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ig nyomasztóan telepszenek rá az előadásra.
rcuk nincs, ölüknél lépcső vezet föl ahhoz a

yukhoz, amely zsigereik helyén tátong. Anyaguk
epedezett, a nagyobbik hátsó fele - ő lehet Ro-
eo - már-már naturalisztikus hűséggel meg-
intázva. Profán síremlékeknek készültek volna,
melyek elkoptak az időben? Ki tudja. Arcta-

anságuk - mely minden bizonnyal a más korok
ás ifjaival való behelyettesíthetőséget sugallja -
indenesetre illő háttere egy arctalan elő-
dásnak.

A színpad hátulját - cserébe - arcok borítják.
smert reneszánsz portrék, magányos fejek,
örnyezetüktől megfosztva. A nézőt vagy egy-
ást fixírozzák, komoran, szigorúan, öntudatos
elankóliával. A színpadon kezdetben álmatag

eneszánsz kavalkád van kibontakozóban, de a
olgok előrehaladtával egyre jellegtelenebb lesz
inden. Illusztratív típusú diákelőadást látunk,
rősen meghúzott szöveggel. Ennek megfelelően
rendező erőlteti a humort is, amennyire tud-ja,

őként persze Mercutióra és a Montague-csa-
atra koncentrálva. Benvoliót a falnak kell tá-
asztani, annyira elázott Capuleték bálján, Mer-

utio párbaj közben vak emberként tapogatózik a
ardjával... Gados Béla Mercutiója egyébként
lig több, mint vicces figura, Várhelyi Dénes pro-

ógot mondó Benvoliója - amely ebben a fölfo-
ásban gyaníthatóan kiemelt szerep lenne -, nem
zámítva a bevezetőjét és a bál utáni alko-
olmámort, beleolvad a tömegbe. Igaz ugyan,
ogy nem volna szép, ha bármelyik is lejátszaná
etneházy Attila Romeóját, aki egy puttó minden
ájával és egy mesebeli királyfi elszántságával

gyekszik magáénak tudni Júliát. Nem sokat segít
helyzeten a vendégül visszahívott Orosz Helga

em. Kedves, szép, filigrán alak, gyerek-színházi
esztusokkal. Máthé Eta lendületesen terebélyes
ajkája se nagyon feszegeti a konvenciókat;
égig ugyanazon a fejhangon föl-mondja a
zöveget. A Capulet házaspár hoz né-mi színt a
alottra sápadó előadásba: Zubor Ágnes sokat
ejtető tekintete, miközben titkolni próbált
zomorúsággal unszolja Júliát: „Ilyen koromban
n is anyád voltam már"; Csikos Sándor
arakteres Capuletje, ez az akaratgyenge, heb-
encs, gyávácska, mégis szeretetre méltó alak,
ki csak azért erőlteti a Páris-zsal való házassá-
ot, mert valóban azt hiszi, hogy Júliának tesz jót
ele... De hol van már mindez, mikor a halál sö-
étje borítja be a veronai kriptát, s a repedezett
zobrok tövében végképp darabjaira hullik az
lőadás:

Móricznak lenne igaza, csak a róla elnevezett
zínház nem osztja a véleményét? A helyzet
indenesetre úgy fest, hogy a Shakespeare
lőtti ünnepi hajlongásnak semmi értelme. Cél-
avezetőbb lázadni ellene. Akár szemérmetlenül
s. Fölszított tinédzseres ösztönnel. A végén
gyis ő nyer.

William Shakespeare: Romeo és Júlia (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Khell Zsolt. Jel-
mez: Velich Rita. Zene: Dés László. Rendező: Lukáts
Andor.
Szereplők: Bezerédi Zoltán, Szula László, Csapó
György, Spindler Béla, Szakács Tibor, Magyar Attila,
Tóth Géza, Rázga Miklós, Hunyadkürti György, Gőz
István, Némedi Árpád, Lipics Zsolt, Törköly Levente,
Serf Egyed, Kósa Béla, Lugosi György, Ottlik Ádám,
Kisvárdai Gyula, Cseszárik László, Szabados Mihály,
Adorjáni Zsuzsanna, Tóth Nóra, Börcsök Enikő, Mol-
nár Piroska, Lecsó Péter, Hock László, Ottlik Ádám.
(Pesti Színház)
Zene: Melis László. Jelmez: Szakács Györgyi. Díszlet:
Valló Péter. Mozgás: Pintér Tamás. Koreográfus: Krá-
mer György. Rendező: Valló Péter.
Szereplők: Gálffi László, Vámai Szilárd f.h., Hetényi

