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Romeo és Júlia
passiója

A Józsefvárosi Színház
megnyitó előadása

Meglepően hideg, elutasító fogadtatásra
talált a kritikusok körében Ruszt József
Romeo és Júlia-rendezése.

Lehetséges, túlzott várakozás előzte
meg ezt a bemutatót - Ruszt főrendezői
bemutatkozását -, és ez magyarázza a
csalódott visszhangot.

Holott a szereposztás ismeretében
aligha várhattunk csodát. Többségükben -
legalábbis számomra - ismeretlen nevek
szerepeltek a színlapon, vagy ha ismertem
is őket, mint a Júliát alakító Papadimitriu
Athinát, eddig csak kurta, majdhogynem
statisztaszerepekben láttam.

Nem kellett bennfentesnek lenni ah-
hoz, hogy megértsük Ruszt színház-
szervezői, színházpedagógiai célját, hogy
lássuk a főrendezői gesztus értelmét,
jelentőségét. Ruszt mindenekelőtt jelezni
kívánta - nyilvánvalóan a Népszínház
vezetőinek szándékait tolmácsolva, kép-
viselve -, hogy egységes társulatban gon-
dolkodik. Hogy a volt Déryné Színház
misszióját folytató „utazó társulatok"
tagjai nem másodrendű állampolgárai a
Népszínház talán túlzottan is „népes"
együttesének. E társulatok tagjai is
lehetőséget kapnak arra, hogy az országos
figyelem fényében, tehetséget próbáló
szerepben, kellő irányítással bizo-
nyíthassák, mit tudnak, mire képesek.
Ebben az értelemben vizsgaelőadás is ez a
Romeo és Júlia, ahol - és már ez is ör-
vendetes eredmény - jó néhányan jelesre
vizsgáztak.

A Népszínház társulatában - tudjuk -
kevés az érett színész; nagyformátumú
színészegyéniség pedig annál is kevesebb.
A mai színészínséges időkben az után-
pótlás, a társulat erősítésének szinte
egyetlen lehetősége a pedagógiai munka.
Jó színésszé nevelni azokat, akikben
mutatkozik tehetség és akarás az önkép-
zésre. Ruszt ilyen színészérlelő pedagógiai
munkának szánta a Romeo és Júliát - és
máris láthatók a munka eredményei. Igaz,
ezek az eredmények még szerények, de
ennél többet reálisan nem is várhattunk.

Érthető, hogy az adott feltételek között
Ruszt nem nehezítette feladatát egy
túlontúl bonyolult koncepciójú Romeo és

Júlia-értelmezéssel. Vitatkoznék azonban
azokkal, akik úgy látták, hogy a
rendezőnek ezúttal semmilyen koncep-
ciója nem volt.

Van koncepciója az előadásnak. Igaz, ez
némileg leegyszerűsített magyarázata a
Romeo és Júliának, de elfogadható, mert a
tragédia lényegét emeli az előtér-be. A
rendező reális, a lehetőségekkel számoló
célkitűzésének köszönhető, hogy nem jött
létre az a gyakori ellentmondás, amikor
lelkesen dicsérjük a szép szándékot, és
közben szomorúan sajnálkozunk azon,
milyen nagy a távolság szándék és
megvalósulás között. Ruszt minden
irányban világosan mérte fel a lehe-
tőségeket: mire képesek a színészei, és
kinek szól az előadás.

Ezt a Romeo és Júliát ezúttal nemcsak a
Józsefvárosi Színházban rendezett
sajtóbemutatón láttam, hanem a székes-
fehérvári művelődési házban is, ahol a
nézőtéren javarészt középiskolás fiatalok
zsibongtak, s köztük bizony akadt olyan
is, például két mellettem ülő elsős
diáklány, aki Shakespeare-ről csak annyit
tudott, hogy róla majd jövőre tanulnak.

Ruszt ezúttal is, mint szinte valamennyi
rendezésében, passiójátékot elevenít meg
a színpadon - és a Romeo és Júlia nem is
áll ellen ennek a rendezői szándéknak.

