
ványai pedig - immár a maguk választotta
vezetővel - kirajzanak a Dunán-túlra.

Cikkünk nyomdába adása óta megtör-
tént a Győri Balett bemutatkozása a győri
Kisfaludy Színházban, a cikkben említett
A Nap szerettei mellett Markó Ivánnak a
R. Wagner Wesendonk-dalaira komponált
Álom, és a R. Strauss Imigyen szóla
Zarathustra zenéjére készült Stációk című
koreográfiájával, valamint Krámer György
Pygmalion című tánc-kettősével. Az est
művészi igényessége és elsöprő sikere
ezúttal igazolta az együttes indulásához
fűzött reményeinket.

A műsor címadó tánca, a már korábban
látott A Nap szerettei ezúttal dinamiku-
sabbá, plasztikusabbá, az est legkifor-
rottabb produkciójává vált. Az újabb
művek tanúsága szerint a koreográfus
romantikus alkatát vállalva nem száza-
dunk zenéjének újszerű hangzásvilágához,
hanem inkább Wagner és a század-vég
késői romantikájához, Richard Strauss
érzelemdús világához vonzódik. Ennek
legjellegzetesebb megnyilvánulása a
Stációk című képzeletgazdag, vallomásos
táncköltemény, amelynek hőse,
főszereplője maga a koreográfus. Legkor-
szerűbb hazai színházunk szcenikai lehe-
tőségei maradéktalanul érvényesülhetnek
ebben a műben, amelynek nyitó képében a
zeneművet bevezető híres
„Napfelkeltében" zenének, táncnak és
szcenikai hatásnak lenyűgöző, frenetikus
sikert kiváltó pillanatát teremtette meg. A
zene gigantikus természetmotívumának
sötét gomolygásából felhangzó fanfárjaira
a karjait szenvedélyes lendülettel széttáró
Hőssel szemben hirtelen szét-nyílnak a
háttér fekete dobozai, mint egy
szárnyasoltár, amelyen egymás fölötti
sorokban sűrítve emberi alakok sorakoz-
nak. A látvány egy villanásra kinyilat-
koztatásként előre vetíti az egész mű
mondandóját: a világegyetemmel szem-
benéző ember drámáját. Ugyanilyen
erőteljes a fanfárok hangjaira a közön-
séggel hirtelen szembeforduló művész
jelentőségteljes bemutatkozása. Ezt
követik az expresszív, szimbolikus tánc-
nyelven megfogalmazott stációk képei.
Markó Iván táncnyelve a modern tánc és a
klasszikus balett keveréke, melyet a
művész mondanivalója forraszt egységbe.
A képzeletgazdag kompozíció legnagyobb
értéke a rendezői, színpadi,
képzőművészeti hatásokon túlmenően
Markó Iván lebilincselően kifejező ala-
kítása. Legfelejthetetlenebb stációi azok,
amikor egy-egy pillanatra megjelent a

táncos Markó Iván szárnyalása, és ami-kor
a Szépséget megtestesítő Király
Melindával önfeledt táncba lendült.

A két nagy szám mellett a harmadik
némileg jelentéktelenebbnek hatott. Az
Áloméj című, öt kamaraszámból álló tánc-
játék, amelynek néhány megragadóan szép
jelenete mellett a táncok egészben inkább
kifejezőerejükkel, semmint koreográfiai
megformáltságukkal érték el a hatást.
Wagner zenéjének légkörét csak két
párostáncnak (Szeretők: Király Melinda -
Demcsák Ottó, és H u n á s z : Dombrovszky
Éva - Krámer György) sikerült némileg
megközelítenie. A wagneri zene világától
csakugyan távol esett, ám önmagában jól
megszerkesztett volt a hatásos
színpadképpel indított Tükrös nő című kis
táncnovella (Bombicz Barbara, Tárnoki
Tamás, Kiss János, Szigeti Gábor).
Leghalványabban sikerült Az angyal és az
Alom, amelyben a hangulatot teremtő szép
színpadi háttér nem tudta felejtetni a
koreográfia statikusságát, váz-latos voltát.

