
kes produkciója ez az előadás. Ezek után
hadd következzék két megjegyzésem.

Az egyik az, hogy vajha a nagy erőfe-
szítéssel létrejövő téli színielőadások
előkészületeiről is olyan bőséges infor-
mációval rendelkeznék az olvasó és a
néző, mint az Evitáéról. Mielőtt kimen-
tem volna a Szigetre, pontosan tudtam,
milyen rendezői válságok után vette át az
irányítást Katona Imre és Mátis Lilla,
miképpen készültek éjszakánként, a mo-
zivetítések után feladataikra a szereplők,
milyen sátrakban aludtak a helyszínen,
hogy a próbák után buszok nem lévén -
ne kelljen gyalog hazamenniük, kik segí-
tették őket, hogyan szerezte meg Miklós
Tibor, a művészeti vezető a zenei anyagot
és miképpen hangszerelte meg stb.
Hangsúlyozom: nem valamiféle
rosszmájúság mondatja velem ezt!

A másik megjegyzés: nem örülnék neki,
ha mesterséges ellentét keletkeznék a
sokat ígérő kezdők, a majdhogynem
mutáló hangú ifjak, valamint az „elaggott
öregek" között. Részünk volt már ilyen
hamis vitákból. Nem örülök tehát annak,
ha bárki is eltúlozza az Evita sikerét, és
nem gondolja végig, hogy a heurékázó
fogadtatásban - főleg a serdültebb ifjak
körében - mennyi a szerepe a tilalmasnak
hitt rockopera műfajának, a Jézus Krisztus

szupersztár hírének - és az önreklá-
mozásnak.

Annyi kétségtelen tény, hogy a Jézus

Krisztus szupersztár két szerzőjének, a
szöveget író Tim Rice-nak és a kompo-
nista Andrew Lloyd Webhernek a beatet a
keményebb hangzású rockzenével ügyesen
ötvöző, időnként már-már operai
hangvételű, de nem túlságosan igényes
librettójú Evitája ügyes és tetszetős pro-
dukció. A téma érdekes, mi több, izgal-
mas: a mindenki cafkájából, a tizenöt éves
amerikai utcalányból Argentína legendás
hősnője, Peron, a fasiszta diktátor
felesége és a nép nagy tömeghatású
manipulátora, az ország alelnöke lesz.
Mindaddig, amíg a halálos kór 32 évesen
véget nem vet félelmetesen meredeken
fölívelő karrierjének.

A két amerikai szerzőnek ez az ügyes
meseszövésű, kellemes zenei összhatású,
ám időnként mind a szövegben, mind a
muzsikában bombasztikus és triviális
eszközöket is fölhasználó rockoperája
hatalmas világsikert ért cl, amiről a hazai
tudósításokban is sokat olvashattunk. A
librettista a címszereplő Eva Peron
tragikumba forduló történetét megfejelte
egy némileg baloldalinak mondható mo-
tívummal. Enyhe anakronizmussal - és a

valóságot meghamisítva - a szereplők
közé iktatták Che Guevarát, akire a nar-
rátor, a kommentátor és az ókori görög
kórus együttes tiszte hárul Ám Che
Guevara elidegenítő effektussal tarkított
alakja sem sokat változtat azon a tényen,
hogy a darab felmagasztosított áldozata
az ügyes argentin szajha, a tehetséges,
okos és szép politikai vezető.

A világért sem szeretnék félreértést
okozni: mindenkit - az ORI-t, a honvéd-
séget, a közreműködőket - elismerés illet
azért, hogy a fiatalság számára lehetővé
tették, ha csak a szerződésben kikötött tíz
előadás erejéig is, az Evita megtekintését.
Meggyőződésem ugyanis, hogy fölösleges
félteni az ifjúságot az ilyen nyugati
hatásoktól; veszélyessé igazán csak az
válhat, amitől eltiltják őket, föl-téve
természetesen, ha a produkció nem sérti
ideológiai alapelveinket vagy a köz-
szemérmet és a jó ízlést.

Ez a törekvés azért is méltánylandó,
mert olyan, lényegében jó előadás szü-
letett a szigeti kertmozi színpadán, amely
felvállalta a szegénységet mint színpadi
hatáseszközt. Bár a szegénység a rendezés
időnkénti fantáziátlanságában és ön-
ismétlésében, valamint az erőszakolt ötle-
tekben is megmutatkozott, az egész pro-
dukció arról tanúskodott, hogy sok a
tehetséges, lelkes fiatal művészünk. I la a
kórus és a statisztéria tagjai helyenként
csiszolatlanul mozognak és olykor hami-
san énekelnek is, végeredményben vala-
mennyien derekas munkát végeztek.
Köszönhető ez mindenekelőtt a zenei
vezetőnek, Várkonyi Mátyásnak, aki az
alkalmilag verbuvált rockzenekar élén
bemutatót tart ebből a hangulatos és
időnként szépen szóló, dallamos műből.
Es köszönhető természetesen az együt-
tesnek, amely fáradságot és energiát nem
kímélve átlelkesítette az előadást.

Egy tehetséges ifjú színésznő, Kováts
Kriszta játssza, énekli, táncolja végig a
címszerepet. Szép, vonzó jelenség, aki jól
énekel, amellett alakítása is mindvégig
meggyőző. Méltó társa ebben a boszor-
kányos ügyességű Szakácsi Sándor mint
Che Guevara. Szakácsi nemcsak kitűnően
énekel és jól mozog, hanem artistaké-
pességeiről is számot ad; a vastraverz
tetején cirkuszművészeket megszégyenítő
módon tornázik és egyensúlyoz.

