
következményként a közönség sem fogadja
be és el a XX. századi darabokat, annak is
itt kell az okát keresni. (Ha mindezek után
pedig a színház vezetősége éppen a
közönségre való tekintettel »nem akar
kísérletezni«, bezárul a kör,
visszaérkeztünk a helytelen műsorpoli-
tikához, mint kiindulóponthoz."

Nos, Radnai Miklós valóban kiváló,
zenefelfogásában progresszív direktora volt
az Operaháznak. Hogy törzsközönséget
toborozzon, ő vezette be a bérleti előadások
rendszerét (igaz, még az utol-só békeévben,
1938-ban is mindössze 161 000-en
látogatták az Operát). Lássuk azonban, mit
tett valójában igazgatásának tíz éve alatt,
1925-1935 között a műsor-politika
megújításáért.*

Nos, gondolom, ennyiből nyilvánvaló,
hogy Radnai Miklós a lehetőségeket realista
módon szemlélő igazgató volt, aki
próbálkozott, de a közönségigénytől
teljesen elszakadva nem kísérletezett, s nem
is kísérletezhetett. Az általa bemutatott hét
újdonság közül Debussy operája 1902-ben,
Ravelé 1907-ben, De Falla darabja 1913-
ban, a Zandonai-opera 1914-ben készült el,
műsorra tűzésük 1925-3 5 között tehát nem
a korral haladás jele - mint Várnai írja -,
hanem a korábbi mulasztások pótlásának
szándékát tükrözi. Radnai még két XX.
századi balettel is gazdagítja a repertoárt:
Stravinsky 1911-ben alkotott Petruskáját és
De Falla 1919-ben keletkezett
Háromszögletű kalapját 1926-ban, illetve
1928-ban mutatta be az Operaház.

Felhívom az olvasó figyelmét arra az el
nem hanyagolható tényre, hogy a Radnai-
érában csekély előadásszámot éltek meg az
újdonságok, amelyek többsége mindössze
egyetlen évadban szerepelt a játékrenden.
Ekkora volt az érdeklődés. Radnai
Miklósnak ettől függetlenül is
elévülhetetlen érdeme, hogy határozottan
törekedett újdonságok bemutatására.

*Zeneszerző mű előadás
első utolsó

előadásszám

Debussy Pelléas és Mélisande 1925. XI. 26. 1925. XII. 17. 5

Ravel A pásztoróra* 1928. III. 29. 1928. XII. 18. 8

Stravinsky Oedipus rex* 1928. XII. 14. 1929. III. 5. 6

Hindemith Oda-vissza* 1929. I.
13

1929. V. 29. 6

Zandonai Francesca da Rimini 1929. V. 3. 1930. I. 31. 8

Milhaud Három percopera 1932. II. 28. 1932. IV. 14. 5

De Falla Egy rövid élet 1933. IX. 19. 1934. XI. 20. 7

(*Egyfelvonásos operák)

(Kevéssé ismert tény, hogy 1927-ben egy
kulturális egyesület zenei szakosztályának
is az élére állt azzal a programmal, hogy
legalább zárt körben ismertesse meg
Schönberg, Webern, Berg, Stravinsky,
Hindemith legújabb alkotásait. De itt
megint csak a realitásokba kellett ütköznie,
programnyilatkozatot adott ugyan, de a
zenei szakosztály egyetlen tervezett
koncertjét sem sikerült megrendeznie!)

