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Romeo és Júlia színházi közhely.
Közhely mint agyonnyaggatott
klasszikus, közhely mint szemünkbe,
tudatunkba égett szín-padi darab.
Maga tapasztalta és hallomásból

ismert előadások, ítélettorzók, bőbeszédű és
szikár méltatások mázsányi súlya terheli
többnyire azt a nézőt, aki úgy dönt, hogy beül a
Shakespeare-örök egy-egy frissen készült
földolgozására. Tévedés lenne hát azt hinni,
hogy az egysíkúságra hajlamos gondolkodá-
sunkban tökéllyé merevített darab kis színházi
segítséggel megáll a maga lábán. „Akrobatikus
kiegyensúlyozatlansága" (Géher István) s az az
elgiccsesedési folyamat', amelyet az évszázad
során kellett elszenvednie - e kettő együtt a leg-
főbb veszélyforrás a színház számára. Elég né-
hány lankasztó hangsúly, érzelgőssé silányított
strófa, álságos mozdulat, s unalommá foszlik a
darab minden vadóc derűje, ismerős izgalma.

A Romeo és Júlia-előadások központi problé-
mája tehát az, hogy miként foszthatók meg az el-
nyűtt tartalom közhelyességétől. Elvégzi ezt
részben a kor - e tekintetben a színháznak a kis-
ujját sem kell mozdítana -, ez a mai szomorkás
„reneszánsz", amely már-már öngerjesztésre
sarkallja a drámát. (Talán ezért is olyan közked-
velt manapság, hogy egyszerre három színház is
bemutatta.) Érdekes elnézegetni, milyen új kor-
látokat feszeget, frissen bezárt kapukat dönget
az ifjúság benne. A többi viszont már a színház
dolga.

Egy klasszikus remekké eszményített darab
ellen ugyanis a közönség - ha jólneveltsége tilt-
ja még a gondolatot is, de ösztöneiben - lázad.
Lázad a lázadás drámája ellen is. Kibicsakláso-
kat, gyönge pontokat vizslat, miközben akkor a
legboldogabb, ha ezek híján nyugodtan átadhat-
ja magát az örvénylő tragédiának. Még inkább
így van ez, ha egy életkori szükségszerűségből
lázadó korosztály tér be a színházba. Mert nyil-
vánvaló, hogy Kaposvárott és Nyíregyházán, be-
vallva-bevallatlanul, mindenekelőtt a fiatalokra
számítanak. De amíg Kaposvárott olyan ifjakra,
akiknek a frivol könnyedség és a súlyos tragikum
hideg-melegének borzongató váltakozása kö-
zepette még szókimondóbb színházlátogatók-
ként sem sok okuk marad a zajos fészkelődésre,
addig Nyíregyházán olyanokra, akik megelég-
szenek egy istenített klasszikus nem sok invenci-
ót tanúsító színpadra gereblyézésével. E két,
egyik részről a reneszánsz belső értékeit firtató,
másik részről annak csupán külső jegyeit ledará-
ló előadással szemben ott a harmadik, a Pesti
Színházé, amely minden reneszánsz megnyilvá-
nulást lehántva a történet mai reflexióiból épít föl
egy világot.

A Shakespeare zsenije előtt nem szívesen
hajlongó Móricz az 1923-as nemzeti színházi be-

mutatót jól lehordva, éretlen, túlzó, fantasztikus
ifjúi darabnak nevezi a Romeo és Júliát. Ha jól
belegondolunk, pontosan ezek az erényei is.
Eretlen. Túlzó. Fantasztikus. Ifjúi. Három elő-
adás - három kompozíció. Egyik ezt, másik azt
erősíti föl. Vagy nem erősít föl semmit.

TŰZ ÉS VÍZ

A „nézzük az ismerős történetet, de közben
mindegyre valami újra, valami váratlanra áhíto-
zunk" paradox érzését Lukáts Andor kaposvári
rendezése a hideg és a meleg, a tűz és a víz már
említett összesistergetésével igyekszik kielégí-
teni. Valódi és metaforikus értelemben egyaránt.
A megoldás tetszetős, már csak azért is, mert a
darabtól nem idegen, sőt, annak jellegéből kö-
vetkezik. A közismert helyszín, Itália - az asszo-
ciáció első szintjén - a tűz és a víz, a tenger és a
vulkánok, a túlfűtött szenvedélyek és a hűvösen
bosszúálló gyűlölet országa. Khell Zsolt kissé
behemót forgószínpados díszletének veronai ut-
cacikkelyében ott a falikút (nemcsak ott van, ját-
szik is, Mercutio használja főként, a medencéjé-
be bele is ül, locsi-pocsizik kicsit), a Capulet-ház
báljának éjjelén pedig tűzijáték gyúl. Lőrinc barát
aprócska cellájában ég a tűz, a kopaszra beret-
vált fejű, izmait mulatságos szerkezettel edző,
aszkéta Lőrinc hideg mosdóvizét pedig egyene-
sen bőrünkön érezzük. Nem véletlen talán Júlia
vörös ruhája sem, Romeo kékjével szemben.
Már a külsőségekből is kitetszik, hogy ez alka-

