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üvegét azonnal megérti, hogy egy elzüllő, ment-
hetetlenül lefelé csúszó nő kér tőle segítséget.

Blanche (Csoma Judit) azonban fokozatosan
magára talál az új környezetben. Még teljességgel
kiszolgáltatott, amikor Stanley kicsikarja tőle az
elvesztett családi birtok, Belle Reve iratait. A férfi
gátlástalanul beleolvas Blanche szerelmes-
leveleibe is, durván röhög rajtuk, összegyűri,
szétdobálja őket. Később azonban már Blanche
maga is provokálja a férit. Mitchcsel való kapcso-
lata is így kezdődik. Talán azért is kezd ki a
fürdőszobából kilépő fiatalemberrel, hogy bosz-
szantsa Stanleyt: kihívón spanyolfalat rak önma-
guk és a kártyázók közé, amögé ülteti Mitchet, ott
kezd el vele fecserészni. Aztán, hogy fokozza a
hatást, feltesz egy dinamikus ritmusú lemezt,
táncolni akar. Ekkor csap közéjük, mint egy dü-
höngő bika, Stanley. Összetöri a lemezt, majd az
őt csitítani próbáló feleségét is a földhöz vágja. A
férfiak végül bevonszolják a fürdőszobába, hideg
vizet zúdítanak a nyakába, hogy lecsillapítsák.

De nem csak Blanche és Stanley harcára kon-
centrál a nyíregyházi előadás. Árnyalt rajzát adja a
négyszereplős viszonyhálónak, a többiek kap-
csolatait is hasonlóképp menthetetlen, kiábrándult,
eleve kudarcra ítélt kapcsolatnak mutatva.
Blanche itt valóban becsapja Mitchet; jóval idő-
sebb nála, számításból flörtöl vele. De Mitchről is
lehullik a szelíd, illedelmes gavallér álarca: miután
Blanche fejére zúdítja, hogy mi mindent is hallott
róla, mint afféle olcsó szajhát (a darabtól eltérően),
meg is erőszakolja. Erre vártam egész nyáron -
mondja minden részvét nélkül. Blanche
összeomlásának ez az igazi oka. Szét-kent
rúzzsal, védtelenül, szánalmas bohócként találja
szemben magát Stanleyvel a következő
jelenetben, azon a bizonyos éjszakán, mikor ket-
tesben maradnak. Stella (a darabtól eltérően) itt
elhiszi Blanche-nak, hogy Stanley megerőszakolta.
Nem élhetek így együtt tovább veled - mondja
Stella Stanleynek -, és a gyereket is elviszem.
Széthullik hát végül minden kapcsolat, nincs
értelme győztesekről vagy vesztesekről beszélni.
A romlás tart kíméletlen szemlét e világ-végi
tájban kerengő alakok felett. A feladatuk csupán
az, hogy magukra hagyatva megküzdje-nek vele.
Erről szólnak Blanche látomásai, s ezt érzékelteti
az előadás záró képe is.

Itt az újság-előfizetést gyűjtő fiú csak azért
jelenik meg, hogy Blanche Allanre asszociálhas-
son róla. Látjuk is őket együtt, halljuk a végzetes
párbeszédet is. Blanche rémületét fokozza, hogy -
afféle gyermeki számonkérésként- meg-jelenik, s
elindul felé a két kislány. A záró képben Blanche
napszemüvegben, félkataton állapotban fekszik az
ágyon. Amikor megérti, hogy érte jöttek az ápolók,
menekülni próbál. Azok bevonszolják a
fürdőszobába, a fejét a hideg víz alá tartják,
kényszerzubbonyt akarnak ráerőszakol-ni, de nem
bírnak vele. Végül kijön az orvos, és

Stella kezébe adja a zubbonyt. A maga dolga,
hogy ráadja - sugallja a mozdulat. Blanche meg-
adóan tűri, hogy a húga felöltöztesse, összekö-
tözze a kezét. Tudja, hogy mindennek vége. Aztán
egyetlen percet kér, hogy egyedül lehessen. A
párnája alól a fogával retikült vesz elő. kiráz
belőle egy pisztolyt, és reménytelen birkózásba
kezd vele, hogy összekötözött kézzel szájába ve-
gye a fegyvert, s meghúzza a ravaszt. Természe-
tesen nem sikerülhet neki. Reménytelenül visz-
szahanyatlik a földre. Nincs megoldás, nincs
mentség - élnie kell tovább, élőhalottként.

