
Imre Zoltán groteszk-ironikus koreográ-
fiája is. Didaktikussá csupán két ponton
válik a díszlet, pontosabban a darab: a fű-
részelésjelenetben, amikor is osztozkodik
a házaspár, osztozkodnak a házaspárok,
mindenki osztozkodik, kettészel tévét,
autót és gyereket; s a házat tartó ka-
riatidák kidőlésekor a darab végén - akik
természetesen nem mások, mint hőseink.
Ám fonák módon e közhelymegoldások
sem tekinthetők pusztán formának, de
tartalomnak is, a leleplezendő közhely-
egész részének. S ugyanezzel az ideoló-
giával még azért is fel tudom menteni
Marton Lászlót, hogy Cuncit, a Hős
tönkrement életének egyik futó kaland-
ját, Zsíros Ágnessel játszatja. aki szinte
egy az egyben Kornis Körmagyarjának
„édes kislányát" hozza. Annál inkább el-
képzelhető itt efféle szándékosság. mivel a
Havert is egy ugyanilyen Cunci zökken-ti
ki józan szkepsziséből, aki ráadásul
megnevezésében s így indokoltan a
szetreposztásban is egyazon figura -
jóllehet a Hős idegenként mutatkozik be
neki a lakásavató jelenetben -, hiszen itt
pusztán hasonlóságról, lényegi
azonosságról, nem személyazonosságról
van szó.

Hogy stílusos legyek, s egyben érzékel-
tessem, közhely és igazság mennyire nem
egymást kizáró fogalmak, végezetül, de
nem utolsósorban (jó kis közhely ez is!)
közhelyszámba menő megjegyzést kell
tennem: a leginkább zeneileg próbára te-
vő szerepekben a tőlük megszokott mó-
don kitűnőek a színészek: Hegedűs D.
Géza a Hős szerepében, a nem éppen
szimpatikusra írott Nejként Kútvölgyi
Erzsébet, Vallai Péter mint Haver s a
Vígszínház zenés produkcióinak lassan
már örökös tagjai, Méhes László és Pápai
Erika.

Ami majd csak ezután, a remélhető is-
métlődések során válhat közhellyé: káp-
rázatos Sipos András, Seress Zoltán és
Rácz Géza trógerhármasa a költözködés
epizódjában; zötyögést imitáló távozásuk a
teherautó platójává hajtogatott díszlet-
elemen az előadás legélvezetesebb pilla-
nata.
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Néptánc és szcenika

Novák Ferenc táncjátékáról

A Magyar Néphadsereg
Művészegyüttetsének új műsora láttán
úgy tűnik, hogy Novák Ferenc, a
koreográfus és rendező az évek során
begyűjtött színházi tapasztalatait most
egyéni arculatú eszköztár-ként
gyümölcsözteti ebben a személyes
mondanivalót hordozó produkcióban.
Götz Béla székelykapu-szerű háromajtós
szárnyasoltár-díszlete meghatározó elem-
ként fogja egységbe a két különböző
táncművet.

Az utolsó leltár

Ezt a címet viseli A magyar nyelvterület
táncai alcímű szvit (szerkesztő-koreográ-
fus: Diószegi László), amelyhez áhítatos
légkört, archaikus hangulatú, zárt fog-
lalatot teremt a sötét színen gyertyák fé-
nyével megvilágosodó oltár. Ebben az ol-
tárban állóképszerűen sorra megjelennek
az eltérő viseletű tájak alakjai, majd
miután a színpadot betöltve előadták
táncaikat, dalaikat, itt is tűnnek cl, mi-
közben a kapuzatokban és fent a csúcson
láthatóvá válnak a következő csoport
szereplői, folyamatosan felváltva a söté-
tedő oltár mélyére visszahúzódó elődö-
ket.

A megjelenítési mód egyértelműen su-
gallja az alkotók művészi hitvallását.
„Határainkon kívül és belül még megta-
lálható kultúránk, zene- és tánchagyo-
mányaink számbavétele ez a műsor... Ez
a kultúra századunk megpróbáltatásai el-
lenére még él, és semmiképpen sem oszt-
ható föl... Egy magunkfajta, részben
szórványokban élő nép nem végezhet ön-
csonkítást, csakis egységesnek tekintheti
kultúráját" - vallja az alkotópáros.