Hogy Radnai 'Miklós igazgatása óta a
modern repertoár hogyan alakult, annak
elemzésére e helyütt nem vállalkozhatom,
csupán a közelmúltra szeretnék utalni.
1959-1973 között az együttes bemutatott
12 operát a XX. század külföldi
irodalmából, s felújított két már korábban
is játszott művet (közülük négy egy-
felvonásos volt). Ezek az operák az emlí-
tett időszakban 364-szer kerültek színre.
(1974-ben s az idei évadban is bővült
természetesen a repertoár, de az idevágó
látogatottsági adatokat még nem ismerem.)
Igaz, a fő irány továbbra is a korábbi
adósságok törlesztése, az elmaradás
pótlása. S egyúttal, természetesen, a
közönség és a társulat nevelése. Csupán
jelzésekre szorítkozom, megemlítve, hogy
Britten Albert Herringje 1960-65 között 5
5-ször került színre, Alban Berg Wozzeckje
két évad alatt 20 alkalommal (ami azt
jelenti, hogy még ha vonakodva s
értetlenül is, több ember hallgatta Alban
Berg zenéjét az Operaházban, mint
amennyi valaha is hallhatta hazánk vala-
mennyi hangversenytermében!). S hozzá-
teszem, nincs a világon operaház még egy,
amely a Wozzecket két évad leforgása alatt
húsz estén játszaná, mert ahol műsoron
van, szezononként két-három ízben tűzik
ki. De, hogy a kontraszt élesebb legyen,
felhívom a figyelmet arra, hogy a Pelléas és
Mélisande, amelyet 1925-ben egy hónap s 5
előadás után le-vettek a színről, 1963-1970
között 41 alkalommal szólalt meg (nincs
francia operaház, amely valaha is ekkora
sikert aratott volna Debussy lélektani
zenedrámájával!).

S ide kívánkozik - bár Várnai Péter is
elismeri, amit dalszínházunk az új magyar
operáért tesz -, hogy 1959-73 között a mi
zeneszerzőink operaújdonságai 230
alkalommal kerültek színre. A balettről
sem feledkezhetünk meg, hisz a közönség -
a bérlők - operát-balettet vegyesen lát-nak.
Épp zenei szempontból a balettrepertoár is
gazdagabbá vált, Webern-zenét sem hallott
koncertteremben akkora tömeg, amekkora
a zeneszerző vonósné-
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Prokofjev: A három
narancs szerelmese

Vita és recenzió

Századunk operairodalmának kiemelkedő
értékű s jelentőségű alkotása jutott el - az
196 5-ös szegedi bemutató után - végre a
főváros közönségéhez. Ez az ötvenhat
esztendős mű ma is olyan friss és üde,
mint lehetett annak idején, amikor 1921-
ben, Chicagóban bemutatták. Az előadás
méltó a darabhoz, de mű és interpretáció
ismertetése előtt engedtessék meg egy
polemikus kitérő a recenzensnek. A vitát
annál is jogosultabbnak érzem, mivel az
általam is ismertetendő darab recenzeálá-
sának ürügyén kiváló kollégám, Várnai
Péter is vitatkozik, Operaházunk - úgy-
mond - konzervatív műsorpolitikáját
ostorozza. (Magyar Hírlap, 1975. március
15.)

E bíráló megjegyzéseit egyébként évek
óta s minden lehetséges fórumon meg-
teszi. Most ne feszegessük a kérdést: vajon
egy a repertoárról mind ez ideig hiányzó,
jelentékeny huszadik századi opera
bemutatója igazán jó alkalom-e a színház
konzervativizmusának ostorozására.
Várnai így ír említett cikkében: „Ötven
évnél többet késett ez a bemutató (ti. a
Prokofjev-opera) Budapesten. S ez alatt az
ötven év alatt nagyjából egy év-tizedig, a
20-as, 30-as évekbeli Radnaiérában tartott
csak lépést az Operaház műsorpolitikája a
korral. Azóta a tradicionális műsorrend, a
konzervativizmus uralkodik a
programtervezésben... A ritka esetekben,
amikor Operaházunk XX. századi művet
mutat be - a kortársi magyar daraboktól
eltekintve - mindig érezzük ... a modern
hagyomány folytonosságának hiányát. És
ha természetes



gyes-bagatelljeit megismerte Béjart
koreográfiájával.