Igaz, elgondolkodtató, hogy vajon ez a
passiójáték-forma, amelybe Ruszt
belekényszeríti a maga rendezéseit, nem
vezet-e ismétlésekhez, nem válik-e idővel
modorossággá, üres sablonná? De - mint
az előbbiekből kiviláglik - ez a Romeo és
Júlia-rendezés nem a megfelelő

alkalom ilyesfajta kellemetlen kérdések
felvetésére.

Ruszt értelmezésében Romeo és Júlia
története tegnapi és mai, örök emberi
tragédia. A tegnapra utal a háttérdíszlet,
amely egy Jézus mennybemenetelét
ábrázoló régi olasz templomi freskó ké-
pét idézi. A freskó megkopott, az arcok,
alakok alig kivehetők, az égbe szálló
Jézus alakját már végképp eltüntette az
idő. Így azt is hihetjük, hogy a szentek,
próféták és apostolok már csak a sem-
mire emelik áhítatos tekintetüket. Az
előadás bizonyos pontjain a díszlet há-
tulról fényt kap, s ilyenkor úgy tűnik,
mintha a freskó figurái egy koncentrációs
tábor drótkerítése mögül fohászkodnának
az éghez. A történelmi kosztümök is a
régmúltat jelzik, egy olyan világot, amely
talán csak volt, és már csak szétomló,
bomló tárgyiasságában létezik,
turisztikai, múzeumi látványosságként.

Vajon Romeo és Júlia szép, tiszta,
tragikus szerelme és halála ma már csak
ebben a régmúlt világban képzelhető el ?
Ezt sugallaná a háttérdíszlet, a történelmi
kosztümök ?

A jelent dobogókra állított két tanári
íróasztal képviseli a színpadon, meg né-
hány térelválasztó fehér paraván. Es
persze nem utolsósorban az előadás
játékstílusa, de erről később. Ez a dísz-
letkonstrukció - a szép jelmezeket is
tervező Gombár Judit munkája - nem-
csak funkcionálisan felel meg céljának,
mert valóban könnyen utaztatható, ha-
nem legalább jelzésszerűen megteremti a
shakespeare-i színpad hármas tagolását.
(A színészek a harmadik szinten az
íróasztalok tetején is ülnek, fekszenek,
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állnak.) Az ócska katedrák és a fehér
paravánok is képzettársításra ingerelnek.
Aki ismeri Ruszt színházát, annak eszébe
villan Ruszt amatőrrendező-múltja,
Grotowski szegény színházát követő kí-
sérletei.

A maiság igénye, egy korszerű szín-
házszemlélet érződik a színészek mozga-
tásában is. Ruszt színpadán nemigen
találni széket, asztalt, ágyat. (Ha igen,
akkor ez különös, hangsúlyos funkciót
kap.) Ebben az előadásban is csak a do-
bogón vetheti meg ágyát Júlia. Ennek
részben Grotowski szegény szín-házára
visszautaló jelentése van, de ugyanakkor
ez a bútornélküliség a diák-tanyák
atmoszféráját is idézi, ahol a fiatalok
földre tett matracon alszanak, s
vendégeiknek is a földön kínálnak helyet.
Csak ebben a nagyon is mai szemléletű
Romeo és Júliában képzelhető el, hogy a
fiatalok már szerelmük megvallásának
első pillanataiban szenvedélyes, forró
csókban boruljanak össze, és hogy az
esketés jelenete tizenévesek felszabadult,
boldog kergetődzésébe, bújócskába
torkolljon. Romeo és Júlia első és egyet-
len közös éjszakáját pedig a két fiatal vad,
erotikus, földön hempergő ölelkezése
jelenítse meg.

Ezek egyben az előadás legszebb pil-
lanatai!

