a játékstílus terén olyan engedményeket
tett, amelyek semmiféle következetes elgondolást nem tükröztek. Nem irónia
fűszerezi itt a cselekményt, hanem ósdi,
jól bevált vígjátéki ötletek petárdái pukkannak, ami viszont csak felerősíti az
amúgy is kétes értékű darab sekélyességét.
A színészek irányításában sem remekelt.
Azok többnyire saját ízlésükre vagy
ízléstelenségükre hagyatkozva játszanak.
A fontosabb szerepekben Cseke Péter és
Barbinek Péter mértéktartóan komédiázik,
s él vígjátéki lehetőségeivel, a kisebb
szerepekben Zsolnay András és Csikos
Sándor úgyszintén. Am több szereplőről
nem mondhatjuk el ugyan-ezt. Nagy kár,
hogy Mikó István, aki egyébként e műfaj
minden csínját-bínját ismeri, ragyogóan
mozog és énekel, most meg sem próbál élő
alakot formál-ni a pap hálás szerepéből,
ötletei igen-csak külsőségesek. Pedig
humora fakadhatna belülről is, hiszen
ismerjük e színész igazi jellemábrázoló
képességét. Még nehezebben fogadható el
Tahi József ripacskodása, aki a szerelmes
ifjú Carlo alakjából olyan csetlő-botló
együgyűt formál, ami teljességgel ellentétben áll a megírt alakkal. Képtelenség
elhinni, hogy egy talpraesett, szép fiatal
lány ebbe az infantilis falubolondjába
szerelmes. Vándor Éva viszont Marietta
szerepében az előadás legélvezetesebb
perceit nyújtja, mert szépséges és áradó,
szíve és humora van, Domján Editre emlékeztető bűbájos nőiessége elragadóvá
teszi játékát. Rajta kívül Kovács Nórát
illeti még dicséret, aki ebben a harsány
kavalkádban finom ízléssel, kecses mozgással formálja meg Angela szerepét.
Az olcsó ötletek közepette kimagaslik
egy, aminek igazi humorértéke van, ezért
érdemes megemlíteni. Amikor a fán rekedt
pap végre lekászálódhat az alma-fáról, egy
teli szatyor almát cipel le magával. Ennek
az apró játéknak, amellett, hogy jellemző
ereje is van, helyi aktualitása adja savátborsát. (A híres szabolcsi alma!) A
közönség érezhető hálával és harsány
nevetéssel jutalmazza az ötletet.
Ami a darab zenéjét illeti, furcsa megállapításra juthat a néző (hallgató). A Pesti
Színház előadásában a siker oroszlánrészét
még Fényes Szabolcs élvezetes és
dallamos zenéjének és Szenes Iván
szellemes versszövegeinek tulajdonították.
Mára ez a zene elvesztette egykori
vonzerejét. A Mindenkinek van egy álma
című sláger, amely akkor lázba hozta a
közönséget, ma már legfeljebb egy régi
táncdalfesztivált idéz (annak, aki korá

nál fogva emlékszik még rá), de vér-beli
musicaldallamnak nemigen válik be.
Igencsak elszaporodtak hazánkban a
nyári játékok, várszínházi esték. S jó dolog, hogy mindenhol, ahol alkalom és hely
kínálkozik, színházat csinálunk. Az idei
nyári játékok darabválasztására többnyire
az igényesség jellemző. Kisvárdán tavaly
nyáron rendeztek először önálló nyári
színházi előadást, Ruzante Csapodár
madárkáját mutatva be, melyet még idén
nyáron is felújítottak. Sajnálatos, hogy
idén a mércét alacsonyabbra állították,
mind a darabválasztást,
mind a
megvalósítást illetően. Pedig a kisvárdai
közönség ki van éhezve a színházra, s mint
„kezdő" közönség, még nem tud
szelektálni. Nem mindegy tehát, hogy
mivel akarják etetni. Mert a közönség a
habcsókot még csak megeszi, bár túl édes,
a puszit is elfogadja néha csók helyett, de
hát habpuszira végképp nincs szüksége.