Idézett cikkében Várnai Péter az
Operaház általa felfedezni vélt konzer-
vativizmusát teszi felelőssé azért, hogy
„sem a zenekarnak, sem az énekeseknek,
de a karmestereknek és rendezőknek
sincs meg az a folyamatos, nemzedékről
nemzedékre szálló gyakorlata és átélő-
képessége, amellyel a klasszikus-roman-
tikus modelltől elütő, a műfaj határait
feszítgető operaalkotásokat színre lehet
hozni". A századunk termésével meg-
ismertető előadások azonban mást
mutatnak. Igaz, az új művek előadási
hagyománya nagy múltra nem tekint
vissza, de másfél évtized alatt
megszületett ez a hagyomány. A társulat
éppen a tradicionálistól elütő
alkotásokkal aratta legnagyobb művészi
sikereit, mind a rendezés, mind a zenei
betanítás vonatkozásában. Hivatkozhatok
nemzetközi fel-tűnést keltett nagyszerű
Wozzeck-előadásunkra, Berg Lulujának
példás produkciójára. Mikó András
éppen új operák rendezésével aratott igen
nagy s megérdemelt sikert.

Még a teljességre törekvés igénye nél-
kül is meg kell jegyeznem, hogy a ma-
gyarországi Bartók-kultusznak is Opera-
házunk volt a legfontosabb megterem-
tője. A „három Bartók", amely egy mű-
sorban nálunk került színre először a
világon, 1946 szeptemberében, Tóth
Aladár operaigazgatásának első évében,
bár e műveket inkább gúny és nevetség
fogadta, semmint megértés; a „három
Bartók", amelyből kettőt azokban az

években is folyamatosan játszott az
Operaház, amikor ezért súlyos támadások
érték igazgatóját, az igaztalan bírálat évei
után, túlélve némely túlbuzgó muzsikus
támadásait, a Mandarin jelképezte
lebírhatatlan erővel kelt új színpadi életre,
s elsősorban az Operaház tanította meg a
zenehallgatók sokaságát Bartók
szeretetére és megértésére.

Soroljam azokat az újszerű feladatokat,
amelyeket Berg műveitől Brecht Weill
Mahagonnyjáig oly magas színvonalon
oldott meg Mikó az Operaház mű-
vészgárdájával? S azt is ki lehetne mu-
tatni, hogy a századunk operái által meg-
követelt előadói stílus miként hat vissza
az egész repertoárra. De mindez már na-
gyon messzire visz.

Aligha lesz valaha is olyan pillanat
Operaházunk történetében, amikor ki-
jelenthetjük: befejeződött a repertoár
korszerűsítése, századunk zeneirodalmá-
nak pozíciói véglegesek, további fejlesz-
tésre nem szorulnak, s a közönség első-
sorban az új - és minél újabb -- műveket
követeli. Egy tizenöt éve megkezdődött
folyamat közepén, vagy inkább elején
tartunk, de méltánytalan, s a tények sem-
mibevételére vall akár az Operaháznak,
akár közönségének a konzervativizmus
vétkében való elmarasztalása. Az eddigi
eredményekre, gondolom, tovább lehet
építeni az ízlés átalakítását, megfelelő
művészi értéket képviselő darabokkal --
de távolról sem bizonyos, hogy a leg-
szélsőségesebb divatokat követő színpadi
kísérletekkel! 1970 óta 50 százalékkal
nőtt meg a két budapesti operaszínház

közönsége. A műfaj iránti érdeklődés
tetemes növekedésének jele ez. De ezt a
közönséget meg is kell tartani - sőt, ha
lehet, növelni - de nem felelőtlen kísér-
letezéssel, hanem felelős repertoárépítés-
sel.

