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soma Judit (Ottilia) és Gados Béla (Ötödik
rank) (Csutkai Csaba felvételei)

em a hangszerelés, sem a színészi játék nem
esz rá kísérletet, hogy a dalok - például a kedé-
yesség túlcsordításával - ironikus kommentá-
okként hassanak. De nem válik stílusteremtő
rővé a marionettszínházat idéző stilizált moz-
ás sem. A föl-le sétálgató statisztéria lassított
ozgásából és a főszereplők esetenként báb-

zerű mozdulataiból nem születnek hatásos,
esztusértékű képek. Atlasz Gábor ötlettelen ko-
eográfiája csak a jelképességre való törekvés
zándékáról árulkodik.
Stiláris zavarok jellemzik a kellékhasználatot

s: miközben a szereplők egy része valódi kávés-
sészét tart a kezében, addig a többiek mutató-
jjukkal a semmit kavargatják üres markukban -
yilván nem volt több csésze a kelléktárban. A fe-
ér géppapírok hol sirálycsapatként, hol
ankjegyekként vagy részvényekként
unkcionálnak.

Ebben az ellentmondásos közegben nehezen
alálják helyüket a színészek, akiknek egyébként
incs könnyű dolguk, hiszen nem hús-vér, élő
mbereket kell megjeleníteniük, hanem a sze-
eplők társadalmi szerepváltásait kell demonst-
álniuk: mindegyik figurának megvan a banki hi-
rarchiában betöltött tisztviselői posztjához il-

eszkedő karaktere, amely mögött egy-egy alvi-
ági feladatkörhöz tartozó habitus rejtőzik, s e

ögül bukkan elő időnként a kispolgári mentali-
ás, a tetteket motiváló s a hagyományos polgári
rtékrendhez igazodó vágyakkal. Ugyanígy
mbivalens a gyerekek és az üzletfelek életvitele

s. A színészi játék savát-borsát a
zerepváltások izgalmas megrajzolása adhatná:
nnak felmutatása, hogy miképpen rakódnak
gymásra, ho

gyan keverednek a különböző társadalmi státu-
sokhoz kötődő magatartásminták; mindezen túl
pedig jelezni kellene, hogy a maszkok mögül hiá-
nyoznak az igazi személyiségek.

A szerepjátszások színváltásait egyedül a
bankárnét alakító Csoma Judit játékában figyel-
hetjük meg, a többiek beérik egyetlenegy szín-
nel, gesztussal. A címszereplő Gados Béla csu-
pán a bankigazgató tehetetlenségét érzékelteti.
A Frank gyerekek, Kövér Judit és Mészáros Ár-
pád megformálásában, infantilis, elkényeztetett
tinédzserparódiaként hatnak, ami kétségessé

A démonról van szó, akivel a nő - a műsor-
füzetbeli Hamvas Béla-idézet szerint -
„belső közelségben" él. A Szegedi Nemzeti
Színház Kamaraszínházának Lorca-
előadásában nők játszanak, nő a rendező,
a jelmeztervező, a dramaturg... És az előadás
nem ördögűzés. Gaál Erzsébet rendező
nem megszabadítani, megtisztítani kívánja a
vele
szemben helyet foglaló embert, a nézőt,
hanem
- ez személyes tapasztalatom - felvilágosítani.
Ő maga pedig egyszerűen csak el akar
igazodni. Bármi áron tisztán akar látni egy olyan
területen, amelyről csak férfi gyártotta
ideológiák
révén szoktunk információkat kapni. Gaál

teszi, hogy valóban képesek leleplezni és
leköröz-ni szüleik bűnszövetkezetét. A
„személyzet" tagjai közül Felhőfi-Kiss László a
cégvezető szerepé-ben Frankék legjobb -
mégis félrevezetett - barátja helyett beijedt
kistisztviselőt formál meg. Kerekes László
rezzenéstelen tekintetű, komor személyzeti
főnöke nyugodtabb a kelleténél - akár-csak a
többiek. Alig-alig érzékeltetik a végnapjait élő
intézmény vészhelyzetéből fakadó riadalmat, a
még megmaradt koncért és az életben maradá-
sért folytatott harc növekvő feszültségét, a lebu-
kástól való félelmet. Egyre élesedő játszmák, fo-
kozódó tempó helyett ritmuszavarokkal küzdő,
ki-mért, komótos játékot láthatunk. A szöveg
erőteljes meghúzásának köszönhető, hogy a
kétfelvonásos produkció este kilencre véget ér.

