
egyik utolsó jelenetébe a halott Ülő Bika
és Buffalo Bill újra találkoznak. Szóba
kerül Bill indián revüje, amelyben annak
idején Ülő Bika is fellépett. A következő
párbeszéd hangzik cl:
BUFFALO BILL: Milyen furcsa. Jó

ideig azt hittem, hogy a vadnyugati
show-m majd segít rajtatok. Adok
pénzt. Adok ennivalót, ruhát. És sikerül
a népekkel megértetni ... bizonyos dol-
gokat. Így reménykedtem. Legalábbis
részben így . . . tervezgettem.

ÜLŐ BIKA: A vadnyugati shaw-d na-
gyon népszerű volt.

(Csend)
BUFFALO BILL: Igazán jól . . . kelle-

mesen . éreztük ott magunkat, te, meg
én. (Csend) Nem így volt?

ÜLŐ BIKA: Így volt. És ez a legször-
nyűbb. Bennünket legyőztek. Rezer-
vátumba csuktak. Nem harcolhattunk,
nem vadászhattunk többé. Semmit se
tehettünk. Aztán jöttél te a shaw-ddal és
megengedted, hogy színpadon játsszuk
el a múltunkat . . . a régi dicsőségünket
... Undorító volt, undorítóan le-alázó.
Mert néha már elhittük, hogy az igazi
önmagunkat játsszuk.
Az előadás első felében azonban egy

olyan Buffalo Bill-lel találkozunk, akiben
nyoma sincsen a westernhősnek, csak egy
nagyotmondó, részeges kocsmatöltelék
ágál előttünk. Ennek a léhűtőnek a segí-
tőkészségét, emberi gesztusait egy percig
sem lehet komolyan venni. Cirkuszában
pedig nem igazi indiánok mutogatják
magukat, hanem csak rézbőrűeket alakító,
ócska ripacsok. Így mi, nézők nem
láthattuk, élhettük át azt, amiről Ülő Bika
beszél, a cirkuszban fellépő indiánok
megaláztatásának keserű, groteszk tragé-
diáját. Az előadás megragad a nem külö-
nösebben izgalmas melodráma szintjén.

Akárcsak Szigeti Károly ezt megelőző
Lear király-rendezésében, itt is bosszan-
tóan keveredik a szertartásjáték a brechti
cirkuszszínházzal. A tűz a vízzel. Szigetit
feltehetően megzavarhatta, hogy az In-
diánok valóban egy cirkuszban játszódik.
Csak itt nem olcsó bohóctréfákat mutat-
nak be, hanem egy cirkuszi revünek ál-
cázott passiójátékot cerebrálnak egy nép
bukásának és egy alapjában értékes ember
morális elzüllésének tragédiáját elevenítik
meg. Mint a passiójátékban, a cirkuszi
revüben is halottak árnyait idézik, a
porondon szellemek kísértenek. A
cirkuszkeretnek többszörös értelme van.
Az amerikai író a múlt idézésének
folyamatában deheroizálására törekszik,
éppen azt kívánja elmondani a múlt sze

replőiről, hogy bár hősöknek hitték ma-
gukat, valójában a történelem bohócai-
nak szerepébe kényszerültek. Ez a törté-
nelmi átértékelés az Indiánok tulajdon-
képpeni mondanivalója. A cirkuszforma
azt is kifejezi, hogy az igazi emberi tar-
talmat közvetítő művészetnek, hogy lé-
tezhessen, hogy eljusson a közönséghez,
cirkuszi attrakcióvá kell prostituálnia
magát. Ennek megfelelően az Indiánok se
nem bohózat, se nem tragédia, hanem a
groteszk tragikomédia. Hangneme neve-
téssel palástolt sírás.

Szertartásjátékot azonban csak akkor
lehet színpadra állítani, ha hiszünk a
szertartásban és a szertartás tartalmában,
Szigeti Károlyból azonban szemlátomást
hiányzott ez a hit. És feltehetően mire
rendezés közben rádöbbent a Kopit-
dráma igazi művészi értékeire, már késő
volt. Stílusváltással már csak a veszett
fejsze nyelét menthette meg. A szertar-
tásjáték kezdettől fogva Kopit szerzői
utasításainak szoros követését igényelte
volna, meg elmélyültebb szövegértelme-
zést, mindannak következetes felmuta-
tását, ami ebben a cirkuszi játékban
minduntalan visszatérő rítus.

Az alapvető rendezői tévedés megálla-
pítása után mit mondjunk az előadás
többi résztvevőjéről, a díszlet- és jelmez-
tervező, a koreográfus, a színészek mun-
kájáról? Ok semmiről sem tehetnek.

