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Habos szökőár
helyett sör

A vágy villamosa Kaposvárott

Azt kérdezik tőlem ismerősök: és mondd,
mitől kaposvári ez A vág y v i l -
l amo s a ?

A kérdés nyomatéka érthető. Tennessee
Williams reprezentatív drámája csupa
harsogó, kiélezett teatralitás, helyen-ként
leplezetlenül melodrámába hajló;
végeredményben egyszerű, a naturalizmus
optikájával kiválasztott történetet duzzaszt
fel zenével, szcenikai és verbális
szimbólumokkal, nem mindig választékos,
olykor a giccset súroló, de feltét-lenül
hatásos színpadi lírával metaforává: a
nyers erőszak és a dekadens kifinomultság
kibékíthetetlen és erkölcsileg eldönt-
hetetlen antagonizmusának metaforájává.
Mi köze lehet mindehhez a kaposvári
társulatnak ? Kivált, hogy a beavatottak
azt is tudják: a választás nem volt egészen
magától értetődő, kényszerű mű-
sorváltozásból született.

Nem tudom - és az előadás sem szol-
gáltat a kérdésre meggyőző választ --,
hogy Ács Jánosban volt-e korábban bár-
miféle affinitás a szöveghez, szerepelt-e
megrendezése akár legtitkosabb álmai
között is. Az azonban egyértelműen ki-
derül, hogy ha már hozzájutott - és ez
valóban lehetett kényszerűség is -, min-
dent elkövetett, hogy a maga és színháza
látásmódjához igazítsa. Így az jött létre,
ami majdnem törvényszerűen létrejöhetett:
érdekes, de nem nagy előadás.

A színpadkép. Williams leírása a maga
kettősségében igen jellegzetes. A ház, a
lakás szegényes sivárságát ő is kiköti, de
az egésznek „feslett bája van", és
álomvilággá szublimálja a környezet: az
égbolt „különösen lágy kék, majdnem
türkizszínű", „szinte érezni a barna folyó
meleg leheletét". Egyes képekbe „be-
ragyog a nyári ég" vagy az „aranyszínbe
merülő alkony", a víztartály falán „vakító
napfény villog" és „tűfénnyel csillognak a
lámpák". Pittoreszk az emberi környezet
is; utcai árus kínálja a parázson sült
pecsenyét, néger szomszédasszony jön át
egy kis tereferére, részegek és
prostituáltak bóklásznak át a szinen, az
„utcai hangok zűrzavara olyan, mint
valami kórus éneke". Egyszóval: a tar-kán
szegényes házak mégiscsak az Elí-

ziumi Mezőkön állnak, ahová a vágy
villamosa szállítja az utasokat.

Szegő György díszlete mindebből csak
a sivár, sőt koszlott és rendetlen sze-
génységet adja vissza; itt még a fogyasz-
tói társadalom legalsó, tömegeknek szánt
szintjéhez sem jutottak el. Piszkos a fali-
kút, szürke, rozoga a frizsider, özön-víz
előtti a rádió, nyoma sincs kényelem-nek
vagy netán valami szerény fény-űzésnek;
az ugyancsak Szegő tervezte jelmezek a
tömegdivatot a legalacsonyabb keresethez
adaptálják. A felső szinten, Eunice-nál és
Steve-nél csak az erkélyt látjuk; mögötte
ugyanilyen lakás húzódhat. A poétikus
fények, a sejtelmes hangok, az
atmoszferikus mellék- és némaszereplők
elmaradnak; Blanche el-hatalmasodó
idegbaját sem festik alá akusztikus
látomások, „dzsungelzajok", harangszó,
„félelmetesen eltorzított" dallamok, utcai
rikácsolások. Még a mexikói virágárusnő
sem a halál hírmondója, csupán egy
mexikói virágárusnő. És az erőszak
jelenetben a Stanley által kifeszített
üvegből nem „habos szökőár" buggyan
elő, csak egyszerű sörital.

