
Bombasztikus is volt talán? Meglehet,
ám inkább ilyen művet ilyen jó fölfogás-
ban tűzzön műsorára a Szegedi Szabad-téri
Színpad igazgatósága, semmint közepes
színvonalú külföldi művészekkel előadott
népszerű operát.

Giuseppe Verdi: Rigoletto (Szegedi Szabadtéri
Játékok)

Szövegét Victor Hugo A király mulat című
drámája alapján F. M. Piave írta. Díszlet: Szé-
kely László. Jelmez: Wieber Mariann. A ko-
reográfiákat tervezte és betanította: Tóth Sán-
dor. Karigazgató: Molnár László. Vezényel:
Oberfrank Géza. Rendezte: Békés András.

Szereplők: Kaludi Kaludov, Roberto Magri,
Szűcs Márta, Branislav Jatié, Szonda Eva,
Németh József, Gyimesi Kálmán, Réti Csaba,
Kenessey Gábor, Vámossy Éva, Vajda Júlia,
Erdélyi Erzsébet, Szakály Péter.

Andrew Lloyd Webber: Requiem (Szegedi
Szabadtéri Játékok)

Koreográfus: Novák Ferenc. Jelmez: Gom-
bár Mária. Látvány: Csikós Attila. Vezényel:
Pál Tamás. Rendezte: Koltay Gábor. Szerep-
lők: Pitti Katalin, B. Nagy János.

Tolcsvay László-Tolcsvay Béla: Magvar mise
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

Forgatókönyv: Nemeskürty István. Drama-
turg: Müller Péter. Koreográfus: Novák Fe-
renc. Jelmez: Gombár Mária. Látvány: Csikós
Attila. Vezényel: Pál Tamás. Rendezte: Koltay
Gábor.

Szereplők: Pitti Katalin, Begányi Ferenc, ifj.
Csoóri Sándor, Demjén Ferenc, Tolcsvay
László, Vikidál Gyula, Gerdesits Ferenc, Por-
teleki László.

A nyomorultak (Szegedi Szabadtéri Játékok)
Victor Hugo regénye alapján írta: Main

Boublil és Claude-Michel Schönberg. Zene:
Claude-Michel Schönberg. Magyar szöveg:
Miklós Tibor. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Horváth Kata. Koreográfus: Krámer György.
Dramaturg: Böhm György. Hangterv:
Dorozsmai Péter. A rendező munkatársa:
Tímár Béla. Rendezőasszisztens: Csabák
Margit. Zenei vezető: Várkonyi Mátyás.
Vezényel: Maklári László. Rendezte: Szinetár
Miklós.

Szereplők: Vikidál Gyula, Makrai Pál,
Szombathy Gyula-Csuha Lajos, Hámori Ildi-
kó, Nagy Anikó, Kováts Kriszta-Kútvölgyi
Erzsébet, Sasvári Sándor, Kaszás Attila, Csar-
nóy Zsuzsa f. h., Balogh Bodor Attila, Szinetár
Dóra-Fajkis Csilla, Arany Tamás-Domján
Róbert, Kreiter Éva, Bardóczy Attila, Borbély
Sándor, Homonyik Sándor, G. Szabó Sándor,
Petridisz Flrisztosz, Varga Rita, Kárpáti Zita,
Oláh Endre, Kispál Anita, Szabó Endre,
Csengeri Ottília, Misel Róbert, Meződi
József, Széki József, Dancsák Gyula, Imre
István, Bihari Zoltán, Rogácsi Péter, Zengő
Zsolt, Mirtse Réka, Forró István, Lukácsi
József, Ulmann Zsuzsa, Udvarias Anna,
Pintács Viktória.