*

Most azonban térjünk végre át Prokofjev
operája előadásának méltatására. Egy
szóban összefoglalva: szenzáció a darab
is, megvalósítása is. Prokofjev, akit
Lunacsarszkij a zene forradalmárának
nevezett, ebben az 1919-ben kidolgozott
alkotásában ismét átélte első,
expresszionista korszakát (a korai Stra-
vinskyhoz közelálló szkíta-szvit hang-
vételét) s azt a perszifláló hangot, amelyet
oly tökéletesen fogalmazott meg az 1917-
ben befejezett Klasszikus sz imfóniában.
Önéletrajzában Prokofjev visszaemlékezik
arra, hogy Amerikába utaztában,
Moszkvából magával vitte Gozzi Á három
narancs szerelmese című színjátékának orosz
fordítását: „Ez a színmű, amely-nek
tündérmese-hangulatába jókedv és szatíra
vegyül, roppantul megtetszett nekem, s
hosszú utam alatt már ki is módoltam
zenei megoldását... Már a színmű
szerkezete is roppant érdekelt. Merőben új
volt az, hogy a cselekmény három
különböző síkon bonyolódik le. Először is
ott voltak a tündérmesebeli alakok, a
királyfi, Truffaldino és mások, azután az
alvilág hatalmasságai: Celius, a varázsló,
Pata Morgana, és végül azok a vígjátéki
figurák, akik mintegy kavargatták a
meseszövést, magyarázatot fűztek
mindenhez, ami a színpadon történik."

(Prokofjev: Önéletrajz és írások.
Zeneműkiadó, Budapest, 1962. 62-63.
lap.)

1948-ban, amikor Prokofjev munkás-
ságát is igaztalan bírálat érte, a művész a
Pravdában fejtette ki alkotói céljait,
esztétikáját: „Operáimat gyakran érte
szemrehányás; hogy a recitativo uralkodik
bennük a kantiléna fölött. Szeretem a
színpadot, és az a véleményem, az operába
látogató embernek joga van ahhoz, hogy
ne csak a fül, hanem a szem útján
érzékelhető benyomásokhoz is ragasz-
kodjék (máskülönben nem operába
menne, hanem hangversenyre). Azonban a
színpadi mozgás inkább a recitativókhoz
kapcsolható, míg a kantiléna bizonyos
fokig mozdulatlanságot feltételez a szín-
padon." (Serge Prokofjev. Musik der Zeit.
Boosey and Hawkes, Bonn, 1953. 23. lap.)

Ez a jellemzés pontosan illik A három

Prokofjev: A három narancs szerelmese (Erkel Színház)



narancs szerelmese partitúrájára. Szélesen
kitárulkozó kantiléna alig van benne, s e
részeket Prokofjev többnyire idéző-jelbe
teszi. A művet hihetetlen vitalitás és
mozgalmasság jellemzi, zenéjében oly-kor
Bartók Á csodálatos mandarinjának
gesztusaira ismerhetünk. Természetesen
véletlen egybeesésről, a „korszellem"

megnyilvánulásáról van szó, hiszen Pro-
kofjev nem ismerhette Bartók szintén 19
9-ben komponált pantomimjának egyetlen
hangját sem. A recitativók a nagy orosz
hagyományt követik, Muszorgszkij beszélt
nyelvből és népzenéből fakadó
énekbeszédének stílusát, a hagyományt
azonban a persziflázssziporkázó
eszközeivel szüntelen meg is kérdőjelezi.

A viszonylag rövid, alig kétórás darabba
hihetetlenül sok nemes zenei anyagot
sűrített Prokofjev. Ilyen eszközökkel talán
Mozart óta sem írt senki operát. Nem
véletlenül hivatkozom Mozartra, mert Á
három narancs előadásán ülve, szüntelenül
a Varázsfuvolára kellett gondolnom. Celio,
a varázsló, és Fata Morgana, a boszorkány,
a jó és a gonosz meg-testesítői, egy
bolondos mesevilágba helyezett Sarastro
és Éj királynője. Az ifjú herceg, aki hosszú
útra indul, s végül „elnyeri az ő jutalmát",
a naranccsá varázsolt hercegnőt, egy
Tamino nevezetű másik ifjú hercegre
emlékeztet. Kísérője Prokofjevnél
Truffaldino, a nagy tréfa-mester, aki
Celiótól a gonosz ellen meg-védő bűvös
szalagot kap (nem harang-játékot, mint
Papageno), azt sikerrel használja is, majd
nem hallgat Celio szavára, hiába
figyelmezteti pártfogója, hogy a
narancsokat felbontani tilos. A Varázsfuvola
ismert motívumai ezek. S gondoljuk meg,
Schikaneder és Gozzi egyazon forrásból
merít, a népi színjáték rögtönzéseiből,
hívják bár Hanswurst-bolondozásnak vagy
commedia dell'arténak.

