
de ő is ugrásra kész, lesi, mikor csap le rá
az öreg; kettejük békésnek tűnő
beszélgetése is csupa apró küzdelem. Jól
érzékelteti Mick terveinek álmodo-
zásjellegét, azzal, hogy például a lakás-
átalakítási elképzeléseit vagy a magáról
szóló történeteket mint egy sokadszor
megfogalmazott, milliószor elmondott
szöveget roppant gyorsan, szinte hadarva
darálja el. Astonnal való találkozásuk-kor
viszont Vitéz Mickje meghunyászkodó.
Ettől Csapó Daviese teljesen meg-
zavarodik. Amikor bármely párosításban
ketten vannak, még fenntartható - ha
alacsony szinten is - a társalgás, de ha
hárman, csak kölcsönösen egymást
méregetik, a pillanatokra kialakított páro-
sok egyszeriben felbomlanak, a kapcsolat
bizonytalansága térben és a színpad lég-
körében érezhető diszharmóniát ered-
ményez.

A miskolci előadásban létrejött a
szavak, a csend és a gesztusok egysége, a
dialógusok kettőssége, létrejött a meg-
mutatott felszín és az elhallgatott mély
közötti feszültség. Az előadás végén
Reviczky háttal a nézőknek és Daviesnek
szótlanul áll az ablaknál, Csapó meg csak
mondja a magáét, békülne, barátkozna,
segítségét ajánlja, már meghúzná magát,
mint egy kisegét - elviselhetetlenné sűrű-
södik a feszültség. Reviczky csupán tar-
tásával, Csapó pedig tőmondatai közötti
egyre nagyobb szüneteivel és mind sebe-
sebb tevés-vevésével egyértelművé teszi: a
szoba nem old meg semmit sem. Aki
eddig egyedül volt, ezután is az marad,
akinek eddig nem volt szállása, ezután
sem lesz, s aki eddig nem tudott sem egy
helyben maradni, sem elmenni, az ezután
is rossz lelkiismerettel jön vissza a
szobába.

Akik a miskolci előadáson kitartottak,
résztvevőivé váltak az előadásnak, alko-
tótársaivá a színészeknek, rendezőnek -
Pinter elképzelése szerint. Most még
kevesen tartottak ki, de legyen ez a két
előadás biztató kezdet: más Pinter-
bemutatóknál már többen is értővé
válhatnak.

Harold Pinter: A gondnok (Pesti Színház)
Fordította: Bartos Tibor. Rendezte: Valló
Péter. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez : János-
kúti Márta.

Szereplők: Szabó Sándor, Balázsovits
Lajos, Hegedűs D. Géza.

(Miskolci Nemzeti Színház)
Rendezte, a játékteret és a jelmezeket tervezte:

Illés István.
Szereplők: Csapó János, Reviczky Gábor,

Vitéz László.

TARJÁN TAMÁS

Kicsoda Bernarda?

Lorca drámája Pécsett

Minden műalkotásnak - így minden szín-
házi produkciónak is - kell legyen miértje.
Nemcsak szándékában, de eredményében
is. Az olvasónak, hallgatónak - a nézőnek
föltétlenül érzékelnie kell művész és a mű
intenzív kapcsolatát: színházi előadás
esetében a rendező ha-tározott és
karakteres darabértelmezését s a színész
teremtő szerepfelfogását.

Nincs jogunk föltételezni, hogy Gali
Lászlónak, a pécsi Nemzeti Színház
rendezőjének ne lett volna határozott és
egyéni szándéka Federico García Lorca
Bernarda Alba háza című drámájának
bemutatásával. A magyar színpadokon
mostanában többször is játszott alkotás a
színműirodalom azon darabjai közé
tartozik, amelynek minden premierjét
fokozott várakozás és érdeklődés előzi
meg. Tizenkét női szerep van a Bernardá-
ban (és csak az) : ez már önmagában
izgalmas. Van-e erő a társulatban a
szereposztáshoz? Mit hoz színésznő és a
„nagy szerep" találkozása ? Melyik hang
erősödik föl az új értelmezésben a drá-
mában keveredők közül: a naturalizmusé
vagy a szimbolizmusé?

