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Mihályi Gábor
SZARVASÉNEK
Táncvers. Egy átváltozásmítosz színpadra állítása
2013. április 28-án a Művészetek Palotája Fesztivál Színházában mutatta be a Magyar Állami Népi Együttes Szarvasének című előadását.1 Székfoglaló előadásomban a színpadra állítás
folyamatát kívánom bemutatni – a téma megfogalmazásától a „függöny nyitásáig”. Kitérve a
folklorisztikai, mitológiai előzményekre, valamint arra a tágabb inspirációs térre, amely az alkotás folyamatát meghatározta. Szólok a bartóki út megkerülhetetlenségéről, a hagyomány és a
modernitás kettősségének követelő szükségességéről, az előadás zenéjéről, az alkalmazott szimbólumrendszerekről, a látványról. Az üzenetről, az útról, az én személyes és megélt utamról, melyen már több mint három évtizede járok. A hagyomány megismerése számomra egy titkokkal
teli kert mélyébe vezető út felfedezését jelentette. A fák rejtekében azonban nemcsak csodálatosra és felemelőre, hanem önmagamra is találtam.
A társulat rövid története

Vadászat. Fotó: Boda Gábor
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A Magyar Állami Népi Együttes 1951-ben alakult.
A „hajdani” néptáncművészet alapító nemzedéke
szinte a semmiből teremtette meg ezt az előzmények nélküli műfajt, amely többek között Muharay
Elemér, Molnár István és Rábai Miklós tevékenysége nyomán nyerte el végleges arculatát. Az együttest
három kar alkotta: tánckar, énekkar és zenekar. Az
együttes zenei kíséretét hagyományos cigányzenekarra alapozott, de az együttesi feladatok érdekében
kissé átalakított, úgynevezett „népi zenekar” látta
el, Gulyás László dirigálásával. Az énekkart Csenki
Imre vezényelte. Rábai Miklós az eredeti néptáncot
többféle műfajban állította színpadra: egynemű női
vagy férfitáncként, a tájegységek jellemző táncait
szvitbe sűrítve, és a népszokásokat bemutató kompozíciókban, amelyekben a három kar harmonikus
együttműködése tette egységes egésszé az alkotást.
Ballada-feldolgozásaival drámai hatásra törekedett,
kortárs témájú produkcióival pedig megkísérelte
bebizonyítani, hogy a múltban gyökerezve is lehet
élni a mában.

A szerző Magyar Művészeti Akadémián elhangzó székfoglalójának szövege
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A 1970-es években kibontakozó táncház-mozgalom új szeleket indított el a színpadi néptáncban is. A mozgalom a Kárpát-medence tradicionális értékei felé irányította a fiatalok figyelmét,
s a parasztság által átörökített évszázados tánc- és zenei hagyományokat a korszerű szórakozás egyik új formájává tette. A mozgalom egyik gyakorlati megvalósítója – maga mögött tudva
Martin György szellemi támogatását – Timár Sándor volt, akit 1981-ben neveztek ki az együttes élére. Timár Sándor az eredeti néptánc társastáncként való elsajátítását – színpadra készült
koreográfiáiban – szükséges feltételnek tekintette. A nevével fémjelzett korszak az autentikus
néptáncok propagálását, szépségeinek felmutatását tartotta a legfontosabbnak.
Timár 1996-os nyugdíjba vonulása után az együttes művészeti vezetője Sebő Ferenc, a magyarországi táncház-mozgalom egyik elindítója lett, aki addigi munkásságomra alapozva kért
fel maga mellé karigazgatónak. Természetes módon – Timár Sándor tanítványaként – már a
kezdetektől minden színpadra készült koreográfiámban az eredeti néptánc alapos megismerését
tekintettem megkérdőjelezhetetlen feltételnek. Vezetésünkkel új programot, nyitást, arculatváltást hirdettünk meg. Az új műsorok változatos műfajokat képviseltek: az életképszerűen, régiók
szerint bemutatott magyar néptáncok mellett történeti táncokat felvonultató historikus műsor,
valamint a táncos anyanyelvet új kontextusba helyező, világzenei inspirációjú látványos tánckoncert is szerepelt a repertoáron.
A társulat legújabb kori történetének kezdete a 2000-es évek közepétől datálható. Művészeti
vezetői irányításom alatt, alkotótársakat magam mellé állítva, a művészeti munka új impulzusokat kapott. A korszerűségre, az aktualitásra való törekvés (a múlt feltétlen tisztelete mellett)
újult erővel jelent meg az együttes szellemiségében. Az együttes mind előadókészségével, mind
új szemléletű műsoraival nemzetközi szinten is a korszerű néptáncszínház egyik legfontosabb
bázisává tette a Magyar Állami Népi Együttest.
Folklorisztikai előzmények, a regösének és a kolinda
Bartók egy 1935-ös írásában, amelyben a regölés és a kolinda kapcsolatát vizsgálja, megjegyzi:
„Tekintettel arra, hogy a Dunántúl a román területtől oly távol van, itt bizonyára nem lehet szó
kölcsönhatásról; a közös témának egy közös ősforrásból kell származnia.”
Regölés
A regölésről – mint egyik legnagyobb múltú pogány kori téli termékenységvarázsló népszokásról – már Heltai Gáspár is említést tesz 1552-ben megjelent könyvében: „A mi Urunk Jézus
Krisztusnak születésének napja után következik az ördögnek nagy ünnepe, a regélő hét… A sok
duska italnak, sok regélésnek nincsen semmi vége.”
