
őszintébb tud lenni. Sztyosaként pedig
egészen kiváló: minden porcikájában ott a
Kukuskinától való rettegés.) Mindkét
Polina ebben a rendezőileg feszesen „fel-
húzott" nagyjelenetben éri el önmaga
legjobb színvonalát. Pogány idegtépő,
szinte imbecillis megszállottsággal haj-
szolja Zsadovot a megadásba, Szirtes
pedig könyörtelenül kihasználja az érzelmi
zsarolás lehetőségeit.

És feltétlenül megemlítendő Pathó
István Antonja. O a lakáj. A fölényes-
nyegle, a cinkos fajtából. Azok közül való,
akiket gazdáik legszívesebben ki-
rúgnának, ha meg mernék tenni. De hiába,
az Antonok túl sokat tudnak.

Hogy oldja meg tehát Ascher a befejezést?
Mint már jeleztem, nagyvonalúan. Mert nem
húzza ki Zsadov második fordulatát, azt a
mozzanatot, amikor az meg-bocsátást és
támogatást kunyerál, majd Visnyevszkij
gunyoros reakciójától meg a saját
szánalmas tirádájától ellenerőre kapva,
végül mégiscsak ezzel fejezi be
monológját: „szégyellem, hogy itt vagyok
magánál."

Nem, Aschernél Zsadov ezt is elmond
ja. És Visnyevszkij rá is ripakodik: „Akkor

lódulj kifelé!" A változtatás most következik.
A darabban ugyanis Zsadov nem lódul
kifelé, hanem ott marad, és szépen
megvárja, amíg a hirtelen roszszullétre
panaszkodó Visnyevszkijt Juszov kivezeti,

majd visszatér a hírrel: „Arisztarh
Vlagyimirovicsot megütötte a guta!"

A Nemzeti színpadán Zsadov - Vis-
nyevszkij felszólítására - valóban kivágtat a
teremből. Polina utána. Ezalatt pedig
Visnyevszkijjel ott, a nyílt színen végez a
roham. Dermedten, görcsbe rándulva ül
trónszékén. Juszov látja, mi történt, de
nincs ideje szólni. Polina már cipeli-
lökdösi is vissza férjét a még mindig
mindenhatónak (és élőnek) vélt nagy-bácsi
elé. Zsadov, akár egy marionett, derékban
földig hajol a hullával szemben. Polina
kettőjük között, diadalmasan ki-húzza
magát.

A fali kandeláberekből már a kép
indításától kezdve fokozatosan erősödő
vöröses fény most szinte felizzik, mint
valami rosszul sikerült fotokémiai eljárás a
színes felvételen; s a pozitív valószerűt-

lenül kimerevedik Zsadovval, aki immár
menthetetlenül eltörte gerincét egy ön-
magát túlélt hatalom előtt.

PÓR ANNA

Dunántúli
balettműhelyek

Zsúfolt nézőtér és viharos tetszést
nyilvánító fiatal közönség fogadta a
fennállásának huszadik évfordulójához
érkezett Pécsi Balettet a budapesti Víg-
színházban; a Győri Balett második mű-
sorát a győri Kisfaludy Színházban pedig
a nézőtér lépcsőit is elárasztó, örömmá-
morában virágot dobáló ifjúság ünnepelte.

Április folyamán zajlott le a fenti két
bemutató, amelynek nyomán rövid pil-
lantást vethettünk e két egymástól tö-
kéletesen eltérő, sajátos arculatát meg-
teremtő alkotóműhely tevékenységére.

Jubileumi bemutató Pécsett

A Pécsi Balett határozott művészi prog-
rammal robbant be a húsz év előtti mű-
vészeti életbe, és megalakulásának első
pillanatától kezdve az Operaházunk akkori
klasszikusbalett-repertoárjától merőben
elütő, azzal vitázó-szembehelyezkedő
stílusával szenvedélyes lelkesedést és
heves elutasíitást kiváltó műveivel

hívta fel magára a figyelmet. A Pécsi
Balett hosszú évekig a modernség, kor-
szerűség megtestesítője volt, s a magyar
színházi élet decentralizációjának első
zászlóvivője lett; a fiatal színházi alkotó
közösségek, a kaposváriak és szolnokiak
jelentkezése előtt vívta ki azt a dicsőséget,
hogy nagy színházi esemény lett egy
„vidéki" társulat minden egyes fővárosi
bemutatkozása. Az együttest alapító Eck
Imre nemcsak rendkívül termékeny
koreográfusnak, de az indulástól fogva
eleven alkotóműhely-teremtőnek,
sokoldalú kezdeményezőnek,
szcenikusnak, díszlet- és kosztümterve-
zőnek, rendezőnek is bizonyult, aki pá-
ratlan együttműködésre tudta serkenteni a
magyar zeneszerzőket.