Gali László a legutóbbi kérdésre vilá-
gos választ ad az előadáshoz fűzött rövid
rendezői jegyzetében. „Életanyaga
hitelesebb, mint a veristáké vagy a natu-
ralistáké. A Bernarda Alba háza eseményei
túlmutatnak önmagukon: végső
következtetéseiben jelképes értelmű a
történet" - közli sorait a pécsi műsor-füzet.
Jegyzetéből az derül ki: akár maga
választotta a darabot, akár a színházi
munkamegosztás eredményeként jutott
neki a feladat, a Bernardához mindenképp
köze van, képe, saját véleménye róla - így
tehát bizonyára lesz miértje a kész
produkciónak.

Sajnos, az eredmény mit sem igazol a
szándékból.

Ritka eset az, hogy színházban a
közönség ne érzékelje: mikor van vége az
előadásnak. Különösen sokkoló befejezés,
tapshívásra nem törekvő zárókép,
teljességgel ismeretlen cselekményű drá-
ma végkifejlete esetleg néhány másod-
percre elnémíthatja a közönség reagálását,
de ez a feszült - és gazdag tartalmú -
csönd rendszerint hamar föloldódik.

A Bernarda föltétlenül az ismertebb
művek közé sorolható. Bizonyos, hogy a
pécsi Nemzeti Színház Kamaraszín-
házának nézőterén ülők között minden
előadáson vannak néhányan - ha nem is
sokan -, akik látták már más változatban a
darabot. Ha nem látták: olvasták. Vagy
legalább hallottak róla; egyes részleteit,
cselekményét tanulmányaikból vagy más-
honnan ismerik. A Bernarda öngyilkos-
sággal: a legkisebb lány halálával végző-
dik, s a címszereplő ezt követő, mono-lóg
érvényű szavaival. A cselekmény kerek, a
lezárás hatásos.

Pécsett a közönség az utolsó szavak
elhangzása után némán, feszengve, ta-
nácstalanul, várakozóan ül. Aki ismeri, aki
látta már a darabot, az sem akarja elhinni,
hogy vége van.

A Bernarda Alba háza pécsi előadásában
két órán keresztül peregtek a dialógusok, a
szereplők ki-be jártak, ettek, varrtak - de
nem történt semmi. A szó tartalmas,
művészi értelmében: nem. Még nem
kaptunk semmit. Várjuk a folytatást.

Az előadás sikerületlenségének fő oka,
hogy nem tudjuk meg: kicsoda Bernarda?
Ki ez az asszony - a rendező értel-
mezésében. S itt minden Bernardától függ
- nemcsak a cselekményben. Ha ő nem
erős, karakteres alak, akkor minden egyéb
esemény - Adela öngyilkossága is -
értelmét veszti. Lázadni csak valami ellen
lehet; s ez a Bernarda nem testesít meg
semmilyen eszmét. Lehetne a korabeli
Spanyolország félfeudális viszonyainak és
megcsontosodott szokásrendszerének
foglya, aki szükségszerűen rab-tartó lesz
maga is, egy börtön-ház parancsnoka.
Lehetne a mindenkori zsarnokság
szimbóluma. Lehetne céltalan vagy
céltudatos Gonosz. Akarhatna eredendően
rosszat, és akarhatna - rossz eszközökkel -
eredendően jót. Rengeteg a lehetőség. Gali
László, meglehet, rátalált közöttük a
magáéra - de az előadással nem tudta
kifejezni, megvalósítani elképzelését.
Bernarda figurájából csak az kerül
színpadra, ami külső. Fekete ruha, a kézben
bot - támaszkodni is, ütni is -, emelt hang.
Mindez a saját-szerű személyiség lényege,
belső tartalma nélkül. S ezzel Adela
kitörni akarása irányát és értelmét veszti.
Célja van ugyan (magának akarja
megszerezni szerelmét, Pepe el Romanót);
anyja azonban nem gondolataival,
eszméivel, elveivel és erkölcsével képez
számára akadályt, hanem a puszta létével.

