
get tenni a szokatlan igényeknek. Már e
gondolatmenet elején utaltam rá Koltai
János játékának elemzése kapcsán, hogy a
kimondott szó sem kizárólag nyers
jelentésével hat. A mozgás - amely mögött
nincs a színész egész személyiségét
mozgósító tartalom - erre éppúgy
alkalmatlan. Így, a mozgás nem a
mozdulatlanság színpadi ellentéte, ha-
nem egy belső mozgás folytatása, követ-
kezménye.

Az áramkör gyakran megszakad a
Madách Kamara színpadán. Az elképzelés,
a törekvés azonban világos, s azokban a
részletekben, melyekben megvalósul - a
hatásban igazolja önmagát. Ilyen
jellegű és fontosságú próbálkozások
egyébként önmagukban alig ítélhetők meg.
Lehet, hogy sok évvel későbbi elő-
adásokban, színészképzésben, új igények
felébresztésében érik be igazi sikerük.

Akutagava: A vihar kapujában (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Színpadra alkalmazta: Müller Péter. Ren-
dezte: Szirtes Tamás. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Piros Sándor. Zene: Vukán György.
Mozgás : Pintér Tamás.

Szerelők: Bálint András, Almási Éva,
Sztankay István, Koltai János, Lőte Attila,
Juhász Jácint, Bay Gyula.

E számunk szerzői:

BALASSA PÉTER az ELTE Esztétika
Tanszékének tanársegédje

BERKES ERZSÉBET újságíró BUDAI
KATALIN egyetemi hallgató

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

KERESZTURY DEZSŐ író

KISS ISTVÁN a Budapest Táncegyüttes
műszaki vezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SZÁNTÓ ERIKA a Magyar Televízió
dramaturgja

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg SZENDRŐ
FERENC rendező
TARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi

magyar irodalom tanszékének tanárse-
gédje

BUDAI KATALIN

Rómeó és Júlia Győrött

Minden nemzedéknek meg kell kapnia a
klasszikusokat. A mostani tizenévesek-
nek például, nagyon sok egyéb színmű
mellett, a Rómeó és Jú l iát . S ha olyan em-
lékek élnek az idősebb színházlátogató-
ban, mint a Latinovits-Ruttkai kettős
játéka, a Major-féle rendezés, vagy akár a
néhány évvel ezelőtti szegedi szabad-téri
előadás: akkor sem csökkentheti az
emlékkép vagy az ábránd a várakozás
izgalmát: most milyen lesz? Aki pedig
eddig csak emlegetni hallotta a két kedves
nevet, most hús-vér alakjukban ta-
lálkozhat velük; s akár egy életre megha-
tározó - elragadó vagy elriasztó - módon.

Az alábbiakban részletesen vizsgáljuk
meg, hogy szándék és megvalósulás,
beidegződések és kísérletek hogyan len-
dítik előre (vagy béklyózzák meg) a
klasszikus mű győri sorsát.

A színpad

Kicsi, sajnos. Három szürkészöld faalkot-
mány még szűkebbre vonja. Felemás meg-
oldás ez. A lépcsősorok, ruhásszekré-
nyekre emlékeztető ajtó-ablak ácsolatok
forognak, előre-hátra mozognak. Így
könnyen lesznek piactérré, kertfallá vagy
belső udvarrá; de hogy éppen micsodák,
azt nehezen lehet követni. A térelemek
nem eléggé sajátosak ahhoz, hogy mindig
következetesen ugyanazt jelentsék.
Persze, könnyű volt a 16. századi Temze-
parti színházépületben. Valaki ki-ment,
valaki bejött, szólt néhány szót: azonnal
világos volt, minden hurcolkodás nélkül,
hová is kell elképzelni a hely-színt. Az
elkényelmesedett fantáziájú mai nézőnek
szemmel látható színváltozásokra van
szüksége. A győri színpadkép azonban,
talán a deszkából rótt építmények
funkcionális sokoldalúságától
megmámorosodva, grádicsokat és erkély-
ajtót nagyvonalúan mos egybe. A vendég
Székely Lászlónak kétségkívül gondot
okozhatott a játéktér kihasználása, de a
néha veszélyesen imbolygó, recsegő
monstrumok nemegyszer magukat a sze-
replőket is a színpad szegélyére szorítják.