Kopit darabját eredetileg Bányai Geyza
fordította le a Modern Könyvtár számára,
a Hilla Wang, New York-i ki-adó 1969-
ben megjelentetett, végleges-nek tekintett
szövege alapján. A Huszonötödik Színház
Sükösd Mihály fordításában játssza az

lndiánokat. A színpadon egy-két olyan
jelenetet látunk, néhány olyan mondatot
hallunk, amely ugyan jól szolgálja az
előadás politikai pamflet jellegét, szinte
szájbarágóan magyarázza, értékeli az
egyes alakokat, de nem talál-ható az
említett amerikai kiadás s az ennek
nyomán megjelent magyar fordítás
szövegében.

Arthur Kopit: Indiánok (Huszonötödik Színház)
Fordította: Sükösd Mihály. Rendem: Szigeti

Károly. rendező asszisztense: Kutschera Éva.
Zeneszerző: Selmeczi György. Hangtechnikus:
Bäumler Ede. Díszlet jelmez: Csutorás
Sándor. Koreográfus: Györgyfalvay Katalin.
Szcenika: Hajdú László.

Szereplők: Tolnai Miklós, Vala Márk,
Iglódi István, Pelsőczy László, Somody
Kálmán, Usztics Mátyás, Tardy Balázs,
Balog Judit, Kim Bori, Hidvégi Mária,
Galán Géza, Jordán Tamás, Nagy Sándor
Tamás, Bor Adrienne f. h., Papadimitriu
Athina, Eszes Sándor, Geréb Attila, Papa-
dimitriu Grigorisz.

PÓR ANNA

Gradus ad Parnassum

Balettest az Operában

A szimfonikus „tiszta tánc" jegyében
indította október végén 1976-os őszi
évadját az Operaház balettegyüttese.

A műsor összeállítása első rápillantásra
is széles látókörű koncepcióról, izgalmas
balett- és kultúrtörténeti panoráma fel-
villantásáról vall. Indításként Marius
Petipa, a XIX. századi pétervári cári balett
nagymestere, a klasszikus romantikus
balett világhírű ősatyjának 1877-ből való
remekműve, az Árnyak tánca, majd pedig a
XX. századi neoklasszicizmus egyik
páratlanul diadalmas alkotása, Harald
Landernak a Dán Királyi Balett számára
1948-ban komponált Etűdökje szerepelt
műsorzáró számként; a kettő közé pedig
kihívó ellenpontként a romantika
tagadását hirdető német zenei avantgarde
egyik harsány zászlóbontása, Paul
Hindemithnek Kamarazene No 1. (1921)
című műve hazai alkotóművész, Seregi
László koreográfiájával került be-
mutatásra.

A három mű egy estén való műsorra
tűzése páratlan technikai és stílusbeli
próbatétel a világ bármely élvonalbeli
balettegyüttese számára - és sietünk le-
szögezni: Operaházunk balettegyüttese a
művekhez méltóan, sikerrel állta a próbát.

Operaházunk újabb lépést tett a nagy
baletthagyományok ápolásáért, amikor
Petipa hatalmas életművének egyik idő-
álló gyöngyszemét a Bajadér második
felvonását, az önálló műsorszámként vi-
lághírűvé vált Árnyak birodalmát megis-
mertette a hazai közönséggel. Egy év-
százada számtalan változatban utánzott
koreográfiai kép eredeti ősforrását élvez-
hetjük, és bizony az álomlátomás híres
indítása, az' árnyak bevonulása ma, oly
sok év múltán is, felfedezésként, a kore-
ográfiai géniusz lenyűgöző erejével hat.

A színpad hátteréből, az álomszerű
sötét semmiből -- mintegy az emlékezet
legmélyéről - egymás után tűnnek fel az
alakok: az ópiummámorban álmot látó
herceg elhalt szeretőjével, a bajadérral
azonos árnyleányok, véget nem érő mo-
notóniával ismételve meg ugyanazon
grandiózusan egyszerű mozdulatsort.
Klasszikus arabeszk kis pliével, majd a



karjukon finoman lebbenő fátylakkal, kis-
sé hátravetik a törzset, felegyenesedve két
lépést tesznek előre, hogy a motívumot
újrakezdve a lépés és megállások mono-
ton ritmusával, kígyózó vonalakkal, szin-
te végtelen lassúsággal árasszák el a szín-
padot. Végül maga az árnyak birodalmába
távozott szerető, a bajadér lép elő a sem-
miből. Több hosszú zenei perióduson át
tart így a harminckét táncosnő lassú be-
áramlása. Szép és találó Marie Rambert-
nak, a modern angol balett egyik vezér-
egyéniségének hasonlata: ez a tánc a
Parthenon számtalanszor megismétlődő
és soha meg nem unható kariatidáinak
emlékét idézi fel. A bevonulással és a
színpad fokozatos megvilágosodásával
tulajdonképpen véget is ér a szellemkép
titokzatossága, nincsen szó többé kísér-
tetjárásról, csupán a legtisztább lírai ab-
szolút táncról. A XIX. századi romantikus
balett klasszikus tisztaságú vonalai, kris-
tályosan kicsiszolt stílusa, mértéktartása
és harmóniája máig szinte felülmúlhatat-
lan tökéletességével ragadja meg a nézőt.
Petipa zsenialitása Minkusz érdektelen
zenéjére is elő tudja varázsolni a költészet
és művészet világát. A lépések, vonalak
térformák logikusan egymásból fakadó
virtuóz kompozíciós szerkesztése egy
évszázados tradíció első nagy össze-
gezése.