Sebestyén Gyula szerint a regölés: „a téli napforduló egykori pogány ünnepének csökevényes emléke, magának a fényben visszatérő égi napnak, új esztendő kezdetének ünnepe…” A
regölés – szláv nyelveken „kolenda” – Európa sok területén ismert szokás, mely jórészt megvan
az összes román, germán, szláv népek karácsony-újévtáji népszokásai között. Az énekelt szövegekben általában két állatszerű alakoskodó jelenik meg: a szarvas (vagy kecske) és a bika.
A regösének élő hagyománya a közelmúltunkban már csak Nyugat-Dunántúlon és Székelyföldön maradt fenn. A székely regösének nagy rőt ökre a bikát helyettesíti:
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„Régi törvény nagy rőt ökör, de hó reme róma.
Annak fele regeseké, de hó reme róma.
Hátán által hatvan kolbász, de hó reme róma.
Annak fele regeseké, de hó reme róma.
Szarva tele sült pereccel, de hó reme róma.
Annak fele regeseké, de hó reme róma.
Farka bojtján egy kossó ser, de hó reme róma.
Annak fele regeseké, de hó reme róma.
Füle teli aprópénzzel, de hó reme róma.
A maradjon a gazdának, de hó reme róma.”

A Zalában és Vasban fennmaradt változatok egy másik csodálatos állatról, a szarvasról mesélnek:
„Ahol keletkezik egy ékes nagy út,
A mellett keletkezik egy halastó állás.
Hej regülejtem regülejtem.
Azt is felfogá az apró sásocska,
Arra is rászokik csodafiúszarvas.
Hej regülejtem, regülejtem.”
A regölésben csak a fiatal fiúk és a legények vehettek részt, akik végig látogatták az eladósorban
lévő lányok és legények házait, és énekükkel mágikus úton összevarázsolták a fiatal párokat;
termékenységet, bőséget, hosszantartó egészséget kívántak a gazdának.
A regölés bevezetőjében a szereplők előadták, hogy hosszú útról jöttek, nem rablók, hanem
isten követei, Szent István király szolgái.
A regösének dallamai sokat elárulnak a szokás ősi gyökereiről. Kodály Zoltán A magyar népzene
című könyvében a következőket írja: „ott van, mint jellemző forma, minden primitív nép zenéjében, sőt fejlettebb népek megmaradt ősi hagyományaiban.”
Kolinda
A román kolinda, hasonlóan a magyar regölés szokásához, a karácsonyi ünnepkörhöz, a téli
napforduló időszakához kötődik.
Formáját vizsgálva megállapítható, hogy egy átmeneti műfajról van szó, amely rokonságot
mutat a hívogatókkal, a balladákkal, némiképp a mesékkel és a hősi énekekkel is.
A kolindálás az év fontos közösségi eseményének is számított, hiszen a csak férfiakból álló
társaság hangos zeneszóval házról-házra vonulását szinte az egész falu népe követte. Egy rövid
beköszöntő elhagzása után megkezdődött a kolindálás: az éneklés, a lányok megtáncoltatása és
az ajándékok átvétele, majd indultak tovább a következő házhoz.
A kolinda ősi, pogány, kereszténység előtti gyökerét mutatja az éneklés módja is. „Ott, ahol
hagyományos módon megőrződött a maximális hangerejű antifonális éneklési mód, a kolinda az
egyike a leghatásosabb élményeknek: jelzésére az a szó, hogy fenséges, korántsem csak szónoki
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Mennyegző. Fotó: Boda Gábor
fogás. A dallamok szökellő és sebes ritmusa a két csoportot félelmetes versenyre tüzeli. Mintha
szüntelenül kergetnék egymást: egyik belép a másik refrénjének vagy strófájának a végére, elragadva egy-két szótagot, hogy a kolindát indulatosan vigye tovább. Az így keletkező hangorkán
messzire hat, és megdermeszti a hallgatókat. Az embernek az az érzése, hogy elszabadult egy
bősz szellem, s az elemeket ostorozza, hogy új világot alkosson.” – írja Birlea János, aki – megfelelő helyismerettel rendelkezvén – Bartók máramarosi gyűjtéseit segítette.
Bartók mintegy négyszázötven kolinda szöveget tartalmazó gyűjteményében tartalmi alapon
többféle csoportba sorolta az egyes szövegtípusokat. Egy írásában így számol be ezek különös
témáiról: „Karácsonyi énekeken azonban ne értsünk semmi olyat, ami megfelelne az ájtatos nyugat-európai karácsonyi énekeknek. A szövegek legfontosabb része – talán egyharmada – semmi
kapcsolatban nincs a keresztény karácsonnyal: a betlehemi történet helyett csodálatos, győzelmes
harcokról szól a még soha le nem győzött oroszlánnal (vagy szarvassal); egy legenda kilenc fiútestvérről tud, kik vadásztak a rengetegben, míg szarvasokká lettek; vagy csodálatos történet regél
arról, hogyan vette nőül nővérét, a holdat a nap… Tehát csupa pogány kori szövegemlék!”
