
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



öltözéke is. (Csontváry korai kis remeké-
nek, a mezítlábas Festőlegénynek ruházatát
viseli.) Csupán a Művészt körbefogó, az
iglói „bolond patikus" hallucinációit jel-
képező, világhírét Megjövendölő („Te
leszel a világ legnagyobb festője, na-
gyobb, mint Raffaello") démonok hatal-
mas, embernagyságú szárnyai világítanak
fehéren. Mélylila és fekete színeivel üt el
környezetétől a közönségnek háttal álló, a
Művészt végigkísérő, halált, romlást vagy
pokoljárást szimbolizáló „Fekete
Asszony". (A kettős szereposztásban
Szumrák Vera, Csarnóy Katalin.) Fehé-
ren világít a megjelenő Múzsa. (Kékesi
Mária, Pártay Lilla.) A Sétakocsikázás
Athénban fekete hintóján indul el a nagy
utazásra démonaival és a Múzsa ölelésé-
ben a Művész elhivatottságának betelje-
sítésére. A bevezető kép tetőpontja a

kötöttségeiből kitörő Művész megszállott
elhivatottsággal magasba lendülő tánca.
Mindkét szereposztásban - Dózsa Imre és
Keveházi Gábor - magával ragadó,
szenvedélytől fűtött táncot láthattunk.
Dózsa alakításában az érett művész mé-
lyebb, többsíkú tragikumot érzékeltető
szép pillanata ez, Keveházinál a fiatalos
hév dinamizmusa sodor magával.

Talán még zavartalanabban élvezhettük
volna ezt az érdekes, szellemesen
komponált képet kissé kevésbé direkt
szimbólumokkal (gúzsba kötött művész,
hatalmas szárnyú, suhogó démonok) és
talán kevésbé hangsúlyozottan korhoz
kötött szecessziós kellékekkel.

A balett innét kezdve már Csontváry
egy-egy híres alkotásához kapcsolódó
koreográfiai látomások sora: Taormina,
Siratófal, Sétalovaglás, A magányos cédrus,

Zarándoklás a cédrushoz. Csak a cédrus-
képek előtt, a K ö z játék során tér majd
ismét vissza a nyitóképből megismert
századforduló világa. Már a művet indító
nyitóképben szembetűnik a koreográfus-
rendező Seregi sajátos táncalkotói
képessége: párját ritkító táncfantáziával
párosuló mesterségbeli tudása, magától
értetődő természetességgel kibontakozó,
harmonikus szépségű táncokat teremt. A
többszólamú koreográfiák biztos szer-
kesztése és a líraibb és drámaibb hang-
vételt egyensúlyba állító, két egymást kö-
vető klasszikus pas de deux (Művész és
Fekete Asszony, Művész és Múzsa) vál-
tozatos formagazdagsága nagy tudású
mester kezét éreztetik. Az előadóművé-
szek számára technikai tudásukat is sokol-
dalúan érvényre juttató nagyigényű szere-
peket alkot. Ezúttal nyilvánvalóan Dózsa
Imre művészi egyénisége lehetett az
ihlető. Balettművészetünk új nagy re-
ménysége, a fiatal Keveházi Gábor ra-
gyogó táncos képességgel, szenvedélyes
lendülettel győzi a nehéz szerepet, de
természetesen élettapasztalat és művészi
érettség dolgában majd az évek során tud-
hat csak teljesen felnőni a vívódó Mű-
vész tragikus alakjához.

A taorminai görög színház romjait idéző
második képben a koreográfus antik
görög dráma víziójában a sas táncával (a
kettős szereposztás: Forgács József és
Erdélyi Sándor), majd pedig a Mű-vész és
a sas táncával vad, izgalmas, példátlan
virtuozitást és robbanó belső dinamizmust
igénylő táncokat alkotott. Mindkét
szereposztásban az előadómű-vészek
szinte egymással vetekedő remek-lésében
gyönyörködhettünk. Szuggesztív hatású
kompozíció a Művész és a napenergiát
hordozó sas dobszóval kísért szinte
kultikus révületig fokozódó
férfitánckettőse (Dózsa Imre-Forgács
József és Keveházi Gábor-Erdélyi
Sándor). A feszült drámaiságot üdítő
kontrasztként oldja fel az antik tragédia és
a Panasz fal képeit összekötő sirató-
asszonyok harmonikus lendületű kendős
tánca. (Sebestény Katalin és Szőnyi Nóra,
majd pedig Gábor Zsuzsa és Schuszter
Teodóra egyaránt élvezetes előadásában.)
A háttérben feltűnő festmény ( A Panasz
fal bejáratánál Jeruzsálemben) nyomán
bontakozik majd ki a sajátos rekviem,
amelyben a képről ismert ótestamentumi
öregek álomszerűen magasba nyúló, majd
összegörnyedő maszkjai körül ki-alakuló
gyászmenet idézi a megsemmisítő
táborok halálmenetét. Megkapóan költői
látomás az elhunytak halálmezeje

