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Passiók Liszt zenéjére

Requiem Via crucis és Jézus, az ember
fia

A két színpadi mű végső megjelenésé-ben
semmiben sem rokonítható. Első látásra
csak bemutatásuk közös időpontja, a
Liszt-évfordulót köszöntő tavaszi fesztivál
húsvéti hangulata állít-ja egymás mellé
őket. Különös találkozás, hogy Liszt
ritkán hallott kései mű-vének, a V i a

crucisnak mozgássá váló színpadi
átköltése hazai művészeti életünk két saját
útját járó színházteremtő személyiségének
jellegzetes eszköztára

szélső határait összefoglaló produkciót
hozott létre.

Mindkét mű legmélyén a művészsors
passiójárása, az önként vállalt kereszt-
hordozás eszméje munkál.

Ruszt József a zalaegerszegi színház
bemutatójával Liszt két művének, a
Requiemnek és a Via crucisnak egybe-
kapcsolásával a zeneszerző életútját fel-
villantó jelzéseivel tesz kísérletet az al-
kotás titkainak megfejtésére, egyben a ze-
nemű egyéni filozófiai értelmezésére.
Lényegében tehát azt az alkotó mód-szert
építi tovább, amellyel korábban a három
Bartók-mű esetében az alkotás mélyén
rejlő közös indítékot, a férfi és nő
harcának misztériumát celebrálta a
mozgás nyelvén.

Markó Ivánnak Liszt Ferenc, Jannis
Xenakis és Dmitrij Sosztakovics

zenéjére alkotott koreográfiájával eddigi
életműve szellemében megvallottan köz-
vetlenül a szeretetről, emberségről akar
szólni a tánc nyelvén, „prédikálni" a
színház szószékéről. Számára a zene esz-
köz, hogy Jézusnak, „az ember fiának"

örökké feltámadó, a művész által feltá-
masztandó eszméjét hirdesse.

„Támadj fel bennem!", írja Vas lstván
Jézus életéről szóló könyvének bevezető
szavaiban; akár Markó koreográfiájának
mottója is lehetne. „Béke veletek!",
hangzik a megriadt, hitevesztett tanítvá-
nyok körében a zárt ajtón keresztül
megjelenő feltámadt Mester szózata.
Alapjában erről szól az egész sport-
csarnokot remekül bejátszó, a Néphad-
sereg Művészegyüttesének táncosait is
magába olvasztó, széles ívű húsvéti játék.

Mindkét művész legsajátosabb eszkö-
zeinek szinte szélsőségesen vegytiszta al-
kalmazását követhetjük nyomon az új
művekben. Ruszt József ismert, a rítus
celebrálására visszavezetett rendezései-
nek számos remeklését tartja számon a
hazai színháztörténet. Legutóbbiak közül
való a másfajta eszközökkel szinte meg-
közelíthetetlen, korábban előadhatat-
lannak tartott Babits Laodameia-misz-
tériumának nagyszerű színre vitele. Ám
ott a rendezői módszer a verses szöveg
mesteri zengetésével párosult. Amikor ezt
az eszköztárat önállósítva, a szövegtől
függetlenített mozgásszínházként, zenei
alapgondolatok filozófiai megjelenítését
célzóan alkalmazta a rendező a három
Bartók-mű esetében, már problematikus,
veszélyes útnak tűnt a kísérlet. Ám akkor
három eleve színpadra szánt, drámai
konfliktust tartalmazó zene-műről volt
szó, amelyben a plasztikus mozgású,
szépen kidolgozott izomzatú, rátermett
fiatal színész főszereplő és a mozgásnyelv
bizonyos stilizáltsága a táncszakmától
távolabb eső szemlélő számára némileg
áthidalta az érdekes, mélyen szántó zenei
elemzéssel koránt-sem adekvát színpadi
megjelenítő mód-szer gyengéit.

A két Liszt-mű esetében ezúttal azonban
megkerülhetetlenül szembeszökővé vált a
rangos zenei elemzés, a meghirdetett
összművészeti koncepció és a
megvalósítás problematikussága között
mutatkozó távolság.