Helyreigazítás

Októberi számunk szerzőinek listájából
sajnálatosan kimaradt dr. Sződy Szilárd, a
Művelődési Minisztérium főelőadója.

KAÁN ZSUZSA

Balettek szabadtéren

A Budai Parkszínpadon a Ballet de

Camagüey vendégjátéka, a Villányi
Szobor-parkban, a Szabadtéri
Táncszínen, a Tettyci játékszínen és a
Barbakán-bástyán a Pécsi Balett előadásai
képviselték a kortárs balettművészetet a
nyár kulturális programjában. A két
társulat közül a Fernando Alonso vezette
kubai őrzi tudatosabban,
módszeresebben a múlt századi
baletthagyományokat: az új évadban
például a Giselle és egy századvégi Petipa-
balett (a Paquita) bemutatását is tervezik.
A látottakból ítélve - a szerény választék
ellenére - mégis úgy tűnik, törekvéseik
nem állnak messze a Pécsi Balett jelenlegi
törekvéseitől. Azaz a méltón őrzött
klasszikus technika felhasználásával, de
azt meghaladva, vagy hozzá más színpadi
táncnyelvekből is merítve ott is, itt is
mást akarnak, mint csak szórakoztatni,
csak gyönyörködtetni. Helyettük inkább
azt, hogy a néző újból átélhessen s így
újra értékelhessen már-már közhellyé
szokványosult gondolatokat; sőt: az új
koreográfiák közegében önmaga számára
is aktuálissá váló élet-igazságokká
eleveníthesse őket.

Klasszikus koncertszámok

A Budapestre hozott négy táncszám jól
reprezentálta ezt a művészi programot,
bár csak pillanatnyi keresztmetszetet
adhatott annak megvalósulásáról, akár-
csak a legújabb koreográfiai termésről.
Gustavo Herrera most műsoron levő
darabjában, a Saerpilben például sokkal
markánsabb s problémaérzékenyebb al-
kotóként mutatkozott be, mint ahogyan
azt az lnterbalett '79-en látott pajkos
„táncsanzonja" alapján várni lehetett tő-le.
Egy másik kubai koreográfus, lvan
Tenorio viszont az ugyancsak i 979 őszén
Budapesten megismert mozdulatdrámá-
val, a Bernarda Alba házával hozott létre
az idei turnét záró Carmina Burana-

változatnál feltétlenül értékesebbet. Min-
denesetre ezek a kompozíciók emelkedtek
ki a parkszínpadi műsorból a Pleamar

című tánckettős s egy klasszikus kon-
certszám : a Don Quijote pas de deux

ellenében.
A Pleamart (Rahmaninov II. zon-



goraversenyének második tételére) egyik
táncosuk, Humberto Gonzales készítette
a társulat kísérleti koreográfiai
stúdiójában. Rövidke művét parányi, de
frappáns ötlete emeli ki a hozzá hason-
lóan konvencionális mozgásanyagú és
tartalmú kettősök tömegéből. Kezdet-ben
csak annyi történik, hogy amikor a kék
trikós Clara Diaz és a piros lábtrikós
néger Pedro Martin már eleget sóvárgott
egy társ után, s egyszeriben egymás-ra
talál, örömüknek egy nem túl sok fan-
táziával megformált, klasszikus nyelveze-
tű kettősben adnak kifejezést. Ám hirte-
len, a csendre, meglepő dolgokat művel-
nek. A fiú kiköti s leveszi partnere
balettcipőjét, majd a magáét is, mialatt a
lány kibontja a haját. Ettől azután mintha
érzelmeik még felszabadultabbá,
oldottabbá válnának. Már újszerűbb,
áradó mozgásokkal, szép, egymásra
fonódó emelésekkel táncolnak tovább,
mígnem kézen fogva elsétálnak.

Gonzales tehát, mivel magán a kettősön
belül nyelvezetet s hozzá stílust is vált,
egy emberi kapcsolat fordulópont-ját,
elmélyülésének folyamatát is érzékeltetni
tudta.

Ezzel szemben nem az egymás közti
viszony változott, csupán a technikai
követelmények fokozódtak a virtuozitás
szélső határáig Minkusz-Petipa: Don
Quijotéjának híres pas de deux-jében. A
műsor első részét záró balettrészletet
Aida Villoch és Osvaldo Beiro csillogó
technikával, hibátlanul adta elő. Az in-
terpretálás értékét inkább csak nüansznyi
előadói túlzásaik, a sok mosoly, a túl-
hangsúlyozott fölényeskedés és elegáns-
kodás csökkentette. A kettőst egyébként
egy kivételesen gyenge minőségű magnó-
felvétel kísérte, melyről így a különben

pregnáns, hatásos zene szinte folyéko-
nyan szólt, halk volt és hangsúlytalan.
Lehetséges, hogy a táncospár e színtelen-
séget igyekezett ellensúlyozni az előadói
stílusjegyek színeinek felerősítésével?

Kegyetlen varázslat

Meseszerűen titokzatos, egzotikus világ-
ba vezetett az est legérdekesebb darabja, a
Saerpil. Kontrasztokkal felépített, egy-
szerre merev, hideg s olykor mégis drá-
maian felizzó világba, melynek megterem-
téséhez a koreográfus Gustavo Herrera
nagyszerűen támaszkodott José Villavi-
cencio jobbára szitárhangzásokra kom-
ponált zenéjére.

