egyező-távolodó feszültségéből lett vé mitikus alakok vezetnek a passió vég
gül is különös varázsú művészi kaland. pontjáig. A titok kapuján át érkező
A Szülőház címet viselő első rész a három fiú Szabados György zaklatott,
V á lto zato k kolindára
zárt faluközösségről szól, amelynek ha elviselhetetlenségig idegtépő zenéjének
gyományai, rítusai, ősi törvényei ütköz hangu’atában éli meg a nagyváros elA szarvassá v á lto z o tt fiák
nek a három szembeszegülő fiú vágyai gépiesedését, embertelen világát, amely
val. Ám a matéria ellenállhatatlan nemes ben az egyik fiúval áramütés végez, a
szépsége Novákot magával ragadja, és másik az erkölcsi csábítások sűrűjében
megfogalmazásában mélységes szere politikai öntudatra ébredve, harcolva
A táncdráma 1985-ös szegedi bemuta lemmel fénylik az ősi összetartozás bukik el.
Különös gondolati találkozás, hogy
tója óta Győrben folytatta sikerét, és védelmet nyújtó fészke. Emelkedetten
most második évadjához érkezett volna költői és vonzó ez a világ. Bár érezzük ebben korántsem Juhász 1957-ben írott
a kettősséget, a zárt közösség megtartó költeményével, hanem inkább a kor
Szegeden.
A Bartók Cantata profanafaz utaló ereje mellett a merev kötöttség béklyói szakra visszapillantó, 1971-ben írott ön
címben a „tiszta forrás” szimbóluma, a ból való szabadulás vágya hajtja a három életrajzi vallomás képi átköltéseivel ta
kitörés, a kozmikus szabadságvágy, a fiút a csoda megkísértésére, mégiscsak lálkozunk. Ott hallunk a faluból a vá
régi kolinda jelképének megannyi válto ez az az elveszett paradicsom, amelybe rosba jött . . . „szólni alig merő fiú”zata sejlik fel. A farkasok dalának ne majd Markó Iván táncában, álmában r ó l. . ., „akinek törékeny zászlajára a
akinek
vezte Tóth Aladár 1936-ban. Juhász visszavágyik a városba szakadt fiúk hűség és hit vala írv a. .
Ferencnek A szarvassá változott fiú ki utolsó megmaradt hőse. Magas hőfokú sovány, ifjú vállaira „bíbor szárnyakat
áltozása a titok kapujából 1957-ben „a lírai hangulatok, elementáris erejű botos növesztett a történelem. És megkoparomán kolinda ősképletének fordítottja tánc, égő gyertyákkal beáramló leányok szította tollal-lombozó” vállait „izzó
ként született költeménye” nem a termé rítusokat idéző kontrasztjai éltetik a késével”. Markó táncdrámájában a fiú
szet szűzi közegében, hanem a fejlődő kompozíciót. Költői látomás az óriási fehér zászlót ragad; a színpadot hirtelen
nagyváros világában vélte felfedezni a pártákkal ékesített három fehér meny elborító fehér zászlóerdő pedig pillanatok
faluból kirajzott nemzedék felszárnyalá asszony fénysugaras oltárképként ki alatt a keresztbe rakott zászlórudakkal ala
emelkedő szimbóluma. Messze vagyunk kult, tüntető sorfallá változik. Az elbukó
sának útját.
A „fényes szelek és szarvasok nem már Juhász Ferenc versétől, amelyben fiút a túlélő főhős fogja fel karjaiban,
zedékéről” szóló énekben a kiválásról, az otthon melege egyben a főváros miközben a magasban felettük megjele
átváltozásról, a vissza nem térésről tett közeli község fojtogató sivárságát is nő üvöltöző demagóg hatalmassá nö
hitet. Ez a Bartóktól messzire tért költe jelentette. „Ne emlegesd az apámat, vesztett árnyéka viliódzva vetődik a
mény adta az indítást Novák Ferenc és húsából kivirágzott a bánat” . . . nem is Dóm falaira. Végül a főhős álmában
Markó Iván táncdrámájához; ők azon szólva későbbi prózai önéletrajzi vallo megjelenő vágyott ősi közösség látomá
ban végül is már egészen más korszak másáról „Óh, hogy gyűlöltem ezt a sa után csillogó fehér agancsokkal meg
ban élik meg az elszakadás, az átváltozás falut. . .” Inkább csak a végponton, a koronázott fehér szarvastestvérek és a
drámáját. Az alapötletet megfogalmazó fiait elvesztő „kiáltozó anya” megindító- fiát karjaiban tartó anya földöntúli tisz
Novák Ferenc a „faluból feltört raj” an szép szólójában villan fel a Juhász taságot sugárzó piétaképe zárja a drá
nemzedékének, Sarkadi, Soós Imre, vers emléke. Rossa Ernő mezőségi mát.
