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BALETTBEMUTATÓK

SZEGEDEN

Három éve a szegedi színház balettjairól írni annyit jelent, mint Imre Zoltán
koreográfus tánckompozícióiról írni; az estek kritikusa önkéntelenül a fiatal Imre
Zoltán egyre magasabbra törő pályája stációinak krónikásává válik. Nem szólhatunk az előadásról, hogy ne emlékeznénk a IV. Brandenburgi versenyre, a Metamorfózisra, a Vágy és Áhítatra, a Teremtményekre, Imre korábbi alkotásaira. Ismét
egy „tiszta" és egy „még" szimfonikus balett, ismét barokk zene.
Amire a IV. Brandenburgi versenyre készített koreográfiában, arra tesz újra
kísérletet az Oxfordi szimfóniára írt Táncfantáziában Imre Zoltán: a zenét megismételni táncban, a zenei formákat térformában és mozgásban; nem a karmester
pálcájára táncolni, hanem a ritmusnál szorosabb kapcsolatban a zenével: látszólag
követve, valójában mégis megteremtve a formát, a vonósok vonójához hasonlóan,
amelyek mozgásukkal — úgy tűnik — követik, valójában létrehozzák a hangokat.
Az akadémikus balett koreográfusának tevékenysége hasonló a zeneszerzőéhez
(és végső soron minden művészéhez), mindkettőjüknek rendelkezésére állnak alkotásuk elemei, a hangok és a mozdulatok. Erre emlékeztet bennünket a balett kezdete, a szimfónia első hangjaira egy stilizált (mert később háttérül szolgáló) gyakorlórúdnál ismételgetett klasszikus balettlépések.
A lényeg ezért az elemek egymáshoz való viszonya: meghatározza a részt és az
egészt, amely által létrejön a mű. Az Oxfordi szimfóniában — bár cselekménytelen
balettről van szó (ez alól talán csak a negyedik téíel kivétel) — nemcsak az egyes
lépések, forgások, emelések nehezen érthető, csak a beavatottak számára ismeretes
szimbolikája jut érvényre: domináns a struktúra. Mintha a zene és a tánc egyazon
mély struktúra megvalósulása lenne.
Az első tétel tehát szonáta forma: a balett esetében a főtéma funkcióját a férfi
táncosok töltik be (Stahl Endre, Pálfi Lajos, Sallmayer Ferenc és Serley Iván pontos munkája), a nőké a melléktéma. Ismétlésnél a tánc időbeli különbsége térben is
kifejeződik: ennyiben bonyolultabb a balett szerkezete. A mozdulatanyag hangsúlyozottnak tűnő egyszerűsége elmarad a zene gazdagsága mögött — mégis általa lesz
nagyhatású a produkció, általa jut érvényre a térforma és a forma egyáltalán: tökéletesen csiszolt drágakő. Ez a benyomás marad meg a második tételben, ahol a hatást a dalforma „egyszerűségéhez" hasonló fogással éri el a koreográfus: a tétel felétől ugyanazon a formákon keresztül, amivel eljutott a középig, jut el a befejezéshez. És ez a benyomás marad meg a harmadik tételnél is, ahol a megfordítás térben
jelentkezik.
A negyedik tétel rondó. A tánc rondójáhaz azonban hozzájön egy cselekményelem, a táncosok önkoreográfiája. A táncbeli rondóforma nem azáltal jön létre, ami
által például a táncbeli szonáta forma létrejött, vagyis önmagától, mintegy a zenével közös struktúra kényszerére, hanem a táncosok játéka révén, akik a zenére öszszegyűlve .egymás táncát próbálják ellesni, megtanulni. Miközben újra és újra mindenki egyformán táncol, valaki újra és újra más lépésekkel próbálkozik — íme egy
(humoros) rondó.
Először látva zavarónak hat ez a törés, többszöri megtekintés után inkább szellemesnek; a zene is lehetőséget ad erre az értelmezésre. A balett megelőző részeiben is volt néhány elem (elsősorban a tételvégeken), amely előkészítette a negyedik
tétel végső soron groteszk hatását. így vált előjátékává a Haydn szimfónia a Bachműre készült Formák viadalának.
