
Ez a biztos kezű irányítás immár majd
negyedszázada javarészt Lőrinc György
művészetpedagógiai-balettigazgatói és a
körülötte stabilan megszerveződő rangos
szakembergárda tevékenykedéséhez fű-
ződik. A felszabadulás utáni magyar balett
nagyérdemű megalapozóinak, Ha-rangozó
Gyulának és Nádasi Ferencnek
örökségével csakugyan jelesen sáfárkodott.

A hazai balett népszerűségének rohamos
emelkedését ma már állandó telt házak
sorozata jelzi. Mégis úgy tűnik, mintha
kitűnő eredményeihez képest még mindig
csekély lenne e kibontakozó művészeti ág
propagandája. Vajon csak-ugyan tudja-e a
magyar művészeti köz-vélemény, hogy
táncművészeink ma már Európa-szerte
hírneves operaházak szívesen látott
vendégszólistái, balettmesterei ? És hogy
megtörténhetett már olyan szinte
egyedülálló eset is, hogy nagy nevű
koreográfusok egy-egy időszakra akár
„díjmentesen" átadtak koreográfiát magyar
szólistának, balettkarnak, mert a hiányzó
valutánkat, úgy látszik, némely-kor már-
már pótolja a nemzetközi rang?

Árnyak tánca

Zenéjét szerezte: Minkusz. Szövegét írta és

koreográfiáját tervezte: M. Petipa. Betanította:

N. V. Baltacsejeva és A. L. Kumisznyikov.
Próbavezető balettmester: Éhn Éva. Díszlet:

Csikós Attila. Jelmez: Márk Tivadar. Vezé-

nyel: Sándor János, Fráter Gedeon.
Táncolják: Kékesi Mária, Mészáros

László, Metzger Márta, Szőnyi Nóra,
Dvorszky Erzsébet, Pártay Lilla, Dózsa
Imre, Nagy Katalin, Musitz Ágnes,
Sebestény Katalin és a női tánckar..

Kamarazene No 1.

Zenéjét szerezte: Hindemith. Szövegét írta és

koreográfiáját tervezte: Seregi László.
Koreográfusasszisztens: Kaszás Ildikó.
Díszlet: Forray Gábor. Jelmez: Márk
Tivadar. Vezényel: Sándor János.

Táncolják: Csarnóy Katalin, Pongor Ildikó.

Etűdök

Harald Lander balettje. Zenéjét Knude Riisager

írta, Czerny nyomán.

Koreográfiáját tervezte és rendezte: Harald
Lander. Betanította: Toni Lander-Marks és
Lise Lander. Próbavezető balettmester: Éhn
Éva. Díszlet: Forray Gábor. Jelmez: Márk
Tivadar. Vezényel: Sándor János, Fráter
Gedeon.

Táncolják: Orosz Adél, Havas Ferenc,
Keveházi Gábor, Menyhárt Jacqueline, Mé-
száros László, Hevesi Imre és a tánckar.

FELDMÁR TERÉZIA

Közhelyek színpada

Tennessee Williams Győrben
és Szolnokon

Tennessee Williams népszerűségének
gazdag hagyományai vannak. Sokáig csak
hírből (mondhatnánk, vonzóan rossz
hírből) ismerhette nevét a magyar
közönség, az első bemutatókat tehát nagy
várakozás előzte meg. A kiváló elő-adások
pedig (melyek közül A vágy villamosa volt a
legemlékezetesebb) ennek megfelelő
lelkes fogadtatásban részesültek. Majd
fokozatosan elterelődött Williamsről a
fÍgyelem. Részben azért, mert a neves
amerikai szerző legújabb művei egyre
gyengébben sikerültek, másrészt azért,
mert a kezdeti ujjongást higgadtabb,
körültekintőbb értékelés váltotta fel. S
Williams kimondva-kimondatlanul
könnyűnek találtatott; most már nemcsak -
az időnként dogmatikusan alkalmazott -
esztétikai érvek alapján, hanem azért is,
mert e drámák kérdésfelvetése,
problematikája nyilvánvalóan aktualitását
vesztette.