A koreográfia

Nem hiszem, hogy a szűkösség határozta
volna meg egyedül a tér bejátszását.
Somlai István tervszerűen átgondolt,
önmagában is jelentést hordozó koreog-
ráfiát készített. Az indítás, a piactéri
összecsapás nagy kavalkádja tűnt csak
operettszerűnek; a későbbiekben (a báli
táncnál, az erkélyjelenetnél, a párbajoknál
stb.) komolyra fordul minden. A fegyveres
összecsapások hajmeresztőek (Pintér
Tamás betanítása). Ritkán látni ilyen
életszerű vívóbetéteket. A báli egy-másra
találás, alig elkerülhető módon, a
Zeffirelli-film hatása alatt jöhetett létre.
(Kiemelő fejfény, lelassult mozdulatok,
csöndesülő háttérzaj.) Ez azonban az
értelmezés igenfontos mozzanata: Rómeó
és Júlia kapcsolata a külvilággal ebben a
pillanatban megszűnik.

A tömeg

A szerelmeseknek tragikusan kell tudo-
mást venniük arról, hogy nem csak bol-
dogságra perzselő, hanem gyűlölködve
izzó szenvedélyek is vannak. A Rómeó
Meczner János rendező kezén nem lett
kamaradráma. Verona részese, felelőse és
tanúja annak, ami történik. Ilyen vagy
olyan módon mindenki érdekelt a vi-
szályban, majd a szomorú fordulatban. A
feudális közösség egymásra utaltsága s a
kimagaslóbbak egyénre szabott morálja
ütközik meg. Az egység, a feloldás csak az
érzelmi egymásra találásban, egy
villanásnyi összekapcsolódásban lehet-
séges. Ezt mutatja meg a győri előadás
elsősorban, s ehhez kell a népes statisz-
téria. A gyűjtőnév itt nem arctalan tö-
megre utal. Rómeó és Júlia tartoznak
valahová. Sokan veszik őket körül, ro-
konok, cselédek, talpnyalók. Egyéni arcuk
van, hiszen Balthazár, Péter, a mu-
zsikusok, a kötözködő fegyveresek: sze-
mélyükben elkötelezettek az egyik vagy a
másik család oldalán. Az előadás egyik
érdeme, hogy tudomást vesz ezekről a
függőségekről. Természetesen ez csak
lelkes segédszínészekkel, statisztákkal
lehetséges. (Itt jegyezzük meg, hogy a
vendégtervező Csengey Emőke ruhái
ízlésesek, jól viselhetőek.)

Szereplők és szerepek

Sajnos, színpadi instrukciók nem maradtak
ránk a kvartókból és foliókból. Ez viszont
lehetőséget teremt az önállóságra
rendezőnek, színésznek egyaránt.
Capuletné például szövege szerint elég
közönyös, nemtörődöm anya. Szövegé-
nek hézagaiba azonban arcjátékot, riadt



mozdulatokat illeszt Kalmár Zsuzsa. Júlia
dajkájaként (de kár, hogy nincs neve, jó
lenne aszerint is emlegetni a remek
nőalakot) Meszléry Judit, aki eb-ben a
szerepben mutatkozik be a győri
közönségnek, maga a megtestesült anyai
biztonság - az egyensúlyra törekvés kis
megalkuvásaival. Nem tenyeres-talpas-
kodik, nem rengő domborulatokkal teremti
meg a jó asszonyságot: inkább nézésével,
hanghordozásával teszi magát
megbízhatóvá. Ahogy a régi gyerektör-
ténetet föleleveníti (a kis Júlia orra bukott),
s háromszor is viháncolva a poént
hajtogatja: minden nő mesélő kedvű ön-
magára ismerhet.

Mercutióként Nagy Sándor Tamás
harmadik főszereplője a játéknak. (Ezt a
figurát s Tybaltot is felváltva játsszák Úri
Istvánnal. Nem szándékos figyelmet-
lenség, hogy most Nagy Mercutióját emel-
jük ki, hiszen jóformán pályakezdő, míg
Úrit többször, több szerepben is láthattuk.)
Nagy Sándor Tamás Mercutiója zseniális
tréfamester, akrobata, vívóvirtuóz és
melegszívű jóbarát. Mindenek fölött pedig
filozófus. Még kissé hisztérikusan
megoldott „Mab királyné" monológja sem
hat stílustörésnek - a figura belső hitelét
erősíti. Az előadás forró percei fűződnek
megjelenéséhez. Pajtása, csínyeinek és
tréfáinak társa Vas-Zoltán Iván Puckból és
Horatióból ötvözött Benvoliója. Kettejük
fergeteges szó-párbajai, vitalitásuk igen jó
arra, hogy Rómeót visszamenőleg
jellemezzék. Ilyen volt ő is, míg az igazi
szerelem meg nem váltotta, fel nem
növesztette. A két említett fiatal színpadi
jelenléte az előadás egyik legerősebb
pontja. Biztonságot jelent, mert minőséget
képvisel Mester János Lőrinc barátja,
Perédy László Montague-ja és Szűcs István
hercege. Náday Pál Capuletje meggyőzően
fordítja át a csöpögős kedvességet a lányá-
val szembeni zsarnokoskodásba.

