
Egy Weöres-balettvázlat története
1966-ban bölcsész diplomával a gyori szinház dramaturgjaként kezdtem pályafutáso-

rnat. Az idoben sokat utaztam az országban a Népmuvelési Intézet megbízásából: amator
színjátszók munkáját segítettem.

így jutottam el Kapuvár nyári vásári forgatagába is. Egy színházszereto néprajzos,
Németh Imre vezetésével elobb a község kis taván, majd a muvelodési házban óriási érdek-
lodés közepette játszották el a vidék legnevezetesebb figurájának, a legendás Hany Istóknak
történetét. Ekkor döbbentem rá, hogy a népi hagyományok milyen élo, közönségteremto
erovel hatnak napjainkban is. Tudatos gyujtésbe kezdtem. Könyvtárakból és utaim során
megismertem több vidék meséit, hiedelmeit, imáit, dramatikus játékait, boszorkányperek
anyagait stb. Végigböngésztem a magyar és európai drámairodalom és színháztörténet e
körbe tartozó muveit. Érzékeltem azt a közismert tényt, hogy míg a magyar zenében, lírá-
ban és epikában Kodály, Bartók, Petofi, Arany, Illyés, Nagy László, Móricz, Tamási muvei
milyen meghatározó szerepet játszanak, addig a dráma terén a meg-megújuló, hasonló szelle-
mu törekvések elszigetelt kísérletek maradnak. És ebben a mindenkori színházak aludasok.

A táncházi mozgalom terjedésével párhu~mosan - inspirációmra is - amator tele-
víziós vetélkedo zajlott "Szóljatok játszók, regölok!" jeligével, valamint több fiatal szinész
falujáró turnékon a vásári komédiák világát elevenítette fel.

Segítettem szabolcsi faluk apraját-nagyját, hogy felelevenítsék és színpadra vigyék
dramatikus emlékeiket. Rendeztem nyári népi. vásárokat, fesztiválokat, televíziós vetél-
kedore honismereti, egy megye néprajzi kincseit bemutató filmet stb., stb. Olyan muvésze-
ket kapcsoltam be színházi munkáimba, mint Schéner Mihály, Csutoros Sándor képzomu-
vészek, Kocsár Miklós zeneszerzo. E kodályi hangvételben írt nekünk mesét Csukás István
és népi komédiát Békés József.

A téma érdekessége (gondolhat Lorcára is az olvasó) és az ügy jelentosége folytán az
elmúlt 25 évben sokszor próbálkoztam a folklorisztikus témák színpadi feldolgozásával.
Foiskolásként - 1974-ben - bemutattam a pécsi színházban Tarbay Ede Profán miszté-
riumát, melyet (a lengyel Dejmek rendezéseinek hatására) a Székely fonó mintájára, betle-
hemes játékok felhasználásával írt.

Kapuvári élményeim után, mint említettem, lázas érdeklodéssel fordultam a magyar
folklór színházi feldolgozásra alkalmas motlvumai felé. Közben könyvek lapjain elém tárult
Justh Zsigmond szenttornyai parasztszínházának évszázaddal ezelotti példája. Egy major-
sági épületben a falusi tanító segédletéveI görög tragédiákat, Moliere-t játszottak a korabeli
népszínmuvek társaságában. Párizsból több barát, muvész, kritikus látta és csodálattal
méltatta e magyar paraszti "antoine-i szinházat" (Antoine naturalista színházi forradalmá-
ról tanulunk a foiskolán!), mint ahánöran "leutaztak" e távoli békési birtokra a hazai szín-
házi körökbol.

Mi, magyarok csak irigykedve szemlélhetjük a színpadi irodalomnak és a színháznak
azt a megszakítatlan, egymást megtermékenyíto áramlat át, mely naggyá tette a francia
színházat. A középkori vásári játékok, a farce, majd a reneszánsz commedia dell'arte Moliere-
ben emelkedik világirodalmi rangra, és az abszurd drámák fénytörésében jut el a XX. szá-
zadig. A magyar faluból Párizsba eljutó Illyés Gyula a Tuvétevok és a Bolhabál komédiái
megírásakor ugyanarra akart vállalkozni a Déryné Színházzal, amirol tapasztalatai nyomán
ír Jacques Copeau, századunk egyik legjelentosebb francia színházi szakembere "A szinház
megújhodása" CÍmu könyvében: "Milyen magasságokat hódíthatna meg ez az egyetérto
közönség olyan vidékeken, ahol a lírai témák a múlt és a népi lélek mélységeibol fakadnak.
és a költonek nincs más dolga, mint hogy egyszeruen összegyujtse és formába öntse oket?"

Ez a copeau-i kérdés és vágy munkált bennem is, amikor Illyésnél, Örkénynél és Weöres-

28



nél más-más ötlettel és témával jelentkeztem. IDyés Gyulát - I11'liveivel,kapcselatosren-
dezoi elképzeléseimmegbeszélésére- több alkalommal is felkerestem. Békescsabai foren-
dezoségem programadó, nyitó,darabjának a Bolhabált szenteltem ki. Gyula bácsi ném ér..
tette, miért éppen ezt a "jelentéktelen" m6vet választottam. Úgyt'lint, a hajdani..kis&letétol
többet várt, és elkedvetlenedett, sot elfordult parasztszJnházi il1úzióitól. Én megkockáztat-
tam azt az ellenvetést, hogy nem mindig az a legértékesebb mG, amit az alkotó annak tart.
E komédiában csodálatos vitalitás, életero és szárnyaló faÍlt8zia van (még ha dramaturgiailag
egyenetlennek is vélheto):', ' . ,,"

A közönség rá is érzett erre az osi, életvidám, természetes hangra. Nem 'mondtam le
ezért arról, hogy újra kedvre derftsem IDyés Gyulát álmának megvalósítására. Egy sárréti
kópé, egy életvidám szélhámos garabonciás:,Csuba Ferkó történeteivel ostromoltam a már
legyengült egészségu írót. Ú gy láttam, vagy tán' csak véltem látni, hogy szemében ismét meg-
csillan az érdeklodés. Átvette az anyagot, és a következo szavak kíséretében lépett itóaszta-
lához: "Beleteszem ebbe a francia táskába, és idekészltem az asztalomra." Sajnos, gesztusa
már csak szimbolikus értéku maradt. Mindketten megpihentek... Azóta nem volt lelkem
másnak felajánlani ~. témát.

