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BELSŐ DRÁMA
FEDERICO GARCÍA LORCA: VÉRNÁSZ

Gyönyörű előadást láttam az Új Színház-
ban. Átgondoltat, pontosat, színészileg magas
színvonalút. Az évad egyik legszebb
produkcióját. Mégis némi hiányérzettel
távoztam a bemutatóról. Azóta is
keresem ennek magyarázatát.

Költői dráma

kük vonzása lesz erősebb, Leonardóé vagy a
Vőlegényé, hanem hogy belül, magában hogyan
dönt a sorsáról. Hogy magára kényszerít valami
természetétől idegen nyugalmat, kötelességtu-
dást, beletörődést, vagy enged a megfogal-

Anya: Csomós Mari

mazhatatlan, formátlan vonzásnak, még ha
ennek pusztulás is az ára. Egyes jeleneteiben
ennek a rosszkedvű, nyugtalanító belső
küzdelem-nek különféle fázisait követhetjük
nyomon.

Nem tudom, hogy a Lorca szövegéhez való
túlságos hűség vagy a szerző szelleméhez való
hűtlenség az oka az előadás „drámaiatlansá-
gának". A Vérnász szüzséje ugyanis drámai

Azt hiszem, leginkább a „dráma" hiányzik az
előadásból. Az, hogy a felgyülemlő feszültségek,
a lefojtott, de eltitkolhatatlan szenvedélyek
robbanó erejű pillanatokat, nyílt összecsapá-
sokat gerjesszenek. Mintha Novák Eszter ren-
dezése megkerülné ezeket a „robbanópontokat".
Ezzel más szintre helyezi, más dimenzióba
emeli a „drámát". A lélek mélyére zárja, drámai
töltetű lírává oldja. Mintha a küzdelem nem a
szereplők között, hanem bennük zajlana. Amikor
hadra kelnek egymással, akkor is magukkal
hadakoznak.

Leginkább az a részlet árulkodik erről, ami-
koralakodalmi képben kiderül, hogy a
Menyasszony megszökött Leonardóval. Az Anya
(Csomós Mari) keserűen fakad ki: átkozza a
Meny-asszonyt, vitázik az apjával. Félti, majd
harcba küldi a fiát. Arról beszél, hogy két táborra
oszlik a vendégsereg. Ki a fia, ki Leonardo mellé
áll. Hisz' eljött megint a vér nagy pillanata. Amikor
a késeké a főszerep. A színpadon azonban nem
születik meg a szövegben jelzett feszültség. A
menyasszony apja (Dengyel Iván) a történtek
hatására egy pillanat alatt összeomlik, és kitán-
torog a színpadról. Így az „örömszülők" között
nem alakulhat ki az az ellentét, amelyre a szö-
veg utal. A vendégsereg megosztottsága is lát-
hatatlan marad: sötétbe borul a szín, egy fejgép
világítja meg az Anyát. Bensőséges, belső fe-
szültséggel terhes monológgá alakul az, ami-nek
a cselekmény menete szerint a színen lé-vőket
megosztó döntési helyzetnek, drámai
történésnek kellene lennie.

A Vőlegény (Schneider Zoltán) is elsősorban
az érzéseivel hadakozik. Nem a férias düh tör ki
belőle, nem elszántan indul a harcba. Az a zava-
rodottság, kétségbeesés űzi a szökevények
után, amely néhány pillanattal korábban vett erőt
rajta; akkor, amikor megértette, hogy nem képes
közel férkőzni menyasszonyához. Hogy a lány-
ban van valami idegenség vele szemben. Hogy
csak ábránd volt a boldogság, amit a szerelem-
től, a házasságtól remélt. Hogy nem talál viszon-
zásra az a rajongó, suta, büszke szeretet,
amellyel körülveszi a lányt.

A drámai történések lehetőségét csökkenti, belső
intenzitását növeli a Menyasszony (Tóth Ildikó)
figurájának értelmezése is. Nem az a kérdés, hogy
melyik férfi áramkörébe kerül, melyi-
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történéseket, sorsfordító eseményeket jelez: a
menyegző gyilkosságba, a nászünnep halottsi-
ratásba fordul át. Ugyanakkor Lorca sem formált
drámai cselekményt a választott alapanyagból.
(Ennek egyértelmű jele, hogy a két férfi halálos

összecsapását nem jeleníti meg.) A darab in-
kább a tragédia előzményeit és következményeit
ábrázolja. Határozott színekkel festi viszont azt a
közeget, amelyben a tragikus történet lezajlik.
(Erre utalnak az életképi mozzanatok - a lány-
kérés, az esküvő, a halottsiratás.) Ugyanakkor a
szöveg nagyon sok lírai elemmel egészül ki. Ki-
emelt funkciója van a daloknak. Segítségükkel

 a folklór tradicionális szerepének megfelelően
 a szereplők egyéni érzésként
artikulálhatatlan hangulataikat mint kollektív
élményt képesek megfogalmazni és önmagukra
vonatkoztatni.

