
értelmezni. Egy-egy jelenetben vagy je-
lenetsorban nem felépül a figura, hanem a
színész elmondja a véleményét maga-
magáról. Elveszi a nézőtől az illúziót,
eljátszván azt is, hogy ő már tudja, mi is
lesz mindennek a vége, mi lesz például az ő
sorsa, mit képvisel az ő véleménye. A
színész nem azt játssza el. hogy az általa
alakított figura indulatos, hanem azt, hogy
a rendező szerint ő most miért indulatos.
Nem belülről tükrözi tehát az állapotot,
hogy majd ebből a néző tudatában
összeálljon az ok-okozat viszony, hanem
„kívülről", az instrukció irányából mindjárt
a miértet tükrözi, még mielőtt az állapot
hitelesítése egyáltalán felmerülhetett volna.

S erre Sándor Jánosnak azért kell kü-
lönösen odafigyelnie, mert - tapasztalataim
szerint - nem először történik, hogy
világosan szerkesztett, okosan gondolkodó
előadásainak félsikerét ez okozza: tehát a
belső színpadi szituációk s így a színészi
játék könyörtelen végig-munkálásának nem
teljes volta. Mert a színész erre magától
nem köteles. S akkor olyan félbe-szerbe
maradt, sikerületlen alakításoknak lehetünk
tanúi, mint ezúttal. Az egyébként
tehetséges ifj. Újlaky László például az
első pillanattól sajnálja VI. Henriket, s
eközben meg-feledkezik arról, hogy a
nézőkkel is elhitesse legalább ennek
jogosságát; alakításának s nem szerepének
okán válik epizodistává. Kátay Endre
(York) nem-hogy angol nemesre, de még
gondolkodó, potenciálisan hatalmas
emberre sem emlékeztet: kisstílű és ostoba
zsiványt játszik, nem is értjük, miért fél
tőle bár-ki is. Máriáss József (Winchester),
Melis Gábor (Sommerset), Király Levente
(Buckingham) Mentes József (Warwick) és
a többi nemes, aki valamelyik rózsára
felesküdött: mintha valamennyien egy
rossz Bánk bán-előadás békétlenei len-
nének, ahogyan azt még Katona idejében
játszhatták volna. Faluhelyi Magda (Margit
királynő) igyekszik megoldani feladatát, de
inkább hisztérika marad, mintsem nagy
hatalmú, gonoszan erős személyiség.

Viszont Körtvélyessy Zsolt, aki Suffolk
szerepét játssza, kezdi valóra válta-ni a
vele kapcsolatos nem kis igényeket: az ő
figurája valódi életet él, nem egy-síkú, s
minden egyes lehetőségére remek színeket
is talált a színész. Hogy az előadás mégis
hatni képes, s kiviláglik belőle tisztán a
rendezői elképzelés is, az a két Glostert
alakító színésznek köszönhető. Kovács
János Glostere csupa

ellentétből épített figura: nagy hangú és
nagy hatalmú látszatra, naiv és gyenge
valójában. Amikor a király előtt barátai és
ellenségei együtt árulják be, Kovács
egyetlen jelenetben teljes sorsot képes
megformálni. Érezteti, iszonyú halkan és
csendben, hogy borzasztó indulatokat kell
elfojtania, hogy elképzelései romba
dőlésével ő maga is megsemmisült: hogy
később megöletik, már csak kegyes rá-
adás. A kezében tartott jogar, melyet
mindenki megszerezne tőle, élni kezd nála:
hatalmi jelképből játékszerré kicsinyül, s a
kemény ember ezáltal ironikussá, bölccsé
nemesül. Alig hallani a színész hangját és
jóslatát: de a néző is megborzong belé.
Nagyszerű jelenet, nagyszerű alakítás.