Vass László tanulmányában megállapítja, hogy a felgyűjtött forrásanyagon belül a
vadászkolindáknak két jól elkülöníthető alaptípusa figyelhető meg. A Szarvasénekben inspirációként mindkét típust felhasználtam. Így az előadás szellemi kiinduló pontjaként is szolgáló
metamorfózisos, vagy transzcendens kolindát:
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„Az erdőket járta
És vadra vadászott
Kilenc szél szál fiú.
A vadra vadásztak,
Annyit barangoltak
És addig vadásztak,
Addig-addig, mígnem
Szép hídra találtak,
Csodaszarvasnyomra.
Addig nyomozgattak,
Utat tévesztettek,
Erdő sűrűjében
Szarvasokká lettek:
Karcsú szarvasokká váltak
Erdő sűrűjében.”

Valamint a küzdelem témájú, vagy imanens kolindát, amelyben a vadász legyőzi a szarvast,
ebben az esetben az oroszlánt:
„Meglepte azt mély álmában,
Virágzó csipkebokorban.
Mire maga észbe kapott,
Az oroszlán is felriadt,
S nagy fennszóval így szólalt meg:
Vannak keményebb koponyák,
Mégsem merészkedtek hozzám,
De te ide merészkedtél,
Küzdjünk meg hát küzdelemben,
Vagy szablyákkal vagdalkozzunk.
Küzdöttek egy álló napig,
Nyári nap alkonyatáig,
S mi legényünk az oroszlánt
Király udvarába hozta,
Hogy az lányát adja néki,
S jó ólakat hozományba.”
Miközben mind a regösénekekben, mind a kolindákban a hajdani beavatási és termékenységvarázslási szokások emlékei élnek tovább, éppen Bartók Béla Cantata profana című művének
kolindája – a metamorfózisos kolinda – az, amely nem, vagy csak áttételesen mutat beavatási
jegyeket. A beavatás eredményeként létrejövő magasabb szint és módosult tudat nem kerül említésre a fiúk esetében. A történetnek tehát nincs beavatás-rítus jellege, így inkább létminőség
változásról (szimbolikus testi átalakulásról), transzmutációról, átlényegülésről, átváltozásról
beszélhetünk. Az általam színpadra állított előadás, a Szarvasének, kitágítja a bartóki kolinda
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horizontját, és totális létmódváltozást vizionál. (Totális létmódváltozás az archaikus világképek
szerint az emberi létezés két pillanatában, a születés és a halál pillanatában fordul elő.) Az utolsó
jelenetben több dimenzióban megjelenő „halálképek” (a fiúk és a szülők halála) éppen a létezésünk végpontját állítják drámai erővel az előadás fiai végső átváltozásának szolgálatába.
Csodaszarvas
A magyar folklórban és mitológiában szereplő két csodaszarvas: a szarvasünő és a csodafiúszarvas,
egyaránt ősi ázsiai gyökerekről tanúskodik. A hun és magyar eredetmondából ismert szarvasünő
– amelynek űzése közben találtak új hazára a hunok és a magyarok mitikus ősei – témakörének
bővebb megtárgyalása nem témája székfoglaló előadásomnak.
Annál inkább a néphagyományban, a regösénekben szereplő csodafiúszarvasnak, amelyet
mindig egy agancsos hím állat személyesít meg. Egy agancsos szarvas, amelynek – ahogy az
előadás szinopszisában írtam: „elhullatott és újranövelt agancsa maga az örök újrateremtés. Az
aranyösvény kapujában áll, és arra szólít fel, hogy kövessük őt saját szellemi világunkba. Ő a
démon, a sámán, a varázsló, a tündér vagy a halottak királya, aki képes egy más világba, az új
világba hívni a rá vadászót.”
A történelem előtti korokban a téli napfordulót megéneklő rítusokban ünnepelték az égből
alászálló, a Napot a homlokán, a Holdat és a csillagokat a két oldalán viselő szarvast. A téli
napforduló a naprendszerünkben ciklikusan zajló drámai kozmikus változás, amikor az ősszel,
az ősz csillagképeivel harcoló és fokozatosan gyengülő Nap az ember számára szimbolikusan
újjászületik, hogy aztán – újra emelkedve a pályáján – legyőzze a tél csillagképeit: a Nyilast, a
Bakot és a Vízöntőt.
Az első csillagmítoszokban a szarvas legősibb megjelenítése a Bak, a Capricornus, amely
a Nyilas – „Vadász” –, a Saggitarius elől menekülve a Tejútba, az égi folyóba gázol. A pogány
szarvaskultusz asztrális szimbolikája Európában a középkorban összeolvadt a keresztény szarvas-szimbolikával. Ennek nyomai aztán meg is jelennek a regösénekekben is:
Csodatévő szarvasnak
Ezer ága-boga,
Száz misegyertya
Gyújtatlan gyulladjék,
Oltatlan aludjék.
Társadalmi és művészettörténeti előzmények
A XX. századra kiteljesedő társadalmi, kulturális változások, az urbanizáció világméretű térnyerése az addig évszázadokon keresztül működő világkép szinte teljes széthullását eredményezte.