Marad hát a dráma valóságos alapja:
egy egyszerű emberi történet. Ebben a
szegényes, de azért korántsem nyomorgó
környezetben életvidám, elégedett em-
berek élnek, akik megkeresik a pénzt
nemcsak megélhetésükre, hanem kis
kedvteléseikre is: tekére, mozira, kocs-
mára, egy-egy táncos kiruccanásra, a he-
tenkénti pókerpartikra. Amíg fiatalok, a
szerelmet is komplikálatlan élvezettel
űzik, nem az amerikai délhez illő fülledt
állatisággal, csak úgy, ahogy vidám és

egyszerű lelkű emberek a világ minden
táján teszik. Az életforma adott, örökké-
valónak tetszik, és megfelel mindenkinek.
Jaj annak, aki meg meri kérdőjelezni és
aláásná az itt és így élők magától értető-
dőségi tudatát, amely egyben öntudatot,
sőt egyfajta méltóságot is implikál.
Blanche - akit filmvászonról még talán
meg is könnyeznének -- élő jelenlétével
éppen ezt teszi; Stanley szemében meg-
testesít mindent, ami „ciki", méghozzá
úgy, hogy a külsőségek, a választékos
öltözködés, a finomkodó modor, a szel-
lemi értékek kihívó hangoztatása mögött
nincs se anyagi, se belső, erkölcsi fedezet.
Stanley nem tűrheti ezt az ott-honába
beférkőző másságot, s mert az tökéletesen
védtelen, hát félrepöccinti az útból. Nem
azért, mert ördögi, szadista, kegyetlen
vadállat, aki élvezi a hóhér-munkát. Az
előadás egyik finom leleménye, hogy a
Stanley-Stella kettőst mint-egy
megkettőzi a Eunice-Steve párral:
egyformán élnek, verekszenek, kibékül-
nek, szeretkeznek, szülnek, szórakoznak,
melóznak de Steve jóindulatúan saj-
nálkozhat Blanche sorsán, Eunice pedig
megértőn pátyolgathatja a kétségbeesett
Stellát, mert hogy a kellemetlen rokon
nem hozzájuk állított be. Ha Eunice-nak
lenne egy Blanche nevű nővére, Steve
bánna el vele ugyanígy, s Stanley és Stella
élvezhetnék a kívülálló nemesebb
szerepét. Itt rögtön megjegyzendő, hogy
Gyuricza István, de hangsúlyosabb sze-
repében különösen Lázár Kati kitűnően
érzékeltetik azt a folyamatos életformát,
melyből a Kowalski házaspár átmenetileg
kényszerűen kibillen, s melybe majd
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megkönnyebbülten visszatér; Lázár Kati
színpadi jelenléte rég volt ilyen oldott és
jelentékeny, mint ebben a szerepben.

Már el is feledtük - én is csak ez alka-
lomból kerestem vissza -, micsoda ádáz
ideológiai viták dúltak e dráma körül a
hazai bemutató idején. Elsősorban a
konfliktus osztálytartalmát mérlegelték a
kritikusok, akik úgy érezték, szembe kell
nézniök azzal a kérdéssel, hogy Stanley
végeredményben a munkásosztályt
képviseli (azt senki nem vette figyelem-be,
hogy Stanley az ügynökségig vitte, noha
elég rosszul fizethetik), Blanche pedig a
déli ültetvényes arisztokráciát, az egykori
rabszolgatartókat, így hát Stanley
osztályindulatból fakadó gyűlöletét nem
szabad mindenestül elítélni, Blanche
felsőbbrendűségi tudata pedig erős
bírálatra szorul. Ez a vita - mely
természetesen csak úgy jöhetett létre, hogy
Williamset mint színpadi költőt és
drámaírót abszolút komolyan vették - B.
Nagy Lászlót annyira feldühítette, hogy
egy vitacikkben kategorikusan le-szögezte:
Williams nem valóságot ábrázol, hanem
legföljebb üres és tartalmatlan jelképekbe
önti az amerikai kapitalista társadalomnak
önmagáról alkotott hamis tudatát. (Egy
egészen más síkon pedig az 1947-ben írt,
de erotikájával nálunk 196z-ben még
botránkoztató drámát valláserkölcsi alapról
próbálta men-