A lírai mozzanatok ereje okán akár költői drá-
mának is nevezhetnénk a Vérnászt. Ebben a
kevert műfajban - ellentétben a drámai költe-
ménnyel - nem valamiféle lírai élmény, belső
probléma, a világhoz való szubjektív viszony
nyer drámai formát, hanem épp ellenkezőleg:
egy drámai helyzet lírai összetevőit bontja ki a
szöveg, a külső eseményt belső történetté értel-
mezi át. Novák Eszter rendezése a darab ezen
jellemzőit erősíti meg, bontja ki. Kiemelt funkciót
ad a daloknak. Gyönyörű, ahogy kitörő elégedet-
lenségét, csalódottságát, feszítő keserűségét
dalba fojtja Leonardo felesége (Marozsán Erika).
Szép, ahogy : Cselédasszony (Lázár Kati) rossz
előérzetei énekként szakadnak ki a figurából. (A
folklorisztikus ihletésű, de önálló értékű zenének
egyébként is kiemelt funkciója van az előadás-
ban. Nem pusztán hangulatot kelt, hanem afféle
keserű sejtelemként, nyugtalanító előérzetként
kíséri végig . játékot.) Az életképekből (szintén
folklorisztikus elemekből álló) színpadi képek,
vizuális fantáziával megkomponált játékok
születnek. Nem a konkrét események fontosak
bennük, hanem ezek hangulati hatása - ezáltal
ismét csak a Iírai mozzanatok erősödnek meg
a produkcióba . Szép képek teremtését, lassú
át-tűnéseket tesz lehetővé Árvai György erős
atmoszférájú díszlete. Oldalról sziklafalak,
hátulról sötét felülete határolják a teret. A hátsó
fal fokozatosan kinyílik, majd teljesen eltűnik. A
tágasság azonban nem kelti a szabadság
illúzió-ját: a zárókép hátulról megvilágított
oldalfalai afféle sziklasír ént hatnak.

„Női előadás"

Abból, hogy a döntő fordulatok mintegy a szerep-
lőkön belül mennek végbe, nem az következik,
hogy az emberi viszonyok nem fontosak az elő-
adásban. Inkább az, hogy nem ezek döntik el az
egyes figurák sorsát. Ebben a világban mindenki
magányos. Mindenkire a maga sorsa van kimér-
ve, még a bánatot, bukást, gyászt sem lehet kö-
zösen megszenvedni. Hiába érkezik a zárójele-
netben a Menyasszony az Anyához, hogy közös
szenvedéskánt élje meg vele azt a fájdalmat,
amelyhez gyökeresen más sorsfordulatok után
érkeztek el; mindketten a maguk fájdalmával
vannak eltelve. De mindannyiuk számára végső
fázis ez az élettelen, komor bánat - nemcsak
nekik kettőjüknek, hanem valamennyi nőnek, aki
a színen van, A záróképben a fájdalom hierarchi-
ája, a meddő női sors vészterhes szoboralakzata

Szomszédasszony: Berek Kati
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válik láthatóvá. Gyötrelmét méltósággal viselve
ül a széken a Szomszédasszony (Berek Kati).
Szemben vele, a merev falnál az Anya áll az
előtérben. A másik oldalon az Anyós (Koós Ol-
ga). Középen a két friss gyászú fiatalasszony,
a Menyasszony és Leonardo felesége. Az elő-
térben állóknak már régen, nekik épp most zá-
rult le az életük. Nincs más hátra, mint meg-
adással viselni a rájuk váró üres, örömtelen na-
pokat. Hátul csüggeteg pózokban a három
Fiatal nő (Kisfalvi Krisztina, Prókai Annamária,
Szalay Mariann) áll. Még az életet áhítják, de
mindegyre csak a gyásszal találják magukat
szemben.

