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 KRITIKAI TÜKÖR 

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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Tunyogi Péter (György), Nádházy Péter (János),
Dimanopulu Afrodité (Riza) és Horváth Ferenc
(Technikus) (Ilovszky Béla felvétele)

zések zűrzavarát. Ám ez meglehetős intellektuá-
lis erőfeszítést, alapos elemzést és rendkívüli
színészi képességeket igényelne. Alkotó színé-
szi készséget, amely többet tud kihozni a
szerepből, mint amennyit az írónak ábrázolnia
sikerült. Ez az alkotói szellem hiányzik az egri
előadásból. Bizonyára ezért sikerült a darab
csapdáját úgy elkerülniök, hogy ők maguk talán
észre sem veszik. Szegvári Menyhért
rendezésében rendben lebonyolódik az
előadás. Csekélyebb színészi erőkkel is
kellemesen szórakoztató, jól poentírozott a
diáktanya élete, jól érvényesül a diáknyomor
akasztófahumora. Venczel Valentin, Tunyogi
Péter és Balogh András jól körvonalazott ka-
raktereket formái, Hüse Csaba és Horváth Fe-
renc is a helyén van, Tatár Gabi igen életszerű a
szolgáló szerepében és Nádasy Erika vidéki le-
ányként kedves, puha, képlékeny, akarat nélkül
való. Ittes József hiteles vidéki hivatalnok, Jakó
Bea viszont alighanem a szükségesnél csúfabb-
nak és idétlenebbnek mutatja János nővérét. Ki-
tűnő ezúttal is M. Horváth József a medikus kók-
ler apjának szerepében. Lehet vidéki ripacsko-
dásnak mondani, amit csinál, de csakis elisme-
résként. Nem tesz ugyanis mást, mint hogy gát-
lástalanul és igen hatásosan alkalmazza szak-
májának régi, jól bevált eszközeit, de csak
annyi-ra, amennyire a figura és az előadás
megengedi. S a közönség hálás, ha úgy
mutatnak föl neki em-

beri és társadalmi igazságokat, hogy közben
mulattatják. Csendes Lászlónak nem okoz gon-
dot a lányáért és vagyonáért aggódó, halálos be-
teg orvos megjelenítése, annál inkább a szöveg.
Mintha siettetni szeretné a dolgot, többször is pár
szót előre ugrik, azután helyesbítenie kell, s ezt
nem mindig tudja a játszott figura rossz fizikai
állapotával hitelesíteni.

Szemmel láthatóan mísze volt fenn a
színpadon a két színésznek, Helyey Lászlónak
és Szilágyi Tibornak, mísze volt korábban
a szokványosan vedlett-lepusztult enteriőr
névtelen tervezőjének, a fentiekből
kiolvashatóan mísze lehetett a rendező
Tordy Gézának, minden jel szerint mísze volt az
adott est pár tucat nézőjének (pláne ha az
előadás után rájuk váró farkasordító hidegre
gondoltak), és e sorok írójának aztán egész
biztosan mísze volt. Egy ideig még
reménykedtem (ebben azért Tordy Géza is
ludas), hogy a J. P. W. King dinamatológust
alkalmilag ágyában felkereső férjes asszony
nem más, mint a Gigli-imádó,

Hogy a darabot, a drámát mégsem sikerül iga-
zán eljátszani, az természetesen a két főszerep-
lőn múlik. Amit akkor is le kell szögeznünk, ha
tulajdonképpen nagy igazságtalanság velük
szemben. Kiváltképp a vendégként fellépő
Nádházy Péter tesz hatalmas erőfeszítést,
hogy megértse és megértesse, mi baja is van a
világgal Jánosnak. Az írótól és talán a rendezőtől
sem kapott azonban elegendő segítséget
ahhoz, hogy túljusson egy állandó lefojtott,
időnként ki-törő belső feszültség ábrázolásán.
Nem tudja játékkal pótolni a megíratlan
motivációt, nem tudja érzékeltetni, hogy elvi
megfontolásokból fakadó iszonya mélyén
valójában vonzódik Rizához. Dimanopulu
Afroditére pedig még nehezebb fel-adatot ró a
szerep; valószínűleg csak nagyon alapos
elemzéssel kerülhetné el a szentimentális
kliséket. Tudnia kellene, hogy mindaz, ami Ri-
zával történik, csakis öntudatlan, egyszersmind
mégis szándékos öncsalás eredménye lehet. E
nélkül is el tudja persze hitetni az okos, mélyen
érző, minden áldozatra kész polgárlányt. Csak
azt nem igazán, ami történik vele.

Bródy Sándor: A medikus (egri Gárdonyi Géza
Szín-ház)
Díszlet- és jelmeztervező: Csík György m. v. Zene:
Marik Erzsébet. Asszisztens: Borbás Györgyi.
Rendező: Szegvári Menyhért.
Szereplők: Nádházy Péter m. v., M. Horváth József,
Jakó Bea, Ittes József, Csendes László, Dimanopulu
Afrodité, Marion Zsombor/Szilágyi Patrik, Bóta Fanni/
Prókai Ildikó, Nádasy Erika, Venczel Valentin, Tunyogi
Péter, Balogh András, Hüse Csaba, Horváth Ferenc,
Tatár Gabi, Borbás Györgyi, Horváth Éva.

családi életére panaszkodó kliens felesége, és
ebből majd csak kisül valami konfliktus, de elég
hamar rájöttem, hogy ez nem egy ilyen darab. Ez
a darab komoly irodalom, a dialógusát pedig -
amely egyszersmind a cselekménye is - két do-
log jellemzi: bármi elhangozhat benne, a lehető
legszabadabb asszociációk füzérének hetero-
génül összehordott gyöngyeiként, továbbá min-
den éppúgy lehet igaz is, mint nem; a szereplők-
nek önmagukról elhangzó állításai kizárólag arra
valók, hogy a másikból érdeklődést, szánalmat,
empátiát zsaroljanak ki. A titokzatos Helen léte-
zése kérdéses, a vele elhangzó telefonbeszél-
getések fiktívek is lehetnek, a dinamatológus le-
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