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Új csillagzat
Arrabona egén

A Győrbe szerződött évfolyam
balettvizsgája

Egy esztendeje röppent fel a szinte kultu-
rális szenzációként ható hír: Győrbe szer-
ződött az Állami: Balettintézet végzős
évfolyama. Vezetőül, Béjart brüsszeli
balettjének hírneves szólistáját, Markó
Ivánt nyerték meg. Közös elhatározással
kitörnek a „megszokott" elhelyezkedési
keretek közül, és nekivágnak az
ismeretlennek: új balett-társulatot alapítani
a győri színházban.

Hogyan juthattak a pályakezdő fiatalok
erre az elhatározásra? Milyen mű-vészi,
emberi útravalóval indulnak neki az úttörő
vállalkozásnak? Új idők új szele, a magyar
művészeti élet decentralizációjának újabb
szerencsés jele ez. Valami beérett a hazai
köztudatban: Kaposvár, Szolnok,
Kecskemét csapattá kovácsolódott fiatal
színi társulatainak úttörő munkája nyomán
ma már nem száműzetést, deklasszálódást,
hanem izgalmas új alkotóműhely
lehetőségét jelenti a közösen birtokba vett
„vidéki" színház!

A hazai színházi világban végbement
folyamattal szemben a vidéki balett-
társulatok közül mind ez ideig egyedül a
Pécsi Balett tudott töretlenül fennmaradni,
húsz esztendő során önálló arculatú,
kezdeményező alkotóműhellyé válni.
Vetélytárs, de egyben segítőtárs nélkül
hősies erőfeszítéssel látta el az országos
„tájolás" erejét meghaladó feladatát is. A
debreceni Csokonai Szín-ház balettkara
nehéz körülmények között hoz létre olykor
egy-egy műsorszámot. A szegedi Nemzeti
Színház balettje a felszabadulást követő
rövid tündöklése után (itt mutatták be
először hazánkban „merész"

kezdeményezéssel az eredeti „erkölcsrontó"

librettóval Bartók A csodálatos mandarinját
Lőrinc György koreográfus jóvoltából)
kellő támogatás híján egyre
fájdalmasabban vegetál.

Most végre megtört a jég! Talán fel-
zárkózhatunk mi is a környező európai
országok régen decentralizálódott ba-
lettkultúrájához. De vajon mit tudnak,
milyen irányban indulnak az együttest
alapító ifjú művészek? Erre vártuk a
választ az évfolyamzáró vizsgaelőadástól.

Az Állami Balettintézet hosszú évek óta
aligha produkált ilyen érdekes, rangos,
tökéletesen megszerkesztett vizsga-
koncertet. A XIX. századi romantikától
napjainkig terjedő időszak legkülönbözőbb
műveinek hibátlan stílustisztasággal
előadott bemutatójában gyönyörköd-
hettünk. Nem vizsgaelőadás, hanem
művészi táncélmény emlékével távozott a
néző. Pedig ugyancsak vizsga volt ez,
mégpedig a javából. Az évfolyamvezető
balettmesterek, Lőrinc György és L.
Merényi Zsuzsa rendkívül magasra állí-
tották tanítványaik számára a mércét.
Nemzetközi mértékkel mérhető, sokoldalú,
alapos képzésben részesült a bemutatkozó
hét fiú és hét leány.

Az operaházi műsorból teljes terje-
delemben előadásra került két egyfelvo-
násos mű, Fodor Antal Bach E-dúr hege-
dűversenyére és G. Balanchine Bizet C-dúr
szimfóniájára alkotott koreográfiája, to-
vábbá egy-egy jelenet A rosszul őrzött
lányból, a Sylviából, a Hattyúk tavából, a
Párizs lángjaiból.

Az előadók közül a klasszikus „nagy
fehér balettek" eszményi tolmácsolójának
ritkán látott adottságait sejteti Király
Melinda. A Hattyúk tava fekete hattyújának,
a titokzatos Odiliának szerepében „a nagy
próbatételben", virág-szálszerű
megjelenése, pontosan kimunkált,
technikája, nemesen tiszta, stílusos
előadása, egy-egy fejtartása, szem-
villanása jelezte a jövő balerináját. A
Bizet-szimfónia Adagiójában elragadó
légiessége, tartózkodó líraisága egy-egy
pillanatra már a biztos tudáson alapuló
művészi alakítás költői világát tudta
felidézni.

