
nösen szép jelenet is kerekedik: az, mely-
ben vallomást tesz a herceg szerelmi kül-
döncének (III. felvonás 1. szín).

Mihályi Győző (Orsino) jobbára csak
megnyerő külsejével és búgó hangjával
képviselteti magát az előadásban. Táncot
jár még, ha kell - nagyon visszafogott
eksztázisban -, de kapcsolatot nemigen
talál sem Violával, sem Olíviával. Arra
sem reagál, hogy végül szerelme helyett a
szolgájával kell beérnie. Pedig, ha már
nem akad fenn ezen a párcserén, akkor - a
boldog vég jegyében - legalább örülnie
kellene neki. Mihályi azonban egyszerűen
csak ott van, mert ez a dolga. Kiss Mari
viszont decens szégyenkezéssel rá sem
mer nézni Sebastianóra, annyira restelli,
hogy feleségül ment egy vadidegenhez. Ő
tehát elmond valamit erről a pillanatról és
érzésről, még ha csak töredékét is annak,
amit Básti Juli játszott el Olíviaként a
Katona József Színház gyönyörű elő-
adásában.

A komikus triász - Bezerédi Zoltán
Büffögh Tóbiása, Józsa Imre Cingár An-
dora és Kocsis Judit Máriája - eleget tesz
annak a kívánalomnak, hogy megnevet-
tesse a közönséget. Nemes és nemtelen
eszközöket egyaránt felhasználnak.

Szakácsi Sándor Malvoliójáról el-
mondható, hogy többre érdemes tel-
jesítmény. A színész elszántan küzd az
alakítás jogáért, hősiesen ellenáll az őt
környező előadás könnyűségének. Ma-
kacsul ragaszkodik ahhoz, hogy Shakes-
peare egyik nagy szerepét játssza. S ez
nem azt jelenti, hogy tragédiát próbálna
kicsiholni magából a kellemes nyári estén.
Mulattató, komikus hőst formál, de tudja:
figurájában benne rejlik a tragikum
lehetősége is. Szakácsi jellemet ábrázol,
szellemes kis poénjaival éppúgy, mint az
udvarmester görnyedt testtartásával,
beteges mosolyával, hüledező sá-
pítozásával.

M, 0, I, A - a négy betű az álságos sze-
relmes levélben szerepel, melyet Mária ír
Olívia nevében, hogy Malvoliót lépre
csalja. A négy betű a hamis nyom, melyből
a maga nevét olvassa ki az udvarmester,
noha csak nagy-nagy erőfeszítéssel
vonatkoztathatja saját magára a levél tar-
talmát. Mintha a miskolci Vízkereszt be-tűit
is így keverték volna össze.
Shakespeare-Victor Máté-Mészöly Dezső:
Vízkereszt, vagy amit akartok (Belvárosi Sza-
badtéri Színház, Miskolc)

Díszlet-jelmez: Lothar Scharsich. Kore-
ográfus: Majoros István. Vezényel: Molnár
László. Rendezte: Iglódi István.

Szereplők: Mihályi Győző, Bal József,
Somló István, Kulcsár Imre, Szűcs Sándor,
Mikola Róbert, Bezerédi Zoltán, Józsa Imre,
Szakácsi Sándor, Nagy Miklós, Borbély Lász-
ló, Kiss Mari, Igó Éva, Kocsis Judit.

ERDEI JÁNOS

Comics és rítus

Markó Iván táncszínháza Szegeden

Felemás módon ítélte felemásnak a napi
kritika a Szegedi Szabadtéri Játékokon
bemutatott Párizs gyermekeit. Az általá-
nosnak mondható fanyalgás mértékéhez
képest szinte burjánzanak, és joggal, azok
a szuperlatívuszok, melyeknek egyéb-ként
a fele is elég szokott lenni ahhoz, hogy
egy-egy produkciót kiemelkedőnek
minősítsenek. Itt mintha a sok lenne kevés
- nem egészen jogtalanul. Egészen eredeti
színpadi gondolatnak honi szín-házi
mércével mérve mindenképpen kivé-
telesnek mondhatóan magas színvonalú
megvalósítása lett felemás hatásúvá egy
aprócska dramaturgiai gyöngeség követ-
keztében.

