
PÓR ANNA

Látomások

Fodor Antal új balettje
az Erkel Színházban

Az alkotóművészek világában van, aki
egész életében mindvégig „ugyanazt" az
egy szimfóniát, regényt írja számtalan
újabb átváltozásban, vagy koreográfusról
lévén szó, egyazon sajátos mozgás-képet,
témát, mondandót bont ki más-más
hangszerelésben. Fodor Antal alkotói
egyénisége éppen az ellenkező típushoz
sorolható. Az egymástól szélsőségesen
eltérő téma-, stílus- és formameg-
oldásokkal kísérletező művész mindig újat
kereső, mindent merészen kipróbáló,
megízlelgető koreográfus. Indulásánál a
Pécsi Balett táncosa- és koreográfusaként
finom arányérzékkel, muzikalitással
megformált szimfonikus felépítésű művel
(Vivaldi: Balla concertante 1966) hívta fel
magára a figyelmet. Majd később,
operaházi munkássága során, 1974-ben
Bach E-dúr hegedűversenyére készített
koreográfiájával a modern táncstílusban
komponált magyar szimfonikus balettek
talán legszebb darabját teremtette meg.
Harmonikus forma-világa, sallangtalan
egyszerűsége, a ze-

nével egybehangzó biztos szerkesztése
mindmáig emlékezetes marad. (Igaz, az
ilyen művek nem keltenek szenzációt, és
talán vastapsot sem vonzanak feltét-lenül .
. .) 1976-ban a Ravel Bokra-koreográfia
monoton, statikus (táncost próbáló)
csípőlökésekre épített motivikája már
jelezte a különleges, meglepő
mozgásformákkal való kísérletezést. Míg
az első önálló Viva la vita című esté-jén
(1979) bemutatott Rossiniána már a
könnyebb műfajban, a vígopera stílusában
is rutinosan mozgó koreográfust
villantotta fel. Ugyanakkor az atom-felhőt,
a „világvéget" sejtető Polymorfia
(Penderecki zenéjére, 1973) és a V I I I .
Ecloga (1979, Székely Iván zenéjére) a
mai szorongásos életérzés mellett a ha-
tározott drámai véna és a színpadi hatás-
elemek megjelenését is jelezte Fodor
alkotásaiban. Neoklasszikusokon alapuló
mozgásnyelve rendszerint modern ele-
mekkel is ötvöződik. A lobogó mécsesek
között előadott melodramatikus
hangvételű Mahler Gyermekgyászdalokban
már egyértelmű az erős drámai-szcenikai
hatásokhoz, a teatralitáshoz való
vonzódása. Míg végül első egész estét
betöltő táncjátékával, A próba című
rockbalettel (1982) a szakma és a kritika
erős fenntartásai és a közönség tapsai
közepette hozta létre a maga „totális"

színházát Fodor Antal. A Kazantzakisz
regényének nyomán, Presser Gábor

zenei közreműködésével, nagy szcenikai
apparátussal megszületett táncdráma teljes
nyitottsággal fogadta be a korszellem és a
divat új áramlatait, színpadi eszköztárát.
Magába olvasztotta a Jézus Krisztus
Szupersztár színpadi inspirációit, mozgással
és zenével egyenrangúvá emelt látvánnyal
együtt felhasználta a prózai szöveget, a
„színház a színház-ban" és a nézőtér
bevonásának sokirányú rendezői hatásait.
Ne essék most szó a hazai és külhoni
kritikának a mű szerkezetét, táncnyelvét és
a hatáskeltés mikéntjét ért bírálatok jogos
vagy jogosulatlan voltára. Ma, két év
elmúltával egy dolog vitathatatlan: Fodor
Antal alapjában véve elérte kitűzött célját.
„Katartikus hatású élményt" kívánt
teremteni, amellyel „nem kizárólag a
balettkedvelőkhöz, hanem a széles érte-
lemben vett közönséghez" akart szólni -
vallotta a mű akkori bemutatója előtt. És
ez a „széles értelemben vett közönség"
csakugyan lelkesülten fogadta „a
jogtalanul üldözöttekért" szóló „rekvie-
met" az Erkel Színháztól Edinbourgh-ig,
Bregenzig és Lodzig. (Egy külhoni szaklap
Multimedia-show és Broadway-
musicalszerű műfajként tesz említést A
próba sikereiről.)