KAÁN ZSUZSA

A rockbalett próbája

Fodor Antal legújabb táncművét június 4.
óta nagy közönségsikerrel játssza az Erkel
Színház. A próba előadása a maga
nemében egyszerre több szempontból is
egyedülálló. Azon túl, hogy a koreográfus
pályáján az első kétrészes, egész estét
betöltő alkotás, továbbá hogy ez volt az
Operaház múlt évadjának „a" magyar
balettbemutatója,
olyan
új
vagy
balettszínpadon legalábbis szokatlan eszközöket használ fel, mint az élő beszéd
vagy a trégerekkel-reflektorokkal zsúfolt
nyitott
színpad,
amit
olykor
a
rockzenekarok koncertjein látott fehér és
Dóczi Lajos-Fényes Szabolcs-Szenes Iván: Csók színes füst hivatott bedíszletezni.
(Várszínházi esték - Kisvárda)
A legújabb, legsajátosabb vonás azonZenei vezető: Walla Ervin. Díszlet-jelmez:
ban a zene: Presser Gábor izgalmas, árSzlávik István. Rendező: Halasi Imre.
Szereplők: Zsolnay András, Cseke Péter, nyalt, kíséretnek kitűnő, jól táncolható
Bessenyei Emma, Barbinek Péter, Csikos zenei szövete, amely - montázsszerűen Sándor, Kovács Nóra, Mikó István, Tahi
részleteket használ fel Bach h-moll miJózsef, Vándor Éva.
séjéből, a d-moll toccata és fúgából, valamint a János passióból.
E számunk szerzői:
E zenei kétarcúság nem a véletlen műBALLA LÁSZLÓ pszichológus
ve. A próba cselekménye ugyanis két száBÁNYAI GÁBOR újságíró,
lon indul: egy táncegyüttes hétköznapa Magyar Televízió munkatársa
BÉRCZESSI B. GYULA színháztörténész jaiban (Presser) és az általuk próbált
BŐGEL JÓZSEF a Művelődési
passiójátékban (Bach). Szövegkönyvét
Minisztérium főmunkatársa
szintén a koreográfus írta Nikisz KaBÖJTE JÓZSEF dramaturg
zantzakisz: Akinek meg kell halnia című
BUDAI KATALIN újságíró
népszerű regényéből. Napjaink koreogCSERJE ZSUZSA a Pesti Műsor
ráfusi gyakorlatában ez a bizonyos
munkatársa
„alapján", „nyomán" a felhasználás legCSÍK ISTVÁN újságíró,
különfélébb mélységi szintjeit jelentheti, a
az Ipari Minisztérium Sajtó- és
leghűségesebb, legpontosabb adaptációtól
Propagandaosztályának csoportvezetője
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,
a csupán egyetlen mozzanat át-vételéig. A
a SZÍNHÁZ munkatársa FORRAY
magam részéről nem is tartom helyesnek
KATALIN újságíró,
a kész művön utólag számon kérni az
a SZÍNHÁZ munkatársa
ihletőként megjelölt eredeti alkotást. (Az
HONTI KATALIN színháztörténész
új beszéljen önmagáért!) A próba esetében
KAÁN ZSUZSA az Állami Balettintézet
viszont - úgy is mond-hatnám: sajnos tanára
egyenesen elengedhetetlennek érzem az
KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője
összehasonlítást, mert hiányosságainak
NÁNAY ISTVÁN újságíró,
csak így lehet a végére járni.
a SZÍNHÁZ munkatársa PÁLYI
Adott tehát a regény a maga hibátlan
ANDRÁS újságíró,
dramaturgiájával, amelyben minden lega SZÍNHÁZ munkatársa RÓNA
KATALIN újságíró,
apróbb részlet is indokolt, ahol mindena Film Színház Muzsika munkatársa
nek oka van. A gazdag Likovrisz falu
SZÁNTÓ PÉTER újságíró,
öreg elöljárói a jövő húsvétkor megrena Népszava munkatársa
VERESS JÓZSEF filmtörténész,
dezendő passiójátékra szereplőket válasza MOKÉP igazgatóhelyettese
tanak. Az írónak egy egész év áll rendelkezésére ahhoz, hogy a kijelöltek lel-