Á két fehér trikós szólista (Maira Ri-
vero és Rolando Kandia) mozdulatlanul
vár, amíg a narancssárga trikós, fonott
hajkoronás, tíztagú női kar izgalmasan
szaggatott ritmusban körüljárja őket, s
míg az erotikus hatású bevezetőben felső-
testük hullámzásával, csípőringással, ap-
ró kézfej- és ujj-játékokkal vibráló lég-
kört teremt. Csak ekkor, e feszült, fel-
forrósodott hangulatban mozdul a nő,
először ő is csak körüljárja a fekvő férfit,
majd Béjart-osan dinamikus moz-
dulatokkal fölötte táncol, s végül ismét
eléje ül. Rideg, érzéketlen s mégis szug-
gesztív kihívását kettejük párhuzamos
együttmozgása követi, melynek során
ünnepélyes, koncentrált mozgássorozat-
ban (a földön) szinte négylábú, négy-
karú, egytestű lénnyé válnak (erősen em-
lékeztetve Alberto Mendez :
Plazmaisának kezdő mozzanataira).

Immár elszakadva a földtől: minél
intenzívebbé lesznek a mozdulatok, annál
feltűnőbb, hogy az érzelmi kapocs laza,
sőt talán hiányzik is közöttük. Különösen
a nő arca-teste rezzenéstelen,

határozottságában mégis visszautasítha-
tatlan, habár a férfi sem látszik bátorta-
lannak. A tánckar ekkor három sorban
(ülve-térdelve-állva) egy alig mozduló
tömböt formál; reliefük misztikus közeget
teremt a szólisták ekkorra már köl-
csönösen szenvedélyes második kettősé-
hez. Modern pas de deux-jük - szinte
biztosra vehetően Béjart távol-keleti mű-
veinek, de főleg Bhaktijának ihletésére -,
oly tökéletesen ötvözi az indiai klasszikus
táncot az európai klasszikus balettel, hogy a
Bhakti három jellegzetes pas de deux-jét
követő negyedikként lehetne akár Béjart e
művének szerves tartozéka is.

A tánckar tömbszerű elrendezéséről
ugyanakkor ismét egy Alberto Mendez-
koreográfia jut az eszembe: az ugyancsak
az Interbalett kubai estjén látott Rara Aviz
(Furcsa madarak), melyben szinte tömény
szépségű képzőművészeti meg-oldások
során született meg ember és természet
atavisztikus életközössége. Herrera tíz
papnője képzőművészetileg szintén
pompásan megkomponálva áll előttünk.
Különösen e kettős alatti, ferde síkhatású
csoportozatban, mikor is felsőtestük, fejük
és karjuk - néhányszor kilépve a
szoborszerű mozdulatlanságból -, mintha
új meg új domborművet alkotna. Ekkor
még oly tiszták, mint Kovács Margit
Cantata Profanájának szarvasfiúi.

Később, sorrá alakulva, mintha mégis
szétválasztanák a párt. Férfi és nő a
színpad két oldaláról nézhet csak össze
Buddha-pózból hajlongva-nyúlva egy-más
felé, mígnem ismét a nő kezdeményez, ám
korántsem úgy, mint először. A tánckar
élére áll, s mint főpapnőjük, szinte
megbabonázza, megőrjíti a férfit, aki a
zene furcsa, egyre erősödő zúgása-kor már
valóban megszállottként viselkedik. Nem
csoda, hisz az eddig oda-adó, meghódított
szerelmesnek hitt nő csak hajszolja
tovább, s a narancssárgák naivitása is
eltűnt. Már egyáltalán nem hasonlítanak
holmi bájos, érzéki indiai
pásztorlánykákhoz, már kegyetlenebbek,
mint Markó Iván Szamurájának álom-
madarai, amint lassan forgó, majd egyre
örvénylőbb spiráljuk elnyeli, megsem-
misíti foglyukat.

A kompozíció címe: Spirál (Saerpil),
első megközelítésben tehát a tíz táncosnő s
vezérük utolsó mozgásfázisára utal, mikor
is magukhoz vonzzák a gyanútlan
áldozatot. De a darab ritmusa, térrajza, a
mozdulat és zene jelképes szertartása
további átgondolásra ösztönöz. Nem is
kell nagy erőfeszítéseket tenni ahhoz,

A kubai Ballet de Camagüey a Budai Parkszínpadon (Spirál) (MTI-fotó - Benkő Imre felv.)



hogy a színpadi történésekből egy elvon-
tabb tartalmat is kiérezhessünk. Körül-
belül azt, hogy az ember csalódhat társ-
ban és eszményben, hogy rosszul vá-
lasztott célja tönkre is teheti, hogy vá-
gyainak, álmainak rabjává válhat.

Ennyit mond valószínűleg Herrera
darabja, ha a budapesti előadásokon a
maga színpadi teljességében érvényesül-
het. De a korai kezdés miatt (ez volt a
műsor első száma) a nappali világosság
elnyomta a színpadi fényeket. Nem ér-
vényesült igazán a pózok, mozdulatok
plasztikussága, az egy- vagy többdimen-
ziós hatás, s így maga a mű is sokat ve-
szített misztikus varázsából. Kevesebbet
kapott a néző is : mintha egy alapos
színpadi próbát látott volna s nem az
előadást.