Szakács Tibor (Romeo) és Börcsök Enikő (Jú-
lia) a kaposvári előadásban (Simarafotó)

lommal az ellentétek, a végletek, a túlzások da-
rabjaként került színre a korai Shakespeare. Ro-
meo és Júlia - a víz és a tűz, amely összetalál-
kozva egy pillanatra kellemes melegben látszik
kiegyenlítődni, hogy aztán a víz ugyanilyen gyor-
san el is oltsa a tüzet, miközben maga is semmi-
vé párállik.

Serceg, sistereg maga a játék is a végletek
határmezsgyéin. Az érdes, bohózati humor és a
líraian nyers, fájdalmas tragikum hol összefonó-
dik, hol élesen szétválik. A végletesség a végle-
tekig fokozódik. Mercutio és Tybalt párbaja fer-
geteges kabaréjelenetté vadul. A Romeóhoz hu-
zó ifjú örjöngő tréfává zsonglőrködi az aktust:
ketchupos tubusból „művért" ken magára, vízbe
mártott kardja markolatából arcul löttyinti a
felbőszült Capulet-rokont. Hogy ezek után
milyen szomorú sorsra jut, tudjuk. Az előadás
végén Magyar Attila Mercutiója meg is kapja a
maga tapsát a legstrapásabb szerep könnyeden
szeretetteli megformálásáért. A humor egyébként
is nagyobb sikert arat Kaposváron, mint Romeo
és Júlia mélabús végű szerelmi románca; igaz,
a humorra valahogy több ötlet is jut. Molnár
Piroska Dajkája is nagyobb tetszést kelt
tésztadagasztás közben, mint mikor csak
tekintetével óv-ja messziről Júliát, a féltett
tejgyermeket. Pedig alakításának legfőbb
erényeit valahol itt kéne keresni. Ahogy szótlanul
figyel, ahogy tekintetével, testtartásával, hol
aggódó, hol ellágyuló arckifejezésével játszik.
Hunyadkürti György bohókás aszkétája, a body
buildinges Lőrinc barát is akkor kezd árnyaltabb
lenni, amikor egy-egy baljós fordulattól őszintén
megrémül. (A nézőtéren vad derültséget vált ki,
mikor Romeo így fordul a tar fejű baráthoz:
„Égnél csak így és volnál szám-

A



űzött: /Jajongnál akkor, tépáznád hajad...")
Tóth Géza beszédes nevű Benvoliójának, a „jó-
akaratúnak" -- Shakespeare elődök nélküli figu-
rájának - dadogása többnyire mulatságos. De
lehet képletes értelmű is.

A kaposvári reneszánsz környezet helyet szo-
rít a reneszánsz gondolatiságnak, bár a boccac-
ciói frivol derű lehetne baljósabb, a dantei pokol-
méllyel borzasztó tragikum lehetne még fájdal-
masabb. De a bumfordian trágár humor, a ma-
lackodás, az erotika, mint elemi őserő hangsú-
lyozása a szerelem - szintén létező - éteri le-
begésével szemben (a kaposvári a legfrivolabb
erkélyjelenet mind közül) még így is mind a köz-
helyességtől való megszabadulást szolgálja.
Azzal együtt, hogy az előadásnak nincs erőltetett
napi mondanivalója. Valószínübb, hogy értelme-
zésekor életfilozófiai következtetéseket vagy in-
kább egyfajta életfilozófiai helyzetjelentést kell
keresnünk. Igaz ugyan, hogy Spindler Béla csa-
ládszerető Capuletjének fékevesztett örjöngése
Páristól vonakodó leánya láttán halvány utalás
arra, hogy Júlia bizonyos fokig egzisztenciális ál-
dozat is. (A Pestiben ez a mozzanat még jobban
fölerősödik.)

