
ettôs gondot vesz a vállára az, aki Bar-
tók színpadi mûveihez nyúl. Ott van

elsônek a belsô késztetés kötelezvénye (mert
ott kell lennie, nyilván) a még sosem volt,
egyéni ábrázolásra, de ott van mindjárt a má-
sik is: a szerzôi instrukciókkal ellátott forga-
tókönyv, melynek megmásíthatatlansága fö-
lött jogi paragrafusokkal felfegyverzett örökö-
sök állnak szigorú ôrt. Évtizedek óta, de legin-
tenzívebben talán az elmúlt hat-nyolc évben
birkóznak (meg) magyar alkotók e kettôs ki-
hívással.

Bartók Béla születésének százhuszon-
ötödik évfordulóján a Magyar Állami Ope-
raház vezetôsége nem elégedett meg azzal,
hogy valamelyik elismert, bevált adaptációt
újítsa fel az ünnepre. Két olyan alkotót kér-
tek fel a táncjátékok újabb adaptációjára,
akik eddig még nem kaptak lehetôséget a
királyi ház repertoárján.

Román Sándor a Magyar Táncmûvészeti
Fôiskola néptánc tagozatán végzett, majd
többéves, honvéd együttesbeli táncos gya-
korlat után elindult egyéni, sajátos alkotói
útján. Elsôsorban a néptánc elemeire épü-
lô, látványos és egyedi show-rendezéseivel
tûnt fel a kilencvenes évek végén. Különö-
sen érdekesnek ígérkezett tehát a kérdés:
hogyan „veszi” majd a megkötött forgató-
könyv képezte akadályt ô, akinek fantáziája
eddig szabadon szárnyalhatott, s vajon mit
kíván hozzátenni A fából faragott királyfi
bartókian melankolikus, Oscar Wilde-ot
idézô szecessziós történetéhez?

Eddigi munkáit ismerve éppen az lepett
meg leginkább, milyen pontosan „hozza”
Balázs Béla meséjét (számtalan ponton
sokkal konkrétabban, mint akár Harango-
zó Gyula vagy Seregi László tette), csupán
néhány részlet hívja fel a figyelmet a mû
olyan vonatkozásaira, melyeket Román
másképp hangsúlyoz, s melyekkel saját
névjegyét kívánja elhelyezni az elôzô Bar-
tók-adaptációk mellé. Ilyen például a mû
hangsúlyozottabb magyarsága, ilyen az ed-
digi feldolgozásokhoz képest felszabadul-
tabb jókedv, de ilyen a Tündér erotikus
szerepe is. 

Vegyük sorra, miként manifesztálódnak
Román (s dramaturg segítsége, Novák
Ferenc) szándékai a keresés, küzdelem és

beteljesülés meséjében. A vándorbot például (Balázs Bélánál a Királyfi vándorútjának
egyik lényeges kelléke) az erdôt megjelenítô tánckar férfi tagjainak kezében megsokszoro-
zódik. A „botolós” és egyéb népi motívumok a zenei gyökereket tekintve nem teljesen
indokolatlanul kerülnek akár ide, akár a mesehôs Királyfi „lábára”. Az ô dolgát viszont
jócskán megnehezíti, mert szólóiban egymást váltják a színtiszta klasszikusbalett-kombi-
nációk, a kortárs technikák más jellegû törzs- és súlyponthasználatot igénylô elemei,
valamint a magyaros lépések. Oláh Zoltán belülrôl fakadó harmóniával képes mindezt
„homogenizálni”; Bakó Máté mintha még küzdene e három világ montírozásával.