Bernardát Pásztor Erzsi játssza. Talán



nem is a rendezői elképzelésben volt a
hiba - talán a kiváló színésznő számára
maradt idegen Bernarda alakja? Elkép-
zelhető, hogy ez is okozója a kudarcnak.
De mégis inkább úgy tűnik: Pásztor Erzsi
nem kapott alapot, fogódzót ahhoz:
milyennek játssza Bernardát; s látnivaló,
hogy képtelen elhelyezni az általa játszott
figurát az alakok rendszerében.

Pásztor Erzsi nincs „Bernarda-korban".
Nálánál jó néhány évvel, de inkább
évtizedekkel idősebb színésznők szokták -
sokszor jutalomjátékul - kapni ezt a sze-
repet; s egy teljes emberi és művészi élet
tapasztalatainak birtokában formálhatják
meg. A pécsi Bernarda fiatal. Nem lenne
ez baj önmagában - ha legalább ezt (és kö-
vetkezményeit) vállalná a rendezés. Igaz, a
szerzői eligazítás szerint Bernarda hat-
vanéves, de elhangzik róla az is : még
vágyna az ölelésre. Motiválhatná Bernarda
rideg, szokásokhoz igazodó döntését a
nyolcéves gyászról, s egész viselkedését is
lányaival szemben, ha nem matrónaként
uralkodna háza fölött - de asszonyként. Ezt
a lehetőséget a pécsi előadás egyáltalán
nem használja ki - noha a színésznő
szerephez öregítésére szerencsére különö-
sebb maszkírozással nem is törekszik.
Bernarda kortalan így: hatvanévesnek
fogadjuk el, mert Lorca annyinak mondja -
és negyvenévesnek, mert annyinak lát-
szik. Marad megint a kérdés: kicsoda
Bernarda?

Pásztor Erzsi szerepformálása a jelzett
okokból sikerületlen - de látható, érezhető
rosszkedve ellenére (ami aligha csak
egyetlen előadás jellemzője volt)
becsülettel és korrektül eljátssza, ami ebből
a Bernardából eljátszható. S nagyjából ez
vonatkozik a többi színésznőre is. Senkinél
nem érezni a legcsekélyebb örömöt sem:
mintha a szereppel való találkozás nem
lenne több kötelességnél, munkahelyi
feladatnál. A máskor oly kiváló Labancz
Borbála - Ponciaként - kedélyeskedéssel
igyekszik életet vinni a szolgáló alakjába
(kár érte, mert szerep és színésznő ebben az
egy esetben állnak közel egymáshoz).
Sólyom Kati a túl harsány és a túl halk
között nem talál mértéket; Petényi Ilona és
Vári Éva méltósággal viselik a darab két
legrosszabb szerepét: Magdalenára és
Ameliára, mint az a Bernarda-
előadásokban szokásos, kevéske figyelem
fordítódik. Martirio, a púpos lány viszont a
leghálásabb színészi feladat a drámában.
Miklósy Judit nem a figura torzságát,
fölbomlott lelkivilágát mutatja meg, inkább
riadtságát, szerencsétlen
kiszolgáltatottságát.

Ízlése, tehetsége visszatartja attól, hogy
túljátssza ezt a szerepet, amelyben pedig a
legkönnyebb olcsó megoldásokba tévedni.
Épp így ízléséért dicsérhetjük Takács
Margitot is, aki Bernarda anyját alakítja.
Antal Anetta szolgálója fáradt és
rosszkedvű - ez szerencsére jellemzi is a
figurát.

Markovits Bori Adelájában egymagában
több az indulat, energia, mint az összes
többiekben együttvéve. Csakhogy: ez a
tűz, ez az indulat eredménytelenül
fecsérlődik el a karakter nélküli Bernar-
dával szemben. S ami nagyobb baj :
Markovits Bori állandó mozgással, har-
sány gesztusokkal kénytelen élni lélek-
ábrázolás és figurateremtés helyett --mert
e szerep eljátszásához szükséges színészi
érettséggel még nem rendelkezik.
Semmiképpen nem lehet mentség, hogy
Adela félig-meddig még gyerek, aki
szertelen. Ha az alakból c s a k e jelenik
meg - Adela elveszti súlyát, kulcs-
pozícióját.