Az ember ebben a felfordult világban kétségbeesetten keres valami fogódzót a rengeteg irány,
az izmusok zűrzavarában. Míg egy egészségesebb világban ősei hagyományára, világképére támaszkodva élhetett, korunk civilizált embere már „saját hitét” keresi, ami azonban a szakralitását
vesztett hétköznapokban szinte lehetetlen a számára. Tapasztalva a válság jeleit – már a század
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elejétől kezdve – a világ rendjének valamiképpeni helyreállítására, a feldarabolt, szétszakított
hagyomány, a mítoszok újrateremtésére, a modern művészetek remitologizációjára több alkotó
több műfajban is kísérletet tett. Ez történt Magyarországon is. Az évszázad elejének fiatal magyar művésznemzedéke – köztük Bartók Béla és követői is – a „lényeg” keresésének misztikus
útján indultak el önmaguk belső labirintusában. Egy „rejtekúton”, ami azonban nem a befelé
fordulás, a világtól való elzárkózás útja volt, hanem új mítoszok teremtéséé. Ez a teremtés, miközben vállalja a modern világ minden idegenségét, „azt azonban az évezredes hagyományba
illeszti, ötvözve a folklór különböző műfajaiból és a mitológiából felfejtett szimbólumkincs ősi
és biztos tudásával” – idézem Sziráki Mariannt.
Az új művészet meghatározó és szimbolikus alkotásává Bartók Cantata profanája vált. Mint
Tallián Tibor írja: „Ez a mű a magyar értelmiség gondolkodásában példátlan másodlagos mítoszképződésnek lett kiinduló pontja…” A szarvaskantáta generálta mitikus-rituális komplexumhoz

Világfa. Fotó: Boda Gábor
tehát éppúgy hozzá tartozik József Atilla: Regös ének, A csodaszarvas, Nagy László: Csodafiúszarvas, vagy Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából című verse.
De itt kell megemlíteni Vidnyánszky Atillának Juhász Ferenc verséből készített színházi adaptációját, valamint ide tartoznak Szervátiusz Tibor és Marton László Cantata profana elnevezésű
szobrai is.
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Mindezek ismeretében némiképp meglepő, hogy a Színháztörténeti Intézetben fellelhető
adatok szerint a szarvassá vált fiak témájára mindössze három táncmű készült. 1985-ben állította
színpadra Novák Ferenc és Markó Iván is a maga adaptációját, melyeket egy közös est keretében
mutattak be. Az előadás 1996-ban a Szegedi Szabadtéri Játékokon is szerepelt. Míg a Duna Művészegyüttes 2007-ben mutatta be Juhász Zsolt koreográfiáját Profana – Bartók-hidak címmel.
A néptáncművészet látszólagos érdektelensége a téma iránt azért is nehezen érthető, hiszen a
magyar koreográfusok többsége számára mindig is Bartók, a bartóki életmű mutatott példát, és
jelentett hivatkozási alapot.
A Szarvasének színpadra állítása
A folklorisztikai, mitológiai, tánc- és zenetörténeti, művészetelméleti ismeretek birtokában 2012
őszére elkészült az előadás szinopszisa. Meghatározódott annak célja, megfogalmazódott az üzenete, részleteződött a tartalma, kialakult a formája, stílusa, a közlési rendszerek – tánc, zene,
látvány, kosztüm, próza – szándékolt hatásmechanizmusa.
Már a téma első értelmezése is világossá tette számomra, hogy az abban felsejlő univerzalitás,
a tér és idő végtelensége, az archaizmusában rejtekező maiság – követelő módon – a színpadra
állítás szempontjából a szokványostól eltérő rendezői megoldásokat kíván. A szándékok szerint,
ahogy a zenék, úgy a táncok is tradicionális gyökereket mutatnak majd, mindezt azonban áttételes módon, „stilizálva” – Bartókra hivatkozva –, dekonstruálva jelenítve meg. Hiszen a téma, a
megfogalmazni kívánt tartalmak súlya, a színrevitel módja, tervezett szimbolikája nem viseli el
a csak „megszokott módon” megfogalmazott tradicionalitást. Annak kódolt, mélyebb értelmű,
tehát nemcsak az érzelemre, hanem az értelemre is ható, egyetemesebb megjelenítését kívánja.
Ezen meghatározások aztán az alábbiak szerint fogalmazódtak meg az előadás szüzséjében:
Mi, a XXI. század „vadászai”, akik az alávetettségből a szabadságba kívánunk eljutni, a
Szarvasénekben egyfajta mitikus emlékezetet idézünk fel. Keressük a földi átváltozások, történetek
égi mását, hogy végül mint szomjazók beléphessünk saját szent terünkbe. Ahhoz, hogy áthaladhassunk a jelképes hídon, el kell hagynunk a régit: a szülői házat, a kedvest, a népet, hogy megszelídítve annak tanúságait, újjá teremthessük a szokott sémákat, és újjászülessünk magunk is.
Vallunk a keresésről, a mindenkor változó emberi állapotról, a vágyakról, a férfi és a nő metamorfózisairól, az elme és a szív fordulópontjairól, a köztes létről, az időtlenségről. Táncképekbe
járjuk, lírai szólamokba írjuk, kórusművekbe énekeljük a mélyünkben szunnyadó, közös gyökerek táplálékát. Emlékezünk. Kinyilatkozunk.
Hisz a változás ajándék! Magunk felfedezésének útja, a világba való elrendeződés esélye.