Már megint Béjart-tól?

Igen, csak ezúttal rosszul. Mert míg
Herrerát egyéni láttatásmódja ellenére,
(vagy éppen azért) joggal tarthatjuk Men-
dez és Béjart tanítványának, addig Ivan
Tenoriót csak a „Béjart epigonja" cím
illethetné meg a Kantáta láttán, melyben
Orff Carmina Buranájának felhasználásával
létrehozta a Béjart-féle Tavaszünnep (a
.Sacre) egy meglehetősen torz után-
érzését.

Hiába nyilvánvaló ugyanis a Carmina

tételeinek szimfonisztikus feldolgozása,
hiába lesz, ha kell, egy-egy táncblokk
finom, sőt intim vagy éppen erőteljes a
dalok jellegének megfelelően, ha e muzi-
kális egységek nem képesek cselekmény-
nyé összeállni. Holott az első pillanattól
kezdve egyértelmű az alkotói alapszándék:
miszerint valamiféle szekta valami-féle
szertartásának vagyunk, leszünk a tanúi.

Kilenc zöld-barna földfoltos trikóba
öltözött pár primitív mozgásokkal telített
óriási körtáncával kezdődik a darab, és
hosszadalmas átcsoportosulásokkal,
Sacre-os figyelésekkel folytatódik. Talán
ezúttal két pár szakrális egyesülésére vár a
csapat? A Sacre-ból, sőt még a
Tűzmadárból is átvett koreográfiai idézetek
közül mégis a Sacre végpózának szinte alig
módosított másolata a legfeltűnőbb,
melyre itt már a darab közepe táján sor
kerül. A dramaturgiai problémák özöne
azonban csak ezután kezdődik,
pontosabban amikor mindnyájan tá-
togatni kezdenek. Éhesek talán? Lám, a
női szólista is mennyire szenved. Arca
eltorzul, teste görcsbe rándul. A tömeg
előrejön, kutató tekintettel bennünket
figyel, miután, mintha megerőszakol

ták volna társnőjüket, komplett őrültekké
válnak. Ijesztő, ahogyan felénk rohannak,
ahogyan legszívesebben ki-törnének a
nézőtérre. Azonban amint ledobálják
hajpántjaikat, megnyugszanak (?).
Olyannyira, hogy a kulisszákból
begurított narancsokból(?) a szólisták
bennünket is megkínálnak. A többi is
felveszi, nézegeti s mintha meg is enné a
maga gyümölcsét, azután mégis vala-
mennyit kigurítják, és váratlan fordulattal
heroikus kettősök kezdődnek. A levegő
megtelik ünnepélyességgel, s bár két
táborba is rendeződnek, nem csapnak
össze. A feszültségek végképp lecsilla-
podnak az egyik szólista pár szerelmi
tánca során, melyhez a tömeg már csak
higgadt mozdulatkulisszaként asszisztál.
A darab befejezésekor visszatérő
bevezető kórus ( 0 , Fortuna) alatt ponto-
san megismétlődik a földimádó, nyitó
körtánc, hogy a végén, pontot téve a sok
értelmetlenségre, a tizennyolc táncos
ismét a rivaldáig jöjjön s a semmibe
nézve megálljon .. .

Dicsőség a Máriáknak .. .

Kubai és más nemzetiségű kortársaihoz
hasonlóan, Eck Imre is szívesen használ
komoly zenét, s ha lehet, értelmezi is.
Gyakran még a létező zenei programot is
átkölti annak megjelenítése helyett, hogy
a tánccal új, önálló cselekményt
teremtsen. Ezzel a már-már koreográfiai
szokással találkoztunk Monteverdi Mária-
éneke: a Magnificat kamarabalett-válto-
zatánál, mely csupán a kórusmű vallásos,
himnikus hangulatához maradt hű, egyéb-
ként szintén új témát és sajátos monda-
nivalót kapott.

Amikor a sárga melegítős Bretus Mária
bejön a Barbakán-bástya meredeken
felállványozott nézőterű parányi arénájá-
ba, még nem sejtjük, hogy egy logikusan
felépített, meggondolkodtató, de mind-
végig könnyen követhető, érdekfeszítő
előadást látunk majd. Egyelőre csak leve-
szi melegítőjét, testszínű trikóban lassan
letérdel, és megbűvölten néz egy elham-
vadt gyertyákkal megrakott réztálat. Az
énekkel együtt a bevezető táncszóló is
indul, kissé hosszú talán, de pillanatra
sem veszít feszültségéből, kifejezőerejé-
ből. A monológ alatt többször, makacsul
visszatér a tálhoz: hitének, akaratának,
érzelmeinek szimbólumához. Látjuk rajta,
hogy amiben hisz, annak igazáról viszont
a külvilágtól eddig nem kapott
visszajelzést. Még egyedül van és meg-
erősítésre vár.

A továbbiakban kékmelegítősök ér

keznek a színre, egymás után, összesen
hárman (Hetényi János, Uhrik Dóra,
majd Lovas Pál). De a Sárga egyiküktől
sem várhat igazi segítséget, s egyikükkel
sem képes kommunikálni, bármennyire is
akarná. Míg a Kékek saját átlagnormáik
szerint egymás között „jól meg-vannak",
a Sárgával ők sincsenek egy
hullámhosszon.