Három meglehetősen eltérő Júlia született
decemberben az ország különböző színpadain.
Abban azonban megegyeznek, hogy mindhárom
olyan előadás keretei között jött létre, melynek
nincs következetesen végigvitt és alaposan
kidolgozott koncepciója, s így a Júliák mozgástere
is behatárolt maradt.

A legtradicionálisabb Júlia-képet
Nyíregyházán rajzolták meg. Orosz Helga
személyében a legszebb és legártatlanabb
Júliát láthatjuk; olyan, mintha egy szépen rajzolt
képeskönyvből lépne a színpadra. A
megjelenéséből fakadó ígéretet azonban nem
váltja be, s egyre inkább egy önállótlan, ide-oda
sodródó, kicsit butácska Júlia szerepébe
kényszerül. Színészi eszközeit tartalom nélküli
klisékből építi fel, hol sóhajtozik, hol sikongat,
ezeket sem mindig a megfelelő helyen, miközben
szövegét is elég gyakran elvéti.

A produkció egésze nem könnyíti meg Orosz
Helga helyzetét, hiszen olyan előadásról van
szó, amelyben a Romeo és Júliát rosszul értel-
mezett meseként adják elő. Mintha a létrehozók
nem számoltak volna a közönség várható reak-
cióival; pedig még a nagyrészt gimnazistakorú
közönség is észreveszi, hogy gyakran nyilván-
való az ellentmondás a szöveg és a színpadi cse-
lekvés közt, és semmi nem utal arra, hogy ez
szándékos lenne. A legfontosabb szövegrészek
és kulcsfontosságú jelenetek nevetség tárgyává
válnak, mivel a rendező a teljesen használhatat-

Pál, Tordy Géza, Farkas Antal, Alföldi Róbert, Rudolf
Péter, Kállóy Molnár Péter f.h., Oberfrank Pál, Szarvas
József, Bajka Pál, Kálid Artúr f.h., Borbiczki Ferenc,
Hunyadkürli István, Selmeczi Roland f.h., Vámagy
Zoltán, Kenderesi Tibor, Borbély Sándor, Németh
László, Halász G. Péter, Győrffy Attila, Tóth Barna,
Martin Márta, Halász Judit, Murányi Tünde, Kútvölgyi
Erzsébet.
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház) Díszlet-
jelmez: Gyarmathy Ágnes. Rendező: Giricz Mátyás
m. v.
Szereplők: Bárány Frigyes, Csudai Csaba, Szigeti
András, Csikos Sándor, Petneházy Attila, Gados Béla,
Várhelyi Dénes, Megyeri Zoltán, Kocsis Antal, Bálint
László, Bajzárh Péter, Horváth László Attila, Korcsmá-
ros Gábor, Hetey László, Szolár Viktor, Venyige
Sándor, Csorba Ilona, Zubor Ágnes, Orosz Helga
m. v., Máthé Eta.

lan díszletben olyan természetellenes szituáció-
kat teremt (lásd erkélyjelenet, temetői kép),
amelyeket a legragyogóbb színészi teljesítmény
sem tudna korrigálni. Ilyen körülmények között
Orosz Helga csak asszisztálhat a bárgyún mo-
solygó Romeo és a tesze-tosza Lőrinc barát ol-
dalán. A színészek a hosszabb, monológszerű
szövegeken igyekeznek minél gyorsabban túl-
esni. Pedig a Shakespeare-darabok színrevite-
lének éppen ezek a részek a próbakövei.