Feltűnő, hogy az előadás nem egyenrangú vi-
szonyokat ábrázol. A megjelenített világot
egyértelműen a nők uralják. Hozzájuk
igazodnak, a velük való viszonyukban
értelmeződnek a férfiak. A leánykérési jelenetben
a két szülő között azonnal hierarchikus viszony
alakul ki: a Dengyel Iván megformálta apa
rögtön elfogadja, hogy a vőlegény anyja a
gazdagabb, erősebb, az ő akaratához kell
igazodni. Bár a férfi gesztusai jelzik, hogy sok
mindenben nem ért vele egyet, de nem kezd
vitába, alkalmazkodik a helyzethez.

Schneider Zoltán (Vőlegény) és Tóth Ildikó
(Menyasszony) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Schneider Zoltán Vőlegénye csupa nyíltszívű,
szégyenlős életkedv, ügyetlenkedő jóindulat, el-
fogadást áhító szeretet. Az első jelenetben
látható hangulatváltásai az anyja viselkedéséből
következnek: a kedvében akar járni, a
komorságát akarja kifürkészni, játszani kezd
vele, hogy megbékítse. A lánykérési jelenetben
csak az anyja ki-mértsége miatt fogja vissza
kicsattanó jókedvét. Közben a Menyasszony
kedvét is keresi: a keze után kap, amikor az
süteménnyel kínálja. Szerencsétlenségére ki
is borul a tál. A Menyasszony meg is riad attól
az odaadó szerelemtől, amely a fiú tekintetéből
sugárzik. A Vőlegény eleinte nem akarja
tudomásul venni, hogy pajkos kedveskedései
nincsenek kedvére választottjának: a lány
rácsattan, hogy miért a barna cipőjét vette föl,
durván ráförmed, amikor váratlanul,
meglepetésszerűen átöleli hátulról. Amikor az
anyja jóindulatúan kioktatja, miképp bánjon a
feleségével, már tudja, hogy minden veszve. De
most valóban férfinak kell lennie, házasember-

ként nem panaszkodhat az anyjának. Pedig leg-
szívesebben kiöntené neki a szívét.

Mihályfi Balázs Leonardója nem szenvedé-
lyesnek, inkább haragosnak tűnik: dühödt lép-
tekkel jár, energikus, gyors mozdulatokat tesz.
Aztán visszafogja magát. Megadja magát a hely-
zetnek, de látszik rajta, micsoda energiába kerül,
hogy uralkodjon nyughatatlan természetén. A
feleségével szemben rideg, elutasító. De nem
akar fölébe kerekedni, nem akarja megalázni. Az
asszony ugyan nem férhet a közelébe, de azért
engedékeny gesztusokat tesz neki. Hazatérte-
kor a gyerek iránt érdeklődik, elmegy vele meg-
nézni a kicsit. Amikor a násznép az esküvőre in-
dul, rövid vita után hajlandó a feleségével együtt
kocsin menni. A Menyasszony szemmel látható-
an erősebb Leonardónál. Saját belső készteté-
seinek adja meg magát, nem a férfi vonzásának.
Leonardo többször is felbukkan a lakodalmi for-
gatagban. Megáll számon kérően középen és
vár. Mintha nem rajta múlna, hogy mi fog
történ-ni. Amikor a lakodalom előtt kérdőre
vonja a Menyasszonyt és szakításuk okát
firtatja, az dühödten támad rá. Verni kezdi
Leonardót a csuk-lójára tekert vizes ronggyal,
amellyel korábban
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lehűteni igyekezett magát. (Hatalmas a forróság,
mások citromos vízzel próbálkoznak.) Úgy hat a
Menyasszony kezén ez a fehér kendő, mintha az
emésztő belső tűztől tartva a házasság bilincsét
próbálná magára csatolni. De szétomlik azonnal
a kötés, amint belép régi vőlegénye. Leonardo
összegörnyed, behúzza a nyakát, megadón tart-
ja oda hátát az ütéseknek.

Úgy tűnik, hogy ebben az előadásban az
asszonyok világa is hierarchizált. A fájdalom
súlya, a belenyugvás ereje teremt köztük
rangsort. A középpontba egyértelműen a
Csomós Mari által kitűnően megformált Anya
kerül. Már minden sejtjébe beleitta magát a
férje és idősebb fia el-vesztése miatt érzett
fájdalom, de vannak még emlékei az örömről is.
Még van kedve játszani, még nevetni is próbál.
Még reménykedik, hogy kisebbik fiának sikerül,
hogy termékeny örömre talál majd a
házasságban s nem meddő gyászra.
Távolsággal, méltósággal közeledik a többiek
felé. Lelkileg felkészült a legrosszabbra, de titkon
a boldogságot áhítja. Ezért szenvedi meg olyan
mélyen utolsó fia elvesztését. De gyűlölete
ellenére is képes felismerni a Menyasszonyban a
szenvedő, a terméketlen életre eljegyzett nőt.
Berek Kati megrendítő Szomszédasszonya azt a
végállapotot érzékelteti, ahová az Anya talán
most érkezik el: amikor az átokból megszületik a
csend, a gyűlöletből a megértés, amikor a testet-
lelket uraló fájdalom a hiábavalósággal való
megbékélésbe fordul.