Minden táncelőadás egyik meghatározó eleme a zene, így van ez a Szarvasének esetében is. Erre
a székfoglaló előadásom későbbi részében bővebben kitérek, azonban álljon itt néhány fontos
megállapítás, ami a darab komponálása során útmutatásként szolgált a zeneszerző számára. Az
előadás sajátos, általam meghatározott műfaja a „táncvers”, amely a realitás és a szürrealitás
határmezsgyéjén mozog; bátran lép át téren és időn; egyszerre mutatja egy archaikus és a mai
világunk képét; szimbólumokra, metaforákra épít. Ezért írott, azonban a tradícióból inspirálódó, de mindenképpen önálló és szuverén zenét kívánt. A téma sokrétűsége, érzelemgazdagsága
változatos hangszerelést és természetesen élő zenekari játékot feltételezett. Már évek óta ideám,
hogy a táncosok kórusként is szerepeljenek. A táncház-mozgalom hatására a néptánc-előadások
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Botoló. Fotó: Boda Gábor
zenei kísérete is megváltozott: egyedüli cél a mind „autentikusabb” megszólalás volt. Ez – az
„új világ” minden erényét elismerve – némi egysíkúságot is eredményezett: az ének a színpadon
csak egyféleképpen szólalhatott meg, szinte csak úgy, ahogy az a paraszti gyakorlatban előfordul. Bartók és Kodály országában a néptánc-színpadokon a „kóruséneklés” megszűnt létezni.
Persze én sem klasszikus kórushangzásra vágytam, hanem egy új, mai hangra, a táncosaim hangjára, az átváltozásukra. Arra, hogy képesek legyenek a közös éneklés katarzisának megélésére,
és ennek az érzésnek a közvetítésére. Az instrumentális és kórushangzások mellett az előadás
hangdramaturgiája fontos részének szántam a szóló, a duett vagy a kamara megszólalásokat. Három karakteresen különböző szólista hangban gondolkodtam (két női és egy férfi), akik nemcsak
a hangképet gazdagítják, hanem a történet továbbszövésében is szerepet játszanak.
A Szarvasének előtt bemutatott előadásomban, a Hajnali Holdban szólaltak meg prózai szöveget mondva először a táncosok. Természetesen mindenek felett a mozdulat erejében, a gesztusok, az emberi test kifejezőképességében hiszek, de az a komplexitás, amit mind a Hajnali Hold,
mind a Szarvasének témája megkívánt, igényelte, követelte a prózai megszólalást. A szarvassá
vált fiak kolindáját vizsgálva, azt értelmezve, továbbá megismerve Juhász Ferenc e témában íródott versét is, a fiúk drámája mellett az édesanya (átvitt értelemben a szülők) tragédiájára is fokozott hangsúlyt kívántam helyezni. Ennek a szándékomnak a megoldását – az adott táncjelenetek
ilyetén komponálása mellett – a „történetet szövő”, az időn és téren átjáró, szimbolikus női alak
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megszólalásában találtam meg. Ő az, aki megszemélyesíti az anyát, és egy szinte vég nélküli
felsorolásban – önmagát vádolva – kiáltja a világgá mindazt, amire nem tanította meg a fiait!
„Nem tanítottam meg őket:
szeretetre, bánatra,
sírásra, nevetésre,
taszításra, ölelésre
harapásra, csókolásra,
gyanakvásra, megbízásra
árulásra, áldozatra
sikoltásra, hallgatásra.
Nem tanítottam meg őket:
szeretni, megbánni,
remélni, találni,
adni, kivárni,
kacagni, belátni
szunnyadni, lángolni
maradni, elmenni,
szidni, zokogni,
marni, kaparni,
akarni, becsapni,
igázni, sebezni
szabadulni, rajtakapni…
szerelmesen ölelkezni.
Nem tanítottam meg őket:
visszatérni…”
Az önvád azonban semmit sem ér, hiszen a fiúk felnövekedésével minden elrendeltetett:
„Az anyai világ profán világ volt – írja Eliade. – Az, ahová a beavatandók (a fiúk) (…) behatolnak, a szent világa. (…) A profán világból a szent világba való átlépés ilyen vagy olyan formában
magában foglalja a Halál élményét: az ember meghal az egyik létállapot számára, hogy a másikba kerüljön (…) az ember a gyermekkor és a gyermeki, tehát profán lét felelőtlensége számára
hal meg, hogy magasabb rendű léthez jusson: ahhoz a léthez, amelyben a szent részévé válhat.”
A szarvaskantátában az átváltozott fiúk így válaszolnak a visszahívó szóra:
„De mi nem megyünk!
De mi nem megyünk:
Mert a mi szarvunk
Ajtón be nem térhet,
Csak betér az völgyekbe;
A mi karcsú testünk
Gúnyában nem járhat,
Csak járhat az lombok közt;
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Karcsú lábunk nem lép
Tűzhely hamujába,
Csak puha avarba;
A mi szájunk többé
Nem iszik pohárból,
Csak hűvös forrásból.”

És így kiált a titkok kapujában Juhász Ferenc nagyvárosi szarvasfia kozmikus magasságokba
emelve az átváltozott embert:
„száz sebem kiforr szín-arannyal,
naponta lerogyok, száz golyó szügyemben,
naponta fölkelek, százszor teljesebben,
naponta meghalok három-milliárdszor,
naponta születek három-milliárdszor,”
(…)
minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer,
heregolyóim a nap-hold, a tejút gerincvelőm,
az űr minden pontja testem egy-egy része,
galaktika-fürtök agyam egy sejtése.”