kiekben s életükben is felkészülhessenek a
szent játékra. Ez az idő viszont olyan
eseményekkel terhes, amelyek meggyorsítják, befolyásolják ezt a folyamatot, és
szinte kiprovokálják az emberek állásfoglalását; vezessen az akár a szülői ház
megtagadásáig, a menyasszonyról vagy a
nőről való teljes lemondásig, az éhezés,
nélkülözés aszkétikus vállalásáig vagy az
élet feláldozásáig. Egy táncműben viszont
más törvények uralkodnak, mint a
regényben: a mozdulat, a zene, a tér, a
látvány, egyszóval a táncszínház törvényei. Nézzük: e lényegi különbségből
hogyan s milyennek születtek meg
táncmű fejezetei...
A próba; I. rész
Reggel van. Valahol, napjainkban, egy
nagylétszámú balettegyüttes szokásos
munkanapját kezdi. Évődve, nevetgélve
érkeznek a táncosok, cuccokkal, szatyrokkal,
gyakorlótrikókban.
Egyikük
(nevezzük ezentúl Táncosnőnek) vidám
szólóba kezd. Először csak néhányan,
majd valamennyien csatlakoznak hozzá,
hangulatos együttes össztánc kerekedik,
amit egy férfi, a Táncos, robbanó, bravúros
variációja szakít meg. Megtapsolják és
melegítenek tovább.
Hirtelen öt köpenyes alak vonul be a
nézőtérről: ötödmagával érkezik az Idegen
(a regény szerint a török elől menekülő s a
falutól befogadást kérő Fótisz atya és
népe); fekete lepleik alatt fehér trikójuk
csupa vér. A Táncosnő rémülten társához,
a Táncoshoz simul. A jövevények
középen,
egy
tömbben
táncolnak,
fájdalmasan, kérlelőn, lágyan omló mozdulatokkal. Dal csendül, imádkoznak,
karjukat a társulat felé tárják. Az együttes
közben elindul, és szemügyre veszi őket,
de jól látszik: sorsuk egyedül a Táncostól
függ. Ő viszont őrjöng, tánca-véleménye
óriási rohanás. Izzó vörös fényben,
erőszakos, kemény ritmusokkal körbejárja
s kíméletlenül kiutasítja őket. Ökölbe
szorított kezű, görcsös mozgását a
táncosok egy része is „magára veszi";
táncuk dübörgő, hörgő tiltakozás.
Az idegenek némán tűrik a megaláztatást, mégis kénytelenek tudomásul venni,
hogy kis csapatuknak itt nincs helye.
Megtörten nyúlnak köpenyeikért, mennének tovább, amikor váratlanul a Táncosnő
pártjukat fogja. Még annak árán is, ha ezért
kegyvesztett lesz társa és néhány kollégája
(a bordóruhások) előtt. A lány, s vele a
táncosok másik csoportja (a kékek) az
idegenekhez megy,

Pongor Ildikó A próba előadásában (Magyar Állami Operaház)

óriási körtáncba vonja őket, trikókat ad
nekik. Jelezvén: általuk befogadtattak.
Ekkor a hangosbemondó - mintegy a
láthatatlan balettigazgató megbízásából közli, hogy a passiójáték próbáját megkezdik. A hang kijelöli a szereplőket.
Eszerint a titokzatos igazgató egyetért
azzal, hogy az idegenek maradjanak,
mivel vezetőjüket mindjárt szólistának is
alkalmazza(?). Jézus szerepét ugyanis rá,
Mária Magdolnáét és Júdásét a táncospárra osztja.
Hosszadalmas, nyíltszíni átöltözés után
viszont valóban hatásos, nagyszabású
táncképpel kezdetét is veszi a próba. A
nézőtéren át bevonul Jézus, Mária Magdolna s a legkedvesebb tanítványok,
hozsannázva köszönti őket a nép. Jézus
dicsfényben úszik, üdvözült arccal,
boldogan táncol a tömeg élén, Benedictus, Benedictus! - zeng a h-moll mise .. . A
kiteljesedő,
mámoros-ujjongó
körtáncnak éles csengő vet véget. El sem
feledhetnénk: itt színpadi próba folyik.
Ekkor mindenki kimegy, csak a Jézust
megszemélyesítő idegen marad, és szól a
hang: „Zene indul!" Kigyúlnak a dia-

