
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 –

M e s t y á n  Á d á m

Egy Mandarin fényei
■  B A R T Ó K  B É L A :  A  C S O D Á L A T O S  M A N D A R I N  ■  

A



klasszikusbalett-képzettségének megfelelôen – csupa kiváló tán-
cost válogatott ki, akik járatosak a konzervatív technikákban.
Angelusz Iván kivételével, aki a kortárs tánc apostola volt a nyolc-
vanas években. De neki most nem a tánctudása volt a legfonto-
sabb, hanem az a fantasztikus színpadi kisugárzása, ami fenome-
nális Öreg gavallérrá teszi. Iskolájának tagja a Fiatal diákot alakító
Molnár Csaba, akire a jelmeztervezô valami homályos okból ki-
folyólag Harlekin-kosztümöt adott.

Két jelentôs sajátságot lehet kiemelni a már unalomig ismert
szüzsé interpretációjából. Az elsô a sajátos mozgásanyag. Kun
ugyanis nem modern balettes paneleket használ, hanem minden fi-
gurának egyénített mozdulatnyelvet kreált. A gonosztevô „apacsok”
állathoz hasonlítanak, mozdulataik spektrumát a kígyó és a kutya
jellegzetes tartásai között határozhatjuk meg. A Mandarin megjele-
nésétôl kezdve kitüntetetten használja a kezét. Általában földközeli
pózban helyezkedik el, nemritkán le is ül. A Lány (a Lengyel Meny-
hért-féle eredetiben: Mimi) mozdulatkollekciója a leghagyományo-
sabb, klasszikus balettes szövedék. Mégis, neki is van csak rá jellem-
zô attribútuma: a Mandarin megérkeztével sokszor a semmibe
tátog, egy-egy csók után némán megmerevedik. 

A második sajátosság a kitûnô fénykezelés, Kovács Gerzson Pé-
ter munkája. Sajnos ritkán esik szó azokról a technikákról, melyek-
kel a kortárs táncban a fény-mesterek operálnak, pedig sokszor
meghatározó jelentôségûek. Jelen esetben Kovács Gerzson egyene-
sen metafizikai interpretációba foglalja fényeivel a darabot. Kezdet-
ben a színpad körvonalát futtatja végig egy piros csíkkal – ezt a
végén is megismétli. A piros fény még kétszer jelenik meg – elôször
amikor a Mandarin beugrik a színpadra, másodszor pedig akkor,
amikor utoljára érinti a Lányt. A fények elhatárolják a színpadi te-
ret a köznapi világtól. A Mandarin eme elôzetes elhatároltságba
érkezik. Ahogy lába érinti a talajt, a piros fény felvillanása jelzi,
hogy feltépi ezt a valóságot. Utolsó érintésében pedig – elvileg
ekkor hal meg – a fény a távozását jelképezi. 

A fények érzékeltetik azt is, hogy a történés egy szobában játszó-
dik. A padlón fénykockák derengenek, ezzel pedig nemcsak a
szobajelleget, hanem akár a börtön rácsait is felidézik. A díszlet
(Molnár Zsuzsa) ugyan ügyes, ám olykor nehézkes. Három nagy
áttört hasábot görgetnek ide-oda, ezek szolgálnak a berendezési
tárgyak helyett. Ezeken keresztül lép be az Öreg gavallér és a Fia-
tal diák, és az egyik tetejérôl ugrik be a Mandarin. Érdemes megfi-
gyelni, hogy az utóbbi így nem az utcáról érkezik, hanem voltakép-
pen felülrôl ereszkedik alá – ezzel is hangsúlyozva természetfeletti
jellegét. A díszletként használt alkalmatosságok jelenítik meg az
ablakokat, sôt a csillárt is, hiszen az eredetiben arra akasztják fel a
Mandarint. Itt maguk a „gonosztevôk” szolgálnak zsinórként.
Egyikük karja tartja Kunt, míg a másik kettô emeli. Többször lezu-
han. Elôadásonként váltakozott, hogy hétszer vagy csak kétszer
akasztják fel. 