Az együttes két évtized során nem-csak
Pécs művészeti életének lett egyik
meghatározó tényezőjévé, hanem a Du-
nántúl városainak és apró falvainak láto-
gatása mellett a földteke közeli és távoli
idegen országaiban is bemutatták kore-
ográfiáikat.

A hazai tánckultúra fejlődésével és az
Operaház balettjének a korszerű nem-
zetközi táncstílusokra is kiterjedő, széle-
sedő, gazdagodó műsorával, a külföldi
vendégművészek és együttesek látoga-
tásaival, a különböző „modern" tánc-
stílusok meghonosodásával a Pécsi Balett
kezdeti különlegessége, „úttörő" jellege

Prepeliczay Annamária és Hajzer Gábor a Balett 1980 cimű Pécsi Balett-esten
(MTI fotó - Kálmándy Ferenc felv.)



elhalványult, beleolvadt az általános fej-
lődés áramába. Ugyanakkor az egyolda-
lúan favorizált sajátos „modern" tánc-
nyelv nem kívánt mellékhatásaként bi-
zonyos egysíkúság, spekulatív modoros
jelleg, a klasszikus balett mellőzésével
együtt járó jelenség: a táncosság hiánya
is mindinkább jellemezni kezdte az
együttest.

A fővárosi vendégszereplés alkalmából
a Vígszínházban látott első este
műsorából ítélve úgy tűnik, mintha az
ismétlődő bírálat és vele együtt a sok
éven át tartó monopolhelyzet megszű-
nése (a győri vetélytárs megjelenése)
ezúttal serkentően hatott volna az együt-
tes művészi teljesítményére. Ugyanakkor
valószínűleg a huzamosabb ideje Pécsett
működő szovjet balettmester üdvös te-
vékenysége is hozzájárult az együttes
most észlelt mesterségbeli megerősödé-
séhez, egységesebb technikai színvonalá-
hoz.

A háromrészes jól felépített műsorban
(Bach I I . és III. Brandenburgi versenye
Tóth Sándor koreográfiája; Pergolesi :
Stabat Mater és Orff: Carmina burana,
mindkettő Eck Imre alkotása) ezúttal is
örömmel üdvözöltük az utóbbi időben
szinte rendszeressé váló s nyitó számként
megjelenő (klasszikus elemekből is épít-
kező) szimfonikus balettet, amely az
oldottabb táncosság irányában gazdagít-
ja az együttes repertoárját, és újabb fel-
adatokkal lehetőséget nyújt a táncosok
képességeinek fejlesztésére. Tóth Sándor-
nak ez a törekvése gyümölcsözőnek bi-
zonyult az évek során. A korábban a
Balett 76 műsor keretében előadott,
szintén Bach-muzsikára készült, hasonló
szellemű koreográfiához képest is ész-
lelhető a mozgalmasabb, oldottabb, a
klasszikus elemekkel gazdagodó válto

zatosabb táncnyelv irányába való fejlő-
dés. Ez kiváltképp a III. Brandenburgi
versenyben az ezúttal vendégként közre-
működő Keveházi Gábor és az utóbbi
időkben ígéretesen kibontakozó Lovas
Pál férfiszólóiban és a partnernőikkel
(Tamás Gyöngyi és Zarnóczai Gizella)
előadott tánckettősök néhány szép moz-
zanatában jutott kifejezésre.

