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Csodálatos mandarinok

A Bartók-centenárium idején -- Seregi
László szavaival élve - valóságos „Man-
darin-dömping" árasztotta el hazánk
legnagyobb balettszínpadait. Az Erkel
Színházban Harangozó Gyula 1956-os, a
magyar balettművészet első autentikus
Mandarin-változatát újították fel, Pécsett
Eck Imre 1965-ben bemutatott verzióját;
az operaházi repertoárról éppen csak
lekerült Seregi 1970-es, első megoldása,
hogy máris helyet adjon a másodiknak, s
végezetül Győrött Markó Iván is
megkoreografálta a magáét. Mindez együtt
- akárhogy is számoljuk - öt darab, de
legalábbis négy, s ha Ha-rangozóét csak
néhány alkalomra újították is fel, még
akkor is három. Eck darabja ugyanis a
pécsi Bartók-est két új koreográfiája ( A
kékszakállú . . . tánc-illusztrációja és a Négy
zenekari darab táncszínpadi átirata) után-
mellett, visszakerült a repertoárba.

A klasszikus is érték!

Nem járunk messze az igazságtól, ha azt
mondjuk: A csodálatos mandarin története
úgyszólván a XX. századi mag y a r balett
története. Irreális vállalkozás lenne most
nyomon követnünk mindazt a huzavonát,
azt az érdemtelen hányattatást, amit ez a
mű, immár szín-padra transzponálva,
megélt és elszenvedett az 1931-es
meghiúsított bemutatóig és tovább: 1941-
ig, amikor szinte óraműpontossággal
ismétlődött meg a betiltás, „ezúttal az
egyház nevében" (Oláh Gusztáv). Ez volt
az a Harangozó-koreográfia, mely 1945-
ben azután valahol és valamikor, Keletre
„kihelyezve", mégiscsak a közönség elé
került, és megérdemelt sikert aratott. Igazi
meg-valósulása azonban mégis az 1956-os
változat lett, amely már nyíltan vállalhatta
Lengyel Menyhért szövegkönyvét, és
elődeihez képest a legközelebb jutva
Bartók zenéjéhez, annak szellemével,
eszmeiségével szinkronban, a kifejező
tánc és a pantomim oldott ötvözésével,
realisztikus-karakterizáló nyelvezettel
végre megteremtődött a cselekmény, a
zene és a koreográfia teljes művészi egy-
sége.

E fontos, tánctörténeti jelentőségű
pillanatról sokunk csak a korabeli kri-
tikákból vagy Körtvélyes Géza rendkívül
alapos, a legapróbb részletekre is figyelő
Mandarin-tanulmányaiból értesülhetett
eddig, és persze a hitelt érdemlő
legendákból, melyek az eltelt negyedszá-
zad alatt ugyancsak gyökeret vertek a
szakmai és művészi köztudatban. Még-is:
a felújítással kinek kinek a személyes
találkozás, illetve a viszontlátás is meg-
adatott; és hogy ez igazi örömöt és nem
csalódást hozott, az elsősorban ismét csak
Harangozó s betanítást végző özvegye,
Hamala Irén érdeme.

Régi adósságot törlesztett hát az Ope-
raház; kár, hogy nemes gesztusa máris a
múlté, hogy a betanítás - a televíziós
rögzítést leszámítva - kárba veszett, hogy
Fülöp Zoltán díszlete máris újból
átadhatja magát az enyészetnek. A felújí-
tás ugyanis csupán hat alkalomra szólt.