Krámer György zene nélkül előadott
Pygmalion című tánckettőse (Király Me-
linda-Szabó Elemér) tömör, célratörő
megfogalmazásával egy fiatal koreográfus
egyéni hangú, figyelemre méltó
jelentkezése.

A bemutatkozás igazi nagy színházi
eseménnyé, művészeti életünk ünnepévé
vált. A Nap szerettei címet viselő est
hitvallás és programnyilatkozat is volt.
Markó Iván az érzelemgazdag, ember-
központú, nagy hatású balett mellett tesz
hitet. Ezt sugározza romantikus hevületű
művészi személyisége és a vele már
összeforrott tehetséges fiatal együttes is.

BÁNYAI GÁBOR

Szépek
és reménytelenek

Az Orfeusz alászáll
a Pesti Színházban

Eurydikének szörnyű, reménytelen sors
jutott osztályrészül. Nemcsak meghalt, s
az alvilágba jutott, de ott sem maradhatott
nyugodtan. Mire beletörődött volna,
megjelent az ő Orfeusza, a múzsa gyer-
meke, a lantjával hódító, s megkecsegtette
előtte a szabadulás reményét. De Orfeusz
gyenge volt, s így Eurydiké újra mindent
elveszített. Már nemcsak az életét, a hitét
is. És a trák nők bosszúja igazán nem
változtatott az ő reménytelenségén.

Eurydikének gyönyörű szép sors jutott
osztályrészül. Mert bár az alvilágba került,
érte mégiscsak eljött a szabadító, az ő
Orfeusza, csak az övé. Szabadulás nincs,
visszatérés sincs - de van gyönyörű
szárnyalás. Legalább még egyszer az
életben, utoljára. És azután a változ-
tathatatlan is mást jelent már.

Gyönyörű szép, reménytelen történet.
Szép, mert oly hihetetlen csodát mesél - és
reménytelen, mert nincs meg-váltás, csak
egy utolsó elégettetés.

Ruszt Józsefnek sok meséje van. Régi és
új mesék, meghatók és kegyetlenek. Ruszt
József most nem foglal állást, csak
elmeséli ezt a gyönyörű történetet. Kézen
fogja Tennessee Williams Orfeuszát és
Eurydikéjét, és a maga meséjét mondatja
el velük. Olyan igazán és szépen, hogy a
mesét hallgató sok szép és reménytelen
ember vele együtt zokogjon. Mint egy
passiójátékban: siratunk, hogy ne
sirattassunk.

Ez is szép. És ez is reménytelen.

Fojtott hangulatú rituálé

Századfordulós stílusú amerikai építésze
ti enteriőr, meghatározhatatlan korú, stí-
lusú berendezés - szokványkép Williams
hez. Amíg meg nem jelenik Val és Lady
És máris kiderül, hogy a misztérium
képileg is megkezdődött. A hálószobák
hoz vezető jobb oldali lépcső mintha egy
templomi szószékhez vezetne; innen dör-
gi majd a világ megfellebbezhetetlennel
hitt ítéleteit Jabe Torrance. A cukrászda
melyet Lady apja emlékére rendez be
mintha a szentély lenne, ahova csak
felkentek, a megjelöltek, a kiválasztottal
léphetnek be szentségtörés nélkül. Az or-



szágútra nyíló nagy ajtón át mintha a
szabadulás fényei világítanának: az oltárra
eső fény oly sokszor rideg! Itt felülről és
kívülről veszély fenyeget.

Az első pillanattól valami fojtott han-
gulatú rituálé folyik a színpadon. Az
asszonyok idegesítő csevegése éppúgy
tragédiát sejtet, mint a félig néger, félig
indián ördögűző ősi tisztaságot és sza-
badságot jelképező eksztázisa. Ebben a
világban senki nem egy valóságos érték-
rend helyi értékeit képviseli. Minden alak
elsősorban egy modellt képvisel, s csak e
modell válik plasztikusabbá reális kö-
töttségeitől. Emberáldozat készül - csak
még nincs alanya. Lady lehetne az, de ő
önmagában kevés. Meg kell érkeznie a
megváltónak: olyannak kell lennie, amilyet
csak a kivételes emberek érdemelnek meg.
Ruszt nem engedi, hogy egy csehovi
élethelyzet teljék meg majd a játék során
földöntúli költőiséggel, hogy a mitológiai
indíttatású rítus lefordítódjék a
hétköznapok átélhetőbbnek vélt nyelvére.
Éppen fordítva: hőseit elvontságukban
tekinti reálisnak, s a valóság elemeit hagyja
mesebonyolítóként működni.