Általában mintha korábban is és most is
az együttes erősségét jelentő férfitáncos-
egyéniségek ihletnék meg a koreográfus
fantáziáját lendületesebb, kifejezőbb
mozgásvariációkra, s az időköz-ben
fokozatosan felzárkózó női gárda
táncanyaga ezúttal is kissé halványabb,
és néhol el-elüt Bach zenei világának
tartalmától, stílusától. (Példa erre a II.
Brandenburgi versenyben a táncosnők által
egyébként frissen, kidolgozottan előadott
csoporttánc kissé hétköznapias légkörű
játékossága.) A koreográfusnak a mű
néhány ihletett pillanatában sikerült
igazán érzékeltetnie, hogy Bach
muzsikája még játékos és humoros
tételeiben is csak a belső emelkedettség-
gel, a Teremtőt dicsőítő boldog lelkek
hangvételén át közelíthető meg hitelesen;
máskor viszont e szellemtől kissé eltá-
volodó táncos megoldásnak éreztük a
kompozíció egyik-másik részletét (az
első rész derűs férfiszólójának egy-egy
tréfálkozását, az egyik párostánc igen
mutatós, de szinte műkorcsolyára em-
lékeztető szakmai bravúrját). Talán a
bachi zene folyamatosságát, a barokk
zene jellegzetesen motorikus lüktetését
sem mindenkor követő, kissé statikusabb
koreográfiai megoldások is gyengítették
a zene és tánc tökéletes összecsengését.
Néha úgy éreztük, hogy az olasz mintákat
a korabeli eszményített táncokkal is
gazdagító német barokk concertók kore

ográfiai átköltései talán (a száz évvel
később a színpadi tánc gazdagításán fá-
radozó Burnonville balettmester példá-
jából is merítve) a sebes lépésvariációk
gazdag tárházából is feldúsíthatók len-
nének.

Az est második részében Eck Imrének
két egymástól történelmi korszakban,
stílusban, tartalomban tökéletesen eltérő
(Pergolesi és Orff muzsikájára komponált)
alkotását láttuk, amelyekhez a kore-
ográfián kívül az egész hangulatot, szín-
padi összképet meghatározó díszletet,
kosztümöt is maga tervezte. Pergolesi
(szoprán- és altszólókra, valamint vo-
nószenekarra és orgonára komponált)
Stabat Materének megrendítő hangjaira a
koreográfus a mű drámai feszültségét,
emelkedett hangulatát érzékeltető egy-
felvonásos balettet alkotott, amelyben a
magasban megjelenő Madonna-fej alatt
kibontakozó táncjáték során a Mária-
himnusz tizenkét tételének váltakozó
hangulatait követve testszínű trikókban
megjelenő szereplők (Kuli Ferenc, Kör-
mendy László, Hajzer Gábor, Hetényi
János, Bretus Mária, Paronai Magdolna)
elvontan stilizált képsorokban jelzik a
tragédiát. Érdekes és megragadó az indító
tétel szopránra és altra komponált
duettójára (Stabat Mater dolorosa juxta
crucem lacrimosa) két fér-fi (Kuli Ferenc
és Körmendy László) által belső
feszültséggel előadott jelenet. Más-más
hangulatú, emlékezetes képsorok az
előtérben hajlottan, térdelve haladó férfi
és a vele összehangolt szólamban
lépegető, reá hajló másik férfi drámai
kettőse és a három keresztet vagy a pieta
képzeteit idéző festői mozzanatok
változatai. Időnként viszont úgy éreztük,
hogy nehéz a hosszú művet végig
mozgással kitölteni, a kezdeti érdeklődést
egyforma szinten fenntartani. Ezt
látszottak jelezni a motivikailag kevésbé
megkomponált, kidolgozatlanabbnak ható
részek, és mintha ez a mozgásstílus,
amely megragadta a tragédia drámaiságát,
a mű narratív, elbeszélő jellegét, némileg
adós maradt volna Pergolesi sajátos lírai
lágyságának, a nápolyi ég alatt született
dús dallamosságnak, az „andante
amoroso", az „ének-lő allegrók" világának
tolmácsolásával.

Az 1978-as pécsi nyári játékokon be-
mutatott és azóta átdolgozott Carmina
burana mostanra beérett és a szerző egyik
legtáncosabb - felszabadultabb dinami-
kával ható koreográfiája lett. Eck Imre sok
más Carmina-interpretációtól eltérően
ezúttal közvetlenül Orff inten-

A szamuráj a Győri Balett előadásában (Szekeres Lajos, Demcsák Ottó és Szigeti Gábor)



cióiból, a középkori vágánsköltészet
világából indul ki. A sötét színpad felett
szűrt fénnyel világító csúcsíves festett
ablakok alatt a fal mélyén nyüzsgő so-
kadalomból gunyoros hányavetiséggel,
kihívóan előrelépő vörös trikós alak első
hangütésre jelzi, hogy itt a közép-kori
világ mélyéről a társadalom perifériájára
csapott golliard-ok, csavargó, nyomorgó
diákok és kicsapott szerzetesek profán
mulatozása, Villon sors-társainak, a
tekergők rendjének bírálóan moralizáló és
olykor szinte trágárságig menően sikamlós
költészete elevenedik meg.