Román Sándor számára problémát okozhatott, hogy a balett-társulat szólistáit köteles
volt balett-technikai bravúrfeladatokkal ellátni, miközben néptáncos mivoltát sem hagy-
hatta el, s mindeközben mozdulatvilágának jeleznie kellett azt is, hogy 2006-ot írunk.
A feladványt nem is sikerült maradéktalanul megoldania. A humort és a fricskát viszont
megfelelô pontokon tudta elhelyezni. Az elkényeztetett Királylány kap egy Apródot (ezzel
ideig-óráig sikerül a kezdetben semleges lányalakot exponálni), s ez az Apród aztán a
maga szeretni való, szolgálatkész bolondozásával több epizódot és viszonyt értelmez. Ke-
rényi Miklós Dávid – Szegô András sérülése miatt mindkét szereposztás elôadásán –
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Bajári Levente (Fabáb) 
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Keresés, vágy, beteljesülés
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fôszereppé lépteti elô a figurát. A faragott királyfi alakja sokkal in-
kább valódi marionettfigura, mintsem faragatlan tuskó (Cserta
Józsefé kemény bábu, Bajári Leventéé már-már szeretni való, bo-
hókás játékszer). Így talán a Királylány baklövése is valamelyest
érthetôbb. Ugyanígy emberi, hús-vér alak a Tündér: sokkal inkább
nô, mint az eddig ismert feldolgozásokban (Keveházi Krisztináé
elbûvölô kígyónô, Végh Krisztináé telivér nagyasszony). Erotikus
hatalmuk gyôzelme a királyfin egyértelmû. Sajnálatos, hogy a Ki-
rálylány karaktere viszont kitalálatlan marad, a figura olyan vér-
szegény és jellegtelen, hogy a végkifejlet (a Királyfi és a Királylány
boldogsága) motiválatlan, kötelességszerû befejezés lesz. Somor-
jai Enikô és Pap Adrienn alakításaira egyaránt a kedves mosoly a
legjellemzôbb, még az egymásra találás pillanatát sem hevíti szen-
vedély, mozgásanyaguk a balettirodalom naiváinak bevált spicclé-
péseire szorítkozik. Mennyivel erôsebb a zárókép: a Tündér fino-
man frusztrált visszatérése abba a furcsa, idôtlen lebegésbe, mely-
re a darab elején a függöny felment!

Khell Zsolt színpadképe meghatározó tényezôje az elôadásnak.
Az est koncepciója szerint a három Bartók-mû (az est harmadik
felvonásában A kékszakállú herceg vára látható) egyetlen díszlet-
konstrukció más és más módon összeállított elemei között játszó-
dik. A fából faragott királyfiban a díszletfalak hangsúlyosabb része
a színpad oldalát erôsíti. A tér amúgy szabad, a Királylány palotája
mindössze egy selyemzuhatag hátul, amely – ha kell – egy fuval-
lattal eltûnik. Ugyanilyen illékony a Tündér rezidenciája is. Ezt a
mobilitást (melyrôl leggyakrabban a Tündér alattvalói, a természet
lényeit, elemeit megtestesítô táncosok gondoskodnak) ellensú-
lyozzák a felülrôl sûrûn, vas-erdôként belógatott ólomnehezékek.
Velich Rita fantáziagazdag kelméi és szövevényei egyenként re-
mekmûvek, de gyakran alig látszik ki belôlük a táncos. Egyik-má-
sik szereplôn kifejezetten túlsúlyba kerül a jelmeztömeg. A Királyfi
hosszú, lebegô köpenye – miközben lépésanyagát sûrû forgás- és
ugráskombinációk határozzák meg – gyakran izgalomra ad okot,
és sajnálatos, hogy a Tündért alakító táncosnônek gyakorlatilag
csak a karja látszik ki a lenyûgözô kreációból.

Lôcsei Jenônek, A csodálatos mandarin legújabb adaptálójának
már sokkal több félnivalója lehetett az eredeti forgatókönyv betûjé-
hez ragaszkodó jogvédôktôl. A téma – a vágy mint az élet, e megfejt-
hetetlen rejtély egyik legintenzívebb élménye – mélységesen izgal-
mas és mindig modern, s bizony a kortárs alkotók nagy része nem
a három csavargó apacstanyájára képzeli el a kibontakoztatását. 