A Látomások az Erkel Színházban bemu-
tatott egész estét betöltő kétfelvonásos
táncdráma - alcíme Elő- és utójáték A
csodálatos mandarinhoz tovább halad a
látványszínház útján. Ezúttal meghatá-
rozott irodalmi tárgytól és szcenáriótól
függetlenedve, csupán laza eszmei-gon-
dolati fonálra felfűzött „látomás"-soro-
zattal kíván szólni a koreográfus az
emberi lét legmélyebb mozgatórúgóiról, a
vágy, a szerelem, a megtermékenyítés,
folytatódás és halál misztériumának
determináltságáról napjaink világában. A
sejtelmes álomképsort csak a fő-hős, a
Férfi és a Nő, a sok átváltozásban
megjelenő vágyott, keresett Ideál alakja
fűzi össze.

Fodor Antal a maga táncban fogal-
mazott „tragédiájában" nem a madáchi
„küzdésben", hanem az „újjászületés-ben"

látja az élet lényegét. „Szexuális létünk
fenséges misztériuma, a titokzatos titok",
vallja Fodor, napjainkra hét-köznapi
szintre süllyedt. E „vulgarizálódás" ellen
való tiltakozás a „szent misztérium"

„méltó" átéléséért, felmutatásáért való
kiáltás hőfoka teszi egyenlőt-lenségeivel
egyetemben is magával ragadóvá a
nagyvonalú vállalkozást.

Volf Katalin és Erdélyi Sándor a Látomásokban (Erkel Színház)



Az alcímben jelzett A csodálatos man-
darin, Bartók és Lengyel Menyhért
táncdrámája, Fodor kétfelvonásos balett-
jének a közepén, a szünetet követő in-
dításban helyezkedik el. A Látomások
tizenegy képének szünet előtti része így az
„előjátékot", a Mandarint követő képek az
„utójátékot" alkotják. Ezek-ben a sejtelmes,
álomszerű képekben szabad asszociációs
rendszer segítségével próbálja megidézni a
koreográfus a „fenséges titkot", az
„elveszett rítust". A tizenegy kép során
fantáziadús szcenikai látványhatásokkal,
olykor emelkedett szépségű ihlettet
koreográfiai meg-oldásokkal, szürrealista
látomásokkal tárja elénk elképzeléseit.
Máskor viszont a mozaikosan ható
álomtöredékek egy-másba torlódása vagy
vázlatosabb ki-munkálatlansága időnként
felszínesebb hatáselemeket is sodor
magával.

A táncnyelvben, stílusban egymástól
eltérő részekből építkező táncjáték arról
vall, hogy alkotója érzékenyen reagál a
mai életérzés változásaira, magáévá teszi a
színházi és koreográfiai világban feltűnő új
törekvéseket is. A sokfelől magába szívott
hatások látomáscserepeit, élményeit hol
montázstechnikával, hol filmszerűen
felvillanó képekkel, a táncvilágban ismert
szimbólumokkal tárja elénk. A Mandarint
megelőző szünet előtti első felvonás hét
képe szinte teljes egyfelvonásos balettet
alkot. A sokkolóan hatásos indítás
exponálja az egész mű alapgondolatát,
lényegében előrevetíti az egész látomássor
stílusát. A titokzatos vörös fényben
„vérben és mocsokban megszülető" ember
(kissé túl-hajtott hosszúsággal felhangzó
naturális nyöszörgő hangok közepette)
meztelenül, védtelenül tárt karokkal pattan
ki a világba, s a mennyezetről leereszkedő
arctalan fabábok erdeje fogadja. A további
sorsát előrevetítő a legvégső „lágerképben"

majd arctalan „élő" emberként visszatérő
fabábok eltűnésével a színpadot elborító
felhők, az álmok ködéből ide-oda suhanó
fátylas menyasszonyok költői lebegésében
fel-tűnik a női eszménykép, az elérhető-el-
érhetetlen Ideál.