Bár a nyíregyházi előadásban kétségkívül a
rendezői koncepcióból (világlátásból) fakadó já-
tékötletek a legfontosabbak, a színészi alakítások
is nagymértékben hozzájárulnak a bemutató si-
keréhez. Az előadás stílusából következik, hogy a
színészek nem egyéni motivációval jellemzett
sorsokat jelenítenek meg, hanem erőteljes álla-
potokat, karaktert jellemző gesztusokat. Ez a kö-
zelítésmód nem annyira sokszínű, változatos,
mint inkább koncentrált játékot kíván. A fősze-
replők erős jelenlétének is köszönhető Szász Já-
nos rendezésének erős atmoszférája. Remek
Csoma Judit öregedő, illúziótlan Blanche-a, Me-
gyeri Zoltán egy tömbből faragott, értetlen Stan-
leyje, Kerekes László tétova érzésvilágú Mitche.
Jó Szabó Márta megkeseredő Stellája.

Ragyogó előadás született hát Nyíregyházán,
az évad egyik legnagyobb meglepetése. S a be-
mutatókat látva már alig csodálkozom, miért tűz-
te műsorra három színház is A vágy villamosát.

Ki ölte meg Bogdan Babicot? Öngyilkos lett?
Vagy lelőtték? Az előadást követően vitáztunk
erről baráti körben, s nem tudtunk megegyezni:
gyilkosság vagy öngyilkosság történt-e. Magam
az öngyilkosságot tartottam logikusnak, el-
fogadhatónak. Majd foglalkozva az előadással,
elolvasván a szöveget, beláttam: akár gyilkosság
is történhetett, van rá elfogadható magyarázat.
Ha a drámává formált életmesét Bogdan Babić
eszmélésének történeteként éljük át, akkor ön-
gyilkossága tévedései felismerésének lehet a kö-
vetkezménye. Igy tesz pontot családja. felesége,
fia, lánya és saját szenvedéseinek végére.

Nem a darab aktualitása vagy múlhatatlan értékei
inspirálták a bemutatókat, inkább az, ami egyre
inkább hiányzik a mai színjátszásból (és a mai
drámairodalomból): épkézláb történet, valóságos
karakterek, megrázó sorsok formálhatók a
segítségével. Es hogy végül mi születik belőle, az
már az alkotók szándékán és tehetségén múlik.

Tennessee Williams: A vágy villamosa (Petőfi Színház,
Veszprém)
Fordította: Czímer József. Díszlettervező: Horgas Péter.
Jelmeztervező: Papp János m. v. Zenei munkatárs:
Rossa László. Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Bajcsay Mária, Kolti Helga, Gazdag Tibor,
Bálint Péter, Újhelyi Olga, Soltis Lajos, Lang Rudolf,
Petényi Ilona, Joós László, Soltis Nóra, Cservenák
Vilmos, Zombori Katalin. Zenész: Bérczes György.

Tennessee Williams: A vágy villamosa (Győri Nemzeti
Színház)
Fordította: Czímer József. Díszlettervező: Csanádi
Judit. Jelmez: Zeke Edit. Rendező: Kiss Csaba.
Szereplők: Gyöngyössy Katalin, Kamarás Iván, Danyi
Judit, Vass Gábor, Kiss Katalin, Tunyogi István, Török
András, Balla Ica.

Tennessee Williams: A vágy villamosa (Móricz Zsig-
mond Színház, Nyíregyháza)
Díszlet-jelmez: Bozóki Mária. Dramaturg: Venyige
Sándor. Rendező: Szász János.
Szereplők: Csoma Judit, Szabó Márta, Megyeri Zoltán,
Kerekes László, Petneházy Attila, Róbert Gábor,
Bajzáth Péter, Horváth Kálmán, Márkus Regina, Tóth
Brigitta, Harsányi Zoltán, Lengyel János.

