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Időszerű-e García Lorca?

Még egyszer a Bernarda Alba házáról

García Lorca utolsó drámája sokban túl-
lép két paraszttragédiáján, a Vérnászon és
a Yermán. Drámáinak, tragédiáinak közös
feszítő alapélménye az élet teljességére
vágyó ember és az eltorzult társa-dalom
tragikus összecsapása. Az elbukó hős,
vagy inkább áldozat, a megcsontosodott
előítéletek legkiszolgáltatottabbja
természetszerűleg a nő. A pénz hatalmá-
nak feláldozott szerelem és a mindenek
felett őrzött látszat hazugságából szőtt
világban, ahol a nő évszázadosan rögzített
erkölcsi parancsolata a minden szen-
vedélyt elfojtó csend, a hallgatás, az élet-
re, a virulásra teremtett tragikus sorsú
spanyol nő némán hervad, mint (az 1935-
ben írt) Rosita leányasszony,

Hajnalórán hogyha nyílik,
rőt virága mint a vér.
Délutánra megfehérül,
szirma tajték, sófehér.
Leszáll az éj s ott komorlik
hullva hulló levelén.

(Benyhe János ford.)
- és „erkölcsét" megőrizve válik „hulló
levéllé"; ha viszont nem tud úrrá lenni
ösztönein és „a vér" és „föld" szimboli-
zálta természetes életvágy, a szenvedély
elsodorja, akkor minden kitörés eleve
tragikus bukásra van ítélve. A Vérnász
menyasszonya (1934) bűntudattal („Tu-
dom, hogy elment az eszem, tudom, hogy
szívem-lelkem megrohad") állandó
megfeszített belső viaskodásban, az elha-
talmasodó szerelem sodrásában legyőzetve
követi Leonardót, más asszony hites férjét.
„Nem akartam, érts meg, nem akartam! . .
. elkapott . . . a karja, ahogy a tenger
hulláma elkap." A tragédia bekövetkezte
után összeomolva bűn-bánóan, de mert
megőrizte a „tisztességét", befogadást
remélve tér vissza a közösségbe, az anya
ítélőszéke elé. „Töltsd ki a bosszút, itt
vagyok. De ne gyalázz. Tiszta vagyok,
mint egy ma született kisded." Yerma nem
meri megtenni a felszabadító döntő lépést.
Ragaszkodik a „tisztességhez", a
meddőségre kárhoztató, gyűlöletté torzult
hitvesi hűséghez. „Nem vétek ellened
semmiben . . . amit szenvedek, a húsomba
van zárva .. .

Okosabb, ha hallgatunk. Majd hordom a
keresztem, ahogy tudom." Mígnem az
elfojtás, a gyermek utáni vágy őrületbe,
férje meggyilkolásába sodorja. - Az életet
elfojtó gát bennük, magukban az el-
nyomott nőkben van: őrjöngve, pusztulva
is azonosítják magukat az évszázadosan
rájuk nehezedő fojtogató előítéletekkel.

Bernarda Alba legkisebb leánya Adela
vérmérsékletében, szenvedélyességében
Yerma és a Vérnász asszonyainak egye-
nes leszármazottja, de benne már meg-
született az az új spanyol nemzedék,
amely tudatos lázadással a maga új igaz-
sága biztos tudatában szétrombolja a
megkövesedett embertelen törvényeket.
Adela bukása a halál által győzedelmes-
kedő lebírhatatlan élet szimbóluma. Kez-
detben ő is félelemmel, akarata ellenére
teszi meg az első lépést a tiltott szerelem
(a gazdag nővérének kiszemelt vőlegény,
de a természet által Adelának rendelt ifjú
férfi) felé. „ . . . nem akartam, de mintha
az ár sodort volna el", ismétli ő is a Vér-
nászban elhangzott vallomást. De a ko-
rábbi Lorca-hősnőktől eltérően Adela
már nem azonosítja magát az embertelen
hagyomány zsarnokságával, hanem első
perctől kezdve az ifjúság élni akarásával
lázad az anyja által megmásíthatatlannak
kikiáltott régi törvények ellen. Ki akar
törni a házból, az anyja rendelkezése sze-
rint nyolc évig tartó gyász idejére téglá-
val befalazott ajtók és ablakok bezárt
börtönéből. „Nem akarok rabságban élni,
nem akarok szobában megaszalód-ni."