A kezdő és befejező „Ó, Fortuna" kórus
(„Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra
változol... hej, az élet ronda sor: gabalyítja
s igazítja az ember fejét: mind szegénység,
mind kevélység olvad tőle, mint a jég.")
vörös trikós, dinamikus, kihívóan
szellemes szóvivője, szólistája, Bretus
Mária ezúttal a testére szabott kissé
szarkasztikus szerepben, úgy tűnik, jobban
a helyén van, mint Pergolesi álmodozó
lágyságában.

A szólóban indított, majd a tutti által
átvett felerősödő, jobbra, balra oldalazó
kis sarokforgatós lépés - amely a mű
végén a szerző által megismételt kórussal
(„Ó, cudar sors, esztelen gyors szeszéllyel
forgó kerék!. . . tréfád által csupasz háttal
nyögöm mostan vétkeid", Szedő Dénes
fordítása) mintegy megadja az egész mű
keretét és alaphangulatát, plebejus, néhol
triviális hangvételét. Szerencsésen
megragadott a közösen töltött vidámság
óráit megéneklő dal életkép-szerű táncos
tolmácsolása: a földön nekünk háttal ülő
tapsoló tömeg előtt vadul táncoló
férfiszólisták duhaj fergeteges tánca is. (A
naturalista részeges jelenetek ezzel
szemben rontották a sikeres koreográfia
összképét.) Hatásos (s lendületes a vadul
kitörő életörömben végződő, dinamikus
finálé, a vörös trikós szólista himbálása,
magasba dobálása. Halványabbra
sikerültek a z enemű szép lírai (a mi
virágénekeinkkel is távoli rokonságot
tartó) szerelmi dalainak koreográfiái.
Ennél a má nél is fennáll a Stahat Materral
kapcsolatusan megfogalmazott érzésünk,
hogy a tánc számára hosszú ez a zenei
alkotás. Egy-egy váz-latosnak ható,
érdektelenebb résznél, üresjáratnál lankad a
figyelem, és gyengíti a szabatosabb, jó
megfogalmazások hatását.

A három bemutatott koreográfia egy-
egy jellegzetes oldaláról mutatja meg a
fennállásának huszadik évfordulóját ün

neplő Pécsi Balettet, és a viharos ováció-
val fogadott művek ugyanakkor további
fejlődés felé vezető útról is hírt adnak.

A Küzdelmek Győrött

A Győri Balett Kü zde lme k címet viselő
műsora lélekben, stílusban és szellemben
szerves folytatása az első bemutatkozó
előadásuknak. Az est legnagyobb lé-
legzetű hatalmas kompozíciója a Bern-
stein II. szimfóniájára alkotott Ősök és
utódok című, Markó Iván koreográfiájával
és főszereplésével bemutatott egy-
felvonásos táncjáték. Alapgondolata,
mozgásvilága, szerkezete és stílusa szinte
a korábbi Nap szerettei és a Stációk ösz-
szegezése és továbbgondolása.

A művész nagy témákban, az emberi lét
végső kérdéseit feszegető, nagy hatású
színpadi művekben gondolkodik. De míg
a S t á c i ó k b a n bizonyos nietzschei
gondolatok misztikus-pesszimisztikus
felhangjaival kellett megküzdenie, itt a
bernsteini világszemlélet humanizmu-
sában, szenvedélyes életigenlésében, a
békére, emberi alkotásra, összefogásra
mozgósító hitvallásban Markó Iván rá-
talált a saját világképével összecsengő
zenei alkotásra, amellyel újra megéne-
kelhette a himnuszt az emberről, a „küzdj
és bízva bízzál" gondolatot. Bernsteinnek
ez a narrátorra, szoprán-szólóra, vegyes-
és fiúkarra, nagyzene-karra írt s a beszélt
dráma és az oratóri