Mert Bogdan Babié rövid idő, mindössze né-
hány év alatt valóban drámai utat tesz meg. Egy
Tisza-parti kisváros üzemi mérnökeként ismerjük
meg, aki - amint azt a házassági évforduló
családi-baráti ünnepségén látjuk - a kisebb,
elsősorban féltékenységből eredő perpatvarok
ellenére kellemesen tölti napjait, főnővér felesé-
ge, Eszter, egyetemista korú fia, Nándor, közép-
iskolás lánya, Meli, valamint Dani bácsi, Eszter
anyai nagybátyja és a szomszédok: a Babiéékkal
ikerházban lakó Fodorék, illetve a nyugdíjas, ma-
gyarul is beszélő szerb házaspár, Terzinék köré-
ben. Az errefelé gyakori összetételű mikroközös-
ség nyugalmát külső események zavarják meg:

GEROLD LÁSZLÓ

REKVIEM MAGUNKÉRT
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az 1988. őszi, úgynevezett joghurtforradalom,
amelyre csupáncsak heccből Bogdan és szom-
szédja átruccan Újvidékre. A Vajdaság autonómi-
áját megkérdőjelező szerb(iai) törekvés nemcsak
a politikai életben, hanem sok, elsősorban ve-
gyes nemzetiségű család életében is kóros kö-
vetkezményeket indít el. Bogdant, miután a
tévéből kiderül, hogy jelen volt a „forradalom-
ban", megteszik az úgynevezett „differenciáló"
bizottság elnökévé, az ő aláírásával kerülnek ut-
cára a politikai szempontból megbízhatatlannak
ítéltek, s ezzel kezdetét veszi Bogdan magánem-
beri kálváriája. Ot is megperzseli a lángra lobba-
nó nagyszerb nacionalizmus: úgy véli, a csalá-
don belül hátrányos, kisebbségi helyzetbe került;
őt, a magát mennyeinek tartó, kiválasztott nép
fiát eddig megalázta a rohadt erkölcsű (Közép-
Európa. De most vége a kiszolgáltatottságnak,
majd rendet teremt ő, móresre tanítja Esztert,
Dani bácsit, Fodort. Bogdan Babié a háború és a
nemzeti őrület révületében él, ami odáig fokozó-
dik, hogy saját, a jugoszláv-szlovén háborút
megjárt fiát elviteti a katonai rendőrséggel, ő
maga pedig önkéntes lesz. Csak hónapok múltán

kerül haza, fél kézzel és fél szemmel, alkoholis-
taként, de továbbra is megszállottan hisz az ügy
igazában. Majd csak akkor eszméI rá, hogy be-
csapták, hogy csak eszköz volt a politika kezé-
ben, amikor megkötik a békét - ugyanazok, akik
a háborút kirobbantották. Ekkor merül(het) fel
Bogdanban az öngyilkosság gondolata. Ugyan-
akkor azonban, mivel eszmélésének pillanatában
megátkozza a „béke angyalát", akit árulónak bé-
lyegez, sőt meg akar ölni, nem elképzelhetetlen,
hogy sötétből küldött idegen golyó végez vele.

Talán jó is, hogy nem tudni, hogyan, kinek a
kezétől hal meg Bogdan Babié...

Ha magánemberi tragédiának tekintjük a tör-
ténetet, akkor az öngyilkosság a hiteles vég. Ha
a félrevezetett közösség tragédiájaként értelmez-
zük az eseményeket, akkor az ismeretlen(?) gyil-
kos kézben megfogalmazódó ítélet az indokolt
befejezés.

Így is, úgy is megrázó dráma, sőt tragédia,
mondhatnánk, többrendbeli tragédia játszódik le:
magánemberi, családi, nemzeti és közösségi.

A műnek meséje van, lélektanilag is ábrázolt,
gondolati, érzelmi változásokat megélő szerep-

