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A csodálatos Fábólfaragott
Az évente ismétlődő arezzói nemzetközi egyfelvonásos fesztivál tavaly novemberi programján
három kategóriában zajlottak a versenyszerű előadások. A kötelező prózai egyfelvonásost,
Massimo Dursi Utazás Párizsban című szatiriko-abszurdoidját - a vendéglátó Teatro
Petrarca társulatán kívül, amely nem szerepelt a hivatalos versenyben - svájci, angol együttesek,
valamint a zalaegerszegi Állandó Színház művészei játszották. A kabaréműfajban - amely
inkább a revü és az énekes-zenés vokál között képezett átmenetet - kanadai, román és
amerikai színház szerepelt. Végül a pantomimkategóriában - a zalaegerszegieken kívül - egy
tokiói és egy amszterdami együttes lépett föl; egy másik holland társulat pedig bemutatót
tartott.
Az előadásokkal párhuzamosan zajló kongresszus napirendjén egy nemzetközi vándor könyvkiállítás előkészítése szerepelt. A kiállítás központja Arezzo, London és Athén lenne.
Megnyitását 1983 novemberére tervezik, és a lehetőségek szerint ellátogat Budapestre is.
A fesztivál nemzetközi zsürije a kötelező kategóriában a londoni Performance Exchange
társulatát jutalmazta első díjjal. A kabaréműfajban a New York-i Works in Progress együttes
nyert kategóriadíjat Az egész előadássorozat legnagyobb szakmai elismerését és közönségsikerét a
zalaegerszegiek produkciója aratta, A csodálatos mandarin című Bartók-remek előadása. A
kategóriadíjon kívül Ruszt József - megosztva az angol Daniel Foley-val - megkapta a legjobb
rendezés díját. A legjobb női és férfi alakítás díjazottjai Fekete Gizi és Szalma Tamás, a
Mandarin főszereplői. A legjobb díszlettervező: Menzel Róbert, aki a zalaegerszegiek mindkét
előadásának színpadképét tervezte. Nádházi Péter a Dursi-egyfelvonásosban nyújtott
alakításáért (rendező: Merő Béla) a francia Avant Scene című folyóirat különdíját érdemelte

1. A zalaegerszegi Állandó Színház Ruszt
József által rendezett A csodálatos mandarin-bemutatója visszatér a balettől a pantomimhez.
A dolgok közepébe vágva, ez azt jelenti, hogy ezen az előadáson nem utalásokkal élnek, hanem eljátsszák a testi szerelmet, annak minden kínját, minden
szenvedéssel teli poklát. Azaz Ruszt viszszatért a balettől a pantomimhez. E műfajkülönbség legprózaibb, gyakorlati és
végül is lényegtelen oka lehetne, hogy
Ruszt alakulóban lévő színháza nem rendelkezik balettkarral. Azonban nem ennek
hiányában játsszák prózai színészek a darabot, valójában egy tudatos, minden mozzanatában végiggondolt rendezői koncepcióról van szó. Ugyanakkor tudott,
hogy maga Bartók is pantomimnek gondolta A csodálatos mandarin előadását, s ha
igaz is egyrészt, hogy minderre a korabeli
balett konzervativizmusa indíthatta, másrészt valószínűleg, figyelembe véve a
zene elementáris vadságát, nem kívánt
tekintettel lenni a balett önálló életet élő,
sajátos konvencióira. Arról a konvencióról van szó, amely sajátosságánál fogva
akár akadálya is lehet az új, eredeti
megoldások megvalósításának. A balett
műfajából
és
pozíciójából
adódó
nehézségekre utal például Kaán Zsuzsa
(SZÍNHÁZ, 1981. szeptember) A
csodálatos mandarin

kapcsán. A tavalyi évadban bemutatott
Seregi László-féle koreográfia kapcsán
idézi annak vallomását, tervét, amely
egyébként megejtően közel jár a jelenlegi
zalaegerszegi
előadáséhoz,
majd
kénytelen tárgyilagosan megállapítani: a
koncepció és a megvalósulás közötti különbség óriási. („ ... vártam a bemutatót,
de csak a terv nyomait kaptam, egy szelíd
szalondrámát a beígért mai grand guignol
helyett, egy kompromisszumos megoldást
. . .") Ruszt nem balettet rendez, s így
nem kötik a konvenciók által teremtett
allegóriarendszerek. Mindez azt jelenti,
hogy Zalaegerszegen nem el-táncolják a
szerelem allegóriáját, hanem egész
egyszerűen eljátsszák azt, a maga
jelzőkre nem szoruló, tényleges valóságában. A mozdulatok nem utalnak egy
másik valóságszintre - amely az operán
kívüli -, hanem felidézik azt. Nem emlékeztetnek a testi szerelem mozdulataira,
hanem elvégzik azokat.
Így az egész előadással Ruszt mintha
visszautalna Kierkegaard Don Juanjára.
„A zene abszolút tárgya az erotikus érzéki zsenialitás." (Bp. 1978. Gondolat, 87.
old.) Ugyanakkor - még mindig Kierkegaard - mélyen átjárja előadásának
szellemét annak felismerése, hogy „a
nyelvben reflexió van, és ezért nem képes
kimondani a közvetlent ".
Ez az előadás pedig épp a közvetlenség

