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Don Juantól K. úrig

A Győri Balett új estje

Szabad eszmefuttatások, variációk Richard
Strauss Don Juan-témájára. Talán így is
nevezhetnénk Markó Iván legújabb
táncjátékát. Nem a nőcsábász Don Juanról,
hanem az emberi élet teljességét kereső,
minden korlátot szétfeszítő hős-ről szól a
„Don juan árnyéka rajtunk" című ének.

„A Don Juan-sors a mi korunkban
vágyálom lehet csupán, szép, de távoli
álom. Lelkem mélyén irigyeltem őt,
könnyű volt neki: életműve az élete." Talán
ez lehetne mottója Markó Iván új
táncjátékának.

Don Juan, Faust és Kafka K. ura a há-
rom hős, aki megihlette Markó Iván új
táncjátékát.

A három történetben az emberi lét, a
szabad önmegvalósítás drámáját keresi.
Elindul Don Juantól a nagy provokátortól,
„akinek megadatott, hogy hős legyen,
hiszen kihívó módon kereste saját
lehetőségeinek végső határát, a biztos
pusztulást", és eljut Kafkának a XX. század
emberéről szóló szorongató látomásáig, az
elnyomorított, kiszolgáltatott K. úrig. A
merészen szárnyaló Don Juantól, a
pokoljáró alkotó művész személyiségében
megjelenő fausti lelkületű hősön át a
szánalmas K. úrig vezetett hármas tagozatú
kompozíció nyomasztó végét vallomása
szerint felkiáltójelnek szánta a táncjáték
alkotója. „Kafka látnok volt, talán nem
késő tenni valamit, hogy nem minden - az
elembertelenedés kínjairól szóló jóslata
váljon valóra", mondja a nézőnek szánt
ajánlásában Markó Iván.

A Győri Balett ötödik műsorához ér-
kezve már megszoktuk, hogy a művek egy
részében nem annyira érdekes, új-szerű
táncokat, mint inkább rendkívül expresszív
gesztusnyelvvel, ötletgazdag, erőteljes
szcenikai hatásokkal építkező filozofikus
tartalmú drámai költeményeket, sajátosan
Markó-féle táncszínházat nyújtanak a
produkciók.

Ezek az egyéni hangvételű művek
jobbára filozófiai gondolatok, szubjektív
vallomások az ember vagy éppen a mű-
vész küzdelmes életéről, mint elsőként a
Strauss Zarathustrájára komponált nagy

freskóban, majd a Bernstein-oratóriumra
felvázolt képekben vagy legutóbb a
García Lorcáról szóló drámai költe-
ményben is.

A mű tárgya tehát többnyire, így az új
Don Juan-variációkban is, a Hős küz-
delme a sorssal, az ellenséges erőkkel. A
Hős többnyire maga Markó Iván kü-
lönböző inkarnációkban.

A témák rokonsága folytán színpadi
szituációk és koreográfiai formációk is
különböző változatokban visszatérnek. A
Hős, Markó Iván harca az arctalan,
maszkás, ellenséges tömeggel, tragikus
megkínoztatása, szenvedése visszatérő
színpadi kép. Az ilyen őszintén kitárulko-
zó vallomásos líra felé hajló művészi al-
katnál ez szinte természetes jelenség is,
hiszen nem egy íróról tudunk, aki, mint
mondják, valamennyi regényében mindig
ugyanazt a regényt írja meg más-más
formában, mindaddig, míg a benne fe-
szülő témát ki nem írja magából. Van, aki,
mint Mayol, úgyszólván ugyanazt a
szobrot, az életet jelentő erőteljes nőalakot
variálja egy életen át. A kérdés mindig a
„hogyan"-on van. Mi mást, mi új

