
 KRITIKAI TÜKÖR 

S Á N D O R L . ISTVÁN

BOLDOGTALAN LÁTOMÁSOK
TENNESSEE WILLIAMS: A VÁGY VILLAMOSA

nak a rendezők eddigi életművéhez, de számot
vetnek a magyar színjátszás hagyományaival is,
némileg igazodnak az adott társulatok (és az
igazgatók) elvárásaihoz. A három előadás vég-
eredményben háromféle nézőpontot kínál a da-
rabhoz.

„Megtérnek az égbe..."

Csodálkoztam, amikor kiderült, hogy ebben
az évadban három színház is műsorára
tűzi A vágy villamosát. Miért jött divatba
megint ez a darab? Támadt valami
aktualitása? Miért éppen most izgalmas egy
hajdan dúsgazdag amerikai ültetvényescsalád
két leánysarjának lecsúszása; az, ahogy egy len-
gyel bevándorlóivadék drabális férfiasságával ta-
lálkoznak? Kit érint meg ma az a kissé
szentimentális hangütés, amellyel Tennessee
Williams egy pusztulásra ítélt életforma megtartó
illúzióinak széthullásáról beszél? Kit kavarhat fel
a hősnő morális lezüllése, amikor nap mint nap
hasonló történetek tömkelegét hallgatjuk egyre
közömbösebb füllel? Vagy talán kiemelhető a
darab a negyvenes évek világából, és
felerősíthetők ben-ne mai áthallások: a
gyökértelenné váló, végnapjaikat élő szelídebb
életszemléletek szembesülése a nyersebb,
kíméletlenebb életlehetőségek-kel? Vagy a
színháznak nem is kell aktuálisnak lennie?
Közönségcsalogató vonzereje épp múzeumi
nyugalma lehet, ahogy a maga lassan kibon-
takozó történeteiben régi korok, hajdani maga-
tartások, életproblémák idéződnek fel? Vagy a
műsortervkészítők fel sem teszik ezeket a kérdé-
seket? Tehetséges színészeik számára keresnek
hálás játéklehetőséget, s így kényszerítenek újból
és újból színpadra poros műveket is? (A magyar
színházak műsorpolitikájának megszokott fur-
csasága ez: nincs olyan évad, amikor ne volna
túlkínálat valamelyik klasszikus vagy félklasszi-
kus darabból. De többnyire sosem érthető, hogy
abban az évadban miért épp az a mű került
sorra.)

Annál is inkább csodálkoztam háromszoros
megjelenésén, mert olyan rendezők vállalkoztak
A vágy villamosának színrevitelére, akik eddig
nem rutinból választottak, nem kényelmes meg-
szokásokhoz igazodva dolgoztak. Árkosi Árpá-
dot, Kiss Csabát, Szász Jánost egyaránt eredeti
látásmódú, sajátos világú előadások jellemzik.
Es bár színházszemléletük és munkamódszerük
eltérő, egyikük sem készít naturalista-realista stí-
lusú előadásokat, pedig a Tennessee Williams-
darabhoz ez a közelítésmód illik leginkább.

Kolti Helga (Stella) és Bajcsay Mária (Blanche) a
veszprémi előadásban

Végül az előadásokat látva azon csodálkoz-
tam, hogy hányféle arca is van A vágy villamosá-
nak. Gyanítom, hogy egyik rendező sem maga
választotta a darabot, de - ha eltérő mértékben
i s - mindegyikük a sajátviláglátásához igazította.
Olyan előadások születtek, amelyek kapcsolód-

Az Árkosi Árpád rendezte veszprémi bemutató
ragaszkodik leginkább Tennessee Williams szö-
vegéhez, a darab szerkezetéhez, világlátásához.
Ugyanakkor felerősödnek az előadásban azok a
jelzések, amelyek a művet eltérítik a realizmustól.
Különösen a darab utolsó harmadában, Blanche
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leépülésének jelzésében fontosak ezek a mozza-
natok: a hallucinációszerűen megszólaló Varso-
viana polka, amelyet (egykori férje öngyilkosság-
ára emlékeztetve) rendszerint egy revolverlövés
szakít félbe, a látomásszerűen megjelenő mexi-
kói asszony, aki a halált mintegy előrevetítve
halotti koszorúkat árul, vagy az utolsó jelenetben
Blanche megbomló elméjének képzelgéseként
megjelenő árnyfigurák. Az utóbbi kivételével
Árkosi mindegyik mozzanatot hangsúlyossá te-
szi (többször visszatér a polkadallam, halotti je-
lenésként végigvonul a színpadon a virágárus,
bár a jelképesnek szánt jelenés - a díszlet prob-
lémái miatt is - kissé kimódoltnak hat).