Tóth Ildikó erőteljes Menyasszonya azt hiszi,
hogy kikövetelheti magának az életet. Hogy léte-
zik a lemondás, a szigorúság, a visszavonultság
törvényénél erősebb parancs is. Hogy őt nem
uralhatja senki. Csak a maga urává kíván lenni.
Büszkeségét akkor is megőrzi, amikor megbizo-
nyosodik róla, hogy ez az út is az önpusztításhoz,
önemésztéshez vezet. Hogy a viharzó fájdalom-
nak ugyanaz a végeredménye, minta beletörődő
lemondásnak. Lázár Kati aggodalmas, osonó
Cselédasszonya mindent tud a lányról. A lányké-
rés után ironikusan beszél hozzá, hanghordozá-
sából világos: tisztában van vele, a
Menyasszony csak tetteti, hogy mit sem tud
arról, hogy Leonardo az éjszaka a környéken járt.
Ki akarja terelni a szobából a lakodalomba
elsőként érkező Leonardót. Sejti, mi lesz a régi
jegyesek találkozásának végeredménye, és
tudja: nincs ereje visszatartani a lányt attól, ami
be fog következni.

Leonardo felesége Marozsán Erika árnyalt,
szép alakításában az utolsó gyötrődő, szerelem-
mel teli erőfeszítéseket teszi, hogy megőrizze a
boldog élet esélyét. Lemondásra is hajlik, meg-
adón fogadja az ura nyugtalan útjait, anyja és
férje közé áll, hogy csitítsa a feszültséget. Aztán
végül a lakodalomban kirobban, nem bírja tovább
a megaláztatásokat. Amikor úgy tűnik, az ura
enged a kérésének, boldog lesz, mint egy
kamasz-

lány. Együtt örül az ifjú párral, megértően
pajtáskodik a vőlegénnyel, a friss rokonnal. A
Menyasszony és Leonardo szökését azonban
úgy jelenti be, mint aki tudja, másképp nem is
történhetett volna: amitől tartott, amit megpróbált
nem észre-venni, bekövetkezett. Anyja, a Koós
Olga által játszott szigorú, illúziótlan
öregasszony méri rá a végső ítéletet: be kell
zárkózni, eltemetkezni a fájdalomba. Az életről
való lemondás a létezés egyetlen evidens
parancsa.

Emberi mitológia

Ugyanakkor úgy éreztem az előadásból, hogy a
figurák - téves lépéseik ellenére is - inkább
csak elszenvedői, nem okozói a sorsuknak. Ami
bennük és köztük történik, csak tükröződése va-
lami kimondhatatlan, megfogalmazhatatlan,
megélhetetlen teljesebb drámának. Mintha csak
a szenvedés által lehetne megtapasztalni a létet,
a való életnél teljesebb, mégis beláthatatlan üre-
sebb lényeget.

Az előadás erénye, hogy kísérletet tesz ennek
a darab lírai rétegét meghatározó emberi-embe-
ren túli „mitológiának" a megjelenítésére.
Ugyanakkor ennek az az ára, hogy megbomlik az
előadás stiláris egysége. Novák Eszter a darab-
béli harmadik felvonásból az első kettőre is kiter-
jeszti a Hold és a koldusasszonyként megjelení-
tett Halál szerepeltetését. Afféle láthatatlan mű-
ködtetői, a végkifejletet előlegező néma tanúi ők
az eseményeknek. Remek megoldás, ahogy a
lakodalmi sokadalomból egyszer csak váratlanul
előbukkan a Halál (Takács Katalin);
koldusasszonyként ott ül az előtérben, mintha ő
volna a legfontosabb szereplő ezen az
ünnepnapon. (Néma jelenlétét előlegezte, hogy
az első jeleneteket az oldalsó erkélyről
hallgatta.) Lenyűgöző ötlet, hogy a Vőlegénynek
a letakart fejű asszonyok közül kell kiválasztania
a magáét. A fiú némi tétovázás után odalép az
egyikhez, felkapja, át-öleli. Ahogy lehull az
asszony fejéről a fátyol, lát-ni, hogy a Vőlegény
nem a Menyasszonyt, ha-nem a Halált öleli oly
odaadóan magához. Jó megoldás az is, hogy a
Hold (Horváth Virgil) öltözteti át az esküvőre a
Menyasszonyt: fehér ruhájára feketét húz.
Megoldatlannak akkor tűnik a két „mitológiai"
alak jelenléte, amikor szerepük önálló értékűvé
válik, amikor magukra maradnak a színpadon, s
valóban az események irányítóivá kellene
lenniük. Lorca a tragikus végkifejletet késlelteti
és leplezi el szerepeltetésükkel. Ilyen indirekt
módon tudjuk meg, hogy mi történik a
szökevényekkel és üldözőikkel. Miután azonban
Novák Eszter a feszültséget lírával oldotta föl,
nem működik a "mitologikus" jelenetek késleltető
funkciója sem: nincs a levegőben a kérdés, hogy
mi fog történni a fiatalokkal. Ennek következté-