Lukáts Andor (Stanley) és Pogány Judit (Blanche)

Ács János választott. Itt nincs sem
osztályháttér, sem súlyos morális dilemma,
csak az élet egyszerű, szomorú ténye
 már-már dokumentumjátékot kapunk
 olyasfajtát, mint volt az Ascher Tamás
rendezte Gyöngyélet - két életforma szük-
ségszerű összecsapásáról. Egyik sem jobb,
mint a másik - ez a kategória jó-formán fel
sem merül -, csak épp, szögesen eltérő
értékrendjüknél fogva, nem tűrhetik
egymást, s konfliktusuk azén hat, azért
érdekel, azért veszünk benne részt, mert
mindkét életforma vodzáskörében emberek
élnek, akik hisznek a maguk igazában, és
az összecsapás sorát-szükségképp kisebb-
nagyobb sérüléseket szenvednek.
Mérlegelni kár; Blanche tragédiája adott
esetben látványosabb elemibb erejű, de
hasonló tragédia fenyegeti s érhetné
Stanleyt, sőt Stellát is ha Blanche
jóvoltából létformájuk és önbecsülésük
kizökkenne alapjaiból.

Lényegében tehát azt mondhatjuk, hogy
az Ács rendezte előadás A vágj vi l lamosa
naturalista magvát jeleníti meg
természetesen igen finom, árnyaltságában
helyenként csehovi hangulatú meg.

formáltságban; effektusok helyett ember.
igazságok; a melodramatikus képvégek
elcsendesülnek, s zenekari fortissimo he-
lyett egy elégikusan megpendülő húr zárja
le őket. A mű nem is áll ellen, mintegy
Blanche megadásával hagyja magát
vetkőztetni, feltárja organizmus-nak
minden vonzó részletét, csak épp
végén, az összhatásban áll sértett bosszút.
A bevezetőben idézett szimbolikus
külsőségek ugyanis, melyek itt lehántódtak
róla, csak külső ismérvei Williams lényegi
rokonszenvének vagy mondhatjuk akár
elfogultságának (amelyből fakad
egyébként, hogy még e legjobb műve sem
igazán nagy dráma, nem szólva a
későbbiekről, melyeket megbetegít
Blanche sokkal torzultabb utódai iránti
egyre leplezetlenebb, kiegyensúlyozatla-
nabb részrehajlás), arra valók, hogy néző a
darabot végső soron Blanche ártatlan
meghurcoltatásának tragédiájaként élje át.
Mindettől megfosztva A vágy vi l lamosa jól
megírt, hatásos, lélektanilag elfogadható,
ám egészében jelentéktelen, már-már
banális történetté válik. Azt a drámát,
melyet Ács előad, az író elmulasztotta
megírni, pedig, irónia nélkül mondom,
nagyszerű dráma is lehetett volna.

Ha a főszereplő Pogány Judit alakítását
vizsgáljuk, először is meg kell gondolni:
miféle Blanche-ot is kíván ez a koncepció?
Semmiképpen sem Tolnay

tegetni Pilinszky János, megküzdve azzal
a lelkiismereti dilemmával, hogy vajon
ajánlhatja-e katolikus nézőknek a darab
megtekintését.)

A majd negyedszázados vitának volt
reális alapja: tudniillik a dráma konflik-
tusának megoldatlansága, hiszen mind-két
félnek szinte egyforma elosztásban van és
nincs igaza. A mérleget kizárólag az író
meglehetősen önkényes rokonszenve
billenti el: egészen nyilvánvaló, hogy ő
Blanche-sal, nem a mindenestül hazug és
intrikus betolakodóval, hanem a
mindenkori vesztessel érez egyet, a
Macska a forró tetőn Maggie-jének szavai-
val „a gyönge, szép", elegánsan veszítő
emberekkel. Az író hisz a hősnője éne-
kelte édes-bús dalban (mely a kaposvári
előadásból nem véletlenül hiányzik): a
talmi papírhold „se volna szemfényvesz-
tés, Ha te hinnél, hinnél nekem". A leg-
egyszerűbb megoldás így persze az, ha
Williamset szaván fogja az előadás, mint
tette azt a tavalyi évadban látott székes-
fehérvári produkció, amely áldozati bá-
rány és vicsorgó farkas szükségszerű ki-
menetelében is mindig megindító szem-
benállását helyezte középpontba. De hát -
még ha az osztályszemponttól eltekintünk
is - mit kezdjünk akkor Stanleyék
kétségtelen igazságrészével?