A Szarvasének zenéje
Így ír Bartók Béla: „Hiszen minden művészetnek joga van ahhoz, hogy más, előző művészetben
gyökerezzék, sőt, nemcsak joga van, hanem kell is gyökereznie. Miért ne volna akkor jogunk a
népi művészetet is ilyen gyökértartó szerephez juttatni?”
A Szarvasének zenéjének bemutatásához a zeneszerző, Kelemen László gondolatait hívom segítségül:
Általános művészeti szempontból a folklór (népköltészet, népzene, néptánc) ma egy nyelv a
sok közül. Posztmodern korunkra jellemző, hogy a nagy közösségi „nyelvek”, irányzatok (pl. a
XX. századi zenében a szerializmus, a minimalizmus) megszűntek közösségiek lenni; ma már
„minden egész eltörött”, mindenki olyan nyelvet használ művészi alkotásaihoz, amilyet akar,
és amivel úgy gondolja, hogy legjobban ki tudja fejezni belső önmagát. Ebben a kavarodásban
számunkra a folklór, mint szívünkhöz legközelebb álló nyelv, vörös fonalként adott. Nem volt ez
mindig így. A romantika zeneszerzői még más nyelven fejezték ki magukat, ahol a folklór gyakran csak a „couleur locale” szempontjából volt fontos. Bár a Bartók utáni zeneszerző-generációk
tanultak folklórt, számukra a bartóki modell nem volt járható út: vagy a mestereik meghaladásának igénye miatt, vagy a nyugati, „dekadens” zenei világgal való itthoni szembeállítás miatt.
Ligeti, Bozay, Kurtág mind írtak népdalfeldolgozásokat, de megmaradtak a felszínen, nem tették
a folklórból táplálkozó zenei nyelvet életprogramukká.
Azt, hogy hogyan lehet a folklórból művészi alkotást létrehozni, Bartók Béla többször kifejtette;
gondolatai „a hármas útról” ma is érvényesek.
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Fontosságuk miatt idézzük fel Bartók ma is érvényes gondolatait. „Először is úgy, hogy a parasztdallamot minden változtatás nélkül, vagy csak alig variálva, kísérettel látjuk el, esetleg még
elő- és utójáték közé foglaljuk. Az ilyen dolgozatok némi analógiát mutatnak Bach korál-feldolgozásaival. Az ilyen népdalfeldolgozásoknak kétféle, egymásba határvonal nélkül átmenő
típusát figyelhetjük meg. Az egyiknél a kíséret és az elő-, utó- vagy közjáték másodrangú dolog;
nem más, mint keret, amibe a fődolgot: a parasztdallamot beléillesztjük, mint a drágakövét a foglalatába. A másiknál éppen fordítva: a parasztdallam csupán a mottó szerepét játssza, és fődolog
az, ami köréje és alája helyeződik. A kétféle típust számtalan átmeneti fok köti össze; néha nem
is lehet eldönteni, melyik elem uralkodó a feldolgozásban. Az azonban mindenkor nagyon fontos, hogy az a zenei köntös, amelybe a dallamot öltöztetjük, a dallam karakteréből, a dallamban
nyíltan vagy burkoltan mutatkozó zenei sajátságokból legyen levezethető, illetve hogy a dallam
és minden hozzáadó: elválaszthatatlan egység benyomását keltse.
A parasztzene hatásának másfajta megnyilvánulási módja ha: a zeneszerző nem használ fel
valódi parasztdallamot, hanem ehelyett maga eszel ki valamilyen parasztdallam-imitációt. Lényeges különbség e közt és az előbb leírt mód közt tulajdonképpen nincs.
Végezetül még egy harmadik módon mutatkozhatik a parasztzene hatása a zeneszerző műveiben. Ha tudniillik sem parasztdallamokat, sem parasztdallam-imitációkat nem dolgoz föl zenéjében, de zenéjéből mégis ugyanaz a levegő árad, mint a parasztzenéből. Azt lehet mondani
ilyenkor: a zeneszerző megtanulta a parasztok zenei nyelvét és rendelkezik vele oly tökéletes
mértékben, amilyen tökéletes mértékben egy költő rendelkezik anyanyelvével. Vagyis: zenei
anyanyelvévé lett ez a paraszti zenei kifejezési mód: oly szabadon használhatja és használja is,
akárcsak a költő anyanyelvét.”
Szándékaink szerint mit jelentett mindez a Szarvasének zenéjében?
Először is egy népi dallamokból és a dallamok karakteréből, törvényszerűségeiből levezethető
formálást, kompozíciós munkát. A darabban nagyon sok a szó szerinti népzenei idézet. A keret,
a köntös ezek körül szándékom szerint a dallamokból levezethető, esetenként stílushű utánzás,
kiegészítve olyan elemekkel, amelyek az eredetiben nincsenek, de lehettek volna (pl. a harmónium használata a felvidéki karikázóban, a karácsonyi kánták folyamatos, kánonszerű felépítése,
kiegészítve a románoknál használatos „toaca”-val).
Másodszor, sok olyan dallamot jelentett, amelyet magam „eszeltem ki”, amelyek reményeim
szerint nyugodtan megjelenhetnének egy hagyományos táncházban is, mint tipikus, kistájhoz
köthető típusvariációk. Ilyenek pl. a férfi gyertyás-táncot megelőző páros tánc, valamint a gyertyás invirtita típusú dallamai.