um műfaja között álló drámai hatású műve
csakugyan közel áll Markó Iván érzelmi
és színpadi világához. A rekviemhangulat
hátteréből felcsendülő élet és béke
dicsőítését, a legyőzhetetlen élet, a
folytonosság gondolatát fogalmazta meg
az ősök és utódok címben a koreográfus.
A női narrátor számára írt angol nyelvű,
Istennel perlekedő pár-beszédet magyarra
fordítva Áts Gyula szövegmondásában
hallhatjuk, és vele összhangban „álmok"
és látomások sora eleveníti meg az
emberiség küzdelmes útját. Az
összprodukció most is rend-kívül hatásos.
Felismerhetjük benne Markó Ivánnak
korábban méltányolt erényeit, a díszlet, a
kosztüm, a világítás, a csoportmozgatás, a
színek, a zene és a szöveg szuggesztív
összhatása magával ragadja a nézőt. De
mintha Markó ezúttal túlságosan rábízta
volna magát erre az erőteljes összhatásra,
és kevesebb gond (vagy talán idő?) jutott
a koreográfia egyes részleteinek egyenlő
plaszticitással való kimunkálására. Szép
és kifejező az első kép: alacsony, boltíves
háttér (kút, kapu, oltár vagy siratófal?)
előtt megjelenő bibliai hangulatú
csoportos párostánc, amelynek a végén
mezítlábas kisgyermekek futnak be a
boltív alól a felnőttek karjaiba. Markó
Iván erőteljes színpadi jelenléte,
expresszív pantomimikus gesztusnyelve
most is emlékezetes pillanatokat teremtett.

Ősök és utódok (Győri Balett) (Törőcsik Jul i felvételei)



Bibliai hangulatú párostáncai - a
Szerelmet megtestesítő Király Melinda
nemesen tartózkodó szépsége által -
szimbolikus sugárzású lírává tisztulnak.
Bűbájos a muzsikáló gyermekeket dirigáló
karmester, a kitűnő Szekeres Lajos táncos
scherzója; meggyőző és hatásos a hatalmas
befejező kórus és fúga, a le-győzhetetlen
életről szóló zene hangjai-ra egymásba
karoló, széles, erőteljes lépésekkel,
ellenállhatatlan lendülettel a színpadot
diagonálisan áthasító csoport képe.
Bernstein oratóriumának az ember-feletti
erőket megidéző bibliai látomásait a
színház korszerű világítási, szcenikai
lehetőségeit színes fantáziával költi lát-
vánnyá Markó Iván és a jelmez, díszlet és
világítás megtervezésében vele tökéletesen
együttműködő Gombár Judit és Honi
László. E művészi tudással meg-formált
színpadi hatások mellett még-sem tudtuk
leküzdeni koreográfiai hiányérzetünket.
Sajnáltuk, hogy a koreográfus Markó Iván
nem adott a táncos Markó Ivánnak szakmai
képességeit és mesterségbeli tudását
méltóan érvényre juttató koreográfiai
feladatot.

Az előző műsorban is észlelt alkotási
módszer - amelyben nemegyszer pan-
tomimikus érzelmes gesztusok helyet-
tesítették a kimunkáltabb stilizálást, a
táncba transzponálást, a drámai kompo-
nálást - ez alkalommal fokozottan
érvényesült. A szuverén táncalkotás
ihletett pillanatai mellett sok volt a hosszú
műben a szöveg melodramatikus vagy
már-már naturalisztikus illusztrálásával,
élőképszerű vázlatokkal meg-elégedő, Áts
Gyula hatásos szövegmondására
hagyatkozó rész. Mintha a Bernsteinnel
való lelki rokonság felett érzett öröm
olykor amorf, művészi formába még nem
öntött érzelmes megnyilatkozásokra is
csábította volna a koreográfust.

A műsort a Müncheni Operaház ko-
reográfusaként is tevékenykedő első
táncosának, Vámos Györgynek Álom-
kergetők című balettje nyitotta meg.
Csajkovszkij Szimfonikus költeményére
komponált kamarabalettjében a színen
különböző irányokból izgatottan átcikázó
három overallos férfi viaskodását,
küzdelmét látjuk valamilyen titokzatos,
ismeretlen célért, mígnem a színpad bal
sarkában, a háttérben kék ködfátyol
mögül kibontakozik egy kék leányalak,
mindegyikükkel külön-külön táncol, majd
eltűnik a háttérben, és a fiúk is
szertefutnak. A klasszikus és
modern balettelemekből építkező,

határozott körvonalakkal megszerkesztett
rövid jelenet a Győri Balett eddigi
expresszív stílusától elütő táncos meg-
oldásaival kellemes változatosságot hozott
a műsorba, és szokatlan spiccbalett-
kombinációival üdvözlendő újabb tech-
nikai feladatok elé állította a női szereplőt,
az ereje szerint igyekezettel helyt-álló
dekoratív Bombicz Barbarát.