Orosz Helga Júlia-alakítása mögött nem
érezni igazi szenvedélyt, érzelmeket és indulato-
kat. Ez a hidegség egyébként illeszkedik az elő-
adás egészére jellemző illusztratív játékstílusba;
a szereplők arcán egy-egy sztereotíp kifejezés
rögzül, és érintés nélkül mennek el egymás mel-
lett. Mintha a rendező Shakespeare-hez méltat-
lannak ítélte volna az emberi gesztusokat, s egy
idealizált világ megjelenítésére törekedett volna.

Nem így Budapesten és Kaposvárott; ebben a
két produkcióban éppen az a közös, hogy sokkal
élőbb, sokkal naturálisabb világ létrehozását cé-
lozták meg, melyben esznek, isznak, szeretnek
és szenvednek. A másik nagy különbség abban
fedezhető fel, hogy míg Nyíregyházán Orosz
Helga Júliáját az előadás egésze determinálja,
melyben ő inkább jelentéktelen marad, addig a
másik két előadásban meghatározó jelentőségű
elem, hogy a rendezők milyen Júliát választot-
tak.

GALGÓCZI KRISZTINA

JÚLIÁK



Lukáts Andor Kaposvárott és Valló Péter a
Pesti Színházban olyan Júlia szerepeltetésére
vállalkozik, amely markánsan eltér a hagyomá-
nyostól: mai, élő, „hús-vér" lány. Úgy tűnik,
mindkét rendező Shakespeare Júliájában egy-
egy tulajdonságot, a többitől eltekintve, felnagyít,
de nem visz végig egy erre épülő koncepciót,
hogy igazolja választása jogosságát.

A Pesti Színházban is az történik - mint Nyír-
egyházán, és mint annyiszor Shakespeare-elő-
adások alkalmával -, hogy az erőltetetten mo-
dern díszlet tönkreteszi az előadást, rossz
asszociációkat kelt, és megnehezíti a színészek
mozgását. E díszlet kapcsán - mely a rendező,
Valló Péter munkája, s ezért feltételezhetjük,
hogy a koncepció organikus részét képezi -
ugyanaz a görcsös akarat érződik, mint Júlia
megformálásában; mindkettő arra irányul, hogy a
darab mindenképpen a mai kor emberéhez
szóljon. Júlia, Murányi Tünde figurája a kamasz
Júliák sorába illeszkedik, helyes, szexi csiniba-
ba, aki váltogatott miniszoknyákban affektál és

nyegléskedik. Tipikus mai lány - mentes min-
den pátosztól. Ez a Júlia következetes rende-
zésben az egész előadás stílusát és hangvételét
meghatározhatná. Nem így történik azonban,
mert már az előadás eleje - a spotlámpák felvo-
nultatása ellenére - patetikus és melodramati-
kus hangot üt meg. A pesti előadás kicsit Boc-
caccio történeteit idézi, amihez Romeo és Júlia
fékezhetetlen testi vonzalmából és Capulet egy
részeg éjszakájának felelőtlen döntéséből építi
fel a tragédiát, mely a darab egy lehetséges olva-
sata. Ebben azonban óhatatlanul elvesznek a
shakespeare-i szöveg metaforikus tartalmai, fő-
leg akkor, ha a konkrét megvalósulásban Valló
Péter vonzódott a populárisabb és külsődleges
megoldások alkalmazásához, melyeknek össze-
hangolására viszont nem fordított elég gondot.

Júlia figurájában a rendezőnek nem sikerült
ötvöznie a fiatalságot és a különlegességet, hi-

Orosz Helga (Júlia) és Petneházy Attila (Ro-
meo) a nyíregyházi előadásban (llovszky Béla
felvétele)