Amikor a nyomában leskelődők fel-
fedezik titkos éjjeli találkáit, elszántan
vállalja az élethez való jogát: „... ha
négyezer sárga templomgyertyát gyúj-
tasz, akkor se tudja senki gátját vetni,
hogy megtörténjék, aminek meg kell
történnie." A maga erkölcsi igazának
tudatában vállalja tettét. Tudatosan meg-
töri az asszonyokra kivetett évszázados
hallgatást. Ponciának, az öreg szolgálónak
mondja, aki befogja fülét, hogy ne hall-
hassa tovább: „Csak halld! Eddig féltem
tőled, de most én vagyok az erősebb."

Egy társadalomban, amely a középkori

erkölcs nevében bigott barbársággal ítél-
kezik a szüzesség elvesztéséről, é4 elva-
dult fanatizmussal lincseli meg a gyer-
mekgyilkos leányanyát („végezzetek ve-
le, mielőtt jönnek a csendőrök", süvölti
Bernarda), Adela elszántan vállalja a sze-
relem jogát: „Jöjjön ellenem akár az
egész falu . . . hajszoljon minden erény-
csősz: előttük veszem fel a töviskoszorút,
ami kijár a házasember szeretőjének."

Ez már nem a szenvedély sötét folya-
mata által elsodort Vérnászbeli házas-
ságtörő menyasszony, hanem új idők
hírnöke, a látszat erkölccsel emelt fővel
szembeszegülő új nemzedék.

Az öt hajadon leányát börtönben tartó
Bernarda házában már csak ő egymaga
saját személyében képviseli a végső pa-
roxizmusig a megkövesedett régi rendet,
a többi leányon is egyre fokozódóan erőt
vesz a lázadás, amelynek végső követ-
kezményeit csak Adela vállalja.

A Vígszínház előadásán Sulyok Mária
Bernardája a megmozdíthatatlan szikla-
tömb hatalmasságával, az udvarház ke-
vély nagyasszonya, a rendfőnöknő félel-
metességével magasodik háza népe és az
egész hőség szikkasztotta kasztíliai falu
fölé. Vele szemben - egy kolosszussal, az
eleve adott túlerővel szemben áll töré-
keny testben hősi lélekkel Venczel Vera
megrendítően tragikus Adelája. Az erő-
viszonyok ilyen ellentéte - Dávid és Gó-
liát küzdelme - megsokszorozzák a fenn-
álló hatalom ellen folytatott harc hősies-
ségét, előre vetítik tragikumát. A nemze-
dékek óta begyökeresedett erkölcsi dog-
mák ellen egyszál maga harcbaszálló kis
teremtmény, a négy fal közé zárt vadga-
lamb, a Kádár Kata balladában a kegyet-
len „Gyulainé édesanyám" által földbe
taposva is kihajtó „liliomszál", messzebb
zengő költői asszociációt kelti. De ez az
elszánt rab madár eleve olyan hajlít-
hatatlan és éles, mint az acél. ( E ponton
a cikkíró vitába száll Tarján Tamással,
aki úgy látta, hogy Venczel Vera csupán
„küszködik" a szereppel. - A Szerk.) Az
alak első színpadi megjelenésétől kezdve
érezzük a figura többrétűségét, szöveg
mögött átsugárzó tartalmait; a lázadó

A Bernarda Alba házát a Vígszínház és a Szolnoki Szigligeti Színház csaknem egy-szerre
mutatta be. A kettős Lorca-bemutató ellentmondásos sajtóvisszhangia több olyan kérdést is
felvetett, melyeket érdemes továbbgondolni. Februári számunkban közöltük Tarján Tamás
kritikáját a két előadásról. Pór Anna alábbi írásában egyrészt: vitába száll a kritikák
egyes megállapításaival, másrészt választ keres arra is, miben áll García Lorca
időszerűsége, melyek a lorcai játékstílus sajátos jegyei. (A szerk.)