ben önállóvá, önmagukért valóvá válnak a közjá-
tékok: a favágók (Fazekas István, Magyar Attila,
Székely B. Miklós) otrombán évődnek, mint egy
Shakespeare darab vulgáris figurái; a Halál meg
a Hold pedig Szavalnak, mintha varázsszöveget
mondanának, s egy égből aláhulló fehér lepellel
kergetőznek.

Más ennek a résznek a játékstílusa: dekoratí-
vabb, stilizáltabb, mint az előadást mindaddig
meghatározó realista játékmód. (Amely azon-
ban számos groteszk, stilizált elemmel is kiegé-
szült. Elég, he csak a díszletre, a világítási meg-
oldásokra, a zene és a próza viszonyára, a lako-
dalmi életképekre gondolunk, vagy számba
vesszük azt a tudatosságot, amellyel Novák
Eszter a térbeli mozgásokat, pozíciókat
megkomponálta. Külön funkciója van, hogy
mikor ki ül a bal oldali magános székre, ki
telepszik az előtérben álló padra, vagy ki ül le a
jobb oldali, díszletbe vájt padkára.) Elsősorban
a színészi munkára, az emberi történésekre
koncentráló, mégis sokszínű, sokfajta
összetevőből építkező színpadi nyelvet használ
a Vérnászban Novák Eszter. A harmadik
felvonás első képéből azonban hiányzik az a
belső feszültség, amely addig a produkció
legfőbb erénye volt. Leül, elfárad az előadás.
Túlságosan hosszú a játékideje is ahhoz, hogy
fenntartható légyen a szünet nélkül játszott elő-
adás feszültsége. Hiába válik az utolsó képben
ismét koncentrálttá a játék, hiába gyönyörű a női
tabló, mégis i hosszadalmasnak, túlbeszéltnek
éreztem a zárlatot.

Novák Eszter eddigi rendezéseiben kétfajta
„fogalmazásmóddal" élt: vagy nyitott, asszociá-
ciós technikával építkező előadásokat állított
színpadra (a Don Cristobal, a Csongor és Tünde
vagy az Ahogy tetszik) vagy zárt kompozíciós
formákkal kísérletezett. Ugyanakkor mintha hiá-
nyérzetet is keltene benne ez a színpadi építke-
zésmód, épp ezért egy idő után megpróbálja la-
zítani, a nyitottabb formák felé közelíteni az elő-
adást. Ezt éreztem a Patika második felvonásá-
ban, ezt láttam most a Vérnász utolsó harmadá-
ban is.

Federico Garcia Lorca: Vérnász (Új Színház)
Fordította: Veress Miklós (vers) és Gajdos Zsuzsa
(próza). Díszlezttervező: Árvai György m. v.
Jelmeztervező: Zeke Edit m. v. Zene: Kiss Ferenc.
Dramaturg: Kárpáti Péter. A rendezőmunkatársai:
Beftán Katalin, Rovó Rézi, Sütő Anikó, Demarcsek
György, Demarcsek Zsuzsa. Rendező: Novák
Eszter.
Szereplők: Csomós Mari, Tóth Ildikó, Koós Olga, Ma-
rozsán Erika, Lázár Kati, Berek Kati, Takács Katalin,
Kisfalvi Krisztina, Prókai Annamária, Szalay Mariann,
Kóbor Gabriella, Mihályfi Balázs, Schneider Zoltán,
Dengyet Iván, Horváth Virgil, Fazekas István, Magyar
Attila, Székely B. Miklós. Zenészek: Kamondy Ágnes,
Temesvári Balázs, Kisvárday Gyula, Papp István,
Vavrinecz András.


