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Balett 1976

A Pécsi Balett másfél évtized óta, szüle-
tésének pillanatától fogva a meghökken-tő
újszerűség, az avantgarde, a merész
kísérletezőkedv képzeteit társító foga-lom.
1960-ban az Állami Balettintézet akkor
végzett teljes évfolyama alapított Pécsett
új balettszínházat. A maguk világát, a
húszévesek problémáit, érzéseit,
világlátását megfogalmazni és közölni a
balett nyelvén - ez volt saját vallomásuk
szerint törekvéseik lényege.

Hogy kezdeményezésük mennyire idő-
szerű volt, és csakugyan hiányt pótolt, azt
a zsúfolt házak és az ifjúság viharos
tetszésnyilvánítása rövidesen igazolta.

Vezető koreográfusuk, Eck Imre mun-
kássága nyomán azután sajátos arculatú,
dinamikus alkotóműhely alakult, a Pécsi
Balett. Az évek során jellegzetes tema-
tikájához és stílusához idomuló előadó-
gárdát nevelt magának, és ezen túlmenően
más - a balettel kapcsolatos - művészeti
ágakba is kisugárzott a hatása. Hazai
zeneszerzőket (Szokolayt, Gulyást,
Vujicsicsot és másokat) inspirált új magyar
balettek megalkotására, Gombár Judit
személyében pedig ma már Brüsszelben
Béjart-nál is vendégeskedő
balettkosztümtervezőt indított útjára ez az
alkotó műhely.

A hatvanas években, amikor a Pécsi
Balett csillaga magasra szökkent a magyar
táncélet egén, még a legszűkebb szakmai
réteg is jóformán csak hírből és zárt
körben vetített filmekről ismerte az
európai és tengeren túli táncéletben je-
lentkező újszerű törekvéseket, Martha
Graham Lövetőit csakúgy, mint Roland
Petit-t vagy akár a botrányokat, ifjúsági
tüntetéseket provokáló forradalmár fe-
negyereket, Béjart-t. Azóta e világhírre
emelkedett művészek legjava alkotásai
már régen a nemzetközi balettrepertoár
közismert darabjai. Hazánkban pedig a
vendégjárások során holland, amerikai,
angol együttesek adtak hírt az újabb nyu-
gati irányzatokról, a „nagymester" Béjart
művészete pedig szovjet, dán, angol mű-
vekkel egyetemben napjainkra már töké-
letesen meghonosodott Operaházunk
színpadán. Brüsszeli balettjének szólistái a
magyar televízióban adnak műsort,

Operaházunt: táncosai viszont évekig
vendégeskednek Béjart balettjében.

Az európai „avantgarde" úgyszólván
beköltözött hazánkba, és teljes polgár-
jogot nyert a fővárosban. Azaz itt is
megismétlődött a mindenkori művészeti
avantgarde közismert útja: vagy eltűnik
mint egyszeri bizarr furcsaság, tiszavirág
életű kísérlet, vagy pedig közkinccsé
válik; valódi értékei megújítják a
művészetet; eredményei felszívódnak az
illető művészeti ágban, és szükségképpen
meg-szűnik avantgarde lenni.

A Pécsi Balett tudva tudja, hogy a
színpadon nincsenek örök babérok: az
újdonság varázsával kivívott hírnévért
most már a változott világban a magyar
táncművészet gyors fejlődésének köze-
pette, kell egyre keményebben megküz-
deni.

A február végén Pécsett bemutatott,
egész estét betöltő műsor, a Balett 1976
összegezés és továbblépés is egyben. Az
eddigi sajátos pécsi tematika nagyobb
távlatú kiszélesítéséről, a kifejezési esz-
közök gazdagodásáról, az oldottabb,
táncosabb megoldásokra való törekvé-
sekről tanúskodik. Tóth Sándornak ilyen
iránya - már a Mahler-zenére 1974-ben
komponált Balettek fehérben bemutatása-
kor felismerhető - törekvése ezúttal még
határozottabb formában bontakozik ki. A
fejlődés a koreográfiában, valamint a
művek előadásában egyaránt lemérhető.