dalkapu folyosószerű lámpasorai, és
újabb próba kezdődik. A János passió
részletére a magányos Krisztus vall hitről, kétségekről, üdvözülésről. Bár a
szóló végén két öltöztető dörzsöli le
izzadt testét (itt kezd az oda-vissza csatolás erőltetetté válni), az Idegen még
mindig a szerep hatása alatt áll. Alig meri
elhinni a Táncosnő tétova, tiszta érzelmi
kitárulkozását, de csakhamar már
mindketten rajongva nézik, s túláradó,
boldog rohanásban fogadják el egy-mást.
Találkozásuk
minden
érzékiségtől
mentes, áhítatos. Teljes valójukat lenyűgözi a szerelem csodája. Ám a legihletettebb, Iegszentebb pillanatban mögöttük
terem a Táncos, szűkölő féltékenysége
megzavarja az idillt. Feszült légkörben
szólal meg ismét a megafon: „Kérem a
színpadra Júdást és a főpapokat!"
A d-moll toccata és fúga erőteljes, izgatott
hangjaira indul a tánc. Az öt főpap, mint
öt fekete démon. Közöttük Júdás gyáva
és tanácstalan. Némi lelki vívódás után
megadja magát, mire az égből hullni kezd
az arany, földre roskadt

Metzger Márta Bach-Presser rockbalettjében

alakját a papok leborítják köpenyükkel és
távoznak. Júdás dermedten érzékeli, hogy
egyedül van. Undorral rázza le magáról s
kihurcolja a köpenyeket, majd a nézőtéren át eszeveszett rémülettel elinal.
Hatásos jelenete akár az első rész záróakkordja is lehetne, de nem. A csodatevés, s egyáltalán mindenféle krisztusi
csodatett szimbólumaként rongyos, elgyötört, félkarú, féllábú menekültek
csapata özönli el a teret. Amint azonban
Jézus a színpad torkából áthalad közöttük,
sorra megtisztulnak, meggyógyul-nak.
Júdás vezetésével viszont pribékek törnek
elő, Júdás Jézushoz megy, a fülébe súg
(nem látszott csóknak!), mire a
fogdmegek megrohanják, körülfogják,
főnökük intésére elhurcolják. Hamarosan a
főnök is menne utánuk, de Mária
Magdolna - tartva a végső parancsadástól-, kézen fogja, visszahúzza és felkínálja magát neki. Az aktus drasztikus pillanatai után megszégyenülten marad egyedül a lesújtó felismeréssel: hiába alázta
meg magát, Jézuson nem segített.
Foglaljuk össze, mi történt eddig: a
Táncosnő (az együttes kedvence, nyilván
első szólistája) mint a társulat egyik
legbefolyásosabb tagja megszánja isme

retlen kollégáit és segítséget nyújt nekik.
Ezáltal rokonszenves lesz az Idegennek
és csapatának, de szembekerül a Táncossal, aki nemcsak társa, de a társulat
másik oszlopa is. A táncmű magánéleti
síkján létrejött tehát a konfliktus, mely
nemcsak a szerelmespárt, hanem a társulatot is megbontotta. A szerepkiosztás
után kezdődő próba során láttuk az
üdvözítő Jézust a boldog tömeg élén, és
magányosan, tépelődve, mindenre elszántan. Majd újra, mint az Idegent,
akinek a Táncosnővel való igaz szerel-mi
találkozását a Táncos tetten éri, és ezután, mint Júdás, hagyja magát lefizet-ni.
Láttuk továbbá a csodatevő Jézust;
Júdást, amint elárulja, és Mária Magdolnát, amint odaadja magát az üldözők
vezérének.
Fodor Antal új színpadi művének néhány legértékesebb részlete ez; az I. rész,
folyamatát tekintve, egyébként is egyre
összefogottabb, hatásosabb; s mihelyt a
jeleneteket csak rövid időre vagy egyáltalán nem szakítják meg, a cselekmény is
felgyorsul. Valóság és színház néha
meglepően jól ki is egészíti egymást. A
Táncos féltékenysége magyarázza-mélyíti
el például Júdás gyűlölködését, alatto