rejtelmet tud feltárni számunkra a ha-
sonló élményből, témából? Milyen új
vagy más oldalról láttató vagy mélyebben
szántó megfogalmazását, nem utol-
sósorban új formai megoldását, más ve-
tületű látomását alkotja meg az őt feszítő
mondandónak ? A fiatal művésznek most
már lassan oeuvre-ré alakuló műsorai so-
rában természetszerűleg önkéntelenül a
korábbiakhoz is mérődik egy-egy újabb
alkotás. Ebben a vonulatban, amelyben az
eddigiek során a legmagasabb csúcsot
kétségtelenül a maradandó értékű Lorca-
rekviem jelentette, illeszkedik most ér-
dekes új színként a Don Juan-triptichon
is. Az új Don Juan-költeménybe sodró
erejű élmények, felejthetetlen pillanatok
mellett itt-ott olykor esztétikai kétséget
hagyó momentumok is vegyülnek. Most
is vonzó Markó prófétai hőfokú humánus
hitvallása, a mű gondolatébresztő
eszmeisége.

A háromrészes műben a zenével együtt
legszebben és legszervesebben kibonta-
kozó rész a mű inspirációját adó Don
Juan-alak megteremtése. Szó szerint ve-
hetjük a koreográfus Strauss-szal kap-
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csolatos vallomását. „Ennek a muzsiká-
nak értettem a nyelvén, és szinte fájdalom
nélkül született meg egy balett Don
Juanról, az én Don Jüanomról... a vízió
elevensége csaknem mindent elfeledtetett
velem, amit eddig Don Juanról tudtam.
Más oldaláról pillantottam meg a hőst,
akinek megadatott, hogy hős legyen..." Ez
a zene csakugyan Markó Iván zenéje, ez a
hős csakugyan az ő Don Juanja, az élet
szépségeit diadalmasan vállaló, végigélő
gátlástalan romantikus hős.

Nagyszerű a hatásos indítás; a sötét
színen megjelenő Don Juan a zenei téma
indításával a ráeső fényben hirtelen, erő-
teljesen tőrt ránt. A világnak nekilendülő
Don Juan, a merész, nagyvonalú provo-
kátor tökéletes első szimbolikus hang-
ütése.

Szuggesztíven jellemzi az alakot, az
egész mű alaptémáját Markó Iván felsza-
badultan euforikus szólója. Szinte meg-
táncolja a Lenau-mű nyomán írt Strauss-
zene mottójául felfogható verssorokat.
„Hogy vannak más világok, hol az élet
gyönyörűbb, mint e földön, nem hiszem."

Ezúttal nem a koreográfiai tematikus
változatosság, hanem a mélyről fakadó
kifejezés spontaneitása, az igazi táncmű-
vész megfejthetetlen titka által lesz a jól
ismert balett-játéknak, touroknak egy-

szerre mélyről fakadó szimbolikus értel-
me. Szép a három gráciával való tánca
(Bombicz Barbara, Ladányi Andrea,
Horváth Gizella), a zenével hullámzó far-
sangi fergeteggel való találkozása is.

Nem könnyen értelmezhető, de költői az
Árnyékával, Király Melindával való
feszültséggel teli kettőse. A fel-feltűnő
titokzatos Aranyálarcos provokálása után
a befejezésben a háttérben hatalmas sötét
kereszt emelkedik ki a földből, és a felé
törő Don Juant lassan maga alá temeti.
Hatásos szimbolikus vég: a teljességre
vágyó mindent akarás, a keresztényi
normákat megtagadó hős maga válasz-
totta pusztulása, gondolná a néző, ám a
kereszt váratlanul újra felemelkedik, és
magával emeli az arccal rajta fekvő hőst
is. Különös, nehezen megfogható szim-
bólum.

Markó második hőse a művész, „aki-
nek mindent, a lelki üdvösségét is fel kell
áldoznia" ahhoz, hogy létrehozhassa élet-
művét. „Ez a testileg gyenge, de akarat-
erejével makacsul célratörő figura Faustot
juttatta eszembe", mondja a koreográfus.
Talán ebben a megfogalmazásban is
benne rejlik már ennek a második kép-
nek némileg felemás, egyenlőtlen volta.