A koreográfus legnagyobb ötlete az, hogy végül a Mandarin nem
hal meg. A végsô képben a Lányra fénykocka vetül, és mögötte sö-
tétben dereng a Mandarin alakja. Kun Attila interpretációjában a
történés belül zajlik. Minden egyes mozzanat a Lány belsô vívódá-
sát, belsô küzdelmeit jelképezi, a három gonosztevô pedig szenve-
délyeket és hamis vágyakat – „fétiskutyák” ôk, ahogy a mûvész
megfogalmazta. Ebben a bensô világban kissé nehéz elhelyezni
a Mandarin figuráját. Ô volna a szabadító? Vagy éppenséggel a
legfôbb gonosz? Az a tény, hogy nem hal meg – legalábbis nem lát-
juk, hogy meghalna –, azt jelenti, hogy miután kívülrôl behatolt a
lélekbe, valamiképpen akadálytalanul távozott is – a Mandarin eb-
ben a felfogásban örökkévaló. 

Kun Attila tehát érdekes, újszerû koncepcióval állt elô, ám a
sietôsség miatt nem tudható, mikor lesz végleges szerkezete az
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alkotásnak. A Nemzeti Balettbôl kölcsönzött fôszereplô, Sahra
Maira a legprofibb szereplô. Ha igaz, hogy A csodálatos mandarin
mérföldkô egy koreográfus pályáján, azt kell mondanom, Kun
Attila mûve nem hozott áttörést. Határozottan az az érzésem,
hogy túlvállalta magát, hiszen saját társulatának és a Gyôri Ba-
lettnek is készített mostanában koreográfiát. Mandarinja jókor
jött, de nincs kellôen átgondolva. Több türelmet kívánok a mû-
vésznek. 

BARTÓK BÉLA: A CSODÁLATOS MANDARIN 
(Mûvészetek Palotája)

DÍSZLET ÉS JELMEZ: Molnár Zsuzsa. FÉNY ÉS SZÍNPAD: Kovács Gerzson
Péter. KAMERA ÉS VÁGÁSTECHNIKA: Ernst Süss. KOREOGRÁFIA: Kun Attila.
A zenei felvétel a Pannon Filharmonikusok elôadása.
SZEREPLÔK: Sahra Maira, Kun Attila, Liebich Roland, Szabó Csongor/
Szirb György, Molnár Csaba, Angelusz Iván.
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Budapestre visszajáró táncmûvészeti nagyságok imponáló so-
rában tarthatjuk immár számon a negyvenkét esztendeje ala-

pított Batsheva Együttest, ezt a hosszú története során töretlenül a
mûvészeti ág nemzetközi élvonalában tanyázó, hagyományait pro-
dukciói minôségében, mûsorpolitikája haladó voltában ôrzô társulatot. 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában szereplô estjük jel-
legével inkább a Budapesti Ôszi Fesztivál világát idézte – melynek
keretében legutóbb a társulat arculatát messzemenôen és huza-
mos ideje meghatározó, világszerte elismert Ohad Naharin Ma-
mootot címû koreográfiáját láthatta Budapest közönsége. Hogy a
nagy tavaszi fesztivál-testvér egy ilyen progresszív szellemû pro-
dukciót programjába illesztett, feltétlen örömmel üdvözlendô.

A Mûvészetek Palotája Fesztivál Színházában ezúttal a társulat
fiatal táncosának-koreográfusának s egyik vezetô mûvészszemé-
lyiségének, (a Mamootot megalkotásában is közremûködô)
Sharon Eyalnak Szerelem címû munkája nyitotta a kétrészes estet.
Ez a bonyolult felépítésû, ágbogas, absztrakt munka bôvelkedett
izgalmakban, ám szárazsága, szövevényessége folytán olykor már
átlépte az elviselhetôség határát. Érzékelhetô volt: tudatosan.

A felénk leggyakrabban aluljárókban látható, domború kör
mintás, ám a megszokott fekete helyett itt égôvörös gumi-
szônyegre komponált koreográfia mindennapi életünk falanszter-
helyzeteit láttatja – bennem legalábbis egy táncban megfogalma-
zott nagyvárosi humánetológiai kaland érzetét keltette. Fanyar
játék ez a címadással: Eyal alkotásában a gyengéd érzelmek igen-
csak kevés teret kaptak. Alkotása a szerelem lehetséges megjele-
nési helyzeteit s a ziccer elenyészését ábrázolta. A hatalmas gépe-
zetként zakatoló tánckar nagyzenekari összhangzata, a mozdu-
latlan játékostársak körülállta szólók létrehozta, izgalmasan
nyomasztó atmoszféra a szerelem megannyi lehetséges helyét,
felbukkanási közegét rajzolta körbe, határolta be. A koreográfia
érzelemmentessége, szikár szerkezete s címe jelentôs kontraszt-
ban áll egymással – s e kontraszt maga a jelentés.