Csernák Árpád Richárdja egy majdani
teljes drámára érvényes Richárd-alakítást
ígér és jelez. Csernák belülről hitelesíti s
hozzá fejlődésében a figurát, épp ezzel
magyarázva meg indítékait. Remekül tud
játszani a nézőkkel: monológjainál
előrejön a rivalda elé, és az arcunkba
mondja a szavait. Kontaktust keres és
teremt.

M e r t e z a l é n y e g . . .

Bár félig sikerült előadás a szegedi VI.
Henrik, mégis Sándor János eddigi ren-
dezéseihez képest komoly előrelépést is
jelent, különösen ami az előadás szer-
kesztését, koncepcióját illeti. S a tovább-
lépés mikéntje is világosnak tűnik: a
színpad törvényszerűségeinek fokozottabb
figyelembevétele, a külső elképzelés és a
belső hitel egymáshoz idomítása. Nem
receptet akarok adni, csak véleményt
mondok, mellyel mindenképp honorálni
akarom a szegedi színház Shakespeare-
előadásaiból kirajzolódó igényes és
komoly törekvést.

Shakespeare: VI. Henrik (Szegedi Nemzeti
Színház)

Rendező: Sándor János, díszlet: Csányi Ár-pád,
jelmez: Vágvölgyi Ilona, dramaturg: Siklós Olga.

Szereplők ifj. Újlaky László, Kovács János,
Máriáss József, Melis Gábor, Körtvélyessy Zsolt,
Király Levente, Szabó István, Kátay Endre,
Szűcs András, Csernák Árpád, Jachinek Rudolf,
Mentes József, Katona András, Károlyi István,
Bagó László, Gyürki István, Gémesi Imre,
Teszáry Gábor, Marosi Károly, Faluhelyi Magda,
Tóth Katalin.

P Ó R AN N A

Újra Béjart

Maurice Béjart balettművészete 1974-ben
meghódította a hazai közönséget. Híres
brüsszeli társulatának hozzánk érkező
szólistái azt is tanúsítják, hogy a század
meghatározó erejű koreográfus egyénisége
egyben szuggesztív, inspiráló,
művésznevelő is. Egyik leghitelesebb
tolmácsolója, az alkotó Béjart szinte maga
teremtette Pygmalionja: Jorge Donn. Ez a
dél-amerikai származású fiatal táncművész
(1947-ben született Buenos Airesben)
szerencsés fejlődés-menettel jutott el
huszonhét éves korára a világklasszist
jelentő csúcsra. Hazájában gyermekként
ismerkedett meg a balettel, nemzete
táncaival és a szín-művészettel.
Tizenhárom éves korára már Shakespeare-
rel is találkozik: Puck szerepét játssza és
táncolja a Szentivánéji álomban. 1963-ban
Béjart XX. száza-di balettjének dél-
amerikai vendégszereplésekor történik meg
a sorsdöntő találkozás, és azóta művészi
pályafutása elválaszthatatlanul
összefonódott ezzel a társulattal. Különös
varázsú egyénisége az évek során Béjart
műveinek állandó ihletőjévé, világszerte
ismert közvetítőjévé tette.

Elsőnek egy tánckölteménnyé formált
dalciklusban, Gustav Mahlernek Egy
vándorlegény dalaiban ismerhettük meg.
Mahlernek ezt a saját verseire írt
romantikus ihletésű, szenvedélyes val-
lomását a sorsüldözött, „szívében izzó
kést" hordó romantikus vándorlegényről
Béjart két alakban jeleníti meg. Az egyik
túláradó érzelem, fel-fellendülő lelkesedés,
vigasztalan szomorúság, vágyakozás és
reménytelenség között hullámzó kedélyű
ifjú. A másik önmaga: a józan, fegyelmező
értelem. Ez hol hűvösen visszafogja, letöri,
inti, bírálja, hol távolodik tőle, hol ,meg
találkozik vele; amikor is másik önmagával
egyesülve, vele megerősödve indul ismét
útjára a vándor. Az elsőt Jorge Donn, a
másodikat Daniel Lommel táncolja.