PÓR ANNA

Boszorkányok, varázslatok

Néptáncgála Szegeden

Erősen csalódik, aki a cím alapján bo-
szorkányperről szóló vagy népi hiedelmet
feltáró drámát, pantomimet vár. De aki a
Dóm tér adta különös lehetőségeket
értékesítő, a „genius loci"-t játékos ösz-
tönnel, színpadi tudással megragadó ze-
nés-táncos forgatagnak, tíz nemzet folk-
lórjának és az egészet vezető rátermett
fiatal színészek szép, csengő beszédének,
hiteles táncának örülni tud, az önfeledten
tapsol. Szó szerint ez történt, amikor a
záporozó esőben ernyők alá bújva ma-
kacsul kitartó zsúfolt nézőtér előtt a nej-
lonkendő alatt játszó muzsikusok, bőrig
ázó táncosok teljes elszánással addig
folytatták az előadást, míg végül egyórai
késéssel, éjféltájban csillagos ég alatt üte-
mes taps közepette kellett többször is-
mételni az ellenállhatatlan finálét. A
többemeletes, hatalmas színpadot el-
árasztva tíz országból verbuvált ötszáz
táncos nemzeti viseletében járta a Szeged
környéki táncokat, a tápéi „darudübögőst"
és a dél-alföldi lassút, az élen Bubik István
(Ördögűző István) és párja Ráckevei Anna
(Harmatszedő Anna). Robusztus táncuk
felszabadult eufóriája átsugárzott az óriási
téren.

Az égiháborúval szemben csatát nyerő
győztes hadvezér végső soron Novák Fe-
renc volt, aki ezúttal rendező-koreográ-
fusként szerepel a színlapon. Az ő ötlete
alapján írta a darabot Polner Zoltán, a
Szeged-Makó környéki hiedelemvilág jó
ismerője. A zenét Rossa István jegyzi.

Szegeden a kétévenként megismételt
nemzetközi szakszervezeti néptáncfesz-
tiválok hagyományává alakult, hogy No-
vák Ferenc egy-egy népszokás, téma
(lakodalom, szüret, aratás stb.) köré cso-
portosítja a nemzetközi folklórtalálkozót,
egy táncos tehetségű fiatal színészre bízva
a dramatikus összekötő szöveget.
(Legutóbb, két év előtt Hegedűs D. Géza
volt a Hegyen-völgyön lakodalom színész
szólistája.) Most ismét új ötlet kellett.
Csakugyan a „levegőben" volt a helyszín
adta téma, a „szegedi boszorkány". Az
utolsó perekről szóló jegyzőkönyv fellel-
hető a szegedi levéltárban; babonák,
hiedelmek, ördögűzés nyomait őrzi még
néhol mindmáig a falvak mélyén a népi
emlékezet.

Polner Zoltán két évtizedes gyűjtő-
munkájára (Föld szülte fáját, Szeged, 1978
és Eganyám, földanyám, Makó, 1985),
ráolvasások, hiedelemmondák, varázs-
szertartások egész tárházára, valamint a
gyűjtő saját verseire támaszkodhatott a
forgatókönyv. A keretjáték minimális
drámai magját alkotó egyszerű mese rö-
viden ennyi: a boszorkány elválasztja a
szerelmeseket (Istvánt és Annát), mert
magának kívánja a legényt. Az ezernyi
varázslaton, akadályon győzedelmeskedik
végül a szerelem, a boszorkányt el-égetik.
Ebből az alap-mesemotívumból nyilván
sokféle drámát lehet szerkeszteni, akár az
Árgirus-históriától a Csongor és Tündéig
ívelő színjátékot lehet építeni, illetve
lehetne, amennyiben a szerző maga
szerkesztené a megfelelő „makámokat",
építőköveket a színdarabhoz. De ezúttal
korántsem erről volt szó, nem ez volt a
kiindulás Novák Ferenc számára, hanem
a meghívott külföldi (lengyel, román,
jugoszláv, német, cseh, francia, ciprusi,
bolgár, szovjet lettországi) együttesek
eleve meglévő műsoraiból kellett a
rendezőnek a témakörhöz némileg
kapcsolódó népszokásokat, pogány
hiedelemrítusok nyomait őrző maszkás
táncokat vagy más „ördögűző" játékokat
kiválasztania, hogy azután ezek alkossák
a boszorkány varázsolta akadályokat, ame-
lyek között Ördögűző István mindenkor ke-
resi, megtalálja és újabb varázslattal ismét
elveszti-megleli Harmatszedő Annáját.