Fodor totális színházában a látvány és a
szcenikai hatás ugyanolyan lényeges, mint a
mozgás, a koreográfia vagy a zenei és
hanghatás. Mégis azok a részek tudnak
igazán megragadni, amelyekben valóban
kimunkált, végiggondolt a ko-
reográfiaötlet, mint a negyedik kép
erőteljes groteszk menyegzője, a kiöltözött
harsány, durva násznép között az

Ideált kereső, kiszolgáltatott Férfival.
Kevesebb leleményt rejt a kagylóból
revüszerűen kilépő Vénusz és a
Tannhauser Vénusz-barlangjának, az
antik mítosz és a középkori erotikus szo-
rongás eltérő szimbólumainak keveredése.
Tökéletesen kifejező - mindent el-mond
nekünk Csajkovszkij hattyú-lányának, a
balettirodalom legszebb szimbólumának
bizarr megidézése. A hattyúk tavából
idézett „pas de deux" e meglepő változata,
a mai szmokingos férfi és a romantikus
hattyúlány kettősé-nek brutális
megszakadása akár az egész első felvonás
mottója is lehetne. Talányosan
szürrealisztikus képből, fekete ballonos
férfiárnyak és a földből ki-nyúló kezek
közül emelkedik ki a földből a hattyúlány.
A romantikus szerelmi kettős először
harmonikusan indul Csajkovszkijnak a
beteljesületlen szerelem végzetéről szóló
fájdalmas zenéjével, majd egyre
szaggatottabbá, szorongatottabbá válik a
tánckettős, mígnem dob-hártyát repesztő
berregéssel, fülsiketítő motorzajjal, a
nézőre irányuló elviselhetetlenül vakító
reflektorfénnyel a szín-padra törő
motorkerékpárosok elszakítják egymástól
a párt, magukkal hurcolva a lányt.

A második felvonás A csodálatos man-
darinnal indul, és itt érkezik el az előadás
az egész balettből toronymagasan ki-
emelkedő csúcsához. Am éppen ebben a
hatáselemben, a dolog természetéből fa-
kadóan eleve áthidalhatatlan óriási szint-
különbségben rejlik a nagyigényű mű-
vészi kaland alapvető problémája. Az al-
címben (Elő- és utójáték, A csodálatos
mandarinhoz) megfogalmazott, a szer-
kezeti felépítést és dramaturgiát megha-
tározó kiindulási pontból adódnak a to-

vábbi gondok. Ez az egységes gránit-
tömbből faragott bartóki remekmű
ugyanis -- érzésünk szerint -- nem visel el
sem elő, sem utójátékot. Az öntörvényű
alkotás nem építhető bele másfajta
közegbe, szétfeszíti, „lesöpri" a köréje
szerkesztett kompozíciót Annál is inkább,
mert Fodor Antal nagyszerű, egyéni
hangvételű Mandarint teremtett.
Nyilvánvalóan hosszú évek során ki-érlelt
koncepció szülötte ez a tömören,
sallangmentesen megfogalmazott tánc-
kép. A mesterien megszerkesztett kore-
ográfiával Fodor nem másítja meg a Bar-
tók elképzelése szerinti eredeti forgató-
könyvet, ám hű marad a hazai előadások
hagyományához is. Ugyanakkor töké-
letesen mai világot, környezetet, élet-
érzést sugároz. Az előző felvonásban a
zakós hős és a hattyúlány szerelmi táncát
brutálisan megszakító berobogó
motorkerékpárok a színen maradtak, és
ezek vezetnek át a mába, ezek képezik
szemetes kukákkal társítva a Mandarin
jellegzetesen sivár, piszkos, külvárosi
környezetét, a motorkerékpárokhoz tar-
tozó meztelen felsőtestű vagányokkal,
csavargókkal és a motorkerékpáron
gubbasztó manikűröző, unatkozó, kis
pöttyös ruhás tinédzser utcalánnyal (Há-
gai Katalin). Ebbe a környezetbe robban
be habfehéren a mai fiatalember (Dózsa
Imre), a tisztaság jelképe, a mai
mandarin: a mai Csoda. Eddig sohasem
látott nagyszerű rendezői trouvaille, hogy a
nézőtér negyedik sorából emelkedik ki
váratlanul éles fehér reflektorfényben, és
áll rezzenéstelenül; így a leány felénk, a
közönség felé táncolja csábtáncát. Az
eddig mindenkor a vele együtt szereplő
mandarin felé járt, profilban lát-ható tánc
így sokkal hatásosabb. A moz-