Lôcsei is aktualizáló szándékkal kezeli a darab közegét (szánt-
szándékkal áll itt a téma vagy tartalom helyett a „közeg” szó). Óriá-
si, vetített vonalkódok rohannak Bartók lihegôsen zaklatott nyitó
periódusaira. „Futószalagon” (dróton lógva) különféle áruk utaz-
nak át a színen, magát a Lányt is dróton rántják be, innen akasztják
le azok a vasalt öltönyös maffiózók, akik a koncepcióban a csavar-
gókat helyettesítik. Kemény, kíméletlen az indítás, mint egy német
táncszínházi elôadásé a nyolcvanas évekbôl. Az erôs felütés azon-
ban fokozatosan csendesedik, s néhány átgondoltan mély megol-
dást leszámítva a koreográfia egyre erôtlenebb, a bartóki csúcspon-
tokon pedig a zenével szemben szükségképpen alulmarad. 

A Gavallér jelenete is érdekes: Lôcseinél nem öreg, hanem tekin-
télyes, menô üzletember, ügyfél érkezik. Érdekes az is, hogy nem
egyetlen lány, rögtön kettô fogadja, s az egyenrangú koreográfiai
matériával ábrázolt kettôzôdés (mely a darab során azután nem-
csak ismétlôdik, de sokszorozódás által erôsödik is) a közös sorson
történô osztozást hangsúlyozza. Azt jelzi határozottan, hogy ve-
gyük észre: a Lány sorsa nem egyedi, hanem mindennapos. A Diák
ezt követô találkozása a Lánnyal következetes folytatása a hétköz-
napi háttér ábrázolásának, kettôjük duettjén (valamint a velük pár-
huzamosan, a háttérben zajló hasonmás kettôsön) nyoma nincs az
eredeti elcsábító-beavató manipulációnak, ehelyett a bensôséges,
lírai kapcsolat álma, az elérhetetlennek tûnô „normális élet” árny-
képe rajzolódik ki az epizódban. A szerepben Krusch Richárd part-
nerjátéka férfiasabb, Baráth Ákosé sebezhetôbb. 

A többi hasonmás lány és az öltönyös férfiak fülledten semmit
váró közös együttlétébe képileg formálisan (a falak megnyílásával,
fényzuhataggal) lép be a Mandarin. Külsôre alig más, mint a töb-
biek, mozgása (akár a nagy elôdök koreográfiáiban) minimális.
A Lány annak rendje szerint csábtáncába kezd, s ezen a ponton
Lôcsei vélhetôen lemondott arról, hogy a darabban bármi olyat
mondjon el, amit eddig még nem fogalmaztak meg. A csábítási je-
lenet Harangozó Gyula, Seregi László és Eck Imre mozdulataiból
összeállított montázsnak tûnik (Radina Dace elôadásában inkább
csak szép és csiszoltan eltáncolt, Anna Tsygankovának viszont
minden porcikája izgalmas, elôadásával életet lehel a sablonokba).
A Mandarin vágyának hirtelen fellobbanása lehetne a koreográfiai
csúcs, de sajnos nem úgy alakul: a hajsza és a Mandarin megölésé-
nek többszöri kísérlete zeneileg pontos, az elôadásmódja hiteles,
ám fellobbanásnak és koreográfiai csúcsnak kevés. Sem ifj. Nagy
Zoltánnak, sem Bajári Leventének nem sikerül a Mandarin alakjá-
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Merlo P. Andrea (Csavargó), Tsygankova Anna és Szakács Attila (Csavargó) A csodálatos mandarinban 

D
u

s
a

 G
á

b
o

r 
fe

lv
é

te
le

i



ból többet kihoznia, mint ami formailag éppen adott. Sem öltö-
nyösen, feszült állapotban, sem a végkifejletben, meztelenre (teto-
vált trikóra) vetkôztetve. 