Lehetetlen a műről és az előadókról
külön szólanunk, mert első pillanattól az a
lenyűgöző élményünk volt, hogy



ezt a művet talán mindkettőjük, de min-
denekelőtt Donn egyénisége ihlette. Ő az a
- Béjart megfogalmazása szerinti -
középkori mesterlegény, „aki városról
városra járt, hogy sorsát, mesterségét
keresse". Ami végső soron „nem más, mint
a harc önmaga és a magányosság ellen".
Szinte elképzelhetetlen nélküle e mű
megszületése és - valljuk meg - talán
előadása is! A balett történetében, mint
ismeretes, minden idő-álló nagy szerep
(akárcsak a hegedűversenyek a
zeneirodalomban) egy-egy nagy előadó
egyéniségére íródott. Béjart alkotó
képzeletét természetszerűleg vonzotta a
rokon lélek Mahler túláradó szenvedélyű
látnoki egyénisége és ugyan-akkor a zene, a
maga költötte szöveg és a tánc egységében
testet öltő „Gesamtkunstwerk" is.

Mahlernek a múlt század végén ki-
bontakozó életműve szüntelen viaskodás a
benne kavargó túláradó romantikus
érzelemvilág és a mindezt fegyelmező
klasszikus formáló törekvés között. Küz-
delmes útja a századforduló késői ro-
mantikájától az új zene felé vezető út
megérzéséig jut el. Korai romantikus
művében a maga költötte népdalokra írt
Egy vándorlegény dalaiban és az ezt.
követő más ifjúkori műveiben (mint a Des
Knaben Wunderhorn, Csodakürt) a
népköltészetben és népdalban keresi a
feloldódást. Közvetlen, egyszerű népi
hangvétele mögött mégis mindvégig ott
sejlik alapvetően tragikus, vívódó alkata,
amely saját vallomása szerint nem tudott
megszabadulni sanyarú gyermek-korának
nyomasztó emlékeitől. Mindez szavakban
megfogalmazhatatlanul van jelen a tánc
jelzéseivel Béjart-Donn romantikus, ifjonti
hévvel fel-fellendülve szárnyaló,
lehervadó, reménykedve vágyakozóan a
távolba merengő, mély bánatban elmerülő,
küzdelmesen útját kereső, mélyen tragikus
vándorlegényé-ben.

Az egzaltált érzelemnek ezt a túláradását
mástól talán nehezen tudnánk el-viselni.
De Donn művészetében megrendítően
őszinte vallomássá válik. Tökéletes
technikájú táncos és lenyűgöző intenzitású
drámai színész. Csak az tud-hatott így
mindent felkavaró szenvedélyességgel
emlékezetünkbe vésni egy - az egész
művet szinte egybefoglaló - gesztust: a
vándor a körülötte zsongó tavaszi világból
a várva várt boldogságot, reményt merítve,
a színpad előterében a közönség felé lépve
néz a magasba, és legmélyebb belsejéből
fakadó

boldogsággal lst's nicht eine schöne Welt?
szavakra csókot dob az egész világnak. A
második ismétlésre Ei du!! Gelt? Schöne
Welt!, már szinte belülről letörten,
boldogsághoz, reményhez kétségbe-
esetten ragaszkodva és egyben búcsú-ként
szakítja le szájáról és dobja felénk
szívszorongatóan a második csókot. A
zuhanás előtti legvégső fájdalmas hinni
akarás! Ellenállhatatlanul vonzóak a
tragikus alaphangból fel-felsugárzó játé-
kos táncrészek is. Béjart felidézi a né-

met néptánc könnyed, naiv, játékos fel-
felszökő, lendülő mozzanatait - más-kor
pedig vissza-visszatérő alapmotívumként
jellegzetes középkori iniciálék-ra
emlékeztető pózok felvillantásával teremt
sajátos világot a zenei szólamok áramló
ívelését híven kirajzoló táncköltemény. A
végső, csendes szomorúságú befejezésig,
amikor az ifjú vándor vissza-
visszatekintve, mint a szárnyaszegett
madár, szinte önmaga elől menekülve,
osonva követi a távolba veszően a hát-

