
kintve a dramaturgiai igazítások friss
vérkeringést adtak a darabnak és az elő-
adásnak. Gellért Péter rendezése a két el-
lentétes pólus metszéspontjaira koncent-
rált, ezért az előadás legkidolgozottabb
jelenetei a két Bolyai dialógusai. Ennek
megfelelően Róza szerepét megrövidí-
tették, és Hartmann Teréz nem is tud
igazi súlyt adni a figurának. (Mentségére
legyen mondva, hogy ez a naiva-szerep
alkatától egészen idegen!) Az erdélyi ízt
Szigeti András képviseli az elő-adásban.

A dráma valójában két színész juta-
lomjátéka. Vitai András szerepfelfogása
első bejövetelétől kezdve mintegy elő-re
vetíti nemcsak a szakítás lehetőségét,
hanem Bolyai János személyiségének
torzulását is. Viselkedését valamiféle
pszicho-pata merevség jellemzi:
mozdulatai furcsán szögletesek, beszéde
vontatott, egész lénye túlságosan
fegyelmezett. Váratlan megjelenése
baljósan titokzatos, de még nem tudni, mi
lappang e szokatlan magatartás mögött.
Oldódni csak Rozika jelenlétében tud,
viselkedése itt meglepően természetes.
Az apjával és Bolyai Antallal való
jelenetében azonban lehull az álarc, s
mögüle egy betegesen érzékeny,
végzetesen sérült ember indulatai
csapnak ki. Kár, hogy Vitai itt nem bírja
erővel a szerep kívánta tempót és
intenzitást, kifulladását artikulációs
zavarai is jelzik. A zseni patológiájának
érzékeltetésében azonban remekel. Az
utolsó jelenetben ismét azzal a görcsös
fegyelmezettséggel jelenik meg, minta
darab elején: az őrült ember

ijesztő igyekezete ez, hogy normálisnak
lássék.

A Bolyai Farkast alakító Bárány Fri-
gyes dicséretére váljék, hogy a saját ko-
ránál idősebb szerepet nem külső, ha-nem
belső eszközökkel oldja meg. A kedélyes,
széptevő professzortól a meg-fáradt,
kiégett, csalódott apáig az össze-tett
jellemskála minden árnyalatát ki-bontja.
Alakításának külön érdeme, hogy van
színe az önsajnálat és az önirónia
ábrázolására is : öreg pozőr, aki az elha-
gyott apa szerepében látványos trükkök-
kel - koporsójátékkal - „toboroz rész-
vétet magának". A világot talán be tud-ja
csapni, de önmagát nem - ez a fájdalmas
rezignáció Bárány Frigyes játékának
legfontosabb alkotóeleme. A nagy
összecsapásban erősebbnek bizonyul Vi-
tainál, talán mert indulatai belülről
fakadóan hitelesek. Jelképes erejű a be-
fejező rész öreg Bolyaija földön kuporgó
fakírságában, a tehetetlenség pózában a
fölé magasodó megszállott fiúval, akin
immár nincs hatalma. Ez a kép színészileg
és rendezőileg is az előadás egyik
legszebb, legigazabb pillanata.
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Az István, a király
táncos kórusa

Az új magyar rockoperával valójában a
Szent István-napi alkotmányünnepi
hagyományokhoz, a víziparádé és tűzi-
játék látványosságaihoz kapcsolódó ünnepi
történelmi népdráma született a városligeti
dombokon. A szcenikai látvány a zene
egyenrangú társa, a rendezői koncepcióval
egybeforrott koreográfia monumentális
tömeghatása, dinamizmusa a dráma egyik
fő hordozójává válik. Létrejött a modern
összművészeti szín-játék olyan szerencsés
változata, amely-ben lehetetlen
különválasztani a zene-szerző, a szövegíró,
a rendező és a koreográfus hozzájárulását
a meggyőző közös produkcióban.

Az első közös telitalálat maga a szín-
hely, a városligeti Királydomb tágas te-re,
zöld füve. Ezt a hatalmas dimbes-dombos
színpadot fogja át tökéletes tér-érzékkel
Novák Ferenc félszáz táncost mozgató
koreográfiája. A természetes
környezetben, a domboldalon és a völ-
gyekben, a közelben és távolba veszően
mindenfelé táncoló körök, sorok festői
szépségű képei a zenével, a fénnyel és a
manapság szinte elmaradhatatlan
füstökkel-gőzökkel egyetemben egy ma-
gyar történelmi legenda sejtelmes lég-
körét árasztják. Ugyanakkor ez a mai,
semleges ruhákban megjelenő, egységesen
mozgatott fiatal táncos gárda ebben a
sajátos közegben sohasem a betanított
tánckar, hanem természetes ember-
közelségével mindenkor a történelmet
formáló-elszenvedő, a vezéreket felma-
gasztaló és megkövező hazai nép - kicsit
antik tragédia kórus - képzetét kelti.