Utoljára hagytuk az estnek koncepció-
ban és megvalósításban egyaránt legki-
érleltebb műsorszámát, Markó Iván A
szamuráj című kompozícióját.

Élmény és váratlan ajándék volt szá-
munkra, hogy a felszabadulást követő
negyed század magyar balettművészeté-
nek kimagasló művészegyéniségét, Fülöp
Viktort - rendkívüli személyisége és
életkora figyelembevételével megtervezett
szerepben - viszontláthattuk a színpadon.
Markó Iván dramaturgiailag,
koreográfiailag látványban és hangzásban
(Váray László közreműködésével népi
ütős- és fúvóshangszerekkel kísért)
egyaránt biztos kézzel megszerkesztett
egyfelvonásos balladai hangvételű tánc-
játékot teremtett, amelyben Fülöp Vik-
tornak az ifjúság varázsával el nem múló,
sőt éppen intenzitásában művészi érett-
ségben súlyosabbá, gazdagabbá váló kü-
lönleges színészi-plasztikai képességei
kisugározhattak.

A táncballada, a keleti mezbe öltözte-tett
bűn és bűnhődés története röviden ennyi.
A vívódó, önmagával meghasonlott
öregedő mester (szamuráj) nem tudván
elviselni az évek múlását, a rajta túlnövő,
vele vetélkedő tanítványai létezését, belső
feszültségtől hajtva, ön-uralmát elvesztve
gyilkossá válik, és végül a saját háborgó
lelkiismerete hozza meg számára a
büntetést. A történés két síkon zajlik, a
valóságot, az idős szamurájt és
tanítványait stilizált karate harci táncok
mozgásanyaga mutatja be, míg a kezdő és
befejező vívódó belső monológokat, belső
hangokat, látomásokat a magasból
leereszkedő, hatalmas, fehér, stilizált
szárnyú, nyugtalanul vijjogó, fenyegető,
szorongató madársereg, spiccelő balerinák
testesítik meg. A két táncstílus tökéletes
egységbe olvad a színpadi hatásokkal.

A gondosan kimunkált drámában
tökéletesen érvényesül Fülöp Viktor sze-
mélyisége. A keleties keretben egyrészt
felidéződik A csodálatos mandarin titok-
zatos sugárzása, visszafogott dinamiz-
musa, a méltóságteljes fegyelem mögé
zárt robbanásra kész belső vulkán, a zárt

külső mögött tragédiát szülő viharzó belső
élet feszültsége. Másrészt a csoporttal való
összjátékban a vékony, karcsú fiúk fölé
magasodó hatalmas erejű korosodó harcos,
szinte a fiatal süldő legénykék között
megjelenő Toldi Miklós képét idézi fel.

A tánc az ifjúság művészete, a görög
vázarajzokon, Tanagra-szobrocskákon a
tánc az ifjúság és szépség fogalmával
párosul. A XIX. századi klasszikus balett a
földtől való elrugaszkodás, a szárnyalás és
a sebesség eszményét kifejező spicctánc, a
gyors tourok és a magas szárnyaló ugrások
kifejlesztésével, a balerinák partnereként,
virtuóz akrobatikus technikával megjelenő
sudár ifjú hercege, az előkelő „danseur
noble" eszményképe általában a
negyvenedik életévvel szinte
törvényszerűen lezáruló színpadi
pályafutássá tette a férfitáncosok
művészetét, amely után a művész már csak
koreográfusként vagy pedagógusként
gyümölcsöztethette tudását. A férfiszínész
Romeóval vagy Troilusszal kezdheti
pályafutását, a Bánk bán, Macbeth.
szerepein át az öreg Mózesig, VII.
Gergelyig és Moliére Zsugorijáig folyvást
felfelé ívelhet a pályája, érett korban
válhat szakmája igazi mesterévé. A
színésznek sok arca van, szerepei vele
érnek, a nagy táncost, egy Nizsinszkijt
vagy Lifart mint színpadi jelenséget csak
ifjúként őrzi meg az emlékezet és a
tánctörténeti ikonográfia.

