
dráma marginális, elrekesztett terében
azonban egyértelművé válik, hogy nem a
szereplők, hanem mások, más erők
irányítják sorsukat, napirendjüket, egész
életüket, és minden megnyilatkozásuk,
cselekvésük, kapcsolatteremtési kísérletük
valójában irreleváns; elmegy vele a nap,
de a másnapra semmilyen befolyása nincs,
akárha ülhetnének naphosszat né-mán és
mozdulatlanul. Ennek az előadás-nak ez a
felismerés a metaforája, és ez csalja
azokat a bizonyos, sokat emlegetett
könnyeket a férfi szereplők szemébe. Sőt:
még a női szereplők extrovertáltabb,
lármásabb, látszólag gátlástalanabb
cselekvésmódja is hasonlóképp
fókusztalan-ként lepleződik le, és egy-egy
pillanatra ennek a szereplők is tudatára
ébrednek, csak ők nem sírásban, hanem
vihogásban vagy malackodásban reagálják
le a felismerést.

Ebben az összefüggésben voltaképp
érdektelenné válik a helyszín és az anam-
nézis, noha Paál, nagyon helyesen, nem
sikkasztja el, még csak nem is tompítja
őket; csupán felruházza a drámát egy
olyan metaforikus gesztussal, amelynek
fényében másodlagossá lesznek, célból
eszközzé, célszerű dramaturgiai kulisz-
szává. Mindehhez pedig nem elég a kon-
cepció; ehhez minden mondatot s minden
reagálást halálos pontosan, érzékenyen és
alkotóan kell végigelemezni, hogy minden
tényező tükröződjék ben-ne, s mégis
egyetlenegy váljék dominánssá: az, hogy
itt felbillent egyensúlyú emberek
szenvednek napi tömény huszonnégy órán
át attól, amitől „normális" embertársaik
csak egyes pillanataikban: a tehetetlenség,
a céltalanság érzetétől, amelyet újra meg
újra oldani próbálnak, újra meg újra
csalatkozva. Tolsztoji vigaszt csak egyet
nyújt az előadás: holnap újra kezdik.
Holnap újra kezdjük.

Az öt szereplő mesterségbeli szinten
mind kifogástalanul hozza ezt a koncep-
ciót, ezt a mondanivalót, ami természete-
sen leginkább a dunaújvárosi amatőr-
szereplőt, Nyirkó Istvánt dicséri. Pedig ez
az alak komoly buktatója a darabnak: ha a
négy főszereplő esetében a normalitás
foka vitatható, Alfred, a kataton skizofrén
epizodista egyértelműen szitu-álja a
cselekményt. A kritikákból nem derül ki,
hogyan értelmezték ezt a figurát másutt.
Paál mindenesetre nem kendőzi állapotát,
mégis arra törekszik, hogy ez a figura is
belesimuljon elgondolásába. Alfred
abszolút fölösleges küszködései székekkel
és asztalokkal, melyeket hol behoz, hol
kivisz, hol mázsás ólomtöm-

bükként, hol tollpiheként emelgetve őket,
tulajdonképpen szupermetafora-ként
sugallják a többiek látszólag értelmesebb
cselekvéseinek fölöslegességét. Innen
érthető, hogy Paál, eredeti rendezői
ötlettel, Alfreddal nyitja és zárja az
előadást, amint minden konkrét ok nél-
kül, a maga masszív fizikai mivoltában,
háttal áll a színpad hátterében, a fal előtt:
a dolgok értelmét tekintve bízvást ezt
tehetnék a többiek is, s az Otthon tragi-
kuma és mélyen emberi mivolta most
abban áll, hogy mégsem ezt teszik.

Nyirkó István színpadi megjelenésé-nek
rendkívüli illúziót keltő mivolta
úgyszólván adott; megtanulható a bo-
nyolult fizikai cselekvéssor is; de művészi
sajátja az a költői erő, az a fájdalmas
drámaiság, amellyel alakját felruházza.

A profik közül Győry Franciska és
Kőmíves Sándor elsősorban abszolút
szakmai hitelükkel tűnnek ki; alig ele-
mezhető, szavakba nehezen foglalható az
a határ, amelyet Bálint András és koós
Olga hozzájuk képest átlépnek, hogy -
alapvetően hasonló tipológiájú férfi-
illetve női figurájukkal a nézőkből elemi
erejű azonosulási készséget hívjanak elő.
Bálint András Jackjének lírája ironikusan
színezett. Lucid pillanatokban keservesen
érzékeli helyzetét s annak groteszkségét,
graciőz, artisztikus mozdulataival mintegy
még önmagát is megpróbálja elidegeníteni
sorsától, hogy a következő pillanatban
átélje a változtatás, a kitörés kísértését,
majd a rákövetkezőben fojtott
kétségbeeséssel döbben-jen rá az újabb
kudarcra: a sétabot eldől, a kártyatrükk
csődöt mond, a nőkben csalódni kell, és
az élet sem sikerült. Koós Olga rendkívül
komplex feladatot old meg nagyszerűen: a
„halaskofa-típus", az életerő, a
problémátlan, harsány
kiegyensúlyozottság, a köztudottan
boldog lelki szegénység realisztikusan
hiteles vonásai közül kell kiemelnie, majd
ismét a tudatküszöb alá szorítania a
mélységes csalódottság, a kietlen re-
ménytelenség elemeit, úgy, hogy kitessék:
ez az alak igazi magva, a többi csak klisé,
melyeket az életszerep beidegzettsége tart
egybe.