leány a költő szócsöve. Realisztikusabb
egyénített személyiség, de egyben szim-
bolikus költői transzpozíció is. Egyér-
telmű, tökéletes az alak exponálása, amint
magukban fortyogó, megkeseredett
nővérei közé rikító zöld ruhájában,
nádszál egyenes tartással, kihívó fiatal-
sággal besüvít, mint a sötét pincébe az éles
fényű napsugár. A zöld szín Lorca
lírájában visszatérő szimbólum: az élet, a
természet színe. De ha nem tudnánk,
akkor is tudnánk; mert Venczel művészi
egyéniségét mindig valamilyen, szavakban
meg nem fogalmazható, messzebb mutató
költői lebegés veszi körül. A kis táncos
alkatú zöld leány személyisége, finom
törékenysége, intenzív belső vibrálása,
szemének szomorúan tüzes lobogása első
pillanattól kezdve „magában hordja
végzetét"; a túlerővel szembeni kihívó
merészség előre vetíti a tragikus bukást,
de a bukásban is lebírhatatlan eszme, vagy
természet igazságát sugározza. Ebben a
realisztikusan, sőt nemegyszer
naturalisztikusan megrendezett elő-
adásban valamilyen más világot; a régi
népballadák és Antigonék - a darab doku-
mentumszerűségén túlsugárzó - Lorca
költészetének tragikus színekkel átszőtt
világát lopja be a színre.

Mennyi különös egyéni adottság, sa-
játos varázs rejlik ennek a fiatal színész-
nőnek, úgy tűnik, kevéssé kiaknázott ké-
pességeiben. A hazai színpadon nagyon is
hiányzó, nehezen érvényesülő, ám annál
becsesebb típust képvisel. Soha-sem
harsány; befelé izzó, intenzív játéka nem
egykönnyen hatol át a rivaldán. Olyan
gyöngyszem ez, amely csak meg-felelő
foglalatban, adekvát rendezésben és
környezetben képes kibontakozni. Ám ha
a rendezés megsejti benne a rejtett
lehetőséget, annál felejthetetlenebb pil-
lanatokat tud teremteni ezzel a finom
hangszer rel.

Amikor a rendezés mert lényének
drámai színezetű, táncos költőiségére
építeni, emlékezetes, szimbolikus hatású
mozzanatok születtek, olyanok, mint az éj
leple alatt a dohos pincéből a titkos találka
felé repülő fehér galamb, a fehér ruhában
kisuhanó leány víziója a harmadik
felvonásban, vagy a második fel-vonást
záró megrázó erejű drámai kép, amikor a
külvilágból behallatszik a bar-bár lincselés
hangzavara, és odabent Adela „Engedjétek
szabadon! Ne menjetek oda!" kiáltására
Martirio kegyetlen, Adelára irányított
döfése: „Aki vétkes, fizessen" a válasz,
majd pedig Bernarda vérszomjas
őrjöngése: „Izzó vasat te

gyetek a vétke helyére" már félreérthe-
tetlenül előrevetíti a harmadik felvonás
feltartóztathatatlan katasztrófáját, akkor a
kapu felé tóduló, a közönségnek háttal, a
külvilági lincseléssel együtt őrjöngő
háznéptől elszakadva, velünk szemben a
színpad közepén úgy áll egymagában
Venczel, mintha most meztelenül állna
megkövezetten a falu középkori pellen-
gérén. Alig tudom elgondolni, rajta kívül
melyik színésznőnket merhetné a rendező
ebben a pózban huzamosabban expo-

nálni a színpad közepén úgy, hogy ezt a
(tragikus részeknél olykor nagyon
könnyen felnevető) közönség egy percig
sem érezte obszcénnak, hanem annak,
ami: „Ecce homo" asszociációnak.
Venczel perzselő tisztasága ebben a
percben a mártíromság, az inkvizíció
légkörét képes felvillantani. Nem tudjuk,
nem is kívánjuk itt taglalni, hogy a
rendezés szántszándékkal határolta-e el
Mela alakját (a természetesen megvalósult
szerelem képviselőjét) a többi szereplő

Venczel Vera (Adela) és Bánki Zsuzsa (Angustias) a Bernarda Alba háza vígszínházi előadásában]
(Iklády László felvétele)



aberrált szexualitásának naturalista moz-
zanataitól, vagy a színésznő alkatán per-
gett-e le hatástalanul a naturalizmus. Az
eredmény mindenképpen szerencsés. Az
ő Adelája ugyanakkor nem mindig
szeretetreméltó. Éles és konokul kemény
modern leányalak. A lázadó ifjúság
kihívó, nyers élességével, undorral fel-
hördülve száll szembe torzult környezete
álszentségével, megromlottságával. Kí-
méletlen ostorcsapásokat mér jobbra-
balra. Van ereje a kezdeti kihívásokból
szerves fejlődéssel a végső összecsapás-
ban heroikussá emelni a leányalakot. A
végén halk magába fojtottsággal, konokul
elszánt belső tartással tűnik el a színről,
mint egy végsőkig feszített, el-pattanó
finom hegedűhúr. Nem lehet kétségünk;
számára nincsen visszaút. Büszkén,
szabadon, ahogy élni akart: üldözőit,
gyilkosait arcul csapva, bukásában is
győzedelmesen lép ki az életből.