A francia forradalom színpadon fel-
idézett tablóképein újra és újra feltűnik
egy Markó Iván vezette vándorszínész-
trupp. Először a nyitóképben tőlük tudjuk
meg, hogy mi a helyzet (nyomorog a nép),
majd a kibontakozó forradalmi események
sikere után Az emberi jogok nyi-
latkozatából olvasnak fel néhány pasz-
szust, végül pedig a jakobinus diktatúra
megelevenedő terrorjától megdermedő
népbe öntenek újra lelket. Ennek a mel-
lékszálnak a tulajdonképpeni főcselek-
ményhez való illesztése azonban annyira
laza és elnagyolt, hogy az előadás egészét
felemás hatásúvá teszi. A felszabadult
népünnepéllyé oldódó és helyenként a
rítusok nyers brutalitását idéző produk-
cióban - amelyben itt-ott a képregények
gyermekded egyszerűsége tűnik fel -
színpadilag előkészítetlen és így (szó sze-
rint) oktalan a Markó Iván megtestesítet-te
színész állandó beavatkozása a főcse-
lekménybe.

Lássuk hát először a szcenikailag csak
pontatlanul kibontott alapgondolatot, majd
ennek dramaturgiailag pontatlan
megjelenítési módját, s csak ezt követően
annak a profizmusnak a felvillanását,
amelyet érthetetlen okok miatt színházi
rendezőink döntő többsége nem csupán
meg-, de eltanulni is képtelennek látszik. S
szót kell ejteni négy táncszínészi tel-
jesítményről is. (Mindenekelőtt Bombicz
Barbaráéról és Kis Jánoséról, de az övék-
hez mérhető Demcsák Ottóé és Markó
Iváné is. Markónál ugyanis nem a játékkal,
hanem az általa megformált szereppel
vannak bajok.)

A pusztítás értelme

A forradalom eseménytörténetét - közepes
történelemérettségivel is követhető módon,
tehát szerencsére közérthetően - felidéző
táncjáték egy olyan színpadi vízióba
torkollik, amilyeneket a Markó-balettek
nézői a lehető legzajosabban szoktak
ünnepelni. Miután a fellázadt nép elfogja a
szökni akaró királyt, sőt az intervenciót is
elhárítja, Charlotte Corday ledöfi az
előszínpadon kádjában ülő Marat-t. A
gyászolók lassú, ünnepélyes menete Marat
holttestével a színpad hátsó falához
közelít. A menettől balra, mintegy négy
méter magas vasállványzaton Robespierre
(Kis János) áll. Ahogyan azonban a menet
megközelíti őt, meg-megrándul. A lehető
legpontosabban jelzi ez a színészi
mesterséget is birtokló táncszínész, hogy
az általa formált alak egyre nagyobb, noha
titkolni akart pánikba esik. Retteg a Marat
beteljesedett sorsával őt fenyegető jövőtől.
S ekkor Markó Iván roppant merész beál-
lítást valósíttat meg: a Szegedi Szabadtéri
Játékok állítólag bejátszhatatlan s most
ráadásul alaposan meg is nagyobbított
színpadán hosszú percekig csak Robes-
pierre s alatta Saint-Justté lényegülve
Demcsák Ottó áll. (Tehát csupán két
színész „népesíti be" az irdatlan teret!) A
Robespierre-t megbénító halálfélelem
Saint-Justben tánccá robbanó önkívületté
nő. Olyannyira Robespierre-nek a remek
beállítással is hangsúlyozott félelme ölt itt
testet, hogy a lehető legtermészetesebb és
így szinte észrevehetetlen, hogy a színpad
újra benépesül: falansztert idézően fémes
öltözetű alakokkal. A kar tagjai híven kö-
vetik Saint-Just mozdulatait. A rettegés
szülte önkívület kényszeres mozgássorrá
hatalmasodik. Ez a tánc hordozta görcsös
lázálom válik valósággá, amikor balról,
néhány pillanatig Robespierre-t is eltakar-
va egy gigantikus méretű aranyló trapéz
gördül a színpadra. Saint-Justnek szinte in-
tenie sem kell, hogy a kar tagjai először
térdre, majd arcra boruljanak a lenyűgöző
idegen pompa előtt. A trapéz feltáruló ha-
talmas ajtaja mögött pedig egy szénfekete,
fénylő bárdú guillotine látható. Mintha
mágnesből lenne a bárd és a trapéz, mert a
táncosok vergődve, kínlódó mozdulatokkal
a bárd alá vonzódnak, hogy oldalt a
guillotine mögött guruljon ki „holttestük" a
szinpadról. Fogyván a nép, a halálos von-
zás a még mindig merev Robespierre-t is
leszippantja a dobogóról. Csak ahhoz van
ereje, hogy az eleinte még eksztatikusabb
Saint-Just után kerüljön sorra. A pillanat
olyannyira szuggesztív, hogy az addig min-
den jelenet után, tehát összesen tizenhét
alkalommal lelkesen tapsoló közönség