A mesefonal így nyilvánvalóan, meg-
vallottan csak a kissé véletlenszerűen
összekerülő képek laza egységbe fonását,
keretjátékát szolgálhatja. Persze ehhez a
„gombhoz a kabát" szerkesztéshez jó adag
játékos ötlet, kipróbált színpadi gyakorlat
kell, hogy az olykor alig összeillő
mozaikokat valamilyen mulatságos, ijesz-
tő elemmel kapcsolja a történet sodrásába
a koreográfus. Esetleg éppen az állat-
maszkákkal felvonuló cseh karnevál lován
keresztbe fektetve hurcolja el az Anna
leányzót a vörös leplekben sürgölődő, a
fel-felcsapó lángok között üvöltögető
boszorkány (Juhász Róza). Jól pereg a
biztos kézzel vezetett játék. Szépek a tán-
cok, élvezetes a zene és ének. Tehetséges
koreográfusok egész stábja vett részt a
rendező vezényelte monstre produkcióban.
Remekül játszik a háttér. Végre nem
öltöztették fel a dóm homlokzatát. Szin-te
beleötvöződő hálóra erősített varázs-
jelképek: halálfejek, kígyók, szörnyek fö-
lött emelkedik ki a központi Mária-szobor.
Fehér Miklós néhány jelzéssel meg-oldott,
szellemes színpadképe révén így



magától értetődő funkcióval vesz részt a
cselekményben, a jó és rossz harcában a
világítással hol itt, hol ott kiemelt temp-
lomi háttér.

Alapjában erre a fehér-fekete, az átok
és az áldás ellentétes drámai hatására
épül a költői archaikus imát és ráolvasást,
babonás varázsmondókákat, misztérium-
foszlányok és sokszínű vásári forgatag
elemeit jó érzékkel váltogató sajátos népi
játék. (Népi musical vagy daljáték?)

Ízelítőül néhány jellegzetes kép. A stí-
lust meghatározó erőteljes nyitánnyal
indul a játék. Gongütésre a sötét szín-
padon gyülekező fehér ruhás leányok
tömött sorokban, lassan, archaikus gyer-
mekdalszerű varázsmondókát énekelve
jönnek előre: „... szita, szita péntek, sze-
relem csütörtök, arcomon sötétlő boszor-
kányszemöldök." Majd a három mese-
alak, az „Ördögűző", a boszorkány és a
„Harmatszedő" leányzó énekes-verses
„belépője" után a szerelmesekre lángok
közepette reátörő boszorkányok meg-
jelenésével hangzik el Ráckevei Anna
tiszta, erőteljes hangján a Makó környéki
Ferencszálláson gyűjtött ráolvasás:

„Menj el, sátán, menj el,
ne kísérgess engem,

döghaláltól,
boszorkánytól
ments meg, Uram minket!"
„Kő fülibe, só markába, kő fülibe, só

markába..." átokformulával indul a bo-
szorkányhad körtánca, s a földre tepert,
majd új erőre kapó főhős „két határon túl
is megkereslek téged" fogadalmára kez-
dődik el a tíz nemzet színes „akadály-
kavalkádja", amelynek során Istvánnak
bátor népi hős módjára kell megküzde-
nie a boszorkány fortélyaival. Erre a szel-
lemes „trouvaille"-ra épül a darab. Bubik
István mindenkor „legény a gáton". Ha
kell, verbunkot jár a gyimesi legények-
kel, ha kell, a székekkel lovagló drezdai

diákok táncát követően, akrobataként
ugrik át a széken, asztalt borít a kocsmai
verekedésben. Mindenkor illúziót keltő
Rózsa Sándor. Partnere Ráckevei Anna
szép egyszerűséggel, hibátlan stílusér-
zékkel oldja meg az ismétlődő szituációk
láncolatából épülő szerepét.

Novák Ferenc több évtizedes tapaszta-
lata biztos alap a produkció célratörő irá-
nyításához. Eleve tudja, hogy az idegen
tájak varázsával ható külföldi együttesek
sokszínű - ám dramaturgiailag olykor
esetleges - váltakozása mellett a magyar
együtteseknek kell alkotniuk a boszor-
kánymesét összefogó keretjáték fix pont-
jait, tartópilléreit. Ilyen szerepet tölt be a
második rész érdekesen kontrasztos
indítása: a még sötét színen az asztalok
mellett dobogó legénysokadalom kocs-
mai jelenete és a világosodással szinte
egy időben gyermekjáték-sivítással bero-
hanó lányok „egy boszorka van... három
óra, itt van már a boszorka" friss zuha-
taga. Stoller Antal és Foltin Jolán kétszó-
lamú színpadi képe. Jól illeszkedik a játék-
ba a jugoszlávok érdekes, fehér és fekete
keresztes zászlókkal, fehér rózsás lányok-
kal, kardot hordozó férfiakkal felvonuló
körmenete, amely mintegy feloldozza a
padlón fekvő elátkozott Annát, és átvezet
a gyertyákkal fehér ruhákban a dóm meg-
világosodó Mária-szobra alá vonuló le-
ányok Mária-énekéhez, majd az Apátfal-
ván gyűjtött imádság szép szövegéhez:

„Ó, hajnal, hajnal,
Szép piros hajnal,
Kiben Mária nyugoszik,
Nap tőle keletik,
Pokol tőle töretik."

Az ezután kirobbanó „boszorkány-
szombatot" követi a diadalmas „égetés"
és a már említett, a tíz nemzetből álló
óriási szereplőgárdát a „dél-alföldi táncok"
örömében egyesítő mesterien szerkesztett
finálé. (Szögi Csaba koreográfiája.)

Megvalljuk, olykor vérzett a szívünk,
hogy egy-egy érdekes régi vallási rítus
nyomait, archaikus pogány elemek fosz-
lányait sejtető külhoni népszokás csupán
a „kuriózum szintjén" van jelen a nagy
színes revüben; olykor jó volna meg-
érteni, mit is jelent egyik-másik eleme. A
múltat őrző izgalmas hagyományokkal
való közelebbi találkozás, úgy tűnik, ez-
úttal (esetleg szükségszerűen?) feláldoz-
tatott a színpadi hatás oltárán. Nyilván
nem a színpad, hanem a tudomány fel-
adata a magyar archaikus imádságok
egyes mozzanatainak, a ráolvasó-bájoló
szövegek esetleges kelet-európai kapcso-
latainak az ismertetése. De talán vonzó
lenne a nagyközönség számára is, ha
kicsit sejtetnénk vele, hogy egyik-másik
különös-furcsa színpadi látvány hogyan
érintkezhet esetleg funkciójában, tartal-
mában a mi „boszorkányságainkkal". Hol a
helye ebben a kísértő gonosz elhárításáról
szóló mesében.

Végül is, ám korántsem utolsósorban,
az egész nagyvonalú vállalkozás
messzebbre mutató jeles „tette", igaz
érdeme, hogy a fiatal színésznemzedékre
építő, közönséget hódító táncos játékkal
immár újabb értékes területre, a népi hie-
delemvilág költészetének szépségére irá-
nyított erős színpadi reflektort.

Több mint egy évtizede, hogy Erdélyi
Zsuzsanna archaikus népi imádságokat
publikáló könyve, a Hegyet hágék, lőtöt lé-
péka felfedezés erejével tárta fel egy
elsüllyedt, eltitkolt költészet világát.
Ortutay Gyula „egy új földrészt, új műfaji
csoportokat, a gondolkodásnak egy szinte
elsüppedt világát felfedező" izgalomról
beszélt. A „hatalmas kincs" felfedezése
lázba hozta a költőket, előadóművészeket
is. „Vajha lenne valaha bátorságom és
tehetségem továbbadni a pódiumról a
nagyközönség-nek ősi kultúránk e
bizonyságait" - vallotta Török Erzsébet
1970-ben (New Yorkban 1972-ben
megjelent lemez őrzi számunkra a
nagyszerű vállalkozás emlékét). Közis-
merten erre a népköltészeti anyagra épí-
tette Földédesanyám címmel nagy hatású
előadóestjét Jancsó Adrienne is.

Most már a tudomány és a kamarajel-
legű művészi előadóestek, az Egyetemi
Színpad és a Radnóti Színpad szűk körű
értelmiségi keretei közül kitörve populá-
risabb környezetbe került át ez a költészet:
Novák Ferenc jóvoltából a Szeged kör-
nyéki gyűjtés megszólalt a Dóm téren.
Mintegy az eredeti forrásvidék közelében,
a népi misztériumjáték és búcsúk, vásárok
világát idéző környezetben a nemzetközi
fesztivált ünneplő szegedi „sokadalom"
keretei között lelt újszerű hazára az
„elsüppedt világ".

Jelenet a Boszorkányok, varázslatok előadásából (Szegedi Szabadtéri Játékok).
Középen: Ráckevei Anna és Bubik István (Nagy László felv.)