A háború utáni nemzedék Williams
legnagyszerűbb újításának azt tartotta,
hogy - John Osborne gondolatát idézve - a
kudarcot állította művei középpontjába,
hogy hőseit éppen bukásuk, élet-
képtelenségük tette érdekessé, vonzóvá.
De azóta az emberek művészetben, élet-
ben egyaránt hozzászokhattak a kudarc-
hoz; a személyiség kibontakoztatásának
„modern" gátjaihoz, a kapcsolatteremtés
nehézségeihez stb.... A neuraszténia
természetes állapot lett, a szexualitás s
annak minden torzulása pedig már régen
nem számít tabunak. Ráadásul nagy
számban születtek olyan műalkotások,
melyek ezeket a kérdéseket hívebben, ál-
talánosabb érvénnyel tükrözik.

Már régóta nem számít érdemnek a
magány, az elidegenedés részvevő ábrá-
zolása, és nem érezzük elegendőnek, ha
valaki mindezt csupán extremitásként
állítja elénk.

A Williamsnél különcként, kívülálló-
ként megjelenített idegbeteg figurák
szomorú sorsa mögött egy több szem-
pontból is megkérdőjelezhető tétel húzó-
dik: e szépségre, igazságra és tisztaságra
vágyakozó emberek képtelenek beillesz-
kedni a többségben levő „normálisok"

világába a társadalomba -, a kívülre-

kedés viszont a pusztulást jelenti szá-
mukra.

Nemcsak és nem is elsősorban pesszi-
mizmusáért kell elvetnünk ezt a gondola-
tot, mely a háború utáni évtized Ameriká-
jában sok tekintetben érvényes volt, ha-
nem a benne kirajzolódó hamis alternatí-
vák miatt. Mindaz, amit Williams egyéni
(nemegyszer fiziológiai okokra, beteg-
ségre visszavezethető) tragédiának tüntet
fel, voltaképpen a „többség" - a társa-
dalom - problémája. S azzal, hogy a néző-
téren ülőket naturalista-szentimentális
eszközökkel együttérzésre készteti, éppen
azt az illúziót táplálja, hogy valamilyen
módon mindnyájan a Laura Wingfieldek,
Blanche Dubois-k, Alma Winemillerek
kisebbségéhez tartozunk, s sze-
rencsétlenségünk e gonosz világban eleve
elrendeltetett. Hiszen a giccs alapképlete
nemcsak a „vezérigazgató elveszi a
szegény kis gépírónőt" formula, hanem az
is, ha nem veszi el, de ez tragédiának
látszik.

Ez az írói attitűd kétségkívül érvényét
vesztette (sőt már születése pillanatában is
hamis volt), s a Williams-hősök nem
érdemlik meg a részvét könnyeit, hanem
sokkal inkább a tárgyilagos - esetleg iro-
nikus, önironikus-ábrázolásmódot, kriti-
kát. S e korántsem újszerű szemléletet az
amerikai drámairodalomban minden ké-
sőbbi törekvése ellenére sem Tennessee
Williams, hanem az őt követő nemzedék,
elsősorban Albee képviseli.

A mai néző számára tehát, úgy tűnik,
Williams nem nyújthat többet hamisan
csengő közhelyeknél. Mégis szinte nem
múlik el évad Williams-bemutató nélkül.
A közelmúltban két színházunk is mű-
sorára tűzött egy-egy Tennessee Williams-
darabot: a győri Kisfaludy Színház az
Üveg f i gurákat , a szolnoki Szigligeti
Színház pedig az Amíg össgeszoknak címűt.

A jelenség magyarázatát magukban a
darabokban találjuk. Williams drámái
ugyanis remekül megírt és remekül elő-
adható művek. Az életszerű dialógusokban
plasztikusan formálódó jellemek ki-váló
szereplehetőségek. A kevés történésű,
mégis mozgalmas cselekmény hatásos
színrevitele rendezői bravúr lehet. S ha
mindez együtt van: biztos a közönségsiker.

Üvegfigurák

Az idei két Williams-felújítás esetében sem
vonhatjuk kétségbe a választás mögött rejlő
tisztes szándékot: színvonalas szórakozást
nyújtani a nézőknek. Leg-



feljebb a győri Üvegfigurák rendezőjének,
Nagy András Lászlónak a műsorfüzet-
ben tett kijelentését (azért „szeretjük T.
Williams darabját, mert saját életünk
alapproblémáival birkózhatunk, és ezeket
oszthatjuk meg") érezzük egy kissé túl-
zónak a produkció láttán.