Ugyanakkor újabb, hasonló értelmű szürreális
megoldásokkal is él a rendező. Képek keretezik
például a történetet: a felütésben egy magányos
bőröndös nőt látunk az előtérben, majd Blanche
(Bajcsay Mária) előtt megnyílik a vasfüggöny
ajtaja, és azon át lép be a fénybe. Itt egy stilizált
házdíszlettel találja magát szemben. A díszle-
tezők Blanche felé tolják az építményt, mintha itt,
ahová épp most érkezik, valami fenyegető erővel
találkozna. A záróképben a díszletmunkások
széthúzzák az építménykonstrukciót, ezáltal tel-
jes nagyságában láthatóvá válik a mindaddig
csak sejthető, a színpad hátterét alkotó festett
álomvilág, amely vélhetőleg a főhősnő illúzióit
érzékelteti. Az előadás zárlatában Blanche a hát-
só fallal áll szemben. Váratlanul itt is megnyílik
egy ajtó, és a nő belép a hirtelen feltáruló fénybe,
miközben az első takarás előtt ülő Indián asszony

Gyöngyössy Katalin (Blanche) és Kamarás
Iván (Stanley) a győri előadásban

(Petényi Ilona) reszelős hangját halljuk: „Boldog
látomások, megtérnek az égbe, pihennek a ma-
gasban."

Ebből a (talán kissé direkt) jelzésből is egyér-
telmű, hogy Árkosit elsősorban Blanche története
érdekli: egy leépülés folyamata, amely egyúttal
kiteljesedés is: a világ kíméletlen törvényeivel
való szembesülése, amelyben ugyan fokozato-
san felőrlődnek emberi tartalékai, de egyszer-
smind megteremtődik számára az önmegisme-
rés kivételes lehetősége is. Árkosi tehát tragikus
sorsnak látja Blanche-ét: evilági bukása kulcs

A veszprémi Stanley: Gazdag Tibor (Györffy
Anna felvételei)

egy magasabb rendű létállapothoz. Értékeinek
megkérdőjeleződése, valamennyi kapcsolatának
csődje mégiscsak az illúzióiba rejtett, eltorzult
vágyaiban őrzött emberi értékek földi hiányával
szembesít.

Bajcsay Mária Blanche-alakítása - különösen
az előadás második részében - meggyőzően ér-
zékelteti ezt a tragikus sorsot. Az első képekben
labilis idegállapotú alak lép elénk. A húgával,
Stellával (Kolti Helga) való találkozás felfokozott
jókedve szinte átmenet nélkül vált át ideges moz-
dulatokba, zaklatott gesztusokba. (Ez a fölpörge-
tett játékmód eleinte nehezíti, hogy finomabb
árnyalatok, összetettebb hangulatok is szerephez
jussanak az előadásban.) Később kihívó
gesztusokkal, erőszakos hangütéssel ellenpon-
tozza sérülékenységét, bizonytalanságát. Ahogy
egyre több részlet derül ki róla, úgy válik mind
őszintébbé önmagához is: vallomásai bátor kitá-
rulkozások, amelyek sem sajnálkozást, sem el-
nézést nem igényelnek. Bajcsay szerepformálá-
sának kulcspillanatai ezek a „nagymonológok".
Mintha ilyenkor nyílna számára esély, hogy fel-
oldja jellemének ellentmondásait: magyarázatát
adja kétes döntéseinek, bűntudatot érezzen ami-
att, amivé a szeretetvágy torzult benne. Hogy
higgyen még abban: akad ember, aki megbocsá-
tásával megválthatja őt kínos múltjától. De akik
megérthetnék, gyengék, akik erősek, érzéketle-
nek. Stanley (Gazdag Tibor) vagány, hőzöngő
modora menekülésre kényszeríti, Mitch (Bálint
Péter) enervált jó szándéka nem kínál menedé-
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Stanley, átöleli a feleségét, és a kezébe adja
pólyás kisgyermeküket. En csak magunkat véd-
tem - mondja a gesztusa, és senki sincs, aki
rákérdezne a győztesek vétkeire. Ezt a képet
gyors párbeszéd előlegezi meg: „Nem tudom
elhinni Blanche meséjét (arról, hogy megerő-
szakolta őt a férfi), és tovább élni Stanleyvel" -
mondja Stella. „Ne is hidd el. Az élet megy to-
vább" -vágja rá Eunice (Újhelyi Olga).