Párizs gyermekei (Győri Balett). Az előadást a Szegedi Szabadtéri Játékokon is bemutatták

mindhárom előadáson dermedt csöndben
ült.

Mutatis mutandis így szoktak végződni a
Markó-előadások: a közönség az immáron a
sikert learatni újra kijövő táncosokkal
együtt - némiképp groteszk módon - azt is
ünnepelte eddig, hogy milyen reménytele-
nül is kegyetlen a sors (és a politikumtól
meghatározott végzet), melyet a színpapon
láthatott, s amelyik őt is és valóságosan is
fenyegeti. (Sarkítottan fogalmazva, a po

tenciális áldozatok tapsoltak áldozat vol-
tuk kendőzetlen felmutatásának.) Most
azonban nem ez történt. Ha úgy tetszik,
újabb emelet épült arra a világképre, mely-
nek egy-egy termét Markó Iván eddigi ko-
reográfiái jelezték.

A színpaddal mintegy húsz méter hosszú
folyosóval összekötött előszínpadon
ugyanis újra megjelennek a már említett
vándorszínészek, s néhányszor azt kiáltják,
„ez menni, menni, menni fog!". S a színpa

dot újra benépesítő vörössipkások nem-
csak hogy visszakurjantják ezt, de még a
lábukkal is dübörögnek hozzá. A ván-
dorszínészek hozzájuk futnak, s együtt
olyan fergeteges carmagnole-t járnak,
hogy a tapsrend után újra felcsattanó zene
hangjaira a nézők közé kanyarodó tánco-
soknak nem is nagyon kell invitálniuk azo-
kat. Több százan (!) beállnak a színpadról
és a színpadra fel és le kanyargó sorba.
Mindhárom estén fékevesztett népünne-

Forradalmi jelenet a Párizs gyermekei című balettben



pélybe torkollott az előadás, ám a kérdés
attól még kérdés marad: mi fog menni? Es
főként mitől?