Á három „fő árny" bűbájos pas de trois-
ját követően a herceg, Szolor megtalálja
szerelmét, Nikiát, és az életben
elválasztottak az álmok világában egye-
sülnek. Mindkét szereposztás - az első-
ben Metzger Márta, Dvorszky Erzsébet,
Szőnyi Nóra, a másodikban Nagy Kata-
lin, Musitz Ágnes, Sebestény Katalin -
szép előadásában csillogott a klasszikus
variációk három apró gyöngyszeme.

Különösen emlékezetes volt Metzger
varázslatosan játékos alakítása, de a
második szereposztásban Musitz Ágnes
is egyéni színekkel oldotta meg ezt a
hatásos feladatot.

Nikia és Szolor klasszikus hármas ta-
golású tánckettőse a „nagy orosz iskola"

legtisztább hagyományainak bemutatása.
(Egyedül a ma már kicsit porosnak érzett
rövid fátyoltáncot hagytuk volna el.)
Rendkívüli virtuozitása sohasem hat ön-
célúan, minden mozzanata, az életöröm
és szépség allegóriája. A Petipa-iskolának
a Gyagilev-baletten át Nyugat-Európába
származott és ma a New York-i klasszi-
kus iskola nagymestereként tisztelt
George Balanchine-nak a szavai szerint
Petipa a két évszázad csiszolta francia
elegancia és olasz barokk tradíció egye-
sített desztillátumát hozta 1847-ben az
orosz császárvárosba. A közeg, amelybe
került, a korabeli pétervári balett viszont
olyan egyedülálló jelenség volt, amely az
idő tájt sehol másutt, sem Rómában, sem
Párizsban fel nem lelhető lehetőségeket
kínált Petipa képességeinek.

Egyik méltatója szerint Petipa a tánc-
művészet technikai fejlődésében olyan
gyökeres változást hozott, mint Liszt a
zongora- vagy Paganini a hegedűvirtuo-
zitásban. Századunk első évtizedeiben a
XIX. század megtagadásával Nyugat-
Európában különösen az Isadora Dun-
cannal induló expresszionizmus és ezt
követően a Fokin által meghirdetett
balettreform nyomán Petipa neve negatív
értelemben a klasszikus balett meg-
merevedésével, hanyatlásával egyértelmű
fogalommá vált. Örökségét megtagadták,
életművét egészében meghaladott-nak
tartották. Művei csakugyan meg is buktak
a nyugat-európai színpadokon.

Csak a harmincas években kezdett újra
feléje fordulni az érdeklődés. A Csaj-
kovszkij zenéjére komponált három nagy
balettje, a Hattyúk tava, a Diótörő és a
Csipkerózsika sorra meghódították a világ
operaszínpadait, más művei pedig
átdolgozásokban és változatokban a
nemzetközi balettrepertoár nélkülözhe-
tetlen gerincét alkotják. Ötven évvel halála
után teljessé vált rehabilitálása.

Kékesi Mária és Dózsa Imre tökéletes
szépségében ragyogtatta fel Szolor és Nikia
nagy tánckettősét. Kékesi Mária érzésünk
szerint eddigi pályája csúcsát érte el ezzel a
szereppel. Művész és szerep ritka
találkozása ez.

Kékesi Mária a megtestesült Nikia - az
árnnyá vált táncosnő szárnyaló lelke,
földöntúli eszményített jelképe. Ezt va-
lóban így, ezzel a gyönyörűségben is
tartózkodó, fájdalmasan titokzatos lebe-
géssel álmodhatta meg hajdan Petipa. A
balett-táncművészek nagy világklasszisa,
mint ismeretes, ott kezdődik, ami-kor a
sokszor látott, hagyományos virtuóz
lépésvariáció úgy hat, mintha most látnánk
először, itt előttünk alakítaná ki a
megelevenítő művész. Ez az évszázadosan
kicsiszolt tiszta klasszikus táncvariáció
önmagában is oly nagy technikai-művészi
felkészültséget kíván, hogy minden
hibátlan interpretáció szívből jövő tapsot
érdemel. De az ilyen klasszikus
bravúrdaraboknál a néző mélyebb meg-
rendülését mégis az a ritka, művészi
többlet tudja megadni, amikor a technikán
és stíluson már felülemelkedő mű-vész
egyszeri, legmélyebb személyi meg-
nyilatkozását érezzük meg benne.

