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Szimfonikus balettek
Győrött

Merre tart a Győri Balett? Akár azono-
sulni tudtunk a látottakkal, akár nem,
megszületése óta unalommal, közönnyel
sohasem hagytuk el a győri színház
nézőterét, és ez önmagában, úgy vélem,
minden igazi színház egyik csalhatatlan
ismérve. Ezúttal nem egész estét betöltő
epikai jellegű táncjátékkal, hanem három
egyfelvonásossal Haydn: Évszakok
(felújítás), Mahler: Boldog lelkek, Ravel:
Bolero - várt a Balettest címet viselő új
műsor.

„Ez az est olyan zenékből áll, melyek
hosszú idő óta más-más formában visz-
szatérnek az életemben... a hangok
látomássá, a látomások mozdulattá válnak
bennem..." - vezeti be új műsorát Markó
Iván.

Szívesen láttuk viszont nyitószámként a
Haydn Évszakokat, Fülöp Viktor nagy-
szabású Tél-alakítását. A bécsi Haydn-
ünnepségek alkalmával nagy sikerrel
bemutatott kompozícióval annak idején
külön, részletesen foglalkoztunk.
(SZÍNHÁZ, 1983. február.) Másodjára is
meg-maradt az az érzésünk, hogy bár talán
nem is teljes mindenkor a mozgásstílus

és a zene egyezése, egészében Haydn
szellemiségét sugárzó, hittel teli szép mű a

Haydn getanzt nevet viselő alkotás. Méltán
máskor is ott a helye az együttes
reprezentatív műsorain.

A háromrészes est második darabja
Mahler : Boldog lelkek. (Egy Rückert-dalra
és a V. szimfónia 4. tételére.) Mahler V.
szimfóniáját, más tragikus hangvételű
műveivel ellentétben az életigenlés
filozófiáját sugalló muzsikaként említi a
zeneirodalom. „Az V. szimfónia az erő és
az egészséges önérzet, az élet felé fordulás
optimista alaphangulatú műve" - írja róla
fél évszázad múlva, 1957-ben a nagy
karmester és személyes barát Bruno
Walter. „Úgy érzem, mintha sok olyasmi
teljesedésbe ment volna, amire
vágyódtam, valami hősies derű, ami
minden szenvedést magába olvasztva
megváltoztatja a világot" - vallja a kor-
társ író, Hermann Bahr 1909-ben. Az öt-
tételes szimfónia erőteljes, dinamikus té-
telei között merő ellentétként megjelenő
merengő, álmodozó hangulatú negyedik
tétel Adagiettója vonzotta a koreográfust.
„Olyan korlátozott a formája és oly
rendkívül finom, lebegő a hangszerelése -
csak hárfa és vonósok szólnak benne -,
hogy úgyszólván csoda, hogy ezt a finom
szövésű, halk Adagiettót formai és
hangzásbeli korlátozásaival nem nyomják
agyon a környezetében levő kolosszusok"
(mármint az előtte el-hangzó „emberfeletti
Scerzo" és az utána

következő hatalmas Rondó-fúga záró té-
tel) - írja egyik elemzője.

Lehet, hogy Markó Iván műsorépí-
tésében hasonló szerepet szánt a maga
triptichonjában az eszmélés, elmélyedés
hangulatát hordozó halk színezetű mű-
nek. Talán ő is az elsöprő erejű Bolerót
megelőző, előkészítő csendnek szánta. A
mindvégig éteri szférákban lebegő zené-
re alkotott táncmű egy Rückert-dallal
indul. A kompozíció alapjául szolgáló két
különböző Mahler-zene összekapcsolása
egyébként korántsem önkényes
összetétel. A zeneköltő érzelemvilágában,
alkotóműhelyében is együvé tartozik. Az
egyik Rückert-dal - A nagy világnak én
búcsút mondtam (Ich bin der Welt
abhanden gekommen) - alap-témája, dal
és szerelem távol a világtól, Mahler egyik
többször megénekelt mondandója.
„Nyüzsgő világ! nem látsz többé engem,
Csöndes tájon ábrándozom,
Egyedül élek itt, egemben.
Szerelem óv és óv dalom."

(Tandori Dezső fordítása)
Erre a dalra utal a tánc második részének,
az V. szimfónia Adagiettójának
dallamvonala.

