
lány szenvtelen, megilletődött hangja
mögött micsoda lelki-emberi sivárság,
micsoda szellemi üresség tátong, gondol-
kodás nélkül búcsúzik az illúziótól, a
nosztalgiától. Megteszi az első lépést a
kisvárosi sikertől a valódi karrier felé, a
vidéki rádióállomástól a nagy fővárosi
rádiótársasághoz szerződik.

Leonard Brazil drámája a Beatles-
nemzedék jobb érzésű, tehetséges figu-
rájának drámája. Nem súlyos emberi
tragédia, ám annál jellegzetesebb. Polia-
koff saját szemléletének kettősségét
ábrázolja a lemezlovasban, hisz miközben
gyűlöli a túl népszerűvé vált műfaj
ostobaságait és annak eszközeit, minden
ízében érzi-tudja, hogy a fiatalok tömege
nő föl ezen a kultúrán, hogy akármilyen
szörnyű is, de igaz, hogy a fiatalság-nak
ez a része még saját ideáljainak se tudja
pontosan megmondani a nevét. Hogy
bármily hihetetlen, képes élet-nagyságú
bábokat alkotni rongyból, papírból, mert
úgy érzi, hogy szürke életében még ez is
tett, de legalábbis tevékenység.

Poliakoff drámájának ez a tisztánlátó
szenvedély, ez a tárgyilagos emberáb-
rázolás az erőssége. Jó dráma, amely
végre korunkról, napjainkról, annak jel-
legzetes problémájáról szól. Nem szenved,
és nem szenveleg, hanem valóságos képet
ad annak a társadalomnak egy fontos
rétegéről, amely a mi világunkban él,
amelynek döntő szerepe lesz a jövő
alakításában. És ezért lényeges szín-padi
mű a Cukorváros.

Balogh Gábor színpadi rendezésének
elsőrendű élménye a ritmus, a lemezlo-
vasra irányított száguldó tempó, a zenei
aláfestéssel nagyszerűen vezetett elő-adás.
Balogh Gábor olyan színészt talált
Leonard Brazil szerepére - talán éppen a
színészre választotta a szerepet -, aki
tehetséggel, ifjúi lendülettel, érzelmekkel
és értelemmel, valamennyi gesz-tusával
minden szempontból Poliakoff drámai
hősét teremtette meg. A lemezlovast
Cseke Péter játssza.

Leonard Brazil minden megnyilvá-
nulása kettős értelmű. Elementáris erővel
adja magát lemezlovasként a rádió-
adásokban, de mintha állandóan kívül-ről
figyelné magát, az észember tárgyi-
lagosságával rögtön a róla alkotott külső
véleményt is eljátssza. mikor senki sem
figyel rá, amikor kikapcsolja a mikrofont,
ott áll az elpazarolt tehetség ön-magában,
nemzedékében csalódott alakjaként. Cseke
Péter szerepformálásában

Leonard Brazil idegrendszeréig hatol.
Következetes tud lenni a belülről jövő
ábrázolásban, megszenvedi a lemezlovas
emberi alakját. Nem külsődleges esz-
közökkel, nem színpadi közhelyekkel él,
pedig a szerep nem egyszer csábít erre.
Úgy játssza szerepét, hogy eljut a keserű
szenvedélyig. Egyszerre indulatos és
felszínes, gúnyos és nosztalgikus,
kegyetlen és tréfálkozó. S amint elérkezik
Leonard Brazil drámájának
kiteljesedéséhez, amikor a lemezlovas-nak
is végleg meg kell értenie, hogy el-múlt a
Beatles-korszak igazi társadalmi töltést
hordozó ideje, amikor visszavon-hatatlanul
rá kell döbbennie, hogy ez a világ, ez a
fiatalság már nem képes arra az őszinte,
tettrekész szenvedélyre, mint elődei,
csöndes, iróniába fojtott nosztalgiával
játssza el a kor drámáját. Hogy aztán újult
erővel vesse magát az üres jövő
diadalútjára. Cseke Péter meggyőző
eszközei, a lemezlovas ellentétes ér-
zelmeinek megfogalmazásai kivételes
művészi erőről, tehetségről tesznek bi-
zonyságot.