Ruszt színpadán Romeo és Júlia tra-
gédiája valamikor a tegnapi vagy mai
Veronában játszódik, de mindez meg-
eshetne Budapesten, Bécsben vagy To-
kióban is. A mindennapok világában
járunk, ahol senki sem különösebben jó
vagy gonosz. A Capulet és Montague
család viszálya nem rendkívüli esemény.
Mióta világ a világ, haragra, ellenséges-
kedésre mindig akadt elegendő ok. Ezért
nem is érdemes utánagondolni, mert nincs
jelentősége, hogy e két család viszályát
történetesen milyen sérelmek váltották ki.
A fiatalok sem jobbak vagy rosszabbak
szüleiknél, a tragédiát valójában az ő
hebehurgya legénykedésük robbantja ki.
Ebben a felfogásban a nemzedéki
ellentétnek nincs szerepe a tragédiában.
Romeo és Júlia sem különb a többieknél.
A két fiatal szerelmest egyedül az emeli ki
a mindennapok jelentéktelenségéből,
emeli a többiek fölé, emeli a tragédia
magasságába, hogy nem haboznak
átengedni magukat egyetlen nagy
szenvedélynek, a szerelemnek. Eb-ben a
mártírsorsot, kínszenvedést és halált is
vállaló érzelemben, mint a purgatórium
tüzében, lehull róluk minden, ami
kisszerűen földi. Passiójárásuk során

tragikus hősökké válnak, alakjuk, sorsuk,
nevük jelképpé magasztosodik. Ruszt
passiójátékában a fiatalok tragikus halála
- igaz, nagyon átvitt értelemben -
valahogy jézusi távlatokat kap, a fiatalok
halálukkal a maguk szűk köré-ben
mégiscsak megváltják a földön
maradottakat, létrehozzák a viszálykodó
családok békéjét. A jelképek, szimbólu-
mok, a kísérő hol ünnepélyes, hol gunyo-
ros zene hangsúlyozottan jelzik, hogy
amit látunk, az a színpad, a költészet
világa, és semmiképpen sem azonosít-
ható közvetlenül mindennapjaink való-
ságával. A passiójáték célja nem más,
mint létrehozni egyfajta esztétikai, ér-
zelmi pátoszt, amely legalábbis az elő-
adás tartamára a humanitás magasabb
régióiba emel, ahol igazabb, tisztább
embernek érezhetjük önmagunkat.

Ez a passiójáték a nézőtől teljes bele-
élést, azonosulást kíván. Ahogy a szent-
misén a hivő átéli a szertartás miszté-
riumát.

S ha a hit csodája végbemegy, a hivő
számára tulajdonképpen mellékes, hol
celebrálják a misét, egy kis falusi temp-
lomban vagy a Szent Péter-bazilikában.
Nem is illik észrevennie, hogy a falusi
pap nem egy operaénekes hangjával
kántálja a liturgia énekeit. Ugyanígy
Ruszt színházában is az a lényeg, hogy
létre-jöjjön a nézőben az azonosulásnak,
a teljes feloldódásnak, majd a
megtisztulás-nak a csodája. Hivők
színháza ez, amely-ben - legalábbis ez a
játék konvenciója
nem a színészek magasrendű szakmai tu-
dása az elsőszámú követelmény. Hanem
a teljes odaadás, az őszinte hit, a képes-
ség a maguk tiszta emberségének a fel-
mutatására. Tehát emberi és nem művé-
szi kvalitások.

Valóban azok a színészek boldogulnak
leginkább Ruszt passiójátékában, akik
szinte gyermeki naivitással tudnak
feloldódni a játék örömében és szenve-
désében; míg azok, akik kritikus távol-
ságtartással, cinikus okos felnőttként
kívül maradtak, akik átélés, azonosulás
helyett megpróbálták „eljátszani" szere-
püket, idegen testként, zavaróan mozog-
nak a színpadon.

Az is igaz, hogy a közönség azonosu-
lásának, teljes feloldódásának légkörét
nem minden előadáson sikerül megte-
remteni, és ha sikerül, akkor sem töret-
lenül. Jó néhány színész őszintétlen,
mesterkélt játéka szükségszerűen meg-
töri a nézőtéren eluralkodó áhítatot.
Székesfehérvárott, ahol a Népszínház
művészei valójában ideális közönség

előtt játszottak, kedves, tiszta lelkű fiata-
lok előtt, azonnal megbomlott a nézőtér
feszült csendje, amint a színpadon hamis
hangok hallatszottak.