Eck az emberi kontaktusteremtést, mint
műveiben már annyiszor, most is
szexuális kontaktusteremtéssé egyszerű-
sítve vetíti elénk. De a sikeres vagy siker-
telen találkozások-egyesülések mozdulati
megformálása - a harmonikus egymásba
kapcsolódások, a mindig jelentéssel bíró
emelések, gesztusok segítségével - hatá-
sában ezúttal kellően finom és esztétikus,
ha mégoly erotikus is a konkrét megjele-
nítés szintjén.

Amikor a Sárga már harmadszor is
belekezd monológjába, amikor a Kékek
értetlenségükben végképp elfordulnak
tőle, egy új szereplő érkezik, a fehér-
melegítős (Eck Imre), akinek láttán a
Sárga azonnal érzi: őt várta. Az egyik Kék
réveteg kíváncsisággal még meg-próbálja
kitalálni, kiféle, miféle az idegen, de
annak lényes a Sárgával azonos kézjelei
számára semmit nem mondanak. S
akárcsak a csavargók a Csodálatos
Mandarint, a Kékek is megtámadják a
fehér jövevényt. Értetlenségük agresszi-
vitásba csap: megverik, felkötik, a nyakát
törik, krétával még a holttest helyét is
megrajzolják, de a Fehér csak meg-
rezzen, megfordul és újra él. Ezért hát
egy hosszú botra szúrják (karóba húzzák),
hozzá a Sárgát is; hadd szenvedjen, ha
már közösséget vállalt vele. Végezetül, a
megpróbáltatások utolsó stációjaként,
óriás fakeresztre feszítik. A Sárga eszelős
fájdalommal bukik arcra a feszület előtt,
kioldja a köteleket, ráomló tanítóját-
barátját élesztgetni kezdi, s csak akkor
nyugszik, amikor újra erősnek látja.

Sugárzó szemekkel ünneplik az életet,
az értelmes erőfeszítések örömével, a
„kiválasztottak" dicsőségével, a „lángot
őrzők s továbbvivők" erejével. A Kékek
elkotródnak a közelükből, a Sárga nem
bizonytalan többé. Már a Fehér támaszá-
ra sincs szüksége, mert tudja, hogy jogos
és igaz volt mindaz, amiben bízott.
Megedzett, megértett s megbékélt lélekkel
tekint az égre, mielőtt távozik.

Bár eszményei a kompozíció során
mind nagybetűs általánosságok marad-
nak, melyek a biblikus motívumok ha-
tására gyakorta átlendülhetnek a vallás
síkjára; a kerek, megoldásaiban egysé-



ges, egyszerű szimbolikájú, gördülékeny
táncjáték azonban - a zeneköltő művéhez
is méltó módon - mégis képes a
mindennemű hinnitudás, hinniakarás
táncköltői hitvallásává magasztosulni.

Isteni Tánc-játék?

Dante Isteni színjátékának száz éneke
közül kilencet kiválasztva, s hozzá Liszt
Dante-szimfóniáját is felhasználva, Eck e
kilenc koreografikus lenyomatból kíván-
ta megalkotni a maga szimfóniáját, azaz a

Dante-szimfónia kamarabalett-változatát.
Á táncképeknek hét szereplője van.

Közöttük alakulnak ki kezdetben az
érdekes, ötletes párépítkezések, viszony-
latok s néhol akrobatikus hatású moz-
dulat- és pózváltozások, melyek folyama-
tosságukban vonzó, artisztikus hatások-
kal lepnek meg. Mindenkinek minden-
kivel teremtődik valamilyen kapcsolata:
hetük között az együtt táncolásnak szinte
minden összesítése létrejön, ami csak
négy férfival és három nővel megoldható.
Egy csoport tagjai ők, vagy egy kialakuló
közösség láncszemei, akik valahol, vala-
miért, valamilyen oknál fogva egy társu-
lást alkotnak. Ugyanez az elvontság ér

vényesül a második tételben is, noha
ennek gerincét már egyetlen szerelmi
kettős adja. Bretus Mária és Hetényi
János árnyalt előadói eszközökkel tán-
colja a pas de deux-t, de befejezésekor
váratlanul kilépnek az eddigi személyte-
lenségből. Lopva a műsorfüzetet is
böngészni kell, hogy kiderülhessen: ők
valójában Francesca da Rimini és Paulo
Malatesta voltak, Dante P o k l á n a k két
epizódszereplője. A következő tétel fe-
szes, ellenpontozott kettősében viszont
már kezdettől fogva egyértelmű (persze
ismét csak a műsorfüzet áttanulmányo-
zása után), hogy éppen Minotauruszt és
Ariadnét látjuk (Hajzer Gábor-Uhrik
Dóra). S hiába tudjuk, hogy Thészeusz
majd megöli a szörnyet, mégis meglepő-
dünk, amikor Hetényi János (úgy látszik,
ebben a tételben ő most Thészeusz!), egy
igazi lándzsával tör rá .. .

Folytathatnánk a találgatások leírását,
mert bármilyen kellemes és érdekes is a
látvány önmagában, bármilyen sokat
mutat is meg a táncos szakma szépségé-
ből az előadók testközelsége, a további-
akban óhatatlanul csak azon töprengünk,
hogy akiket látunk, azok biztosan
azonosak-e azokkal, akiknek hisszük
őket ...

