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"Csak 
tiszta forrásból!" 

Volt egy Öreg apó. 
Volt néki, voll néki 
Kilenc szép szAl ' ia. 
Nem nevelle Oket 
Semmi mesterségre, 
Csak erdőket járni, 
Csak \Iadat vadaszni. 
~s addig-addig 
Vadászlak, addig: 
SZ8rvsssá vllJtoztak 
On a nagy erdőben . 

És az II szarvuk 
AjtÓn be nem térhet, 
Csak betér az völgyekbe; 
A karcsú testük 
Gúnyában nem járhat. 
Csak jArhat az rombok közt; 
A lébuk nem lép 
Tüzhely hamujába, 
Csak a puha avarba; 
A szájuk többé 
Nem iszik pohál bór, 
Csak liszIa forrásból. -I me, igy sz6t a szarva -

sokká változtatot! fiúk 
történetének röviditett 

változata. annak a román 
kolindának bartóki átkölté· 
se, mely inspiráci6ja volt a 
zeneszerző egyik legjelen -
t6sebb múvének. a Cantata 
Profanának. s amely azóta 
jelképe és szimb6lumte
(emlő motivuma fél évszá
zad magyar múvészetének. 

Bartók Béla 1914-ben 
Erdély hegyi útjait járva, 
Maros·Torda megye egyik 
kis falujában. Felsőoroszi
ban jegyezte fel a sokgyer
mekes vadászról szóló ro
mán népballadát. A szar
vasokká vált fiúk történetét 
Erdélyi József ültette ma
gyar nyelvre. majd ezt Bar 
tók átköltötte, alkalmassá 
tene zenei elképzelései 
megvalósltására. 1930-
ban komponálta a Cantata 
Profanát kettős karra, 
nagyzenekarra, tenor- és 
basszus szólőra . Egy évvel 
később, 1 931·ben ars poe
ticáját fogalmazva már a 
Cantalára utair: .. Az én iga
zi vczéreszmém ... a népek 
testvérré válAsának eszmé
SZEGEDI FESlTlvAL MAGAZIN 1985 

A profán kantáta matamorfózisai 

je. a testvérré válásé min
den viszály ellenére. Ezt az 
eszmét igyekszem szolgál
ni zenében: ezért nem vo
nom ki magamat semmiféle 
hatás alól, eredjen az szlo 
lIák, román. arab vagy bár
miféle más forrásból. Csak 
tiszta, friss és egészséges 
legyen az a forrás r A be
mutató jó néhány eszten 
dőt késett. mert annak ide
jén nem volt olyan fel ké· 
szúltségú kóru s, me ly vál
lalkozhatott volna a mú be
mutatására. lu 1936-05 
magyarországi bemutató 
nem utolsósorban Vaszy 
Viktor érdeme. A hazai kö 
zönség az ő betanltásában 
a Palesztrina-k6rus, vala 
mint R6sler Endre és Palló 
Imre közremúködésével. 
Dohnányi Ern6 vezényleté 
vel ismerhette meg a rnú
vet. Tóth Aladár a Nyugat
ban 1936. november 10-
én megjelent kritikájtlban 
többek között azt Irta: 
"A Cantata a természet és 
szabadság zenéje, mely gá
takat nem ismer, csak amB* 
Iyekkel önmaga szabályoz* 
za magát ... A .farkasok da
Ia' ez a titáni muzsika a 
szolgalelküség korábal}. 
De ugyanakkor sajgóan 
IAjdalmas, forró embersé
gével lelkünk legmélyébe 
markoló üzenet, amelyet 
egy költ6óriss küld ne
künk, egy királysaslelkú 
ember. aki köznapi éle
tűnkb61 kiszakadt az örök 
szabadság. .. magányára. 
Hogyan kerül korunkba ez 
a meghökkent6 korszerüt
lenség? De hátha 6 beszél 
igazán igazul, a mai id6k és 
mmden id6k mélyér6/. ki· 
mondva bátran. himnikus 
pátosszal lelkünk rejtett. le· 
nyomott igazátr Bartók 
Béla ősi hitvallása. egész 
küzdelmes múvészetének 
és múvészéletének, eszmei 
tartalmainak himnikus ki 
nyilatkoztatasa a Cantata. 

Egy világot cipel a vállán az 
összeroskadás minden pil 
lanatban fennálló kockázB* 
tával. Művészetet az ~érte
temig és tovább" intellek
tualizmusa és a magány 
fonja őssze kultúránk leg* 
nagyobbjaiéval, Adyéval, 
József Aniláéval, Csontvá* 
ryéval. Bartók náluk is to
vább lep. a magány űzi ide· 
genbe, így keresi erdőkön a 
maga visszhangj át. Ez a 
visszhang magyarul felel, 
de a rengetegből visszave 
zet6 út: ..... köves, üres, ter~ 
méketlen R
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Bartók a Canrata Profa
nát egy nagy zenei tripti * 
cha n középsó darabjának 
szánta. Elképzelése terv 
maradt. De az elmúlt évti· 
zedekben hatalmas ttlpti
chonná terebélyesedett a 
bartóki gondolat. centru 
mában a zenemúvel. egyik 
oldalszárnyán azokkal a 
költeményekkel, amelyek 
ennek az alkotásnak szelle
mében. s hozzá kapcsolód
va szü lettek, másik szár
nyán az a táj. erdő , renge
teg, ahová Bartók művébót 
8 szinekbe, vonalakba, for
mákba álmodott szarvaso
kat tereltük. Vajon miért le* 
heten a Cantata. ez a HPO
gány parasztzsoltár" Idin
dulópontja és mércéje egy
szerre a XX. századi magyar 
művészetnek? Mert tény, 
hogy kevés olyan eleme, 
motívuma van a magyar 
múvészetnek, mely oly 
gazdagon teremtett volna 
új és új alkotásokat. mint 
éppen a sZ8rvassá vá ltozott 
f iúk története. Ez nem lehet 
véletlen, s nemcsak azért, 
mert összecseng a magyar 
eredetmonda csodaszarva
sával. hanem elsősorban 
azért, mert mércét állit, is
kolát teremt, kötődni houá 
nemcsak rangot , de fele
lósséget is jelent. Olyan 
komplex problematikát su
rít. mely talán még aktuáli· 