A Szolor herceg szerepét tolmácsoló
Dózsa Imre ezzel az alakítással gazdagon
és sokoldalúan kibontakozó művészi pá-
lyájának egyik újabb értékes állomásához
érkezett. Az utóbbi években Béjart- és
Seregi-koreográfiák néhány tragikus szí-
nezetű szerepében láthattuk, majd pedig A
világ teremtése játékosan mulatságos
Ádámjaként élveztük derűs humorát.
Ezúttal a klasszikus Petipa-repertoár egyik
híres hercegi szerepét daliás eleganciával,
meggyőző emberséggel tudta em-
lékezetessé tenni. Ugrásai, forgásai szépek,
lendületesek voltak, emelései és a
partnernővel való összjáték a tökéletes
harmónia élvezetét nyújtotta.

A második szereposztás is szépen oldotta
meg a nagy feladatot. Pártay Lilla finoman
muzsikáló líraisága ezúttal is meggyőzően
érzékeltette, hogy Nikia valóban olyan
testére szabott szerep, amely-ben, úgy
gondoljuk, egyéni varázsa a ké-
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sőbbi előadások során tudhat majd egyre
tökéletesebben kibontakozni. Az első
előadásokon úgy tűnt, a partnerváltozás
kiváltotta elfogódottság még némileg
gátolta abban, hogy finom vonalú táncában
még árnyaltabban mutathassa meg sajátos
önmagát. (Cikkünk nyomdába adása után
az alakítás beérésével megvalósult a várt
kibontakozás.) Szolor szerepében az utolsó
percben beugró Mászáros László tiszteletre
méltó teljesítményt nyújtott.

A szólisták és a tánckar a „nagy fehér
balettek" klasszisát sugalló táncán a kiváló
betanítóknak, a Petipa-hagyományok
leghivatottabb őrzőinek, a leningrádi
Baltacsejevának és Kumisznyíkovnak
tévedhetetlen biztonságú irányítása
érződött.

Harald Lander Etűdök című, a műsor
befejező számaként előadott balettje, a
XX. századi neoklasszicizmusnak ez a
nálunk már korábban, 1973-ban bemutatott
remekműve csakugyan megérdemli a
felújítást. Ez a kompozíció a balett-iskola
műhelymunkáját hivatott bemutatni,
mesteri szerkezetével és művészi
szenvedélytől fűtött ellenállhatatlan len-
dületével végső soron a balett-technika
felmagasztosulásává, a mesterség meghó-
dításának himnuszává emelkedik. A láb-
fejmozgatást bemutató metrikus rúd-
gyakorlatoktól az egész klasszikus iskola-
anyagot felvonultató tréningparádén át
szüntelen káprázatos crescendóval emel-
kedik a lélegzetelállító virtuozitás di-
adalmas himnuszáig. A „Gradus ad Par-
nassum", a művészet meghódításának
gyönyörűségével ragadja meg a nézőt.

Á koppenhágai ősbemutató (1948) óta
az Etűdök a világ valamennyi jelentős
balettszínpadán műsorra került. A koreog-
ráfus a XIX. századi zongorapedagógia
nagymesterének, Czernynek híres etűdjeire
támaszkodik. A sors különös játéka, hogy
a Beethoven tanítványaként indult és
zongorapedagógusként (többek között
mint Liszt tanítómestere is) világ-hírűvé
vált Karl Czerny (1791-1857) mintegy
1000 zeneműve közül csupán a
zongoraetűdök állták ki az idő rostáját, és
most, száz év múltán a balettvirtuozitást
dicsőítő koreográfia kísérőzenéjeként
(Knudage Riisager feldolgozásában) im-
már két évtizede zenekari műként szó-
lalnak meg a világ jeles operaházaiban.

Ez a balett nemcsak a szólistákat állítja
rendkívüli bravúrfeladatok elé, hanem a
kartól is megkívánja a technika és mű-

vészet tökéletességét. Ezért minden ba-
lettegyüttes nagy próbatétele. A mű a
műhely megdicsőüléséről, a klasszikus
mozgás törvényeinek logikájáról, vona-
lainak, ritmusainak szépségéről szóló
üzenet. Minden ennek szolgálatában áll.
A díszlet is csupán jelzésszerű; a rafinált
színpadi hatások mesteri összjátékában
főként a világítás teszi művészien kon-
túrozottá a lényegére meztelenített moz-
gás szépségét.

A sötét színpad bal sarkán élesen meg-
világított fekete balerinatütü keskeny
fodra, majd fokozatosan száraz metrikus
lábfejmozgató rúdgyakorlatokat végző
fehér balerinalábak. Változás, és a sötét
színpad mélyén sziluettben bemutatott
„adagiók rúdnál", aztán a bal sarokban
fehértütüs balerinák spiccgyakorlatai el-
lenpontozzák szellemes többszólamúság-
gal a színpad homályában kibontakozó
sokféle változatban bemutatott „adagio au
milieu"-gyakorlatokat. A mesteri
szerkesztés állandó feszültséget teremtve
érezteti a nézővel minden gyakorlat cél-
ját, minden mozdulat esztétikumát, éle-
sen, tömören megfogalmazott lényegét. A
sötét színpadot diagonális fénysávban
erőteljes dinamikus „grand jettékkel"

átszelő táncosok olyanok, mint éjjel a
reflektor fénycsóvájában az erdei utat
áthasító őzek és szarvasok vágtája.