Egy lehetőség - tudomásom szerint
másutt még ki nem próbált - az, amelyet



Klári., Tordai Teri v a g y a filmváltozatban
látott Vivien Leigh megrendítő, őszi
színekben pompázó, gyarlóságában is
nagyszabású tragikus hősnőjét, hanem
sokkal köznapibb lényt, aki a saját tár-
sadalmi-szellemi miliőjébe átplántálva
pontosan olyan természetes lenne, mint
Stanley a magáéban, és csupán. a Stanley
látószögéből hat természetellenesnek;
olyan figurát, aki nem egy metaforikus,
hanem nagyon is reális társadalmi-
lélektani másságot képvisel. Egy ilyen
jellegű alakításnak persze még ebben a
lehántott változatban is jelentős
közegellen-állással kellene. megküzdenie,
Williamsnek a dialógusból. és a
cselekményből már semmiféle
vetkőztetéssel ki nem ik-tatható
atmoszferikus-szimbolikus meg-
oldásaival, de a kísérlet elvégezhető, s
ebben a koncepcióban el is kellene vé-
gezni. Pogány Juditnak, számos szép,
meleg, hiteles pillanata ellenére, ez egé-
szében nem sikerült, A naivaszerepkörtől
úton a. karakterszerepek felé (a Cse-
resznyéskert Sarlottáját máris telibe találta)
nem a legjobbkor találkozott ezzel a.
mégiscsak hősnői figurával, melyet a
naivai és karakterszínészi eszközök ke-
verésével nem tudhat egészében birtokba
venni. Pogány Judit, rendkívül intelligens
színész lévén, mindent eljátszik, Blanche-
áról voltaképp mindenlényegeset
megtudunk, csak épp az alak szuve-
renitásán nem tud áttörni, s ezért. az, ami
történik. vele, nem tud igazán érdekelni.

Persze nem véletlen, hogy épp a két
főszerep tűr i . legnehezebben a rendezői
újragondolást. Mért ahogy Blanche-bók itt
szükségképp hiányzik az író által belé-
vetített tragikum, és az, ami pótolhatná,
nem születik meg, úgy Lukáts Andor
részleteiben ugyancsak kivált, Stanleyje is
megsínyli a Győzedelmes Rossz mitikus
kisugárzásának hiányát, (Ebből a mitikus
dicsfényből a szöveg szerint még Stanley
társaira. is jut. Hosszú szerzői utasítás
foglalkozik a pókerjelenettel, mely egy
Van Gogh-képet kell hogy idézzen, s a
játékosokon „színes ing: tömör kék,
vörös, piros-fehér kockás és világoszöld.
Nyers, szókimondó, hatalmas férfiasságuk
teljében maguk is olyanok, mint az
alapszínek". Ehhez járul még: sárga.
linóleum és élénkvörös görögdinnye a
konyhaasztalon, fölötte élénkzöld
üvegernyős villanylámpa. A kapusvári
színpadon négy átlagos külsejű,
semmitmondó öltözékű egyszerű. ember
kártyázik a szokásos sivár konyhai
miliőben.) Mivel azonban Lukátshoz a
szerep alkatilag sokkal közelebb áll, mint