sabb. mint ötven eSltende ~ 
je. Aktuális, mert közép
pontj~ban a nemzedékek 
egymásnak feszü lése, a 
szabadság megszerzésének 
vágya és lehetősége, a ha
gyományőrzés vállalása, 
ápolása és meglagadása
megújitása, a Hcsak tiszta 
forrásból " gondolatának és 
megvalósltásának pokoljá
rása. a modern ember 
dZ8ungelélménye áll. Talán 
mostanra értek meg a tar
sadalmi feltételek, hogy 
Bartók igazságát. az úgy
nevezett bartóki szintézis 
egyetemességét kiterjeszt
hessük mQvészetűnk min
den szférájara. egész kultú
ránkra. S ez a kultúra úgy 
népi, hogy zenéjét, irodal
mát, képzőmúvészetét. 
sllnházát, f ilmtermését az 
egéSl művészi közgondol
kodását olyan múvek al
kotják és hatják át, melyek 
a nép gazdag hagyomá
nyaiban gyökereznek, a 
nép anyanyelvének kin 
csestárából táplálkoznak, a 
nép szellemét és érdekeit 
őrzik. de ugyanakkor tisz
tában vannak azzal is, hogy 
érdekképviseletüknek kor
szerű nek, XX. századinak, 
mai kérdéseinkre válaszo
lónak kell lennie. 

A Cantata Profana nagy 
triptichonjának egyik tab
lója a versek világa. Azok a 
kantáta-ih lette költemé
nyek tartoznak ide, ame
lyeket vagy a mondandó 
vagy Bart6k varázsa ihle* 
tett. E költemények bizo
nyíljék. hogy Bartók és B 
bartóki zene otthonra lalált 
a nemzet szfvében, zeneér 
tők és botfúlúek, művészek 
és múéivezők Sleretete és 
tisztelete kísér i, őrzi , ápolja. 
Több még a hlvője mint az 
értője. több a védelmezője, 
mint e lemzője . Oe hogya 
bartóki világ közelebb ke 
rüljön a tömegekhez, sokat "'
tettek a költők. közöttük v 
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Juhász Ferenc: 

A szarvassá változott fiú 
kiáltozása 
a titkok kapujából 
(r6"Ie1.k) 

Édes fIát az anyja hMa, 
messziről kittiton, 
&das fiát az anyja hlvta, 
messZIről kiáltott. 
a ház elé ment. onnan kiáltott. 
nehéz kontyát lebontotta, 
sz6tt abból sűrű rengó fátyolt. 
bok~ug-érö drága leplet. 
sz6n súlyosan-lobban6 palástot. 
fekete-rojtos zászlót a szélnek 
a túz-Iucskos, vér-szag6 alkonv· 
UjjaIt csiHag-kácsokba fonta, 
arcét a hold habja bevonta, 
és úgy kiálton édes fiának. 
mint egykor édes gyermekének, 
a ház elé ment és szólt a szélnek. 
szólt az énekes madaraknak.. 
sz61t a szerelmes .... adludaknak. 
odasz6lt il! didergő nádnak. 
e holdban-leblsel6 krumpliVItágnak. 
a földbe-nött here-fürtli bikénak. 
a kutal-árnyazó kis ecetfának. 
odasz61t o: ugráló halaknak. 
o gyGrÚknek. amik gyapjasan sul&dnak: 

hallgassatok madarak, ágak.. 
hilUgassatok, mert tólklaltok. 

hallgassatok halak,. virágoIc.. 
hallgassétok. mert szólni szeretnék, 

hallgassatok fold mirigyei, 
vibráló uSlonyok. eg,-erny6k, 

csendülj nedvtll<.bP.-ágyazott ZSóngás. 
alOmQl( mélyéból il l>Zivérg6 zi:ljongih. 

érc-szt:mérm;j S2u.:ey.. vana -s.zugyü nyájak 
haUgaSi3tok, mert fölkiáltok, 
ff.>lkiéltok IIZ én fiamnak! 

Édes fiát az anyja bilit;!. ". 
messzirő! kiáltott-

gyere vissza édes fIam, 6. gyere vissza 
hagyd azt a kő-vi lágot, 

• 

kö-erdó Sl8/Valla. fC/st-kodök. vlllllny. háló:latok. ve9yifén'Yek. 
vas-hidak. villamosok habzsolják tbt a vtrBd, 

rajtad naponta száz sebet útnek, te sose útsz vissza 
én hiv lok. a te éde~nyád. 

gyere Vissza ilrl&s fiam, 6. 9yar(t vissza_ 

Ott állt a:t Idő heg'igerincén. 
oU állt a mindenség tOlOny-c;ucs:kén, 
oU állt a titkok kapujában. 
szarva-hegye li csillagokk.al Huszon. 