A színészi játék sikerületlensége vagy
szürkesége elsősorban az egész előadás
kudarcából ered. Semmiképpen se gon-
doljuk azonban, hogy a produkció heve-
nyészett vagy amatőr színvonalú volna!
Vata Emil a hagyományoshoz igazodó
díszletet tervezett, érezhetően küszködve,
hogyan szorítsa be a sokszereplős darabot
a kis színpadtérbe? Ezért azután például a
ki-be járások következetlenek, a háttérben
álló hatalmas gyertyatartó mellett
elhaladva a színészek kénytelenek lehúzni
a fejüket, a színpad legelső részé-nek
kitágítása pedig hasznos, bejátszható teret
nem eredményezett. Mindez az általában
rossz térkiképzésű magyar előadások
sorában (tisztelet a kivételnek) föl se
tűnnék - de fölveti a kérdést: nem volt-e
eleve elhibázott választás erre a színpadra
Bernarda-előadást tervezni?

Sovány vigasz - de említendő -, hogy
általában dicséretes a színészi szöveg-
mondás. Mintha ide koncentrálódott volna
minden művészi energia : az elmondásra.
Ami nagyon távol áll az eljátszástól, a
megjelenítéstől. Keresgélhetnénk most - és
találnánk is - olyan jeleneteket, rész-
leteket, amelyeknek a megvalósítása tar-
talmaz értékeket; ezek azonban együttesen
sem elégségesek ahhoz, hogy rá-nyomják
bélyegüket az előadásra.

Gali László fiatal rendező. E kritika
nem tehetségét vonja kétségbe, hanem arra
szeretne figyelmeztetni, biztatni: mindig ki
kell alakulnia - s el is kell jutnia a nézőhöz
a határozott rendezői el-képzelésnek.

CSILLAG ILONA

Az a régi,
jó Molnár Ferenc...

A művek természetrajzából következik,
hogy az évad két Molnár Ferenc-bemu-
tatója nem fordíthatta ki sarkaiból a
világot; ám Molnárt azért jobban meg-
pörgethette volna azon a megkövült
talapzaton, ahová a közhiedelem lecö-
vekelte.

Itt most tehát az esetleges mélyebb
régiókat próbálgatjuk kihüvelyezni, más-
részt néhány régebbi előadás összeveté-
sével választ keresünk arra, hogy e leg-
újabb színpadi verziók stagnálást, előre-
lépést vagy netán visszaesést jeleznek-e
az interpretálásban.

Az üvegcipő
Enyhe iróniával bár, de jó néhány darab-
jában festett Molnár torzképet a polgár-
ságról, sőt egyikben-másikban a
nagypolgárságról (Egy, kettő, három) és az
arisztokráciáról is ( A hattyú, Olympia).
Nos Az üvegcipő - akár szándékosan, akár,
mert magától is így sikeredett - a
Hamupipőke-mesének travesztált vál-
tozata, a giccsbe mártózó kispolgári élet-
forma és életideál karikatúrája, mely e
környezet némi emberdegradáló hatását is
felmutatja. Igazi Molnár-módra, azaz
felszínesen, könnyedén és kacagtatón, de
mégis, mintha csak e megrendítően nagy
pátoszú Ady-sorra („S így leszünk mi,
párzó királyok, kopottak, búsak, betegek
... ") rímelne.

Annyira korcs és abszurd, hogy az
„ideálpilóta, a felhőkből száll alá a
virágos mezőre" ponyvaszövegeket só-
hajtozó bájos kis Irma Hamupipőkeségét
nem szabad egész komolyan venni, ami-
kor szerelmét a „felsál, krumpli, ingujj,
leves"-rendű rozzant bútorasztalos, Sipos
Lajos korosodó alakjába vetíti bele. A
mese nagy formátumú gonosz mostohája,
az elhányt grófi szerető, a „tisztességes"
férjezett állapotra és „megbecsülésre"

áhító penziósné, Romajzer Adél áldémoni
figurájává fajul a darabban. S köröttük ott
rajzik Popovics, Popovicsné, Stetner úr,
Gál kapitány, Adél anyja s a többi rikító
színekkel festett kispolgári szereplő egész
hada.

A mese magja a tipikusan Molnár-
motívumok járulékelemeitől terebélye-