A nemzetközi táncművészeti fejlődés e
közismert árama mellett kialakult azonban
egy másik szűkebb vonulat is. A német
expresszionista és pszichologizáló modern
amerikai táncszínházak körében nem
ismeretlen jelenség az, hogy egy-egy
rendkívüli művészszemélyiség szuggesztív
sugárzására építő művek születnek,
amelyek által például egy Martha
Grahamot vagy Harald Kreutzberget
önmaguk számára alkotott koreográfi-
áiknak felülmúlhatatlan előadóiként még
ötvenedik életévükben is - a szabályt
megerősítő kivételként - tart számon a
nemzetközi tánctörténet. A magyar ba-
lettművészet számára emlékezetes példa
erre Harangozó Gyula önmaga számára írt
ragyogó karakterszerepeinek egész sora.
(A csodálatos mandarin felülmúlhatatlan
öreg gavallérja vagy a Furfangos diákok
Stréber Józsija.) Ide sorolhatnánk talán
legutóbb Béjart-nak az idősödő Jean
Babilé számára írt táncos szerepét is. Úgy
látjuk, ebben a vonulatban helyezhetjük el
Markó Iván szerencsés kezdeményezését.



A modern táncnyelv

A két egymástól különálló világban, saját
törvényei szerint kibontakozó alkotó-
műhely most látott műsorára visszate-
kintve, lehetetlen nem elgondolkoznunk
azon a tényen, hogy napjaink „modern"

koreográfusai bárhonnét jöjjenek és bár-
merre tartsanak is, alkotómunkájuk egy-
azon közös vonása, hogy szinte minden-
kor egymaguknak kell művükhöz
megteremteniök a megfelelő modern tánc-
nyelvet. Ebben a stílusban nincsenek még
nemzedékek során kijárt utak; nin-csen
még kikristályosodott mozgás-kincs,
olyan kialakult, kész motivikai és
variációs rendszer, mint a hagyományos
néptáncban vagy a klasszikus balettben.
A nemzetközileg kialakuló modern
táncnyelv elemei, építőkövei, modelljei,
jó értelemben vett „sablonjai" még nem
sajátíthatók cl összegezően, rendszerezett
formában a szakemberképzés során. Az
újfajta balettstílus alkotó-művészének
minden egyes koreográfiánál újra és újra
meg kell küzdenie tánca nyelvéért, meg
kell teremtenie az új gondolathoz,
tartalomhoz a sajátos, többitől eltérő új
formát. Koreográfiai képességeit csakis
alkotás közben, gyakorlatban teljesítheti
ki a művész. Ebben az íróasztal mellett,
együttes nélkül nem folytatható
munkában valóban gyakorlat teszi a
mestert, és így az egymást követő sok
mű, a nagy termékenység lehet a
kibontakozás jelzője és újabb forrása is;
de a hajtott, gyorsított ütem ugyanakkor
veszélyeket is rejt magában.

Az idő sürgetése olykor gátat szab a
nyugodt, elmélyült forma és kifejezés
keresésének, és a kényszerűen elővett
kész eszköztár többszöri ismétlése bizo-
nyos külsőséges modorhoz, egysíkú-
sághoz vezethet. Ha tudjuk, hogy Lju-
bimov tagankai alkotóműhelyében milyen
hosszasan, gyötrődve munkálkodnak egy-
egy világranglistán jegyzett előadáson, és
hogy a Beethoven-kutatók a
megfogalmazással hosszan küszködő
zeneszerző kéziratáról tíz egymás fölé
ragasztott változatot lefejtve, végül ámul-
va állapították meg a legalsó és legfelső
változat teljes azonosságát, akkor arra
kell gondolnunk, hogy a dunántúli kore-
ográfia alkotóműhelyeinek gyümölcsöző
versengésében óvakodnunk kell attól,
hogy döntő értékmérőnek tekintsük a
megszületett művek számát.

GYÖRGY PÉTER

Népi hős -
a Városligetben

Thyl Ulenspiegel bármely írott Feldol-
gozását tekintjük : epikus figura. Története
tele van megrázó, humoros, véres, ko-
médiaszerű eseményekkel, de ez a tör-
ténet nem volt dráma soha. Ha Thyl
kapcsán beszélhetünk is drámaiságról, ez
nem a könyv drámaszerűségét, hanem
feszültségének minőségét, sötét izzását
jelentheti. A történet laza epizódok sora,
a szüleit vesztett, bosszúért éhes vándor-
legény elindul, hogy fellelje a világ hét
csodáját. Útja háborúk, gyilkosságok
közt vezeti, ott dübörög körülötte a
flamand történelem talán legvéresebb ko-
ra. Akár Klabundot vagy Sachsot, akár de
Costert tekintjük az anyag mindig epikus
marad. Kazimir Károly negyedik
szerzője, Karl Kraus valóban drámát írt
(Az emberiség végnapjai), de ennek szerepe
az előadásban két-három helyzetre s
néhány remek nyelvjáték átvételére
korlátozódik. Más kérdés az, hogy
különös dolog Kraust beemelni ebbe a
keretbe, mivel Az emberiség végnapjainak
szellemisége, nyelvi zsenialitásának ter-
mészete távol áll attól az eszmeiségtől,
amit Kazimir előadása lényegének te
kintett: a népiségtől.