A zenemű elmélyült megközelítéséről
vall a példamutató felkészültséggel szer-
kesztett nívós műsorfüzet, amelyben a
rendező vallomása kulcsot ad a kezünkbe
a mozgásdráma követéséhez. „Liszt kései

Jelenet a Via Crucis zalaegerszegi előadásából



művei .. . máig megfejtetlenek. Egyszerű-
ségük, nyerseségük merészségük Liszt
géniuszába marad bezárva, s minden elő-
adás, még a legkitűnőbb tolmácsolások
esetén is a megfejtés egy-egy kísérlete"

Mennyire megértjük, hogy szinte tör-
vényszerű , ellenállhatatlan kísértés ez a
Bartók-műveket színpadra állító rendező
számára! Hivatkozik is Bartók szavaira:
„Wagner befejezett művet hagyott maga
u t á n . . . Liszt nyitott kérdéseket. Lisztet
nemcsak lehet, de kell is folytatni." Ruszt
szándéka tehát, hogy „egy ember- és
művészsors élet- és halálélményének
látomásait fogalmazza meg a zene által
előírt és megkövetelt szer-kezet szerint és
tematikájának megfelelően". A
megvalósult színpadi látvány azonban
ezúttal a stilizálatlanul, művészi
transzpozíció nélkül megjelenő hétköz-
napi , mozgásaival, a mesteri zenei alkotás
szegényes illusztrációjának hat.

Az életrajzi elemekkel átszőtt alap-
gondolat Liszt személyét állítja a közép-
pontba, megháromszorozódott alakban, a
rajongó ifjú, a magyar mentés, dísz-kardos
férfiú és az ősz hajú, reverendás abbé
megjelenítésével.

A megformálatlan, művészi megemelés,
sűrítés nélkül megjelenő mozgásokkal ide-
oda járkáló alakok (életrajzi emlékek,
arkangyalok) és csoportozatok nem
képesek a rendező szándéka szerinti,
önmagukon túlmutató szimbolikus su-
gárzást elérni a színpadon.

A második részben, az eleve a stációk
képsoraiban elgondolt zeneműben, a Via
crucisban az alapmotívumot illetően
szerencsésen megragadott mozgásstil i-
záció áll a középpontban. A kereszthor-
dozás halk, sínylődő zenéjének ezúttal a
stilizált helybenjárással megoldott mono-
ton kereszthordozás képe felel meg a
színpadon. Ezt a pantomimosok eszköz-
tárában nemzetközileg elterjedt járás-
formát elsőnek Barrault, majd utána
Marceau tette közismertté, Az eredeti-leg
Etienne Decroux-tól származó szim-
bolikus sűrítés variánsa ezúttal valóban a
helyén van a véget nem érő kereszt-
hordozás érzékeltetésében. Ugyanakkor a
kálvária egyes stációit szétválasztó
kemény faütők hangjainak ostorcsapást
idéző asszociációja tagolja, fokozza az
egymást követő képsorok feszültségét.
Ruszt József ezekben a színpadi pillana-
tokban képes érzékeltetni Liszt zenéjének
szándékok puritanizmusát, amellyel
elemzői szerint tudatosan elkerülte

a romantikát és a XIX. század végének
„szaharinos szentimentalizmusát". A XX.
század zenéjét megelőlegező újszerű
láttatással szándékosan mellőzte a köz-
vetlen hatású zenei eszközöket. Ruszt
József ebben a szellemben közelített a
műhöz; kár, hogy a végkifejletben, a
zeneműnek a borzalmakat emelkedett
harmóniában feloldó „Ave c r u . . . "

befejezésében az egész színpadi koncep-
ciót felborító asszociációs zavart keltett
a hagyományos bibliai szimbólumok és a
rendező saját szimbólumainak, a meg-
háromszorozódott Liszt-alakoknak a
keveredése. Az ilyen elmélyülten merész
kísérletező munka meggyőződésünk sze-
rint sohasem vész igazán kárba, mert a
végigjárt út a sikertelenségekkel együtt
gyarapítja a művészi tapasztalatot.

Markó Iván művészi credójának meg-
valósításában, szimbólumrendszerének
kiteljesítésével eljutott a tökéletes köz-
érthetőségig. Ezúttal ő is szokatlanul
naturális, „hétköznapi", mai képpel indít.
Utcai ruhás ünneplő család keresztelőre
hozza újszülöttjét. A szokványos
keresztelő rítust álarcos terroristát: gép-