Másrészt nyilvánvalóan nem biztosít-
ható, hogy mindig ideális közönséggel
találkozzanak a színészek. Ez az áhítatot
követelő, tiszta eszményt felmutató pas-
siójáték bizonyos esetekben merev ellen--
állást is kiprovokálhat a nézőkből, akik
ilyenkor a kívülálló „ateista" fölényével,
okosságával, kritikusságával, ciniz-
musával reagálnak a színpadon történ-
tekre.

Természetesen a gyakorlatban nem
mindegy, hogy Ruszt passiójátékait kik
játsszák, milyen körülmények között. A
Várszínház eleve ünnepélyességet árasztó
termeiben, értő, együttérző közönség
előtt, olyan színészekkel, akik már
ráhangolódtak Ruszt gondolat-menetére,
követni tudják művészi el-képzeléseit,
összehasonlíthatatlanul könnyebb az áhítat
felkeltése, mint mondjuk olyan
józsefvárosi suhancok előtt, akik
feltehetően valamennyire sejtik, hogy az ő
világukban, az ő körülményeik közt
mennyire nincs helye ennek az emelke-
dettségnek, naiv tisztaságnak, hitnek.
Talán még fájlalják is ennek a „szépség-
nek" az elérhetetlenségét, és frusztráltsá-
gukban csak annál hevesebben reagálnak
hangoskodással, közbekiabálásokkal.

Legalább ilyen nehéz, ilyen ellenálló
néző a hivatásos kritikus is. Önmagamon
is érzékeltem, hogyan maradtam kívül az
előadás hatásán Székesfehérvárott, ahol
kritikusként nemcsak a játék mikéntjére
ügyeltem, de a körülöttem ülő fiatalok
magatartását is figyeltem. Így magam is
ugyanúgy jártam, mint az, aki mise
közben nem adja át magát a templomi
szertartás áhítatának, hanem azt nézi, elég
szépek-e a pap keresztet vető, áldást osztó
mozdulatai, kik ülnek körülötte a
padsorokban, és hogyan viselkednek.
Csakhogy Ruszt mégsem misét, hanem
színházi passió-játékot celebrál, és éppen
ezért a kritikus sem mondhat le arról,
hogy elővegye a maga kis esztétikai
mérőműszereit.

A színészek is joggal várják, hogy a
kritikus minél tárgyilagosabban - tehát
hideg kívülállóként - értékelje alakí-
tásaikat, munkájukat.

A színészi alakítások közül elsősorban
Papadimitriu Athina Júliáját dicsérném.
Igaz, az ő játékában is akad ki-



fogásolni való. A gyermeki, naiv Júlia
szerepét nem az ő testére szabták, és a
színésznőnek meg is kell küzdenie ezzel a
hátránnyal. De még így is eredeti,
figyelmet lebilincselő jelenség a maga
feketeségében, kemény arcvonásaival,
érdes hangjával. Később azonban, ami-
kor elkomorul a világ Júlia körül, s a
fiatal lány tragédiáját kell eljátszani,
Papadimitriu Athina szinte maradékta-
lanul elfogadtatja magát. Szerepének
éppen a legnehezebb részeit oldja meg
bravúrosan. Ahogy Júlia mind közelebb
kerül a halálhoz, úgy válik mind meg-
rendítőbbé a fiatal színésznő játéka.
Holott éppen a kriptajelenetben, a sok
hulla közt nem könnyű elkerülni és el-
hárítani a nevetségessé válás veszélyét.