• 

s szarvas-hangon a fiú igy kiélton. 
VIsszakiáitOU .iiZu!ö -anyji!inak: 

anyflm. -edesanyitm. nem maherak vissza, 
száz sebr.m kiforr szfn-arannyal. - ' 
naponta lerugyok, száz gol\l6 szU9yemloen. 
naponta fölkelek. szbzs20r telleseb~n. 
naponta megha/ok Mrom-millilJrdszor. 
naponta születek hllrom-rnilliárdszor. 
szarvam minden ht:9ye kettös -ta!pú vaS-vill8ny~Iop.t 

" , 

szarvam minden ága m8gas:eszúltségtí-ar8mvezel~k. 
$Zemeol nagy kereskedelmi hajók kikótOje, ereim fekcta kábelek. 
fogaim vas.hidak, szIvemben taJt~cnak a stÖJnnyet·ilBtnzseyÓ 
tengerek. 
mtndtln csigolyilm lüktetó nagv·varos. fustölg6 k6-bárka alépem. 
minden sejtem nagy gyAr. atomom naprenésler • 
herf'tgú!yoim a nap-hold. a tejút g&rincvt>IOfll, 
galaktika törtök agyam egy sejlése 

• 



OlY3íl kiemelkedO alkotok. 
mIn. Illyés Gyula, Juhász 
Ferenc, Negy László, 
Csoóri Sándor, Keresztury 
Dezsó. Fodor András. Ró
nay György. Gyöngyössy 
Imlt], Horváth Istvan. Boda 
István és sorolhatnám. 
A triptichon versszárnyá 
nak kiemelkedő múve Ju
hász Ferenc hatalmas ver
seposza. A sZ/Jrvassa válto
zoU fiúk haltoz8ss a titkok 
kapujában. Hogy mcnr.yire 
közel áll houá Bartók és 
zenéje, azt széles áradású 
vallomásflból, az ÖrvényIé
sek Bartók Béls körül elm ű 
versfolyamából érthetjük 
meg. Ez a mu Magyaror
szsg alelmet viseli, s ezáltal 
félelmetes és fenséges 
kapcsolatot sejtet és Igazol 
zeneköltő és hazája között. 
Ime egy részlet: wBartók 
élete: a meg-nem-tsgad
ható küldetés. Bartók mü
va: egytflen sZ8badság
harc. Csak a kíátkozva
e/égetett Giordaf/o Brunó
hoz. az emberiség legna
gyobb és legbátrabb szel
lemeihez hasonlítható éle
tének ~s jellemének tiszta
sAga és következetessége. 
kegyetlen. ónemésztó SZ8-
badságszerecece. (amely 
úgy ette föl B .~zBbadsáfl 
tápláléka nélhi! onmagát. 
mint mámoros szerveze 
tek) é:; művének múlta,
fölperzse/ó, fó'lszabad/td, 
az egész létezést úlia-szer· 
kesztó. magányos. min
den-eddig-voltat újravizs
gáld konok bátorsága. Har
ca nemcsak önmagáért 
volt. nemcsak bonyolult és 
pontos. kristályszerkezetü 
és az eleven tesI vér es nyi
rokpályáival átszólt szerve 
zecu. 6si-harmóniáju. és a 
nép szenvedéseiból és öro
meiból fö/gomolygó zené
jéért. de Magyarország el· 
len is volt. 6. az a Magyar
országr 

Juhász szarvasénekében 
a nagy bartóki gondolatok 
emelkednek a Xx. század 
második felének költői 
csúcsaira: a nemzedéki 
kérdés. a szabadság -prob
lematika, és az erdő
élmény korszarű megfogal
mazása ez a vers. Juhász 
állandóan éli a mindenkori 
csodaszarvasok tragédiáját 
és küldetését. az egyete
mes igazságok mellé hoz.
zhadja önmaga gondolat
és érzelemvilágát a változó 
kor mindig változó kérdé
seire keresi a feleletet. 
SZEGEDI FESlTIvAL MAGAZIN 19115 

A román kolinda szimbó
lumrendszere áttranszpo· 
nálódik ~Juhász művében. 
Már csak egyetlen szarvas· 
fiú létp.zik. s ez nem más. 
fTlint a változást megéjt. 8Z 
átalaku lást elszenvedett 
költő. Az erdO pedig a 
nagyváros dzsungele, aho~ 
vá kiszakad a fiú a szülői 
ház és a faluközösség 
anyaméhéből. A műben a 
nemzet szellemi tudata úgy 
korszerű és modem, a kor 
ral egyutt lélegző. hogy 
közben át és átjárja a sajá
tos népi érdek. igény és 
gondolkodásmód. benne a 
népről esik a szó, a nép ma
gasrelldűvé emelt nyelvén. 

A múfaji triptir.hon har
madik terepe a képzőmú 
vészet birodalma A festők, 
grafikusok és szobrászok 
megkrsérlik vágy és való 
ság, szándék és beteljesü· 
lés, indulás és megérkezés 
két pólusát összeszikráz 
tatva a betekintést a bartóki 
szintézistitkaiba. Ahány al
kotó, annYl féJeképpen kö
zelit e témához. Tóth Fe
renc fest6múvész Bartók 
portrejáról mondja: .... . az 
átfestések során változott a 
háttérben lévó szimbólum 
is. El6szor a magyar népda
lok büszke pávagalamb/a 
vol; a fej Ni/ott. Most utóbb 
a Cantata Profana csoda 
szarvasának jelképes iJrany 
trófeája. mely 8 milvész feje 
lelelt töviskoronár8 emlé
k.eztel. .. H A kolozsvári 
Szervátiusz Jen6 szinte ki· 
vette a vésOt az erdélyi ha 
vasok pásztorainak kezé
b61. úgy mesélte el habos 
jávorpatlóba a tragikus sor 
sú fiuk hist6r1tiját. wHa lu 
datosan csinálom. sohase 
született volna meg. De 
vers és zene ugy ó'sszeéretl 
bennem. hogy meg keflett 
születnie H mondotta 
munkájár61. Egészen más 
világot tükröz Kass János. 
aki több rajzot készitett 
Bartók mGveihez, s &gy so· 
rozatot Juhász Ferenc köl· 
teményéhez. Nála komplex 
élményként jelenik meg a 
két problematIka, melyek 
telesetnek és kiegészitik 
egymást. Ezeken a lapokon 
érhetó tene., leginkább az 
a szándék. hogy Bartók és 
szarvasai mellé önnön arc~ 