Ezt a pátoszt sugározza a
szertartásszetrű indítás. A középső kapu
előterében gyertyát és színes kárpitot
tartó leányok festői csoportozata
térdepel. Ám nem öncélú dekorációról van
szó, a színes szőnyeg lényeges funkciót
tölt be a szertartás során: váratlan
fordulattal sok színes kis kendővé bomlik,
és szemünk láttára válik a különös
varázsú Szlavóniai leánytánc
bujkálásainak eszközévé. Az oltár gyer-
tyáinak áhítatából természetes közvet-
lenséggel lépünk át az „Ablakodban
gyújts világot, még az éllel veled hálok"
egyszerűségében klasszikus monumenta-
litást hordozó, hagyományos legényváró
leánytánc világába. A kompozíció indítá

sa, első akkordjainak hangütése eleve jel-
lemzi a megközelítés módját, azt az alko-
tói módszert, amellyel a táncszvit során
ének, zene, tánc és színpadkép szerves
egységbe olvad, és nem feldolgozandó
nyersanyagként kezeli a népművészetet,
hanem a szcenikai hatás eszközeivel
fedezteti fel velünk az alázatfal
megközelített „talált tárgy" sajátos
szépségét. A kompozíció csúcsait jelentik
Szvorák Katalin népdal-interpretálásai.
Látványos csoporttól keretezve vonul be
szülőhazájának, a Zobor-vidéknek
lakodalmas dalaival, míg végül a moldvai
csángó táncokban, a sötétben hagyott szín
alig meg-világosodó szélén, néhány
látomásszerűen lebegő táncospártól
körülvéve teremt sejtelmes feszültséggel
teli hangulatot.

Jobbára a szcenikailag finoman ki-
munkált lírai mozzanatok, a leánytáncok
és -énekek teremtik meg a kompozíció
költői pillanatait. A biztos keretbe foglalt
gyönyörű leánytáncok stílusa, mérték-
tartása, a szépen csengő ének olykor
csakugyan a népdalban megénekelt
hagyományos magatartáseszményt sugá-
rozza: „büszke pedig annak a járása, las-
san megyen, hogy mindenki lássa".

A páros csoporttáncokat és férficso-
portokat nem mindig sikerült ugyanilyen
rangos szinten, a színpadi kerethez illő
művészi megformálással, stílusos mér-
téktartással bemutatni. Az itt-ott túlhaj-
tott tempók során néhol már-már elvész a
táncok plasztikus látványa. Úgy látszik,
rohanó világunkban a külvilág ilyen irá-
nyú hatásaitól a néptánc sem tudja min-
denkor kellően függetleníteni magát.
Igaz, a közkedvelt színpadi „virblik" be-
hozzák a vastapsot, de igencsak más em-
bereszményt sugároznak, mint amit az
ebben a művészi keretben felmutatott
tánchagyomány hordozhat. Itt most már
kötelezően a klasszikus szépségű magyar
férfitáncot, Izsó Miklós szobrainak tiszta
vonalú lendületét, a nemesen büszke tar-
tásukban megfogalmazott erőt vagy akár
Berzsenyi Dániel hajdani jellemzését
várjuk:

„Ember, az, aki magyar tánchoz jól
terme, örüljön!

Férfierő s lelkes szikra feszíti erét."
Hogy a koreográfusban és a táncosok-

ban megvan minden adottság az ilyen
nemes veretű férfitáncok
megfogalmazására, arról néhány remekbe
szabott férfi-kettős, mint a Somogyi
kanásztánc és a Beregi pásztorbotoló.
biztos stílussal elő-adott szép
koreográfiái tanúskodtak. Az utóbb
eml í t e t t - a Kárpátalja ma már szabadabb
megközelítésének köszönhetően -,
legújabban felfedezett s kecses
előkelőséggel előadott férfitánc szinte
azonos a híres Szatmárököritói
pásztortánccal.