Nem visszafelé haladunk az időben! Minden modern itt: a díszlet (Sándor Pál
munkája), amely irreálissá változtatja a valóságos teret, időtlenné a klasszikust és
a modernt, a legmaibb, legjobb az eddig Szegeden látottak közül; a zene amely a
huszadik században nagyobb népszerűségre tett szert, mint korábban bármikor; a
tánc, amelyben túlsúlyban vannak a nem akadémikus elemek, a probléma: a diszharmónia értelme és értéke.
Már utaltunk Imre Zoltán műsorfelépítéseiben mutatkozó ismétlődésekre, s most
újra vissza kell erre térnünk. Bach és Szervánszki voltak az első balettestjének zeneszerzői, Corelli és Wielrand a másodiké, tehát mindig egy klasszikus — egy modern:
Most Bach került Szervánszki helyére egy olyan ciklusban, amely ugyancsak Bachhal kezdődik, és amelyben a barokk Corellivel folytatódik. A barokk zene, mint
hódolat tárgya, majd barokk zene, mint a művészlét problematikájának háttere; s
most a barokk zene mint a lét problematikájára rákérdező balett, ritmusa. Emlékeztetőül a „modern" címek: Metamorfózis, A világ teremtése.
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Fentebb szegényesnek neveztük a zene és a tánc kapcsolatát, ha csak r i t m u s u k
közös, itt mégis ezt a kifejezést kellett választanunk első megközelítésben, mert a
kapcsolat az előbbinél is bonyolultabb. Elsősorban is a balett hosszabb, mint a
h-moll szvit, előbb kezdődik és később fejeződik be (bár a zene ritmusát folytatva),
mint a Bach-mű. Hogy mindjárt hozzáfogjunk a balett ismertetéséhez, értelmezéséhez: az első zene nélküli részben a klasszikus forma képviselői vonulnak fel, a m á sodik zene nélküli részben pedig a formabontók és a formabontókká váló klasszikusok táncát látjuk. A formák világa tehát lényegében független a zenétől, a zene
viadaluknak csupán transzcendens tere, a balett ebben az értelemben semleges a
zenével szemben. A héttételes zeneműre azonban bizonyos cselekmény is lejátszódik, a klasszikusok metamorfózisa, s ez a folyamat azt a változást erősíti fel, amely
a műben magában is megvan: a h-moll szvit főrészét képező fenséges és tiszta, éteri,
„barokk" ouverture után a kor táncai, a nép által vásárokban, városi mulatságokon
is táncolt Sarabande, Bourre, Polonaise (magyaros motívumokkal) stb. szólal meg.
S hogy ez a „barokktanítás" meddig mehet, mutatja az utolsó tétel, a „tréfálkozás"
című karakterdarab, amely dzsesszfeldolgozásban közismert. De nemcsak a zenével
párhuzamos, hanem azzal ellentétes irányú cselekményszál is kibontható a „történés" sokaságából: amíg egy kivételével (a Lászay Andrea által táncolt figura) minden „Klasszikus" formabontó lesz, egy formabontó (Imre Zoltán) együtt pusztul el
az utolsó klasszikussal.
Imre Zoltán két nagyszerű alkotással ajándékozta meg a szegedi színház látogatóit a zenekar, a karmester (Szalatsy István) s a táncosok segítő közreműködésével. A szólisták közül ki kell emelni az említetteken kívül Kemény Líviát, aki a
Bach-műben eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta rendkívül kifejező táncával,
érdekes egyéniségének teljes érvényrejuttatásával, és Stahl Endrét, a színház ú j táncosát; több hasonló kvalitású táncos leszerződtetése megoldaná a balettegyüttes
egyre akuttabbá váló minőségi-mennyiségi problémáit.
Az együttes, Imre Zoltán koreográfus vezetésével megérett nagyobb műsorok
bemutatására is.
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