Mindig is érthetetlen volt számomra, és
most a Harangozó-műre (mint egy archív
filmre) való rácsodálkozás után különösen
az, hogy vajon miért hagyjuk pusztulni
nemzeti balett-termésünk-nek legalább ezt
az egyetlen kincsét, és miért nem ápoljuk-
őrizzük büszkén, mint a jelentős nyugati
balettegyüttesek akár a század
legjobbjainak, akár saját, nemzeti
koreográfusaiknak egy-egy muzeális
értékű, harminc-, negyven-, ötven-éves
alkotását . . .? Hiszen Harangozó
Mandarin ját semmivel sem kezdte ki
jobban az idő, a stílus-, nyelvezet- és ko-
reográfiai szemléletváltozás, mint mond-
juk Anthony Tudor, Serge Lifar, Frederic
Ashton vagy Marie Rambert klasszi-
kusnak tartott koreográfiáit. Őszintén
szólva Harangozó Mandarin ját e g y általán
nem tartom elavultnak a szó poros-
pejoratív értelmében, mint ahogy
Eizenstein vagy Godard rendezései sem
azok. Természetesen látszik rajta, hogy
nem ma készült, de értékes, tanulságos
szeletét tárja fel a múltnak. Esztétikai
pozitívumai ma is létezők: kerek és egy-
séges, sajátos arculata, atmoszférája, stí-
lusa van. Mindezekért pedig (és ez nem is
kevés!) ott lenne a helye a repertoárban,
mint az ötvenes évek magyar tánc-
művészetének reprezentánsa. Arról már
nem is beszélve, milyen ragyogó stílus-
tanulmányul is szolgálhatna a jelen s a
jövő táncosainak-nézőinek egyaránt.

Műfajok dialektikája

Igaz, mai szemmel nézve a Harangozó-mű
nem virtuóz tánctechnikája, ha-nem
inkább színészi-előadóművészi fel-

adatai miatt lehetne próbakő egy-egy
művész életében. Születésekor azonban
annak a ténynek is köszönhette az egy-
öntetű, maradéktalan elismerést, hogy
valódi táncmű volt, a szó szoros koreográ-
fiai-műfaji értelmében. Ezzel Harangozó -
úgy hisszük - nem tagadta meg a
zeneszerzőt, aki, mint köztudott, pan-
tomimként jelölte meg a partitúrát. A tízes
évek hazai táncviszonyai és az operaházi
divat alapján ítélve Bartók valószínűleg
komolyan is gondolta ezt a műfaji
meghatározást, mert elképzelhetetlennek
tarthatta, hogy zenéjéből vala-ha is például
a Gyagilev Együttes mércéjével mérhető
táncszínpadi mű szülessen.

Eck Imre 1965-ben viszont - érdekes
kísérletként egy modern balettegyüttes
számára - éppen azt próbálta ki, vajon jól
képzett táncosaival hogyan lehet annyira
hű Bartókhoz, hogy még a mű-fajt is
megőrizze. A vállalkozás sikerült: szinte a
végletekig absztrahált térben, a végletekig
leegyszerűsített mozdulatokkal olyan
kompozíció keletkezett, mely-ben a tiszta
mozgás (Lány) és a tiszta mozdulatlanság
(Mandarin) ellentéte jellemet, magatartást,
érzelmi-lelki habi-tust fest. A
középpontban a Lány és a Mandarin
viszonya áll, emellett minden más élmény
(az öreg gavallér és a diák) eltörpül, s
amely - utólag - egyetlen rohanásnak
tűnik. Amikor pedig a hatásában s
jelentőségében így felnagyított hajsza
végén a Lány „veszi" magára a Mandarin
roppant mozdulatlanságát, már
bizonyosság, hogy őrizni és élni is fogja
ezentúl mindazt az eszményt, amit szá-
mára a megváltó idegen képviselt.

A centenárium alkalmából készült
Bartók-est záródarabjaként Eck felújította e
színpadi művét, mégpedig az eredeti
változatban s az eredeti főszereplőkkel. Be
kell vallanom azonban, hogy Mandarinja
jelenlegi előadásai közül eddig még egyre
sem jutottam el. Akkor hát milyen alapon
mondok róla véleményt? Mentségemre
szóljon, hogy keletkezése (1965) után
viszont többször is megnéztem, még
évekkel később is. És miután
meglehetősen emlékezetembe vésődött,
talán azt is megtehetem, hogy látatlanban
írjak róla. Hogy azt is állítsam: hiteles,
érdekes, élő megoldás ez ma is. Sőt, ha
Eck hasonló nyelvezetű későbbi műveivel
vetem össze (a K o dály-szonátával, a
Moliére-úrral s különösen a Saloméval),
még azt is meg merem kockáztatni, hogy
ez az ökonomikusan szerkesztett,
szigorúan szöveghű



koreográfia az ecki alkotói profil és az
egyetemes modern táncművészet jelenéből
ítélve már nem is annyira pantomim, mint
inkább Eck gesztusszínházának egyik
korai, de ma is időálló darabja.