Glória, glória - zengi a kórus, de hiába.
A színpadi szövődmények tovább foly-
tatódnak, bár hetük között egyfajta formai
letisztultság végül mégiscsak létre-jön.
Ám a tánc ünnepélyessége nagyon távol
áll Dante és Liszt ünnepétől. „Csüggedtem
volna, lankadt képzelettel, / de folyton-gyors
kerékként forgatott / vágyat és célt bennem a
Szeretet, mely / mozgat napot és minden

csillagot" - énekli a költő . . . „Halleluja !" -

zengi a kórus. S vajon az ujjongó
megdicsőülés alatt a színpadon mi
történik? Egyikük üres markú templomi
koldussá válik, földön fekvő mesterüket-
vezérüket magányában körbejárják, majd
tétován, csüggedten kimennek,
meglehetősen pesszimisztikus légkört
hagyva maguk után.

Összegezve tehát az Eck-féle Dante-
szimfónia problémáit, egyszerre többet is
érzünk. Hiába kapunk egy önmagában
véve táncgazdag koreográfiát, ha a címadó
zenemű csak puszta kísérőzene marad. De
a tételek Eck-féle irodalmi megalapozása
is eleve problematikus, mert a kilenc
kiragadott részlet csak a Pokol és a

Purgatórium énekei közül való, a

Paradicsom viszont kimaradt, holott a
zenemű alapélményéül a teljes eposz
szolgált. Végső soron e téves válogatásból
érthetjük meg a már jelzett alap-problémát
is. Azt tudniillik, hogy a tánc-szimfónia
végső kicsengésében miért is nélkülözi
Dante és Liszt optimizmusát. Ha viszont
már így van, akkor ez azt jelenti, hogy
alkotója még szemléleté-ben sem
támaszkodott az ihlető művekre.

Régi műfaj új köntösben

A z Otello (szintén Eck koreográfiájában és
rendezésében) mind a Shakespeare-dráma,
mind a Verdi-opera értékeihez felnőni
képes, nagyszabású balettdráma lett. Az
Eck tervezte, hatalmas faoszlopokból
ácsolt falak, lépcsők, emelvények között
zajló táncmű híven követi az opera
cselekményét, miközben a zenekari
árokból felcsendülő áriák egymásutánja az
„operabelett" dramaturgiáját is meg-
teremti.

Á főszerepre felkért operaházi szólista,
Keveházi Gábor bravúros technikai
megoldásain túl, elegáns, délceg Otello
volt, meggyőző színpadi jelenség. Fiatal,
indulatos, de naiv is, akit csak a tiszta
szenvedélyek vezetnek, aki nem ismeri a
félmegoldásokat. (Szerepfelfogásában
egyetlen tévedést találtunk: a gyilkosság
után naturalisztikusan túljátszotta Otello
testi s lelki összeomlását.) Hozzá képest
színészileg, sőt (s ez nagy szó!) szinte

Monteverdi Magnificatja a pécsi Barbakánon (Hetényi János és Bretus Mária)



technikailag is nagyszerű , veszélyes ellen-
féllé nőtt Hetényi János Jagója. S bár
alkatának-egyéniségének ismeretében,
Desdemona szerepére rossz választásnak
tartom Paronay Magdolna felkérését,
művészileg tökéletes megoldásait végül is
csak dicsérni lehet. Előadói hitelessége a
darab végéig folyamatosan erősödött, s a
befejező szólóban a végsőkig kitel-
jesedett.

A balettdráma mindkét részében talál-
ni koreográfiailag kiemelkedően értékes
részleteket. Az elsőben ilyennek láttam
Jago első és második szólóját, Desdemona
és Otello első pas de deux-jét, mely a
színpad különböző emelvényein további,
vele azonos kettősökkel egészült ki, s így
a két, három, majd négy pár tánca
tulajdonképpen a főszereplők ket-tősének
háromszoros tükrözése lett. Emlékezetes
maradt Otello Desdemona - Jago-Emilia
négyese is, melyben a darab
legexponáltabb részlete, a kendő (itt sál)
elvesztése és elkobzása megy végbe. A
kitűnő művészek (Emilia szerepében a
szintén operaházi Bán Teodóra) előadásá-
ban líra és dráma, harmónia és feszültség
vibrált egyszerre. De jól sikerült Otello
szólója: s Otello-Jago „párviadala" is, e
remek férfikettős, mely jól kiemelte a két
figura ellentétes személyiségét.

A legszebbre komponált duett Otello
és Desdemona második részbeli kettőse,
amelyben annak ellenére, hogy a szerző
hagyományos balettnyelvvel dolgozott, a
szereplők közti érzelmi disszonanciát is
mindvégig tánccal tudta elmondani. Az
említett férfikettős nagyszerű ellenpontja

J e le ne t a z Ot he l l o b al e t t vá l to za tábó l ( Ke v ehá z i G ábo r , Paro na y Ma gd o ln a)

Még újabb köntös, műfaj nélkül

A Pécsi Nyári Színház másik legnagyobb
méretű vállalkozása a Romeo és Júlia szín-
revitele volt. Kivitelezése sokkal vitatha-
tóbb, egy-egy részletében viszont néhol
még értékesebb, mint az Otello.