A klasszikus balettrepertoár bravúrda-
rabjában példásan vizsgázott Operahá-
zunk együttese. A női gárda, a kitűnő
balerinák és a kar a Bajadér és az Etűdök
együtt, egy este keretében előadott hibát-
lan produkciójával, úgy véljük, csakugyan
a világ legjobb balettegyütteseivel vetél-
kedhet.

A férfikar is egészében tisztességgel
állta a nagy próbát. A premieren olykor
még viaskodott a bármely szólistát is ko

molyan vizsgáztató bonyolult karmozgá-
sokkal kombinált nehéz, fárasztó ugrás-
gyakorlatok hosszú sorozatával. (A no-
vember 2-i előadásra a férfikar is beéret-
tebb, kiegyensúlyozottabb teljesítményt
nyújtott.)

A premieren egyébként egészében az
volt a benyomásunk, hogy az 1973-as
bemutató óta sokat fejlődött az együttes
technikája, és fokozatosan felnő a virtuóz
mű színvonalához. A betanítás viszont
mintha ezúttal némileg vesztett volna ak-
kori szigorából, a dán stílus követelte
könyörtelen metrikus precizitásából, a
rúdgyakorlatok feszesen fürge lábfő-
mozgásából. A későbbi előadásra itt is
tökéletesedés következett be, de azért
csakugyan nyilvánvaló, hogy rendkívül
nehéz lehet egyazon gárda számára egy-
azon estén belül két hasonló, mégis egy-
mástól elütő stílusú „nagy fehér balett"

tolmácsolása. A „nagy orosz iskola" tiszta
Petipa-stílusától nyilvánvalóan némileg
elüt az 1971-ben elhunyt Harald
Landernak a Dán Királyi Balettben kiér-
lelt klasszikus stílusa. (Lander a Bour-
nonville-től megalapozott koppenhágai
iskola neveltje, útja a Gyagilev-balett
koreográfusával, Fokinnal való együtt-
működésen, szovjet tanulmányúton és a
párizsi Opera balettmesteri posztján át
vezet vissza Dániába.)

Az egész művet meghatározó csúcstel-
jesítmény Orosz Adél alakítása a balerina
szerepében. Ilyen briliánsnak, elsodró
lendületű, acélosan dinamikus mozgású-
nak talán még sohasem láttuk ezt a mű-
vésznőt. A balett kompozíciós szerkeze-te
mai rálátással, néhol halk iróniával ex-
ponálja a hagyományos hatáskeltés is-
mert eszközét: a tánckar elámító csúcs-
produkciója után a színpad mélyén szét-
nyíló kárpitok között hirtelen feltűnik a

Dózsa Imre és Kékesi Mária az Árnyak táncában (Mezey Béla felvételei)



„danseuse étoile", ünnepélyes királynői
tartással bevonul a Balerina, hogy ezután a
klasszikus szabályok szerint felépített
variációkkal a már fokozhatatlannak tar-
tottat még fokozza - „letáncolja" a me-
zőnyt. Orosz Adél ezt olyan vitathatatlan
fölénnyel valósítja meg, hogy szinte szikrát
vet a kulissza ettől a valóságos tűzijátéktól.
A technikán túlmenően megcsodálhattuk
finom stílusérzékét, művészi
szerepformálását. Felejthetetlen a többször
ismétlődő kép, amint a metrikus kemény
etűdök feszültségét feloldó, halkan,
visszafogottan romantikus ár-nyalású
adagió-részben a könnyedén lebegő kis
emelések közben, kecsesen félrebillentett
fejjel, finomkodó kéztartással, leheletnyi
iróniával és varázslatos bájjal egy
villanásra felidézi a 19. századi híres
balerinákról ránk maradt rézmetszeteket.
Ezek azok az apró stílusjelzések, amikre
csak pályája csúcsán a bravúrt
játékossággal oldó művész lehet képes.
Egy múló pillanatban szinte észrevétlen
idézőjelbe tett egy kort, egy emberi-
művészi magatartást.

A második szereposztásban Menyhárt
Jacqueline indiszponáltsága miatt ezen az
estén nem tudott illúziót kelteni. A férfi
szólisták közül a két szereposztásból
virtuozitásával kiemelkedett Keveházi
Gábor. Az első szereposztásban Havas
Ferenc most is stílusosan, a másodikban
pedig Mészáros László és Hevesi Imre (ez
utóbbit most láttuk először ilyen jelentős
klasszikus szerepben, és örömmel élveztük
eleganciáját, illúziót keltő szép ki-állását)
egyaránt reményt keltő bemutatkozásként
álltak helyt a rendkívüli tudást igénylő
nehéz produkcióban.