Harmadszor említhetem azokat a próbálkozásokat, amikor egy-egy eredeti dallam motívumaiból kiindulva, főként improvizációs és motívumismétlő technikát használva egy teljesen új,
a zene ethoszát kifejező új minőséget próbáltam létrehozni. Ilyen a darabban pl. a Vadászat
gyimesi zenét idéző része, vagy a Regölés táncjelenet egy motívumból a zenekar által újból és
újból felépíthető zenéje.
Természetesen, mivel feladat volt a darabban nagy kórusos tablók komponálása is, ezeknél
gyakran használtam a népzene világán kívüli technikákat, eklektikus kísérettel, ahol a felhasznált motívumok a zeneirodalom egyes közismert idiómáit idézik (pl. a „crux” /kereszt/, vagy
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Temetés. Fotó: Dusa Gábor
az alászállás motívuma /Liszt: H-moll szonáta/). A kórus lehetőséget adott arra is, hogy a Bach
óta használt ellenpontozó és kánonos technikákat is használjam, természetesen csak könnyítve,
hiszen nem profik énekelnek. Ennek keretében a darab csúcspontján egy adott pillanatban egyszerre szólal meg a „Dies irae” középkori dallama a „Mint a szép híves patakra” zsoltárral és a
mezőségi lassú cigánytánc dallamával.
Koreográfia és látvány
A Szarvasének színpadra állítása nem előzmények nélkül történt. A korszerű, mai dramaturgia
alkalmazása az eredeti táncoknak a téma szempontjából történő stilizálása, dekonstruálása – a
színház mint összművészeti tér lehetőségeinek maximális kihasználása – már a korábbi előadásaimban is tudatosan megjelent még ha más-más formában is. Így a Naplegendában, a Panon
freskóban, a Labirintusban, vagy a Hajnali Holdban. Ez a színházi hatásokon alapuló komplexitás teszi lehetővé a megformálni kívánt gondolatok sokrétű kifejtését, a formai, tartalmi és
érzelmi gazdagságot.
A Szarvasének táncjeleneteiben felsejlik ugyan a paraszti táncok motívum- és gesztus világa,
szellemisége, mindez azonban csak kódoltan. Nem a mezőségi férfi táncok, a gyimesi, a mezőségi
páros táncok, a somogyi kanásztánc, a románok de a lungu, vagy invertita táncának a hagyományban rögzült formája az ami lényeges, hanem – kiragadva azokat szokás környezetükből – ezeknek
a táncoknak az olyan tartalmi és formai jegyei, melyek képesek a kívánt gondolatok kifejezésére.
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Ha az elkészült táncjelenetek elvonatkoztatottságát vizsgálom, és a bartóki hármas utat tekintem
mintának, akkor a Szarvasének ennek a hármas útnak az első két fokozataként írható le.
Az előadás üzenete tizenhárom fejezeten keresztül bontakozik ki a nézők elé. Nincsenek
átkötő jelenetek, minden új kép vagy az alapfelvetés szempontjából hordoz újabb és újabb információt, vagy a már felfűzött szálat bonyolítja tovább, helyezi azt más és más aspektusba.
Novák Ferenc a bemutatót követő valamelyik előadás utáni beszélgetésen rítusok sorozataként
írta le az előadást. A megállapítás pontos és lényegi, az én szándékaim is efelé mutattak. Rítusokat akartam, valóságosakat és általam kitaláltakat, múltban gyökeredzőket és maiakat, hétköznapiakat és ünnepieket, egy kortalan közösség táncban megfogalmazott ünnepeit, melynek ugyan
jó részese lenni, de a kiválás abból megkerülhetetlen és törvényszerű.
A Szarvasének látványa
Az előadás látványának kialakításánál a Művészetek Palotája Fesztivál Színházának monumentális színpada rendkívül meghatározó volt. Ez a tér már önmagában is meglehetősen impozáns,
a portálnyílás magassága, szélessége, a színpad mélysége – tehát mind vertikális, mind horizontális kiterjedése – a megszokottól eltérő látványhatások kifejtésére is alkalmassá teszi. A hátsó
színpad megnyitásával azonban a hatás még fokozódik, a tér grandiózussá válik, a színpad hátsó
traktusa szinte a végtelenbe vész. A színház ezen adottsága teszi lehetővé az utolsó jelenet – a
végső átváltozás – rendkívül hatásos és szimbolikus megjelenítését: a monumentális asztal végtelenbe távolodását az egyedül maradó Apával és az Anyával. És ebben a végtelen, az univerzumi távlatokig kinyíló térben – áthaladva a bartóki mitikus hídon, elhagyva a régit: a szülői házat,
a kedvest, a népet, a hazát, megszelídülve, átformálódva, újjá teremtve a megszokott sémákat
– születnek újjá az előadás „szarvasfiai”.
Igazi látványtervezői, rendezői kihívást jelentett a táncjáték színpadi terének (díszletének)
funkcionális megteremtése. Egy mai, korszerű táncszínpadi látvány szükségszerűen szimbolikus, dinamikus, átváltozásra képes, többszörös tartalmakat önmagában hordozó. Az elkészült
szüzsén alapuló jelenetkiosztás nemcsak az adott jelenet tartalmát határozta meg, hanem azt a
teret is, amiben az játszódik.