Pelsőczy László illúziót keltő Romeo.
A mellettem ülő egyik tizennégy éves
óvónőképzős kislány arra a kérdésre: ki

tetszett a legjobban? - habozás nélkül azt
felelte: Romeo. Kritikusként azonban
hozzátenném, hogy a fiatal színész azért
lehetne, különösen az előadás első
részében, felszabadultabban indulatos,
heves és meggondolatlan kamasz. Hiszen
Romeónak ezek a tulajdonságai vezetnek
el a tragédiához. Hogy nem tudja
fegyelmezni magát, vak haragjában
mégiscsak kirántja tőrét, és leszúrja
Tybaltot. Az sem ártana, ha Pelsőczy
néhány árnyalattal megrendültebben élné
át Mercutio halálát. Ő is akkor a legjobb,
amikor a tragikus Romeót játszhatja.
Bizonyára a rendezői beállításon is múlik,
hogy a nagy romantikus jelenetek -
például az erkélyjelenet - elhalványulnak,
elsikkadnak ebben az elő-adásban.

Nagyon tetszett Eszes Sándor Mer-
cutiója. Különösen a Tybalttal vívott

párbajjelenetben remekel, attól kezdve,
hogy maga ellen ingerli Júlia bátyját,
egészen az utolsó pillanatokig, amikor
ironikus, fájdalmas nevetéssel és keserű
káromkodással elbúcsúzik az élettől. A
Mab-monológot viszont „mondhatta volna
szebben is". A líra neki sem erős oldala.

A Dajka szerepében Váradi Vali hibát-
lanul komédiázott. Érdeme, hogy nem
engedett az öncélú bohóckodás csábítá-
sainak, a nehezebb megoldást választotta,
nem karikatúrát állít elénk, ha-nem egy
jókedélyű, bőbeszédű, egy-szerű, némileg
együgyű parasztasszonyt. Derűs
pillanatokat köszönhetünk T. Nagy
Andrásnak, aki néhány mulatságos ötlettel
formálta meg az ostoba, részeges, álmos
Péter szolga alakját. El-ismerő szavakat
érdemel Kőhalmi Attila bensőséges
emberséggel életre keltett Benvoliója és
Botár Endre váratlanul rokonszenves
Párisa, ami nagyon is beleillett a rendezés
koncepciójába. De nem minden színész
teljesítményével voltunk ennyire
elégedettek.

Igaz, talán nem feltétlenül Siménfalvi
Lajos számlájára írandó, hogy nem tudott
mit kezdeni Lőrinc barát szerepével. A
fiatalok ügyét oly balszerencsésen
pártfogoló pap figuráját, úgy tűnt, Ruszt
sehogy sem tudta beépíteni a maga tra-
gédiamagyarázatába. Annál kevésbé, mivel
a passiójáték celebrálását Ruszt a pap
helyett a prológus szövegét tolmácsoló
narrátorra (a Herceget is játszva kettős
szereposztásban: Nemes Kálmánra és
Végh Ferencre) bízta. Siménfalvi Lőrince
kedves, derék, joviális ember, csak éppen
nem pap. A magára öltött reverendát
nehezen hisszük el neki. A tragédia
második részében a mind komorabbá váló
helyzetben Lőrinc barátnak tudnia kell,
hogy nemcsak pártfogoltjait, hanem őt
magát is komoly veszedelem fenyegeti.
Ezeknek az aggodalmaknak, félelmeknek
az érzékeltetésével is adósunk marad.
Meglepett, hogy a tehetséges színészként
ismert Galán Géza milyen zavartan
feszengett Tybalt szerepében. Magyaros
bajusza is zavaróan hatott ebben a lengyel
Grotowski ihlette angol Veronában. Félő,
hogy ez az okos, kitűnő színész
belemerevedik egy Balassi Bálintos
magyar vitéz pózába, akinek páncélját nem
tudja többé levetni. A többé-kevésbé
egységes előadásból bántóan kiríttak a
Capulet- és Montague-szülőket alakító
színészek. Ok sajnos nem tudtak
szabadulni attól az őszintét-len, hamis,
teátrális színjátszástól, amely

Pelsőczy László és Papadimitriu Athina Shakespeare drámájában
(Iklády László felvételei)



arcok és maszkok

gyakran oly élvezhetetlenné tette a volt
Déryné Színház előadásait.