Rendezői ötletek is megerősítik azt, ahogy
Blanche kiválik a körülötte lévők világából: fontos
felismeréseinek pillanataiban, ahogy felnéz a
csillagokra, ahogy visszaemlékezik a múltjára,
lelép a szobát jelképező dobogóról, vagy átlép a
képzeletbeli falon, és a színpad előterébe érkezik
(amely a veszprémi előadás konvenciói szerint a
szabad teret jelképezi), érvénytelenné válnak
számára a színpadi tér kötöttségei. Az e monológ
végén megszólaló másik szereplő (Stella, majd
Mitch) helyreállítja a díszlethasználat
konvenció-ját: ők az erkélyt jelképező oldalsó
dobogóra

kilépve szólítják meg a kertben tartózkodó hősnőt.
Blanche-nak a darab értelmezéséből fakadó

magánya azonban egyszersmind a rendezés
hiányosságaira is utal. Az előadás nem rajzol
Blanche köré meggyőző világot (sőt némely pon-
ton magát Blanche alakját is kidolgozatlanul
hagyja). Ez részben színészi, színészvezetési
problémákból adódik (az általam látott előadáson
túlságosan egysíkúnak bizonyult a többi figura, a
színészek többnyire megszokott eszköz-tárukból
építkeztek), részben pedig a díszlet-használat
problémáiból következik. Mivel Árkosi lényegében
az eredeti szöveget játszatja, a díszletnek a külső
és belső tér közti váltásokat is meg kell oldania.
(Fölösleges vállalás, hisz azok az életképi,
hangulati mozzanatok, amelyek a külső térben
zajlanak, nem túl érdekesek. Inkább csak
fellazítják a produkciót, szétzilálják a jeleneteket.)
Horgas Péter díszlettervező a leginkább kínálko-
zó megoldást választotta: tologatható „házikó",
egy oldalfalak nélküli doboz jelképezi Stanleyék
otthonát. (Az előadás játéksílusa közel sem annyira
stilizált, hogy a néző megelégedjen efféle jelzés-
sel.) A ház két helyisége külön is mozgatható.
Először arra gondolunk, hogy a díszletmunkások
az épp soros jelenet helyszínét fordítják a nézők
felé. Aztán kiderül, hogy magának a szétesésnek a
metaforája is az, ahogy a tér egyre képtelenebb
alakzatokká rendeződik. (Harmadik elemként a
fürdőszoba is önálló életre kel.) Érthető az ötlet
mögötti gondolat, de az így teremtődő látvány-nak
nincs oly erős érzéki tartalma, hogy ellensúlyozni
tudná a megoldás kimódoltságát. Ez az érzésem
az előadás egészével is: a koncepció meg-
megzökken a rendezői gépezet működésé-nek
zavarain, a színészi játék elnagyoltságán.

Múltidéző színházillúzió

A leginkább realista stílusú előadást Kiss Csaba
rendezte Győrött. A dráma hagyományos felfo-
gásából indult ki, szövegváltozata is a drámai
ívek megerősítését szolgálja. Olyan feszültséggel
teli történetet látunk, amelyben a viszonyok ala-
kulásának folyamatában végül is emberi sorsok
dőlnek el. Tennessee Williams sokszor váratlan
felütésekkel kezdődő, hirtelen lezáruló, némileg
mozaikos technikájú jeleneteiből átfogóbb for-
mákat épít az előadás. Ahol a szerző vágással élt,
ott Kiss Csaba átkötéseket használ. Egymáshoz
illeszti az eseményeket, kitölti a hézagokat, ki-
bontja a motívumokat. Igy lesz például a második
felvonás - születésnapi vacsorával kezdődő -