Forrószegiek

Az oszthatatlan hagyomány értékeit be-
mutató szvit után a második részben látott
Forrószegiek, a Széki Rómeó és Júlia
századfordulós története az egyazon köz-
ségben egymástól elkülönülő zárt közös-
ségek szigorú rendjét áttörő fiatal szerel-
mesek tragédiáját meséli el. Bodor Pál
bevezető szavait idézve „szerelemről,
szeretetről... gyűlöletről beszélni... min-
den pillanatban végzetesen időszerű". A
széki utcák szerinti táncháznak a házas-
ságot is elkülönülve szabályozó társadal-

mi választóvonalat jelentő évszázados
hagyományát megszegő két fiatal sze-
relmes, a forrószegi Kali és a felszegi Ist-
ván tragikus drámájának sajátos színpadi
hatását a balladás, primitív képmutoga-
tásszerű megjelenítési mód adja meg.
Novák Ferenc a „falusi West Side Storyt"
reális, néprajzilag hiteles környezetbe
helyezi, ugyanakkor balladás megkö-
zelítéssel, egy misztikus nőalak, a Sors-
anya szerepeltetésével az eleve elren-
deltség sejtelmes világába is emeli. Götz
Béla már korábban megismert díszlete
ezúttal is meghatározó módon, de az elő-

zőtől eltérő funkcióval van jelen ebben a
magyar Vérnász-játékban; most nem áhí-
tatot sugalló szárnyas oltár, hanem inkább
valamilyen középkori eredetű vásári
színházra, élőkép vagy képmutogatás
keretéül szolgáló primitív építményre
emlékeztet. Úgy működik, mint azok a
bizonyos „kabin vagy fürdőfülke"-rend-
szerű színpadok, amelyeket a XV. századi
francia és olasz Terentius-kiadásokban
láthatunk, ahol az elhúzható függönyök
mögött egy-egy kis helyiség volt, amely a
függöny feletti feliratnak megfelelően
egy-egy színdarab különböző személyei-
nek lakhelyéül szolgált. Ilyenformán most
a jobb oldali fülke a felszegi István
(Rómeó) szabály szerinti felszegi szere-
tőjének a lakhelye, míg a bal oldali
mélyedés a tiltott szerelmesnek, Júliának,
azaz a forrószegi Kalinak a háza. A
középső nagy kapu viszont a magánszfé-
rán túllépő történéseknek, a templomka-
punak vagy éppen a misztikus Sorsanya
megjelenéseinek van fenntartva. A dráma
egyes mozzanatai ebben a tagolt keretben
peregnek le előttünk.

A röviden exponált bevezető, a pár-
kaszerű Sorsanya és a kétoldalt előlépő
szerelmesek felvillantásával, a vásári
képmutogató szokványos figyelemfelkeltő
fogásával, mintegy előrevetíti a kiszemelt
áldozatok elkerülhetetlen tragikus végét.

„Nézz e képre, halld meg dalom:
Szomorú történet esett,

- Kin sok jámbor szív megesett -
E szomorú időben" - mondta Arany

János A kép-mutogató című énekes
históriában.

A táncjáték konfliktusa csakugyan ilyen
tablószerű formák között bontakozik ki
előttünk. A felszegi Istvánnak az esti
sötétben két egyszerre megvilágosodó
ablak között kell választania. A jobb oldali
fülkében „hiteles" szeretőjének ablaka
nyílik ki, míg a bal oldalon a tőle eltiltott
Kali nyitott ablaka várja. Az el-utasított
jobb oldali fény elsötétedik, és a másik
ablak előtt kezdődik az életveszélyes
falusi „erkélyjelenet". Ugyanitt látjuk,
amint a leány bátyja a kötelező rend
nevében brutálisan felelősségre vonja
húgát, majd végzetet sejtető indulattal az
ajtófélfába vágja kését.

„Első képem azt mutatja:
Grófkisasszonyt feddi atyja,

Mér fejére súlyos átkot,
Hogyha az íródeákot
Még tovább is szíveli" - meséli Arany

János „énekes históriájának" szinte pár-
huzamos képe.