Ezen a színpadon mindenki szeretne
kapcsolatot teremteni a másikkal. Vagy
eszközeik nincsenek, vagy erejük kevés,
vagy más sors jelöltetett ki számukra. A
kapcsolatteremtés lehetetlensége nem a
rossz és jó emberek antagonizmusából
következik: inkább két életút, két vallás,
két mítosz összeegyeztethetetlenségéből.
Rusztnál Orfeusznak nem Eurydikét kell
megváltania, ahogy Eurydiké sorsa sem
Orfeusz áldozatától függ. Ez a
hagyományos szerepkettősség itt inkább
Valra és a megfáradt humanistára, Carolra
állna. Kettőjük esetében a lehetetlenséget
az okozza, hogy Carol nem látja: ő csak
visszahúzhatja a többre hivatottat.

Ruszt passiójában - hisz ez az előadás is
beleillik a passiófogantatású előadásai
sorába - úgy mellékesen a művészsorsról is
szó esik. Vee Talbott, a dilettáns festő, aki
látomásai után fest, a köznapi értelemben
megfulladó művészt jelképezi. Ő valóban
szemben áll egy értetlen világgal, melynek
nincs szüksége művészetére. Ő a
szenvedők fajtájából való. De mert különb,
kap egy kiutat az írótól: a megvakulás
esélyét és lehetőségét. Hogy csak a
látomásai maradhassanak, látnia ne kelljen.
Ruszt ezt a megvakulást egész
hangvételéből következően nem kezeli
reálisan. Eldöntetlenül hagyja, hogy reális
betegségről vagy csak mene-

külési lehetőségről van-e szó, az Orfe-
usszal - Vallal - való pillanatnyi azono-
sulás lehetőségéről. (Bánki Zsuzsa leg-
szebb színpadi pillanata éppen ez a je-
lenet: ahogy a pillanatnyi idillt széttépő
férjére pillant hunyorogva.)

Ha a szenvedő Vee útja kudarcot
eredményez is, még mindig megmarad a
lehetőség Carol, a megváltó tervekkel
indult humanista számára. Carol is mű-
vész, vagy az szeretne lenni. De útja
másfelé visz. Ruszt egyik legszebb hit-
vallása ez a figura. Carolt ugyanis bo-
hócként látjuk meg már legelőször is.
Bodorított szőke paróka, nagykabát, ke-
ménykalap, rikító, elszabott ruha - és
fehérre mázolt arc, kihúzott clownsze-
mek. (Ez a figura érzékelteti már kül-
sőségeiben is talán a legpregnánsabban,
hogy Ruszt miképp viszi ad absurdum a
darab lehetőségeit. Carolról ugyanis el-
mondják, hogy feltűnően öltözködik és

festi magát, más, hangsúlyozottan más,
mint a többiek. Ruszt betartja ezt az
instrukciót: csak éppen a mondott túl-
zásokat, karikírozójegyeket egy határo-
zott irányban fejleszti tovább. Az ered-
mény - egy keserű női Chaplin-figura.)

Carol nem elég erős egyedül. Egykor
komolyan gondolt tervei, elképzelései
megfulladtak, visszatérni azonban már
nem tud, nem is akar a normálisnak
nevezett életbe. Marad tehát a bohóc-
szerep. Mert ez lehetővé teszi, hogy ne
kelljen a normákat betartania, engedi,
hogy fintorokkal figyelje és kommentálja
az eseményeket, biztosítja szenvedő kí-
vülállását. De egyszersmind védetté is
teszi. Az elgyengülő Carol belekénysze-
rül egy szerepbe, ezt teljesen magáévá is
teszi. Ot nem kell félrerakni az útból
igazában: nincs is ott. (Halász Judit já-
téka az előadás során fokozatosan jut el
addig, hogy ezt a bohócmodellt tel-