Eyal nagy tehetséggel kombinál, szerkeszt párhuzamos helyze-
teket, pompás kánont: elárasztja mozdulatokkal, testekkel hatal-
mas színpadát, hogy aztán idôrôl idôre a magány apályát hozza
létre ott. Küzdelem, rivalizálás, szolidaritás, összetartás változatos
képeit láthattuk absztrakt alkotásában, táncosaival fantáziadús
kísérletezôként rajzoltatta a térbe szokatlan vagy máshonnan már
ismerôsnek tûnô mozdulatépítményeit. Fekete egyendresszes já-
tékosainak felkészültsége, fegyelme, egyénisége, tudásuk sokféle
íze, zamata tette igazán izgalmassá ezt a nehéz, egyes pillanatai-

ban már-már közönségpróbáló munkát. Eyal világa nem különö-
sebben egyedi: intenzív atmoszférát teremtô, korérzetet színpadra
idézô, tükröt tartó falanszter-koreográfiákkal gyakorta találko-
zunk. A Szerelem igazi erejét a kontrasztok adják. A végtelenül in-
tim, megrendítô szólók, melyeket táncosai egymás után mutatnak
be – össztáncjelenetekbe ágyazottan –, izgalmasan ellenpontoz-
zák a tömegben létezés, tömegben élés, a falkaszellem jegyében élt
élet koreografikus pillanatképeit. A kiadott színlap sajnos szinte
egyetlen szót sem árult el az elôadásról, keletkezésérôl, az alkotó
személyérôl – az est fellépôinek névsorában azonban találkozhat-
tunk a szerzô (a Batsheva újdonsült társmûvészeti vezetôje) nevé-
vel. Tanulságos, tiszteletre méltó a gesztus, hogy e világhírû együt-
tes alkotókedvû, tehetséges elôadómûvészeinek nem csupán szûk
mûhelyközegben, de külhoni fellépés alkalmával is módot ad a
megmérettetésre – egyazon esten a világhírû Ohad Naharin „best
of” válogatásával. 

A kortárs táncban meglehetôsen ritkán találkozhatunk koreog-
ráfiai válogatásokkal, hiszen a klasszikustól erôsen eltérô szerke-
zetû alkotásokban nehéz behatárolni pontosan egy-egy „high-
light”-ot. Mikor megtudtam, hogy a Batsheva estjének második
felében egy Naharin-egyveleget láthatunk, erôsen úrrá lett rajtam
a szkepszis. A koreográfus néhány alkotásának ismeretében igen
nehezen tudtam elképzelni, mit is takarhat ez a turné-hakni ízû
megfogalmazás. Belegondoltam, miféle hentesmunka lenne pél-
dául a legutóbb a Batsheva elôadásában Budapesten látott, nagy-
szerû Mamootot egy izgalmasabb jelenetét megfogni és beemelni
egy efféle esztrádba. Aztán eszembe jutott, hogy a nem sokkal ko-
rábban a Budapesti Tavaszi Fesztiválon nálunk járt NDT2, a világ-
hírû holland társulat ifigárdája ugyancsak egy – hivatalosan nem
deklarált – Naharin-kompilációval, a Mínusz 16-tal kápráztatta el
közönségét. A kifejezetten a fiatal társulatra alkotott produkció
hivatalosan viszont nem viselte a válogatás megjelölést: arra, hogy
több munkából jött létre, elsôsorban szerkezete utalt. Annak a
produkciónak és a Batsheva-esten játszott koreográfiai kevercs-
nek, mely a (kicsit már lehasznált) Deca Dance címet viselte, pél-
dául szinte hajszálpontosan azonos volt egy-egy markáns, közön-
ségbevonós, vagyis igazán népszerû része, mely a holland esten a
finálé, utóbb pedig az elôfinálé szerepét töltötte be. 

A Naharin-válogatás nagyszerû elôadások nagyszerû részletei-
vel örvendeztette meg a mester alkotásainak döntô többségét nem
ismerô magyar közönséget. E patchwork jellegû, lendületesre szer-
kesztett anyagot szilánkjaiban felesleges és értelmetlen elemezni.
A Batsheva produkciója azonban plasztikusan láttatta egy nagy,
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