Pogány Judithoz Blanche, ő megteremti
Stanley Kowalski igazságát, a figura köz-
napi létezését: hibátlanul megragadja,
csak a folyamatosság hiányzik néha e
létezésből, s mikor át kell ugrania egy-egy
olyan pontra, melyet színészi lényével
csináltnak, poénszerűnek érez, meg-
megcsikordulnak, görcsössé válnak az
átmenetek. Lukáts például kitűnően el-
játssza, hogy Blanche szánalmas koket-
tálását (amely itt sokkal hangsúlyosabb,
egyértelműbb, mint korábbi előadásos
kort) valósággal gusztustalannak érzi,
mert ez az alapvetően idegen teremtés
mint nő is taszítja; épp ezért birkózik
viszont nehezebben az erőszak nagyjele-
netével, hiszen ez a. Stanley legföljebb
taktikai okokból, kikapcsolt érzékszer-
vekkel fektetné le. ezt a nőt, hátha ezzel.
végképp kiborítja (bár annak alapján,
amit sógornője múltjáról megtudott,
ebben kervaéssé bízhat).

Két maradéktalanul jó szerepmegoldást
mutatva Csákányi Eszternek és Helyey
Lászlónak persze könnyebb a dolga,
hiszen csak másodhegedűsök a konf-
liktusban, noha Csákányi, újszerű felfo-
gással„ főszereppé avatja Stellát; e ko-
rábbi előadásokon sápatag naivaként
felfogott nőalak itt megizmosodik a belső
igazságtól s a tudatosan vállalt éleresz-
meny méltóságától. Csákányi kilúgozza
alakításából a nemegyszer emlegetett mo-
rális dilemmát az árulásról, melyet e
sekélyes és élveteg perszóna tragikus
nővére ellen elkövet. Itt már az első
jelenettől nyilvánvaló, hogy Stella is
sértve, fenyegetve, támadva érzi magát
Blanche által, és csak a testvéri szeretet
vagy inkább annak gyengéd emlékei aka-
dályozzák meg, hogy ajtót ne mutasson a
hívatlan vendégnek; így inkább csak
védekezik, de egyre zaklatottabban, egy-
re indulatosabban. Bár Stanley és Stella
kölcsönös érzéki függőségét ez az
előadás nyíltabban. tárja fel minden
eddiginél, ez, Williams szándékával
ellentét-

ben, semmit nem csorbít emberi profil-
jukon és autonómiájukon; az érzékiség
szerves része annak az értékrendnek, me-
lyet józan állapotban is vallanak és vál-
lalnak. Mindenesetre ez az alakítás iga-
zolja a legteljesebben Ács János elgon-
dolását: de hát A vágy vi l lamosa elsősor-
ban mégsem. Stelláról szól.

És még kevésbé szól. Mitchről, akivel
Helyey László színészi alkata hiánytala-
nul találkozik. Sőt Helyey, azon túl, hogy
rengeteg finom megfigyelésből épí- ti fel a
jó szándékú, bumfordi anyámasszony
katonáját, egy új dimenzióval teljesíti ki.
a konfliktust: a. köztes meg oldások
illúziójának összeomlását lopja be a
drámába. Mitch, aki Stanley életfor-
májában él, megpróbál nem venni tudo-
mást arról, hogy választottja egészen más
értékrendet képvisel, és naivul el-hiszi,
hogy problémamentesen építhet hidat a
két világ között. A híd roncsai láttán
zokog magába roskadva az előadás néma
kódájában, amely helyreállítja a status
quót: Eunice odafenn a Kowalski bébit
pelenkázza, Blanche eltűnt a szín-ről,
Stanley és Stella pedig gyengéden, a
vihartól még borzongva ölelkeznek; de
Ács itt finom érzékkel elhagyja Williams
meglehetősen olcsó megoldását, mely
szerint Stanley már Stella blúzát gom-
bolgatja - nem, a dolog mégsem ennyire
egyszerű.

Jelentékeny kísérlet, ha nem is jelen-
tékeny előadás; Tennessee Williams vi-
lága túl. szuverén ahhoz, hogysem
egykönnyen hagyja magát fejéről a
talpára állítani.
Tennessee Williams: A vágy villamosa (kaposvári
C s i k y G e r g e l y Színház)
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