mésát, sOt l1emzedéke. a 
szarvasosnak keresztelt ge
neráció portréjat is megfo
galmazza - mintegy tiszta 
forrásba belenézve önma
gára és társaira találjon. Es 

a tÖbbiek! Szalay Ferenc. 
aki tiszta formakultúrával 
hiteles;ti az ot egymásba 
kapaszkod6 táblcH; Szabó 
Iván. aki n&gy cseresznye
fapaJlóba faragot! rel iefjén 
négy bartóki mG szembe ~ 
sülé!'i pillanatá! jeleniti 
meg, Berki Viola. aki a me · 
se esodájáb61 táplálkozik; 
Zollanfy István. aki szutre
ális látomássá emeli a néki 
szóló üzenetet; Réber 
LIszló. akinek linómetsze· 
tein a fekete-fehér ellenté 
l ek traglkuma fogalmazó~ 
dik meg: Kovlcs Margit, 
akinek kerámiája a majdan i 
ujratalalkozást sejtetni en
gedi; Feledy Gyule. aki drá
maian improvizál; Vas8S 
Károly. akinek szoborkom ~ 
pozlclóján a szarvasagan
csok alkotják az inhatolha-

tatlan e rdőt; Papp Gyó'rgy. 
aid nek szIve AZ apához húZ; 
Kocsis Nagy Margit. akinek 
kisplasztikáján a szarvas 
visszautal eredetmondánk 
csodaáJIatára ... 

Költők. festők , szobrá
szok - s tegyük hozzá. fil· 
mesek. btibosok. s immár 
balettmúvészek - kisérIIk 
meg vágy és valóság. szán
dék és beteljesülés. indulás 
és megérkezés két pólusát 
összeszikr3ztatva fölfedni a 
titkot. Juhász Ferenceel 
óhajt juk: .. O. csodálatos 
szabadsági 6, Bartók Béla 
zöld óriaslángokat Jövel/ó 
szarvasstlve. váltsd meg a 
mi törékeny. árva. mindig
újal-akaró szivünket kó
ben. fában. zenében, betü· 
benr 

Tandi lajos 

A szarvasosnak 
keresztelt 
nemzedék 

Juhász Ferenc 
az indulat nemzéséről 

és a vers kristálvosodásáról 

E zerki leneszázötver]
négvben. az Uj 

Hangban nagy visszhangot 
kiváltó vers jelent meg az 
ifjú költőzseni. Juhász Fe
renc tollából Slarvasének 
(Bartók Béla: Cantata Pro
fana) eimmel . E költemény 
kiteljesaden az 1957 -es kö
tetben. ahol mAr A szarvas
sa változott fiú kiáltozá
sa a litkak k.apujából eim
mel jelent meg. A vers fo-

gantatásáról, a születés kö
rülményeiről ezeket mon
dOlla a Kossuth-dljas köl
tő. az Új Irás főszerkesz~ 
tOje: 

- Történelmi távlatból 
visszatekintve e vers köré is 
környezet kristályosodik, 
gl6ria nemesedik, mitoló
gia kerekedik. A valóság
ban mindez sokkal egysze
rúbb volt. A vers két él
ményből táplálkozott, 
Hadd szóljak eIOször az el~ 
sOrOl, a zeneirOr. amely vé
gui is Bartók fénykörébe 
vezetett. Akik ismerik ver· 
seimet. tudják, hogy Pest-
tOl nem messze. Bián szü~ 
lettem. s ott értem suttyó 
koromig. Sokat tűnődtem. 
miféle zenei impulzusok. 
hangélm~nvok érhettek 
engem gyerekkoromban. 
Emlékezem. hogy gyerek
ként cietektoros rádiót fab· 
rikáltunk. e kristályszerke
zettel világűr tévelygO 
foszlányalt fogtuk be biai c> 
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horizontunkba. A faluban 
dalárda működött, rézhar
sonáikat nemzeti ünnepe
ken és temetéseken fújták, 
bélokon szólt a cigányze
ne, a lakodalmakban ré
szegek üvöltözték a ma
gyar n6tát, húsvétkor a ka
tolikus templomban Bach 
passi6i hangzottak fel a 
fújtat6s orgonán, s ezek a 
zenei élmények, ezek a 
vulkanikus virágzások mé
lyen belegyökeresedtek 
szivembe, de arr61 nincs 
emlékem. hogy kamaszko
rom falujában a népdalok 
~megfert6ztek~ volna. 
Amikor aztán végleg Pest
tel jegyzett el a sorsom, 
meglehetósen zavaros idók 
jártak. A fotdulat éve, 1948 
után j6 ideig Bartók nem 
volt kivánatos muzsikus a 
hangversenydobogókon. 