Danyi Judit (Stella) és Kamarás Iván (Benda
Iván felvételei)

ket. (Ez utóbbi a színészi alakítás problémája is.
Bálint Péter nem találja a hangot, többnyire ész-
revétlen marad. Ezért kényszerül Bajcsay a vele
való jelenetekben szerepének „monológszerű"
felfogására.)
Őszintesége ellenére Blanche mindvégig illú-

zióinak foglya marad. A jelenbeli események
mintegy kopírozzák a múltat: ahogy egyre több
szörnyűség esik meg vele, úgy válik egyre inkább
esendőbbé. Új valóságot álmodik, amikor már
nincs valóságos mentsége. Igy vár Shep Hunt-
leigh-ra, mint valami megváltóra. Összeomlása
egy pillanat műve. (Árkosi némi késleltetéssel az
utolsó jelenetet tette meg tetőpontnak.) Cseveg-
ve, fölényesen várja a vendég érkezését. Aztán
földbe gyökeredzik a lába, amikor látja, hogy
nem álmainak dallasi olajmágnása jött el érte.
Visszarohan a házba, de nincs, aki segítsen.
Megadja hát magát az Orvos (Joós. László)
előzékenységének. Csak Stella néz utána kétség-
beesetten, ahogy az ismeretlenbe indul. Jön
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eseménysorából egyetlen nagy ívű,
folyamatosan zajló történet, egyet-
len nap története, amelyről csak a
záró jelenet választja le és a kiha-
gyást jelző (hangulati váltást ered-
ményező) vágás az időbeli ugrást.

Tennessee Williams ma már kissé
avíttas modernizmusa láthatóan nem
izgatta a rendezőt. Mintha tudatosan
konzervatív szemléletű produkció
létrehozására töreked-ne. Nemcsak a
filmes szerkesztés elhagyása jelzi
ezt, hanem az is, ahogy kiiktatja a
szürreális elemeket, az árnyfigurákat,
a jelképes, víziószerű alakokat, a
hallucináció-szerű mozzanatokat. Sőt
magából a történetből is elhagyja a
valószerűtlen fordulatokat. Itt szó
sincs Shep Huntleigh-ról; Blanche
nem mesél róla Stellának, nem ír
később levelet neki. Azon a végzetes
éjszakán, amikor kettesben marad
Stanleyvel, nem az olajmágnásnak
próbál vaktában telefonálni, hanem
értelemszerűen Mitchet hívja, a férfi
azonban lecsapja a telefont. Amikor
Mitch számon kérte Blanche-on
mindazt, amit róla hallott, Stanleyvel
is összetalálkozott.
Összeszólalkoztak, veszekedtek,
tehát érthetően nincs kedve néhány
perc múlva visszajönni. Később már
kártyázni sem jár át, így az utolsó
jelenetben (a darabbal ellentétben)
nincs jelen. Stanleyék szomszédja,
Steve áthívja, hogy kilegyen a parti,
azt hazudva, hogy „Stella nővére"
már elment. De Mitch korábban
érkezik a kelleténél, s látja, amint
Blanche-ot elvezetik.

Kiss Csaba az utolsó jelenetet egyébként is
alaposan megkurtította. Ez számára nem tető-
pont, hanem következmény, lezárása mindan-
nak, ami Blanche születésnapján történt. A nő
kataton állapotban ül egy fotelban, az előtérben,
nem mozdul, nem beszél. (Blanche drasztikus
leépülése azok után, hogy minden illúzióját el-
vesztette, érthető ugyan, de mégsem kellően
indokolt, hiszen azt. hogy Stanley megerősza-
kolta őt, a rendezés túlságosan finoman, inkább
csak szelíd jelzéssel érzékeltette.) Stanley és az
ápolónő vitába keveredik: arról nem volt szó,
hogy a páciens ennyire beteg! Kifizettem, nem? -
morogja vissza a férfi. Amikor Blanche-hoz
érnek, az lezuhan a földre, összehúzza ma-gát,
bezárul. Az orvos nyájas mondataira azonban
elfogadóan reagál. Egy emberi roncs indul neki a
semminek. Stanley a veranda emelvényéről
figyeli. Mitch szégyenkezve, riadtan a fal-hoz
lapul. Stella görcsösen a veranda üvegtáblái-

Szabó Márta (Stella) és Csoma Judit (Blanche) a
nyíregyházi előadásban

hoz tapasztja az ujjait. Mindenki vesztes itt, de a
túlélők - ha illúziótlanabbul is - talán újrakezd-
hetik az életüket.

A szövegváltoztatások is azt jelzik, hogy a
győri előadás az élet színháza felé közelít. De szó
sincs arról, hogy össze lehetne téveszteni magá-
val az élettel. Színház ez, amelyben az életet
játsszák el, átgondolt, tudatosan felépített szín-
padi hatásokkal. Vállalt konzervativizmust érzek
ebben; mintha Kiss Csaba most az időben
vissza-felé haladva, az ötvenes-hatvanas évek
színházi stílusát megidézve kérdezne rá a
teatralitás alkotóelemeire,
hatásmechanizmusaira (amelyekkel formabontó
padlásszínházi előadásai is kísérleteztek).
Ehhez kiváló díszletek és jó színészek álltak
rendelkezésére.