Jorge Donn és Daniel Lommel a Mahler: Egy vándorlegény dalai című művére készült
Béjart-balettben (Mezei Béla felv.)



tér felé az őt szinte elvonszolva vezető
hűvösebb önmagát. Donn túláradó táncát
Daniel Lommel tiszta vonalú, nemesen
mértéktartó mozdulatainak ellen-pontozása,
szép ívelésű biztos ugrásai egészítették ki
harmonikusan.

A Sacre du Printemps kiválasztott-ki-
taszított ifjújának szerepében az első pil-
lanattól, amikor a fehér fiú kiválik az ifjú
hímek sötét, vad hordájából, hirtelen
látomásszerűen megérezzük az alak további
sorsát, egész jelentését a mű
kompozíciójában. A kitaszítottság felett
való felháborodásában, amikor az ifjak
vezetői hajánál fogva megmarkolva fel-
emelik a fejét, majd szinte sündisznó-
szerűen védekező, összehúzott testét gu-
rulva rúgják tova a színen; az egész benne
rejlő robbanó feszültségben, meg-alázott
emberségének legmélyéről feltörő néma
üvöltésében már benne érezzük az
elhivatottságot, a későbbi felemelkedést és
a végső győzelem biztos zálogát: az
apoteózis előrevetítését. Emlékezetes
pillanat, amikor a közösség többi tagja
sorra elindul, a fehér fiút pedig kiközösítve
otthagyják, és az a földön kúszva vonszolja
magát utánuk. Ezt a mozdulatot bravúros
intenzitással végzi: a fekvő helyzetből
szinte cigánykerékszerűen rántja föl magát
a levegőbe, mint valami forró talajon
vajúdó állat. Minden mozdulata, rándulása
egy-egy ordítás, üvöltés, bele nem törődés:
lebírhatatlan küzdelem. Az eksztatikus ősi
örömkeresés elementáris ereje és költői
szépsége nyer új távlatokat ebben a
tragikus alkatú művészben.

A kiválasztott leány szerepében Pártay
Lilla finom, sejtelmes líraiságában, a
beteljesülést váró leány biztos derűjével és
a párját hívogató nőstény lüktető
feszültségével hiteles női párja volt Donn
alakításának.

*

R ichard Strauss dalciklusára alkotott
tánckölteményének bemutatásával Béjart
művészetének másfajta vetületével is-
mertettek meg Operaházunk művészei.
Richard Strauss Négy utolsó dalának
szövegét egy Eichendorff-vers és Hermann
Hesse három költeménye alkotja. Az élettől
való búcsú hangját szólaltatják meg ezek az
emelkedett szépségű lírai dalok. A
tavaszvárástól (Im Frühling), az elválás
borzongásán (Beim Schlafengehen), az ősz
izzó pompáján át az elmúlásig (September),
a végső „alkonyi fény"-ig (Im Abendrot) ível
a

dalciklus. Béjart tánckölteményének címe:
Ez lenne a halál?, a dalciklus utol-só
költeményének szavait idézi: „Fáradt
vándorok vagyunk, a halál int-e már?".
Béjart művében a négy dal a halál kü-
szöbéről négy asszonyra, négy szerelmére
visszatekintő férfi látomása. A négy nő
szépséges körtáncából bontakozik ki a férfi
életének egy-egy epizódja. „Hárman
közülük megosztották vele életének egy-
egy korszakát; a negyedik - talányos lény -
csak futólag találkozott vele. Mégis ennek
a nőnek a képe kíséri el őt a halálba", írja
művéről az alkotó. Költői szépségű,
harmonikus alkotás ez a mű. A forradalmár
újító, a nagy formabontó koreográfus
ebben az 1971-ben alkotott művében a
modern táncstílus és a klasszikus
táncformák újszerű, letisztult szintéziséhez
jut el.