diadala, Ruszt szinte minden olyan „civilizált" konvenciót kiiktatott, ami a zene,
a tánc és a néző közé állhatna. El-hagyja
azokat a távolságtartó elemeket, amelyek
révén az előadás kockázatos mi-volta
lecsökkenthető, de amelyek révén az
intenzitás is feltétlen kisebb. A zene a
teljes egyszerűségében feltárt történet, a
szereplők között semmi „elválasztó elem",
semmilyen kulturális gát nincs : ha az
előadás kihívó, úgy a személyiség
önmagára ébresztésének értelmében az.
(Azaz nem botrányos, nem bátor, nem
kísérleti.) Ruszt rendezésének alapmotívuma a természetesség: s ennek eredménye a történet mitikus egyetemessége is.
2.

Az előadást térben az U-alakban elrendezett széksorok határozzák meg. Maga a
színpad gyakorlatilag üres sík, melyet a
hátsó emelvény és minimálisan stilizált
kapu egészít ki. A kaput a térrel össze-kötő
lejtő szolgál a szereplők ki- és bevonulására, az újabb részek felvezetésére, de
a tulajdonképpeni események gyakorlatilag
elöl, a padló magasságában tartott téglalap
alakú síkon történnek. Így szinte minden
egy magasságban történik velünk, a
közvetlen közelünkben, hallhatjuk a ziháló
színészeket, és pontosan követhetőek a
süllyedő-emelkedő mellkasok mozgásai is.
A színen tehát nincsen nagyváros, a hely
nem bűntanya, a három csavargó pedig
akárhonnan és akár-mikor érkezhetett.
Mindenhol történik ez a történet, és nem
pusztán a XX. században. Az általánosítás
- később látni fogjuk - jogos: Ruszt mítoszt
teremtett abban az értelemben, hogy élővé
tett és újra elmondhatóvá egy ősrégi és
mindig újra-fogalmazandó történetet.
A városra, a modernségre leginkább
talán még a hátsó falnál elhelyezett széksor utal: itt ülnek ruhatári fogasok között a
Gavallér és a Diák, valamint pár öltönybe
bújtatott,
néma
megfigyelő,
akik
megejtően hasonlatosak épp ezért a
nézőkhöz. Az ő hűvös nyugalmuk, részvétlenségük és tehetetlenségük valóban
intő jel.
A cselekmény néma előjátékkal kezdődik, feltűnik a Mandarin, elöl megáll a
Lány, majd a csavargók is belépnek, kiket
hosszú nadrágjuk különböztet meg szinte
teljesen mezítelen segítőiktől. Cipőt
mindössze ketten viselnek. A Gavallér
lakkcipőt, s a Lány tűsarkú, fekete szandált. Ruhája elég egyértelmű: fekete
neccharisnya, trikó s vörös flitterekkel
borított szmokingkabát. Ez utóbbi igen-