Jelenet a Látomások című balettből (MTI Fotó - Földi Imre felv.)



dulatlan mandarint hátulról látjuk, nem
vonja el figyelmünket, és a lány egyre
izgatottabb, türelmetlenebb reagálásának
tükrében érezzük, hogy csábtánca nem éri
el a várt hatást. Míg végre el-keseredett
tombolással lerohan a szín-padról, és
velünk szemben ütlegelni, rángatni kezdi a
nekünk háttal álló fér-fit. Annál
döbbenetesebb a hatás, ami-kor a
feszültség csúcsán a mandarin hirtelen,
vulkánszerűen kitör, és egyetlen ugrással
váratlanul a színpadon terem. Nagyszerű a
tér bejátszása. A leány döbbenten hátrál a
színpad mélye felé, és el-indul a zenével
tökéletes összhangban, az egész színpadon
keresztül-kasul, a színfalak mögé és onnét
vissza; ellen-állhatatlan félelmetes a
hajsza. Dózsa Imre elementáris erejű, mint
a prédát űző felbőszült vad. Remek, amint
menet közben rohanásában ledobja a
kabát-ját. A zenét ilyen nagyszerűen,
térben-látványban kivetítő „hajszát" talán
még egyetlen Mandarin-koreográfiában
sem láttunk. A reá hajított szemetes kukák
ellódítása szimbolikus erejűvé válik.

Dózsa Imre sok Mandarin-alkotásán
keresztül most megteremtette élete leg-
emberibb, legmonumentálisabb Man-
darinját. Itt nem az egzotikum szüli a
csodát, nem vonja el a figyelmünket a
külső megjelenés idegensége, puritán,
lényegretörő tömörséggel tárul fel az igazi
csoda, a fekete-szürke kukák között tisztán
maradt nagy érzés, a megtisztító szerelem
fehér lángja. Dinamikus, meg-győző a
kompozíció. Felemelő a befejezés, a
felakasztott, magasba emelkedő
mandarinnal együtt felemelkedő leány
szimbolikus képe. (Az sem zavar, hogy ezt
a képet: a keresztre feszített hőst vagy
hősnőt követő, vele együtt emelkedő
szerelmest már másutt is láttuk. Itt, ebben
a közegben tökéletesen helyén van,
szimbolikus erejű cselekvéssé válik.)

A Mandarin-dráma meggyőző hatása
elválaszthatatlan az előadóktól. Dózsa
Imre az első pillanattól, a megszülető
ember megjelenésétől kezdve, minden
színeváltozásában ámulatba ejtő, le-
nyűgöző, de igazán ebben a szerepben
tudja kifejteni legerőteljesebben a képes-
ségeit. Míg a többi képben a koreográfiai
adottságok folytán többnyire passzívan
tűri a vele történteket, a rázuhanó sorsot,
addig itt végre aktívan, heroikusan küzd a
beteljesülésért. Itt van elemé-ben. Itt tud
kibontakozni nagyszerű dinamikája,
kifejezőereje.

Hágai Katalin minden átváltozásban

tökéletesen a helyén van: megindító,
leheletfinom a vibrálóan izgatott
hattyúlányban, odaadóan nőies a befejező
„lágerkép" szép neoklasszikus kettősé-ben.
Sokrétű szerepkörében fényesen
bizonyítja, hogy sokoldalú, kitűnően
felkészült balerina, művészegyéniség. Az
igazi felfedezést mégis A csodálatos
mandarin utcalányának szerepében hozta
meg. Ez óriási próbatétel: a legnagy-
szerűbb elődök, Lakatos Gabriella, Pártay
Lilla, Pongor Ildikó merőben egymástól
eltérő felejthetetlen alakításai után a fiatal
táncosnő egyéni hangvételű, újszerű és
hiteles, gyermekien öntudatlan
romlottságú, feltámadásra, megráz-
kódtatásra képes leányalakot, tinédzsert
tudott teremteni.