Mi a megoldást a díszlettartókra felfüggesztett kb. 20 cm átmérőjű, 6 méteres festett műanyag csövekben találtuk meg. A külön sorokban elhelyezett csövek (24 db) egységes rendszert
képeznek. A sorok külön-külön is emelhetőek és süllyeszthetőek, így rendkívül nagy variabilitást eredményeznek. Ez a rendkívül egyszerű és letisztult színpadi világ éppen egyszerűségéből
adódón képes: erdőt, fát, világfát, várost, kastélyt, börtönt, templomot, pogány szentélyt megjeleníteni.
A kiindulási pontként szolgáló kolinda egy erdőbe helyezi a cselekménysort. Egy varázserdőbe, amely a maga spirituális világával az átváltozás színtere, amin áthatolva az ember megtalálja a jelentést. Ebben a végtelen rengetegben válnak szarvassá a „fiak” is, és ebben a csövekből
átlényegült környezet végtelen erdejében járják a táncelőadás hősei is a maguk útját.
Miközben a mi átváltozásaink színtere már nemcsak az erdő, a természet, az organikus világ,
hanem a város is – mint Juhász Ferenc versének fiáé:
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„gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
hagyd azt a kő-világot,
kő-erdő szarvasa, füst-ködök, villany-hálózatok, vegyi-fények,
vas-hidak, villamosok habzsolják föl a véred,
rajtad naponta száz sebet ütnek, te sose ütsz vissza,
én hívlak, a te édesanyád,”

A Kaposvári fegyház című jelenetben a díszlet – újabb átváltozásként – börtönné válik. A rabság
végletes élethelyzete, amely miközben elválaszt a külső világtól, éppen a bezártság, a magány
szorításában az eszmélés helyszíne is. Itt hangzik el a betyárként halálra ítélt fiú vádja az anyáról,
aki: „meghalni a fiát szennyesbe engedte.”
Az előadás első nagy kórusművében az éneklő táncosok fölé egy katedrális „száll alá az égből”. Az imago mundi, a mindenség képe, a szent épület, amely közvetít a transzcendens és az
evilági szféra között; a szakrális középpont, az égi minta földi megfelelője, a mikrokozmoszban
tükröződő makrokozmosz, az isten háza, legyen az a szentély pogány vagy keresztény!
A díszlet része még öt monumentális vörös, szintén mozgó oszlop, melyek a színpad sarkaira
és annak közepére érkezhetnek. Az öt oszlop közül kitüntetett szerepe a középsőnek van, hiszen
ez a világtengely: az axis mundi. Ez a fa, a „világfa”, amelyik a gyökereivel a mélybe hatol,
törzsével a földi, ágaival az égi szférában él, a világ vertikális egységeinek az összekapcsolója, a
szellemvilágba, az isteni szférába emelkedés útja. Ezen az úton jut az égbe a meséink kiskondása, de ez a fa jelzi a földtől az égig ívelve a sámán útját is.
Így ír erről Weöres Sándor költő, közelmúltunk egyik városi sámánja, A fogak tornáca című
versében.
„És nézd a fát: hogy szétfeszül rajta a mélység
és magasság és minden égtáj!
Út ő maga mindenfelé!”
Az előadás jelmezei is az alapgondolat szerinti kettősséget mutatják. Egyszerre ősiek és maiak,
hagyományban gyökeredzőek és városiak. A színviláguk visszafogott, a természet, a föld színei
jelennek meg bennük: a kékek, a barnák, a feketék.
Az előadás képi világának másik meghatározója a fény. A monumentális jelenetek monumentális színfestést igényeltek. A színek bátor alkalmazása azonban nem öncélú, hanem szükségszerű: a szárnyaló képzelet leképeződése. A mi varázserdőnk égő vörösből sárgán vált át türkizbe, a
bálterem aranyban csillámlik, a mezők kékek, a horizontok jegesen fehérek. A patakok tompa
bronzok, a ködök zöld fényűek.
A látvány részét képezik még a kisméretű, különböző magasságú támla nélküli székek, amelyeket a táncosok mozgatnak, ráülnek, ráállnak, vertikálisan is dinamizálva a teret. Ezekre állnak,
ülnek az előadás énekes szólistái is, kiemelve, elemelve őket az adott jelenet táncos valóságától.
Ezt a dinamizmust fokozzák a mozgatható (kerekeken guruló) asztalok is. Ezekről ugranak,
repülnek „hegyről hegyre”, „rétről rétre” a fiak, ezekhez az asztalokhoz várja vissza őket az
anyjuk, hiszen: „a fáklyák már égnek, az asztal is készen”; ezek az asztalok válnak az Apa és az
Anya ravatalává, és ezek az asztalok minősülnek át az utolsó jelenetben híddá, a bartóki „szép
híddá”: a végső átváltozás hídjává.
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Művészet

A halál, a születés, az átalakulás, a szerelem, az idő és a hit örök emberi kérdések. És hogy az
ember magát újrateremthesse: „nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból.” A kezdet és a vég
egyidejű: folklórba kódolt múltunk megtartó erejét éppen e drámaiság teremti, szellemi megújulásunk egyedüli esélyeként.
A Szarvasénekben a táncköltészet teremtő erejével: a születő és elhaló mozdulat színpadi igazságával vallunk e szakrális átlényegülésről, a hitben való megerősödésről, József Attila örököseiként a világgal összetartozó lélekről:
„Kortyolgat az ég tavából,
villó aggancsa világol –
ága-boga tükörképe
csillagvilág mindensége.”
A Szarvasének színpadra állt.