pisztolysorozata szakítja félbe, és a
keresztelőmedence tövében földre teríti
az egész közösséget. Megdermedünk. Mi
ez, csak nem naturalista, plakátszerű
híradóképekre tért át a Győri Balett? De
nem. Szerencsére ez csak az expozíció.
Itt „teszi le a garast" a koreográfus:
félreérthetetlenül tudomásunkra hozza,
hogy az erőszak elleni szeretet harcát
jelenti számára „az ember fiának" az
eszméje. Mozgás, művészi szcenikai fan-
tázia és zene egymást erősítő , értelmező
szimbólumrendszerével mondja el Markó
a maga örök hitvallását az embertelenség
és erőszak ellen vívott harc töretlen
vállalásáról. „Nem balettet csinálunk,
hanem gondolatokat mondunk el a tánc
nyelvén", vallja most is. igy van. Sikerül
is elmondania eszméit, gondolatait, meg-
ragadó táncos egyéniségével, Gombár
Judit nagyszerű díszletlátomásaival, a
világítási, szcenikai effektusok intuitív
mágiájával, az összeforrott együttes
szuggesztív játékával.

Markó Iván sajátos módszerét ismer-
ve, elfogadva, nem is várunk a Győri
Balettől mindig újszerű koreográfiai

Jézus, az ember fia (Győri Balett). Kiss János (Keresztelő) és Markó Iván (Jézus) (MTI Fotó - Földi
mre felv. )



bravúrokat. Mégis, valljuk meg, a leg-
szebb, valóban emlékezetes pillanatok
most is azok maradnak, amikor ihletett,
plasztikusan, kifejezően megformált tán-
cok jelennek meg a kompozícióban. Az
indításban, Keresztelő Szent Jánosnak és
híveinek barbár fanatikus táncában (Kiss
János szólójával) és az ezzel kontrasztáló,
emelkedett nyugalmat sugárzó
megkereszteléssel, a háttérben megjelenő
szép szimbólummal, a sziklaforrással,
amely majd a kompozíció menetében a
vallás embertelen fanatizmussá torzu-
lásával, véressé válva tűnik fel újra.
Erőteljes a Mester és a tanítványok vissza-
visszatérő meggyőző mozgás-motívuma.
A kompozíció csúcspontja, Markó
munkásságának talán legnagyobb vonalú
táncos alkotása a Jézus bevonulását
ünneplő ujjongó tömeg tánca. Az
oltárképszerűen szétnyíló több-szintes
háttérből kiáramló tömeg kör-táncával
elárasztja a hatalmas pódiumot; szökdelve,
rohanva, szárnyaló leplekkel, a legszélén a
nők által kézen fogott kisgyermekekkel,
elementáris hatású tánckép. A kosztümök,
színek, leplek, eszközök drámai
összhatása most is tökéletes.

Szép színpadi szimbólum a tomboló
vihar közepette a színpad előterében a
hánykolódó sajka tépett vitorlája körül
riadt nyájként összeszorult tanítványok
képe, miközben a háttérben az áttetsző
függöny mögött viharfelhők, villámlások
között fel-felbukkan a keresztet hordozó
Jézus és egy pillanatra a Golgota hármas
keresztjének képe is. Markó Iván Jézus-
alakjának szólói közül kiemelkedik a
kufárokat ostorral kiverő jelenet nagyszerű
dinamizmusa és a vallás nevében egymást
öldöklők csatájának előterében őrjöngve,
szenvedve tiltakozó Jézus megrázó tánca.

Bizonyos hiányérzetünk akkor támadt
az est során, amikor a hitet, szeretetet
sugárzó, festőien szép bibliai csoporto-
zatok közötti átmenetekben kissé hosz-
szadalmasan ismétlődő, vázlatosabb
mozgásformák következtek. Olykor való-
ban csak Markó Iván rendkívüli inten-
zitással, szuggesztivitással megformált
Jézusának erőteljes színpadi jelenléte bírta
áthidalni a tánctalanabb jeleneteket.
Megragadóan szép viszont a befejezés
hitvallása, amikor a pokol bugyraiból
előkúszó meggyötört emberiség soraiból
előszaladó gyermekek körülveszik Jézust,
aki segítségükkel ismét önként felveszi a
keresztet, és velük együtt menetel tovább.

NÁNAY ISTVÁN

A velencei kalmár

Shakespeare-bemutató a Nemzeti
Színházban

Negyvenhat éve nem játszották magyar
színpadon Shakespeare e színjátékát, „a
legnagyobb remekművek egyikét"
(Alexander Bernát). Ez önmagában szót
sem érdemelne, hisz számos Shakespeare-
darab ennél hosszabb ideig hiányzott,
hiányzik a hazai repertoárból. De ez
esetben nem arról van szó, hogy a
rendezők, a színházak érdeklődését vala-
mi miatt nem keltette fel ez a dráma,
hanem arról, hogy különböző történelmi
és politikai tényekre és sérelmekre,
csoportérzelmekre és -érzékenységekre,
indíttatásukban eltérő, de végeredmé-
nyükben hasonló meggondolásokra hi-
vatkozva nem kerülhetett színre A velencei
kalmár.