Williams első jelentős alkotásában, a
„kis testi hibás" széplelkű Laura törté-
netében - ugyanúgy, mint többi írásában -
Igyekszik elkerülni az édeskés-
szomorkás, túlságosan átlátszó lovestory-
sémát. Ennek eszköze nem a néhol
igencsak émelyítő líraiság, hanem a dra-
maturgia. Tom kettős szerepének (annak,
hogy a cselekmény aktív résztvevője
időnként kilép a színről, és mint narrátor
értelmezi az eseményeket) az a célja,
hogy a nézőt ne hagyja teljesen elrévülni
az érzelmes szózuhatagoktól, és hogy
továbblendítse a nagyjelenet előkészítését
szolgáló terjengős (a darab három-
negyedét kitevő) bevezetést.

A szövegkönyvben ezen kívül más el-
idegenítő effektusokat is javasol a szerző:
vetített gúnyrajzok, változatos hangha-
tások, sőt a Brechtnél jól ismert ironikus
jelenetcímeket tartalmazó feliratok alkal-
mazását. Mindez arra utal, hogy az író
inkább a harmincas évek Hollywood-
paródiájának, mintsem melodrámának
szánta eredetileg darabját, melyből még - a
Williamsnél oly ritka - direkt társada-
lomkritika sem hiányzik.

Úgy látszik azonban, a történet fővonala
erősebbnek bizonyult, hisz a rendezők
általában - nemcsak nálunk, de külföldön
is - elvetik ezt a lehetőséget. Marad tehát
a veszélyes egyensúlyozás a darab
„realista" és érzelgős elemei között. Nagy
András László sajnálatosan elvé-tette a
lépést. Nem sikerült összhangot
teremtenie a darabban rejlő tendenciák -
azaz a lehetséges szerepfelfogások -
között. A négy tehetséges színész négy-
féle stílusban játszott. Spányik Éva, a

Mama szerepében ismét remekelt. Bár
viszonylag könnyű helyzetben volt: az idő
megszépítette emlékekből életerőt merítő
anya ugyanis - minden látszat ellenére - a
darab legvalószerűbb alakja. Állandó
intelmeivel, ismétlődő meséivel,
jószándékú zsarnokoskodásával Spányik
Éva egyszerre volt idegesítő és nevetséges
„ronda vén boszorkány", és mégis esendő,
állandóan elbukó és megint újra-kezdő,
sajnálatra és tiszteletre méltó emberi lény.
Jancsó Sarolta Laurája azonban
elkeserítően könnyfakasztó, a tehetséges
fiatal színésznő színtelen, naturalista-
szentimentális alakításával csalódást oko-
zott. Hasonlóképpen egysíkú volt Dóczi
János Tomként, a darab kulcsszerepében.
Játéka az ellenkező végletet mutatja. Fa-
nyar, prózai alkatától (melyet remekül
kamatoztatott győri debütálásakor A hall-
gatag hölgyben), annyira idegen a darab
érzelmessége, hogy mindvégig kívül-
állóként mozgott a színpadon, s így nem
sikerült érzékeltetnie a Narrátor és az ifjú
Tom alakja közti szükséges átmeneteket, s
épp idegensége miatt maradt adósunk az
„elidegenítéssel".

Vitéz László rövid, de korántsem há-
látlan - s színészi alkatához nagyszerűen
illő - szerepében igen jó teljesítményt
nyújtott. A „külvilág üzenetét" hozó lá-
togató köznapiságának hangsúlyozásával
nem egyszerűen életre keltette, de
nevetségessé is tette az „álomlovag"

alakját. Neki köszönhető a csókkal vég-
ződő nagyjelenet egészségesen ironikus
„hangszerelése". A lélekelemzés komoly-
talanságának leleplezésében mintha egy
kissé Tennessee Williams paródiája is
benne lett volna.

Amíg összeszoknak

Ez Tennessee Williams egyetlen egész es-
tét betöltő „vígjátéka". (Bár a legutóbb
bemutatott művében, a This is an Enter-
tainmentben a híradások szerint ismét a
„könnyebb" műfajjal próbálkozott.) A
vígjáték szó nemcsak azért került idézőjel-
be, mert Tennessee Williams maga is
„komoly komédiának" nevezi darabját,
hanem azt is jelölendő, hogy szerzőnknek
a humor nem éppen erős oldala. Inkább
csak arról van szó, hogy Williams
valamelyest lecsökkentette a konfliktust,
az egymással összecsapó erők mértékét. A
számos súlyosan idegbeteg, súlyosan
alkoholista, súlyosan aberrált hős után
ebben a darabban mindez arányosan ki-
csinyített méretben jelenik meg: Williams
megelégszik egy veterán katona, George
állandó remegésével, egy csúnya
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