Vitathatóbb, mert eklektikus, mert fo-
lyamata s így hatása gyakran megtörik. A
felhasznált három Csajkovszkij-műből
(Romeo és Júlia nyitányfantázia, Francesca da
Rimini-Fantázia és Vonósszerenád) nem áll
össze egyetlen egységes zenei világ.
Vitathatóbb, mert valódi táncjáték helyett
inkább tánc-próza-zene sokszor szaggatott
montázsát látjuk. Mert a Romeót játszó
színész gesztusai sokszor ha-misak,
hangjának tónusa illúziótlan, a dajka játéka
színes, olykor mégis túlságosan profán; az
öreg Capulet pedig mintha a commedia
dell'arte világából bukkant volna elő,
komikusan és harsányan.

Tóth Sándor darabja -- mindezek elle-
nére attól lesz mégis táncjáték, hogy a
vegyes közegű előadásban a leguralkodóbb
az ő akarata s a tánc szerepe. Ereje

- hol a prózával szemben, hol azzal
együtt - úgy érvényesül, hogy a leg-

J e le ne t a Ro me o é s Jú l i a b a l e t t v á l to z a t á b ó l ( Pé cs i Sz a ba dt é r i Sz ínp ad ) ( Kör t vé l ye s i Lá s z l ó f e l v é t e l e i )

Desdemona és Emilia duettje (a Fűzfa-
áriára), hiszen a két asszony meghitt
barátságát tükrözi. Akkor is, ha egyfor-
mán táncolnak, de akkor is, ha Emilia
plasztikus mozgássorozatával s gyönyörű
forgásörvényeivel figyeli-kíséri úrnő je
szomorú vallomását. Ezt követi a darab
utolsó s egyik legemelkedettebb jelenete:
Desdemona búcsúja, melyben Paronay az
ártatlan nőalak lelkének minden félelmét
és meghasonlását pontosan megjeleníti .

Eck mellékszereplőket is beépített a
darabba (a kurtizánt, a markotánvosnőt,
katonákat stb.). S bár sem ottlétük, sem
az események menetében való halvány
részvételük nem elegendő ahhoz, hogy
segítségükkel Eck a balett önálló háttér-
világát megteremtse, ugyanakkor -- s ez
sem kevés! - nélkülük is létrehozza a
darab egységét. De hogy ehhez még
Shakespeare-rel és Verdivel is szinkronba
kerül, azt - indirekt módon
mégiscsak egy mellékszereplőnek kö-
szönheti. A bohócnak, aki Bretus Mária
aprólékosan kimunkált alakításában egy-
személyes görög kórusként reagálja le és
közvetíti a „szerzői hármas" közös állás-
foglalását.



szebb, de Sík Ferenc rendezése szerint
mégis idézőjelben, „egymást fűző" tó-
nusban elhangzó Shakespeare-szavak mö-
gött a ki nem mondhatót, a ki nem mutat-
hatót a tánc jeleníti meg. Világosan
mutatja ezt a kettősséget az I. felvonás
egyik jellegzetes mozzanata: abban a pil-
lanatban, amikor az erkélyjelenet során a
színészpár éppen csak megérinti egy-más
kezét, máris elkezdődik a táncospár
álomszerűen áradó, gyönyörű újromanti-
kus kettőse, sugárzó, bátran kiteljesedő
érzelmekkel. A koreográfus koncepciója
érvényesül a Shakespeare-dráma újra-
értelmezésekor is. Tóth ezúttal úgy érti az
eredetit, hogy balettje a véletlenek, a
gyors, őrült elhatározások sorozata lesz. A
táncszínpadi események üteme ezért válik
a szerelem születésekor éppoly
felpergetetté, mint a lázas gyorsaságú
esküvőnél vagy mint az öngyilkosságok-
nál, melyet mindkét fiatal pillanatok alatt
határoz el és visz véghez.

Tóth akkor megy a legtovább Shakes-
peare újrafogalmazásában, s ezzel a
koreográfusi önállóság útján, amikor
másként fejezi be a kriptajelenetet, aho-
gyan ezt mostanáig ismertük. Júlia
ugyanis most már akkor éled, amikor
Romeo még nem halt meg, csak meg-itta a
mérget. Van tehát még néhány pillanatnyi
idő, amikor mindkettőjük él. Júlia még
nem is tudja, hogy szerelmese haldoklik, s
ugyanolyan lázas szenvedéllyel táncolna
vele, mint korábban; a haldokló ifjút
viszont Júliája közelsége adja vissza, ha
percekre is, az életnek.

A gyors, talán elhamarkodottnak tűnő
cselekedetekre az epilógus (szintén ko-
reográfusi találat) adja a feloldozást. Ez a
szárnyaló, szimfonikus hatású, sok-sok
kettősből összeálló költői tánckép, mely
nem más, mint a nem-a-síron-túli, hanem
az élő, nemzedékről nemzedékre megújuló
szerelem ünnepe: a táncmű
„önértelmezésének" sajátos, de ideillő
„önigazolása". S ami pedig a szereplőket
illeti: Solymos Pál (Romeo) és Zarnóczai
Gizella (Júlia) táncos pályafutásuk eddigi
csúcsteljesítményét nyújtották mind a
technikát, mind a művészi átélést tekintve.
Á Pécsi Balett „legfiatalabb és
középgenerációja" pedig, éppen a sze-
mélyre szabott koreográfusi feladatok
hatására, ebben a „műfajtalan" tánc-
drámában vált felnőtté, Vata Emil
kitűnően bevilágítható, levegős-tágas
csarnokának képzeletbeli falai között,
Gombár Judit korhű, egyszerre impozáns
és szellemes kosztümjeiben.