A háromszor meggyilkolt, felakasztott
mandarin megdicsőülése után azonban a
néző már nem vár semmit. A mű idegen
testként elválik a későbbi más stílusú,
fajsúlyú környezettől. Itt ugyanis nem
arról van szó, hogy mint valamilyen, a mű
indításakor exponált főtéma
beleolvadhatna egy esetleg Variációk
Mandarin témára című koreográfiai alko-
tásba, hanem ezúttal a teljes mű zárt
egésze jelenik meg olvaszthatatlan nemes-
fémként a kompozíció középpontjában. A
többi, a koreográfus által komponált
hosszabb-rövidebb „látomástöredék" a
lazán összefüggő mozaikokkal, a maga
tudatosan vállalt eklekticizmusával, egy-
mást keresztező szimbólumaival mégis
bizonyos egységes eszköztár alkalmazá-
sáról tanúskodik, amely, ha ráállunk és
megtanulunk Fodor nyelvén olvasni, az ő
elképzeléseit megközelítő képzettár-
sításokat ébreszt a nézőben. A Mandarin
viszont más kategória, és a remekmű
öntörvényű sugárzása, a színpadi dra-
maturgia törvényeinek kegyetlen hatása
folytán óhatatlanul súlytalanná teszi,
valódi értékük alá csökkenti az előtte és
utána felhalmozott látványokat. Ki-
váltképpen ez a sorsa a Bartók-panto-
mimet követő „utójátéknak". Pedig kár,
mert ez a rész számos értékes szcenikai,
koreográfiai megoldást tartogat szá-
munkra.

Lírai és sokkoló hatás váltakozik „a
földöntúli álmok gyönyörkertjében"

ölelkező párok szép színpadképével, majd
az ezt megszakító bizarr, agresszív
argentin tangóval, amelyet a „kívül-állók",
a frakkos urak és az általuk addig
tolókocsiban tolt merev, lárvaszerű
asszonyok váratlanul ránk zúdítanak.
Mindenekelőtt megindító szépségű ko-
reográfiát teremtett Fodor Antal a nyo

masztó „lágerkép" arctalan vegetáló
lényei közepette kivirágzó tiszta szerelem
ábrázolásával. Az Albinoni-zenére
alkotott neoklasszikus tánckettőssel Fodor
Antal pályája egyik legmegrázóbb,
kiforrott alkotását hozta létre. Záróak-
kordja az egymástól elszakított ember-
párnak a szögesdróton keresztül össze-
kulcsolódó kezét a ráboruló sötétségben
megvilágító reflektorsugár. Ezután
visszatér az első kép: az ember születése -
a fabábok övezte közöny világába.

Az új balett szerkezetét illetően ki-fejtett
aggodalmainkkal korántsem állítjuk, hogy
ne értenénk Fodor nagyvonalú
kompozíciós freskójának gondolati fo-
nalát. A Bartók-műben megjelenő em-
bertelen világban, az apacstanyában meg-
feszített tiszta ember szimbólumában már
felsejlenek a későbbi, az akkor még
elképzelhetetlen holocaustok borzalmai. A
zseniális zeneszerző legmélyebb bor-
zongásában valóban benne rejlik a majda-
ni infernók szörnyű előérzete és a halálban
is lebírhatatlan humánum végső reménye,
amit Fodor Antal a lágerképben kivirágzó
szép szerelemmel és az egybefonódó
kezeket követő újjászületés képével ha-
tásosan meg is fogalmaz. Ám a vonzó
alapgondolat és a szép megoldások pá-
tosza ellenére is elfogadhatatlannak tűnik
számunkra ez a szerkezeti, dramaturgiai
összekapcsolás.

Fodor Antal merészen sokoldalú ko-
reográfiai-rendezői elképzeléseit kitűnően
összehangolt munkatársi gárda segíti. A
tánckart betanító és biztosan össze-fogó
Fajth Blanka asszisztens, a zenét Bartók,
Muszorgszkij, Csajkovszkij és Albinoni
műveiből, konkrét hangokból, sikolyok,
zörejek, sokkoló hatások montázsából
biztos kézzel összeállító Mártha István,
valamint a képzeletdús színpadi látványt
megvalósító szcenikusgárda: Horváth
László, Szekulesz Judit, Romwalter Béla
és Sommer Katalin a nagy-szabású
előadás részesei.