A műsort nyitó, Bach h-moll szvitjére
komponált szimfonikus balettben egy-
értelmű a klasszikus táncnyelv és a (sztori
nélküli) „abszolút tánc" maradéktalan
vállalása. Végiggondolt, áttekinthetően
szerkesztett koreográfiát láttunk. Bach-
nak ez a kötheni udvari karmester korában
(1721) komponált, a német, francia és
olasz barokk zenehagyományait egyesítő
kamarazenekari műve (h-moll ouverture
obligát fuvolaszólóval BWV 067) valóban
ellenállhatatlanul táncra inspiráló mű.
„Francia nyitányból" és eszményített
táncokból (rondó formájú gavotte, sara-
bande, két bourrée, polonaise, double,
menuet és badinerie) álló, emelkedett
szárnyalású világi szvit.

A koreográfia követi a zenei tételeket. A
barokk pompát, a kor külső arculatát
jelképező hatalmas méretű arany és barna
kosztümökben bevonuló két pár, a „Négy
alak aranyban" alkotja a nyitányt és
többször visszatérően a mű egész keretét.
Mögülük, mintegy e statikus keret
kontrasztjaként röppennek elő a fehér
trikós táncosok.

Érdekes az elképzelés, és rokonszen-

ves a nemes egyszerűség, méltóságteljes
nyugalom, életöröm, emelkedett líra és
könnyed játékosság szvitszerű váltako-
zását érzékeltető törekvés. A koreográfus,
a klasszikus táncformákban egyéni
színeket is feltüntető szép pillanatokat
tudott teremteni; a mozdulatok változa-
tossága, a szólamok egymás közötti fe-
szültsége leköti a néző figyelmét. Ha
mégis maradt hiányérzetünk, ezt jobbára a
hatalmas ívelésű, utolérhetetlen szépségű
zenemű és a színpadi látvány közötti
leküzdhetetlen távolság érzete váltotta ki.
Nyilván nem várjuk, nem várhatjuk a
világ semelyik koreográfusától, hogy
Bach géniuszához felmagasodó alkotást
hozzon létre; mindenkor csak a megköze-
lítés fokozatairól eshet szó. Ezúttal a tánc
és zene összecsengéséből születő pillanat
igazi örömét csak a harmonikusan fel-
épített, erőteljesen, biztos tudással elő-
adott férfihármas (Kuli Ferenc, Gallovits
Attila, Körmendi László) láttán éreztük.
Máskor Bretus Mária és Solymos Pál
kettősének egy-egy szép pillanata ragadott
meg, vagy pedig olyan finom koreográfiai
látomásnál, mint a szólam szár-nyalásának
a magasban egyre tovább röpített
nőalakban való megjelenítése, tudtunk
alkalmanként feloldódni zene és tánc
összhangjának élvezetében. Máskor úgy
éreztük, mintha magát a koreográfiai
elképzelést csakúgy, mint a megvalósítást
még fékeznék a korábbi avantgarde stílus
szögletességének, statikusságának
maradványai.

A Bach-zene telt zengésének, végtelen-
séget érzékeltető szárnyalásának csakúgy,
mint folyamatosságának és virtuóz se-
bességének érzékeltető tovább kell lépni a
megkezdett útón. (A rondószerűen
visszatérő barokk figurák olykor
megoldatlan ki és bevonulásai ezúttal még
csak fokozták a statikusság érzetét.)

*

Úgy tűnik, a német-osztrák késői roman-
tika zenei stílusa változatlanul vonzza
Tóth Sándort. A Mahler-kompozíciók
sorozata után most ismét a századforduló
egyik rokon stílusú alkotása, Arnold
Schönberg Megdicsőült éj című szimfoni-
kus költeménye ragadta meg fantáziáját.

Arnold Schönbergnek ez a korai műve
(1899) még nem viseli magán az európai
zenei tradíciók forradalmi megújítójának
„atonális" jellegzetességét, inkább Wag-
ner és Brahms harmónia-világához áll
még közel. A maga korában szokatlan
hangszerelése mégis megütközést keltett.