Prokofjev századunk egyik legtapasz-
taltabb zenedramaturgja, nyolc operája és
hét balettje mellett Tairov színházi
rendezéseihez és Eizenstein filmjeihez írt
zenét, s talán elsőként foglalkozott elmé-
letileg is a színházi kísérőzene funkció-
jával és esztétikájával, maga dolgozta át
operalibrettóvá Gozzi mesejátékát, s ze-
nére fordítva, még inkább elmélyítette a
cselekmény eredetileg is adott több-
értelműségét, azokat a rétegeit, amelyekre
idézett önéletrajzi feljegyzésében is utalt.
Éppen e többértelműség követ-. keztében
nagy feladat Á három narancs
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színpadra állítása, figuráinak megeleve-
nítése.

Az előadás - amelynek első szerep-
osztását láttam, mivel betegségek miatt a
tervezett teljes második szereposztás
bemutatójára nem került sor - karmester,
rendező, szcenikus és karigazgató
pompás összmunkájának eredménye. Mi-
közben Lukács Ervin - aki talán élete
legjobb, legvitálisabb karmesteri pro-
dukcióját nyújtotta - a zenekar végtelenül
pontos betanításával, feszes és tömör
vezénylésével örvendeztetett meg, szu-
verén parancsnokként tartva kézben a
teljes zenei vezetést, miközben a Nagy
Ferenc gondozta kórus - kivált a férfi-kar
- példásan oldotta meg roppant nehéz
feladatát (az 1921-es chicagói ős-
bemutató főpróbájáról Prokofjev fel-
jegyezte: „A kórus olyan rosszul énekelt,
hogy a prológust négyszer is meg kellett
ismételtetnem.") elragadóan ötletes játék
folyik, Békés András rendezői elképze-
lései szerint, a Makai Péter által tervezett
színpadon. Rendezés és zenei megvaló-
sítás egységének örülhet a néző.

Pedig ez a darab igazi csodát követel a
színpadtól, görögtüzes szcenikai parádét,
varázslatot, s az Erkel Színház mű-
szakilag elavult színpada éppen ennek a
mesevilágnak a befogadására alkalmas a
legkevésbé.

Az előadás stílusának naiv realizmusá-
ból a játék stilizáltságából csupán az időn-
ként a háttérre vetített naturalista elemek
ütköznek ki. Ha ezeket a megoldásokat
nem is éreztem helyénvalónak, meg-

értem, hogy az igazi csodák véghezvite-
lére alkalmatlan Erkel-színpadon e vetített
elemekkel szándékoztak a játék irányítói
mesebeli légkört teremteni.

A rendező olykor élhetett volna vas-
kosabb megoldásokkal is. A nagyevők és
nagyivók - magyarán: zabálók és piálók -
jelenetének Fodor Antal tervezte elegáns
koreográfiája a zenéhez és a jelenethez
túlságosan is finomkodó. A szomjazó
hercegkisasszonynak Prokofjev utasítása
szerint nem szépmívű kehelyben, hanem
vödörben hozzák az életmentő italt. Ha az
előadásnak nemcsak rendezője,
játékmestere is van, talán megold-ható lett
volna, hogy a kórus különböző
csoportjain belül is felvillanjanak egyéni
arcok, karakterek, az énekkar - amely
egy-egy helyütt a görög tragédiák kóru-
sának dramaturgiai funkcióját is betölti -
marionettszerű egyöntetűséggel mozog a
színen. Ezek a részletek azonban sem-
miképp nem homályosíthatják el a kitűnő
előadás értékeit.