Megragadó előadóként mutatkozott be
Müller Márta a testére szabott szerepben,
Fodor Antal modern táncelemekre épült
szépséges koreográfiája, a Bach-
hegedűverseny szólistájaként. Szár-nyaló
életöröm, bensőséges áhítat és muzikalitás
áradt technikai biztonsággal megformált,
érett táncából. (Ő egyébként az egyetlen,
aki az évfolyamból nem szerződött
Győrbe.) Pontos balett-technikájú, modern
és karakter-tánc-stílusok iránt is fogékony
táncos-nőknek ismertük meg Greiner Évát
( A rosszul őrzött lány) és Bombicz
Barbarát (Párizs lángjai, baszk leány). Az
egész lánykar és a kitűnően képzett fiúk
alapos balett-tudásáról a záró-számban,
Balanchine ördöngös, táncost próbáló
koreográfiájában győződhettünk meg.

Szép kiállású, jó technikájú fiatal férfi-

táncosok bemutatkozásában gyönyör-
ködhettünk. Megjegyeztük Kiss János (a
Hattyúk tava elegáns hercege), Szabó
Elemér ( A rosszul őrzött lány) és Dem-
csák Ottó (Párizs lángjai baszk tánca)
színes előadókészségét. Ez utóbbi Király
Melindának is stílusbiztos partnere Bizet
Adagiójában. Remek humorú és
technikájú táncos egyéniség Szekeres
Lajos. Az Amor-variációkat (Delibes
Sylvia című balettjéből), Seregi László
koreográfiai humorának ezt a kis gyöngy-
szemét, ellenállhatatlan komikummal
vitte sikerre.

A legizgalmasabb, „rendhagyó" vizs-
gázó kétségkívül Krámer György volt,
aki ezúttal saját koreográfiájával Schön-
berg: Egy varsói menekült című művére
készült alkotásával mutatkozott be. Első
eset az Állami Balettintézet fenn-állása
óta, hogy növendék saját koreográfiájával
vizsgázik az Operaházban. A pályakezdő
koreográfus és előadó egyaránt
figyelemreméltó jelenség: a drámai

Schönberg: Egy varsó i menekül t



Balettnövendékek vizsgaelőadása. Jelenet Orff művéből. A Nap szerettei- A Bach E-dúr hegedűversenyére komponált táncjelenet egy pillanata
ből

erejű invenciózus kompozíciót markánsan
szuggesztív egyéniség adta elő. A zenével
tökéletesen összecsengő, maga alkotta
modern táncnyelven kívül a Balanchine-
műben a klasszikus technikában is
megbízhatóan helytállt. Krámer
ugyanakkor már korábban, az Állami
Balettintézet keretei között működő
Koreográfiai Stúdió egyik kezdeménye-
zőjeként, évfolyamtársai számára kom-
ponált kamaraszámokkal hívta fel magára
a figyelmet. Így tehát személyében -
Markó Iván pártoló támogatásával -
legifjabb magyar koreográfusremény-
ségünk indul útjára Győrött.

Nagy várakozás előzte meg és szere-
tetteljes, kirobbanó siker fogadta Markó
Ivánnak Orff Carmina Burana-részleteire
alkotott művének, A Nap szeretteinek
ősbemutatóját. Amikor a szerzőt egy
korábbi interjúban a darabról kérdezték, a
táncköltemények legjellemzőbb tulaj-
donságára utalva találóan ezt válaszolta:
„ha lehetne (a darabról) beszélni, akkor
nem kellene csinálni. .." Majd pedig a mű
alapeszméjére és műfajára vonatkozó
elképzeléseit így foglalta össze: „Az em-
beri küzdelemről szeretnék szólni, s arról
az emberről, aki a biblikus paradicsomi
állapotból kiűzetik, s minden segítség
nélkül újból és egyedül kell az életnek
nekikezdenie. Műfaját tekintve nem
határozottan cselekményes, de nem is
szimfonikus balett. . . hanem a kettő-nek
egyfajta keveréke."