Szemérmes dramaturgia

Az a legfurcsább, hogy a fentebb feltett
kérdésekre tulajdonképpen válaszol az
előadás, de annyira csak jelzésszerűen,
hogy hiába az intellektuális megfejtés, a
benyomás változatlan: egy - más kérdés,
hogy rendkívül jól sikerült - Jancsó-film
részletét biggyesztette előadása végére
Markó Iván. Mielőtt az előadászáró mon-
datokat elkurjantják, két, ezt a megoldást
előkészítő jelenésük van a vándor-
színészeknek. A Bastille sikeres ostroma
után (ötödik jelenet) a vándorszínészt adó
Markó Iván az előszínpadra fut, s ott rend-
kívül tiszta artikulációval Az emberi jogok
nyilatkozatának néhány olyannyira aktuá-
lis passzusát olvassa fel, hogy ezzel dörgő
tapsokat arat. A tizenegyedik jelenetben
pedig, amikor a hátsó színpad felől a felfegy-
verkezett kart lassan a valódi nézők közé
szorítják a Franciaországot fenyegető kirá-
lyok és a pápa maszkfai, nos ekkor, az újra
felbukkanó vándorszínészek trikolórt ad-
nak a nép kezébe. S amikor ezeket meg-
lengetik a maszkok előtt, azok a porba
hullanak. Azt állítaná tehát ez az előadas,
hogy a művészek azok, akik egyrészt értel-
mes célokká képesek artikulálni a népha-
ragot (ötödik jelenet), másrészt ezeknek az
értelmes céloknak a védelmében az eszkö-
zöket is képesek fellelni. (Adott esetben,
így a tizenegyedik jelenetben például
feltalálják a nacionalizmus eszméjét.) S
így, ennek észrevétele után már védhető az
utolsó kép beállítása is: miután a
politikusok el-takarították egymást és
sajnos kortársaik jó részét is, a művészek
segedelmével Az emberi jogok
nyilatkozatává artikulált vágyak és célok
megvalósítása „menni fog". Rendkívül
romantikus művészetfelfogás ez, ámde
esztétikai értelemben csupán a
megvalósítás módja miatt problematikus.

Problematikus, mert szinte kibogozha-
tatlan. A trikolór említett átadása ugyanis
egy olyan fergeteges tömegjelenet köze-
pette történik meg, hogy ember legyen a
talpán, aki észreveszi, hogy a forgatagban
ki adja azokat és kinek. (Magam is csupán
a harmadik előadáson tudtam kihámozni,
hogy egyet mintha Markó Iván adna, s
egyet mintha a Robespierre-t játszó Kis
János kapna. A dramaturgiailag az egyik
legfontosabb pillanat tehát szcenikailag
elsikkad. Olyannyira alulrendezett, hogy
gyakorlatilag észrevehetetlen.

Legalább ennyire problematikus a már
említett ötödik jelenet is. A színpadon már
ott áll a forradalom három vezére, s így tö-
kéletesen magyarázatlan, hogy milyen mi-
nőségében mondja szövegét Markó Iván.
A szobormerev múlt üzen a mának? Avagy
a nyilatkozat megszületésének lennénk
kései tanúivá? Mindkét beállítás lehetsé-
ges, de mindkettőnek ellene mond, a szö-
vegmondónak semmilyen kapcsolata sincs
a színpadon ácsorgókkal. Nem hozzájuk
szól tehát, de nem is ők üzennek így.

Ráadásul a mű elején meg Markó egye-
nesen azt mondja el, amit máskor eltáncol-
ni szokott, s amit egyébként is mindenki
tud, hogy az adók terhe alatt mennyire sa-
nyarog a nép. Nem az a baj, hogy mindez
közhely, hanem az, hogy ennek elmondása
narrátorként rögzíti Markó pozícióját, s
ebből a pozícióból egyszerűen abszurdum,
hogy beavatkozik a színpadi történésekbe.

Az ember nem tud szabadulni attól a
gondolattól, hogy Markó Iván mintegy
dramaturgiailag is megtette azt, amit a sze-
reposztással egyébként is elvégzett: önma-
ga háttérbe vonását. Ráadásul ez a
kivonulás meglehetősen felemásra
sikeredett. Hiszen ha nehezen
kisilabizálható módon is, de ennek az
előadásnak is az volt a kulcsfigurája
(hiszen ő mondta a Nyilatkozatot, ő adta a
zászlók egyikét, ő vert lelket a le-
hangolódott s megrettent „tömegekbe"),
akinek szerepét most Markó Iván csak
részben táncolta el, mivel jórészt elmulasz