A darabnak hagyományos értelemben
ugyan nincs igazi főszereplője, de ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó művészek
mégis főszereppé avatnak megannyi nagy
és kisebb feladatot. Zenei vonatkozásban
is elsősorban az ensemble-munkát illesse
elismerés. Zenei és játékbeli telitalálat
Rozsos István ifjú hercege. Operaházunk
fiataltenoristája bizonyára szorgalmasan
fejleszti meglevő jó adottságait, hisz mind
nagyobb és sokrétűbb feladatok meg-
oldásával tűnik ki. Mellette minden
tekintetben csillogó produkciót nyújt
Truffaldinóként Palcsó Sándor. Szirmay

elenet A három narancs szerelmeséből (lklády László felvételei )



Márta és Palócz László pompás intrikus
kettőst állít színre. Szalma Ferenc, bár
hangban nem az a kormos, orosz basszus,
akire Prokofjev a szerep kidolgozásakor
gondolt, kimunkált alakítással pótolja,
ami orgánumából hiányzik. Az idéző-jeles
Gozzi-Prokofjev-féle mesevilág két
szemben álló figurája közül Begányi Fe-
renc (Celio varázsló) kiválóan oldotta
meg feladatát: a zenei groteszk szellemé-
ben azt is érzékelteti, hogy jelenleg cir-
kusznál, mágusként van státusban. Kasza
Katalin Fata Morganája wagneri
reminiszcenciákkal súlyos, vele a Lohengrin

Ortrudjának szelleme jelenik meg,
márpedig ennél távolabb mi sem állhatott
Prokofjev szándékától. Domahidy László
ellenállhatatlan humorú szakács-nő, de
ellenállhatatlan egész jelenetének színpadi
megoldása is, a háttérben lebegő hatalmas
„Luzitán szörny"-figurával. Sebestyén
Sándor (Pantalone), Széki Sándor
(Farfarello) és Barlay Zsuzsa
(Smeraldina) igen jó kabinetalakításokkal
segítik az előadás sikerét. A líra vékony
szálát - mert ez az opera elsősorban
mégiscsak zenei tréfák petárdáinak anto-
lógiája - a három narancs ugyanannyi
lakója, Buday Lívia, Forgács Júlia és
Kincses Veronika érzékeny muzikalitás-
sal vezeti.

Szabó Miklós már másodszor fordította
magyarra a librettót, ezúttal az orosz
eredetiből teremtett pompásan ér-
vényesülő, jól énekelhető, szellemes ma-
gyar verziót. Szövege a zenéhez pontosan
alkalmazkodik, s az énekesek többségét
példásan érthető kiejtésre inspirálta. A
sikernek fontos tényezője, hogy Prokofjev
orosz énekbeszédét valóban sikerült
magyarra átültetni.

PÓR ANNA

Hidas-Seregi: A cédrus

Új magyar balett
az Állami Operaházban

"Volt-e egyáltalán kora őneki, a hatezer
éves cédrusokkal társalkodónak, libanoni
hegyek vándorának, aki hatezer éves
távlatból oly talminak, éretlennek érzett
mindent, ami az elmúlt évszázadokban
történt? Nem puszta véletlen, és csupán
biológiai adatokat rögzít a dátum, szüle-
tett 1853-ban és meghalt 1919 júniusá-
ban?" Ezzel a kérdéssel kezdi Csontváry-
monográfiáját Németh Lajos. „Koron túli,
hatezer éves cédrusokkal társalkodó volt,
ám benne is élt korában" - adja meg rá a
választ.

Csontváry, festészetünk e magányos
óriása ihlette Seregi Lászlót merészen
újszerű, a nehézségekkel bátran
szembenéző, nagyvonalú vállalkozására;
az Operaházban Hidas Frigyes zenéjével
bemutatott egész estét betöltő, szimfo-
nikus szerkezetű, izgalmasan gondolat-
ébresztő táncművének, A cédrusnak a
megalkotására.