A fausti lelkületű, pokoljárást is vállaló
„célratörő" művésznek érzésünk szerint
nem szükséges velejárója, lénye

ges jellemzője a testi gyengeség. Ez az
esetleges vonás ezúttal a kép elején és vé-
gén megjelenő keretjátékban nyer hang-
súlyt. A hintaszékben ülő, női alakok által
gondosan betakargatott beteg mű-vész
ápolói távoztával a zongorához ül, és a
szék mögött feltűnő fehér frakkos svihák
Mefisztóval szerződésre lép. Majd az
elővarázsolt Margittal való idill, ezt
követően pedig a Vörös hajú nő erőszakos
csábításával és másfajta csapdák jel-
képeivel való hadakozások után a mű-vész
hősies erőfeszítéssel megalkotja a művét,
és az eszmévé változott Margit karjaiban
hal meg. A háttérben feltűnik a hölgyek
által körülvett üres hintaszék, és Wagner
némán becsukja a magára maradt zongorát.

A szenvedő, szenvelgő „gyenge fizi-
kumú" művész körüli állókép félreviszi, a
szentimentalizmus édeskés szférájába
húzza a kép hangulatát, és megtöri a
hármas konstrukció egyenes gondolati és
stiláris ívét is.

Ezt annál inkább sajnáltuk, mert eb-ben a
Faust-részben is egyébként néhány
gyönyörű pillanatot tudott Markó te-
remteni. Ilyen például a háttérben kép-
keretben nekünk háttal ülő habkönnyű,
szilfidszerű, fehér balettruhás Margit,
Király Melinda megjelenése, majd Faust,
Markó Iván kettőse a képből kilépő
leánnyal. Ez a jelenet, amint a templomból
kilépő Margitnak karját felkínáló Faustot
megidézi, ismét Markó Ivánnak teljes
drámát egy pillanatban sűrítő re-
mekléseinek, atmoszférát teremtő
gyöngyszemeinek egyike. Finom meg-
érzésű a páros tánc, amelyben Margit
szemérmesen mindig újra elhárítja Faust
közeledését, miközben Mefisztó (Kiss Já-
nos) folyton megemeli és továbbviszi a
lányt, mert a tiszta szerelem túlmegy az
általa tervezett alkun. Végül brutális be-
avatkozással, korrumpálással próbálja
szétrombolni az idillt, a leánynak súlyos
nyakéket, a művésznek hatalmas érdem-
rendet zúdít a nyakába. Az ezután kö-
vetkező ördögi kísértésekben szellemes
szcenikai hatásokkal operál a rendezés, a
háttérben megvilágított nyíló-csukódó,
fémesen csillogó ajtósorok és hátulról
átvilágított napfénysárga falak között ide-
oda cikázó emberek tömeghatást tud-nak
kelteni.

Az előttük zajló varietészerű kosz-
tümökben és stílusban előadott táncok
viszont nemigen hagynak nyomot a né-
zőben. Megkapó a visszatérő Don Juan-
témára a megvalósult alkotás tragikus
diadalát táncoló művész szólója, és ismét

Markó Iván és Németh István a győri Don Juan-balettben (MTI fotó - Benkő Imre felvételei)



felejthetetlen Markó Iván. és Király Me-
linda kettőse.

A triptichon nyomasztó befejezése
Kafka „Per"-látomásának pantomimikus
megfogalmazása. A zene, amely a Faust-
részben a Strauss-muzsika variációja volt,
ezúttal már teljesen a zeneszerző (Vajda
János) alkotása, csak egyszer sej-lik fel
Strauss Don Juan-zenéje.