totta megkoreografálni önmaga dramatur-
giailag kulcsfontosságú (igaz, nem fő)sze-
repét. A kitűnő erőkből álló társulat is csak
hasznát látná, ha a szerepkörváltás fogal-
ma többé nem tévesztetnék össze a vissza-
vonuláséval, mert a karakterszerep is sze-
rep, amit úgy kellene kidolgoznia, ahogyan
ezt a többi szereppel meg is tette. (Bár
Danton egyénítésével is mintha egy árnya-
Iatnyival kevesebbet törődött volna a
szükségesnél.) Mindezek a megjegyzések
értelemszerűen a koreográfusra vonatkoz-
nak. Lehetetlen, mert dramaturgiailag oly-
kor már abszurd jelenlétét az intenzív
színészi eszközök sikeres mozgósítása
többé-kevésbé elfogadhatóvá tette, ami
dicséri a színészt, csak épp mindez nem
pótolhatta, csupán el-elfedte azokat a
mulasztásokat, melyeket koreográfusként
el-követett.

Remeklések

A már említett Kis János szuggesztivitása
mellett külön említést érdemel Bombicz
Barbara. Táncos és koreográfus hibátlan
hatású együttműködése ugyanis prózai
rendezőink számára is fölötte tanulságos
lehet(ne). A táncos színésznő Charlotte
Corday szerepében lép színpadra. S ahhoz
bizony már nem csupán világítás és beállí-
tás szükségeltetik, hogy a Dóm tér irdatlan
színpadának hatalmas nézőterén minden
szempár egyetlen kézfejre szegeződjék.
Most ez történt, holott a világítás a
színésznő egészét s nem csupán kezét emeli
ki. Vörös ruhában, enyhén balra billentett
tartással háttal áll a közönségnek. Bal kar-
ját teste takarja, jobb keze pedig könyök-
ben s csuklóban is meghajlítva minden tőr
minden acéljánál fenyegetőbben mered ol-
dalra. A nyitómozdulatok után még egy-
szer és hosszan kitartva megismétlődik ez a
beállítás. S ahogy a szaggatott, főként siko-
lyokból építkező zene ütemére az előszín-
padon a kádjában mozdulatlanul ülő Ma-
rat-hoz közelít, a táncosnő mintha újra és
újra a természetes tartás elérésére töre-
kednék, de minduntalan visszarándul a
nyitó beállítás közelébe. Egy el nem ért
természetes s a tánca kezdetén kétszer is
megismételt kifacsart póz között vibrál
tehát szüntelenül és egyre gyorsuló tem-
póban. Kezébe egy bársonytok kerül, s
amikor a tempó már fokozhatatlan, a bár-
sony elrepül, s kezéből már a gyilkos tőr
acélja mered. Szétnyíló ajkán húzza végig
a pengét, majd már ültében újra és újra
szétvetett combja közé döf vele. A
kifacsart póz s a kifacsarodott tartásból
elérni akart természetes állapot közötti
küzdelem tehát erotikus önkívületként je-
lenik meg. Eksztatikus vonaglása ültében
viszi Marat kádjának a széléig, melyre

Jelenet a Győri Balett előadásából (MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)



fölugrik és lesújt. A színésznő sikolt, Ma-
rat ordít, a színpad addig sötétben tartott
hátsó részéből pedig a nép üvöltve előre-
ront.