A magányos cédrus Hidas Frigyes és Seregi László Csontváry-balettjében (Állami Operaház)



Pas de tro is a Csontváry-balettben Hidas-Seregi : A cédrus. A Művész és démonai (Iklády László felvételei)

fölött egymást kereső Művész és Múzsa
tánca.

Ennek a képnek legmegragadóbb,
egyszerű eszközeivel messzecsengő
asszociációkat keltő tánckompozíciója a
szín sötét oldalfalaiból mindig újra is-
métlődő mozdulatok monotóniájával elő-
lépő alakok végeláthatatlan áradata, majd
pedig a színt mindjobban ellepő tömegek
dermesztően egyhangú mozgáskórusa.

A rekviem tragikus-patetikus hangulatát
ellenpontozó finom, pasztell tónusú
tánckép a Tengerparti sétalovaglás. Hűvös
kékes fényben elmosódott látomásszerűen
suhannak át a színen egymást keresztezve,
találkozva, majd újra szétválva kecsesen
lovagló dámák sziluettjei. Az egyik lovagló
nő a Fekete Asszony. A közte és a Művész
között kialakuló drámai hangulatú
tánckettős után a válságba jutott Művész
most már a Fekete Asszonnyal indul útra
az irracionális romboló erők világába
távozó fekete hintón. A Fekete Asszony
nagy jelenetében legszembetűnőbb a két
szereposztás egymástól eltérő
művészegyéniségeiből fakadó különböző
felfogású alakítás. Szumrák Vera

erotikusan vonzó, ambivalens érzelmeket
keltő, több színűen villódzó titokzatos
„végzet asszonya", félelmetes szépségű
jelenség. Csarnóy Katalin vele egyen-
rangú virtuozitású alakításából ezzel
szemben a könyörtelen sors légköre árad.
Érdekes módon az ellenkező pólust jel-
képező Múzsa kettős szereposztásában
ugyancsak hasonló módon ellentétes tí-
pusváltozás észlelhető. Az első szerep-
osztásban Szumrák nőies Fekete Asszo-
nyának ellenpólusát Kékesi Mária fenn-
költ tisztaságú tüneményes Múzsája al-
kotja, míg Csarnóy Katalin szigorúbb
alakjára Pártay Lilla varázslatos nőiességet
sugárzó Múzsája felel a másik póluson.

Az ezután következő három képet
(Közjáték, A magányos cédrus, Zarándoklás a
cédrushoz) éreztük a kompozíció leg-
közvetlenebb, lírai eszközökkel megol-
dott, az előző képek olykor direkt szim-
bolikájától, szecessziós rekvizitumaitól
megtisztult részének.

A Közjátékban a nyitóképből és a fest-
ményekről ismert alakok mintegy rács
mögött feltűnő bolydult kavarodása, a
Művész kiúttalanságát idéző fájdalmas,

zakatoló zenétől kísért látomása után tű-
nik fel hirtelen megváltásszerűen sugárzó
színeivel A magányos cédrus: alatta elterül-
ve „immár nem kiúttalan, hanem emelke-
dett magányában" a Művész. A fenséges
csendben felhangzó panaszos fuvolaszó-
lamtól kísért férfiszóló talán az egész mű
legihletettebb alkotása. Az emberré vált fa
vagy fává vált ember szűkszavú inten-
zitásának tragikuma Dózsa Imre elmélyült
tolmácsolásában emelkedik a balett
tartalmi csúcspontjává. Keveházi Gábor
lendületes alakítása itt még nem tudta
elmondani az elmondhatatlant. (Ó,
gyönyörűséges táncos pálya, de nehéz
vagy! Melyik fiatal színészünktől tud-
hatnánk elvárni a fizikai erőnlét, a moz-
gásvirtuozitás csak ifjan elérhető maxi-
mumát és a Hamlet mélységéhez közelítő
élettapasztalatot?) A cédrusból előlépő
allegorikus alakok nélkül talán még meg-
győzőbb lenne ez a különös szépségű fér-
fiszóló. Hiszen éppen a cédrus fennkölt
magányában adta meg Csontváry legmeg-
rázóbb önvallomását. Ő csakugyan „a
magyar messiások" egyike. Klaniczay Ti-
bor Csontváry történeti helyét keresve ezt a
vele egy nemzedékbe tartozó század