A megvalósult harmincperces kompo-
zíció hatásos képpel indul: óriási nap-
korong sugárzása nyomán élet keletkezik a
földön. Emberi lények munkálko-

dása, küzdelme, szerelme, keserve, bánata
és újrakezdése finom arányérzékkel,
szakmai tudással megszerkesztett festői
csoportozatokban, szólókban és kettő-
sökben bontakozik ki előttünk a színpa-
don. Különösen a lírai és tragikus
hangvételű tételekben éreztük a zene és
tánc meggyőző harmóniáját, egymást
erősítő hatását. Orff erőteljes dinamiká-
jával, vadul feltörő tomboló ritmikájával
még részben adós maradt a koreográfia.

A mű szelleme és stílusa a nagyra-
becsült mester, Béjart hatásáról, de egy-
ben önálló arculatú táncköltő bemutat-
kozásáról is tanúskodott. Látomásával
magával tudta ragadni a fiatal együttest, és
át tudta forrósítani a nézőteret is. (Forrai
Gábor színpadképe és Gombár Judit
jelmezei stílusosan szolgálták a
koreográfus elképzeléseit.) Nehéz len-ne
az előadók közül bárkit is kiemelnünk e
szakmai műgonddal kidolgozott
produkcióból, amelynek legmeg-ragadóbb
varázsa éppen a közös ügybe vetett hit
sugárzása, az együttes alkotás
gyönyörűsége.

Hagyományok

A korszerű győri színházépület híre
vonzotta magához az újra vágyó tizen-
éves fiatalokat. A még épülőfélben levő
színház kivitelező vállalatát keresték meg,
hogy megtudakolják: vajon az épülethez
méltó balett-terem szerepel-e a tervekben?

A nagy színházi hagyományokkal ren-
delkező Győr modern színházi épületében
ezúttal az új koreográfiai alkotó-

műhely befogadására is nyitott, nagyvo-
nalúan tervező igazgatóságot találtak, és a
színház első lépései, Osztrovszkij
Viharának izgalmas előadása, valamint a
Holdbéli csónakosnak, Weöres Sándor-
Ránki György daljátékának ősbemutatója
igényes munka ígéretét rejti magában.
Győrben az évszázados szín-házi múlttal
és a rangos zenei élettel szemben nincs
baletthagyomány. (Bár a színpadi tánc
betétszámként már a múlt század során is
föl-föltünedezett.) Viszont annál
ragyogóbbak a környékbeli
néptánchagyományok. A tánc ezen a tájon
tehát ott virult ki, ahol erre lehetőség
nyílott. A híres rábaközi verbunkok
feldolgozásaiból élt a felszabadulás után
sokáig a magyar néptáncmozgalom. A
legerőteljesebb magyar katona-toborzó
férfikörtáncok (kónyi, kapu-vári, szanyi
verbunkos táncok) hazája volt ez a vidék,
büszkén vállalta az örökséget Győr is. A
rábaközi és a győri ember ott táncolt és ott
tapsolt a táncnak, ahol módja nyílt rá:
szabadtéri színpadon, művelődési házban,
utcán, zöld füvön.

Az avantgarde és a folklór Bartók or-
szágában nem ellentétes pólusok, és
Markó Iván mestere Maurice Béjart az
egész világ folklórkincséből merítve al-
kotta meg formanyelvét és rítusokat idéző
műveit. Reméljük, a Markó Iván vezette
fiatal csapat is felleli majd az él-tető
gyökereket, a gyümölcsöző kapcsolatot a
hagyománnyal A kemény, férfias rábaközi
verbunkok ma már keretbe szorított
indulatai és a seprűstáncokban a
szabadosságig-trágárságig tomboló



életöröm világa nem is áll olyan távol a
középkor szigorú rendje alól feltörő,
elementáris életkedv tobzódásától, Orff
vadul zakatoló ritmusainak plebejus
hangvételétől. S talán éppen a Rába-köz
talajából is meríthetők a még hiányzó
„allegro barbaro"-színek Markó Ivánnak a
vizsgán látott értékes Carmina
Buranajához.