Figyelembe véve a székesfehérvári
előadás tapasztalatait, úgy hisszük, Ruszt
Romeo és Júliája eléri célját. A maga
közönségének, az itt-ott tapasztalható
fogyatékosságok ellenére is tiszta, szép
művészi élményt nyújt. A nézők valóban
Shakespeare-rel találkoznak, a Romeo és
Júliát látják, méghozzá mai, kor-szerű
felfogásban, játékstílusban, értelmezésben.
Eredménynek ez nem is kevés.

Végezetül még néhány megjegyzést a
székesfehérvári előadás körülményeiről.
Meglepő, hogy a népszínházi társulat a
művelődési otthon színpadán kény-szerült
fellépni, és nem a város sokkal jobban
felszerelt színházában. Pedig ezt a
Vörösmarty Színházat jelenleg a Déryné
volt igazgatója vezeti.

A Józsefvárosi Színházban a bemutató
idején nagy örömmel lapozgattuk a Romeo
és Júliához készült, sok hasznos tudnivalót.
tartalmazó, színesen, elevenen szerkesztett
műsorfüzetet. Fehérvárott a fiatalok
előadásán, ahol ez a füzet nagyon is elkelt
volna, egyetlen darabot sem árultak belőle.
S ha már közművelődésről, népművelésről
szólunk, ilyen alkalmakra megszervezhet-
tek volna akár egy Shakespeare-könyv-
vásárt is. Követhették volna a szolnoki
színház példáját, ahol a szünetben az
éppen játszott darab rendezőpéldányát
árulják, fénymásolt kiadásban. A szük-
séges útbaigazítás feladatát például né-
hány könnyen szállítható képes tabló is
elláthatta volna. (Az ilyesfajta kiállítások
színházaink előcsarnokaiban mind
gyakoribbá válnak. A Várszínház elő-
csarnokában is ott szomorkodik egyet-len
Brecht-tabló.) Reméljük, hogy a szín-házi
népművelésre felesküdött Népszín-háznak
előbb-utóbb lesz ereje, energiája arra,
hogy bátran éljen a tájékoztatásnak,
felvilágosításnak, közművelésnek ilyen és
ehhez hasonló eszközeivel, lehetőségeivel.

Shakespeare: Romeo és Júlia (Józsefvárosi Szín-
ház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendező:
Ruszt József. Asszisztensek: Balázs Ádám f.
h., Lehoczky Orsolya, ifj. Mózes István.
Díszlet- és jelmeztervező: Gombár Judit.

Szereplők: Kőhalmi Attila, Galán Géza,
Szigeti Géza, Táncsics Mária, Torma István,
Lestyán Kati, Pelsőczy László, Nemes Kál-
mán, Végh Ferenc, Botár Endre, T. Nagy
András, Váradi Vali, Papadimitriu Athina,
Köves Géza, Észes Sándor, Siménfalvi La-
jos, Dombóvári Ferenc, Forgáts András.

RÓNA KATALIN

Az emberi élet
nosztalgiája

Tanay Bella és Hall István
A vágy villamosában

Vannak legendás előadások, legendás
szerepek, legendás alakítások. Ha föl-
idézi őket az emlékezet, az egykori kri-
tika, ha fotóról tekintenek vissza - fur-
csállva olvassuk, nézegetjük. Valóban
olyan nagy mű, olyan nagy szerep, olyan
nagy alakítás, amilyennek az emlékezet
megőrizte? Ezek aztán azok a legendás
drámák, amelyeket óvatosan tűznek mű-
sorukra évtizedek múltán a színházak, a
hajdani alakítás szerepre merevedő
sémájától félve vállalnak a színészek. Az
önkéntelen összehasonlítás veszélyes
torzképe nehezedik a nézőre, a kritikus-ra
is.
Ilyen dráma A vágy villamosa. Ilyen

alakítás volt Tolnay Klári Blanche-a. S a
kérdés : megmaradt-e olyan izzó
drámának A vágy villamosa, olyan hatalmas
és hálás szerepnek Blanche figurája, mint
amilyenné az emlékezet felfokozta.
A győri Kisfaludy Színház előadása

megnyugtató választ ad.