Ha már most az élmény hatása alatt
önkéntelenül keressük ennek a színész-
női típusnak elődeit, mintha csakugyan (a
Venczellel kapcsolatban már ismert
hasonlat) Varsányi Irén feltétel nélküli
odaadása, a törékeny testben hősies női
lélek, a Liliom Julikája kísértene. Hatá-
rainkon túl talán a törékeny alkatú heroi-
kus és vibrálóan finom Ludmilla Pitoeff
sajátos líraiságú Sirálya, vagy Elisabeth
Bergner filigrán megjelenésének és inten-
zív lobogásának különös jellegzetes el-
lentéte merül fel itt-ott emlékeinkben. El-
eltűnődöm, hogy a mai magyar szín-
padon kibontakozáshoz, sugárzáshoz
jutottak volna-e ezek a nagy elődök, ezek
a csak érzékenyen hozzájuk hangolt zene-
karban felejthetetlenül daloló finom
hangszerek. Vajon van-e ma ilyenfajta
zenekarunk, és - hogy tovább is a zenei
hasonlatnál maradjunk - van-e egyáltalán
igény és megfelelő hullámhossz, hogy
felfogjuk az effajta muzsikát? Annyi bi-
zonyos: ez a finom összehangoltság vaj-
mi ritkán jutott Venczelnek osztályrészül.
Ezúttal mégis át tudott törni. Fel-fel tudta
csillantani a benne rejlő lehetőségeket.

A szolnoki Szigligeti Színházban más-
fajta világ fogad. Horváth Teri Bernar-
dája nem a minden életet, mozgást, előre-
haladást megfojtó bigott zsarnokság
megtestesülése. Ő ennek a szörnyű, feudá-
lis tabukkal teli társadalmi rendnek, a
külső körülményeknek az áldozata. (Ez a
tényező feltétlenül benne rejlik a komp-
lex személyiségben, de Horváth Terinél

ezen van a főhangsúly.) Az öt leánnyal
itt maradt boldogtalan özvegyasszony.
Horváth Teri saját nyilatkozata szerint
azt a nehéz életű Bernardát játssza meg,
akihez nyolcéves gyászok alatt „hozzá
nőtt a fekete ruha". Ez a paraszti voná-
sokat hangsúlyozó Bernarda kétségtele-
nül emberibb és közelebb áll hozzánk.
Esendő, magányosan, „férfi módjára
küszködő asszony", a tragédia bekövet-
kezésekor, Adela öngyilkossága után
megtört anya, aki a színpad előterében
zokogva, eszelősen suttogja: „Bernarda
Alba legkisebb lánya szüzen halt meg, .. .
Hallottátok?... Csend! Csend ha mon-
dom!. . ." A vég ilyenformán véres ron-
gyát a patakban mosó Ágnes asszony
asszociációját idézi, szemben Sulyok Má-
ria kategorikus, ellentmondást nem tűrő,
diktátori parancsával („Hallottátok ?
Csend! . . ."), amelyben a börtön négy
fala között történt gyilkosság (mert végső
soron erről is van szó . . . hiszen bele-
hajszolták Adelát a halálba) nem szivá-
roghat a külvilágba. Mindennél, életnél,
halálnál fontosabb a látszat megőrzése :
„Senki egy szót se! Az én lányom szűzen
halt meg . . . Hallgassatok . . . Csend.. ."
A központi alak kettőssége, az egyénített
személy és a sűrített szimbólum, a para-
bola összetett egysége a szolnoki elő-
adásban így eleve megszűnt, és a dráma
akár egy Szolnok környéki faluban meg-
történt családi dráma közelségébe kerül.
Erre utalnak a börtönfalakat idéző spa-
nyol udvarház helyett megjelenő paraszti
díszletek és jelmezek is. Az ebben a kon-
cepcióban következetesen végiggondolt,
nagy feszültséggel megrendezett előadás
eleve könnyebben befogadhatóvá tette a
nehezen megközelíthető Lorca-drámát a
szolnoki közönség számára. Adela alakja
ebben a közegben természetszerűleg
sokkal egyértelműbb és közvetlenebb.
Nem hordozza az egyénített alak és az
író szócsövének, a lázadás és sza-
badságeszmének összetettségét, az egyé-
ni sorson túlmutató sugárzását. Egyér-
telművé, a szerelemért mindent feláldozó
nő, az elfojtott élet legyőzhetetlen kitöré-
sévé egyszerűsödik. Ebben a rendezői
koncepcióban nem lehet helye több síkú,
messzebb mutató koreografikus stilizált-
ságnak. Csomós Mari erőtől duzzadó,
fiatal teremtés, aki nem repülő galamb
módján röppen a találkára, hanem lopva
körülnéz és alsószoknyában, mezítlába-
san kioson a kiskapun. Csomósnál min-
denkor minden hiteles és spontán. Yerma
és a Vérnász fiatal nőinek közvetlen roko-
na ő, a természetes ösztönök által sodort