RÓNA KATALIN

Komédiások,
monomániások

Két egyfelvonásos
a dunaújvárosi Bemutatószínpadon

Ismét fölfedezzük a már fölfedezettet.
Valószínűleg nem voltam egyedül ezzel
az érzéssel, amikor a Fészek színházter-
mében a dunaújvárosi Bemutatószínpad
vendégjátékát néztem. Fölfedezzük, hogy
ez a színpad hű marad önmagához, az
életrehívásakor megfogalmazott gon-
dolathoz. S nem egyszerűen formailag
ragaszkodva az egyfelvonásosokhoz,
sokkal inkább a műfajt megragadva a
kezdeményezés - most már mondhatjuk, a
folyamatosság - belső tartalmában tény-
legesen, következetesen tágítva a lehető-
ségeket.

A legjobb fiú

Időszámításunk első századában élt.
Császár volt és gyilkos, költő és gyújto-
gató. Óriás volt uralkodásában és ke-
gyetlenségében is. Óriásnak kellett lennie,
ha ezredévek múltán is megmintázza,
gondolatának hordozójává teszi az iro-
dalom.

Néró. Költő, színész vagy mind a kettő.
Amit meg akar mutatni általa az írói
képzelet. Aminek a kifejezésére, meg-
mintázására alakot talál benne.

A dilettáns költő tragikomédiáját raj-
zolta meg Kosztolányi Dezső. Hubay
Miklós drámafüzére a színész Néró felé
hajlik. Az ő Nérója legszívesebben szín-
házzá változtatná a világot, ifjúkorában
így beszél : ,, ... a birodalom népeit én
inkább szórakoztatni szeretném, nem
kormányozni" - majd lelkesen folytat-ja:
„...én már rájöttem, hogy csak istennek
érdemes lenni vagy görög dráma-írónak".
S mert Néró nem lehet sem színész, sem
görög drámaíró, úgy tetszik, a való életet
varázsolja drámává, melynek maga játssza
a főszerepét. De Néró éppúgy dilettáns
drámaírónak, mint színésznek, így nem
csoda, ha véres tragédiából minduntalan
groteszk tragikomédia kerekedik. S bár
pusztul körülötte mindenki, igazából
senkit sem lehet szívből sajnálni.

Az ókori Róma világából elevenednek
meg Hubay Miklós groteszk dráma-
füzérének hősei. Az eredeti teljes dráma
hét felvonásból, hét jelenetből áll. A véres
színész hétszer próbálja ki

erejét, hatalmát. Hétszer győzedelmes-
kedik családján, környezetén, birodalmán.

Néró véres játékot játszik, s vele ját-
szunk magunk is, minduntalan keresve az
értelmezés, a máig ható írói szándék
gondolati töltését. Mert bizton tudhatjuk, a
hatalom játékairól beszél a szerző. A
zsarnokságról, a hatalmi tébolyról s
szemben vele a gondolkodó ember, a
szellem felelősségéről. Hisz a monománi-
át, az exhibicionizmust, a kegyetlenséget,
a komédiát megtestesítő Néró mellett
mindvégig ott áll a bölcs Seneca. S az ő
felelőssége sem kisebb, ha közösséget
vállal a császárral, ha szellemi erejével
támogatja az uralkodót. Az írás-tudók
felelőssége vagy árulása testesedik meg
Seneca alakjában az abszolút hatalom
tébolyában.

Hubay Miklós drámafüzére egy teljes
színpadi alkotás lehetőségét hordozza.
Azonban éppen, mert láncszemekre bom-
lik, mert a jelenetek nem egyenrangúak,
mert a valóságosan groteszk pillanatokat
elnagyolt, fölskiccelt drámatöredékek
váltják, valójában csak hét etűd marad,
melyek együttesen is előadhatók, ám
elképzelhetőek egyenként is. S ez nem
feltétlenül előnye a drámának.

A Bemutatószínpad biztos érzékkel a
drámafüzérnek azt a darabját - Néró, a
legjobb fiú - tűzte műsorára, amely a leg-
inkább létre tudta hozni a groteszk szín-
padi helyzet és a filozófiai tartalom har-
monikus egységét. Itt teljesedik ki az
abszolút hatalom és az őt feltétlenül ki-
szolgáló intellektus kapcsolata. Néró és
Seneca. A hatalom és a szellem. S ha a
hatalom el tudja érni, hogy megkapja a
szellem támogatását és erkölcsi fölmen-
tését, úgy éppoly bűnössé képes tenni a
szellem emberét, mint saját magát.

Néró csele a színház. A színész Néró
Senecát is játékra kényszeríti. Az agg
bölcs pedig máris fogalmazza az anya-
gyilkos császár fölmentése melletti érveit.
Az indokok megdönthetetlenek, a
filozófus tehát a felelősségből is részt
vállal: Néró most már nyugodtan végez-
tethet anyjával. Az erkölcsi csapda sta-
bilan áll, s a gyilkossággal be is zárul a
tanácsadók körül. A színész Néró to-
vábbjátszhatja szerepét, a tettet ráfog-hatja
a helyette érvelő szellemre.

Hatalom és szellem, zsarnokság és ke-
gyetlenség, félelem és szolgalelkűség
gondolatának sokszólamúságából épít-
kezik az egyfelvonásos. Valló Péter
rendezése mindezt megjeleníti. Semmit
sem kíván megmutatni az antik Róma