Lenyűgöző a tér, ritmus, világítás, zene,
szöveg és mozgás tökéletes pontossággal
megkomponált összhatása, a koreográfia
biztos kézzel szerkesztett
többszólamúsága. Az egyidejűleg a tér
számos pontján mozgó körök, a dombról
lezúduló, rohanó sorok, tömör cso-
portozatok, majd ugyanezek szellős -
eltávolodó szétszóródása és hirtelen vad
ugró, rohanó tömörülése, össze-szűkülése
a jól vezetett zenekar biztonságával vetítik
a térbe a drámai történést. A roppant
játéktér hatalmas méretű
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díszletjelzései között bontakozik ki a
koreográfia. A magasban István pa-
lotájának óriási oszlopos kapuja, alább a
jobb szélen a lázadó pogány Koppány
karámszerű várépítménye, a bal előtér-ben
Róma-Európa világának hatásait, a
keresztény szertartások, temetés, esküvő,
koronázás színterét jelző oltár-szerű
alacsony, kerek kőfal és végül az óriási
méretű kivilágosodó kereszt meg-határozó
szimbólumainak erőterében zajlik az
áttekinthető történelmi esemény-sor.

Tagadhatatlan Jancsó Miklós filmjei
eszköztárának, szimbólumrendszerének
hatása. A zöld füvön közeledő, távolodó
sorok, tömörülő, szétszóródó menetelések,
a karámszerű építményekből ki és vissza
áramló táncos tömegek az ő szimbolikus
képsorait idézik. Ám ezúttal
természetszerűleg a rockopera mozgósító
céljainak megfelelően sokkal egy-
értelműbb, kevésbé áttételes, intellektuális
ez a képzettársító rendszer.

A koreográfiai nyelv

Novák Ferenc koreográfiai nyelve hiány-
talan szinkronban illeszkedik Szörényi
Levente és Bródy János gregorián és
magyar népzenei elemeket is magába ol-
vasztó rockoperájának stílusához. A kelet-
európai folklór kimeríthetetlen gazdagságú
motívumkincsét szerencsésen alkalmazza,
ha kell, a rock feszített, eksztatikus
ritmikájához is. Az érzelmek, drámai
feszültségek széles skáláját képes ki-
fejezni ezzel a mozgásnyelvvel. Az egy-
ségesen ható táncnyelv legszélesebb alap-
ja a magyar páros tánc, főként a széki for-
gatós, de megjelennek dunántúli ugró-sok,
magyar férfi kör- és szólóverbunkok, női
körtáncok elemei is, el egészen a vad
délszláv kólók és román sortáncok
felvillanásáig minden benne foglaltatik
ebben a gazdag mozgáslátványban. A
nekiszegezett kérdésre, hogy nem csinált-e
a magyar néptánc meghamisításával
rockot az eredeti anyagból, Novák azt
válaszolta, hogy mindenkor megmaradt a
hagyományos elemek talaján, de egy-egy
dinamikai feszültségi csúcson, olykor
esetleg hirtelen páros karfeldobást vagy
más kiegészítést kapcsolt az eredeti
ugrósok eksztatikus ismétléseibe, ettől
hatott időnként rockszerűen a tánc. Úgy
gondolja, kísérletet tett arra, hogy saját
koreográfiai alkotóműhelyében elő-állítsa
azt a folyamatot, amelyet egyéb-ként az
elevenen élő folklór világszerte produkál,
azaz szervesen magához hasonítja az
évtizedek során az új áramlato-

kat, divatokat, stílusokat. És ha lenne még
falvainkban ilyen elevenen, erőteljesen élő
folklór, akkor szerinte néhány évtized
múltán néprajzosaink valószínűleg
felgyűjtenék a magyar néptáncba fel-
szívódott rockelemeket is.