Csanádi Judit díszlete szellemesen rendezi be
a többnyire 'bejátszhatatlannak bizonyuló győri

nagyszínpadot. Egyrészt egy amerikai
Józsefvárost sejtető téglaépülettel
leszűkíti a teret, másrészt
leleményesen oldja meg a kint és
bent problémáját. A szereplők fő-kén
a ház előtti udvarban élnek, de a
nyitva álló széles konyhaajtón át
belátni a kitárható ablakú szobába is,
amelynek háterét áttetsző fürdő-
szobafüggöny zárja le. Ezáltal
nagyszínpadon szokatlan intimitású
kamaratér jön létre. (Már csak az a
kérdés, hogy a hatalmas győri né-
zőtér utolsó soraiban mennyi ér-
zékelhető mindebből.)

A színészi játék egyensúlyt próbál
teremteni a nagyszínpadi hatások és
az intimebb játékmód között. A győri
előadás nem egyetlen főszereplő köré
épül, hanem a viszonyok, a sorsok
kibontására törek-szik. A legerősebb
jelzés a Stanley (Kamarás Iván) és
Stella (Danyi Judit) közötti erotikus
tartalmakkal is telített mély emberi
összetartozás. Egyértelmű, hogy a
férfi vonzás-körében tartja a
feleségét, ugyanakkor figyel is rá,
közös világukat is óvja, amikor
fokozatosan szembe-kerül Blanche-
sal. Stanley nyerseségét,
meggondolatlanságát, darabosságát
jól ellenpontozza Stella gyöngédebb,
óvatosabb, figyelmesebb
viselkedésmódja. Blanche
(Gyöngyössy Katalin), aki idegen-ként
érkezik közéjük, idegen is marad
ebben a világban. Csak megér-
tést remélhet a húgától. de azt, hogy
maga mellé állítsa, nem. Esélye sincs

arra, hogy szétrobbantsa az erőt, ami a két
embert egymáshoz fűzi. Finomabb gesztusai,
érzékenyebb reakciói - különösen ebben a
környezetben - kissé anakronisztikussá teszik a
figurát. Kiss Csaba ki-hagyta azt a kompromittáló
jelenetet, amely-ben Blanche kikezd az újság-
előfizetést gyűjtő fiúval. Mégis mintha
folytonosan titkolna maga elől is valamit, azt a
bizonyos erőt, amely-nek vágy a neve. Ezért
szakad rá oly végzetszerűen a reménytelenség.
Nem hazudik Mitchnek, csak játszik neki,, hiszen
tudja, így kell viselkednie nőnek a férfival.
Nincsenek viszont eszközei azokkal az otromba
módszerekkel szemben, amelyekkel Stanley tör a
megsemmisítésére. Ez lehetetleníti el a Blanche
és Mitch (Vass Gábor) között formálódó tétova
viszonyt is. Pedig Mitch visszafogott modora,
figyelmessége, szeretetigénnyel párosuló érzéki
vágya képessé tehetné arra is, hogy ne csak
Allan történetét értse meg, hanem Blanche egész
múltját is megbocsássa.
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Érdekes játékötletek egészítik ki a győri elő-
adást. A történet ebben a változatban például
azzal kezdődik, hogy Stanley kocsit vásárol, de a
járgány már az első próbaúton elromlik, szerelni
kell. A kis Ford gyakran áll az udvaron, benne
zajlik Mitch és Blanche első bensőséges beszél-
getése. De gyakran útra is kelnek vele a sze-
replők, a vidámparkból például Stelláék egy játék
jegesmedvével térnek vissza. Időnként a töltésen
végigrobogó villamosok fénye és zaja töri meg a
jeleneteket. Mindez némi iróniával egészíti ki a
realista játékot, de semmiképp sem úgy, hogy
megzavarja azok figyelmét, akik képesek belefe-
ledkezni a múltidéző színházi illúzióba.

A reménytelenség végjátékai

Nyíregyházán viszont teljességgel mai hangula-
tú, korszerű szemléletű előadás született. Szász
János nem a nagyrealizmus felől közelít a darab-

hoz, bár rendezése valós életviszonyokról, való-
ságos emberi történésekről szól. Világa leépülő,
pusztulás felé tartó világ, alakjai csőd szélén
táncoló, egyre inkább vegetatív életfunkciók
összegévé silányuló figurák. Megrázó, kímélet-
len látomás ez a reménytelenség végjátékairól.
Ennek érzékeltetésére vissza-visszatérnek az elő-
adásba bizonyos, valóban víziószerű mozzana-

tok is. (Tennessee Williams kissé kimódolt da-
rabbéli látomásaihoz képest váratlan effektek
ezek, afféle filmes áttűnések.)