Hosszú szilencium után, 
1953-ban vagy 54-ben a 
zeneakadémián nagysza
bású Bartók-ciklust szer
veztek. Fiatal költóként 
együtt hallgattam ezeket a 
lenyűgöz6, elementáris 
eróvel ható. fantasztikus 
zenéket Ferenczy Bénivel 
és Va:. Istvánnal. A zenei 
ráismerés fantasztikus él
ményét élhettem át, mely 
leterített. átitatott. magával 
ragadott. Villószinűleg a 
Cantata Profana elemi ól 
ménye rökto ki belólem a 
Szarvaséneket, az inspirAI 
ta a tölfokozott indulatot, a 
szorongó és feszengó köl
tói szándékot, s mintegy ki 
is jelölte irodalmi röppá
Iyámat. 

- Gondolom. ennek a 
zenei hatásnak talAlkoznia 
kel/ett a megélt sort; ellent
mondássival, a fölvállajt 
hivatás nehézsegeivel. 

- Az én versem. a 
Szarvasének a román ko
linda 6sképletének fordl
tottja. Ez - mai ésszel visz
szavefltve - szinte törvény
szerű, hisz a kor viszonyai 
inspirálták, mozgattAk sze
mélyes sorsomat. Bartók a 
sajAt korában azt a bizo
nyos tiszta forrást li termé· 
szet szűzi közegében vélte 
megtalálni, én egy új tef()
pet találtam, a fejlődő 
nagyváros világét. A szar· 
vassá vá ltozott fiú költe· 
ménye a kiválás verse, az 
átváltozAs, a vissza nem té
rés hitet tevő verse. Az ét 
zelmi robbanás, burjAnzAs 
ás gomolygáS az eredendő 
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képletet akkor ilyen módon 
fogalmazta meg. A vers 
szükségképpen hordozta 
annak a tbrténelmi kornak 
jegyeit. er6it és ellentmon
dásait, akaratát és ellen 
akaratát . Igy lett a szemé· 
Iyes sors vallató röntgen · 
képéből általános monda
nivaló. 

- Ez az általános/tás ar
ra utal. hogyafelszaba· 
dulást kdvet6en egy 
egész fai egy egész nem· 
zedék vállalta ezt a szakf
tást. 

- Azért fogalmaz6dha 
tott meg és válhatott álta
lánossá e költemény mon· 
danivalója, mert ez az Úl 
történelem nAmzedékem 
sok tagjától követelte a 
szakitást. a kiválás bátor
ságát, a vállalás bizonyta · 
lanságát. Történelmünk 
folyamán egy-egy ember 
fölszárnyaiAsa pusztén ki
vételes állapot lehetett, 
gondoljunk csak Petófi 
Sándor, József Attila. lIy
Iyés Gyula, Szabó Pál vaQY 
Veress Péter életére. Uj 
történelmünk szépsége és 
igazsága, hogy ez akiraj· 
zés természetes állapottá 
vált. Az alsó néprétegek 
szülóttei egy folyamat ré · 
szeként a szellemi lét ma
gasába kerUlhettek. A ~fé 
nyes szelek- nemzedéké
nek szokás nevezni ezt a 
rajt, vagy mint mondotta, 
akár ~szarvasos nemzedék
nek~ is. Emllthetjük Nagy 
l ászló. Kondor Béla, Sánta 
Ferenc, Sarkadi Imre. S06s 
Imre nevét. Főlröpült egy 
raj, egy nagyszámú csapat. 
akik kozül sokan megtőr
tek, elporladtak, kifénye
sediek, kristályosodtak, 
gyémantosodtak. Megél
ték a kiválás. a metamorfó
zis kínjait. azt a pr6bát. 
melynek visszahúzó ereje a 
szul6i ház, a faluközösség 
makacs magzatburka, len
dltóje pedig a megválto
zott térsadaiom elképzelt 
lehetősége . Le kellett 
győzni a fékhatásokat. szét 
kellett tépni a bizonytalan 
ság hálóját. barbár m6don. 
akár szül6knek feszülve 
kellett akaratát kierősza
kolni, pályáját kijelölni, a 
fólseb7.ett múlton tovább
lépni. Hitünket áltatte, 
hogy nem lehetünk ezután 
Olyan kiszolgáltatottak, 
mint amilyenek elődeink 

voltak. 

Poln.r ZolUn: 
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Megkísérteni 
a csodát 

Szabados György 
korunk zenei nyelvéröl 

K eltós kötésben él. 
- Dzsesszmuzsi-
kuskénl ismerik nemcsak 
hazánkban. de a határokon 
túl is. ugyanakkor minden
napi foglalkozása a gyó
gyftás - üzemorvosként 
dolgozik. Honnan e két 
gyökerú kiteljesedés? 

- Orvoscsaládban szü
lettem, s az embert. mint 
tudjuk, a!apvet6en két do
log motiválja: a gének és a 
környezet. ~desapámt6J. 
akit nagVon szerettem, az 
orvosi hivatás hitét. az em
beri tartást, az egyetlen élet 
felelősségteljes vállalását 
kaptam örökül, édes
anyámt61 pedig a muzsika 
szeretetét. Soha nem volt 
kétséges számomra, hogy 
orvos és muzsikus egyszer
re lehetek. Még akkor sem, 
amikor. már orvosi diplo
mával kezemben, zeneileg 
évekig semmiféle lehető
ség nem adatott számomra. 
Elképzeléseimet csak szük 
körben valósithattam meg. 
s e visszhangtalanságban 
legfeljebb átmenthettem 
ötleteJmet és vágyaimat. 
Közhely lenne azt monda
ni, hogy ma, miközben or
vosi praxist folytatok és ze
nét szerzek. muzsikálok, a 
test és a lélek gy6gylt6já
nak hihetem milgam. Egy 
biztos, igyekszem minél 
mélyebben megismerni az 
embereket, s lehet-e ezt 
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körü ltekintőbben és komp
lexebben. mint orvosként71 
S igyekszem Illegérteni és 
föloldozni -vigasztalni Őket 
zenémmel. 