Így hazaérve a néző még kényelmesen meg-
hallgathatja a késő esti híradásokat - meglehet,
hogy a mellbevágó pénzügyi hírek, a behízelgő
modorú bankreklámok hatása nagyobb lesz,
mint a színházban töltött estéé...

Dürrenmatt: Ötödik Frank (nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház)
Fordította: Gera György és Görgey Gábor. Díszletter-

vező: Pauer Gyula m. v. Jelmeztervező: Vereczkey

Rita m. v. Mozgástervező: Atlasz Gábor m. v. Zenei
konzultáns: Dékány Endre m. v. Zenei vezető: Kazár Pál.

Rendező: Bagó Bertalan m. v.

Szereplők: Gados Béla, Csoma Judit, Mészáros
Árpád e. k., Kövér Judit e. k., Felhőfi-Kiss László,
Kerekes László, Réti Szilvia, Avass Attila, Kocsis Antal,
Gedai Mária, Tóth Károly, Bede-Fazekas Szabolcs,
Róbert Gábor, Gyuris Tibor e. k., Petneházy Attila, Tóth
Tibor, Pipó László e. k.

pedig - nő. Most is nőkről szól, csak nőkről, mint
nem először életében.

Az, hogy a Bernarda Alba házának színpadán
csak nők játszanak, természetesen következik a
darabból. Van viszont egyetlen férfiárnykép,
amely a darab csúcspontján hatalmasan betölti
az egész horizontot, ám ennek a sziluettnek
nincs feje. Legalábbis számomra, aki a tizenhe-
tedik sorban feszengek férfiként, kritikusként
egyaránt. Hisz olyan intim ez az egész történet
Bernarda Albával és a lányaival, Hársing Hilda és
a rendező „mai színpadra alkalmazásában",
hogy szinte zavarba jövök. Kívülállóként, kuk-
kolóként figyelem az eseményeket, amelyekhez

ZALA SZILÁRD ZOLTÁN

ÖRDÖGIDÉZÉS - ZENÉVEL TÁNCCAL
GARCÍA LORCA: BERNARDA ALBA HÁZA
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Fekete Gizi (Bernarda) és Bor Adrienn (Poncia)

tulajdonképpen nincs semmi közöm. Nézem,
mert megmutatják nekem. Gaál Erzsébet, a ren-
dező persze velem (s körülbelül kétszáz kukko-
lótársammal) kommunikál. Kihasználja e kama-
raszínház borzalmas „adottságait". Az előadás
részévé, konstituáló elemévé teszi azt, ami sok-
szor tehertétel: meredeken lejt a nézőtér, köz-
tünk hatalmas légtér. Az eseményeket tehát fe-
lülről s megfelelő távlatból szemlélem. Az elide-
genítő effektusok fizikai alapja adott. A színészi
játék megtervezése is erre épül: lelkileg távolít el
a szereplőktől és az eseményektől.

A díszlet is furcsa. Váratlan, hogy a (szokásos
olvasatban) bezártságról szóló darab izgő-mozgó
házfalakkal és kerítéselemekkel egy egész
spanyol portát bemutat. A pulzáló, hol beszűkülő,
hol kitáguló térben - Ferenczfy-Kovács Attila
jegyzi a díszletet - a hétköznapi élet eseményei
mellett jut hely a realitás alatti és fölötti történé-
seknek is. Saját szférája van a „mélyléleknek", a
kollektív tudattalannak, a játékok gyermekkori
varázslatának s persze az álmoknak is. Mindez
tiszta és világos szerkezetben jelenik meg
Gaálék színpadán, fényváltásokkal és
hangeffektusokkal gondosan elválasztva
egymástól.