A mennyei tájakban ábrándozó lírát
sugallja a századvég késői romantikájára
utaló finoman szecessziós színpadkép is.
A halványan megvilágított fátyolos
színen szerteágazó koronájú titokzatos
fehér fa sejlik fel a sötétből. Az Édenkert
vagy életfa képzetét sugalló szimbólum
két oldalán az „árnyak", a szürke, lobogó
nadrágú meztelen felsőtestű férfiak
csoportjából lassan kiemelkedik a fényes
fehér trikójú Nő (Király Melinda). A
körülötte hullámozva hajladozó csoport
finoman magasba emeli, körülfonja a Nőt.
Szép szecessziós rajzolatú festői látvány,
amint a fejek gyengéd vonzalommal a Nő
simogató kezei felett kétoldalt
összehajolnak. Király Melinda spiccen
előadott rövid szó-lójában a táncosnő
teste, karjai finom érzékenységgel szinte
a zene hullámain úszva követik a
Rückert-dal menetét. Harmonikusan
megkomponált a szcenikai átvezetés a
második részbe, az Adagiettóba. A Nő
ellenfényben áll, és egy pillanatra
megvilágosodik a háttér fátyla mögött a
folytatás : a női Árnyak csoportja. Majd a
halvány narancsszínű, hosszú kitonos női
kar előtt lát-hatóvá válik halványsárga
trikójában a Férfi (Szabó Elemér).
Visszafogott lírájú szólója után a két
csoport közös tánca jeleníti meg a
szárnyaló, lélegző

Mahler: Boldog lelkek (győri Kisfaludy Színház). Jelenet a balettből, középen Király Melinda



Adagietto-muzsika rezdüléseit, mindig
újra induló, nekilendülő, magasba emel-
kedő, szárnyaló hullámzásait. A kígyózva,
összefogódzva hajladozó sorokból és
körberepülő csoportozatokból végül
kiválik az egymással találkozó két szó-
lista leheletfinom, bensőséges lírájú ket-
tőse. Ezt az éteri lebegésű atmoszférát
váratlanul meglepően konkréttá változ-
tatja a befejezésben hirtelen előkerült
gyermek szerepeltetése.

A csoport a két szólistával eltűnik a
fátylak mögött a háttérben, és az egyedül
maradt gyermek tétován utánuk indulna,
majd felénk fordulva a távolba mutat a
befejező képben. „Jöttünk a semmiből,
találkozunk, visszatérünk, folytatódunk" -
sugallja talán ez a - bájos látvány ellenére
is - némi törést hozó, kissé zavaró
befejezés.

Ám lehet, Mahlert talán nem is zavarná
ez a „vég", hiszen nála is olykor együtt él
az éteri emelkedettség a számunkra kissé
meglepő közhelyszerűséggel. Végül pedig
ezt feledve" is élveztük a Mahler-zene
finom látomásos táncba költését, az
előadók érzékeny lírájú muzikális táncát.
A koreográfia szűkre szabott dinamikai-
mozgásbeli skálája valójában
összhangban áll a különös, szinte
romantikát és modern hangzást is vegyítő
lebegő muzsikával, bár talán egy cseppel
több mozgás-invenció még így sem
bontaná meg a paszteltónus szép
egységét.

Ravel megállíthatatlan ritmusú spanyol
tánca, a Bo/ero, keletkezésének pillanata
óta ellenállhatatlanul vonzza a világ
koreográfusait. Az eredetileg 1928-ban a
kor egyik híres táncosnője, Ida Ru-
binstein számára írt balettzene első szín-
padi változatában egy spanyol kocsmában
az asztal tetején táncoló cigánylány az
őrjöngésig csigázta fel a nézők tömegét.
Féltékenységi jelenetek zajlottak a tánc
során. Az időközben eltelt fél év-század
alatt annyiféle koreográfiai változata
árasztotta el a színpadokat, hogy a
művésznek, aki ma hozzá akar nyúlni,
már csakugyan új „olvasattal" kell elő-
állnia. Legutóbb éppen Béjart lepett meg
izgalmas, szokatlan változatával, Jorge
Donn előadásában. Annál nehezebb volt
nyilván Béjart tanítványának, Markó
Ivánnak a dolga, hogy a mester hatása
alól felszabadulva most már „saját"

Boleróját merje létrehozni.
A most látott egyfelvonásos kétség-

telenül Markó Iván egyéni kézjegyét vi-
selő alkotás. Igaz, az ellenállhatatlan
ívben emelkedő, a szüntelen ismétlődő

dallam szárnyalását hallgatva más, tánco-
sabban kibontakozó látványt várnánk,
mégis megragad ez az egyéni látásmód-
dal, szinte agresszív „mássággal" mar-
kánsan megfogalmazott Bolero-interpre-
táció.