Úgy gondoljuk, Novák „mi lenne, ha"

feltevésű tételét nehéz lenne hitelesen
bizonyítani, mert a rohamosan haladó
civilizáció hatására falvaink zömében
csak-ugyan már eltűnt vagy éppen
tűnőfélben van az életerős folklórnak az a
külső hatásokat szelektálva magába
olvasztó egészséges folkorizációs
folyamata, amely a múlt századok során
egy közösség esztétikai kiválasztó
szűrőjén át hasonította magához a kelet és
nyugat kereszteződéséből születő
gazdagító hatásokat. Ám az is érthető,
hogy az ilyen-fajta, a külföldi modellektől
eltérő, és hazai táncművészetünk sajátos
fejlődésé-re építő szokatlan kísérletek
láttán felvetődött a sajtóban az ellenkező
oldalról feltett kérdés is; nevezetesen az,
hogy eléggé rockszerű-e, vagy
megfelelően „operai" hatású-e ez a
koreográfia. Mindezek a problémák a
jövőben talán izgalmas vitakérdések is
lehetnek. Jelen pillanatban viszont úgy
gondoljuk, számunkra most nemis az a fő
kérdés, hogy folklorizálta-e Novák a
rockot, és eleget tett-e a rockoperákkal
kapcsolatosan kialakult elképzeléseknek,
hanem hogy az előttünk megjelenő
összprodukció - így, ahogy van -
megragadó élményt nyújt-e vagy sem. A
válasz számunkra és az euforikusan
tomboló tízezres közönség számára
egyaránt pozitív.

Természetesen tisztában vagyunk vele,
hogy a rockzene és a magyar vagy kelet-
európai néptánc érintkezéseit feszege-tő
stílusproblémák még így sem dönthetők el
a „nekem tetszett" szubjektív
megállapítással. A néptánc „meghamisí-
tását" illetően azonban mindenképpen
tisztázottabbak az elvek, a koreográfia
ugyanis itt eleve nem azzal a célkitűzéssel
lép fel, hogy a hazai néptáncmozgalom
egyik alapvető hivatását teljesítse,
nevezetesen azt, hogy rohamosan eltűnő
táncaink tudományosan hitelesített
legszebb művészi változatait ismertesse
meg szélese hazában és a nagyvilágban.
Az István, a királyban megjelenő
koreográfia a hazai néptáncmozgalom
azon avantgarde vonulatához tartozik,
amely immár évek hosszú során át arra
tesz kísérleteket, hogy a néptánc
formanyelvét - a koreográfusok
egyénisége szerint legkülönbözőbb, akár
expresszionista vagy szürrealista
irányzatok befogadásával is

a hagyományos funkciókon túllépő
tartalmak kifejezésére tegye alkalmassá.
Ez az irányzat kapcsolódik - mint isme-
retes - többek között Jancsó Miklós film-
rendezéseihez; majd pedig legutóbb No-
vák Ferencnek a Csiksomlyói passióban és
stilizáltabb változatban a K őmű v e s Kel e m e n

rockballadában látható koreográfiáival
hívta fel magára a figyelmet.

Úgy tűnik, Novák Ferenc ezúttal ismét
sikeres, újszerű kezdeményezés meg-
teremtésének vált alkotó közreműködőjé-
vé, és szemlátomást hasznosan gyümöl-
csöztette a szegedi Dóm tér hatalmas mé-
reteit átfogó' monstre rendezések, a nem-
zetközi népszokásokat felidéző Hegyen -

völgyön l akoda l om színrevitelének több
éves tapasztalatait is.

A közösségi alkalmakhoz, népszoká-
sokhoz kapcsolódó tánchagyományok
egyes elemei, a lakodalmi, temetői szo-
kások, az ünnep és gyász szertartásai ez-
úttal magától értetődő szervességgel kap-
csolódnak a dráma cselekményéhez. De
ugyanilyen szerencsésen olvadnak bele a
játékba a régi harci táncok, illetve a
nomád pásztorélet fennmaradt eszközös
táncai is. Milyen frappáns drámai erővel
tudatja velünk a könyörtelen győztes bir-
tokbavételt a hegyről levonuló, ostort
pattogtató férfiak csoportja, amint a teret
elárasztó hatalmas suhintásaikkal ha-
ladnak át a színen. Ez a hortobágyi pász-
torélethez, a széles pusztasághoz kapcso-
lódó gyönyörű lendületes mozgás („s a
csikósok kurjantása hallik, s pattogása
hangos ostoroknak") a színpadi megje-
lenítéskor az esetek többségében eredeti
helyétől-funkciójától megfosztottan óha-
tatlanul kissé „népszínműves" képzeteket
keltő produkcióvá válik; ezúttal viszont
remekül a helyére került. A szinte
végeláthatatlan hatalmas térségben mű-
vészien megemelt, önmagán túlmutató
szimbolikus erővel jelenik meg a szín-
padon. Újra felfedezhettük, hogy a nép-
szokásokhoz, szertartásokhoz kapcsoló-
dó táncaink a drámai közegben eredeti
funkciójukhoz közel álló szituációkban
alkalmazva milyen meglepő erejű új ener-
giákkal töltődnek, monumentálisan ható
jelzésekké, egyértelmű képzeteket hor-
dozó szimbólumokká növekszenek.