Tartalmában is némileg benne rejlik az új
szelek fuvallata. A romantikus költők
(Rückert, Hebbel, Eichendorf) helyett ,
akik a Brahms- és Mahler-művek vers-
szövegeinek írói, Schönberg a nyersebb,
kegyetlenebb világ hangjait megszólal-
tató naturalista-impresszionista líra né-

hány úttörő jéhez ezúttal éppen Richard
Dehmelhez fordult szövegért. Richard
Dehmelnek a Verklärte Nacht (Megdicső-
ült éj) című költeménye az „erkölcsrom-
bolás" miatt perbefogott We ib und We lt
című versciklus egyik darabja. Benne egy
névtelen asszony, miközben sivár
éjszakai tájon sétál, megvallja szerelmesé-
nek, hogy más férfi gyermekét hordja
magában. A boldogsággal való találkozás
előtt, a reménytelenség és a gyermek utáni
vágy vitte erre az elszánt lépésre. A
születendő idegen gyermek közös vál-
lalása a humánum melegítő sugarainak
szimbólumaként ragyogja be a megdi-
csőülő hideg éjszakát. Schönberg műve
csak nagyvonalakban követi a költemény
menetét. Mindenekelőtt a sűrített drámai-
ság ragadta meg, de Dehmel pátoszát
elkerülve zenéje messze túl is élte idejét-
múlt mintáját.

Tóth Sándor koreográfiája nem követi
a vers tematikáját (saját bevallása szerint
szándékosan csak a kompozíció megal-
kotása után olvasta cl) , egyedül a zene
inspirációira hagyatkozott. Műve leg-
mélyén mégsem áll távol Dehmel alap-
eszméjétő l : az anyaság, a szülés mint az
élet folytatásának minden harcon, sivár-
ságon - sőt , halálon is - túlsugárzó
„bízva bízzál" szimbóluma benne rejl ik a
tánckölteményben is.

A koreográfus tánckompozíciójához
a bevett szokástól eltérően - ezúttal

szándékosan nem ad semminemű tartalmi
tájékoztatást. Önmagát vizsgáztatja:
sikerült-e közérthetően szólnia a tánc
nyelvén? Ránk bízza a szabad asszociá-
lást.

Hideg, szorongatóan magányos, fekete
és ezüstösszürke csil logású éjszakában a
színpad mélyén, messzeségbe tűnő, emel-
kedő lépcsők végén, a feketeségbő l fél ig
előtűnő holdkorong vonzza a szemet. A
lépcső alján a kozmikusan szorongató
tájba olvadóan fekete trikós emberalak
gunnyaszt. A megvilágosodó előtérben a
testszín árnyalataiba öltözött fiatal nő a
gyermek utáni vágy boldogsága és a szü-
lés kínjai között világra hozza fiát . Az
ifjú tétován szertenéz a világban: brutális
gonoszság (csizmás sötét katonák) és
mártíromságot szenvedő forradalmárok
harca veszi körül. Az anyát elragadja

a Feketetrikós alak, és a magára maradt
ember most már egy nőalakkal, a katali-
zátorral (saját eszmélésével, lelkiismere-
tével) vívódva, viaskodva keresi az em-
berré válás útját . Végül a Vöröstrikós
nő (a szerelem, a szabadságeszme, a bol-
dogság) birtokba vétele után a forradal-
márok soraiban leküzdi a gonosz erőket,
és harcos beteljesült élet után megdicső-
ülten hal meg. A Vöröstrikós nő állva
marad : túléli az elmúló „embert " .

Úgy tűnik, ebben a kompozícióban
Tóth Sándor rátalált egyéni stí lusára, a
tartalom és forma, a műnek és előadásá-
nak összhangjára. Koreográfus és elő-
adók biztos otthonossággal mozognak
ebben az eddigi útjukhoz közel álló, ám
nagyobb távlatokat és gazdagabb
kifejezőeszközöket is felölelő világban.
A mű drámai feszültsége, az ellentétes
erők harca nem áll távol a zenekölte-
ménynek előretörő és visszatartó motí-
vumcsoportokból alakuló belső dina-
mikájától, sajátos rubátóitól.