Már korábbról megszoktuk, hogy
Nagy László, Kondor Béla tragédiája zenétől ihletett kompozíciójában fel
ként érzékelte „a titok kapuján” át csendül az a bizonyos zárt széki tánc Markó Iván egy-egy új művénél nem
lépve visszatérni nem tudó, az idegen rend is, amely mágneses húzóerővel mindig a koreográfiái, motivikai meg
közegben felőrlődő szarvasfiúk elszaka vonzotta az utóbbi évek fiatalságát. formálás hoz a korábbiakhoz képest
dását. Eredeti elképzelésében a három Visszatérő furulyaszó jelzi az elvágyódás lényegesen újat, hanem az egész mű össz
hatása fogalmazza meg szuggesztíven
fiú, akik már nem tudnak elhelyezkedni dallamát.
a falu ősi világában, álmaik, vágyaik
A téma második része, a város, a koreográfus filozófiai mondanivalójá
vonzásában lépik át a titok kapuját, és Markó Iván megfogalmazásában, sajátos nak újabb inkarnációját, a külvilág rom
a XX. századi nagyváros embertelen stílusához hasonulva szervesen bele boló erőin felülemelkedő, megszerve
dzsungeljébenmindhárman elpusztulnak. illeszkedik eddigi oeuvre-jébe. Egyik zett humánum himnuszát.
A dráma első részét, a folklórhagyo utolsó művében, a Cirkuszban, szomor
A nagyvárosi civilizáció - a XX. szá
mányból építkező ősi faluközösség ké kás iróniával játszotta el a Csodavárás zadi elidegenedés, géppé válás - élmé
pét Novák önmaga valósította meg. történetét, ezúttal kemény tragédiaként nyét Chaplin óta sokan, sokszor fogal
A nagyváros modern balett stílusú meg fogalmazza meg a Csoda heroikus meg mazták meg; maga Markó is utalt már
fogalmazására alkotótársként felkért kísérlésének drámáját. A titok kapuját rá korábbi műveiben. A pénzért árult
Markó Ivánnál azután a téma „szuverén átlépő három fiú többé nem térhet vissza szerelem, a kitartott férfiak a Mandarint
életbe kezdett” ; „Iván másfelé vitte a az együvé tartozás világába, az elpusz idézik. Igazán érdekessé, az eddigiektől
befejezést” ; elvonttá, szimbolikussá tult testvéreit túlélő főhősnek magára eltérővé a fehér zászló pillanatától válik
vált . . . nyitva maradt a vég. „Nála még maradva önmagából kell megteremnie a a kompozíció, amikor remek vágástech
van remény” - mondja Novák Ferenc. csodát, az ősi közösség humánumát is nikával, gyors, váratlan váltásokkal,
A két egymástól merőben különböző magába ölelő, új emberi létet. Mindez fénydramaturgiával a tüntetésen, dema
egyéniség prizmáján átszűrt közös témá jellegzetesen Markó-nyelven megfogal gógon át sűrűsödik a dráma egészen a
ból talán éppen így, a stílusok-filozófiák mazva jelenik meg. Álomszerű víziók, főhős víziójáig, a mitikus befejezésig.
PÓR ANNA
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A Győri Balett jellegzetes alkotói mód
szerével ezúttal sem annyira egyedül a
tánc, mint inkább a vele együtt élő szín
házi eszköztár elemei, kellékek, fényhatá
sok emelik tovább a drámát. Igazi szce
nikai trouvaille a magas fémes csillogású
felhőkarcolószerű falak hirtelen össze
szűkülése, a nagyváros szorongásos él
ményeinek vizuális megfogalmazása.
Szabados György zenéje tökéletesen
társul a kompozíció elképzeléséhez,
dzsesszes, szimfonikus és régi magyar
zenére utaló megfogalmazások vezetnek
a kolindára utaló jelképes végpontig.