ányzik belőle az árnyaltság, pedig neki, mint min-
den Shakespeare-hősnek, a szemünk előtt kel-
lene nagyformátumú személyiséggé válnia. Jú-
lia nem lehet és főleg nem maradhat pusztán egy
helyes hétköznapi lány, mert döntéseinek hatá-
rozottsága más, komoly személyiségre vall. Az a
kísérlet pedig, melynek alanyául kínálkozik, azt
feltételezi, hogy számára nem ér annyit „ez a vi-
lági üzlet", hogy kockára tegye érte a tökéletes
boldogság elérését. Nem a kompromisszumok
és a konvenciók embere. Murányi Tünde ked-
ves, üdítő játékából hiányzik ennek az érzékeny-
ségnek az ábrázolása; az ő Júliájáról könnyeb-
ben hinnénk el, hogy szomorúan bár, de hozzá
megy a grófhoz. Murányi Tünde játéka ettől füg-
getlenül természetes, és nélkülözi a Júliára ha-
gyományosan rárakódott romantikus sallango-
kat. Egyéni hangot üt meg, és értelmezőn adja
elő szövegét. Azt érezni azonban nála is, akár-
csak a többi szereplőnél, hogy a rendező egy idő
után magára hagyta, s nem segítette a részletek
kidolgozásában.

Jól láthatók az előadás és Júlia figurájának
preferenciái abban a szimultán jelenetben,



Júlia: Murányi Tünde (Pesti Színház) (Koncz
Zsuzsa felvétele)

amelyben Capuleték az esküvőre készülődnek,
majd megtalálják a tetszhalott Júliát (ezt külön-
ben Kaposvárott teljes egészében kihagyták), il-
letve amikor Júlia a méreg megivásához készü-
lődik. Murányi Tünde pompás menyasszonyi ru-
hájában, egy emelvényen mondja el monológját,
miközben az alsó szinten vontatott mozdulatok-
kal folyik az esküvői készülődés, s közben halk
zene szól. Júlia abban a pillanatban esik össze
holtan, amikor alul is mindennel elkészültek, s
megérkezik Páris. Az egész képileg nagyon szó-
rakoztató, drámai várakozással terhes. Szá-
momra mégis túlpoentírozott, mert Valló Péter,
annak érdekében, hogy ezt a teátrális párhuza-
mot felállítsa, feláldozza Júlia helyzetének mé-
lyebb rétegeit. Ez az a pillanat ugyanis, amely
nemcsak külső, hanem Júlia szempontjából belső
fordulópontként is megragadható lenne. Mint
ahogy ennek érzékeltetésére a kaposvári elő-
adás tett is kísérletet. Ott ez a jelenet Júlia leg-
hangsúlyosabb jelenete, ahol már-már túl natu-
rális formában válnak érzékelhetővé a Júliában
zajló folyamatok.

A kaposvári Börcsök Enikő gyökeres ellentettje
Murányi Tündének. Eddigi szerepeiből megismert
arca alapján azt gondolhatnánk, hogy egyenesen
anti-Júlia, hiszen éppen azoka tulajdonságok
hiányoznak belőle, melyeket elengedhetetlenül
társítunk e típushoz: az ártatlanság, kecsesség,
finomság, tapasztalatlanság. Lukáts Andor,
szándékosan fosztotta meg ezektől a tu-
lajdonságoktól Júliát, s inkább korunk domináns
életérzéseit akarta rávetíteni. Fontosabb volt
számára a kiábrándultság, a túlérzékenység, a
bizonytalanság hangsúlyozása, mint a hamvas-
ságé és a tiszta lelkesedésé, melyek a mi szá-
munkra szinte idegen fogalmak. A probléma nem is
az, hogy felmerül egy olyan Romeo és Júlia el-
játszásának lehetősége, melyben Júlia spleenes,
hanem az, hogy ez a választás nincs hatással az
előadás egészére, s nem derül ki igazán, hogy
miért is történik így. Ezért aztán hiába ját-szik
Börcsök Enikő intelligensen és érzékenyen, hiába
húzódik meg gesztusai mögött igazi tartalom, az
első felvonásban, mely a hagyományos
előadások felépítését követi, hanghordozása
például disszonáns hatást kelt.