Halász Judit mint Carol az Orfeusz alászáll pest i színházi előadásában (lklády László fe lvéte le)



jesen fölvállalja a reális figura rovására.
Már az első pillanattól jól bánik maszk-
jával, de csak a második részben modellál
gondolatilag is. Am ettől kezdve alakítása
igen magas színvonalú. Sajátságos, de
nekem úgy tűnik, hogy Halász Juditban ez
a bohócvéna a legerősebb: bár általában
más szerepkörben használják, nekem
legemlékezetesebb alakításait bohócként
nyújtotta. Talán érdemesebb lenne
gyakrabban kiléptetni a naiva vagy a mai
dolgozó asszony sémájából: ezek az
eredmények ugyanis ott is lecsapódnak!)

Egyre nagyobb léptekkel közeledünk a
lényeghez, az áldozathoz. Jabe Torrance,
Lady férje, Rusztnál nemcsak férjként,
betegként, zsarnokként jelenik meg: ő az
a gyilkos, aki nem tudja, hogy rosszat
cselekszik. El valami norma szerint,
melyet egyedül jónak fogadnak el. A
többi norma szükségképp hamis. Tehát
pusztítandó. Nem a rosszat képviseli,
hanem a pusztító józanságot. (Míg a szí-
nen újra meg újra megjelenő fecsegő nő-
figurák - mondjuk a mitológiai erynnisek
- sajnos képtelenek érzékeltetni ezt az
általánosító többletet. Füzessy Ottó óriási
fegyelemmel szolgálja a rendezői
gondolatot. Pedig színfalhasogató ziccerei
volnának: nagybeteg megérkezés,
nyíltszíni rosszullét, gyilkosság, árulás -
ezeket azonban egyforma mértéktartással
tudja közös mederbe terelni. Ekként
azonban élete talán legemlékezetesebb
alakítása.)

El condor pasa

Amikor megjelenik Val Xavier, a bár-
éneklésbe belefáradt, gitárjától soha meg
nem váló énekes Jabe Torrance vegyes-
kereskedésében, felhangzik Simon és Gar-
funkel ma már klasszikus és örökzöld
dallama. Val soha nem játszik. Kereszt-be
font lábakkal fölül a cipőosztály pultjára,
onnan nézi a világot, a körülötte feltűnő
embereket. Szól a zene, fájdalmasan. Val
nagyon nagy csendet teremt maga körül.
Ez a fiú nem megtisztulni jött ide:
végigjárta már a maga meg-próbáltatásait,
s közben tiszta tudott maradni. Ami nem
jelenti azt, hogy nincs benne önzés,
nyerseség, olykor számítás is. Csak azt,
hogy ennél erősebb benne a függetlenség,
a szabadságvágy, a művészet szeretete, az
igazság és a kapcsolatteremtés igénye.
(Ruszt József néhány éve már megrendezte
Debrecen-ben ezt a darabot: akkor inkább
a Lady-nek kellett megváltania Valt; az az
Orfeusz a tisztaság vágyának kifejezhetet-

lenségébe bukott bele, a világ hordozta
csak az ő tragédiáját, nem ő magában.
Tisztább, szikárabb ez a mostani elő-adás
- mégis ez az érzelmesebb. Talán mert
akkor egy társadalomban játszódó
történetet láttunk, most egy mesét hall-
gatunk az áldozatról és a megváltásról.)

A Lady keserű ember. Talán el is gyá-
vult az idők során. Eladták, hagyta ma-gát
megvásárolni. De ott él még benne a
kitörés igézete. Eurydiké a pokolban él, de
nem felejtette még el a napfényt. Csak
egyedül nincs ereje elindulni. Ahogyan
Orfeusz sem lehet szabadító meg-váltandó
nélkül. Nem egymást választják hát ki: a
tudatos elemnél erősebb itt a
szükségszerű, az elkerülhetetlen. Á . a
kiválasztódás mégis nehezen megy. Mert
ez már nem a mitológia egyszerű képlete.
Modern passió ez, ahol mindenki magával
hurcolja a gyanakvásait, a sérüléseit és a
sebeit is. A sebzett emberek nehezebben
találják meg egymás kezét. De
megtalálják.