mosságát. Júdás megvesztegetése, Jézus
csodatevése, Júdás árulása, Mária Magdolna önfeláldozása mind gördülékeny,
koreográfiailag is változatos képek sorát
nyújtja. Az sem baj, hogy Mária
Magdolna önfeláldozásáról szó sincs a
Bibliában. (Mint „bűnös nő", „ ...könynyeivel kezdé öntözni az ő [Jézus; K.Zs.]
lábait, és fejének hajával törlé meg, és
csókolgatá az ő lábait, és megkené drága
kenettel". [Lukács ev., 7,38]. Mária
Magdaléna városról városra kíséri
Mesterét [Lukács ev. 8,2], ott van a keresztrefeszítésnél, és egyike azoknak, akik
az apostoloknak hírül viszik: Jézus
feltámadott [Lukács ev. 24,I0].)
Jól sejtjük: ez is a regényből vett motívum, csakhogy ott valóságos áldozat, a
Mária Magdalénának jelölt, a pásztorJézusba szerelmes Katerina áldozata. A
szép, szőke özvegy már nem is a testét,
hanem az életét kínálja fel Manolioszért a
homoszexuális agának, orvul meggyilkolt
ágyasa, Juszufka ellenében. Katerina
biztosan tudja, hogy Manoliosz ártatlan, s
csak azért vállalja a gyilkosságot, hogy a
vérszomjas aga bosszújától a falut mentse.
Ezek után pedig térjünk vissza a darabhoz, hisz az első rész vége, meglepetése s
talán egyszersmind dramaturgiai bukfence
is csak most következik : az „erőszakkettős" után magához térő, még a
szerep súlyától fáradt, megviselten szedelődzködő Táncosnőt meglepi egy kollégája (a passió szerint az üldözők főnökének „jobbkeze"), és megerőszakolási
kísérletének meghiúsulása miatt megkéseli: a Táncosnő meghal ...!
A regényben - tudjuk - Katerina is
meghal, ám kettőjük halála nem ugyan-az.
Katerina halála akkor sem értelmet-len, ha
végül is hiábavaló, mert az asszonyi
önfeláldozás tökéletes példája. Ezért is hal
meg boldogan, de a Táncosnő élni akar.
Halála nem önfeláldozás, mert nem
önmaga előtt lesz áldozat, hanem az
érzelemnélküliség, a szexuálszadizmus, az
erőszak oltárán.
A próba; II. rész
Halála mindenesetre az I. rész legdrámaibb mozzanata, az egész táncmű nagyjelenete. Kérdés, mit kezd majd vele a
koreográfus a továbbiakban.
Katerinát ugyanis szintén a regény
felénél szúrja le az aga, csakhogy itt, ezután az asszony „már nem hiányzik". Az
írónak bőven van anyaga és alakja; tudja
úgy bonyolítani és annyi új mozzanattal
gazdagítani a történetet, hogy ki-