Kitűnő ötletből jó balett

Seregi Lászlóval az elmúlt évad folyamán
nem is egy interjút készítettem az
operaházi rekonstrukcióról, az együttes és
a repertoár sorsáról, a várható bemu-
tatókról. Eközben a készülő, s „utaztat-
ható" díszletekkel megtervezendő, új
Mandarinról is szó esett, sőt egy alka-
lommal Seregi a legszemélyesebb, leg-
rejtettebb terveibe is beavatott. Nagy-szerű
ötletét továbbra is híven őrizné a baráti-
kritikusi titoktartás, ha a szakmai bemutató
s a premier láttán érzett csalódás nem
késztetne az ellenkezőkre.
Mert hogyan is szólt a koreográfusi

elképzelés? „Ahhoz, hogy egy olyan új
Mandarint csináljak, ami nem is ha-
rangozói, de azzal sem vádolható, hogy
»Seregi önmagától plagizált«, rájöttem,
csak egyet tehetek. Vissza kell mennem
ismét Bartókhoz és Lengyel Menyhérthez,
talán még alaposabban, mint az első
változat idején, nem elvetve, hanem kon-
cepcióvá érlelve a szövegkönyv egyér-
telmű, vad naturalizmusát. A dühös szín-
ház, a kegyetlen színház, a krimi és a sci-fi
korában ugyanis csak akkor lehetek igazán
korszerű, ha szó szerint értem és
megmutatom a szövegkönyv húsba vágó
utasításait. Az olyanokat, hogy a bőr
reped, hogy a test nyekken, és a kés hegye
a Mandarin hátán jön ki. Véres krimit kell
csinálnom, okos, rámenős mai utcalánnyal,
dandy-eleganciájú stricikkel . . . Ha jól
odafigyelek a zenére, akkor abból is
kihallom a nyílt, leplezetlen erőszakot, a
valódi összetűzéseket, és észreveszem a
markánsnál markánsabb figurákat ...
Verekednek? akkor szakadjon, törjön
minden; gyilkolnak? - ömöljön a vér, és
szennyezze be a bú-tort, a ruhát, a padlót,
mint egy mai nyugati krimiben. A maguk
riasztó kegyetlenségében, romlottságában
és groteszkségében kell megjelenítenem
ezeket az alakokat, hogy a befejezés
bartóki erejű legyen. Mert ha ebben a
környezetben ez a lány át tud alakulni,
akkor ahhoz már igazi tisztítótűz kell, 18o

fokos lelki-emberi fordulat . . . El tudod
képzelni, milyen lesz, amint ez a már-már
mezítelenségig tépett ruhájú, vértől,
mocsoktól, izzadságtól csillogó testű profi
kurva lassan leveszi égővörös

parókáját, és letérdel a halott Mandarin
mellé . . . csöpögő, felázott sminkkel, de
ragyogó szemmel, végre vállalva önma-
gát ... ?"

Elképzeltem, és nagyon tetszett. És
vártam a bemutatót, de csak a terv nyo-
mait kaptam, egy szelíd szalondrámát a
beígért mai grand guignol helyett; egy
kompromisszumos megoldást, melyben
semmi nem elég hatásos, nem elég meg-
döbbentő, nem elég kétségbe ejtő, nem
elég torokszorító, következésképpen nem
elég felemelő.

Lehetséges volna, hogy a maga nyers
nagyszerűségében szcenikailag bizonyult
kivitelezhetetlennek? Vagy talán a tán-
cosok riadtak meg az elképzelés merész-
ségétől? Esetleg inkább filmvászonra
va g y képernyőre való ebben a változat-
ban, mint az Operaházat képviselő ba-
lettszínpadra?