Igaz, hogy itt Novák a rusztikus kör-
nyezetnek megfelelően a falusi vendetták
szörnyű eszközét, a Federico García Lor-

Forrószegiek (a Magyar Néphadsereg Művészegyüttese). Sorsanya: Truppel Mariann és István: Szilvási Károly



a Vérnászában is megénekelt végzetes
kést exponálja. Az iménti keret láttatja a
következő „stációt" is: a fiú halálhírével
álnokul megrémisztett gyermekleány
halálos elhatározását a mennyezetre
mutató karral, himbálózó mozgással
jelzi. Mi jöhet még? Arany János
szerint:
„Még egy kép jön, az utolsó:
Márványkőbül nagy koporsó."

A két ellentétes fülke
megvilágosodásával feltűnik a két ravatal,
itt is, ott is a gyászoló rokonsággal, míg a
magasban ott áll a koporsók felett,
árvaságban a ,kiszemelt" menyasszony és
vőlegény.

A dráma néptáncos megvalósítása
ezúttal szinte természetszerűen adott,
mi-el a konfliktusok kirobbanása is
jobbára táncházakhoz kötődik, amikor is
a lázadó fiú és leány a közösség
megütközését kiváltóan elfordul a neki
szánt pártól. A balladai hangvétel mellett
Novák Ferenc játékosabb, oldottabb
táncos jeleneteken is fenn tudja tartani a
feszültséget, és szerencsés egyensúlyt
teremt misztérium 's realizmus között.
Ilyen az a drámai csúcspont is, amikor a
halálba kergetett Ieány holttestét karjában
tartó Sorsanyától a szinte szoborrá
dermedt István átveszi a halottat, és
megindul vele a leszámolásra a forrószegi
legények tanyájára. Ott halálra szánt
nyugalommal kihúzza a kést, és a
legények közé vetve magát, a leány
bátyjára ront. Leszúrják.

A társadalmi korlátok által elválasztott
szerelmesek tragédiája a népköltészeten
és a műköltészetben fellelhető számtalan
változatában mindenkor a korlátok ellen
lázadó egyén bukásával végződik. Egyes
megjelenési formáiban valamilyen
misztérium lengi át a tragédiát: az elhalt,
halálba űzött szerelmes néha maga után
hívja életben maradt párját.
Legismertebb változata talán az oltár
felett találkozó A ké t kápolna-virág -
népballadáknak vagy Arany János költői
művének, a Tengeri-hántásnak a

misztériuma, ami-kor a magára maradt
fiú „Muzsikát hall agy-fenn messze, /
Dalos Eszti hangja közte / ...Azt danolja:
»gyere! jöszte!«"

Ebből a sejtelmes légkörből is sikerült
valamit megragadnia a néhol már-már
vaskos realitású táncjátéknak. Az egész
mű megragadó drámai hatásához képest
jobbára háttérbe szorulnak a darab bizo-
nyos dramaturgiai gyengéi, mint például a
hagyományos keszkenőszimbólum kissé
követhetetlenül túlbonyolított sze-
repeltetése a dráma kifejlődésében.

Az egységes csapatmunkában mindkét
szereposztás, a győri ősbemutatón, illet-e
a Thália színházi budapesti premieren
látott gárda egyaránt meggyőző a maga
módján. Az első markánsabb, érettebb, a
második másfajta tragikai hatású, ham

vasabb, gyermetegebb Ró meó és Jú l i a -

változatot mutatott be. A többi szereplő
is bizonyos árnyalati változatokkal végső
soron szépen kiegyensúlyozott összképet
nyújtott mind a két estén.

Götz Bélának az előadás tartópilléreit
jelentő díszletei között Imrik Zsuzsa jel-
mezei stílusosak, szép színharmóniáik
sohasem öncélúan dekoratívak vagy
hivalkodók, tökéletesen illeszkednek a
rendezői koncepcióba. A műsor zenei
részét il

letően a folklórszvitben elhangzó népze-
nei dallamok válogatott szépsége Vavri-
necz András hozzáértő, odaadó munká-
ját dicséri, míg a drámához Rossa László
készített a rendezés szándékait híven
megfogalmazó zenei kíséretet. A reme-
kül muzsikáló Hegedős folkzenekar
mindkét részben a koreográfus tökéletes
partnere.

Határozott arculatú, meggyőző színhá-
zat láttunk.

Truppel Mariann, Kiss Andrea és Brunecz Ágnes Novák Ferenc koreográfussal (Kádár Kata felvételei)