A debreceni színház előadásában azon-
ban Cseke Péter belülről fakadó színészi
teljesítménye csupán magánszám marad.
Körötte ugyanis mintha nem is eleven
színészek mozognának, hanem élettelen
bábok. Bajza Viktória Nicolája érzéket-
len, jellegtelen és unott. Semmit nem tud
megmutatni Poliakoff arcnélküli nőalak-
jából, maga olyannyira arcnélküli. Zsolnay
András a hangját állandóan hallani vágyó
technikus figuráját a legrosszabb
értelemben vett ripacskodás eszközeivel
jellemzi. Vándor Éva Susan, Herczeg
Csilla Jane és Monori Balázs Mick
szerepét igyekszik megteremteni.

Szerencséje az előadásnak, hogy Po-
liakoff műve olyannyira öntörvényű, ke-
mény drámai alkotás, hogy a mostoha
színházi körülmények ellenére szinte
egyetlen színész magánszámaként is
erőteljes dráma tud maradni.

Stephan Poliakoff: Cukorváron (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította: Bart István. Rendező: Balogh
Gábor. Jelmez: Szabó Ágnes. Díszlet: Dóra
Gábor. Zene: B. Tóth László.
Rendezőasszisztens: Várhidy Attila.

Szereplők: Cseke Péter, Zsolnay András,
Bajza Viktória, Vándor Éva, Herczeg Csilla,
Kiss László, Reil Zsuzsa, Monori Balázs.

PÓR ANNA

Ceremónia és rituálé

Új balett Győrött

„A színház rituáléja realizmusból és
misztikumból áll. Történéseken, moz-
dulatokon és szavakon keresztül . . . ki-
vételes, mindnyájunk által vágyott pil-
lanatokban, a csodát éljük át . . .", e val-
lomással nyújtja át Markó Iván a közön-
ségnek A z igazság pillanata, ceremónia és

rituálé Federico Garcíáért című új alko-
tását. Tudatosan megvalósított prog-
ramnyilatkozat ez, amellyel az előző
műveiben megkezdett úton továbbhalad a
színpadi összművészet, a „Gesamt-
kunstwerk" irányában.

Ezúttal már nem egy másik alkotó kész
művét költötte át táncos színpadi
látvánnyá, hanem egész estét betöltő
önálló alkotással, García Lorca emléké-
nek hódoló misztériumjátékkal fogalmazta
meg saját szuverén Lorca-képét a rendező-
koreográfus Markó Iván. A saját Lorcáját .
. . nem a napjaink irodalomtörténetében
fokozatosan kialakuló Lorca-képet, vagy a
mások belső látásában egyénien
megformált képet kapjuk Markó Ivántól.
Humánumot hirdető prófétai hevülettel
keresi Markó „a piros betűs" ünnepek
színházi mágiáját, és legjobb pillanataiban
meg is találja. E művében Lorca nyomába
szegődve keresi annak örökké kutatott
titkát, a „duendé"-t, a művészi alkotás
megszületésének kifürkészhetetlen
csodáját, a nagy alkotót és a daloló öreg
cigányaszszonyt egyaránt megszálló vagy
cserben-hagyó titokzatos démont, a
művészetet teremtő pillanat
megfoghatatlan, el-emésztő izzását.

A bemutatott műben, Az igazság pil-
lanatában hegyek-völgyek váltakoznak; a
kimagasló csúcsok, az igazi művészi
pillanatok akkor születnek, amikor a
szenvedéllyel áradó közlési vágyhoz si-
kerül megteremteni a megszerkesztett
koreográfiai formákat is. Noha Markó
szuverén alkotásán eleve semmiképpen
sem kérhetjük számon magát Lorcát, a
legszebb művészi kifejezések különös
módon mégis akkor teremtődnek meg,
amikor egy-egy tömören megfogalmazott
koreográfiai költeményben sikerül
megidézni Federico García szellemét, és
csodálatosképpen ugyanakkor fedezzük



fel Markó sajátosan egyéni hangját is.
Ami talán nem is olyan csodálatos, hiszen
arról van szó, hogy a fiatal koreográfus
fokozatosan kiépülő művészi esz-
köztárából az igazán ihletett pillanatokban
születnek meg a Lorcához is közelítő
pregnáns egyéni formák... megjelenik a
duende. Mert a mű, amely megidézi
Lorca gyermekkorát, művészi ihletésé-
nek forrásvidékét, Lorca Spanyolországát,
majd az elhivatott költő prófétai
küzdelmét, mártíriumát és öröklétre való
feltámadását, Lorca egyszeri és
mindenkitől elkülönülő jellegzetes sze-
mélyisége révén óhatatlanul és elkerül-
hetetlenül vonzza a költővel való szem-
besítést. Hiába minden: ez a táncmű ott
szép és egyben egyéni is, ahol kibírja ezt
a szembesítést, és ott érezzük a meg-
idézett nagy árny közelségét, és akkor
kelt csalódottságot, hiányérzetet, amikor a
nagy zseni személyiségétől, világlátásától
távol eső, másutt is alkalmazható
építőelemeket, máskor is látott „déja vu"-
anyagot sodor magával a színjáték.