leány, akiben olyan erők tombolnak,
hogy „senki sem tudja gátját vetni, hogy
megtörténjék, aminek meg kell történ-
nie". Nem lett, nem is lehetett belőle a
túlerővel szemben mártíromságot vállaló
heroikus lázadó, mert Horváth Terivel, a
belsőleg bizonytalan Bernardával
szemben eleve Adelát érezzük erősebb-
nek. A lebírhatatlan erejű viruló teremtés
öngyilkossága szinte a váratlan megdöb-
benés erejével hat. (Így éreztük a nézők
reagálását is.) A szolnoki rendezésben
természetszerűleg humanizálódott Adela
másik ellenfele, halálba hajszolásának
másik bűnrészese, a korban és
vérmérsékletben hozzá legközelebb álló
nővér és szerelmi vetélytársa, a púpos
Martirio is. Lázár Kati nem olyan
fölényes hidegséggel mindent értő és
látó, nyugtalanító jelenség, mint
Kútvölgyi Erzsébet veszedelmes, álnok
kis púposa. Lázár Kati meggyőző
alakításában inkább szánandó, mint
gyűlöletes, Bernarda embertelen
kevélységének közvetlen áldozata. Ade-
lához hasonló „szerelmes természete" a
kényszerű elfojtásokban „mérgezett
kúttá" vált. Előttünk torzul, gonoszkodik
tovább, míg végül a testvérek által
megvetett „boszorkánnyá" aljasul. - Kár
hogy Lázár Kati ebben az egyéni színek-
kel gazdagított, megragadó alakításban a
tragédia csúcspontján, Adela öngyilkos-
ságát követő döbbenet közepette nem
tudta elég erővel exponálni Lorca végső
hitvallását, amit a költő Martirio szájába
ad: „Ezerszer is boldog, mert az övé
lehetett." Kútvölgyi Erzsébet összeszik-
kadt kis púpos gnómja viszont éppen
ebben a szenvedélyes kitörésben tudott
hirtelen, szemünk előtt emberré lenni és
tudta egyértelművé tenni a halott Adela
győzelmét. A színpad közepén mozdítha-
tatlan kőszirtként álló, csendet paran-
csoló zsarnok Bernarda már legyőzetett.
Bár ő még nem akarja tudomásul venni,
továbbra is ragaszkodik önámító, hazug
fikcióihoz; mi nézők már tudjuk: önmaga
rombolta szét „házát". A külvilág, a falu
rövidesen meg fogja tudni Adela tettét és
belül a börtön, a ház néma, dermedt lakói
lelkük mélyén már ítélkeztek: azonosítják
magukat az elbukott kitöréssel.

García Lorca utolsó befejezett műve az
1936-ban készült Bernarda Alba háza
1945-ben, röviddel a második világhá-
ború befejezése előtt került először szín-
padra Buenos Airesben. (Az eredetileg
1936 októberére tervezett madridi be-
mutatót a fasiszta puccs elsöpörte.) A da-
rab elveszettnek hitt kéziratát az Egye-