tegyen még egy fél regényt. A balettben
viszont a Táncosnő kulcsfigura; halálával
döntően megfogyatkoznak a szereplők,
helyére nem nő föl senki, maga a társulat
sem.
A II. részben így szinte alig történik
valami. Mivel a színpadi közösség életébe
nem szólnak bele újabb (társadalmi,
politikai) események, a passíó egyre
érdektelenebb folytatásán kívül egy teljes
felvonáson át csupán egyetlen fel-adat
marad: a Táncosnő halálát megtorolni.
A Táncos szerelme elvesztése miatt természetesen az Idegent vádolja. Ő
azonban -- az emlékezetes szerelmi kettőshöz képest - ekkor túlságosan is érzéketlenül viselkedik. Szinte visszavonul,
lényegileg meghátrál a régi szerető előtt. A
darab tehát az első részben ki-húzott lapot
a másodikban nem játssza ki. Nincs és
nem is lehet igazi harc, mert az Idegen
nem válik ellenféllé. Ennélfogva a társulat
(kék) tagjait sem az igazáért-szerelméért
való küzdés tömöríti mögé s állítja a
bordókkal szembe. Míg Manoliosz,
amikor eljött az idő, kifarag-ja a háború
Krisztus-arcát, és Fótisz atya mellett az
üldözött csapat élére áll, addig az Idegen
csak üdvözülni akar, Jézust játszani,
miközben elárulja a szerelmet, azaz: a
tiszta
emberséget.
Paszszivitásával
átengedi a terepet a Táncos-nak, s így a
parttalan dühnek, gyűlölet-nek most már
korlátlan utat nyit.
A Táncos-Júdás lázítása nem is hiábavaló. A társulatban tömeghisztéria tör ki
az idegenek ellen, az „üldözők" további
dulakodást szítanak, vezérük pedig elköveti a darab második gyilkosságát: lelövi a próbáról még a kereszten felejtett
Idegent (?), noha ő találta meg a corpus
delictit, s így pontosan tudja, melyik kollégája volt a Táncosnő gyilkosa. (Regénybeli előképe, az aga, elvakultságában
is helyesebben cselekszik nála. Amikor
kiderül, hogy Juszufkája torkát a lovász
vágta el, saját kezűleg végez vele, és az
önfeláldozásra jelentkezett Manoliosz nem
is érdekli többé!)
Végső soron a halott Táncosnőért így a
társulat szolgáltat téves igazságot, csak
nem tudni, mi okból és milyen jogon; a
felbujtó Táncos és mindkét gyilkos bűntársává válik; ám a büntetés elmarad. A
kékek csapata elviszi a halott Idegent, de a
Táncos büszkén néz utánuk, mint aki jól
végezte dolgát, s a többiek sem száll-nak
magukba túlságosan. Mi ez hát? A vak
erőszak dicsérete?
De várjunk még a végső szentenciával.

Dózsa Imre az operaházi rockbalettben (MTI fotó - Horváth Éva felvételei)

A befejezés még tartogathat valamit, ami
megfordíthatja ezt az egyelőre eléggé
megkérdőjelezhető eszmei mondanivalót.
Az epilógus szerint új nap kezdődik,
ugyanúgy, mint az előzőn. Gondtalan, fecsegő táncosok érkeznek; elsőként, egymást átkarolva, a Táncos és a Táncosnő.
A már látott bemelegítés végén, amint
Presser napfényes muzsikája elkomorodik, mindnyájan előrejönnek a rivaldához, mint a darab elején, és sokat sejtetően a távolba néznek.
A néző próbája?
Mire jó e végső fordulat? Azt aligha jelentheti, hogy folyamattá általánosodott
az egyszeri eset. Inkább azt, hogy amit
láttunk, az egyszerűen nem volt igaz.
Hogy a balett két legértékesebb jelenete:
Mária Magdolna áldozata-lelki drámája s
ugyanígy a hús-vér balerina fizikai drámája és értelmetlen halála csak csaláslátszat-játék. Ami pedig utána következett, értelemszerűen meg sem történt;
egyáltalán: minek is mentünk el a színházba?

Ellenben ha a Táncos egy új, egy másik
lánnyal érkezik, úgy talán minden korábbi
bizonytalanságunk (vajon az életben is
megtorlatlanul marad minden; lehet-e
bűntudattal a lelkünkben nyugodtan élni;
csakugyan oly hamar felejtünk, s
borítunk fátylat a „kellemetlen" emlékekre stb.) egyszeriben bizonyossággá
vált volna. Maga a balett - minden egyéb
problémája ellenére - így még katartikus
erejű korrajz is lehetett volna, a nézők
számára kemény, felrázó, kegyetlen üzenet: szálljunk magunkba! Mert igenis
tudunk bűntudattal is nyugodtan élni,
mert hamar felejtünk és bocsátunk meg
önmagunknak s a nálunk erősebbeknek!
Így viszont csak kételyt ébresztett a
koreográfussal mint rendezővel szemben. Mert azt mégsem feltételezhetjük,
hogy A próba bennünket, nézőket akart
próbára tenni, azt kérdezvén: És Te hogyan cselekedtél volna? Ezzel a maximális etikai programmal ugyanis csak abban
az esetben állhatna elő, ha önmagával
mint balettdrámával szemben is maximális igényeket támaszt és teljesít.