- Hogyan fogadta Ma,
ká Iván lelkérését, hogy 
készítsen _programzenét" a 
szarvassá vált {Jük történe
téhez? 

- Megtisztelónek és iz-
galmasnak tartottam ezt a 
feladatot. Markó a múlt 
nyár végén keresett meg. a 
kérés allnál is inkább izga 
tott. mert eddig mindössze 
egy programzenél készítet
tem, Tóth János negyed · 
órás filmjéhez. Engem el
s6sorban dzsesszmuzsi
kusként Ismernek. pedig én 
"csak· muzsikus szeretnék 
lenni. A dzsessz a Xx. szá
zad speciális zenei nyelve, 
amelyet a korral együtt 
gondolkodó emberek nem 
kerülhetnek ki. A szarvassá 
változott fiúk történ&tében 
számomra a faluközösség 
csak a felszin látható réle
gél jelenti, a lényeg mé
Iyebben, ősibb közegekben 
rejtőzködik . Akolinda 
problematikája azért fel
emelő és szép, mert a ter
mésze! metamorf6zisát 
sz61a ltatja meg, s ezáltal 
máris időtlen, absztrakt. 
jelképes ereja és igényú. Az 
én munkám azzal kezdődik. 
amikor a három fiú kisza
kad a falu ősi burkáb61 és 
belekerül az álomvilágba, a 
modern nagyváros dzsun
gelébe. Ezt zeneileg kellett 
végigkövetni, s eljuttatni a 
kfsértések. csábítások. föl
emelkedések és el bukások 
során a végpontra. A világ 
sorsáról kellett gondolkod
nom, a kor hangján meg · 
szólalva, élet és halál \(ér 
déséről zenében sz6/va. 
MeggyözódéSE'm. hogy e 

témaban az a csoda latos, 
hogy kikerülhetetlen a tit
kok kapuja. a csoda megkf 
sértése. A csoda aZ ember 
számára az egyetlen és 
méltó kategória létének 
igazolására. Ezt az egyetlen 
lehetséges megoldást &s 
emberi igényt igyekez:am 
zenei leg megfogalmazni, 
mert csak ez tarthatja kar
ban hitünket. A csoda -
agyunk .acionalitásával j61 
tudjuk - lehetetlen, viszont 
oll emelkedhetünk ember
ségünk igazi magaslataira. 
ha megklsértjűk a lehetet
lent. Az már önmagában a 
csoda igazolása. 

- Kik. s miként szólaltal
ják meg mUlsikáját? 

- Nem kis gondot jelen
ten ennek a drámai balett 
zenének megsz6laltalása. 
Ha múfajáról kellene be· 
szél nem. nehezen tudnám 
meghatározni. A proble
matika alakItotta a kifeje-

zesmooot, Igy megtal~ltu:l 

t6 benne a régi magyar ze
ne attitűdje éppúgy. mint a 
dzsessz, vagy a szimfoni
kus zene élménye. Nehezl 
tette a megszólaltatást. 
hogy olyan zenei anyagol 
hoztam létre. mely bizo
nyos helyeken nyitott, imp
rovizációs készséget igé
nyeI. ezáUal az előadókt61 
aktiv közremúködést, 
egyuttlélegzést kfván. Vé
gű! is a Magyar Rádióban 
egy alkalmi zenekar szerve· 
ződött dzsesszmuzsiku
sokból. a modern zene 
megszólaltatóiból és szim
fonikus zenészekból. A fel 
vélelek során irdatlan ne
hézségekkel kellett meg
kuzdenünk, hogy egységes 
hangzás szülessen, ám elé
gedettséggel állaplthatom 
meg, hogya sokszlnú, sa· 
játos nyelvezetú, komplex 
lene inspirálhat ja Mark6 
Iván fantáziáját. 

Vallásalapítók 
Markó Iván 

vágy és valóság 
konfliktusai ról 

Február volt. amikor 
meglátogattam Győr

ben. Délután fél háromra 
beszéltünk meg randevút. 
Mark6 Iván ugyanabban a 
piros cslkos frottlr köpeny
ben feküdt a győri Kisfalu
dy Szlnházban levő irodá
jának sz6nyegén, amely
ben vagy nyolc évvel ez
el6tt Béjart szrnhazának öl-

töz6jében is fot6zták. Haja 
csapzott az intenziv próbá
t61, szemei egyszerre für
késznek és befelé figyel
nek. A GyOri Balett hosszas 
huzavona után nemrégiben 
kü lönvá lt, s a Kisfaludy 
Szin ház önálló társulata
ként dolgozik. Most éppen 
tizenharmadik produkció· 
juk fut Jön a cirkusz. avagy 
a csodavárás története 
címmel. Az elsO kérdés ter
mészetesen személyes jel 
legO. 

- Barassagyarmaton 
születtem 1947. március 
29-én, a Kos havában. Ta 
lán hihetetlen, de négyéves 
koromban pontosan tud· 
tam, hogy balett-táncos le
szek. Igy az Allami Balett 
Intézet hét évét lalán a töb
bieknél tudatosabban jár
tam végig. Ezt kővetően a 
Magyar Allami Operaház 
táncosa voltam. majd 
Maurice Béjart brüsszeli [) 
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A huszadik század balett je 
szlnházának tagja voltam 
hét évig . Azután kért föl az 
Állami Balett Intézet vég
z6s osztálya, hogy alapIt
sunk vezetésemmel társu 
latot az akkor felépült győri 
Kisfaludy Szlnházban. 