Weöres Sándornál 1969-ben a kapuvári.pesével kopogtam. Az ajtót Károlyi Amy
nyitotta ki: nekünk, földi halandóknak esteli órában, nekik: kora reggel. A küszöbön
nem jutottam túl, men: csa1ádtagmlk kijáró közvetlenséggel megkért, sétáljak még egy
kicsit, amíg felöltö~k logadásomra. És ha már úgyis ráérek. hozzam el a hentestol a
nekik félretett húst! Q.kor láttuk eg~telOSzö't. Körülbelül fél órai sé~ után nemcsak
megnott izgalommat, de a kezemben Szorongatott ~omagtól felbátorodva újra csengettem.
A házigazdánál sem ~nett sokat magyarázkodnó$, Alig kezdtem bele "viJ,ágt!Íegváltó ter-
veimbe" és Hany Istók c!odálatos történetébe, kiderült, Sanyi bácsi gyermekkora óta ismeri '

~.' .

a mesét - még Szomb.8Jthelyrol. Percek alatt döritött: megírja a kértszindarabot, melyet
nyáron Kapuváron már meg is rendezhetek., ." .

Késobb elmondta Icrendo muve alapg~dolatát is. Elrugaszkodva aJ: eredeti témától,
nála Hany Istók már civilizált embet;, valami tudósféte. Az a'kötelessége, hogya Hanság
mocsaraiból elobukkanó újabb és t1jabbVadembereket - "átnevelo intézetében" - a tár-
sadalom elvárásaihoz idomitsa. CsakhogYJ~ civilizált.., ma úgY'D1ondanánk: á(programo-
zott - Hany Istók fellázad feladata,ellen. Öt .\!ByanJqforptták szeniélyiségéöPhde arra
már nem vállalkozik, h,ogy mással ugyanezt p1~tegy~ B keseruen gunyorps,-, szatirikus
rousseau-i gondolat (o említette igy) azért is megtetszett neki, mert - ,Q1intmondta- sok
birálat éri, hogy nem ir "társadalomkritikai" míívekét, ' .

- Gyere vissza egy hónap midva. és már vilteted az elso r&zt! - ezrei búcsúztunk.
Nem éreztem a földet a lábam alatt, amint ~ 'Förökv~sz utcából távoztam. Szép, tiszta,

holdvilágos éjszaka volt.:. ' '. .,:'::: ,

Másodszori találkoZásunkkor azohbah Sanyi. bácsi' szahadkozva fogadótt, Nem tudta
megirni a muvet. Úgy \télte, hogy az elso ötlete \Bern tetszik ,majd a kapuváriaknak, mert
annyira elkanyarodott ép: eredeti mesétol. (Legfobb szándékunk az volt, hogy- "visszavi-
gyük" a témát oda, ahonnan származik.) A történet h6 feldQIgozása esetén pedig az a gond,
hogy a foszereplo nem beszél... Igazából operának való a téma. Valóban, magam is olvas-
tam, hogy Pongrácz Zoltán zeneszerzo hajdanán foglalkozott az anyaggal.

Döbbenetemben ts !I7.égyEmembena föhla\á., akartam süllyedni, hogy- fiatal dramaturg
létemre "7., színI"Uli fe~olgo?ásra alkalmatlan témát ajánlottam. Sanyi bácsi azonban
ekkor a világlegteÍmésietesebbmodorában így fordult hozzám: '

- Írok neked;'kárf,ótlásul, egymásik darabot.
Ijedtemben valami ilyesmit motyoghattam~' '

- Köszönöm~, de ezt... nem fogadhato~ el...
Máig sem tudom felfogni, hogyan bénított meg a tisztelet és a buntudat, hogy méltat-

lannak éreztem magam egy önként ajánlott WEöRES-MU elfogadására. .~
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Nem emlékszem, hogyan jutottam haza.
Legközelebb csak 1981 telén - békéscsabai kinevezésem elso évében - merészked-

tem Weöres Sándor szemei elé. Ekkor már igen gyengén érezte magát. Színdarab irására
nem lehetett rábírni. Azt is megemlítette, hogy amíg a meglevoket nem mutatják be,
nem ir újat.

Csengery Adrienne társaságában beszélgettünk errol-arról. Egyszer - nyilvánvalóan so-
sem sértodött meg hajdani zöldfü1uségemen - nagy szeretettel elovette egy olasz fesztivál
musorfüzetét. Nekem dedikálta, és a szokott természetes kedvességével elmesélte: mégis
lett valami a Hany Istókból. Egy balett, amit Olaszországban Bartók-zenével elo is adtak.

Kedves olvasó! Ezt a szöveget nyújtom át, mint a mu elso magyar kiadását.
L11 Adná Isten, hogya Csodálatos mandarin és a Fából faragott királyfi mellé kerülhessen
ez a Weöres-balett is, táncmüvészetünk örökös repertoárjába!

Bár hazaérne...
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A balettvázIat Weöres Sándor kézirásával
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