végi, Ady előtti költők mellett találja meg.
E történelmi „vákuumban" élő tragikus
sorsú nemzedék egy másik, társadalmon
kívül élő magányos lázadójának,
Komjáthy Jenőnek önvallomását állítja a
cédrussal párhuzamba.

Ki fény vagyok, homályban éltem
Világ elől elrejtezém;
Nagy, ismeretlen messzeségbe
Magányosan lobogtam én

Csupán a boldog csillagokra
Néztem föl a nagy éjszakán,
Velük keringve és lobogva,
Epedtem fensőbb lét után

(A homályból)

A magány monumentalitását talán még
meggyőzőbben sugározná a szép koreog-
ráfia, ha bátran vállalná a semmitől meg
nem zavart monológ tisztaságát. A céd-
rusban feloldódó művész felidézése vezet
át a cédrushoz való Zarándoklás himnikus
záróképéhez. Farmernadrágos fiataloknak
szinte kultikussá forrósodó körtánca
Csontvárynak életében meg nem valósult
vágyálmát, a közösségben való feloldódást
és egyben az utókor hódolatát fejezi ki. A
balkáni kollektív táncok vad ritmikáját és
Csontváry festményének
végeláthatatlanságba kígyózó sortáncát
felidéző befejezés az apoteózis akkord-
jaival zárja a balettet.

*

Ha elöljáróban a festészeti alkotásokat
átlényegítő balettköltemény alapvető mű-
faji problémájára - festői és táncbeli lát-
vány esetleges ütközésére - utaltunk,
ennek egyik illusztrálásaként említenénk a
balettkompozíció taorminai képét. A
taorminai görög templom romjai Csontváry
álom és valóság határvonalán született,
olykor szorongást is kivetítő alkotásainak
azon darabjai közül való, amelyek a
művészetében benne rejlő másik pólust, a
természet szépségét himnikusan ünneplő
harmóniát sugározzák. E monumentális,
panteisztikus vízió felemelő hatása alatt
nemigen igényeljük, hogy ezt követően
irodalmi tematikájú balett során
megelevenedjen a Művész életét jelképező
görög tragédia, amelynek végén abban a
pillanatban, amikor a Művész, „a Nap fia",
alkotó „energiákkal feltöltve alkotásra
kész", a Fekete Asszony meg-öli a Múzsát.
Mintegy jelképezvén, hogy a Művész
„szellemének bomlása elnémítja a
Múzsát". Ez a szimbolika merőben

eltér a sugárzó taorminai természethim-
nusztól. Minden koreográfiai szépsége
ellenére még Csontváry életrajzára való
utalásként is talán vitatható ez a tragikus
szimbólum. Ismereteink szerint ugyanis a
hallucinációban jelentkező lappangó el-
mebaj két évtizeden át - éppen ellenke-
zőleg - alkotó energiává, váteszi külde-
téstudattá, az önmegvalósítás emberfeletti
hajtóerejévé vált Csontvárynál. Csak a
remekművek sorának példátlan sebes-
séggel való győzedelmes megalkotása
után, élete utolsó tíz évében következett be
a végzetes szellemi bomlás.