Ez önmagában is elég lenne ahhoz, hogy a
színházi este érdekes legyen. Ám mindaz, ami
távol van a hétköznapi realitástól, énekben,
táncban, stilizált mozgásban jelenik meg, s élve-
zetessé, sokszínűvé teszi az előadást. Meglepő
szavak ezek egy Lorca-tragédia kapcsán, ám
szó szerint is vehetők: a Benedek Mari tervezte
ruhák az átmeneteket jelzik. A gyász feketéjét
Bernarda a darab elejétől végéig viseli, az árván
maradt leányok viszont hamar átszíneződnek. A
ruhák karaktere változatlan marad, csak a színek
árulkodnak lelkiállapotukról, beállítódásukról, s
arról a „szeletről", amelyet ezek a leányok - nők -
képviselnek a nőiségből, a nagy, kollektív,
mindent összefogó egységből.

Talán csak a kozmosz hiányzik Gaál
koncepciójából, no meg a férfi, akiről gyakran
beszél-nek, ám szemmel láthatóan elvannak
nélküle is. Lányok, vénlányok,
cselédasszonyok; öreg és fiatal, s persze maga
Bernarda. Csak a szegény őrült nagyanyó -
naturalisztikusan megmutatott kikötözés és
magánzárkába való horrorisztikus tuszkolás
között - talál valahogy alkalmat arra, hogy
megfogalmazza igényét: ő férfit akar. Ám ezt
nekem címezi, az én fejemmel egy magas-
ságban nyíló, hangsúlyos, központi padlásab-
lakból. A történet során - hisz a darab Adela ön-
gyilkosságát meséli el - a legkisebb lány kétszer
is megjelenik ugyanezen a helyen. Először mezí-
telen keblét feltárva a külvilágnak, a szituáció
szerint Pepe el Romanónak, valójában a férfiak-
nak s nekem, aki odafönt ülök, a nézőtéren mint

kukkoló; majd pedig az önakasztás pillanatá-
ban: zuhanás közben látjuk, és immár holtan is.
Mindez ugyancsak „kifelé szól", tanulság a törté-
netből, a közösséghez való fordulás, jel, amelyet
nekem kell dekódolnom.

A díszlet egyébként olyan, mintha legalább
három különböző előadás helyszínei csúsztak
volna egybe. A legmegdöbbentőbb a természet
megjelenése. Az elrajzolt perspektívájú házfa-
lak, kerítések egy-egy kivételes pillanatban szét-
csúsznak, s a teljes horizont szélességében ha-
talmas folyó zuhatagos, sziklapadokon höm

pölygő vize áramlik egyenesen a néző felé! Mél-
tóságteljesen és megállíthatatlanul. Gyönyörű.
Elemi erejű a természeti kép, ám mindvégig
tudjuk, hogy az áradásnak útjában áll egy ház.
Bernarda Alba háza ugyanis közöttünk van: a
folyó-víz és a nézők között. A zöld-ezüst
gyöngyház háttérre vetül az említett kettős
sziluett: Pepe (fej nélkül) és Adela jellegzetes,
hosszú ruhás árny-képe.

Amit ezenkívül látunk: szimultán színpad.
Legfontosabb eleme a szoba sarka, kis háziol-
tárral. A térnek ez a naturalisztikusan megfogal-
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mazott kis részlete mindvégig intenzíven van je-
len. Érezzük, fontos kapcsolatban áll a ház
asszonyával. Bernarda Alba utasítására a
cselédek - rögtön az előadás elején - a nyílt
színen, naturalisztikusan és gondosan
kimeszelik. A férj halála után világítania kell
ennek a kis fülkének, emlékeztetni... Hősnőnk
téveszméinek forrása a bigottan vallásos
spanyol nevelés, magyaráz-

hatnánk vulgarizáló leegyszerűsítéssel, ám
Gaál nemhogy nem egyszerűsíti le a dolgokat, de
még csak egyértelművé sem teszi, mire céloz;
vala-mikor az előadás tizedik percében a
fülkéből ki-áradó ultraibolya ragyogás közepette
megszakad az addig realista módon vezetett
cselekmény: a ravatalon felül a holttest. Bernarda
ekkor egyedül van a színen. Talán meg sem
lepődik. Megpróbálja visszafektetni,
visszagyömöszölni fejtől-lábtól. A jól ismert
groteszk geg következik: lenyomja elölről,
felegyenesedik hátul. És így tovább, egészen
addig, míg az asszony hat-nyolc helyen le nem
szögezi a koporsó födelét. Indulatosan, ám
pontosan a zene ütemére. Stilizáltan és
akkurátusan. Aztán megigazítja gyászruhá-

ját, kihúzza magát - tragikai póz -, és folytatódik
az előadás, immár normál fényben, zene nélkül.