A hitlerizmus által hazájából szám-

űzötten A varsói menekül/ megrázó kiál-
tását megkomponáló Arnold Schönberg
életútjától és életművétől csakugyan nem
áll távol a fasiszta hordákkal szembe-
helyezkedő humánum harcának táncos
megjelenítése. Minthogy azonban az ifjú
Schönbergnek erre a művére még in-
kább a késő romantika, a szecesszió és a
wagneri-brahmsi hatások a jellemzőek,
ezért ebben a harmóniavilágban talán
stí lusosabb lett volna az erőszak és em-
bertelenség kissé általánosabb érvénnyel,
nem ennyire konkrét csizmás fasiszta
katonákkal való felidézése a táncban.
Ugyanez okból zavart némileg a fekete
trikós alak csizmás megjelenítése is. .A
szülési aktus némely naturalista moz-
zanatát is elvontabban képzeltük volna.

Műrő l és előadókról szinte lehetetlen
ezúttal külön szólani, mert a főhős alak-
ját és koreográfiai megoldását nyilván-
valóan Solymos Pál táncos egyénisége

ihlette meg. Érdekes, vonzó megjelené-
se szinte eleve magában hordozza, drá-
mai erőben, lírában, technikai megfor-
málásban egyaránt kiforrott alakítása
meggyőzően sugározza a mű eszméjét.
Nő i partnerei közül Bretus Mária hatá-
rozott körvonalakkal formálta meg a
Katalizátor szerepét. Bretus különös
egyénisége sajátosan kissé fanyar,
intellektuális vonásokkal tette
emlékezetessé ezt a hős belső vívódását
megtestesítő alakot. Drámai kettősük a
mű egyik legizgalmasabb, szellemes
koreográfiai ötleteket felvil lantó
jelenete.

A két másik nő i szerepet ezen az estén
második szereposztásban, il letve „be-
ugrásban" , pontosan, stí lusosan il lesz-
kedve, de kevésbé egyénített előadásban
láttuk. Szabolics Éva az anya szerepében
finom, mértéktartó és őszinte, de bájos
személyisége talán még az évek számá-
ban sem érett meg a súlyos mondaniva-
ló maradéktalan megfogalmazására. Pa-
ronai Magdolnától technikailag ponto-
san megoldott Vöröstrikós nőt láthat-
tunk. Az alak többrétű szimbolikáját
még csak vázlatosan tudta közvetíteni.
Mindkét fiatal táncosnő az est humoros
zárószámában, a két kis szállodai szoba-
leány szerepében volt v a l ó a n elemében.

A műsor két súlyos Bach- és Schön-
berg-zenékre komponált - szimfonikus
balettje után csakugyan helyénvaló volt a
feszültséget feloldó komikus zárószám.

A Kulcslyukak című egyfelvonásos (16

éven felülieknek való balett-krimi) vitat-
hatatlan közönségsikere tanúsít ja, hogy
be is töltötte a neki szánt szerepet. A
polgári erkölcs felszíne mögötti világ, a
francia bulvár bohózat módján garni-
szállóban összefutó párok burleszk bo-
nyodalmait, a férfiéhes nőstények karika-
túráit talán kicsit finomabb,
differenciáltabb jellemzéssel jobban
kedveltük volna. Am így is módot adott
a táncosok eleven játékkészségének
felvil lantására. Különösen Kuli Ferenc
(A boy) és Bre-

Schönberg : Megdicsőült éj a Pécsi Balett előadásában ( Bretus Mária és Solymos Pál )



négyszemközt
tus Mária (Az öreg úr fiatal felesége)
győzött meg ezúttal kitűnő komikai
képességéről.

Vata Emil díszletei atmoszfératerem-
tőek és kitűnő mozgásteret biztosítanak.
Különösen megragadó a Megdicsőült éj
jelzéses színpadképe. Sikerültek Gombár
Judit jelmezei is, csupán a Schönberg-mű
negatív alakjainak közismert csizmái
helyett szerettünk volna most finomabb
jelzéseket látni.