A dráma értelmezési nehézségei

Való igaz, hogy a mű előadástörténetében
az idők során egyre inkább, az elmúlt
ötven évben pedig különös intenzitással a
dráma mesterien egy-másba fonódó
motívumszálai közül a zsidó Shylocké
került előtérbe, ezáltal minden színre
állításakor az értékelés döntő szempontja:
antiszemita vagy filoszemita kicsengésű-e
az előadás.

A belső szerkezeti arányváltozásnak
történelmileg lényegében két oka van: az
évszázadok során megváltozott a dráma
egyik főkonfliktusának gazdasági alapja,
másrészt századunkban tömeg-
méretekben vált tragikussá a zsidó-kérdés
Európában.

Shakespeare korában teljesen nyilván-
való volt az uzsorás és a kalmár közötti
érdekellentét, a gazdasági szempontból
(is) átmeneti korban, a gazdasági fel-
lendülés, az iparosodás korában kétféle
profitszerzési forma, és ezzel együtt,
ebből következően kétféle mentalitás,
etikai magatartás állt szemben egy-mással.
A kalmár áruval kereskedett, adott és vett,
a haszna a kétféle ár különbözetéből
képződött, a modern bankár elődje, az
uzsorás viszont pénzt adott kölcsön, neki a
kamatból adódott a többletbevétele. Az
iparosodás, a fejlesztés, a beruházások
megkövetelték a pénz nagyobb mértékű
mozgását, nélkülözhetetlenné váltak a
pénzügyle-

tek, a kalmárnak is szüksége lett az
uzsorásra.

Ugyanakkor a korabeli Angliában - és
Európa más országaiban is - egy korábbi
gazdasági formáció társadalmi
szabályozottsága alapján még elítélték az
uzsorát, a kamatot, így ellentét alakult ki a
szabályok és a szükségletek között. Az
ellentmondás feloldása: olyanoknak kellett
foglalkozniuk a pénz-kölcsönzéssel,
akikre nem vonatkoztak az egyes országok
törvényei, tehát az idegeneknek,
történetesen a zsidóknak, illetve az
izmaelitáknak. Így anyagilag
tulajdonképpen mindenki jól járt, de attól
még természetesen nem szűnt meg az a
konfliktus, amelyet csak látszat-
intézkedésekkel oldottak meg, csupán más
területen vált nyílttá: erősödött a
társadalmi megkülönböztetés. Az a réteg,
amely gazdaságilag szövetségese volt a
társadalom vezető rétegének, a társadalom
alacsonyabb rendű kirekesztettje, gettóba
zártja lett.

Ebből egyenesen következik, hogy az
alapvető társadalmi konfliktusok leve-
zetésére általában olyan álkonfliktusok
szolgálhatnak, amelyek forrásává és
különböző társadalmi indulatok tárgyává
egy kisebbségi létbe szorított réteget lehet
kikiáltani. Az indulatok mértéke és
milyensége alapján a kisebbségi réteg
tagjaihoz való viszony a semmibevételtől
a kigúnyoláson, a következmények nélküli
megleckéztetésen át a lelki és fizikai
megsemmisítésig terjedhet. Európa
legtöbb országában a zsidó uzsorás is a
társadalom peremére kényszerített, de
szükséges figura lett. „Átmeneti korban
vagyunk: a pénz már hatalom, de még
nem a legfőbb hatalom; a származás
egyelőre még fontosabb, mint a pénz. A
zsidó pénzével kíván érvénye-sülni,
vagyonszerzéssel próbálja áttörni
születésének korlátait. S minél nagyobb a
vagyona, annál inkább gyűlölik - mint a
születés kiváltságait fenyegető
vetélytársat" - írja erről Roth Endre a
Shakespeare - szociológiai olvasatban című
könyvében.

De ahogy megváltozik az uzsora
társadalmi megítélése, úgy változik -
Nyugat- és Kelet-Európában nem egy-
forma módon és mértékben - az uzsorás
megítélése, helye és rangja is. Így vál-
tozott meg Shylock értelmezése is. A
feljegyzések szerint Shakespeare korában
Shylock még komikus figurának számított,
később egyre árnyaltabb, bonyolultabb, a
tragikus és komikus vonásokat ötvöző,
majd mind egy-