Ahhoz, hogy a leírtak ne súrolják (vagy
akár át is lépjék) az ízléstelenség határát,
önmagában a színész kevés. Ehhez a ren-
dező-koreográfus rendkívül hathatós tá-
mogatása szükségeltetik. Túl a színésznő -
a gesztusok kitartásában is megmutat-
kozó - kivételes mozgáskultúráján, a ha-
tás egy szcenikai „apróságtól" lesz a szó
legszorosabb értelmében démonikussá. A
másfél jeleneten keresztül önnön apo-
teózisába dermedt Marat ugyanis a tánc
lehető legjobban megválasztott pillana-
tától kezdve reagálni kezd. De nem a
színésznőre, hanem a gyakorta a nevét
(Marat) sikoltó zenére. S innen és ettől a
mozgássort végző színésznő immáron
nem Charlotte Corday, hanem Marat-nak
a döfés pillanatában megelevenedő
látomása. Mintegy ráadásképpen ez a hi-
bátlanul kidolgozott és meg is valósított
jelenet tökéletesen illeszkedik az előadás
egészébe is: az emberi jogok kihirdetését
követő népünnepélyben (nyolcadik jele-
net) a francia nemzetet szimbolizáló nő-
alak mellé egy jakobinussapkát viselő
férfit is felemelnek, de ez a két alak újra
és újra hiába próbálja megérinteni egy-
mást. Két jelenettel később pedig egy
lírai betétnek (Kara Zsuzsa és Zádorvöl-
gyi László) leszünk tanúi. Épp a betelje-
sülés előtt azonban kiáltás csattan, „Fegy-
verbe!", s a fiú kezébe puskát nyomnak,
eltépik szerelmesétől. Ezek a fel-felvil-
lanó, de mindig meg is hiúsuló betelje-
sülésígéretek, melyeket a kar újra és újra
párokra szakadó tánca is felerősít, teszik
elfogadhatóvá, hogy csakugyan a fölkor-
bácsolt vágy keres olyan kényszerűen
torz kielégülést, amilyennek Bombicz
Barbara tánca nyomán tanúivá leszünk.
Rendkívül kár tehát, hogy a túlnyomó-
részt az ennek a jelenetnek az erejével
mérhető s szellemes, sőt sziporkázó
színpadi ötletekkel teli előadás egy tulaj-
donképpen aprónak mondható drama-
turgiai hibán megbotlott, s így a vég-
eredmény épp a társulat saját mércéjével
mérve ígéretesnek, de mégiscsak fele-
másnak mondható.

A következő számunkból:

Alternatív színházak
Előadások Kecskeméten, Kaposvárott,
Egerben és a Várszínházban
Fesztivál Avignonban, Nyugat-Berlinben
és Bayreuth-ban

T. I.

Opera nyáron

Az opera mint műfaj annak idején leg-
alább annyira született nyári - azaz: sza-
badtéri - produkciónak, mint zárt szín-
házterminek. Amikor ez a sajátos zenei
forma alakot kezdett ölteni valamikor a
XVI-XVII. században, első megjelenési
formái leginkább a szabadtérhez kötötték.
Olasz városállamok hercegi, fejedelmi
udvarainak szórakoztató ünnepi
eseményeire készültek azok a már nem
csupán a helyhez kötött zenekarra, pó-
diumszerűen elhelyezkedő kórusra és a
pusztán énekesi feladatokra koncentráló
énekművészekre elképzelt művek, ame-
lyek a paloták udvarán, kertjeiben, a köz-
tereken voltak láthatók. Láthatók, mert a
zenéhez már látványt is kitaláltak: tánco-
kat, dramatikus jeleneteket, élőképeket.
A firenzei, mantovai, páduai, vicenzai
hercegi udyarokban alkalmanként a leg-

kiválóbb festők, szobrászok működtek
közre a látvány megtervezésében és kivi-
telezésében.

Innen már egyenesen vezetett az út a
francia királyi udvarok olykor napokon át
tartó zenés kerti játékaiig, a versailles-i és
más parkokban bemutatott pásztorjá-
tékokig, a klasszikus ókor témáit, figuráit
felsorakoztató, hatalmas apparátust
mozgató és roppant költséges operákig,
opera-balett kombinációkig. Hogy ezek-
kel a szabadtéri előadásokkal párhuza-
mosan az opera zárt színházi műfajként is
kibontakozott, az természetes. De még
ezekben az előadásokban is gyakorta al-
kalmaztak olyan díszleteket, amelyek
még ma is fantasztikusnak tűnő technikai
virtuozitással igyekeztek megidézni a
szabadtéri helyszíneket: az Olümposzt
vagy a tenger mélyét, ligeteket vagy erdei
barlangokat, tengeren hánykódó hajókat
és felhők közt lebegő isteneket.

Az operák manapság - és már elég ré-
gen - természetes módon kerülnek ki
nyáron a szabadtéri színpadokra, helyük

Verdi: Aida (Margitszigeti Szabadtéri Színpad). Szendrényi Katalin (Aida) és Németh József (Amonasro)