*

A két klasszikus „fehér balett" között
mutatták be Seregi Lászlónak Hindemith
Kamarazene No. 1. című művére komponált
tánckettősét. A német zenei avantgarde e
jellegzetes darabját a szerző által irányított
donaueschingeni modern zenei fesztiválon
mutatták be 1921-ben.

A háború utáni kiábrándultságban fo-
gant polgárpukkasztás néhol célzatosan
disszonáns, szellemesen groteszk, csú-
fondáros hangvétele, kemény, agresszív
ritmikája Seregit rokon stílusú, izgalmas,
mai szellemű tánc komponálására inspi-
rálta. Nyersen valóságfeltáró kis „atelier
story" keretében két érdekes egyéniségű,
kitűnő fiatal balerinánk, Csarnóy Katalin
és Pongor Ildikó számára komponált,
képességeiket megcsillogtató, testre sza

bott vetélkedőt. Ezzel az alkotói mód-
szerrel Seregi régen bevált jó tradíciót
folytatott. A nagy előd, Petipa is minden-
kor táncosban gondolkodott, és szemé-
lyekre szabottan komponálta a bravúr-
számokat. Hasonló módon született meg
Béjart műveinek java része is. (A zene-
történetben - zongora- és hegedűverse-
nyeknél - a módszer közismerten szinte
mindennapos.) - Balanchine szerint leg-
nagyobb megtiszteltetés a táncművész
számára, ha a koreográfus elemzi képes-
ségeit - mert mivel nem létezik két azonos
adottságú táncos - az egyszeri, különös
adottságok bemutatására és egyben
megfeszítésére beállított magas mérce
egyben tovább is fejleszti azokat.

A kis történet röviden ennyi: a próba-
teremszerűen kialakított üres színpadon
kétoldalt reflektorok, beljebb két létra. Két
fiatal balerina érkezik próbaruhában, és
megkezdik mindennapi munkájukat. A
kezdeti kollegiális együttgyakorlásból
fokozatosan rivalizálás, majd végsőkig
fokozott, életre-halálra menő gyilkos
táncpárbaj alakul ki. Egy adott pillanatban
egymásra reflektorozva szinte a végső
kifulladásig üldözik egymást. A gonosszá
vált fokozhatatlan küzdelemnek, egymás
„letáncolásának" végül is csak a
külvilágból jövő szorító hatás vet véget.
Világosítók érkeznek a színpadra, és a két
fiatal táncosnő most már egymást segítve
együtt menekül a létra tetejére, és a
hirtelen rájuk irányított erős fény két
riadtan összebújó, de mesteri tudása bol-
dog diadalában sugárzóan felragyogó le-
ányfejet világít meg. Seregi ismert gazdag
mozgásfantáziája, szinte az improvizáció
spontán frisseségével ható, remekül
táncolható mozgáskombináció ez-úttal is
élvezetessé teszik a látványt. A
változatosság és fokozás érdekében kü-
lönféle színpadi gageket (reflektoros
üldözés, kalappal való bohóckodás) is
ötletesen alkalmazó kompozíció mind-
végig feszültségben tartja az érdeklődést.

A szellemesen célba találó tánc olyan
volt itt, mint két „fehér balett" közé dobott
apró, csípős fűszer. Két egymástól
merőben eltérő mai fiatal leány nyersen -
néhol a trivialitásig menő élességgel -
kontúrozott portréja. Mindkét táncosnő
egyaránt nyúlánk, magas, acélos izomzatú
termet. De Pongor elementáris, robbanó
erejű ritka jelenség, halványzöldes trikó-
jában olyan, mint a szép fiatal cirkuszi ar-
tista, vagy mint a mezőre szabadult vad
fiatal paripa. Csarnóy Katalin viszont fi-
noman hajlékony, mint a karcsú toledói
acélpenge vagy még inkább, mint egy

lilatrikós szép fiatal kígyó. Nem is tud-
hatják lebírni egymást, mert olyannyira
más minőségűek egyaránt remek képes-
ségeik.

A zenemű utolsó tételében Hindemith
Finale 1921 címmel a háború után induló
dzsesszőrület egyik divatos német foxtrott-
slágerét dolgozta fel. Seregi viszont
Broadway-reminiszcenciákat idéző ke-
ménykalapos, már végső, értelmét vesz-tett
bohóckodássá fajult vetélkedést komponált
erre a zenére.

A táncnyelv a Seregitől már máskor is
megismert kevert stílusú, de a koreográfus
személyisége és a kompozíció szerkezete
azt egészében mégis egységbe tudja
foglalni. Egyedül a zene lassú tételére
komponált középrészt éreztük dramaturgiai
szempontból és mozgás-anyagában is
egyaránt kevésbé motiváltnak,
indokoltnak. Az addig logikusan követhető
eseménysor itt számunkra kissé
zavartkeltően megtörik, és a vetélkedő
közben indázva egymásba fonódó két alak
mozgását ezúttal csak érdekes, szinte öncélú
mozdulatvariációként tudtuk szemlélni.