Felesleges a további kérdezgetés. Be-
szélni úgyis csak arról érdemes, ami s
ahogyan megvalósult: „menő" selyem-
fiúkká léptek elő a csavargók, a lány
alakja, egyénisége is karakterében vál-

tozott 1970-es elődjéhez képest. Míg
Szabolcsi Bence közismert megfogal-
mazásában az Eln yo mo t t é s .guba bocsá-
tott Érzelem, míg Seregi első verziójában
még inkább Áld o za t , addig itt ma-kacs,
agresszív vadmacska, tele indulatokkal,
cinizmussal kevert közönnyel és
hányavetiséggel. Ennek a lánynak volna
ereje, csak akarata és mersze nem, hogy
másként éljen. A stricikkel való viszony
is módosult. három további utcalány
beállításával - a darab elején --új értelmet
kap torz, kényszerű együtt-létük. A lány
ugyanis a három strici elit
magánvállalatában az alkalmazottak
egyike, s mivel aznap épp nem keresett
semmit, tovább kell dolgoznia, ha akar,
ha nem.

Színes, koreográfiailag frappáns jele-
netté nő az öreg gavallér látogatása; a le-
leménnyel felhasznált esernyő állandó
kellékké válik, groteszk közvetítő lánccá
a férfi reménye s a lány rutinja között.
Jelentőségében messze túllép a kalandon
a diákkal való találkozás, mely a fiút s a
lányt is alaposan kimozdítja

Pongor Ildikó és Dózsa Imre A csodálatos mandarin operaházi felújításán (Mezey Béla felv.)
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bandita megkívánja, és ebben nincs egye-
dül, de a megerőszakolás ideje még nem
jött el. Mindez csak előjáték, lelki terror
ezzel a lánnyal, akit mintha saját sorsukért
is meg akarnának büntetni. Az egyik fel is
rántja a székről, és gúnyos vigyorral
tangózni kezd vele (az öreg gavallér zenei
részletére), mígnem vala-mennyien
megkaparintják egy pillanat-ra, és
csúfondáros, megalázó együtt táncolásra
kényszerítik. Szinte agyongyötrik, s a
menekülésre nincs remény.

Hirtelen pásztázó fény villan a hídon.
Egyikük kikémlel, s míg int, hogy nincs
veszély, addig a rablók egy csoportba
tömörülve takarják el a lányt bármi és
bárki elől. Mivel azonban senkitől sem
kell már tartaniuk, a lány végképp az
övék, akár szét is téphetnék. Mégis el-
eresztik, s újra figyelni kezdik, vajon mit
csinál. Á második csalogatóra indul a
második szóló, ezúttal a földön. A lány
lassan végiggurul a padlón, minden tag-ja
remeg. Egyikük megszánja, vizet ad neki.

B

dott érzelmi tengelyéből és őszintén
gymáshoz vonzza, miközben finom és
ontos pszichikai diagnózist ad mind-
ettőjükről. Végül pedig hadd szóljunk a
andarin koreográfiai nyelvéről, mely
ind a lengyeli szövegkönyvhöz, mind

z eddigi megfogalmazásokhoz mérve -
elitalálat. Sereginek sikerült a legtö-
örebb s legkifejezőbb stilizálás: egyet-

en kontrapunktikus pózba sűrített et-
ikumot, egyéniséget és a zenei kisterc-
el összeolvadó őserőt.
S hogy mindezek ellenére mégis erőt-

ennek tűnik a darab, és olykor kifárad a
zövegkönyv, annak csak egy oka lehet: a
selekmény feldúsítása, a szereplők tiszta
ortréja, egyszóval e színpadi mű friss
zemléletű koreográfiája nem helyettesíti
s nem pótolja a bátor és eredeti rendezést.
eregi új műve ezért nem robban akkora
rővel, mint amit Bartók zenéje ma elbír
s megkíván, vagy mint az első verzió,
gy évtizeddel ezelőtt.

it láttam Győrött?

Minden nemzedéknek joga és köteles-
ége, hogy újragondolja és saját eszével
rzéseivel újraértelmezze a múlt zseniális
lkotásait" - körülbelül ez volt a Győri
alett negyedik balettestje alkalmából
lhangzott tv-nyilatkozat lényege Markó
vántól a Stúdió '81 riporterének.
ulajdonképpen ennyi elég is annak

ndoklására, hogy az est záróda-

rabjaként bemutatott A csodálatos mandarin
nem Lengyel Menyhért, hanem Markó
Iván szövegkönyvének alapján készült.