A balett nyitóképében Fe l k é s z ü l é s az

utazásra címmel „megjelenik a kor, a szá-
zadforduló és a tízes évek tájéka, s a láto-
másokkal terhelt mikrokozmosz is,
amelyben a Művész él ... A koreográfus
elvágyódás-hangulatot, utazást sugalmazó
szimbolikus térben - lehetne pályaudvar,
nyüzsgő csarnok, kávéház is mutatja be
stilizált eszközökkel a Művész korát". Így
foglalja össze találóan a balett indítását az
alkotók által megfogalmazott ismertető.
„Kalapos urak, hölgyek keverednek
katonákkal, édeskés keringő vegyül
vonatzakatolással, bakanótával - Európa
már saját halálba táncolására készül. A
nyüzsgés élő kulisszái között foglal helyet
a gúzsba kötött művész, el-vágyódásával,
látomásaival . . ." E nyitó kép megjelenése
előtt hangzik el Csontváry röpiratának
váteszi szózata: „Zseni csak az lehet, aki
..."

A kort és stílust sugárzó, készakarva
nem Csontváry alkotásából kiinduló
színpadkép megragadó látványával a
rendező és koreográfus Seregi az első

* Cikkünk nyomdába adása után vettük
a hírt, hogy az UNESCO által Velencében
megrendezett nemzetközi balettfesztiválon
megszületett a mű első nemzetközi sikere.

(A Szerk.)

hangütéstől kezdve félreérthetetlenül tu-
domásunkra hozza, hogy Csontváry mű-
vészetének ihletésére született, de végül is
teljesen saját törvényeit követő szuverén
Seregi-művel állunk szemben. A tánc-
művészet világában az utóbbi évtizedek
egyik új irányzata, hogy a koreográfus a
zeneirodalom remekeinek látvánnyá vál-
toztatásánál fantáziáját függetleníti a ze-
nétől, és így alkotja meg koreográfiai láto-
mását. Mások viszont a zenemű legmé-
lyebb üzenetét, belső lüktetését tolmácso-
lón teremtik meg tánckölteményüket. Ze-
ne és tánc kapcsolatának ebben a talán
lezárhatatlan vitájában e sorok írója be-
vallja, szubjektíve azok közé a nézők közé
tartozik, akik számára a táncalkotás annál
zavartalanabb gyönyörűséget jelent,
mennél közelebb áll a zeneműről már
korábban kialakult és tudatunk mélyén
elraktározott képzetekhez. A zenétől
független koreográfia látványa viszont
esetleges szakmai remekléseinek
elismerése mellett is akarva, nem akarva,
mindenkor csak belső fenntartással, valódi
feloldódás nélkül követhető, mert
akaratunk ellenére szembesítődik a zene
korábban felidézett belső látomásaival.

Még nehezebb feladat elé állít bennün-
ket a koreográfus, amikor ezúttal nem
korábbi zenei élményünk szavakkal meg-
fogalmazhatatlan belső látomásaival, ha-
nem meghatározott vizualitással ütköztet a
festményt táncban továbbgondoló
kompozíció. Így azután minél jobban ki-
kristályosodott bennünk saját korábbi
Csontváry-élményünk, annál nehezebb
lesz ezt a tánc élvezésekor tudatosan ki-
szorítanunk, hogy eleve elfogulatlanul,
nyitottan tudjuk befogadni a szép ko-
reográfiát, és idejekorán át tudjunk állni
Seregi „hullámhosszára".

A koreográfust Csontváryban, a magyar
festészetnek az évek múlásával egy-re
jobban a többiek fölé magasodó tragikus
alakjában a magányos művész, a géniusz
alakja ragadta meg. Így „a balett alcíme
Utazás is lehetne", mert Csontváry élete
„önmagában Nagy Utazás a művészi tett,
az önmegvalósítás felé" - írja szépen
megfogalmazott útmutatójában Seregi
László.

A nyitókép talán Keleti pályaudvart
idéző szecessziós légkörű szimbolikus
terét benépesítő hölgyek és urak között
fel-feltűnő virágcsokrokkal ünnepelten a
halálba szökdécselő bakákkal a „béke-
beli" IK. u. K. tragikus-szatirikus pillanat-
képét villantja fel. Szürke-fekete tónusú itt
minden, még a szín közepén egymagában
mozdulatlanul gúzsba kötött Művész