Operaházunk múlt esztendei bemutatóján
megismert, korábbi (1966-ban keletkezett),
Webern vonósnégyesére komponált
művében felfigyeltünk a klasszikus formák
sajátos alkalmazására: a klasszikus vonalak
harmóniáját váratlanul megtörő
mozdulatelemeknek Webern zenei
hatásainak ötvözetét tökéletesen
érzékeltető „hibrid" stílusára. Béjart ezúttal
Richard Straussnak a német romantikától
az új európai zenéhez ívelő, a
neoklasszicizmust is magába foglaló művét
ezzel a klasszikust és mait harmonikusan
összefoglaló egyéni nyelven szólaltatja
meg.

Az ellentétes színárnyalatú trikókban
megjelenő női alakok spicc-tánca a múltból
felmerült látomás képét idézi fel a
nézőben. A művet előadó táncmű-vészek:
Dózsa Imre, Kékesi Mária, Pártay Lilla,
Csarnóy Katalin és Metzger Márta finom
poézissel és virtuozitással, tökéletes
átérzéssel tolmácsolták a mű-vet. Azt
hisszük, nem a hazai balett-művészet iránti
elfogultság mondatja velünk, hogy ilyen
egységes képzettségű, a béjart-i stílust
tökéletesen átélő női interpretátorokra
ritkán akadhatott a jeles brüsszeli
koreográfus. Csarnóy Katalin és Metzger
Márta az élet tava-szán, delén élt
szerelmeknek a halál közeléből idézett
költészetét, Pártay Lilla a halál
borzongását, a végső el-múlás fájdalmas
szenvedélyét, sötét tónusait idéző fekete
hattyúként maradt emlékezetünkben.

Kékesi Mária áttetsző fehér szőkesé-
gében a titokzatos halál-szerelem alakítója.
Ezt a királynői termetű, tökéletes

technikájú táncosnőt még sohasem láttuk
ilyen megindítóan emberi mélységeket
sejtető alakításban. Ő a kikerülhetetlen
végzet megismerhetetlen borzongása, és a
gyengéden a biztos elmúlásba kísérő
vigasztalás. Felejthetetlen, ahogyan a
színpad előterében ülve, hosszan,
mozdulatlan jelenléttel néz a messze-
ségbe; várakozik: eljön az ideje. Hol
csodálatosan finom, megtört szárnyú
madár, hol meg halálba kisérő magasztos
ölelés. Béjart ebben az alakban szinte
megidézi Strauss Halál és megdicsőü-
lésének az utolsó dalban felcsendülő
motívumát; de alkotójának a halállal
megbékélő szembenézését is. Dózsa Imre
finom megértéssel tolmácsolta ezt a mély
zengésű lírát.

Ezen a szép estén újra élvezhettük
Markó Iván páratlan virtuozitását, egy-re
mélyülő, gazdagodó alakítását a Tűz-
madárban. A főnixet Keveházi Gábor
táncolta, és vele együtt kitűnő együttes
alakítást nyújtott az egész tánckar.

Következő számaink tartalmából:

Boldizsár Iván:

Az új színpadi háromszög

Földes Anna:

Húsz óra - és tizenegy esztendő

Nánay István:
Kamaramuzsika a boldogtalan hold
fényében

Böszörményi Katalin:

A Tárgyak és emberek a Bábszínházban

Molnár Gál Péter:
Haramiák, avagy: haragosan
a divatos magyar színjátszásról

Hámori András:

A bukfenc

Kent Bales:

Magyar színházról amerikai szemmel

Köröspataki Kiss Sándor:

Rosszkedvű színház

Cenner Mihály:

Bárdos Artúr emlékezete

Saád Katalin:
Gyarmathy Ágnes szcenikai kiállítása