Végezetül: a Novák-Markó-féle új
szerű társulásból vitára, továbbgondolás
ra serkentő vonzó mű született. A tánc
dráma értelmezése szavakban nehezen
megfogalmazható, éppen azért, mert
sajátos táncos dramaturgiája, jelzésrend
szere többféle képzettársítást enged a
nézőnek. De az a gyanúnk, hogy ezúttal
a két alkotó jellegzetes művészi habitusa
révén a végproduktumban máshová is
jutottak, mint ahová Novák Ferenc
eredeti szinopszisa indult volna. Eleve
másról is szól ez a dráma, mint Juhász
verse, de talán még azon kívül is ambivalensebb érzéseket fejez ki hazai tája
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kon, vagy éppen egész Közép-Európában, az ősi közösség társadalmi védel
méből kitörő fiúk nemzedékének elbuká
sokon, felemelkedéseken át vezető, el
kerülhetetlen küzdelme.
A
kolindamí toszt
újrafogalmazó
táncdráma - a továbbgondolást ránk is
bízva — többféle értelmezést is rejthet
magában. Egyik alapvető indítéka két
ségtelen a hazai, tágabb értelemben
közép-európai társadalmi változást meg
élt nemzedék önmaga múltjával, életútjával való számvetése. Az életérzés
közös megfogalmazása, a termékeny
egymásra hatás további távlata már egy
magában is figyelemre méltóvá teszi az
alkotói társulást.
Törvényszerű is volt talán már ez a
találkozás. A két egymástól merőben
eltérő stílusban, műfajban alkotó kore
ográfus, külszínre talán ellentétes képle
tekkel, de végső soron mégis szinte egy
idejűleg kezdett szerephez jutni a hazai
színházi megújhodás áramlataiban.
Markó Iván táncszínházát az utóbbi
évek színházkritikája a saját hatáskörébe
tartozónak kezeli, mert úgy látja, hogy
„totális színháza” már nem mérhető
egyedül a balett kritériumai szerint.

A Győri Balett rendkívül szuggesztív
tömeghatása, az ifjúság körében olykor
eksztatikus ovációt kiváltó „totális”
színpadi hatásában a látvány, a szcenika,
kosztüm, díszlet, tudással, intuícióval
alkalmazott fénydramaturgia a mozgás
nak, zenének, beszélt szövegnek egyen
rangú társaként van jelen. A sajátos
asszociációs szimbólumrendszerre épülő
dramaturgiája, az együttesi munka ma
gas hőfokának emocionális hatása fel
keltette a modern színházi törekvésekre
figyelő kritika érdeklődését. Novák Fe
renc koreográfiáit, a Kőműves Kelement
és a Passiót pedig egyenesen a Tánc
fórum színpadáról emelték át színházi
rendezők, Marton László és Kerényi
Imre, a zenével, tánccal gazdagított
„komplex” prózai színház világába.
A Kőműves Kelemen rockballada és a
Csiksomlyói passió az évek során válto
zatlan vonzerővel játszott előadásai az
óta már műfajteremtő kezdeményezés
ként vonultak be a hazai színházi köz
tudatba. A külhoni korszerű áramlato
kat, a komplex színházi törekvéseket
vagy éppen a magyar rockzenét hazai
hagyományú mozgás- és rítusrendszerrel
egyesítő irányzat egyik ágon többek
között Bornemisza Magyar Electrá]K\g,
a rockvonalon pedig az István, a király
többrendű metamorfózisain át a Nemzeti
Színház meghódításáig vezetett.
Markó Iván és Novák Ferenc egy
mástól merőben eltérő szellemiségű,
stílusú munkássága más-más irányból
közelítve végső soron a naturalizmustól
eltávolodó stilizációt, általánosító köz
megegyezéses mozgás-jelrendszert ke
reső hazai színjátszás megújhodásának is
ösztönzőjévé lett. A klasszikus balettből
érkező Markó Béjart-nál találkozott a
színházi ősforrásból, rítusból, táncos szer
tartásból merítő inspirációkkal, az elve
szett színházi mágia újraélésének, az ifjú
sági tömegek emocionális meghódításá
nak titkaival. Novák a hazai néptáncmoz
galomból nőtt fel. Ösztönösen, szuggesz
tív ifjúsági vezetőből lett tudatos nép
rajzos, a folklorista nemzetközi kitekin
tésével megismert rítusokat változtatja
eleven színházi gyakorlattá. Koreográ
fiái ihletének egyik legfőbb forrásától,
a mezőségi Szék község táncéletét fel
táró tanulmányától jutott el már sok éve
a nyugati táncvilág egyik központjában,
Amszterdamban működő táncszínház
hoz is. Közös vonásuk, úgy látszik,
többek között a drámai véna, a töme
geket megragadó szenvedélyes szuggesztivitás.