A beteljesülést szcenikai eszköz jelzi: a falak „meghasadása”, az
éles fény drámai becsapódása valóban erôs, a darab felütéséhez
méltó hatású. Igazán kár, hogy túl harsánynak tetszik, mivel elôtte
sokáig nem volt látható hasonló erejû effektus. Gyönyörû viszont,
ahogyan a Lány a zene elhalásával szinte zárójelben, látványában
mégis kellô hangsúllyal kihátrál a falba hasadt résen. A látottak
azt valószínûsítik, hogy Lôcsei menet közben elfáradt. A darab
elsô felének talán nem is a merészsége, hanem finom és átgondolt
megoldásai hiányoztak a késôbbiekben.

A csodálatos mandarinban Khell Zsolt sötét, komor építménye tel-
jes szélességben elfoglalja a színpadot. Szögletes nyílásaiból egyene-
sen a nézôtérre csap ki a fény. A jelmezek tónusát a szürke és a fekete
határozza meg, ebbe hasít bele a lányok piros ruhája (a fôszereplôé
még élénkebb, mint a többieké), ebben kellene szikráznia a Manda-
rin meztelenségének. Velich Ritát a koreográfus nem engedte „el-
szállni”, a ruhák rajza visszafogott, már-már klasszikus.  

Jól teljesít a társulat, különösen ihletett a „sokszorozott lányok”
csapata. Külön ki kell emelni Barna Andrea („a másik” Lány)
érett, tiszta elôadásmódját. A két este Mandarin-mezônyébôl ma-
gasan kiemelkedô alakítás Tsygankova Annáé: ô puszta jelenlété-

vel – akár egy helyben állva is – izgalmassá tudja tenni a játék
minden pillanatát.

A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI 
(Magyar Állami Operaház)
ZENE: Bartók Béla. SZÖVEGKÖNYV: Balázs Béla. DRAMATURG: Novák Fe-
renc. JELMEZ: Velich Rita. DÍSZLET: Khell Zsolt. KOREOGRÁFIA: Román
Sándor.
ELÔADJA: Pap Adrienn/Somorjai Enikô, Bajári Levente/Cserta József,
Oláh Zoltán/Bakó Máté, Végh Krisztina/Keveházi Krisztina, Kerényi
Miklós Dávid. 
KARMESTER: Kovács János.

A CSODÁLATOS MANDARIN 
ZENE: Bartók Béla. SZÖVEGKÖNYV: Lengyel Menyhért. DRAMATURG: No-
vák Ferenc. JELMEZ: Velich Rita. DÍSZLET: Khell Zsolt. KOREOGRÁFIA:
Lôcsei Jenô.
ELÔADJA: Anna Tsygankova/Radina Dace, ifj. Nagy Zoltán/Bajári Le-
vente, Solti Csaba/Kováts Gergely Csanád, Baráth Ákos/Krusch Ri-
chárd, Szakács Attila, Csonka Roland, Merlo P. Andrea, Túri Sándor,
Liebich Roland, Kerényi Miklós Dávid.
KARMESTER: Kovács János.
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csodálatos mandarin Bartók Béla legaktuálisabb darabja.
Nemcsak a zenei zsenialitás, hanem az eredeti történet