lőit drámai erőteret példázó viszonyrendszer köti
össze; eszerint Deák Ferenc szövege hagyomá-
nyos értelemben vett dráma is lehetne. Mivel
azonban helyzetei és mellékszereplői vázlatosak,
dikciója pedig nyelvi sablonokból formálódik,
inkább drámai riportázsnak mondható. A sze-
replők sorsa örvénylő drámai mélységek felé
vonz, mondatkliséik viszont publicisztikusak. Ve-
zércikkdráma tehát, de ebben a műfaji meghatá-
rozásban mindkét tag egyaránt fontos. A publi-
cisztika és a dráma adott esetben, a műfaji sza-
bályokkal ellentétben, nem zárják ki egymást, s
nem is rontják egymás hatását; ha ilyesmi egy-
általán lehetséges, akkor azt mondhatjuk, hogy e
két ennyire elhatárolt tényező jól kiegészíti egy-
mást. Történet, lélekrajz, mágneses viszony-
rendszer nélkül nincs dráma, az újságnyelv vi-
szont mindehhez a jelenidejűséget, a politikum
varázsát, mindennapjaink valóságízét adja hozzá.
Csak úgy röpködnek a napisajtóból ismert fogal-
mak és indulatos megállapítások, sőt útszéli sér-
tegetések (joghurtforradalom; differenciáció;
Kalasnyikov-affér; menekültek; mennyei nép; a
szlovénok elhagyták az üléstermet; a katona az
szent; a baszott monarchiás kultúrátok mögött
csupa genny vagytok; ötszáz évig az én őseim
életükkel védték az őrvidékeken a kereszténysé-
get, ti meg mostátok a fogaitokat, építettétek a
székesegyházakat, komolyzenét csináltatok, és
nagyban nyaltátok egymás rizsporos seggét; a
párt nevében nektek is végre meg kell tanulni,
hogy kisebbség vagytok; ez a szerb szív: kemény
is, de ad is stb.), záporoznak a káromkodások;
másfelől viszont Deák ügyel arra, hogy a kemény
mondatok mögött érezzük a tragédiát. Ez utóbbit
húzza alá például, hogy Bogdan nem fordul azon-
nal nemzeti alapon szembe családjával; előbb
még félti őket, és csak akkor fedezi fel a hozzá
legközelebb állókban (is) az ellenséget, amikor a
hatalom akcióba kényszeríti, s a propaganda
meghülyíti. A folyamat lényeges eleme, hogy
Bogdan, mint sokan mások (elsősorban az úgy-
nevezett Nagy-Jugoszlávia szerb lakosai), bele-
kényszerül egy helyzetbe, ahonnan már nincs
visszaút; az első tétova lépések megpecsételik
sorsát.

A Határtalanul a belgrádi Ljubomir Draškić
rendezésében került közönség elé. Draškić teljes
mértékben vállalja mind a mű üzenetét, mind
pedig szókimondó aktuálpolitikumát, amit az is
bizonyít, hogy az utóbbi évek valóságanyagára
épülő életkép jelenetei közé maga „keverte" a
zenét: Mozart halotti miséjének drámai intonálá-
sú részleteit. A zenei vezérfonál egyszerre han-
gulati és tartalomhordozó elem, s lehetővé teszi,

Fischer Károly (Bogdan) és Jónás Gabriella
(Eszter)
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Fejes György (Dani) és Jónás Gabriella
(Augustin Juriga felvételei)

hogy a kisszínpadon (a lepusztult nagyterem
helyett itt tartják előadásaikat a szabadkaiak) za-
vartalanul lebonyolódjék az előadás. A történet
egyetlen helyszínen játszódik, Babićék ebédlő-
jében, ahová mind a család tagjai, mind a többi
szereplő a hátteret lezáró fehér zsalugáteres ab-
lak jobb, illetve bal oldaláról lépnek be a „képbe";
ez eleinte furcsa, talán zavaró is, de azután meg-
szokjuk, sőt az események drámai fokozódása
közben már észre sem vesszük ezt az előadás
szempontjából nem éppen megfelelő körülményt.
S bár Deák szereti, keresi a jelképszerű
megoldásokat, a rendező jó érzékkel mellőzi eze-
ket. Nem él például azzal az író kínálta ötlettel,
hogy az ebédlő egyetlen kelléke, a hatalmas asz-
tal jelenetről jelenetre előrébb „jöjjön" a rivaldá-
hoz, s ily módon jelezze a szereplők életterének
fokozatos szűkülését. (A Légszomjban Deák
ugyanezt a szerepet szánta a játékteret vízszinte-
sen felező s egyre lejjebb süllyedő, az alsó szintet
összepréselő padlózatnak.) Es nyilván stiláris
szempontból mellőzi az ebédlőben szinte kez-
dettől látható, egyre duzzadó két műanyag
joghurtoszacskót is, amelyeknek szimbolikus
szerepe az író elképzelése szerint a záró
pillanatban teljesednék ki: rájuk zuhanna a
mellen talált fő-szereplő, mire a zacskók
kifakadnának, s ömlene belőlük a „véres miazmás
fluidum". Végül nem valósul meg az utolsó
szerzői utasítás sem, mi-szerint „Eszter
darabokra hullik". Hogy Eszter elveszti azt, akit
mindenek ellenére határtalanul szeret, az az
Esztert alakító Jónás Gabriella drámai
összeomlásából lesz nyilvánvalóvá.