- Ezek szerint ti/ete tulaj
donképpen négy helysz/
nen zajlott. Az AI/ami 8a 
lett Intézetben. az Opera
házban. Béjart szlnházában 
lis GytJ,ött, Melyik mit tett 
egyéniségéhez. mit tanult. 
mívellelt gazdagabb? 

- Az Állami Balett Inté
zetben mindent megkap
tam, ami a mesterséget ille
ti. De vajon lehet-e tanItani 
a hivatásszeretetet, a vég
letek ig elkötelezettséget? 
Felmerülhet a kérdés, hogy 
mi is ez voltaképpen? Nem 
könnyű rá a válasz, én csak 
egyet mondhatok, minden
nél fontosabb az élet lé
nyegét kitöltő tartalom. Bi · 
zonyos szempontból a ba· 
lenintézet hermetikus k.ö· 
zeg, reggeltől estig zárt fa 
lak között folyik a munka, a 
tanu lás. Az Operaházban 
öt évet töltöttem és sokat 
tanultam Fülöp Viktort61. 
Róna Viktort61. Lakatos 
Gabrieliátót. Orosz Adélt61 
és Kun Zsuzsától. Bár je· 
lent6s szerepeket kaptam, 
a légkörrel nem voltam ki 
békülve. Aztán egyszer lát
tam Béjart együttesét. ma
gával ragadott. Betanultam 
egy számat, eltlsncoltam a 
várnai balettversenyen, 
majd bemutattam neki is. 
Ezt követően szerz6dtetett, 
és hét évet töltöttem a világ 
egyik első számú együtte 
sénél vezető táncosként. 
Meggyőz6désem, hogy 
Béjart forradalmasitotta a 
balettművészetet. damak 
ratizálta ezt a mufajt. rá 
döbbentette a közönséget. 
hogy gondolatot és filozó
fiát is ki lehet fejezni moz
dulatokkal. tánccal. s hogy 
minden ember potenciális 
közönsége lehet egy Hyen 
táncszlnháznak. Ilyen 
szempontb61 én Béjart- t 
.. vallásalapIt6nak" tartom 
és rengeteget tanultam t6-
le. bár az igazságkeresés
ben és világszemléletben 
az utóbbi években igen el 
térőek elképzeléseink. Arra 
sohasem gondoltam, hogy 
én valaha egy társulat ve -

O zetője. Sőt még arra sem, 
• G. hogy koreográfusa leszek. 

Történt egyszer. hogya ba
lettintézet hetedéves cso 
portja beszélgetésre hIvott. 
Először arról érdekl6dtek. 
milyen érzés sikeres mu
vésznek lenni, tetszett-e 
Párizs, megragadott -e 
New York? Aztán a végén 
én is kérdeztem egyet M i
ért akartok ti táncosok len
ni? Ez a vita máig tatll Má
sodik találkozásunkkor ve 
tették fel, hogy szeretnének 
együtt maradni . ha én len
nék a vezetőjük. Felel6tle
nül nem akartam dönteni, 
ráadásul én addig kizárólag 
táncoltam. soha egyetlen 
koreográfját nem készítet
tem. Egy hónap alatt vé 
giggondoltam a dolgokat, 
s megfogalmaztam mon
dand6mat. De amikor be 
léptem közéjük, olvan re
ménykedő tekintettel néz
tek rám, hogy mindent el 
felejtettem. Végül azt 
mondtam: csináljunk kört. 
Leültünk a főldre . megfog
t uk egymás kezét, becsuk
tuk a szemünket. S egy
szerre éreztük egymást. 
Amel/ettem ül6k tenyeré
ben fölfedeztem azt a belsó 
erót, reményt, hitet és sze
retetet, amiből ~zonnal 
tudtam, hogV a dolog el
dőh. s amit csinálunk. az 
nagyszerú lesz. Pedig még 
semmit sem csináltunk. 
Az6ta minden előadás előtt 
kőrt csinálunk. 

- Öt év, majd húsz ósbe
mulató. kűlfóldi vendég
szereplések. s minden 
egyes fel/épésen hatalmas, 
túldradó sike,. Van-e titok? 

- Engem két dolog izgat 
a vágyak és valóság konf
liktusai. ezen keresztül az 
igazság kicsikarása. Alap 
vet6 emberi problémának 
érzem. hogy keveset tu
dunk a vágyainkb61 valóra 
váltan i. Vajon mi lehet en 
nek az oka? Az emberek 
nagy részének szüksége 
lenne arra. hogy többet 
tudjon meg a világról. Mert 
a természetes és közvetlen 
kapcsolatok pótolhat ják és 
terelhetik az áttételek torzf
t6 lenc:,él által kapott ké
pet. Jól tudom. ha egy 
álom valóra válik, szegé
nyebbek leszünk általa. De 
gazdagabbak egy tapasz
talattal. Ez kell. hogy moz
gassa tevékenységünket. 
Ezeknek az ok.oknak föltér
képezésére vállalkoztam. 
amikor elvállaltam a Gy6ri 

Balett mOvészet i vezetését. 
~16, életképes táncszInhá
zat igyekszem csináln i, 
melynek lényege, hogy es
ténként beavassa a csodá 
ba közönségét. Mert a 
színház meghal, ha ezt a 
funkcióját nem teljesIti. 
S ennek a munkának több 
összetev6je van. Ilyen pél
dául a befek.tetett energia 
és annak Intenzitása; a mú
vészi fegyelem, mely az 
igazán jó. együttes munka 
alapeleme: a vezet6 és a ta 
gok tehetsége; valamint a 
körülmények. Ezek a szán
dékok nemzenék, szülték 
és tartják életben eddigi 
produkcióinkat: A Nap sze 
retteit. A szamurájt. Az 
igazság pillanatát. a Don 
Juan árnyéka rajtunk -ot, a 
Tabuk és fétiseket, az Izz6 
planétakat vagy a legfris 
sebb művet, a Jőn a cir 
kusz, avagy a csodavárás 
története címűt. 