Rómeó és Júlia
Szimbólumok lettek, már-már éteri lények.
Ezért is nehéz őket a színpadi deszkákra
lehozni. Fiatal színészeknek vágyálom, de
ijesztő akadály is egyben. Hogyan lesz
hihető, hogy két gyerek vasárnap
megismerkedik, hétfőn meg-esküszik, kedd
hajnalban elválik, s csütörtökön már csak a
halálban egyesül újra? Száguld minden, s
az első pillanattól kezdve a pusztulás
követi árnyként a szárnyaló örömöt.

Caroline Spurgeon, a shakespeare-i
képrendszerek nagy hatású kutatója a

Jancsó Sarolta (Júlia) és Meszléry Judit (Dajka) a győri Rómeó és Júlia-előadásban
(Domonkos Sándor felv.)

peare új tükörben, 1971) Győrben sem
kerülték el a hibákat, illetve nem fogadták
meg a jótanácsokat. Csak néhány példa:
Rómeó eltűnik, mikor barátai az utcáról
gúnyolják, holott már Júliáék kertjében, a
kerítés túlsó oldalán lapul. Az abszurd
humorú jelenet is odavész: Júliának a
színen, emeleti lányszobájában kéne
lennie, Rómeója karjában ráadásul, mikor
apja éppen Párisnak kínálgatja. A szülők,
a dajka sirató jelenete érthetetlen módon
hiányzik; háztartási sürgölődéseik még
groteszkebb ellenpontjai lehettek volna a
halottas ágynak, mint a zenészek. Nagyon
modern beállítást képzelhetett a rendező,
mikor Júlia szobájába a pénzsóvár
muzsikusokat enged-te be síró-rívó
hozzátartozók helyett. Lagzi vagy tor,
nekik egyre megy ugyan-is. Csakhogy az
értelmezés s a megjelenítés nem ebben a
modorban indult, ezért a fanyar
szembeállítás inkább zavaró, mintsem
leleplező, hiszen kirí a játék
alapstílusából. (Eredetileg ők csak a je-
lenet végén, Júlia szülei után jönnek, nem
valószínű ugyanis, hogy nemes kis-
asszony hálófülkéjébe éhenkórász piku-
lások engedély nélkül sétáltak volna be.)
Apró összhangzavarok is adódnak. Ró-
meó például akkor dicséri Júlia szemét,
mikor az neki háttal áll. Azért nem szőr-
szálhasogató okoskodás talán ez, mert
ezeken az apró zavaró mozzanatokon
könnyűszerrel lehetett volna javítani,
finomítani.

Győrben végül is kiegyensúlyozott,
egyenletes színvonalú, helyenként sodró
erejű Rómeót láthattunk, olyat, amely majd
az új nagyszínházban is derekasan
helytállhat.

fény kihunyása-fellobbanása motívumot
találta legnagyobb számban a szövegben.
(Shakespeare Imagery, 1935) A költői
képalkotás híven sugározza a drámai
cselekmény menetét, a villám sebességé-
vel rohanó eseményeket. Költészet és
pusztulás fiatal testben és lélekben. Ezt
fejtik ki Győrött. Rupnik Károly nem
tacskó-Rómeó. Már kezdetben is érettebb,
keserűbb fiatalembernek látszik. Ezért a
jellemformálódás rövid, de emberpróbáló
útját nem tudja teljes értékűen bejárni.
Tapasztaltabbnak bizonyul, mint
amilyennek szövege jellemezné. Talán
hangja is zavaró kissé. Nem gazdálkodik
elég jól vele. Hangszínét a hangerő
inkább torzítja, mintsem markánsabbá
tenné. Mozgása sem elég fesztelen még.

Jancsó Sarolta Júliája kedves, érzékeny
bakfis-Júlia. A szerepében rejlő
lehetőségek legtöbbjére rátalál: a tapasz-
talatlanság praktikus józansággal párosul,
s a gyereklány a szenvedések sorában
nővé érlelődik. Szép dikciója, lendülete
szeretni-szánni való kis lényt varázsol
elénk, kiért csekély kárpótlás a békülő
atyák ígérte aranyszobor.

Hevesi Sándor beszélt először nálunk a
„gulyáshússá aprított" Shakespeare-
rendezésekről. Ez a felvonásokra, jele-
netekre tördelést jelöli igen szemléletesen.
A darab kitűnő fordítója, Mészöly Dezső
is figyelmeztet erre, s hatásos dra-
maturgiai megoldásokat javasol szöveg
tüzetes elemzésére és a korabeli színját-
szási hagyományokra alapozva. (Shakes-