Börcsök Enikő sötét hajú, sötét szemű, medi-
terrán tüzű Júliája nem az apjával küzd. A gyer-
mekből gyorsan felnőttesedő Capulet lánya leg-
határozottabb Júlia az összes közül. A földre
dönti a Dajkát, vitatkozik, hadonászik, erősza-
koskodik, a szemünk előtt győzi le kezdeti naiv-
ságát, csak hogy övé lehessen a vízkék szemű,
szőke fürtű, mindenben ellentéte Montague fiú. A
saját sorsa ellen harcol érte. A vendégül hívott
Szakács Tibor riadt Romeójának akarata szinte
minden tekintetben az övé alá rendelődik. Ez a
Júlia győzelemre fordítja a vereséget. Megkapja
a szerelmét. Mindörökre.

A kaposvári kongó kriptára boruló tragédia az
ellentétek kibékíthetetlenségének hétköznapian
filozofikus érzését sugallja. A csönd, amelyben
kihunynak a fények - hiába jósolta a herceg jó
előre -, nem a végső békülést hozta. Ez a halál
csöndje.

HIGH SOCIETY

A Pesti Színházban az életstílus nem rene-
szánsz. Nem túl erőszakoltan, de huszadik szá-
zadi. A környezet (a darabot rendező Valló Péter
saját munkája) aránylag szabad utat nyit a kép-
zettársításnak. Zárt fehér terek - hol kinyílnak,
hol visszacsukódnak hirtelen. A fehér mediterrán
szín, de a gazdagság, a jólét színe is lehet. A
zártság, a házlakókra csukódó fehér táblák - aj-
tók, ablakok, zsalugáterek - a pénzelit halandók
elől elzárt világát is fölidézhetik. A kocsma lehet
Itáliában - olyan, amilyen majd' minden ház al-
ján ott van de lehet sokkal közelebb is, mint az
aljább népek nyilvános életének színtere. Ők

Alföldi Róbert (Romeo), Murányi Tünde (Júlia)
és Szarvas József (Lőrinc barát) (Koncz Zsuzsa
felvétele)

időznek ott meg a gazdag házak idejüket múlató
ifjai. A környezet stilizált jellegét a végsőkig való
leegyszerűsítés adja. Capuleték háza így lehet
akár a legmodernebb technika csodája, tiszta
design, fehéren rikító flanc. Még a dada cipelte,
lányszöktető létrát is egyenesen ide tervezték.
Bizonyára egyedi darab.

Capuletéknál olajozottan működik minden. Ez
az a hely, ahová nem hatolhat(na) be a külvilág
zűrzavara, ahol eluralkodott a jólét rendje. A
Montague-kkal is csak a házon kívül folyik az el-
lenségeskedés. Az estélyre odacsöppenő Mon-
tague fiút a házigazda, az úri jómodor szerint,
vendégként fogadja. Azonos kaszthoz tartoz-
nak. Talán ezért is a rivalizálás: rangban, pénz-
ben, tekintélyben egyiknek sem sikerül legyőzni
a másikat. Úgy vetélkednek, mint kétellenséges
üzleti maffia. E modern formájú Montague-knak
és Capuleteknek nem szolgáik vannak, hanem
szolgalelkű alkalmazottaik. Szóval ez itt
egyenesen a high society. Az a fajta pénzelit,
amely féktelen elbizakodottságában
tévedhetetlennek tartja magát. Mindenféle
exkluzív ruhaszalonokból származó
pasztellszínekben pompázik, és meg van
győződve róla, hogy ő a legjobb férj/feleség,
anya/apa, a társadalom legáldozatkészebb,
legtöbb tiszteletet érdemlő, adófizető ál-

lampogára. Mi más lehetne itt Júlia, mint egzisz-
tenciális áldozat - a pénzzel házasítanák össze
Páris személyében - és egy életmód áldozata. A
high life áldozata. Olyan életmódé, amelyet a
jólét zárt világa, a szülői óvás, a beleszuggerált
felsőbbrendűségi tudat kényszerít rá. Romeo
iránti szerelme egyrészt a lázadás, másrészt a
külvilág realitásaival való természetes ismerke-
dési vágy megnyilvánulása. A Pesti Romeo és
Júliája mintha egyenesen a Víg West Side Story-
jának ellenpontozására készült volna. Abban a
Romeo és Júlia-történetben a perifériára szorult,
idő előtt felnőtté ért fiatalok lázadnak fel környe-
zetük ellen, míg ebben a high society éretlen cse-
metéi - ugyanolyan ösztönös határozottsággal.
Rokonszenvünk az övék, azoké is meg ezeké is,
mert ha ők nem is, mi pontosan tudjuk, hogy mi
ellen lázadnak. De olyasfajta egészséges
rokonszenv ez, amely felismeri a némileg
antipatikus vonásokat is.