visszafojtottsága, különös keménysége és a hatalmi játszmák áb-
rázolásának hihetetlen pontossága miatt. Lengyel Menyhértet, aki
a Nyugat 1917-es évfolyamának elsô számában publikálta a törté-
netet, érdemes tehát újra és újra megemlíteni. Ez az eredetileg a
Gyagilev-társulat számára írott szürreális „pantomime grotesque”
keltette fel Bartók érdeklôdését. Zenemûvét a Tanácsköztársaság
hónapjaiban fejezte be. Akkor még senki sem sejtette, hogy az al-
kotás koreográfiai próbakôvé válik. Most Kun Attila készítette el
saját verzióját. Bozsik Yvette, Juronics Tamás, Horváth Csaba –
csak néhányan azok közül, akik az elmúlt években feldolgozták a
darabot. De híres-hírhedt koreográfiát készített Ruszt József vagy
Harangozó Gyula is. A csodálatos mandarint ugyan csak 1945-ben
mutathatták be Magyarországon (akkor is némileg cenzúrázva),
ám az ötvenes évek második felétôl kezdve a magyar balettreper-
toár kitüntetett darabja, mi több, mestermunkának számít. Ezért
mindig szimbolikus jelentôségû, ha egy-egy új mûvész interpre-
tálja. Sajnos, manapság botrányszagú is, mivel a Bartók-örökös
állandóan akadályokat gördít az újító alkotók elé. Így lett például
Horváth Csaba zseniális interpretációja „néma”, és ezért járt Bo-
zsik is a bíróságra. Kun Attila meglepô módon pusztán annyi
nehézséggel szembesült, hogy a hatalomról szóló alkotás bemuta-
tóját a Trafó helyett – ami az örökös szerint „méltatlan” Bartók
szelleméhez – a Mûvészetek Palotájában tartották.

Az már nyilván a fesztiválszervezôi kényszerbôl adódik, hogy az
új Mandarin-interpretáció Bozsik Yvette régi darabjaival együtt
szerepelt. Az Hommage à Mary Wigman és az Honour to Martha
régi, jól bevált és sikeres darabok, melyek két tánctörténeti nagy-

asszony elôtt tisztelegnek. Elemzésüket már elvégezték mások.
Pusztán arra a koncepcióra hívnám fel a figyelmet, mely szerint a
Mûvészetek Palotájának Fesztivál Színházához klasszikus, kimért,
illemtudó program illik. A Tavaszi Fesztivál persze eleve az elitista
irányba menetel, de jobbára igényes produkciókat mutat be. A hi-
vatalosságot ezernyi hostesszel képviselô Fesztivál Színházról,
amely egyfajta állami népnevelô jelleget betöltô, dalos revüket lát-
szik preferálni, ugyanez nem mondható el.

Még hálásak is lehetünk, hogy a Két koreográfus – egy este címû
programot – melyet a Bartók-örökös vaskalapossága miatt kellett
így párosítani – azért szépen és elegánsan úsztuk meg. Egy piciny
gikszer kivételével: Kun Attila koreográfiája ugyanis a bemutató
idôpontjában még nem volt kész. Körülbelül tíz nap múlva, a Tra-
fóban már jobb volt az állapot, ám ekkor meg szerepcserére került
sor. Így állt elô az a helyzet, hogy háromszor is láttam a koreográ-
fiát, de mindannyiszor mást. Jelentôs különbségekkel. Köztudo-
mású, hogy a tánc illékony mûvészet, a pillanat elszáll, de a kritikus
anyaga mégiscsak egyetlen élmény. Ezúttal egyetlen ötlet három
variánsát kellene bemutatni. E változékonyság sajnos azt tanúsítja,
hogy túl gyorsan kellett összekapni a dolgokat, túl hamar akarták
bemutatni a mûvet – s ez nem feltétlenül a koreográfus hibája.

Kun Attila darabja ugyan mostoha körülmények között jött
létre, mégis egységes a koncepciója. Felfogásában támaszkodott a
klasszikus hagyományra. A közismert történet fôbb elemeit meg-
tartotta: a három gonosztevô (a szerepcserék miatt Katonka Zol-
tán, Lieblich Roland és Szirb György/Szabó Csongor) által rabul
ejtett Lány (Sahra Maira) elôször az Öreg gavallért, majd a Fiatal
diákot „fogadja”. A harmadik vendég, azaz a Mandarin szerepé-
ben maga a koreográfus tündököl. Külön kiemelendô, hogy Kun –
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Egy Mandarin fényei
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