Ez azonban nincs így. Igaz, eddig jobbára csak a dramaturgiai-szerkezeti problémákat vettük sorra, emellett azonban
műfaji, koreográfiai s egyéb rendezői hibákat is találni.
Miért nem dráma?

Kezdjük azzal, hogy A próba inkább epikai, mint drámai mű. A passiójáték történéseinek eleve epikus jellegét ugyanis nem
nyomja el egy izgalmas magánéleti sík
konfliktussora. Sőt, ahelyett, hogy az
epikus részletek beolvadnának a cselekmény menetébe, s epizódként vennének
részt az alakok jellemzésében vagy a konfliktusok megoldásához vezető úton, fordított helyzet áll elő: a prológusban megismert figurák nem saját életükben, hanem a passióban lépnek tovább. Nem az
élő személyek karaktere változik (ha igen,
akkor is negatív előjellel: éppen az
abszolút főszereplő Idegen lesz egyre
gyengébb), hanem a passiójáték bibliai
alakjaié. (Júdásról tudjuk meg, hogyan
adja el a lelkét, s közben mit él át, Mária
Magdolnáról, hogy mennyire szereti Jézust, s Jézusról, hogy a hit mégiscsak
boldogít.) Holott miután a szerepek már
eleve elrendeltettek, a társulat drámáját
kellett volna mégis úgy alakítani, hogy
életük bibliai helyzeteket produkáljon, és
megszülje korunk Jézusát, Júdását és
Mária Magdolnáját (értsd: Jézusait, Júdásait és Mária Magdolnáit).
M ié r t nem rockbalett?

Szándéka szerint Fodor is ezt a megoldást
tervezte. S hogy mégsem sikerült megvalósítania, annak az az oka, hogy akkor is
Kazantzakisz regényében keresett ötleteket, amikor csak saját fantáziájára, a balettdráma belső logikájára, a mozdulatokgesztusok áttételes, több rétegű jelentésének-hatásának erejére kellett volna bíznia magát. Igaz ugyan, hogy Fodor ez-úttal
önálló, egységes rock-táncnyelvezetet sem
hozott létre, amiből, mint mozdulat- és
stílustárból a szituációknak megfelelően
választott volna. A próba mozdulatkészlete
a klasszikus balett, a modern tánc,
dzsessz-tánc-elemek
és
hét-köznapi
gesztusok változó arányú keveréke. S bár
némely tánckép Fodor korábbi műveit is
felidézi (az E-dúr hegedűversenyt, az
Átváltozásokból a férfiszólót és a Jósnő
monológját, a Kitöréseket, a V I I I . Ecloga
női táncait), A próba koreográfiailag sem
lett szintézis, inkább csak a rockbalett
próbája. Az igazihoz ugyan-is igazi dráma
és izgalmas, újszerű, egy-stílusú nyelvezet
kell; a jó zene s a szín-