Mindazonáltal hatásos és sikeres új
Seregi-művet üdvözölhettünk, és szeren-
csésnek tartottuk ebben a műsorban való
bemutatását is. Nemcsak műfaji és stiláris
ellenpont volt ebben a nemzetközi
repertoárban, de egyben egy több éve
meghirdetett, következetesen megvalósított
kitűnő program jelképe is. Opera-házunk
balettkara mélységesen magáénak vallja a
„nagy orosz iskola" nemes örökségét,
bemutatja a nyugati balett-repertoár időálló
értékeit, ide értve Béjart műveit és a
modern törekvések legjava termését is, de
sohasem felejtkezik meg arról, hogy e
széles horizontú kép mellé mindenkor oda
kell állítanunk saját európai rangú
koreográfusaink alkotásait is. Ez a
nemzetközi rang végső nagy próbája.

A magyar balettben mintegy két évtized
leforgása alatt megvalósított program
nyomán most csakugyan beérett a
gyümölcs. A balettművészetben végképp
nincsenek csodák. A világranglistán
jegyzett eredmények mindenkor csak
rendkívül szilárdan megalapozott tradí-
cióra épülhetnek; ami viszont ilyen ki-
csiny, viszonylagosan csekély anyagi le-
hetőségekkel rendelkező országban csakis
az erők teljes megfeszítésével, koncent-
rálásával, hosszú távra kimunkált kon-
cepcióval, egyazon célra irányított szín-
házi és pedagógiai munka (operai repertoár
és Balettintézet) óraműszerűen pontos
összehangolása révén jöhetett létre.



Ez a biztos kezű irányítás immár majd
negyedszázada javarészt Lőrinc György
művészetpedagógiai-balettigazgatói és a
körülötte stabilan megszerveződő rangos
szakembergárda tevékenykedéséhez fű-
ződik. A felszabadulás utáni magyar balett
nagyérdemű megalapozóinak, Ha-rangozó
Gyulának és Nádasi Ferencnek
örökségével csakugyan jelesen sáfárkodott.

A hazai balett népszerűségének rohamos
emelkedését ma már állandó telt házak
sorozata jelzi. Mégis úgy tűnik, mintha
kitűnő eredményeihez képest még mindig
csekély lenne e kibontakozó művészeti ág
propagandája. Vajon csak-ugyan tudja-e a
magyar művészeti köz-vélemény, hogy
táncművészeink ma már Európa-szerte
hírneves operaházak szívesen látott
vendégszólistái, balettmesterei ? És hogy
megtörténhetett már olyan szinte
egyedülálló eset is, hogy nagy nevű
koreográfusok egy-egy időszakra akár
„díjmentesen" átadtak koreográfiát magyar
szólistának, balettkarnak, mert a hiányzó
valutánkat, úgy látszik, némely-kor már-
már pótolja a nemzetközi rang?

Árnyak tánca

Zenéjét szerezte: Minkusz. Szövegét írta és

koreográfiáját tervezte: M. Petipa. Betanította:

N. V. Baltacsejeva és A. L. Kumisznyikov.
Próbavezető balettmester: Éhn Éva. Díszlet:

Csikós Attila. Jelmez: Márk Tivadar. Vezé-

nyel: Sándor János, Fráter Gedeon.
Táncolják: Kékesi Mária, Mészáros

László, Metzger Márta, Szőnyi Nóra,
Dvorszky Erzsébet, Pártay Lilla, Dózsa
Imre, Nagy Katalin, Musitz Ágnes,
Sebestény Katalin és a női tánckar..
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Zenéjét szerezte: Hindemith. Szövegét írta és

koreográfiáját tervezte: Seregi László.
Koreográfusasszisztens: Kaszás Ildikó.
Díszlet: Forray Gábor. Jelmez: Márk
Tivadar. Vezényel: Sándor János.

Táncolják: Csarnóy Katalin, Pongor Ildikó.

Etűdök

Harald Lander balettje. Zenéjét Knude Riisager

írta, Czerny nyomán.

Koreográfiáját tervezte és rendezte: Harald
Lander. Betanította: Toni Lander-Marks és
Lise Lander. Próbavezető balettmester: Éhn
Éva. Díszlet: Forray Gábor. Jelmez: Márk
Tivadar. Vezényel: Sándor János, Fráter
Gedeon.

Táncolják: Orosz Adél, Havas Ferenc,
Keveházi Gábor, Menyhárt Jacqueline, Mé-
száros László, Hevesi Imre és a tánckar.