A Balett 76 bemutatásával szélesebb
skálájú táncosabb stílusa újabb állomá-
sához és egyben további kemény munka
küszöbéhez érkezett a Pécsi Balett. A
további felemelkedés alapja, előfeltétele
véleményünk szerint a hagyományos
klasszikus balettstílus megbízható bir-
toklása és állandó tökéletesítése. Ez sem-
miképpen sem jelentheti az izgalmas
korszerű kísérletezésről való lemondást!
Éppen ellenkezőleg. Napjainkban ugyan-is
úgy látjuk az európai élvonalban jobbára
sokoldalúan képzett, a balettvirtuozitás
mellett neoexpresszionista és más
stílusokat egyaránt hitelesen tolmácsoló
együttesek tudnak tartósan fennmaradni.
(Ismeretes, hogy Operaházunk balett-kara
is szüntelen megújuló erőfeszítések árán
vállalja - immár egyre fokozódó
nemzetközi sikerrel - a több stílust bir-
tokoló komplexitást.)

Üdvözöljük tehát a Pécsi Balett mos-
tani fejlődésének irányát; úgy látjuk jól
tudja mivel kell megküzdenie. A ko-
reográfiai repertoár további szárnyalóbb,
táncosabb elképzeléseinek maradéktalan
megvalósulását a magunk részéről csak-is
a fiatal női utánpótlásgárda folyamatos
megerősődésével tudjuk valóban el-
képzelni. Az alapító nemzedékből ezen az
estén egyedül Bretus Máriát (kis epi-
zódban Uhrik Dórát) láthattuk. Itt je-
gyezzük meg, hogy Pécsett - a balett-
együtteseknél általában ritkán látott je-
lenségként - a férfigárdát találtuk egy-
ségesebbnek, egészében kiforrottabbnak.

Összegezve elmondhatjuk: a Pécsi
Balett sajátos arculatát megőrizve, ám
korábbi stílusán bátran túllépve, azt
témában, kifejező eszközökben gazdagítva
mutatkozott be új műsorával. Az együttes
nagyvonalú koreográfiai vállalkozása,
elmélyült munkája és kemény
küzdőképessége a további felemelkedés
biztos záloga.

BOGÁCSI ERZSÉBET

A Budapesti
Gyermekszínház
eredményei és gondjai

Beszélgetés Kazán Istvánnal

A gyermek világképét és ízlését együtt
alakítják a művészetek, a pedagógia, a
környezet. Színházértő közönséget azon-
ban mindenekelőtt a színház nevelhet,
amely igényes és igaz előadásban mutatja
fel a műfaj törvényeit.

A Gyermekszínház 1972 őszén költözött
önálló színházépületbe. Az akkori Bartók
Színház néven működő társulat vezetését
1973. január 1-én vette át Kazán István. Az
igazgató-főrendező negyedfél esztendeje a
tervekről nyilatkozott a SZÍNHÁZnak.
Ezúttal az eredmények iránt érdeklődöm.

- A Budapesti Gyermekszínházban, a
társulat kérésére, egy éven át a kulturális
kormányzat felügyeleti vizsgálatot
folytatott - mondja Kazán István -, amely
éppen az 1972-73. évaddal kezdődő
időszakot ölelte fel. A zárójelentés
leszögezte, hogy feladatunkat maradék-
talanul teljesítettük. Azaz: eltávolodtunk a
naturalizmustól, és mindenkor a lehe-
tőségeknek megfelelő mértékben elégí-
tettük ki a legkisebbek, az alsó és a felső
tagozatos általános iskolai tanulók, vala-
mint a középiskolás korú serdülők szín-
házi igényét, az általunk megállapított
korosztályok szerint.

- Milyen arányban játszanak a gyerme-
keknek, illetve az ifjúságnak?