Bernarda Alba szerepét Fekete Gizinek a pa-
pírforma szerint majd valamikor tíz-húsz év múl-
va kellene megkapnia, de az első perceknek ez a
stílusváltása is bizonyítja: érett, jelentős színész-
nő. Már ma megvan minden eszköze e nagy tra-
gikus szerephez, s van benne elég alázat ahhoz,
hogy alávesse magát a rendezés extravaganciá-
inak. A groteszk pillanatokban is súlya van. És
micsoda tartása: karcsú sziluettje fenyegető jel a
viháncoló lányok között!

Időzzünk még egy pillanatig az expozíciónál,
hiszen itt dől el az előadás sorsa. Bernarda a már
feketébe öltözött lányokat gyászra buzdítja, s
nyolcéves bezárkózást ígér. Ám mi - távoli né-
zők - már ekkor gyanakszunk. A gyászruhák
habosak-gloknisak vagy éppen férfiasan piper-
kőcék. Feketék ugyan, de játékosak. Ahogy az
öregedő leányok is heherésznek-helytelenked-
nek az anyai szónoklat alatt. Már szinte aggó-
dunk: nehogy tényleg az anyjuk fejére nőjenek, s
egy kicsit drukkolunk Bernardának.

A dramaturgiai-átdolgozói munka tovább erő-
síti kétségeinket. A bezárkózás és a gyász eről-
tetése nyilvánvaló abszurditás. Hangsúlyosan
hozzák a tudomásunkra: a legidősebb lány, An-
gustias nem is az elhunyt gyermeke, s már har-
minckilenc éves. Helytelenkedem én is odafönt a
nézőtéren: hja, ez már a második házasság,
nem csoda, hogy volt rutinja ennek a Bernardá-
nak a koporsó leszögezésében. Ezalatt a lányok
keseregnek, szaladoznak, majd belemenekül-
nek a játékba. Korukhoz képest meglehetősen
infantilisnak tűnnek - babáznak. Ám éppen ez a
tevékenység indokolja a regressziót: gyermeki
bábjáték formájában pendítenek meg néhány
motívumot a Lorca-életműből. Persze a legeroti-
kusabbakat, legpajzánabbakat, ha már egyszer
szól a zene, ha már újra átlépték a realitás hatá-
rait, s tágulnak a falak. Amelyek egyébként oly
szorítóak, olyan ingerültté tesznek. A lányok tud-
ják, miért; látják a nagymamát, akit bezárva kell
tartani, mert őrült... Pedig csak valami fékevesz-
tett, földöntúli flamenco dallamára kiáltja - őt
ugyanis tényleg nem köti semmi a valósághoz -:
„Férjhez akarok menni! Férjhez akarok menni!"
Ilyet a lányok nem mondhatnak, a hatalom nem
tűrheti az ilyesfajta vágyakat. Bernarda pa-
rancsára az öregasszonyt kikötözik a színpad
közepére. Hogy ne lássák a falu lakói - mondja
Bernarda. Hogy mindenki jól lássa, mi jár a vá-
gyakért és a vágyak kimondásáért.

Ettől kezdve az előadás az elfojtás és a vallo-
máskényszer jegyében zajlik. A kimondhatatlant
kell megosztani valakivel; akkor is, ha belehal-
nak, akkor is, ha a másik hal bele. Ez, úgy látszik,
természeti törvény. Érvényes Bernardára is, akit
Poncia, az öreg cseléd utasít vissza. Poncia az,

Bernarda és lányai

Jelenet az előadásból
(Dömötör Mihály felvételei)
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ki a maga kormányozhatatlan közléskényszeré-
el elindítja a tragédia gépezetét. Vallani akar - és
letyka lesz belőle. Méreg. A Ponciát alakító Bor
drienn nagyon jó színésznővé érett az évek so-