sült Államokba emigrált Lorca család
mindaddig rejtve tartotta. Az időközben
eltelt kilenc év alatt García Lorca a har-
coló spanyol köztársaság szimbólumává
vált. Ebben a politikai konstellációban
Margarita Xirgu - Lorca hajdani madridi
munkatársa és műveinek színre vivője - a
darab előadását a spanyol fasizmus bu-
kásának (akkor joggal remélt) jelképévé
alakította. Ugyanazon év decemberében
volt a darab európai ősbemutatója Pá-
rizsban. Ez az egyértelmű politikai
szimbolika az azóta eltelt évtizedek során
természetszerűleg differenciáltabb, átté-
telesebb értelmezéseknek adott helyet. De
a darab többrétűségét (ha úgy tetszik
ibseni vagy pirandellói értelemben vett),
parabola jellegét, szimbólumvilágát a
Lorca-irodalom dandárja és a jelesebb
rendezések többsége azóta sem igen vonta
kétségbe. „Szimbolikus értelmű ön-
magában a dráma címe. Jelképes alak a
mű hőse, a húsból-vérből való, kitűnően
megformál: típus, Bernarda is. Bernarda
Alba figurája nemcsak azt foglalja magá-
ban, amit a szerep kifejez, hanem a Zsar-
nokságnak is jelképe. Az élet utáni vágy-
tól hevített Adela sem pusztán az ifjúság
jogait követelő fiatal lány, hanem a ki-
törni akaró, hatalomra törő új világ jel-
képe" - írja Tolnai Gábor.

A szolnoki érdekes, élettel teli előadás-
ban a' rendezői felfogás a főalaknak,
Bernardának esendő áldozattá való át-
hangolásával eleve kiiktatta a darab jel-
képes többrétűségét. A darab realisztikus
paraszti vonásait kidomborító, Nagy
László nyersen erőteljes költői nyelvén
megszólaló felújítás hatásából ítélve el-
képzelhető, hogy a dráma így könnyebben
hozzáférhető a mai néző, még inkább a
mai fiatal nemzedék számára.

Lehet, hogy Lorcának ez a mesterien
megszerkesztett, sűrített drámaiságú műve
ma nehezebben befogadható, mint néhány
évtizeddel ezelőtt. Első bemutatását
követően a 4o-es, 5o-es években rohamosan
bejárta a világ színpadait, és mint
cseppben a tenger, feltárva a spanyol
társadalmat, felfedezés erejű lenyűgöző
hatás : ért el. (Emlékezzünk Tőkés Anna
nagyhasú Bernarda alakítására a Katona
József Színház 1955-ös bemutatóján.) Úgy
tűnik, az utóbbi években már nem ilyen
egyértelmű a darab fogad-tatása. Az egyes
tragikus részeknél fel-felnevető
vígszínházi közönség' kétségtelenül
gondolkodóba kellett, hogy ejtsen. Úgy
halljuk, egyik angliai előadáson is
felnevettek a puskát ragadó Bernardán, és
Franciaországban is sajtópolé-

miát váltott ki a darab egyik legutóbbi
felújítása.

Ez a mű prózában íródott. Realisztikus,
valóságfeltáró, mozgósító doku-
mentumnak szánta az akkori viharos
politikai életben egyre inkább aktivizá-
lódó író. Dramaturgiai felépítése fesze-
sebb, líraisága rejtettebb, mint a balladai
hangvételű két paraszttragédia - a
V é r n á s z és a Y e r m a . Talán időhöz
kötöttebb? Műfaja, előadói stílusa
mindenképp nehezebben megragadható,
bukta-tói közismertek. A folklorizmus, a
spanyol egzotikum, vagy akár a
naturalista, realista vonások, a
fotografikus dokumentumszerűség
egyoldalú hangsúlyozása éppannyira
eltávolítja a művet a mai nézőtől, mint a
sematikus politikai szimbolikai
leegyszerűsítés. Bernarda három évtizede
kétségtelenül nagy színész-nőket vonzó,
ám erősen próbára is tevő szerep. Így
például az 1974-es párizsi fel-újításkor a
kiváló Annie Ducaux-t túlontúl ridegnek,
intellektuálisnak, az egész rendezést
fagyos-merev, külsőségesen
koreografáltnak találta a kritika. Máskor,
1973-ban egy kiváló angol színésznőt
kissé gunyorosan a hollywoodi filmek
melodramatikus börtönőréhez hasonlítja
a kritika, v a g y éppenséggel az „afrikai
tabuk" nyomása alatt „férfiakért sóhaj-
tozó nők" problematikáját érzik kissé

fárasztónak, a mai nyugati Európától
távolesőnek. Ennyi talán elég e drámai
erejű mű előadása és befogadása körül
napjainkban már máshelyütt is egyre-
másra felvetődő problémák érzékelteté-
sére.