A Körszínház előadásán Kazimir Ká-
roly (Elbert János segítségével) mind-
össze felhasználta a történetet saját vízió-
jának, látomásának érdekében. Az elő-
adást olyannyira maga Kazimir uralta,
hogy óhatatlanul fel kell tennünk a
kérdést: miért éppen Thyl Ulenspiegelt
választotta, mi szüksége volt az epikus
történetre magára. Kazimir maga így
indokolja választásának okát az előadás
műsorfüzetében. „A színház anyaga
általában urbánus tájakra vezet. Népi
figurákkal jószerivel alig találkozunk."

Thylből Kazimirnak tehát a népisége volt
fontos: ez jelenti azt a hagyományt,
amelyre előadásával építhetett, s amelyre
egyébként, ha változó formában is, épít
évek óta. A kérdés azonban az, hogy
szigorúan csak a színház gyakorlatát te-
kintve - élő-e ez a hagyomány vagy el-
méleti konstrukció.

Azaz, valóban gyakorlati alap-e a né-
piség, s ha igen, ez miben érhető tetten,

vagy pedig ideológiai konstrukció, amely-
re a rendezés támaszkodott.

Kazimir feltétel nélkül élőnek tekinti
ezt a hagyományt, holott ez a kérdés igen
bonyolult, s ez a bizonyosság, meglehet,
olyan tévedés, amely az egész előadás
döntő problémájává válik. A „nép hősei"

az elmúlt évtizedekben, eredeti formájukban
nem véletlenül kerülték el a színházat. A
népmesék, eposzok, mondák egyébként
teljes értékű hősei elvesz-nek a színpad
drámai szituációt követelő terében. Ettől
függetlenül Kazimir túloz, amikor azt
állítja, hogy a népi hősök elkerülték a
színházat: rendre megjelentek ott drámák
megírt alakjaiként, meg-formált színpadi
hősökként. (Ez a távolság epikus hős és
színház között nem értékek távolságát,
hanem műfajok tá volságát jelenti, s ez
alapvető.) Fogalmazhatnánk így is: a nép
hősei a sensus communis felbomlása óta
tudatában vannak, hogy történetük
önmagában nem drámai, azaz nem
színpadra való. Az érzékekig elható
közösség garantálta volt ugyan az epikum
feltétel nélküli drámaiságának
lehetőségét, de ennek nemléte már
veszélyes lehet számukra. A sensus
communis felbomlásával megszűnt a népi
hős adott reprezentativitása, a színpadon
individuumok jelentek meg, s ez nem vé-
letlen.

Továbbá látnunk kell, hogy a népi
hősök és a népkönyvek hősei nem bizo-
nyos, hogy ugyanazok. Faustus például
eredetileg népkönyvi hős, de bizonyos,
hogy nem népi hős. (Így például Goethe
Fasz/ját mégsem tekinthetjük egyszerűen
népszínműnek.) Nem akarnánk itt el-
dönteni egy bonyolult, nem is színi-
kritikába való vitát, de belátható, hogy
népi, népiség, népművészet fogalmai elég
bonyolultak, színházzal való össze-
függéseik elég összetettek ahhoz, hogy
óvatosan bánjunk velük. Nem állítom,
hogy Thylben nincsen semmi népi. Az
alak eredete ugyanis vitathatatlan, de
például Kazimir egyik fő forrásánál, de
Costernél már nem pusztán a népiség ki-
fejezéséről, hanem a nemzeti identitás
megteremtésének igényéről van szó, s ez
elég jelentősen befolyásolta az ő tör-
ténetének felfogását. Óhatatlan felmerül a
kérdés, egy előadás kapcsán miért is kell
mindezzel ennyit foglalkoznunk.

Ugyanis az epikus ív hitelét nem ga-
rantálhatja semmi más, csak a hagyomány
élő jellege. Különben az epikum szétesik
epizódok sorává, amelyek belső
összefüggése színpadilag nem indokolt,
egymáshoz tartozásukat, sorrendjüket,