Mai nagyváros rakodópályaudvarának
parkolóját látjuk, amikor felmegy a
függöny. Á csillogó, sima fémfelületek-
kel borított óriási hangár szögletessége
riasztóan szabályos betonrengeteget sej-
tet, a távoli híd, a befaroló monstrum
teherautó pedig a „roppant város" lük-
tetését. Nyílik az ajtó, az autóból nyolc
álarcos ugrik elő; bálákat, zsákokat
dobálnak belőle, de máris kiderül:
mindez csak álca volt a legfontosabb, a
nő miatt, akit elraboltak valahonnan.
Miután megoldották a köteleit, és levet-
ték fekete harisnyaálarcukat, gúnyosan,
gyűlölködve, farkaskegyetlenséggel
szimatolják körül. Kézről kézre dobálják,
s közben magukat is egyre hergelik. A
félelmetes, alvilági banda élvezettel
figyeli, szinte tanulmányozza szép,
reszkető zsákmányuk halálos félelmét, e
láthatóan nem közülük való lány visel-
kedését. S hogy embertelen játékuk teljes
legyen, kábítószeres injekciót adnak neki.

Vörös pír árasztja el a lányt. Egy szék-
re ültetik, elhúzódnak tőle és várnak.
Első szólóját - zeneileg az első csalogatóra -
tehát a széken kezdi. Jól látszik
mozdulatain a kábítószer hatása. Önkí-
vületi állapotban lassan moccan, eroti-
kusan, ösztönös nőiességgel. Az egyik

A lány ekkor - minthogy kábító-szeres
mámorában sem felejtette el egyet-len
pillanatra sem, hogy fogoly - hirtelen a
banditára kapaszkodik: védelmet,
menedéket vár. Ragaszkodását az először
értetlenkedve veszi tudomásul, de nem
zárkózik el tőle. Hajlandó cipelni, tűri,
hogy a nő ráfonódjon a nyakára. Érdekes,
diszharmonikus pas de deuxjükben (a
diákkal való találkozás lírai epizódjára)
arcuk és gesztusaik már ár-nyaltabb,
összetettebb érzelmi szférába vezetnek. Á
fiú szinte megszépül a lány közelségétől,
elfelejt erőszakos lenni, arcáról a
csodálkozással vegyes szánalom már-már
a durvaságot is letörli. Ám e fonák
idillnek pillanatok alatt véget vet a banda.
Vad, gyilkos kegyetlenséggel nyúlnak
társukért. Nekimennek, kis híján akár
agyon is ütnék (Bartók művé-ben itt
dobják ki a diákot), ha a lány furcsa
reakciói nem vonnák el róla a figyelmet.

Á lány ekkor már tudja: minden el-
veszett. Odakintről nemigen várhat se-
gítséget, a bandától pedig éppen nem.
Nem marad más hátra: önmagának kell
segítenie önmagán! Es ekkor valami
egészen váratlan történik. Lázas képze-
lete, a kábítószertől nekirugaszkodott
fantázia, a megtépett emberi méltóság, a
szűkölő félelem és iszony együtt -
mondjuk így - fantasztikus tettre készteti:
arra, hogy önmagából teremtsen védelmet
önmagának, hogy csodálatos védelmezőt
teremtsen, hogy - nem túlzás - megszülje
a csodát.

retus Mária és Eck Imre a Mandarin pécsi előadásában (Körtvélyesi László felv.)



Valóban, a harmadik csalogatóra, amely
zeneileg-lélektanilag a mandarin érkezését
készíti elő, hányingert s egy-re erősödő
fájásokat érez. A banda értetlenül,
viszolyogva nézi rettenetes kín-ját, s
amikor verítékezve-őrjöngve letépi
magáról a ruháját és levegőért kapkod,
már segítenek is rajta. Kapcsolatuk
átformálódását jól érzékelteti, ahogyan
felemelik és körbeviszik a vajúdót, aki,
hatalmas rovarként vergődik a kezük
között.