A mű első részében felidézi a költő
ifjúságát, az ifjú Lorca (Szabó Elemér)
világát, a talajt, amelyből művészete táp-
lálkozik; első látomásait, vonzalmait.
Megjelenik az anya, és felhangzik a népi
románc, miközben távolabb mögöttük
szinte észrevétlen, velük mindenkor
együtt élő lényként ott látjuk lehajtott
karimájú kalapban a feketeköpenyes
emberarcú halált (Fülöp Viktor), és a hát-
térből megindulnak a misztikus gyertyás
körmenet mankós nyomorékjai: Goya
festői látomása. Megtörténik az ifjú
sorsdöntő találkozása - viaskodása a
duendével (Szekeres Lajos), és bevonul
lobogó vörös-fekete köpenyben a maga
vezette flamencocsoport, feltűnik Ve-
lasquez fekete és arany fagyos pompájú
borzongató királyi párja (Kiss János-
Bombicz Barbara) és mellettük az elhaló
gyermek infánsnő (Greiner Éva). Az
ifjúnak a Zöldruhás lánnyal való szerelmi
táncát követően, a sötét erők tombolásá-
nak áldozatául esett, megfeszített Zöld-
leány keresztjét megragadva a költő is
magasba emelkedik.

Markó a „megkínzott Spanyolország
rejtett szellemé"-nek szegődött nyomába.
Vallási misztika, Velasquez barokk pom-
pája és Goya eltorzult, fanatikus nyomo-
rékjai, feudális pompa és feneketlen
nyomor ellentéte, majd a sötétség erői-nek
gyilkos tombolása sokoldalú, gazdag
színpadi képekbe sűrűsödik. „Spanyolor-
szág két részből áll: misztikumból és

realizmusból", idézi mottóul a rendező
Salvador Dali szavait.

Az első részből kiemelkedik néhány
kifejező erejű, jól szerkesztett táncjelenet.
A finom, ábrándos, lírai tónusú ifjú Lorcát
megszemélyesítő Szabó Elemér és a
kitűnő technikájú Szekeres Lajos
titokzatos, kemény, vad és kissé gonosz
duendéjének kettőse, amelynek hatására
újjá varázsolt, megszállott emberként veti
magát a költő az életbe a berobbanó
lobogó köpenyes flamencocsoporttal.
(Reméljük, a szakmai bemutatón még
túlságosan harsány zene hangereje azóta
megfelelően mérséklődött.) Ugyancsak
emlékezetes marad a Lorca nyomán
életet, tavaszt, szerelmet, a természet
erejét szimbolizáló Zöldruhás lány sze-
relmi tánca az ifjú költővel. („Zöld
szeretlek, zöld imádlak, zöld szél, zöldbe
borult ágak." Alvajáró románc, Nagy
László ford.) A néhány visszatérő
motívumból felépített tánc megfogalmaz-
ta az ifjonti eksztázis tisztaságát; a két
előadó harmonikusan összehangolt lírája
és a Zöldruhás lány, Király Melinda
„zöldbe borult ágakat" megidéző sudár
alakú szépsége a románc szellemével
összecsengve sugározta a költői szim-
bolikát. Ugyanakkor egyes, eredetileg
inkább atmoszférateremtő háttérnek szánt
jelenetek (a Velasquez-kép, a mankósok
körmenete, a torz alakok Walpurgis-éj-
szerű tánca) előtérbe jutásával az
összhatásban a kelleténél jobban ér-
vényesült a pompázatos ünnepélyesség,
vagy a kissé neoromantikus „operai"
légkör. Az arányok megbillentése így
olykor eléggé messze vitt a De Falla
tanítványa és a Bartók ibériai rokonaként
a modernség és népiség programjával
harcba induló Lorca személyiségétől,
stílusától. Ez okozta, hogy a megragadó
pillanatok emléke mellett hiányérzet is
maradt bennünk az első rész után.