Két, vajdasági színpadon régen nem látott
igazán nagy színészi alakítás teszi, a tartalmi
vonatkozások mellett, emlékezetessé a Deák-be-
mutatót: Jónás Gabrielláé és Fischer Károlyé.

Az idilli, illetve a tragikussá fokozódó jelenetek
közül az utóbbiakban sodor magával Jónás Gab-
riellának feleségként, anyaként, nőként, sőt ki-
sebbségiként kibontakozó szenvedése. Amikor
boldog, akkor kissé sablonos és külsőséges, de
ahogy drámai sorsa kiteljesedik, úgy mélyül az
alakítása; mintha többévi szerepéhségét kívánná
csillapítani, olyan erővel, olyan hitelességgel áb-
rázolja Eszter tragédiáját, kivált a fájdalom s a
tiltakozás felcsattanó pillanataiban. Színészi
mestermunka!

Fischer Károly elsősorban Bogdan nyersesé-
gét, bénító erejű vandalizmusát érzékelteti hite-
lesen, erőteljesen. Rövidre zárt, vitát, ellentmon-
dást nem tűrő kijelentései mögött azonban érezni
az elhatalmasodó vakságot, az önpusztító fana-
tizmust, majd a keserű ráismerés, a fájdalmas
eszmélés pillanataiban a becsapott ember tehe-
tetlen kiszolgáltatottságát is.

Annak ellenére, hogy Deák dikciója túlnyomó-
részt publicisztikus ízű, s ekként a szerepformá-
lás sablonosságának veszélyét rejti magában,
azzal, hogy sem Esztert, sem Bogdánt nem áb-
rázolja hibátlannak, emberként mindketten való-
szerűbbek, igazabbak lesznek, s ez a többiekről
csak fenntartással mondható el; legkevésbé Nán-
dorról és Meliről. Az előbbi Molnár Zoltán
tolmácsolásában, az utóbbi pedig Lenner
Karolina játékában azáltal válik hitelessé, hogy a
két színész megérezte: hogyan lehet kipótolni az
írott szerep hiányosságait; mindketten
fiatalságukból adódó lelkesedéssel leheltek
életet a szerepvázlatba. Ugyanezt F. Várady
Hajnalka, a bizalmas barátnő szerepét is ellátó
szomszédasszonyként, a legtermészetesebb
társalgás eszköztelenségével valósítja meg.

Külön kérdés Fejes György játéka a többnyire
rezonőrködésre ítélt Dani bácsi szerepében. Az
öreg a család bölcse, mondatai megannyi élet-
igazságot tartalmaznak, ezért nehéz alakját em-
berileg hitelessé tenni. A színész csak nehezíti
feladatát azzal, hogy érezhetően szerepet játszik.
Ahelyett, hogy a mindennapi társalgás hangján
szólalna meg, emelt hangon deklamál. Gesztusai
elfogadhatóak; kár, hogy beszédmodora nincs
összhangban velük.

A Terzin házaspárt játszó Mihajlo Jančikin és
N. Kiss Júlia kedves színfolt a bácskai szerbség
jellegzetes mentalitását idézik a néző elé. A darab
két legvázlatosabb szerepét Kátó Sándor (Fodor
szomszéd) és Budanov Márta (Fodor Bea) kapta.
Egyiküknek sem sikerült kitalálnia, miként feled-
tethetné legalább részben szerepének írói kidol-
gozatlanságát.

A Határtalanul szabadkai előadása egészében
felbecsülhetetlen fontosságú; színházi és politi-
kai gesztusértéke van (akárcsak a Légszomjnak
volt 1971-ben). Amit íróink eddig nem tettek meg
(Tolnai Ottó Könyökkanyarát leszámítva), azt pó-
tolja most Deák: drámát írt sorsunk alakulásáról
az utóbbi évtizedben. Nem hibátlan, de kemény,
őszinte művet adott a színház kezébe, amely ezt
ugyancsak nem hibátlan, de jó előadással hálálta
meg.
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