csak fontos szerepet tölt be, a két hajtóka
vörös fényei rávetülnek hol a Gavallér, hol
a Mandarin arcára. Ölelkezés, találkozás
közben különös alsó ellenfénnyel világítva
meg a maszkba zárt arcokat.
A Gavallér és a Diák egyaránt remek
karakter. Mindketten fehérre festett
bohócarccal állítanak be, a Gavallér
kabátban, kopaszságot mutató parókával,
inkább professzora egy rég letűnt
világnak; a Diák fehér térdnadrágjában,
szemüvegével már-már egyenesen Fellini
Amarcordjának diákjait idézi. A lej-tőn
megálló (és később lecsúszó) alakokat a
Lány kötéllel vonszolja maga után a
színpad elejére, hogy kikezdjen velük,
egymáséi legyenek.
A Gavallérral való szerelmi aktus a
dráma első csúcspontja. Az öregember
szorongása és a Lány higgadt profizmusa
valóban szívet szorító és őszinteségében
rémületes. A Diák és a Lány tánca
következik, majd megáll a kapuban a
Mandarin, az ő arca is fehérre festve.
Hatalmának és erejének tudatában, de
félénken és hunyorogva áll a Mandarin,
szinte az egész előadáson megőrizve riadt
arckifejezését, félénk tartását.
Ez a Mandarin nem egzotikus idegen.
Nem a szalonelképzelések keleti romantikájának figurája. Nagyon is emberi,
nagyon is bartóki a figura, első mozdulatával - széttárt ujjak, különösen emelt
lábak
nyilvánvalóvá
teszi:
a
Fábólfaragott királyfi indul el.
Nem hiszem, hogy e világos és egyértelmű utalásnak le lehet és kell írni a
konkrét jelentését, nem hiszem, hogy
lefordíthatnánk azt. A figura kétértelmű és
ismerős. A Mandarinban feltűnő Fábólfaragott az idegenségben és méltóságban meglevő esetlenség, a hidegség és
gépiség, a marionettben felvillanó személyiség, a sérthető ember, a halandó és
pusztíthatatlan eszmény, mindennek egyszerre való megjelenítése elég evidens
ahhoz, hogy hasson, és elég bonyolult is
egyben, hogy ne lehessen világosan, definíciószerűen megfogalmazni. Ettől az
értelmezéstől az egész előadás új, eddig
rejtett hangsúlyokat kap, új értelmezési
tartományt nyer: Ruszt Mandarinját nem
köti a mozdulatlan merevség, a keleti
idegenség időnként már kínos póza. A
konvenciót felrúgó szerep hatalmas
lehetőséget nyújtott Szalma Tamás
számára, aki élt is azzal a szabadsággal,
amelyet Ruszt teremtett.
Első találkozásuknál mindketten félnek. Itt villan fel a Lány (Fekete Gizi)
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egyik legsajátabb és legemlékezetesebb
eszköze. Félelmében leveszi tekintetét a
Mandarinról, de ez az elfordulás egyben a
néző szemébe tekintést is jelent. E
kettősség kiváló mozzanata az egész
alakításnak. Hiszen ha minden szituáció
nélkül a néző szemébe tekint, akkor az a
maga sulykolt erőszakosságában kínosabb, mint amilyen erős maga az ötlet.
Ám itt egy helyzetben lépi át a színész az
őt és a nézőt mindenkor elválasztó
Rubicont, s ez a mozzanat így mar a játék
immanens része, a kitekintő arc a félelmet, a riadtságot osztja meg. A néző
ebben a helyzetben egy-egy pillanatra
társsá, szövetségessé válik, ezért is van,
hogy az elkapott tekintetekben a zavar és
a kínosság érzete mellett felvillan a játékba bevont ember felelősségének fénye
is. A kezdődő összetalálkozást, a kialakuló lírát egy percre és egy perc alatt
töri meg a három csavargó groteszk belépése. Egyikük a Mandarin mozdulatait
utánozva indul le, s így rontanak a már
összeforrt párra. Ám azok szinte
széttéphetetlenek. A combok és a karok
egymást szorító kulcsolása, a valóban
eggyé vált két test itt válik szorongatóan
félthetővé, a szerelem evidenciája itt lesz
riasztóan pillanatnyivá, esetlegessé.
A Mandarin első halála a fulladás. Második halála a késektől elszenvedett.
Végzetének stációi alatt a lány trikóján
kívül mindentől megszabadul: a harisnyák, cipők, szalagok ott hevernek a nézők lábainál. A harmadik halál a maga
brutalitásában több, mint meghökkentő.
A három csavargó a vállára kapja -- nem
emeli - a Mandarint, a kapuhoz rohanván,
két hirtelen-gyors mozdulattal lábainál
akasztják fel. Szalma Tamás két bokáját
bőrbilincs tartja, melyeket össze-fűzve egy
horogra akasztanak.
Meggyőződésem, hogy a színész teljesítménye itt válik felejthetetlenné. Az

igazi teljesítmény abban áll, hogy e roppant teherbírású színész feledtetni tudja a
fizikai produkcióban rejlő szenzációt és a
látvány durvaságának kihívását. Ebben a
helyzetben, fehér és rémült, izzadó és
merev arcával is - halálos fáradtság vesz
erőt minden mozdulatán Újra és újra felemelve felsőtestét, tekint a
csavargókra és a Lányra A zene itt talán a
legszorongatóbb, a tehetetlen és néma
néző helyzete e porton válik a legfeszültebbé.
A levétel utáni pillanatok pedig a
maguk egyszerűségében és bevégzettségükben maradnak élesek. .A már-már
valóban halálra kínzott (meghalni.
képtelen, de már nem élő) Mandarin
lassú, vontatott mozdulatukkal öleli át a
Lányt, majd fekszik hátára, s a Lánynak
ekkor, már semmilyen más útja nincsen,
mint fölé borulva szeretnie.
A végső; hatalmas eksztázis elmarad.
Helyén visszafogott, ám ha nem is diadalmas, de gyengéd és tragikus szerelem
áll. E találkozás irgalmatlanul rövid, a
darab egyik pillanatról a másikra, feltűnő
hirtelenséggel szakad meg.
A beállótt csendben a tér oldalán álló
csavargók egy-egy reflektort vesznek
kezükbe éS megvilágítják egymást. A
fények lassan alszanak ki, a teljes sötétség borul. 'élőre és halottra, nézőre és
színészre egyaránt.
3.
Ruszt elszakadt a konkrét történettől,
világosan és következetesen ismerte fel a
mítosz lehetőségét; olyan történet ez,
amely minduntalan megtörtént és mindannyiunkkal megtörténik. Erosz és Thanatosz egybeolvadásának története a bűn
és a szerelem eggyéválásának története
nete is. Odi et amo: ez nem letagadni, ha-nem
felismerni való.

