
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.
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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-



beesetten keresi a házat az „Elysiumi
mezőknél", ahogy ernyedten adja meg
magát az ijesztő helyzetnek húga kony-
hájában. Mereven ül a széken, erősen
markolja a retiküljét. Maga elé mered,
dermedten, mint aki maga sem érti, hol
van, miért van itt, mire vár. Egy távoli
hangra riadtan kap a fejéhez, előrebukik.
Majd egy gyors ötlettel felugrik, a félig
nyitott szekrényből whiskysüveget kap ki,
vizespohárba tölti az italt. Mohón
felhajtja. Gondosan a helyére teszi az
üveget, s most már kicsit nyugodtabban
ül vissza. Érkező húgát görcsösen öleli át.
Csillogni próbál, illegeti, mutogatja
magát, de hangja újra és újra elfullad.
Egyre idegesebb, míg végül szinte si-
kolyként szakad ki belőle: „Nem bírok
egyedül maradni." Hangja megtörik,
tekintete még riadtabb lesz. Óvatosan
kérdezősködik Stanley felől, mint aki
érzi, ők ketten sohasem fogják megérteni
egymást.

Tanay Bella eljátssza, hogy Blanche
tudja, ebben az összezavarodott világban

számára nem maradt más, mint szépsége.
Megfakult szépsége, amelyet oly féltőn
óv. Ezért illegeti magát még Stanley előtt
is, ezért mosolyog elbűvölőn, ezért próbál
egy-egy dicsérő szót kicsikarni még
sógorából is.

De Tanay Bella Blanche-a azt is meg-
értette, hogy még létezik egyetlen kiút
számára: a házasság. Akárki legyen is a
férfi, ha feleségül veszi, talán meg-
menekülhet a kapcsolatnélküliség em-
bertelen világából, kiszabadulhat a teljes
bizonytalanságból. S amint ráébred, hogy
van egy nőtlen ember a társaságában,
amint megérzi Mitch rátapadó tekintetét,
a fuldokló végső elszánásával próbálja
magához édesgetni, próbálja elhitetni
vele tisztaságát, lelki gazdagságát.

Blanche gyűlöli Stanleyt. Gyűlöli, mert
lenézi, s ezt oly nagy igyekezettel
próbálja húgának megmagyarázni, hogy
már-már érezzük, legfőbb célja, hogy
zavart támasszon maga körül, hogy a
maga elvesztegetett életéért cserébe má-

sokét is tönkre akarja tenni. A tehetetlen
gyöngeség poklából egy másik, számára
ismeretlen, új pokolba jutott, ahol meg-
próbál izgalmat, kétségeket kelteni.

A kinyíló emlékezés pillanataiban Tanay
Bella megmutatja Blanche hajdanvolt
szépségét. Tiszta perceiben, magára
eszmélésében a költészet hangja cseng.
Lágy, lírai vonásokkal rajzolja meg a
színésznő a fiatal Blanche-t.

Tanay Bella Blanche megformálásában
eljátssza a magányt is. A rémálmaival
egyedül maradt ember őrületét, az el-
rontott élet döbbent rémületét. Eljátssza a
reményt is, amikor rövid időre elhiszi,
hogy Mitch felesége lesz, amikor felvillan
az emberi élet utolsó remény-sugara, s a
boldogságban feloldódik, végre könnyed
lesz és természetes. De ez sem tart sokáig.
A születésnapi asztalnál már nem ül ott
Mitch, s ahogy Blanche lopva, zavartan
Stellára, majd Stanleyre pillant, újra
eluralkodik rajta a félelem, a hisztéria,
mintha már sejtené, ez volt az utolsó
kísérlete, az utolsó lehetősége. Innen már
csak egyetlen lépés Stanley ágyáig. A
torzult emberi lélek végső
kétségbeeséséig.

Tanay Bella tragikus színekből festi
Blanche búcsúját, a hisztérikus élénkséget,
ahogy elhiszi, hogy a tengerpartra viszik
üdülni. Aztán a meghökkenést, amint a
konyhából Stanley hangját hall-ja. Végül a
rémületet az orvos láttán, hisz nem őt
várta. Őrjöngve védekezik, sikolt és vadul
szökni próbál. De az orvos tekintete, felé
nyújtott karja megnyugtatja.
Kétségbeesetten teszi az orvos kezére a
kezét, s mintegy utolsó mentsvárba
kapaszkodva újra lágyan, lebegőn mondja
el Blanche búcsúját: „Akárki ön . . . én
mindig bíztam az idegen emberek
jóságában." A színésznő e csöndes
belenyugvással megteremti Blanche
emberi lényének teljességét.

Stanley: Holl István
„Középmagas, 170-175 centis kemény-
kötésű férfi. Minden mozdulata, egész
tartása létezésének állati örömét sugá-
rozza. Férfikorának hajnala óta élet-eleme
a nők gyönyöre, de a gyönyörök adom-
veszemét nem gyönge odaadással,
függőségben élvezi, hanem a tyúkjai közt
tollászkodó díszes hímmadár hatalmával
és büszkeségével . . . Egy pillantással
felméri a nőket, szexuálisan osztályozza
őket, nyers képzeteinek villanása dönti el,
hogyan mosolyog rájuk" - így jellemzi
Stanleyt Williams. Stanleyt,

Tanay Bella (Blanche) A vágy villamosa győri előadásában



akinek erkölcsi érzéke nem ismer más
kategóriát, mint feleséget vagy szajhát.

Holl István úgy jelenik meg Stanley
képében, úgy tekint a váratlan vendégre, a
csivitelő Blanche-ra, érezteti, a két ember,
két világ. Ő nem ért a kedveskedés, a
bókolás nyelvén, nem simogat szavaival,
nem az a simulékony ember, akit Blanche
kedvelhetne, s ő sem kedveli az efféle
cicomás hölgyeket.