padraállítás látványos fogásai önmagukban még nem elegendők.
Még akkor sem, ha A próbát előadó
művészek mindkét szereposztásban kitűnő technikával táncolnak, és a felvázolt
figurákhoz - a maguk módján - színészileg
is hozzáadják a maximumot.
A főszereplőként választott Dózsa Imre
az összes szólista közül a legnagyobb
telitalálat. Dózsa ugyanis maga a
megtévesztő hasonmás. Idegenként is a
földön járó Jézus Krisztus, akinek mindent
elhiszünk, mert tiszta arcú, rajongó,
felkent és magasztos. Ugyanebben a szerepben Lőcsey Jenő lágyabb, diákosabb. S
mivel ő nem „egy az egyben" hasonlít
civilizációnk középkor óta formálódó
Krisztus-képére, színészileg is ott nyújtotta a legtöbbet, ahol a darab szerint valódi feladatot érzett: a szerelmi kettős-ben.
Pongor Ildikó és Metzger Márta Mária
Magdolnája között annyi lehet a
különbség, mint egykor Ruttkai Éva és
Törőcsik Mari Júliája között volt. Pongor
Táncosnője a társulat sztárja, Metzgeré az
üdvöskéje. Pongoré büszke és öntudatos,
inkább ésszel, mint ösztöneivel szeret.
Mária Magdolnája is okos és tudatosan
kihívó, mert mindent egy lapra tett fel.
Metzger Táncosnője érzőbb, el-esettebb,
kitárulkozóbb.
Önfeláldozása
kétségbeesett segélykiáltás, miközben
viszonyog és utálkozik önmagától. Nekem
mindkettőjük felfogása tetszett. Legfeljebb
azzal a megjegyzéssel, hogy Pongor
táncában több volt a klasszikus balettjegy,
Metzger
mozgása
viszont
polimetrikusabb, tört vonalúbb, így az ő jelenlétekor a mozgásanyag említett hiányosságait kevésbé érzékelhettük.
Kcveházi Gábor Júdása- szinte partnernője ellenpontjaként - maga a nagybetűs
spontaneitás. Táncosát is szélsőséges indulatok vezetik; robbanékonyságához,
megzabolázatlan szenvedélyességéhez képest a Szakály György formálta figura
konokabb, befeléfordulóbb, önemésztőbb.
Összeszorított foggal nyeli ha-ragját,
ameddig csak bírja. Egy-egy jelenet
mindkettőjüktől emlékezetes maradt:
ahogyan a Táncos (Keveházi) rátalál halott szerelmére, és ahogyan Júdást (Szakály) megveszik a főpapok.
A további két főbb szerep alakítóinak is
sikerült figurákat teremteniük: Eck Imrének kéjenc-étkű, Nagy Zoltánnak vámpírmosolyú Főnököt, Balikó Istvánnak
alattomos és simulékony, Urbán Istvánnak szadistává részegedő Gyilkost.

HONTI KATALIN

Osztrák egyfelvonásosok
Anton Wildgans: A hirdetés
Arthur Schnitzler: Literatura
Felix Salten: Finom lelkek

A bécsi szecesszió fuvallata lengi körül
ezeket a darabokat; fülledt szalonok ingerlő parfümje vegyül ebben a császárváros ódon illatával. Egy amerikai szerző Carl E. Schorske - Fin du siécle Vienna
című könyvében azt írja, hogy a századforduló táján Bécsre az életérzés hipertrófiája jellemző. Virul az érzelmek kultusza. A Liebelei világa ez - Schnitzlernek talán legszebb darabja is ezt a címet
viseli. Ez az a játszi szerelmeskedés, mely
olykor mégis vérre megy. De nem ezen a
színházi estén. Itt most az aranyfüstös,
rizsporfelhős bécsi századvéget látjuk.
Mert van a bécsi szecesszióban - ebben
a feszült és dinamikus szellemi mozgalomban - démoni vonás is. Mint egy
filmelőzetes, úgy vet fel valamit mindabból, amit a huszadik század során megéltünk. A mozgalom egyik vezéralakja és
botrányköve, Schnitzler elsőnek fedezte
fel az elfojtott erotikát az irodalom számára. Az író nagy tisztelője, Freud „kolléga"-ként üdvözölte ötvenedik születésnapján. (Ami a kollégaságot illeti,
Schnitzler medikusként Freud mesterének klinikáján asszisztenskedett.) Freud
rajongása egyébként mitikus méreteket
öltött, „hasonmását" látta Schnitzlerben és
tudatosan kerülte.
A minden kötöttségéből kioldódni készülő Ént általában vallásos tisztelet övezi. E vallás oltárán Narcissus ül, akit
ösztön- és lelkiéletének hínáros mélyébe
csábít az önszerelem. A császárváros művészelitje fájékonyan borzong és befelé
fordul; a világ csak hangulatainak nyersanyaga. A társadalmi erőtérből kivont
energiák az esztétikumba szöknek.
Hulló birodalom, hanyatló életforma,
veszendő régi értékek, az élet mohó habzsolása... De nem pogány életörömtől
duzzadó, barbár falánkság ez, hanem
csömörös másnaposságtól kísért, homályos bűntudattól szorongatott, feszengő
hedonizmus. A bécsi szecesszió vészjelzés is - olyan vészcsengő, amely egy zenélő óra dallamára berreg.
A Monarchia

A Monarchia is színen van ezekben az
osztrák egyfelvonásosokban. Nem csak