A Pesti Színháznál maradva, Alföldi Róbert
Romeója e kényeztetett gazdagpapafia, aki bi-
zonyos lezser melankóliával esik át a Róza-sze-
relemből a Júlia-szerelembe, hogy aztán önma-
ga számára is váratlanul törjenek föl belőle az
elemi érzelmek. Murányi Tünde Júliája törékeny
gyereklány, aki még Romeónál is ösztönöseb-
ben lázad -- és mennyivel ösztönösebben a ka-
posvári Júliánál! -, s aki még a testi szerelem-
ben is őriz gyermekességet. Szerelmük kitörés
inkább, ezért is értik meg annyira egymást a kö-
zös célban. Vonzalmuk alapja az egyformaság,



Várnagy Zoltán (Péter), Kútvölgyi Erzsébet
(Dajka) és Murányi Tünde (Júlia) a Pesti Színház
előadásában (Koncz Zsuzsa fel-vétele)

próbálja palástolni a leánya sorsára is kiható sú-
lyos megalkuvást.

Valló a szövegbe való beavatkozás nélkül
hozta létre e karakteres koncepciójú előadást,
méghozzá úgy, hogy szöveg és koncepció nagy-
jából fedi egymást. A legnehezebben a Dajka
alakja illeszthető az elképzelésbe a szöveg meg-
változtatása nélkül. (Ilyen beosztás manapság
még az alkalmazottak között is ritka.) Kútvölgyi
Erzsébet jó érzékkel egy, a családhoz érzelmi
szálakkal is kötődő házvezetőnőt játszik, aki
megkapja úrnője divatjamúlt holmijait, és al-
kalomadtán azokban pompázik. Azért épp ő áll
Júlia mellé, mert ő aztán tudja, hogy ez az egész
álszent vircsaft mire megy ki. Konyhaszagú élet-
filozófiája manipulálatlanságával imponál, csak-
úgy, mint egy nála még megejtőbb figura, a
Szarvas József formálta Lőrinc barát erdei fü-
vektől illatos, letűnt korokat idéző, szelíden naiv
mindentudása.

A két gyűlölködő család sleppjét az alkalma-
zottak jelentik. Segédmunkásruhában, így-úgy
járnak, ki-ki a beosztása szerint. Összeverőd-nek,
utálják egymást. Nem a család iránti hűségből
teszik, hanem pénzért, no meg azért, mert nekik
végképp nem marad más, mint gyűlölködni.

ARC NÉLKÜL

hasonlítanak kívül és belül - két, fénytől, esőtől
óvott, sápadt halálvirág.

Capulet és háza népe megállás nélkül konzu-
mál. Ételt, italt, ruhát, konzervált érzelmeket.
Tordy Géza Capuletje az önmagával való teljes
megelégedés rózsapírjával az arcán uralkodik
családja fölött. Közben persze a jóságos család-
fő mázát is magára ölti, amely csak akkor pattog-
zik le róla, mikor egy, a Spindlerénél sokkal fe-

nyegetőbb férfihisztériát vág le a Páris ellen tilta-
kozó Júlia láttán. Halász Judit Capuletnéja is
erősen rányomja bélyegét az előadásra. A ház-
tartás napi ügyeit kellő határozottsággal intéző
úriasszony, aki a fontos ügyekben azért lesz vá-
ratlanul hallgatag, mert a házasság kegyetlen is-
kolájában már megtanulta, hogy pillanatig sem
érdemes férje akaratával szembeszállnia. Halk
szóval, kedvességgel, előkelő kifinomultsággal

A nyíregyházi előadása megbékélés gondolatá-
val indít. A két síron való megbékélésből. Az
egész előadás ugyanis két, forgószínpadra he-
lyezett, hatalmas, ülő alakokat ábrázoló szobron -
előtte, alatta, benne rajta - játszódik, Romeo és
Júlia síremlékén. A megbékélést hirdető pro-
lógot a nyomaték kedvéért Benvolio mondja,
tudtunkra adva, hogy mindehhez éppen ő, azaz
nem más, mint a benevolentia hiányzik. Ez és a
két, körben forgó ülőszobor hivatott a Móricz
Zsigmond Színház előadását fölpezsdíteni. A
többi, vagyis a szépen kivitelezett reneszánsz
jelmezek és az elunalmasodó játékmód nem sok
újdonságot kínálnak a darab befogadásának
megkönnyítéséhez. A két egymásba érő ülő alak
is inkább ízléstelen, mint nem, így aztán mindvé-

Jelenet a nyíregyházi Romeo és Júliából
(Ilovszky Béla felvétele)
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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