Ha Júlia mára darab elején érett személyiség,
akkor megint csak kimarad az előadásból annak a
folyamatnak az ábrázolása - bár másként, mint
Pesten és Nyíregyházán -, ami Júliában a darab
folyamán lezajlik. Hiszen az a tizennégy éves
csitri, aki először megjelenik, és az, aki a
cinteremben ébred, nem ugyanaz a személy; lel-
kileg bizonyosan nem, s ennek érzékeltetése vé-



ban felmerülő kételyeket és félelmeket: nem tö-
rődve a romantikus elvárásokkal, a jelenet öklen-
dezéssel végződik. Ezzel az előadásmóddal Bőr-
csök Enikő árnyaltabbá teszi azt a hősi szerepet,
amit Júliához kapcsolunk. Azonban ezzel kicsit
zavarba is hozza a nézőt, aki eddig leginkább szó-
rakoztató s enyhén elidegenítő előadást látott, s
nehezen tudja helyére tenni ezt az epizódot.

Pusztán e három Júlia-alakítás alapján azt gon-
dolhatnánk, hogy a Romeo és Júliát nem lehet ma
hitelesen előadni. Mintha Júlia személyiségének
autentikus volta szükségképpen a dráma „kárára"
lenne. A három előadás közt van pergő ritmusú, és
van csapnivaló, van, amelyik értelmezési lehe-
tőségeket vet fel, akad, amelyben figyelemre méltó
Mercutio, Lőrinc barát és a Dajka figurája, de egyik
produkció sem lett olyan koherens, mint Ruszt
József Független Színpad-beli rendezése.

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata
pályázatot

hirdet
a Szegedi Szabadtéri Játékok
igazgatói á l l á s á r a

Az igazgató feladatai:
a Szegedi Szabadtéri Játékok színházi
tevékenységének irányítása, továbbá
közreműködés a város fesztiváljellegű

rendezvényeinek szervezésében,
lebonyolításában.

A pályázat feltételei:
felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, továbbá

a munkakörnek megfelelő kulturális terüteten
eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlat, a
kormány 150/1992. (XI. 20.) számú rendelete

szerint.

A munkakör betöltésének kezdete:
1993. szeptember 1.

Az igazgatói megbízás három évre szól.
Bér: megegyezés szerint.

Molnár Piroska (Dajka) és Börcsök Enikő (Júlia)
Kaposvárott (Simarafotó)

gül is mindhárom előadásból hiányzik. A férjhez-
menés első említésére mindhárom színésznő
őszinte rettenettel reagál. Arra azonban egyik
előadás sem utal, hogy ha ezek után Júlia még
ugyanazon éjjel házasságot ígér Romeónak (an-
nak a Romeónak, aki ugyanaznap este még Ró-
zája után epekedett), akkor ebben eleinte még
szerepe van a játéknak, a felnőttek eszközeivel
való kísérletezésnek. Ez a kiindulási pont csak
akkor ábrázolható, ha Júlia még valóban ártatlan
és tudatlan, egyszersmind olyan személyiség,

aki szeretné sorsát a saját kezébe venni. Ami ez-
után történik, az a saját törvényei szerint lendül
mozgásba, s lavinaként hömpölyög tovább: aki a
játékban bentmarad, és nem csal, az életével fizet.

Börcsök Enikő játékában határozottan artiku-
lálódik a Júliában lévő szorongás és bizonytalan-
ság. Eszköztára lényegesen eltér a másik két Jú-
liáétól. Leginkább Bergman nőalakjaira emlé-
keztet, akik szintén mindig szorongatnak a ke-
zükben valamit, és gyakran védekező tartást
vesznek fel. Teljességében legjobban a méreg-
ivási jelenetben bontakozhat ki ez a játékstílus,
mely teljes naturalizmussal jeleníti meg a Júliá-

A pályázat tartalmazza:
a pályázó eddigi munkaköreit, tevékenységét,

önéletrajzát, nyelvtudását, a végzettségét
tanúsító oklevél másolatát, érvényes erkölcsi

bizonyítványát, bérigényét, valamint az
intézmény vezetésével kapcsolatos

elképzeléseit.

A pályázat beküldési címe és határideje:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal, Közoktatási és Közművelődési Iroda

(6745 Szeged, Széchenyi tér 11. Pf. 473)
1993. március 31.

(A pályázattal kapcsolatos részletesebb
felvilágosítás a Közoktatási és Közművelődési

Irodán kérhető)