A mű alapkonfliktusa a zsarnoksággá
kövült fojtogató maradiság és álszent
hazugság ellen életet áldozó lázadás, az
előretörő újnak a halálban is győzedel-
meskedő küzdelme, úgy véljük, negyven
évvel Lorca halála után sem vesztett idő-
szerűségéből. A mozdíthatatlanná kövült
dohos fekete „kriptát" kívülről és belülről
szétfeszítő erők drámai küzdelme ma
ismét ott zajlik szemünk előtt az Ibériai
félszigeten. („Néma és az afrikai nap
forrósága alatti hideg pokol, egy sötét
Cerberusz fenyítő ostora alatt tartott élő
embereket bezáró kripta volt ez" írja
Lorca a művét inspiráló dermesztő alap-
élményről, a közvetlen szomszédságban
megfigyelt Bernarda házáról.) Úgy tűnik, e
különös mű helyhez-korhoz kötöttségén
túlmutató, általános igazságát megragadó
korszerű stílust keresi ma Európa-szerte a
rendezés. Ha most ennek a fényében
tekintünk vissza a két hazai elő-adásra,
akkor úgy véljük, a szolnoki elő-adás a
tudatosan vállalt feladatot, a mű-nek a
külső társadalmi szorítás hatása alatt
bekövetkezett családi drámaként,

Horváth Teri (Bernarda) és Csomós Mari (Adela) a Lorca-dráma szolnoki előadásában
(Nagy Zsolt felvétele)



társadalomrajzként való megközelítését
következetesen végigvitte, hatásosan meg
is oldotta. De a mű többrétű szim-
bolikájával - a „sötét Cerberus"-ból, a kö-
zépkori sötétség megtestesítőjéből célza-
tosan szánandó embert formálva - már
eleve adós kellett, hogy maradjon. De
ezen túlmenően a főhős ilyenfajta huma-
nizálásával az egész konstrukció, a „hideg
pokol", az „élő embereket bezáró kripta"
is veszít jelképszerű erejéből, a benne
elzárt, torzult élőlények vergődése veszít
intenzitásából. A darab ezzel a
megközelítéssel csakugyan emberközel-be
kerül, de meglátásunk szerint egyben
bizonyos mértékig le is szűkült, meg is
kisebbedett. Így erről az elismerést ér-
demlő előadásról mégsem mondhatjuk
egyértelműen, hogy megoldotta volna a
különös Lorca-művet, a maga teljességé-
ben felragyogtató korszerű rendezési stílus
problematikáját.

A vígszínházi előadásban Sulyok Mária
minden életet elfojtó, mozdíthatatlan
gránittömb képzetét idéző, kevély nagy-
asszonyként megjelenő Bernardájában
szinte eleve adva van a mélyebb szimbo-
likájú súlyos dráma további kibontako-
zása. Meglepő módon mégsem tudott ki-
alakulni a Lorca-dráma sajátos atmosz-
férája, hőfoka. Nem született valódi kap-
csolat színpad és közönség között, hiszen
éppen a tragikus puskajelenetnél fel-
felnevető nézőtér meglepő élményének
hatására vetődött fel bennünk (és nem csak
bennünk) a darab mai előadhatóságának,
illetve előadói stílusának fent jelzett prob-
lémája. Képes-e a mai közönség általában
és alkalmas-e kiváltképp a Vígszínház
légköre e mű hullámhosszának befoga-
dására? Vajon Tőkés Anna emlékezetes
tragikus alakítása ma elhihetővé tenné-e,
amit a kitűnő Sulyok Mária ezúttal nem
tudott teljesen meggyőzővé tenni. Nem
tudunk erre választ adni. Sokat változott a
közízlés és saját szemléletünk is. Néhány
szubjektív megérzésünk mégis azt
sugallja, hogy a műben latensen talán
benne rejlő szexuális és egyéb vonatko-
zású naturalista mozzanatok ilyen hatá-
rozott hangsúlyozása nem segíti elő a mű
mélyebb szimbolikus erejű sugárzását. A
színpadról áradó fülledten nyomasztó
légkör megérzésünk szerint gátolja a mű
líraiságának, tragikus költői atmoszférá-
jának kialakulását. A Bernarda háza kü-
lönös költőisége talán kevésbé a szavak-
ban, mint éppen az atmoszférájában rejlik.
Naturalizmusa talán éppen az a buktató,
amely miatt egynémely nyugat-európai
kritika mostanában az idejét