Közösség
Az alapos szakmai felkészültség és mű-
vészi rátermettség az új győri balett
nélkülözhetetlen aranyfedezete, de ami az
új együttest különösen figyelemre-méltóvá
teszi, az a csapattá kovácsolódott, újat
kereső évfolyam közösségi szelleme,
szívós küzdelme, amellyel maga mellé
állítva az állami és társadalmi szerveket,
végül is létrehozta az új együttest. Es itt
szót kell ejtenünk a kiröpítő intézményről,
az Állami Balettintézetről, valamint az
évfolyamot vezető két mesterről, Lőrinc
Györgyről és L. Merényi Zsuzsáról, akik a
klasszikus balettrepertoár nehéz próbáit ki-
álló táncosokat, a modern stílusok iránt
fogékony, egyéniségüket a koreográfiai
alkotóképességig kibontó fiatal művésze-
ket nevelték. Mi több, az összetartozás, az
együttesen végzett alkotó munka
gyönyörűségét felismerő, tudatos közös-
ségi szellemtől áthatott fiatal embereket
bocsátottak útjukra. Nem véletlen, hogy
éppen az ő kezük alól került ki a magyar
balett ügyét „vidéken" szolgálni kívánó,
„Győrbe igazolt" évfolyam, amely szabad
idejét közös munkára, az intézet
Koreográfiai Stúdiójának létrehozására
fordította, majd az együttmaradás mellett
döntve kereste meg a győri színházat, és
kérte fel saját kezdeményezéssel vezetőnek
Markó Ivánt, akit az ő lendületük ragadott
magával, ez bontatta fel vele Béjart-ral
kötött szerződését, hol-ott nemegyszer
személyére komponált szólószereppel is
marasztalta a mester a Tűzmadár
felejthetetlen előadóját. Ehhez nyilván a
fogékony lélekbe ilyen-fajta eszményeket
plántáló, a koreográfiai
szárnypróbálgatásokat gondos kézzel
istápoló pedagógusokra is szükség volt.

A „nagy orosz iskola" legnemesebb
tradícióit új szellemben továbbadó, a
magyar balettművészet számára egy
Kékessy Máriát, Keveházi Gábort, Pongor
Ildikót és most a fiatal Király Melindák kis
gárdáját útjára bocsátó „Merényi
mesternő"-ről hirtelen felmerül egy
fiatalkori emlékem. A harminc Év előtti
hőskorát élő Magyar Tánc-

szövetség egyik lobogó lelkesedésű „fá-
radhatatlan motorja", a harcoló, országot
járó, a pesti VIT-et szervező, néptáncot
gyűjtő és tanító fiatal kis Merényi Zsuzsa
képe. Á szegedi balettből Pestre hívott
régebbi Szentpál-növendéké. Magam
írtam hajdan rá a nevét az első szovjet
ösztöndíjas táncosok listájára. Május
elsején „ellenőrként" terepjáróval
inspiciálta a szabadtéri színpadokat,
amikor azon nyomban mennie kellett.. .
„A »hőskorszak« első magyar fiataljaival
»Kovács vagyok ifjú a lelkem...«
énekszóval érkeztek meg Moszkvába egy
ismeretlen világba, a szovjet művészet
meghódítására. Tisztelet a nagy módszer-
alapító pedagógus Vaganova mester-
nőnek, aki a nyelvtudás nélkül érkező kis
idegenben megérezte a pedagógusi vénát,
hosszú évek pokolian kemény
munkájában mindenkor egyengette az
útját... Mai balettintézetünk pedagógusai
javarészt »Merényi-módszertan« alapján
tanítanak... Pályakezdő »gyermekei«
pedig »ifjú a lelkem« kiáltással
honfoglalásra indulnak az országba."

Mellette felmerül egy még régebbi,
majd félszázados emlék is. Pesti mű-
vészkörökben a harmincas évek elején
úgy hírlik, hogy a neves Szentpál-isko-
lában feltűnt egy nagyváradi zseniális fiú:
a törékeny, pici Lőrinc Gyurka. Majd
később a távolban azt hallom, ösztöndíjas
a londoni joss iskolában,