Fenyegetően sötét magas fal alatt az
előtérben vaságyban fekszik K. úr. Hir-
telen két fekete kalapos bőrköpenyes ront
be, kihajítják az ágyból. A sötét hát-térben
az ablakokból leselkedő fejek néznek le
rá, miközben a földből hatalmas fekete
taláros, törvénykönyves bíró-fantom
emelkedik ki. K. urat elhurcolják. Sivár,
egymás mögött álló széksorokon,
piszkosfehér kezeslábasokban mozgolódó
csoport tűnik fel. Bárgyú, kiszolgáltatott
monotóniával folyik a létezésük.
Lábaikat, karjaikat nyújtogatják,
időközönként ülésüket cipelve körbe-
járkálnak. Filmszerűen pergő képekben
látjuk K. urat menekülni, a feketekala-
posok brutalizálják. Kuporogva alszik a
földön, amikor Strauss-reminiszcenciák-
kal vakító fényességben ezergyertyás,
magas oltár vagy égig érő fa tűnik fel a
háttérben, és alatta szelíden hajladozó
fekete kendős nőalakok mögött megje-
lenik szép fiatal Hasonmása (Szabó Ele-
mér). Napsugárfényű sárga lepellel óvják,
körülveszik. Amikor meztelenül,
ágyékkötősen előrelép belőle, szép, szál-
lani akaró motívumot ismételget. A cso-
port hátrahúzódik, a fiút finoman a le-
pelbe burkoltan fektetik a földre, és eltű-
nik a jelenés. K. urat a feketekalaposok
rúgásai ébresztik, visszahurcolják a szür-
kék közé, székre tuszkolják. Nem akar
beilleszkedni, a sarokban a földre zuhan.
A szürkék fellázadnak, tombolva elhajít-
ják a székeket. Hirtelen felülről kötél
ereszkedik a színpad előterébe. Megpró-
bálnak kimenekülni rajta, de egymást
lerángatják, dühük az új jövevény felé
fordul és felkötik. K. úr csuklóján fel-
akasztva leng hosszú ideig az orkeszter
felett, a nézőtér sorai fölé. A feketekala-
posok szabadítják ki, azért, hogy a „bíró"-

fantom felé hurcolják és elítéljék. A szín
közepén fekvő nyomorúságos em-
bercsomagra esik az utolsó fénysugár az
elsötétedő színen.

Világos, hogy itt sem kérhetjük számon
Kafkát, ahogy a Don Juanon sem kértük
számon egyértelműen Lenaut, vagy a
második képen Goethe Faustját sem.
Elfogadjuk, hogy önálló alkotásról

van szó, amelyben a három alakot szuve-
rén módon a saját mondandója szimbó-
lumaként jeleníti meg a koreográfus.

Úgy tűnik tehát, hogy Kafka világából
inkább a nyílt, brutális erőszakkal és az
eltompító falanszterrel szembekerülő K. úr
érdekli a koreográfust, mintsem az
abszurd láthatatlan pókhálóba csavarodott
IK., aki Brecht szavaival élve: „egyre
reménytelenebbül bolyong a maga
kiszolgáltatottságának és a rája váró
fantomeljárás latolgatott lehetőségeinek
labirintusában". Ez a pantomimikus
képsorokkal, olykor talán korábban is
látott eszközökkel megvalósított ko-
reográfiai elképzelés végül is egyértel-
műen kifejezi a zárókép mondandóját:
„úgy hat ránk, mintha kiűznének minket
...a vadonba, ...fejsze, a bennünk be-
fagyott tenger jegéhez". Eléri kitűzött
célját. Éppen ezért úgy éreztük, az est
folyamán látott fantáziadús szcenikai ha-
tások egész sora után talán nem lenne
szükség arra, hogy K. úr ilyen végtelen-
nek tűnő ideig lengjen át a nézőtéren, ami
végtére is nem művészi eszközökkel elért
szorongást, hanem inkább a cirkuszi
légtornász effektív veszélyhelyzete által
kiváltott rettegést idézte elő a nézőben.
Jobb, ha a kezet tartó szíjak figyelése he-
lyett inkább a megrázó tartalmon töp-
rengünk: a fellázadó bárgyú szürkék vagy
pedig az őt kiszabadító fantom „Törvény"

kivégzésébe pusztul bele a tisztelt K. úr.
Ez a választása.