- A Budapesti Gyermekszínház év-
adonként - a korábbi 180 előadás helyett -
jelenleg 260-280 előadást, illetve 4
bemutatót tart a gyermekeknek, 60-70

előadást, illetve 1-2 bemutatót pedig az
ifjúságnak, állandó telt házakkal. Hét-
köznap az iskolákkal látogatnak el a
tanulók a Paulay Ede utcai épületünkbe
vagy a Marczibányi téri Ifjúsági Házba,
szombaton és vasárnap a szülők kísére-
tében. Szinte rendszeresen játszunk a
peremkerületekben is: a pesterzsébeti
Csiliben és a csepeli munkásotthonban.
Tavaly úgyszólván minden külvárosi
színpadon megfordult a Meséről mesére
című előadásunk.

- Ez a produkció azonban töredezett és
vázlatos epikus kompiláció volt, ötletszegény
rendezésben, mostoha kiállításban.

- Hallatlan megalkuvásokra kénysze-
rítettek a különböző méretű és ellátott-

ságú játszóhelyek. A jövendőben egy-egy
ilyen előadás nem mozdul minden
alkalommal, hanem négy-öt hétvégére
költözik ki valamelyik jobban felszerelt
peremkerületi művelődési házba. Nem-
csak geográfiai, hanem szociográfiai te-
kintetben is feltérképeztük a fehér foltokat
a fővárosi fiatalok körében. Ifjúsági
előadásaink elsősorban a szakmunkás-
tanulóknak és a szakközépiskolás diákok-
nak szólnak. Ez sajátos feladat. A gyer-
mekszínház és a felnőttszínház, például a
Hamupipőke és Az ember tragédiája között
tátongó szakadékot kell áthidalnunk.
 Esetleg Shakespeare- vagy Moličre-

vígjátékokkal ? Romantikus drámákkal?
 Semmiképpen sem versenyezhetünk

se a Nemzetivel, se a Madáchcsal, se a
Vígszínházzal, egyetlen felnőttszínházzal
sem. Nem vállalkozunk klasszikus
drámákra, legfeljebb kedvet ébresztünk
irántuk. Mindenekelőtt eredeti bemutató-
kat, mai tárgyú vagy mondandójú, magyar
drámákat tervezünk.

- Kinevezése idején mondotta: „A drama-
turgiai munkánkat is a fiatal írókra építjük
elsősorban. Az eltelt három-négy hónap alatt
két évre elegendő színpadi művel ismerkedtem
meg... A Bartók Színház máris kapcsolatot
keresett a Színművészeti Főiskola dramatur-
giai tagozatán pályájukra készülő fiatal drá-

maírók kollektívájával, a Magyar Rádió ifjú-
sági osztályán dolgozó fiatal írókkal, s elége-
detten mondhatom: nem eredménytelenül."
Gyümölcsöztek ezek a kezdeményezések?
 Sajnos, nem... Az elmúlt esztendők-

ben, a gyökerükben új munka- és szer-
vezési feltételek között először a szabá-
lyos színházi tevékenységet kellett kiala-
kítanunk. A dramaturgiához és más ha-
sonló gyakorlati teendőkhöz csak mosta-
nában érkeztünk el. Ahogyan a művésze-
ti köztudatban is csak mostanában jelen-
hettünk meg, tehettünk szert vonzóerő-re.
A Budapesti Gyermekszínházat ezen-túl a
Magyar Írószövetség Gyermek- és
Ifjúsági szekciója támogatja. Tavasszal
együtt megnéztük és megvitattuk az elő-
adásainkat. Az évad végéig pedig a dráma-
írók szinopszisokat, esetleg műveket mu-
tatnak be Földes Péter szakosztályvezető-
nek, aki egyezteti és továbbítja nekünk az
ajánlatokat.
 Drámaszűkében eshetett meg, hogy Szá-

raz György II. Rákóczi Ferenc című játéka
úgyszólván csak a premierre készült el?

- Negyven előre eladott, teljes ház várta
már Vekerdy Tamás Rákóczi-drámáját,
amikor csaknem egyéves át-dolgozó
munka után a szerző visszavonta művét.
Száraz György ekkor hat hét le-