. . . koreográfusi szerződést kapott (gyer-
mekfejjel!?) egy világhírű angol balett-
társulatnál... Majd Párizsban itt-ott is-
meretlenül kereszteződnek utaink a har-
mincas évek derekán. Ismeretségi kö-
römben egy szenzációt keltő fiatal tehet-
ség (George Lorinc) támogatására fog-
nak össze spontán kezdeményezéssel ki-
váló táncművészek, pedagógusok... Maga
tervezte táncainak egy-egy részletét -
jean-Louis Barrault pantomimjaival
váltakozva - a színfalak mögül leshetem
meg (saját műsorszámaim közötti
szünetekben) egy szűk körű szakmai
táncfórum bemutatóján. Majd jött a
szörnyű kataklizma. Úgy tudtam, tífusz-
ban odaveszett az ukrajnai hómezőkön.
De mégsem... csak az álomjáró gyer-
mekember maradt ott a pokol kapujában.
Egy másik ember, megacélosodott
akaratú, országos-nemzetközi távlatok-
ban gondolkodó, közügyeket felvállaló,
irányító, nevelő művész tért vissza. Most
az erőteljes, fiatal Krámer György tán-
cában a mesternek, a hajdanvolt fiatal
Lőrinc Györgynek a szuggesztivitása,
mozgásstílusa idéződött fel.

Á pedagógus művészi-szellemi arculata
újjáteremtődik a növendékekben. Beérett
a vetés. A balettintézetet alapító igazgató
Lőrinc György tanítványa, Operaházunk
világjáró vezető táncosa, Dózsa imre
veszi most át az igazgatói stafétabotot, a
mester legifjabb tanít-
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ványai pedig - immár a maguk választotta
vezetővel - kirajzanak a Dunán-túlra.

Cikkünk nyomdába adása óta megtör-
tént a Győri Balett bemutatkozása a győri
Kisfaludy Színházban, a cikkben említett
A Nap szerettei mellett Markó Ivánnak a
R. Wagner Wesendonk-dalaira komponált
Álom, és a R. Strauss Imigyen szóla
Zarathustra zenéjére készült Stációk című
koreográfiájával, valamint Krámer György
Pygmalion című tánc-kettősével. Az est
művészi igényessége és elsöprő sikere
ezúttal igazolta az együttes indulásához
fűzött reményeinket.

A műsor címadó tánca, a már korábban
látott A Nap szerettei ezúttal dinamiku-
sabbá, plasztikusabbá, az est legkifor-
rottabb produkciójává vált. Az újabb
művek tanúsága szerint a koreográfus
romantikus alkatát vállalva nem száza-
dunk zenéjének újszerű hangzásvilágához,
hanem inkább Wagner és a század-vég
késői romantikájához, Richard Strauss
érzelemdús világához vonzódik. Ennek
legjellegzetesebb megnyilvánulása a
Stációk című képzeletgazdag, vallomásos
táncköltemény, amelynek hőse,
főszereplője maga a koreográfus. Legkor-
szerűbb hazai színházunk szcenikai lehe-
tőségei maradéktalanul érvényesülhetnek
ebben a műben, amelynek nyitó képében a
zeneművet bevezető híres
„Napfelkeltében" zenének, táncnak és
szcenikai hatásnak lenyűgöző, frenetikus
sikert kiváltó pillanatát teremtette meg. A
zene gigantikus természetmotívumának
sötét gomolygásából felhangzó fanfárjaira
a karjait szenvedélyes lendülettel széttáró
Hőssel szemben hirtelen szét-nyílnak a
háttér fekete dobozai, mint egy
szárnyasoltár, amelyen egymás fölötti
sorokban sűrítve emberi alakok sorakoz-
nak. A látvány egy villanásra kinyilat-
koztatásként előre vetíti az egész mű
mondandóját: a világegyetemmel szem-
benéző ember drámáját. Ugyanilyen
erőteljes a fanfárok hangjaira a közön-
séggel hirtelen szembeforduló művész
jelentőségteljes bemutatkozása. Ezt
követik az expresszív, szimbolikus tánc-
nyelven megfogalmazott stációk képei.
Markó Iván táncnyelve a modern tánc és a
klasszikus balett keveréke, melyet a
művész mondanivalója forraszt egységbe.
A képzeletgazdag kompozíció legnagyobb
értéke a rendezői, színpadi,
képzőművészeti hatásokon túlmenően
Markó Iván lebilincselően kifejező ala-
kítása. Legfelejthetetlenebb stációi azok,
amikor egy-egy pillanatra megjelent a

táncos Markó Iván szárnyalása, és ami-kor
a Szépséget megtestesítő Király
Melindával önfeledt táncba lendült.