A hangulati és ábrázolásbeli fokozás
akkor kulminál, amikor felhangzik a kis-
terc, a legősibb népi dallamok, mondókák
jól ismert hangköze, mely a zenemű
közegében a mandarin, ,,... az ősi, ter-
mészetből eredő lény zenei szimbólumá-
vá" válik, miközben „alig meghatároz-ható
átmenetet képez a panaszos sírás, a
vágyból feltörő sóhajtás és a zenei dallam
között" (Romolya István). A magasba
emelt lány összezárt, majd hirtelen
szétvetett combjai között ekkor bukkan elő
a Csodálatos feje (nevezzük így ezentúl,
hiszen ő nem egy kínai mandarin!), s lassú
rángásokkal a teste is; végül pedig
barnásvörös óriás lepel hullik utána
(Lengyel Menyhértnél a Mandarin
„selyemkabátja", itt, mint a jövevény
jelképes placentája). Á rézfúvók
fortissimói mintha az ősrobbanást, az első
maghasadást intonálnák. Testük, mint
kétfejű, ősi istenszobor; a születés
látványa, mint az anyaság, a nőiesség, az
asszonyiság diadala.

A lány ekkortól kezdve csak a földön
fekvő jövevénnyel foglalkozik. Finom,
féltő mozdulatokkal, óvatosan érinti meg,
simogatja, törülgeti, majd mikor meg-
fordul és felül, tovább szeretgeti és nö-
veszti. Eközben, mint az anyatigris, védi a
gyanakvó banda lopakodva közelítő
tagjaitól. Amint megérzi, hogy fordult a
kocka, és máris fölényben van, boldog,
erőteljes, szédítő táncba kezd. Önma-gát
ünnepli, de egyúttal férfivá érleli, harcra
serkenti, megsemmisítő támadás-ra
lelkesíti, mozgásba hozza képzelete és
gyötrelme szülöttét. S íme, a tánc (akár-
csak az úgynevezett lánytánc vagy csáb-
tánc a zenében) eléri a hatást: a Csodálatos
már áll, sáljába mint oszlopos köpenybe
burkolózik, karját feszülten, visszafogott
tempóban emeli a szeméig, majd mint a
hirtelen kitört vihar, tombolni kezd.
Barbár, eksztatikus szólójából félelmetes,
féktelen őserő árad, sámánisztikus tánca
szinte felperzsel és feléget mindent, ami az
útjába kerül. A bandát mintha
villámcsapás sújtaná, óriási a

kavarodás, és a lehulló bálák egy időre
mindent elnémítanak. A pillanatnyi nyu-
galomban mint nő és férfi találkozhat-
nak végre. Mint ember az egyetlen,
ideális társsal; egyesülésük a lelki és testi
szerelem himnusza.

De patkány módra, még kétszer elő-
mászik a banda. A Csodálatos második,
majd harmadik szólója egyenes folytatá-
sa az elsőnek: férfias kihívás és összes-
ségében háromfázisú megsemmisítés,
mígnem a nyolc bandita eltűnik, emlékük
is szertefoszlik. Ekkor vakító fehér fény
világítja meg a lányt, tiszta a reggel.
Mögötte pár pillanatra még ott áll s vö-
rösen izzik a Csodálatos, de azután már ő
sincs sehol. Á lány mögött ekkor kinyílik
a hangár kapuja, akár el is mehetne .. .
Neki is iramodik, s a kórus felzengő
hangjaira, az előbb még ott érzett Cso-
dálatos helyére áll, még egyszer átéli a
szülést, az örömöt, a gyönyört -- és meg-
találja a leplet. Magára teríti, s szinte ma-
gába roskadva jön előre az ereszkedő
reflektorhidak fénye alatt, majd -- a való-
ságos beteljesülés immár örök hiányát
megsejtve - kétségbeesetten felkiált.

Ennyit adott számomra a művel való
első találkozás. Markó darabja - az ex-
presszív nyelvezetből és stílusból ki-
növő szimbólumrendszerénél, humaniz-
musánál és katartikus erejénél fogva -
úgy hiszem még alaposabb, behatóbb ta-
nulmányozást érdemel. Egy azonban

máris biztos: Markó megfogalmazása a
maga nemében egyedülálló koncepció,
amely nem az egyes részletektől lesz
zseniális, hanem attól, hogy másságában
is egységes és következetesen bar-tóki,
amennyiben maximálisan megjeleníti,
elmélyíti, sőt, korszerűsíti a zene-mű
üzenetét!
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