án. Ebben a szerepében végre minden árnyalatot
egmutathat, ezernyi asszonyi színben
ompáz-hat. Csakhogy ő is túlságosan fiatal: a
zerep húsz-harminc évvel idősebb nála, aki
égis bölcsebb, kívülről is látja, értelmezi a

igurát.
Jancsó Sarolta is örömteli meglepetés. Sze-

epe szerint vénlány, kiszikkadt, közel a negy-
enhez. Valójában csodálkozó kisgyermek, jó
ermészettel megáldott erőteljes nő, aki állja az
téseket s a lelki bántásokat. Két lábbal áll a föl-
ön. Nevetséges Poncia véleménye, miszerint
ékony csípőjű, s úgyis belehal az első szülés-
e... Helyzete és lelkialkata miatt sokat szenved,
m minden megaláztatás ellenére, megpróbál
lni. Ennyiben talán egészségesebb a többiek-
él. Ám azt nem ismeri fel, hogy a házban, ott

enn, a színpadon nincs joga máshoz fordulni. Ő
legérzékenyebb, s így megalázó módon taszít-

a el húga, anyja, sőt a cseléd is.
Nincs mód bizalmas kitárulkozásra. A belső

örténésekről senki sem beszélhet. Ez törvény
ernarda Alba házában: nem hallgatnak meg
enkit, mindenki csak saját magára figyel, befe-

é. Vagy talán arra a démonra, amelyről a műsor-
üzetben olvashatunk. A démonra, amelyről nem
ehet beszélni, de eltitkolni sem lehet a jelenlétét.
ernarda Alba lányai megpróbálnak ugyan
zimbolikus neveket adni neki: nevezik gonosz-
ágnak, púpnak, lángolásnak a combok közt. Hi-
ba. A közlések úgyis értelmetlenek, hiszen a
ásik ember - értelem szerint: asszony - úgy-

em érti. Mindenkinek más-más nevű démona
an.

Még az öreg Poncia sem meri megérteni, mi
örténik valójában, hiszen fél. Ő már tudja - is-
ét Hamvast idézem -, hogy „a nő az, aki a dé-
onnal belső közelségben él, és az életrontó
rők fölött feltétel nélkül uralkodik. De mert így
an, ha azokat nem fékezi meg, az emberre sza-
adítja". Poncia azt mondja a lányokról, mind go-
oszak, s megérdemlik a sorsukat, miközben ő
koz pusztulást, tragédiát.

Adela halála Gaál partitúrája szerint Martirio
űne. A nyomorék, púpos vénlány szerepében
üller Juli kitűnő jellemrajzot ad: kislányosan pi-
iskedik, álmodozik„ s közben ármányokat sző,
ényképet lop, árulkodik... A végkifejletnél Pepét
alottnak mondja. Ez a végső lökés: Adela élete
rtelmetlenné vált, felrohan a padlásra és fel-
kasztja magát. Cziffra Kriszta a legkisebb lány
zerepében képes a szenvedélyek megélésére
s megmutatására. Rábízza magát a rendezőre.
szerepét játssza el, nem a darabot. Ez pozití-

um. A szerep megszületik, a színésznő közöm-
ös marad. Ezt a lányt sem tudjuk szeretni,
hogy a többieket sem. Adela kegyetlensége

egyébként ugyanolyan, mint anyjáé: nincs
tekintettel sem magára, sem másokra. Ő
belepusztul. Bernarda Alba még nem. Ahogyan
Maria Josefa, a nagymama mondja, neki még
fekete a haja, élnie kell, még nem bolondulhat
meg.

Nemzedékek nyújtják át egymásnak az „élet-
rontás" stafétabotját, a gonoszságét. Nők egy-
más között. Asszonyok a lányaiknak. S pusztul-
nak, megőrülnek, kiköttetnek, és ölnek, ölnek,
szóval, tettel és példával - végtelen láncban, az
idők végezetéig. Közben segélykiáltásokat hal-
latnak: kitárt kebellel vagy őrjöngő dalolással a
tetőablakból. Esetleg elfojtva, egymás között,
visszautasítástól rettegő félmondatokban a szín-
pad mélyéből.

Az előadás vége felé találtam egy kulcsmon-
datot. Nekem szól, a nézőnek, ám ebből derül ki,

Az üzleti alapon eltervezett
kényszerhazasság
a polgári komédia klasszikus témája.
Már Moliére számos darabjában is az
apák gazdag jövendőbelit szánnak
gyermeküknek,
üzleti célú vígjátékokban, ki-váltképp
századunk filmiparában pedig az alapsztorik
egyike, hogy a gazdag ifjú beleszeret egy
véletlenül útjába kerülő leányzóba, halálra
szántan küzdenek a szülői terror ellen, talán még
meg is szöknek, mígnem kiderül, hogy a szép
is-meretlen azonos a neki szánt örökösnővel.