A színészek mozgása

Novák szerencsésen teremtette meg a
csoportkoreográfia és színészmozgatás
egységét. Remekbe sikerült a haszonleső
magyar főurak groteszk hármasát (Szaká-
csi Sándor, Sörös Sándor és Balázs Pé-



ter) jellemző szatirikus koreográfia
vissza-visszatérő motívuma, amint
összefogódzva, a lépcsőn lefelé haladva,
duhajkodva, jobbra-balra hányják-vetik
lábaikat, időnként pedig a földön
csúszva, meghemperedve, minden
változó szituációban ismét hasonló
magatartással áll-nak talpra. Általában
hatásos az egy tömbből faragott
dinamikus figurák, a lázadó pogányok,
Koppány (Vikidál Gyula) és alvezére,
Laborc (Nagy Feró), vagy a másik
táborban Sarolt (Berek Kati) színpadi
mozgása. Viszont ott, ahol érzésünk
szerint a dramaturgia és a rendezés sem
tudta maradéktalanul egyértelműen
megoldani a patetikus emelkedettség és a
persziflázs, az ironikus eltávolítás
ütközését, egyeztetését, ott termé-
szetszerűleg elbizonytalanodik a színé-
szeket mozgató koreográfia is. Ide sorol-
hatnánk például István király (Pelsőczy
László) kissé halványnak tűnő mozgását,
vagy másfelől némi zavart keltő az a
következetlenség, ahogyan Gizellát, Ist-
ván feleségét (Sára Bernadette) hol emel-
kedettséget sugalló jelenségként látjuk
szép harmóniával végigvonulni az óriási
színen, hol meg váratlanul szinte kaba-
réízű gunyoros dalocskában - „jaj, de
unom a politikát" - látjuk mórikálni.

Nem a tánccal foglalkozó cikkünk kere-
tébe tartozik az egész művet érintő kü-

lönféle problémák vagy éppen esetleges
fenntartásaink tárgyalása sem. A darab
koreográfiai megoldásait elemző gondo-
latoknál azonban mégsem szeretnénk
teljes mértékben kitérni egy közszájon
forgó téma, a Jézus Krisztus Szupersztár

látványával való villanásnyi stiláris össze-
hasonlítás elől. A világot járó zenés lát-
ványosság ösztönző hatása kétségtelen,
de úgy véljük, vitathatatlan az is, hogy
Boldizsár Miklós drámájának rockoperai

A Királydombi szertartás (MTI-fotó felvételei)

változata önálló, eredeti mű, a hazai
talajon kialakult jelzésrendszerrel épít-
kező színjáték. Azáltal pedig, hogy a
rendezés koreográfiai elgondolásainál a
hazai néptánchagyományokra és éppen
Novák Ferenc munkájára esett a válasz-
tás, nyilvánvalóan tudatosan a Szuper-
sztár-modellnél áttételesebb, stilizáltabb
megvalósítás mellett döntött, amivel eleve
elhatárolta magát a Szupersztár nálunk
látható filmváltozatának imponáló szak-
mai bravúrja és hibátlan profizmusa mel-
lett is zavaró negatívumként megjelenő
érzelmes naturalizmusától. Szembeötlő
példája ennek, hogy az István, a királyban
nem naturalisztikusan kínpadra feszített,
„felnégyelt" Koppányt látunk, hanem
nagyvonalú szimbolikus képpel a
táncosok által négyfelé szakított, stili-
záltan véres lepel közepéről tűnik el a
táncosok szoros gyűrűjében a lázadó po-
gány vezér, és az üresen maradt színteret
befedő vörös szalagok jelzik az ősi
hagyományokkal való kegyetlen leszá-
molást.

Ha úgy tűnik, hogy napjainkban a rock
csakugyan az ifjúság egyik nemzet-közi
nyelve, akkor talán vele kapcsolatosan is
helytálló az a hazánk művelődéstörténete
során mindenkor üdvözlendő törekvés,
hogy a korszerű külhoni áramlatok
befogadását másodlagos utánzások helyett
hazai értékeink tudatos fel-mutatásával,
saját hagyományaink új-szerű
felfrissítésével kapcsoljuk egybe. Ebben
látjuk Novák Ferenc munkájának igazi
értékét.

Jelenet az István. a király című rockoperából