Úgy gondoljuk, a Győri Balett szép,
muzikális koreográfiáinak nincsen szük-
sége arra a többször észlelt fülrepesztő
hangosságra sem, amellyel a Kisfaludy
Színház hangerősítője például ezúttal is
szinte élvezhetetlenné torzítja Strauss
muzsikáját. Talán jó lenne Győrött is
megszívlelni Richard Strauss apjának
majd száz évvel ezelőtt, a Don juan magá-
valragadó sikerű bemutatása (1889) után,
fiához írt levelének intő szavait: „Remél-
hetőleg műved előadása meggyőzött arról,
hogy a jövőben takarékosabban és
óvatosabban kell bánnod a rezekkel, s
többet kell törődnöd a belső tartalommal,
mint a csillogással."

A. fiatal együttes most is tökéletes oda-
adással, szuggesztív meggyőző erővel tol-
mácsolta a művet. A nagyszerű munka-
társak, Gombár Judit és }Jani János,
díszlet- és világításmegoldásai is segítet-
ték Markó Ivánt abban, hogy gondolat-
ébresztő, drámai hatású táncjátéka ismét
magávalragadó színházi élményt nyújtott..

GYÖRGY PÉTER

A rutin középszerűsége

1. Az Amadeus világsiker. Peter Shaffer a
Black Comedy, majd az Equus óta Pesten is
biztos kasszasikert jelent. Várhatóan így
lesz ez az Amadeusszal a Víg-színház új
premierjével is, e Mozart éle-tét és halálát
témájául választó műalkotással.

E mű tüntetően rafinált, álmélységek
felett átívelő, ám valójában súlytalan, így
mintája a kommersznek. Shaffer Mozartot,
a nagyot, az „isteni gyermeket" idézi meg,
azonban letegezve, Amadeusként,
zsenialitásának és sorsának össze-
függéseit állítva alapkérdésül. Maga a
történet szinte brutálisan egyszerű; ki-
módoltsága, üres fordulatai első pillantásra
akár észrevétlenek is maradhatná-nak.

II. József udvarában él Salieri, az el-
lenfél, a középszerű és diadalmas, a rossz
zenész és sikeres udvari ember. A történet
másik hőse ő, e némán ténykedő, irigy
intrikus, ki a zsenialitástól való félelmében
a halálba segíti az amúgy is nyomorgó,
deviáns zsenit. Adva van te-hát egy
illemtudó, középszerű úriember és egy
zseniális ifjú, gyermeki kedéllyel,
szertelenséggel, s kettejük nőügyek kel
fűszerezett rivalizálásának konfliktusa. Ez
a darab történetének magva. Igy el-
méletileg minden a rendelkezésünkre áll
ahhoz, hogy jó kommerszet láthassunk,
kellemes szinházi estét élhessünk át,
hagyhassunk magunk után.

Hisz a színpadon a maga földi valójában
látható a zseni. Mászkál, trágárkodik,
alkot. Vitatkozik és realisztikusan
szerelmeskedik, cselekszik, lényegében
megfogható személyként, egyediségében
jelenik meg. Önmagában mindez érték-
tartalmaktól mentes is lehet. Mindössze a
kukucskálószínház egy szélsőségesen
értelmezett és a jelen helyzet egyik igé-
nyét: pontosan megragadó s azt kiszolgáló
esete.

Shaffer helyesen ismerte fel, hogy az
indiszkréció igénye elemi, a kíváncsiság
vágya a kultúripar által mesterségesen
újrakeltett és így folyamatosan kielégítésre
szoruló szükséglet. Az indiszkréció
igényét információéhségnek is nevezhet-
jük, s ha jóval szalonképesebben fogal-