A második rész viszont bőven kár-pótol.
A férfi Lorcát alakító Markó Iván
evokatív tánca adja meg a nagy-vonalú
indítást. A Bernarda Alba h á á nak rövid
balladába sűrített ragyogó megidézésével,
és végül a bikaviadal rítusának különös,
szellemes koreografikus
megfogalmazásával ér valódi csúcsaihoz
az egész kompozíció, amikor Lorca
szellemiségének és Markó egyéni
mondandójának valóban szerencsés
összetalálkozása ragadja bűvkörébe a né-
zőt. Gyönyörű, ahogyan a Bernarda Alba
házának kriptaszerű rabságából vadul
kitörő, lázadó lány (Király Melinda)
eksztatikus szerelmi táncba viharzik
Markó Ivánnal, majd ahogy a félelmetes
fekete madársereg, a többi nővér, szét-tárt
fekete szoknyájánál fogva vissza-húzza és
a legyezővel szinte bárdként lefejezve
hajszolja ki a színről. A balett
legsajátosabb jelenete a torreádor (Markó
Iván) és a bika (Bombicz Barbara) tánc-
kettőse. Az ősi állatáldozat rítusát, a
torreádor veszedelmes, szertartásos játé-
kával, a bikát alakító fekete trikós spic-
celő táncosnő tragikomikus stilizált ál-
latmozgásával, kettejük izgalmas, egy-
mást kerülgető párharcával egészen a
védtelenül kiszolgáltatott bika ledöféséig,
szellemes eltávolítással ragadja meg a
koreográfia, meg-megidézve vele a Lorca
torreádorsiratójában foglalt különös
kettősséget, szenvedélyes vonzalmát a
szörnyű barbár rítus iránt és mélyről
fakadó humánumának irtózását a vértől.

A darab egyik fix pillérjeként folyton
visszatérő Halál alakjának különös színt
és súlyt kölcsönzött Fülöp Viktor szug-
gesztív személyisége, hatásos színpadi
jelenléte.

A kompozíció legszebb táncaiban
Markó Iván korábban megismert exp-
resszív táncnyelvéhez ezúttal a klasz-
szikus balett mellett szerencsésen társul

Jelenet a Győri Balett Az igazság pillanata című előadásából



az egyénien felfogott flamenco táncstílus,
amely gazdagítja, egységbe fogja a for-
manyelvet. A csoporttáncok egy részében
viszont kevéssé karakterisztikus, pregnáns
a formanyelv, nem elég gazdag a
művészeti eszköztár, meg-megismét-
lődnek a csoportmozgatás ismert moti-
vikai és térbeli szerkesztési elemei. Re-
méljük, hogy Lorcához, a formák nagy
tisztelőjéhez és tudójához való mély
vonzalma, a szertelen fantáziát szabá-
lyokhoz kötött, zárt művészi konstrukciók
határai közé szorító költő szeretete a
továbbiakban is ösztönözni fogja a
koreográfust a pontos művészi kifejezések
kikovácsolásának nehéz útján.

Fantáziadús és megkomponált viszont
most is a színpadkép és a színhatás szá-
mos érdekes változata. A lorcai szín-
szimbolika skálája a zöld, a fekete és a pi-
ros mellett legvégül feltűnik a negyedik (a
granadai dús forró nyár megénekelt színe)
- a narancssárga is: a halálba taposott
költő feltámadásának a színe. Később
kissé váratlanul bizarr háttér-ként jelenik
meg egy Salvador Dali-stílusú rikítóan
vörös, nagy száj, amely mintegy elnyeli a
világ szemetjét. Meg-ragadó, hatásos az
utolsó kép, a Goyára emlékeztető, hátulról
átvilágított festmény elé hajszolt költőt
látjuk, majd a hirtelen támadt sötétségben
hidegen rá-vetődő fehér fénykarika
világában éles csattanás hallatszik ..

A műsor kezdetén a függöny előtt
megjelenik utcai ruhában a táncos-
koreográfus-rendező Markó Iván, és saját
műsorának indításául szép egyszerű
szövegejtéssel elmondja Lorca Duende
című tanulmányának bevezetőjét .. .
„Nem. Én nem szeretném, ha a terembe
beröppenne az unalom szörnyű dongója ...
Egyszerűen költői hangom skáláján . . .
amelyből nem leselkednek báránybőrbe
bújtatott éles pengéjű iróniák, hadd látom,
tudok-e egyszerű lec

két adni nektek a megkínzott Spanyol-
ország szelleméről."