Az Otthon előadása eseménye a Duna-
újvárosi Bemutatószínpadnak, eseménye a
produkciót gondozó szolnoki színháznak
és Paál István művészi pályájának;
fájdalmasan szép munka, amely sikerrel
korrigál egy magas színvonalú szöveget,
addig a fokig, ameddig a szín-pad még
korrigálhat egy koncepciójábar
problematikus alkotást.

KOLTAI TAMÁS

Ostinato

Markó Iván Bolerója

Hová lett a Boleróból a spanyol kara k-
tertánc? Hová a színes folklór? Nyo-
mokban, persze, ott van ez is, az is.
Éppúgy, mint Haydn Évszakokjának egy
helyén a német paraszttánc. Stilizáltan.
Illusztrációjellegétől megfosztva. Es főleg
anekdotizálás nélkül.

Bámulatos, hogyan fakaszt Markó Iván
drámát Ravel makacs zenéjéből, amelynek
ha egyáltalán van „program-ja", akkor az
nem más, mint a monotonitás
feszültségfokozó eksztázisa. Az ismétlés
és fokozás hagyományos drámai elem, a
monotonitás csupán újabban az
(gondoljunk Bob Wilson „lassú" szín-
házára). Csakhogy Ravelnál az egész fo-
lyamat rendkívül gyorsan és sűrítetten
játszódik le, ellentétben a szertartásszín-
ház bármely ismert változatával. A szek-
venciák a „témát" nem variációs formában
ismétlik, mint számos dramatikus mű
esetében - hacsak a hangszerek variációját
nem tekintjük -, nincs felelgetős játék,
mint a görög kórus és a „szólista" között, s
nem él a szerző a motívumok közötti
minimális eltérések feszültségfokozó
eszközével sem. A Boleróban
kérlelhetetlenül ismétlődik mindig
ugyanaz, a pianissimótól a fortissimóig; a
különböző hangszereken megszólaló
dallam énekét a ritmus képletszerű ko-
pogása ellenpontozza. Ez a zene egy-
szerre lágy és kemény, egyszerre andalító
és idegesítő; ugyanabban a pillanatban le-
béklyóz és fölszabadít.

Mindenekelőtt ér: éki zene a szó leg-
tágabb értelmében érzékeinkre ható zene
ezért is volna illusztráció anekdotikus
spanyol folklórfesztivált csinálni belőle.
Másrészt a francia kavel áttetszőbb,
tisztább, bizonyos értelemben hidegebb,
sőt ha lehet így mondani racionálisabb
annál, hogysem a Bolerót egyszerűen
„spanyolosnak" minősítsük.

Markó az a ritka koreográfus, aki nem
illusztrálja és nem kíséri a zenét. Nála
nem érzem, hogy „kezdetben vala a zene",
és a tánc „kifejezi a zene lelkét". Markónál
- legalábbis a produkció pillanatában - a
tánc teremti a muzsikát. (Valószínűleg
nem véletlen, hogy a műsor-füzetben
sohasem íratja ki az elhangzó



zenei felvételek adatait, amint „illenék";
ez keresztülhúzná a munkahipotézist,
amely szerint az előadott mű vizuális és
akusztikus része együtt születik a színpa-
don, az előadás pillanatában.)

Ritkán tudom dramatikus műnek lát-ni
a táncjátékot, legkevésbé akkor, ami-kor
történetet mond el. Számomra a tánc nem
színház. Nem volt színház - mindaddig,
amíg Markó be nem bizonyította, hogy
szituálni képes belső állapotokat. Nem
azáltal, hogy cselekményt kreál, vagy
keresi a zenéhez tapadt motívumok
vizuális megfelelőjét. A Boleró-hoz
könnyen lehetne „cselekményt" ír-ni, a
„couleur local"-t érzékeltető dísz-letet
tervezni, színpompás jelmezeket varrni,
és a zene fokozódó eksztázisát - mondjuk
- újabb és újabb táncoló csoportok
bekapcsolásával érzékeltetni.

A Bolero Markónál magának az eksztá-
zisnak az állapotrajza. Érzéki eksztázisé,
amin nem forró, délszaki szenvedélyt kell
érteni, hanem valami elhatalmasodó,
szabályozhatatlan, idegi-szenzuális
kényszert. A semmiből indul és a semmi-
be vész a feszültség íve. A boleróritmus
„száraz" kopogása indítja el - és a
legvégén ideges rángással „kimúlik".
Megszemélyesítője allegorikus figura: „A
Vágy". Testszín trikós nőalak. Élettelen-
lankadtan ül, székéből félig a föld-re
bukva. Körülötte még hat szék és hat
fekete pár. Zene nélkül tapsolják a bole-
róritmust, fejüket hirtelen, „spanyolosan"
vetik jobbra-balra. Spanyoltánc-sorminta,
de afféle koreográfusi programbeszéd is.
Stílusintonáció. Hasonlít ahhoz, mint
amikor Anatolij Efrosz krikettgolyók
kopogásával indította Csehov Sirályát.