És újra megszólal az El condor pasa, az
előadás tiszta vezérmotívuma. Csak most
olaszul - hiszen a Lady „digó" családból
származik. Két dallam, két dal: egyforma
is, más is. Több a közös bennük, mint az
eltérő. De mégiscsak le kell fordítani a
saját nyelvre. Mindig akként szólal meg a
saját nyelvű változat, hogy az adott
szituációban melyikük lép egyet a másik
felé. Ruszt káprázatos teatralitással
használja a zenét ezúttal is. Nemcsak
hangulatot kelt, de jellemez is vele. Néha
még tovább megy. Amikor egy-egy jelenet
érzelmi hőfoka túlcsordul a szavak
lehetőségén, a zene fejezi be az akciót. Így
a zene sokszor a színészek helyett is
játszik, lehetővé téve, hogy egy abszolút
értelemben „felmutatós" színházban az
átélés csodája létrejöhessen.

Ennek a két embernek nem az a tragikai
vétsége, hogy későn vagy bátortalanul
találnak egymásra. Ennek a kornak a
tragikai vétsége, hogy még mindig
szüksége van áldozatokra és megváltókra,
s hiába jut belőlük néha, a kor vagy a világ
mégsem változik. Leleplezésük
pillanatában a Lady szinte menekülne a
bosszúálló Jabe elől. Val elkapja: innen
nincs menekvés! A golyók Val karjában
érik a Ladyt. Val befut a szentélybe, a
megnyitásra váró szimbolikus értelmű
mementó-presszóba, ott várja be a
lincselőket.

Régen láttam olyan elementáris erejű
színjátszást, mint amilyen ezúttal Ruttkai
Éva és Lukács Sándor nevéhez fűződik.
Mindketten a csend fokozataiból építik

szerepüket. Lukács szinte nem is csinál
mást, mint megteremti Val egyéniségét.
Nem a figuráját: a legyűrhetetlen ható-
erejét. Lukács Orfeusza nem változik a
játék folyamán. Iszonyú súlyokat hoz be
magával, magasra tartott fejjel, és nem vál-
toztat a tartásán. Csak a végén: amikor
még fel is mutatja ezeket a súlyokat.
Csendesen beszél („mint az eső"), gesz-
tusai is tartózkodók és visszahúzódók.
Ennek a Valnak nincs szüksége külső
eszközökre ahhoz, hogy hatását elérje.
Lukács Orfeuszának csak sorsa van. Gi-
tárját még csak meg sem pengeti - mégis
tudjuk, látjuk: művész. Minden mozdu-
latából valami elvont szépség és szomo-
rúság árad. Az „elvégeztetett" hangulata.

Ruttkai Éva körülbelül mindent eljátszott
már az amerikai drámairodalomból, amit
érdemes. Szinte mindig megrázóan.
Ilyennek azonban azt hiszem még soha-
sem láttam. Ő sem csak egy figurát, hanem
egy teljes sorsot játszik. Magától értetődő
természetességgel fon egybe szépséget és
csúnyaságot, gyengeséget és bátorságot,
ridegséget és érzelmességet. Szinte minden
szeretett színészi eszközét félretéve a
csupasz gondolatot szolgálja egy
leegyszerűsített jelzésrendszerrel. Talán
Júliája óta nem mert ilyen meztelenre
vetkőzni. Ruttkai általában úgy mutatja
meg magát a szerepeiben, hogy közben
valami távolságot is tart tőlük. Most nem
iktatja be ezt a mechanizmust önmaga és a
szerep közé. Olyan védtelen, olyan
kiszolgáltatott, hogy éppen ezzel nemcsak
magáról beszél.

Val és Lady egymásra találtak. De nem
adatik meg nekik az a lehetőség, hogy akár
egyetlen próbát kiállva megszabaduljanak.
Pusztulniuk kell. A fény lassan lemegy,
csak odakint dereng kékesen, hívogatóan,
csalárdul. Carol, a bohóc áll az ajtóban, az
ördögűző rítusra hív, és felhangzik Yma
Sumac hátborzongató dala, mely
temetésre, a tűz köré hív, primitív
tisztaságról hoz hírt.

Lassan teljesen kialszik a fény, elhalkul a
sirató. Elvégeztetett.

A pogány szertartásnak vége.
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