A medikus is ebbe a sorba illeszkedik, noha a
történet lényege a tudat alatti régiókban játszó-
dik le. János nem tudja, nem tudhatja, hogy sze-
reti a neki szánt leányt. Elvtelenségnek, megal-
kuvásnak, beletörődésnek, személyisége fel-
adásának érezné, ha azonosulna azzal, amit
kényszerből különben általában kész megtenni,
még ha halogat is. Bródy Sándor a maga idejé-
ben, a századforduló éveiben valószínűleg meg-
lehetősen elterjedt gyakorlatot morális csapda-
ként ábrázolja. A lányáról és vagyonáról gondos-
kodni kívánó atya, a gazdag orvos örököst és vőt
vásárol magának. Kitaníttat egy fiatalembert a
maga szakmájára, hogy rá hagyja rendelőjét,
pénzét, nagyobbik lányát, s özvegyember lévén,
apróbb gyermekeit is. A baj mindössze annyi,
hogy a fiatalembernek romantikus erkölcsi elv-
készlete, férfiúi és polgári öntudata van; úgy érzi,
hogy e polgári mértékkel mérve tulajdonképpen

hogy Pepe el Romano valójában nem halt meg.
Poncia kérdésére válaszol Bernarda Alba:
„Elhibáztam. Asszony nem tud célozni.
Elvágtatott a kancáján." Fogcsikorgatóan
groteszk poén ez. Nevetni kellene rajta, ha nem
láttuk volna a saját szemünkkel, hogyan halt meg
az a szegény lány! Ha nem vált volna
lehetetlenné mindenkinek az élete odalenn.

Federico García Lorca: Bernarda Alba háza (Szegedi
Nemzeti Színház)

Fordította: András László. Mai színpadra alkalmazta:
Gaál Erzsébet és Hársing Hilda. Díszlet: Ferenczfy-
Kovács Attila m. v. Jelmez: Benedek Mari m. v.

Rendező: Gaál Erzsébet m. v.
Szereplők: Fekete Gizi, Bor Adrienn m. v., Jancsó
Sarolta m. v., Dobó Alexandra, Müller Júlia, Farkas
Andrea, Cziffra Krisztina, Zarnóczai Gizella, Szabó
Mária.

fölöttébb korrekt üzlet következtében eladta ma-
gát, föladta szabadságát, elvesztette emberi
méltóságát. S ebből nemcsak az következik,
hogy megveti önmagát, vergődik, folyton ki sze-
retne törni ebből a szituációból, de családja nyo-
morára, férjhez menendő nővérére való tekintet-
tel ezt nem teheti meg, hanem az is, hogy elvei,
méltóságtudata, a szenvedéshez való ragasz-
kodása azt is lehetetlenné teszi, hogy beismerje:
beleszeretett a lányba, akit kénytelen volna el-
venni. Dacból ragaszkodik régi, vidéki szerelmé-
hez, aki ugyancsak kötelességszerű hűségből
tart ki mellette, holott sokkal jobban szereti
pap-nak készülő közös barátjukat.

Mindezt lehet a polgári felfogásnak tett en-
gedményként is értelmezni, s mivel benne rejlik a
kibontakozás, a boldog vég lehetősége, akár a
giccs gyanújába is keverni. S van is ebben sok
igazság, minthogy a szerző maga sem érzékelte
e helyzet groteszkumát, inkább érzelmesen,
szenvedélyesen próbálta ábrázolni, és nem is
sikerült igazán jól megragadnia a morális és
érzel-mi csapda lényegét. János, a medikus
vergődése kevéssé, illetve roppant triviálisan
motivált, Riza naivitása pedig egy operai vagy
melodrámai naiva részéről is túlzás lenne.

Mindazonáltal nem tartom elképzelhetetlen-
nek, hogy Bródy szövegével el lehet játszani;
meg lehet jeleníteni, hitelesíteni is lehet a két fia-
tal bonyolult érzelmi-erkölcsi küzdelmét, az ér-
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