Markó is mintha egy vo

nással áthúzna mindent, amit eddig a
Boleróról tudtunk.

Nincs pianissimo. A kezdés akuszti-
kailag is dinamikusabb a megszokottnál.
Valószínűleg eleve hajszoltabb a ritmus.
(Vagy csak úgy érezzük?) Minden sarkí-
tottabb, élesebb, keményebb, sokkíro-
zóbb. Úgy tetszik, jóval hosszabb moz-
dulatoknak kell beleférniük azonos idő-
be és távolságba. Emiatt nincsenek rész-
letek, a gesztusok hajszája fokozódik és
egyre kegyetlenebbé válik. Mintha a vágy
idegi-fizikai mechanizmusáról kapnánk
tánc-piktogrammot. Szeretkezés-stilizá-
ciók széles variációsora vonul fel - szán-
dékosan elkapkodottan, befejezetlenül,
beteljesületlenül. Az elején a szekvenciák
ismétlődésekor még vissza-visszatér a ki-
indulóhelyzet, de később ez a „rend" is
fölbomlik; a párok egyetlen örvény-léssé
olvadnak össze, és megint szétválnak,
hogy újabb és újabb rohamra induljanak.
Az eksztázis fölsrófolásának kény-szere
dobol a ritmusban és a mozdulatokban. A
feszültség kioldódására nincs remény: a
biológiai mechanizmus démoni
hidegséggel működik.

Ez Markó Bolerójának paradoxona: az
érzékek orgiasztikus tobzódása hideg,
csaknem fagyos lobogással párosul. Nem
a fenséges, nem a győzelemittas, nem a
tündökletes erotika élménye ez, hanem a
tragikusan kielégítetlen, megállíthatatlan,
kérlelhetetlen metafizikai vágyé. Az
örökké továbbhajszolódó makacs ostinato

akár Markó metaforája is lehetne. Nincs
nyugvópont; Ladányi Andrea fan-
tasztikus csóvaként hánykolódó testén
mintha áram futna át: rettentő rándulással
ernyed a kiindulópont halott moz-
dulatlanságába.

MÉSZÁROS TAMÁS

Amíg hinni tudok

Beszélgetés Markó Ivánnal

- ö t esztendővel ezelőtt alakult meg az ország
legfiatalabb, önálló, hivatásos tánc-együttese, a
Győri Balett. A z eltelt évek során
produkcióikkal világhírnevet, itthon pedig
eleddig példátlan népszerűséget szereztek.
Most, a sikerek teljében milyen helyzetben él,
dolgozik Markó Iván és csapata?

 Senki nem számított arra, hogy ez az
együttes ennyi idő alatt eléri azt a szín-
vonalat, amelyet ma képvisel. Nem várta
senki, hogy ekkora bel- és külföldi sike-
rünk lesz, és ezért nem számított senki
arra az egyre nagyobb különbségre, ami a
táncosok teljesítménye, immár nemzet-
közi rangja és az életkörülményeik között
mutatkozik.

 Meglepő, amit mond. Nemrég anyagilag

függetlenné váltak a győri Kis-faludy
Színháztól. Úgy tudom, az épület közös
használatából eredő korábbi ellentétek is
enyhültek...

 Nem a színházzal való kapcsolattal
van a baj. A feszültség oka még ennél is
prózaibb. Az én gondjaim, a mi gondjaink
- bármennyire is napi problémák-hoz,
feladatokhoz kötődnek - elsősorban abból
fakadnak, hogy felelősnek érezzük
magunkat az együttes jövőjért. Mert ne-
kem egyebek között az a dolgom, hogy
folyamatosan építsem a társulatot, hogy
megoldjam az utánpótlást. Hacsak nem
akarom végignézni, miként öregedik ki az
alapító csapat. Ez idő szerint viszont nem
rendelkezem megfelelő eszközökkel,
nincsenek olyan lehetőségeim, hogy a
következő néhány évnél messzebbre
láthassunk. A Győri Balett működésé-nek
alapfeltételei kedvezőtlenek, nem kínálnak
biztató perspektívát. Táncosaink az
indulásnál, mint végzős balett-intézeti
növendékek, kaptak kétezer-hét-száz
forint fizetést. A béralapba viszont nem
kalkulálták be a majdani emelések
lehetőségét. Csak az évi, minden dolgozót
megillető százalékokkal tudtunk javítani.
Tavaly végre is sikerült fejenként hétszáz
forinttal - úgymond: soron kívül - meg-
emelni a fizetéseket, így ma, az ötödik
évben ötezer-kétszáz forintot kapnak a
társulat tagjai. Természetesen itt be-
szélhetnénk a sajátos életformából adódó

Ladányi Andrea a Győri Balett Bolero-előadásában (Bánkúti András felv.)