Markó színháza valóban teljes szívvel
felvállalja ezt a programot: nem röppen az
unalom dongója, nem leselkednek éles
pengéjű iróniák ... Magas hőfokon
előadott, hittel teli ceremóniának voltunk
részesei. Markó ezúttal művészi hevülettel
megteremtett szín-pompás Lorca-
víziójának keretében mondja el a
korábban A nap szeretteiben, majd pedig a
Küzdelmekben meghirdetett programját, a
humánumért harcoló művész hitvallását,
egyre határozottabban alakítva ki a maga
választotta „Gesamtkunstwerk" biztosan
vezetett színpadi apparátussal, szövegből,
zenéből, táncból, képzőművészeti
összhatásból megkomponált műfaját.

Színpadi mágiát teremtő útján teljes
odaadással követi a tehetséges fiatal
együttes és a vele tökéletesen össze-
hangolt, jelmezt, díszletet, világítást
teremtő kitűnő művészgárda, Gombát
Judit, Hani János és ezúttal a Győri
Filharmonikusok közreműködésével a
hagyományos spanyol és népi zenéből,
valamint saját szerzeményeiből a zenei
aláfestést megteremtő Vajda János.

Az igazság pillanata (a győri Kisfaludy Szín-ház)
Zenei összeállítás: hagyományos és népi zené-

ből, valamint Vajda János szerzeményeiből a
Győri Filharmonikusok közreműködésével. A
darabot rendezte és betanította: Markó Iván.
Világítás: Hani János. Díszlet: Gombár Judit
és Hani János. Jelmez: Gombár Judit.
Próbavezető: Stimácz Gabriella. Művészeti
vezető: Markó Iván.

Szereplők: Szabó Elemér, Markó Iván,
Magyar Mária, Fülöp Viktor, Martin Márta,
Szekeres Lajos, Király Melinda, Greiner
Éva, Kiss János, Bombicz Barbara, Domb-
rovszky Éva, Horváth Erika, Horváth Gi-
zella, Kristó Annamária, Ladányi Andrea,
Ocsag Anna, Demcsák Ottó, Krámer
György, Németh István, Sebestyén Csaba,
Szigeti Gábor, Tárnoki Tamás.

CENNER MIHÁLY

A megújuló színházban
él tovább

Palasovszky Ödön, a magyar színházi
avantgarde egyik legaktívabb harcpsa és
továbbvivője, író, színész és rendező
nyolcvanegy éves korában elhunyt.

Palasovszky Ödön rendszeresen írt a
SZÍNHÁZ-ba, cikkeivel felidézve a két
világháború közötti évtizedek baloldali
avantgarde színházi kezdeményezéseit.
Utolsó írását 198o szeptemberében kö-
zöltük.

Cenner Mihály színháztörténész bú-
csúztató beszédével emlékezünk az idős
korában is aktív, ízig-vérig színházi
emberre, Palasovszky Ödönre.

A Magyar Színházművészeti Szövetség és
az egész magyar színésztársadalom
nevében búcsúzunk Palasovszky Ödöntől.
A magyar avantgarde színházi mozgalmak
egyik alapítója és mindvégig tevékeny
munkása, mozgatója, résztvevője volt.

Egyetemi és színi tanulmányainak pár-
huzamos végzése után Madzsar Alice
mozgásművészeti iskolájában tanított, és itt
érlelődött meg benne a „lényegre-törő
színház" eszméje, amelyet aztán
évtizedeken át folytatott kitartó munkával,
nemegyszer harccal valósított meg
társaival: Madzsar Alice-szal, Hevesy
Ivánnal, Tamás Aladárral és mindenek-
előtt feleségével, művészetének és har-
cainak hűséges társával, Róna Magdával.

Harcról szóltunk, mert Palasovszky Ödön
harcot folytatott a lényegretörő színház
megvalósítása érdekében minden addigi
konvencióval, begyöpösödött színházi
felfogással, mind a drámák értelmezése,
mind pedig az előadás-mód egésze
tekintetében.

Mi volt Palasovszky Ödön lényegretörő
színháza? A szeszélyesen tagolt terű
színpadon - ezeket többnyire Bortnyik
Sándor tervezte - ritmusok, kórusok és
szólók felelgettek egymásnak, indulathang
és zene, parlando és tánc, pogány
szertartások épültek egybe, mintegy
szövetkeztek logikus beszédre, színpadi
cselekményre vagy szóval ki nem fejezhető
tartalmak közvetítésére.

Az Igazság pillanata színpadi rituáléja ( MTI fotók)