múlt zolai naturalizmus kísértését véli
felfedezni. Másfelől talán az sem véletlen,
hogy a mély benyomást keltő rendezések
felidézésekor vissza-visszatérő kép a
ketrecbe zárt fekete madarak vergődését
felvillantó emlék. Jelezvén, hogy talán
mégiscsak a vadul izzó élőlény és a költői
parabola művészi összefonódása tudja a
ma embere számára megfoghatóvá tenni a
mű lényegét. A kép ugyanis sajátos mó-
don összecseng Lorca alapélményének
látomásával. „Rabok voltak, szabad akarat
nélkül. Sohasem beszéltem velük (a
szomszédban lakó, bezárt hajadonokkal),
de láttam árnyakként elhaladni őket,
mindig is feketében és mindig is némán."
Lorca a rendezésben, koreográfiákban látó
és alkotó drámaírók ritka géniuszai közül
való. Talán a mű mélyén rejlő líraiság, a
Lorcára jellemző tragikus izzás s e
különös jelképrendszer koreografikus
érzékeltetése segíthet a sajátos atmoszféra
és mindenkor ott lebegő metafora meg-
közelítéséhez. Ezért véltük ezúttal felfe-
dezni egyetlen szereplőnek, Venczel Vera
lázadó leányalakjának a „ragyogva, szik-
rá zva futó" csillagok jelképétől inspirált,
tragikus hangütésű költőiségében a mo-
dern előadói stílus egyik járható útjának
felvillanását.
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GÁBOR ISTVÁN

Bál a Savoyban

Megjegyzések egy vizsgaelőadáshoz

Minden főiskolai vizsgaelőadás egyben
izgalmas verseny is, mert nem ritkán
sorsokat dönthet el. Műsorválasztási,
szereposztási, pedagógiai és egyéb okok
miatt ugyanis előfordulhat, hogy némely
végzős hallgató az egész évadban mind-
össze egyetlen olyan feladatot kap, amely-
ben színészi képességeiről bizonyságot ad-
hat. De ha a főiskolás vizsgaelőadás általá-
ban is sorsdöntő lehet, akkor még inkább
azzá válhat az operett-musical tanfolya-
mon, amelynek résztvevői a többieknél
jóval kevesebb alkalmat kapnak a nyil-
vános szereplésre. Többszörösen is meg
kell gondolnia tehát a tanfolyam
vezetőjének meg az igazgatóságnak, hogy
milyen zenés darabot választ ki a vizsgára,
mert a musical-tagozat bemutatkozása
egyben számadás az egész addigi mun-
káról, a főiskolán megszerzett ének-, tánc-
, beszéd- és mozgáskultúráról.

Idei vizsgaelőadásukon a tanfolyam
végzős hallgatói Ábrahám Pál kedves,
fordulatos, üdén mosolyogtató, jó sze-
repeket és bőséges játéklehetőséget kináló
jazz-operettje, a Bál a Savoyban bemu-
tatását kapták feladatul. Csak helyeselni
lehet a műsorválasztást, ha a tanfolyam
tagjai között a szerepek jól kioszthatók.
Ha nem: más operettet vagy musicalt kell
keresni. Nos, hadd mondjam meg mindjárt
bevezetőben, hogy ezúttal nagyon kevés
szerep talált megfelelő gazdára ezen az
előadáson, amely ilyenformán
meglehetősen gyöngén, sőt, félre-sikerült.
Ennek néhány okáról részlete-sebben
szeretnék szólni.

A két zongorával, dobbal előadott
nyitány hangjai közben a színpadon kórus
hallható, és nyomban föltűnik, hogy a
kóristák hamisan énekelnek. Ez még lehet
az izgalom, a vizsgadrukk jele -
gondolhatja a jó szándékú bíráló -, de
kiderül, hogy az összhang hiánya, a
bizonytalan, pontatlan, már-már zenei-
etlen éneklés távolról sem véletlen tünet.
Sajnos, ezek a hallgatók - legalábbis a
látott produkcióból ez derül ki - egy-
szerűen nem tanultak meg elég jól éne-
kelni. Ezt lehetne finomabban és diplo-
matikusabban is fogalmazni, de a lényeg -
sajnos - ugyanaz marad. Kisebb baj volna
ez prózai színészeknél, bár náluk sem
hátrány a muzikalitás. Em-