A szobaszínházi térben felépített díszlet (ter-
vező: Bozóki Mara) csupasz, durva vakolású fa-
laival, hosszúkás, hodályszerű elrendezésével ki-
ábrándító életnívójú emberek lakhelyét idézi
meg. Az egyetlen helyszínből is következően
Szász János szövegváltozata csak a belső törté-
nésekre koncentrál, elhagy minden külső ese-
ményt, életképi mozzanatot, nincsenek városi
ténfergők (virágáruslányok, utcai árusok, indián
asszonyok), nem jelennek meg a Stanleyék fölött
lakó házaspár perpatvarai. A rendező csak a négy

Csoma Judit és Megyeri Zoltán (Stanley)
(Csutkai Csaba felvételei)

főszereplő történetét követi nyomon, még Stanley
férfi barátai is csak pókerjátszmák statiszta-
figuráiként jelennek meg. Szász épp ellentétes
eljárást követ, mint Kiss Csaba: megerősíti
Tennessee Williams vágásait, még inkább össze-
rántja a jeleneteket, erőteljesen hangsúlyozza a
köztük lévő kihagyásokat, nem foglalkozik a kí-
nálkozó drámai ívekkel, ezáltal mozaikszerű,
montázstechnikájú, látomásjelenetekkel meg-
erősített fragmentumjellegű szerkezet jön létre,
amely maga is a szétesést, a végzetszerűséget
érzékelteti: itt már nincs értelme motivációkból
felsejlő kauzalitásról beszélni.

Ugyanakkor az, hogy Stanleyék lakása csak
egyetlen szobából áll, azt is jelenti, hogyha belép
közéjük egy harmadik szereplő, valóban életve-
szélyes helyzet teremtődik. Itt nem lehet össze-
csukható ágyat elhelyezni a másik helyiségben.
Itt még a függöny sem véd. Itt szét kell húzni a
Kowalski házaspár egymás mellé tolt dupla csa-
ládi vaságyát, az egyiket át kell cibálni a szoba
túlsó felére s elhelyezni a fürdőszobaajtó közelé-
ben - máshol ugyanis nincs hely számára.

Szász természetesen kihúzza Tennessee Wil-
liams hosszadalmas expozicióját is. A nézők,
ahogy belépnek a térbe, azonnal az események
sűrűjében érzik magukat. Afürdőszobán keresztül
érkeznek, ahol is egy kövön fekvő, véres
halántékú alakot kerülgetnek, néhányan át is lép-
nek rajta. (Később kiderül, hogy Blanche öngyil-
kossá lett fiatal férjének, Allannek hottestét lát-
juk.) Bent, a szobában heves kártyaparti zajlik,
Stella (Szabó Márta) éppen rántottát készít, amit
azon nyomban felfalnak a férfiak. Stanley (Me-
gyeri Zoltán) hangoskodik, Mitchet (Kerekes
László) leckézteti, aki közli, hogy az édesanyja
beteg, s lassan haza kell mennie. Steve és Pablo
sem bír magával. Aztán a társaság mégis úgy
dönt, hogy odébbáll. Stanley és Stella elnyúlik az
ágyon, szeretkezni kezdenének, de visszajön ér-
tük az egyik fiú, s magával hívja őket. A hirtelen
sötétet váratlan ellenfény töri meg: a háttérből
két csinosan öltözött kislány lépdel elő illedelme-
sen, egymás kezét fogva. Körülnéznek, riadtan
szemlélik a csupasz falakat, ahogy jól nevelt úri-
lányok feszengenek, ha illetlen helyzetben talál-
ják magukat. Aztán távoznak, de ugyanonnan, a
háttérből nehézkes járású, napszemüveges nő-
alak érkezik. A szoba közepéig vonszolja magát,
és összerogy. Segélykérően a földön heverő
whiskysüvegért nyúl, vadul vedeli az italt, aztán
visszarogy a földre. Nem sokkal később Stella
érkezik. Meglátja a földön kuporgó alakot, fel-
emeli az arcát. - Blanche - mondja neki riadtan
és szomorúan, és ahogy leveszi ról a napszem
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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:
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