FELDMÁR TERÉZIA

Közhelyek színpada

Tennessee Williams Győrben
és Szolnokon

Tennessee Williams népszerűségének
gazdag hagyományai vannak. Sokáig csak
hírből (mondhatnánk, vonzóan rossz
hírből) ismerhette nevét a magyar
közönség, az első bemutatókat tehát nagy
várakozás előzte meg. A kiváló elő-adások
pedig (melyek közül A vágy villamosa volt a
legemlékezetesebb) ennek megfelelő
lelkes fogadtatásban részesültek. Majd
fokozatosan elterelődött Williamsről a
fÍgyelem. Részben azért, mert a neves
amerikai szerző legújabb művei egyre
gyengébben sikerültek, másrészt azért,
mert a kezdeti ujjongást higgadtabb,
körültekintőbb értékelés váltotta fel. S
Williams kimondva-kimondatlanul
könnyűnek találtatott; most már nemcsak -
az időnként dogmatikusan alkalmazott -
esztétikai érvek alapján, hanem azért is,
mert e drámák kérdésfelvetése,
problematikája nyilvánvalóan aktualitását
vesztette.

A háború utáni nemzedék Williams
legnagyszerűbb újításának azt tartotta,
hogy - John Osborne gondolatát idézve - a
kudarcot állította művei középpontjába,
hogy hőseit éppen bukásuk, élet-
képtelenségük tette érdekessé, vonzóvá.
De azóta az emberek művészetben, élet-
ben egyaránt hozzászokhattak a kudarc-
hoz; a személyiség kibontakoztatásának
„modern" gátjaihoz, a kapcsolatteremtés
nehézségeihez stb.... A neuraszténia
természetes állapot lett, a szexualitás s
annak minden torzulása pedig már régen
nem számít tabunak. Ráadásul nagy
számban születtek olyan műalkotások,
melyek ezeket a kérdéseket hívebben, ál-
talánosabb érvénnyel tükrözik.

Már régóta nem számít érdemnek a
magány, az elidegenedés részvevő ábrá-
zolása, és nem érezzük elegendőnek, ha
valaki mindezt csupán extremitásként
állítja elénk.

A Williamsnél különcként, kívülálló-
ként megjelenített idegbeteg figurák
szomorú sorsa mögött egy több szem-
pontból is megkérdőjelezhető tétel húzó-
dik: e szépségre, igazságra és tisztaságra
vágyakozó emberek képtelenek beillesz-
kedni a többségben levő „normálisok"

világába a társadalomba -, a kívülre-

kedés viszont a pusztulást jelenti szá-
mukra.

Nemcsak és nem is elsősorban pesszi-
mizmusáért kell elvetnünk ezt a gondola-
tot, mely a háború utáni évtized Ameriká-
jában sok tekintetben érvényes volt, ha-
nem a benne kirajzolódó hamis alternatí-
vák miatt. Mindaz, amit Williams egyéni
(nemegyszer fiziológiai okokra, beteg-
ségre visszavezethető) tragédiának tüntet
fel, voltaképpen a „többség" - a társa-
dalom - problémája. S azzal, hogy a néző-
téren ülőket naturalista-szentimentális
eszközökkel együttérzésre készteti, éppen
azt az illúziót táplálja, hogy valamilyen
módon mindnyájan a Laura Wingfieldek,
Blanche Dubois-k, Alma Winemillerek
kisebbségéhez tartozunk, s sze-
rencsétlenségünk e gonosz világban eleve
elrendeltetett. Hiszen a giccs alapképlete
nemcsak a „vezérigazgató elveszi a
szegény kis gépírónőt" formula, hanem az
is, ha nem veszi el, de ez tragédiának
látszik.

Ez az írói attitűd kétségkívül érvényét
vesztette (sőt már születése pillanatában is
hamis volt), s a Williams-hősök nem
érdemlik meg a részvét könnyeit, hanem
sokkal inkább a tárgyilagos - esetleg iro-
nikus, önironikus-ábrázolásmódot, kriti-
kát. S e korántsem újszerű szemléletet az
amerikai drámairodalomban minden ké-
sőbbi törekvése ellenére sem Tennessee
Williams, hanem az őt követő nemzedék,
elsősorban Albee képviseli.

A mai néző számára tehát, úgy tűnik,
Williams nem nyújthat többet hamisan
csengő közhelyeknél. Mégis szinte nem
múlik el évad Williams-bemutató nélkül.
A közelmúltban két színházunk is mű-
sorára tűzött egy-egy Tennessee Williams-
darabot: a győri Kisfaludy Színház az
Üveg f i gurákat , a szolnoki Szigligeti
Színház pedig az Amíg össgeszoknak címűt.

A jelenség magyarázatát magukban a
darabokban találjuk. Williams drámái
ugyanis remekül megírt és remekül elő-
adható művek. Az életszerű dialógusokban
plasztikusan formálódó jellemek ki-váló
szereplehetőségek. A kevés történésű,
mégis mozgalmas cselekmény hatásos
színrevitele rendezői bravúr lehet. S ha
mindez együtt van: biztos a közönségsiker.

Üvegfigurák

Az idei két Williams-felújítás esetében sem
vonhatjuk kétségbe a választás mögött rejlő
tisztes szándékot: színvonalas szórakozást
nyújtani a nézőknek. Leg-