Ha most ezen túlmenően megkísérel-
nénk, hogy kissé általánosabban megfo-
galmazzuk, mi is az, amiben Seregi és
Hidas műve eltér saját Csontváry-élmé-
nyünktől, akkor talán a táncban és a zene
dallamvilágában egyaránt megnyilvánuló
bizonyos érzelmes, romantikus ihletésű
dramatikus, dekoratív hatásokat kedvelő
teatralitást jelölnénk meg. Ezt a lá-
tásmódot érezzük őszinte ihletettségével
együtt is, Nagy László szavaival élve,
Csontváry „kén és kobalt páváiból rikoltó"

világától távolinak. Ezáltal a balett
egészének vonzó és humánus sugárzását
mintegy más bolygóról jövőnek érezzük.
Lehet, hogy a szép feladat már
önmagában, belső ellentmondásában rejti a
megoldhatatlanság csíráját. Hiszen
Csontváry sajátos mágiájának titka talán
éppen egyedülálló, különös, néhol talán
Gauguin, Van Gogh vagy a „vámos"

Rousseau-ra emlékeztető, de lényegében
senkihez sem közelíthető világában rejlik;
,,...egyszeri csoda ő, ki fölveszi agyára
koronának a lángoló Kárpátokat 1" -
idézzük ismét Nagy Lászlót. És ha egyet is
értünk Seregivel, amikor a kortalanná,
nemzetközivé magasodó lángelmét a ma-
gyar valóságból eredezteti, mégis, időn-
ként sokalljuk, mint jeleztük, a stílushoz,
korhoz kötő utalásokat. Ebben talán né-mi
része lehet Márk Tivadar kitűnő, ön-
magukban rendkívül szép látványt nyújtó
jelmezeinek is, amelyek néhány finom,
stílusos megoldás mellett (Festőlegény,
Halálmenet) helyenként túlságos dekora-
tivitásukkal (a Fekete Asszony széles ka-
rimájú, Toulouse-Lautrec világát idéző
nagy kalapja, a siratóasszonyok vagy a
Napisten kosztümjei) még fokozottabban a
látványosság felé billentik a belső
tartalmával is hatni képes mű megjelení-
tését.

*

A Néphadsereg Művészegyüttesének fiatal
táncosaként, majd ötletességével,

humorával feltűnő koreográfusaként in-
duló Seregi László egyenesen ívelő pályát
futott he. Az Állami Operaház tánc-
művészéből balettmesterré, koreográfussá
válva kitűnő operai táncbetétek kom-
ponálásán át jutott el első nagy művéhez,
az 1968-ban bemutatott és külföldön is
sikert aratott Spartacushoz, majd A f áből
faragott királyfi és A csodálatos mandarin új
koreográfiáinak megalkotása után hozta
színre második, egész estét betöltő
balettjét, a szellemes, szatirikus humorú
Sylviát. Művei határainkon túl meghódí-
tották az operaházak balettszínpadjait: a
Spartacust a berlini, a Bartók-baletteket a
bécsi és müncheni Operaház tűzte mű-
sorára. Ezúttal még magasabbra tette
önmaga számára a mércét. Nem korábbi
balettek újrateremtésére vállalkozott, ha-
nem Hidas Frigyes zenéjével eredeti új
magyar művet hozott létre. Európai rangú
magyar festőgéniusz művének hódolva
alkotott ellentmondásosságával együtt is
sokrétűen gazdag, a nézőt magával ragadó
táncművet.

Hidas Frigyesben olyan kiváló segítő-
társra talált, aki zenéjét szerényen kísérő-
zenének vallja, és „a koreográfus elkép-
zeléseinek hűséges zenei újrateremtését
tekintette elsődleges feladatának". Seregi
táncnyelve mindvégig fantáziadús és ki-
fejező erejű. Biztos tudása egyaránt érvé-
nyesül a tiszta vonalú, klasszikus táncok-
ban, különös szépségű emelésekben,
forgás- és ugrásvariációkban, az
expresszionista, modern táncstílust
felidéző részekben vagy akár a néptánc
ihlette mozzanatokban. Ezek az egyazon
művön belül alkalmazott különböző
stílusok mégsem hatnak eklektikusan, mert
egységbe kovácsolja őket Seregi sajátos,
ön-törvényű látásmódja. Forray Gábor
finom, hangulatteremtő színpadképei tö-
kéletesen szolgálják a koreográfus elkép-
zeléseit. Összefoglalva: Csontváry magá-
nyosan kimagasló életművének különös
világát egyéni módon interpretáló, de
önmagában, műfajában is nagy hatású,
jelentős sikerek elébe néző új magyar
művet teremtett Seregi Lászlóval az élen
az alkotóközösség.