Első kitörése még csak Belle Réve el-
vesztésének szól. De amikor magánéle-tét
érzi háborítva, amikor kedvenc kártyázását
zavarja meg Blanche kacérkodása, vadul
üvölteni kezd, káromkodik, s részeg
dühkitörésében megüti feleségét. A
tombolást hirtelen kijózanodás követi.
Holl Stanleyjéből kitör a zokogás,
kitámolyog a ház elé, térdre esik, s
hátravetett fejjel nyüszítve szólongatja
Stellát. Holl István e végletes kitörésben
ábrázolni tudja Stanley emberségének
egészét: a vadság és a gyöngédség, az
állati ösztönök és a szerető féltés örökké
egymással küzdő ellentétét.

Stanley nem bocsátja meg Blanche-nak
véletlenül kihallgatott szidalmazó szavait.
Mindenkit kikérdez a lányról, híreket
szerez, és lassan mindent meg-ért.
Igazolva látja sejtéseit Blanche múltjáról,
a túlfeszített idegállapot okáról. Most már
nem nyugszik, ahol teheti, bántja Blanche-
t. Holl István a cél-tudatos, a kíméletlen, a
gondolkodás nélkül bárkin átgázoló
Stanleyt mutat-ja. Közömbös és kegyetlen,
már csak az érdekli, hogy Blanche-t
mielőbb kívül tudja a kapun. Nem
kegyelmezhet neki.

A komor születésnapi vacsorán szín-lelt
kedvességgel nyersen vágja oda az

autóbuszjegyet vissza Laurelbe. De amint
feleségéhez beszél, Holl Stanleyje újra
gyöngéd tud lenni, s szavaiban fölsejlik a
korábbi zavartalan élet reménye.

Ketten maradnak a lakásban. Blanche
és Stanley. Holl István Stanleyként ismét
kemény és kegyetlen. Gúnyosan kacag,
ahogy fölkapja Blanche elernyedt testét
és az ágyra dobja. „Ezt a találkát mi már
az első percben megbeszéltük" - kiáltja.
Nemcsak a szavakban, a színész minden
mozdulatában hordozza az állati vadság
kitörését, a sértett ember bosszú-szomját,
az ösztönök első perctől fogva létező
vágyát, a szabad préda vonzását.

Komisz gesztussal fizet még egyszer,
amint letépi az álmok papírlampionját a
villanykörtéről, és egy utolsó mozdulattal
odavágja Blanche-nak. A játék véget ért.
Stanley nem kegyelmezett Blanche-nak.
Holl István alakításának lényege épp e
könyörtelen céltudatosságban rejlik,
ahogy pontosan építi föl az e-világra-
termett ember minden ellen-állását a
bizonytalansággal, a megfoghatatlan
rendezetlenséggel, a kispolgári harmóniát
megzavaró érthetetlen költészettel
szemben.
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Színjáték, szerep,
színész

Galy Gay: Iglódi István

A történet, amit a színpadon látunk, Galy
Gay kocsirakodó munkás Jeraiah Jip
géppuskássá változásáról szól a kilkoai
katonai táborban. Vagy Brecht ijesztően
racionális megfogalmazásában: „ . . . a rról
szól, hogy meghatározott cél érdekében
technikailag átszerelnek egy embert egy
másik emberré".

Színpad a színpadon: feltekeredik a
poliészter függönyke, kicsi házában, kicsi
feleségével, kicsi televíziója előtt üldögél
velünk szemben Galy Gay. Matróztrikó
van rajta, nadrágja agyonfoltozott, koszos.
Szeme bambán ránk mered, fejét oldalra
előrebiccenti, kezeivel hózentrágerját
pedzi. Felesége az asztal másik oldalán ül,
szemeit rajta legelteti, rajong érte.
Mindketten belesimulnak a falak, bútorok
közé, ebben a lágy, tápláló-védő, langyos
burokban várnak. Mint egy
konzervdobozban vagy akváriumban.
Iglódi szembefordul feleségével: éhes. A
gesztus váratlan, elnéztük volna őket még
egy kicsit. A pördülés-szerűen
végrehajtott gesztusból Galy Gay életelve
is megfogalmazódik : a nemet mondani nem
tudás. Igen, Galy Gay megkívánta a halat.
Egészen biztosan érezzük, hogy ez az
ember az imént olyan pózban ült velünk
szemben, mint aki valami finom halról
ábrándozott, de egyelőre még viszolyog a
megvalósítás várható nehézségeitől, már
tudniillik attól, hogy fel kell állnia, fel kell
öltöznie, ki kell mennie a házból, emberek
közé, ahol veszély leselkedik rá stb.

A színész testének úgyszólván minden
porcikája mozgásba lendül. Lábait előre-
hátra csúszkázza, izeg-mozog. Öltözik.
Gyakorlott mozdulattal fejére igazítja
sildes sapkáját, leakasztja a szögről a
műanyag reklámszatyrot, puszit küld kicsi
feleségének (aki már fel is tette a vizet a
halnak) és elindul. A hely-változtatás
technikája szerves része az alak
exponálásának. Iglódi sajátos tipegő
lépésekkel „szalad" le a lépcsőn, a szatyrot
ütemesen lóbálja, mozdulataiban bizonyos
pedantéria fékezi a sietős tempót. A
színész darabosan és igen bonyolult
útvonalon halad át a színpadon, miközben
szinte az egész teret „belépe-

Holl István (Stanley) és Horváth Ibolya (Stella) Tennessee Williams drámájában
(Domonkos Sándor felvételei)