A két nagy szám mellett a harmadik
némileg jelentéktelenebbnek hatott. Az
Áloméj című, öt kamaraszámból álló tánc-
játék, amelynek néhány megragadóan szép
jelenete mellett a táncok egészben inkább
kifejezőerejükkel, semmint koreográfiai
megformáltságukkal érték el a hatást.
Wagner zenéjének légkörét csak két
párostáncnak (Szeretők: Király Melinda -
Demcsák Ottó, és H u n á s z : Dombrovszky
Éva - Krámer György) sikerült némileg
megközelítenie. A wagneri zene világától
csakugyan távol esett, ám önmagában jól
megszerkesztett volt a hatásos
színpadképpel indított Tükrös nő című kis
táncnovella (Bombicz Barbara, Tárnoki
Tamás, Kiss János, Szigeti Gábor).
Leghalványabban sikerült Az angyal és az
Alom, amelyben a hangulatot teremtő szép
színpadi háttér nem tudta felejtetni a
koreográfia statikusságát, váz-latos voltát.

Krámer György zene nélkül előadott
Pygmalion című tánckettőse (Király Me-
linda-Szabó Elemér) tömör, célratörő
megfogalmazásával egy fiatal koreográfus
egyéni hangú, figyelemre méltó
jelentkezése.

A bemutatkozás igazi nagy színházi
eseménnyé, művészeti életünk ünnepévé
vált. A Nap szerettei címet viselő est
hitvallás és programnyilatkozat is volt.
Markó Iván az érzelemgazdag, ember-
központú, nagy hatású balett mellett tesz
hitet. Ezt sugározza romantikus hevületű
művészi személyisége és a vele már
összeforrott tehetséges fiatal együttes is.

BÁNYAI GÁBOR

Szépek
és reménytelenek

Az Orfeusz alászáll
a Pesti Színházban

Eurydikének szörnyű, reménytelen sors
jutott osztályrészül. Nemcsak meghalt, s
az alvilágba jutott, de ott sem maradhatott
nyugodtan. Mire beletörődött volna,
megjelent az ő Orfeusza, a múzsa gyer-
meke, a lantjával hódító, s megkecsegtette
előtte a szabadulás reményét. De Orfeusz
gyenge volt, s így Eurydiké újra mindent
elveszített. Már nemcsak az életét, a hitét
is. És a trák nők bosszúja igazán nem
változtatott az ő reménytelenségén.

Eurydikének gyönyörű szép sors jutott
osztályrészül. Mert bár az alvilágba került,
érte mégiscsak eljött a szabadító, az ő
Orfeusza, csak az övé. Szabadulás nincs,
visszatérés sincs - de van gyönyörű
szárnyalás. Legalább még egyszer az
életben, utoljára. És azután a változ-
tathatatlan is mást jelent már.

Gyönyörű szép, reménytelen történet.
Szép, mert oly hihetetlen csodát mesél - és
reménytelen, mert nincs meg-váltás, csak
egy utolsó elégettetés.

Ruszt Józsefnek sok meséje van. Régi és
új mesék, meghatók és kegyetlenek. Ruszt
József most nem foglal állást, csak
elmeséli ezt a gyönyörű történetet. Kézen
fogja Tennessee Williams Orfeuszát és
Eurydikéjét, és a maga meséjét mondatja
el velük. Olyan igazán és szépen, hogy a
mesét hallgató sok szép és reménytelen
ember vele együtt zokogjon. Mint egy
passiójátékban: siratunk, hogy ne
sirattassunk.

Ez is szép. És ez is reménytelen.

Fojtott hangulatú rituálé

Századfordulós stílusú amerikai építésze
ti enteriőr, meghatározhatatlan korú, stí-
lusú berendezés - szokványkép Williams
hez. Amíg meg nem jelenik Val és Lady
És máris kiderül, hogy a misztérium
képileg is megkezdődött. A hálószobák
hoz vezető jobb oldali lépcső mintha egy
templomi szószékhez vezetne; innen dör-
gi majd a világ megfellebbezhetetlennel
hitt ítéleteit Jabe Torrance. A cukrászda
melyet Lady apja emlékére rendez be
mintha a szentély lenne, ahova csak
felkentek, a megjelöltek, a kiválasztottal
léphetnek be szentségtörés nélkül. Az or-