Út a bizonytalanba

A nyitott színpad előterében a szegényes
lakás és az odvas ház kapuja a lépcsőfor-
dulóval. A háttérben New Orleans
felhőkarcolói magasodnak. A kék
égbolton napfény vetődik a sivár élet
kulisszáira.

Ide érkezik valószínűtlenül finom, fehér
öltözékben, riadt, fáradt arccal, kényes
szépségét féltőn vigyázva Blanche.

A vágy villamosa a williamsi örök téma
egyik leggazdagabb drámája. Azt a min-
denkor tragikus végű küzdelmet kíséri
végig, amelyet tétova, sebezhető, ál-
modozó, az ideák világában lebegő hősei,
„betegei" vívnak a reális életet élők, a
földi valóság talaján mozgó céltudatos és
kíméletlen „egészségesekkel". Tennessee
Williams súlyos drámája a realista
ábrázolásnak és a költészet szimbolikus
stílusának érzékeny egyensúlyából, egy-
ségéből építkezik. Egyfelől a pontos
helyrajz és emberábrázolás, másfelől a
hős lelkében megvívott harc, a befelé
forduló világ - ez a williamsi tér. Fojto-
gatóan szűk világ, amelyben az „egész-
ségeseké" a tudatosság, a számítás, az
érzék, hogy átgázoljanak másokon, a
„betegeké" a vágy valami talán ismeret-

len, megfoghatatlan iránt, amely a bol-
dogságot, a nyugalmat jelenti, S ebben a
vágyban ott lebeg a félelem, a létbi-
zonytalanság, a magány, a kapcsolat-
nélküliség mellett a költészet is. Valóság
és költészet, cselekvés és álmodozás,
keménység és lírai szárnyalás kényes
egyensúlyát kell megteremtenie annak az
előadásnak, amely Tennessee Williams
álmokban imbolygó, feszültségektől ter-
hes, nyugtalanító világát akarja meg-
szólaltatni.

S éppen, mert Tennessee Williams
drámáinak nincs nagy hatósugarú, álta-
lános érvényű társadalmi eredménye,
mert több bennük a keserűség, mint a
cselekedni akarás, és ezzel együtt több a
költészet, mint a realitás - minden
Williams-bemutatónak igazolnia kell
miértjét, határozott célját. A szándékot,
amely műsorra tűzte a drámát, legyen az
rendezői darabértelmezés vagy színészi
erőpróba.

Bozóky István rendezése karakteres
választ ad. Színpada egyaránt sugározza a
riasztóan közönséges létet, a szánalmasan
üres világot, az álmok lampion-fényébe
kapaszkodó esendőséget, a kis-polgári
békességet és a betolakodó zavart. Tiszta,
sallangmentes a győri Kisfaludy Színház
előadása. Pontosan követi az irodalmi
szöveg gondolatát, hangulatát. Egyetlen
jelenetben csúszik csak félre, amikor
Bozóky István szó szerint veszi a szerzői
utasítást: „Almok és komor vetületek
kavarognak, lobog-nak a falon, mint a
lángnyelvek." Ezt Tennessee Williams
három évtizede, a dráma születésekor
valószínűleg komolyan így gondolta.
(Hasonló írói jelzés többször
megismétlődik, Győrött szerencsére csak
egyszer.) De mai színjátszásunk nehezen
viseli el a tomboló fényjátékot a lélek
tombolása helyett. Ám mindez csak
egyetlen rövid jelenet, amely az előadás
egészének hitelén nem változtat.

Bozóky István munkájában méltó
partnerre lelt a jelmeztervezőben, Egedi
Editben, Baráth András díszlettervező-
ben és Nemes Andrásban, a zenei mun-
katársban, éppúgy, ahogy megtalálta
azokat a színészeket, akiknek a kedvéért
valóban érdemes volt műsorra tűzni A
vágy villamosát.

Blanche: Tanay Bella

Már megjelenésében is van valami furcsán
hisztérikus: ahogy könnyű fehér ruhájában
a hatalmas bőröndöt vonszolva
megérkezik, ahogy értetlenül, kétség-