Az első látvány Markó emlékezetes
Lorca-víziójának (Az igazság pállanatának)
Bernarda Alba házát megidéző jelenetét
juttatja eszünkbe. Mintha tovább bontaná
az ott szinte pillanatokba sűrített drámai
látomást. Erre látszik utalni a
félkörívben elhelyezett székek, feszes
derékkal ülő fekete nők és mögöttük álló
férfiak látványa. A Lorca-drámában egy
erotikus központ, a néző számára
láthatatlan, a színen soha meg nem
jelenő férfi körül forog az elfojtott
vágyakból a romboló őrületbe torkolló
tragédia. Markó Bolerójában egy titok-
zatos lény, különös, allegorikus nőalak
testesíti meg az őrjöngésig fokozódó
Vágyat, s hat fekete pár jeleníti meg
jellegzetes egzaltált gesztusok ismétlésé-
vel a Vágy kínjait.

Remek az indítás: a zene nélküli fe-
szült csendben egy lány hirtelen fejfor-
dítással, lábdobogással kísért ritmust
kezd tapsolni, ezt sorra átveszik a töb-
biek is. A pianissimo felcsendülő dal-
lammal fény esik a színpad mélyén álló
székben összekuporodott gnómként gub-
basztó, meztelennek ható különös kis
lényre, vékony csontos, szinte kamasz
fiúnak tűnő leánvalakra, Ladányi And-
reára. Megkezdődik a makacs, intenzív
motívum ostinatójával vibráló, vonagló,
lidércfényként cikázó, egyre feszültebbé,
őrjöngőbbé váló eksztatikus tánca. A
csoport a zene vad kitörésénél félre-löki
a székeket, és a párok a táncosnő köré
tódulnak. Egyik pillanatban a leányok
földön fekve rugdalják, máskor
valamennyien mágneses vonzásban kör-

bejárva szinte suhintva ostorozzák. A
fekete párok gesztuskombinációinak
érdekes fokozása mindazonáltal kissé
statikusabb, kevésbé táncba oldott és
emelkedett, mint Ravelnek a szerelmi
beteljesülést zenébe formáló, számvaló
spanvol tánca.

Ravel Spanyolországhoz való szenve-
délyes vonzódásában, örök nosztalgiá-
jából született spanvol szellemiségű zené-
jében álmai Spanyolországát fogalmaz-
ta meg. Ez a táncdallam sem eredeti
folklórmotívum, hanem a zeneszerző
saját leleménye. Egyszer tréfásan meg-
jegyezte: „Ila valami arabot írnék, az
arabosabb lenne az eredetinél." Spanyol-
ra fordítva: spanyol zenéje is talán spa-
nyolabb az eredet inél . . . Lehet, hogy
ezért oly vonzó és oly nehéz igazán
megragadni a különös Bolerót is.

Markó sajátos Bolerójában igazi ihletett
mozzanata kétségtelenül Ladányi Andrea
szerepe. A zenei motívumot táncba költő
Vágy-allegóriát megformáló táncosnő
ámulatba ejti a nézőt. Győzi technikával,
szuggesztivitással az eksztázisba torkolló
szüntelen fokozás rend-kívüli
követelményeit. Sikere elsöprő és
megérdemelt. Ő az egész mű drámai
hatásának egyik fő hordozója.

Örömmel fogadtuk a szimfonikus ba-
lettek feléledését Győrött, mert ezekben a
nagy epikus táncfreskóktól eltérően
„tiszta", abszolút táncra épülő kompozí-
ciókban a táncban való gondolkodás
távolabbra mutató zálogait látjuk. A
szenvedélyes odaadással táncoló együttes
meggyőző ereje, a koreográfiával elvá-
laszthatatlanul összeforrott színpadi hatá-
sok (Gombár Judit és Hani János, jel-
mez és világítás), az egész produkció
művészi egysége most is megragadó él-
ménvként hatott,

Ravel : Bolero (győ r i Kis fa ludy Színház) . Jelenet a balet tbő l , az elő térben Ladányi Andrea ( MT I - f o t ó )