- A Szegedi Szabadtér; 
Játékokon Novák Ferenc 
egyűttesével közösen ál/ír
ják a szlnpadra a szarvassd 
változott fiú/( újrafogalma
zott történetét. 

- Valóban érdekes e16-
ad!Jsnak Igérkezik ez a 
munka. A szarvassá válto
ZOli fiúk hist6riájának első 
része eoy faluközösség ben 
játszódik. a sámán apa ős i 
törvényei ütköznek a há
rom fiú szembeszegülő vá
gyaival. Ennek a résznek 
koreográfusa Novák Fe 
renc, zeneszerzOje Rossa 
László. Novékkal többször 
dolgoztunk miH együtt. a 
produkc ió is az 6 ötlete 
nyomán születik. A máso· 
dik részben a három _szar
vassá változott f l ú ~ az ál 
mok világában keros; ideá· 
it. A koreográfia Szabados 
György zenéjére készül, 
hátteréUl Juhász Ferenc 
hatalmas költeménye, 
A szarvassá változott fiúk 
kiáltozása a titkok kapujá 
ban szolgál. a nagyváros 
dzsungolélménye jelenti 
mondanivalónk terepét. 
Tarta imát pedig a XX. szá
zad végének nagy kihlvása. 
az újrafogalITlazandó em
beri kapcsolatok. a szabad
ság, a generációk staféta
váltása, az atomháborús 
fenyegetettség és az em
berhez mélt6 élettér igé
nye. A három fiú közül ket
ten el is pusztu lnak ebben 
a mindent felemésztő kő-

zegben, a túlélő f6hős ál 
ma ban fölsejlik. a rég i kö 
zösség kohéziója, az ősi 
együvé tartozás CJjraköthe
tőségének reménye. de ki
derül. hogy harcat - akár a 
vIlágmindenséggel szem
benI - egvedül kell meg
vlvn ia. Egyszer, mikor ope
raházi tag voltam, már fel 
léptem a szegedi szabadté
rin. klváncsian váram a 
mostani produkciót. mely
nek koreogrMus-rendez6je 
leszek. Hisz minden új 
szlnházi közeg, minden 65-
bemutató különleges izgal
mat és fokozott felelóssé
get jelent. Ráadásul a Gy6ri 
Balett szinte párhuzamo
san szerepel Bayreuth·ban 
és Szegeden. Augusztus 8-
t61 14 - ig Szegeden pr6bá · 
lunk. 15-én Bayreuth-ba 
repülünk különgéppel. 
ahol a Tannhöuser Vénusz· 
barlang jelenetében tánco
lunk, l6-án f6próba Sze
geden. 17 -én és lB-án e16-
adás a Dóm téren, lS-én 
ismét Bayreuth. Egysz6val 
súrCi napok lesznek. 

Aznap este is megteltek 
a lépcsOk a győri Kisfaludy 
$zlnházban. S ez már szin
te törvényszerű . Annak 
idején barátilag óvták Mar
kót a gy6ri kisér I ettől, 
mondván, nincs tradIció, 
éltet6 hagyomány, vállal
kozását eleve kudarera hél
ték. Kőzel hat esztendO 
igazolta Markó Iván dönté
sét. Ha igazán jó produkci6 
születik. mely sok-sok kor~ 
társ néző érzéseit és gon
dolatait fejezi ki. azt bárhol 
a világon értik és értékelik. 
Mark6 mindig az élet nagy 
kérdéseiről szólt, mindig 
volt fantáz iája, teh~tsége 
és ereje, hogy új szlnekkel, 
Izekkel, mozdulatokkal és 
effektusokkal jelenítse meg 
filozofikus gondolatait. 
Legbensőbb munkatársá
var, feleségével, Gombár 
Judit díszlet- és jelmezter
vezővei igazi tAncszfnházat 
teremtenek, melynek totá
lis élményében lényeges 
szerep jut az emberi test
nek. minden mozdulatnak . 
szfnnek, jelmeznek, dIszlet
nek. eHektusnak. A Jön a 
cirkusz clmO táncjátékot 
láttam februárban. Mikor 
előadás után fölmentem el
köszönni, Mark6 Iván 
csapzottan feküdt szobájá 
nak padl6szőnyegén piros 
eslkos köpenyében ... 



Ikerrepülés 
Gombár Judit arról, hogy csak 
egyetlen megoldás lehetséges 

K i ellendfZl~ amit 
- I~trehozl Ugy ér
tem, ki az. akinek ez ízlését. 
véleményét, beleszó/ását 
elfogadja? 

M. I. - Mindenekelőtt 
Gombár Judit. Iszonyú 
nagyképűség volna, sOt 
egyenesen hazugság, ha 
azt mondanám, hogy én 
egyedül, önmagamból lé
tezem. Mert Jutka nem
csak a szcenlrozásban vesz 
részt - valamilyen módon 
mindenben benne van, 
amit létreholok. Tulajdon 
képpen annyira összefolyik 
a kettőnk munkája, hogy 
bizonyos elemeit magunk 
se tudjuk különválasztani. 
tn alapvetOen beleszólok a 
díszlet-jelmez kérdésekbe. 
6:s Jutka is a koreográfilI
ba. Ami azonban ennél is 
fontosabb: a produkció 

gondolatj-dramaturgiai 
aJapjaival is foglalkozik. 
sót mondhatni, hogy ket
tőnk közül ó a dramaturg. 

- Akkor itt 8Z ideje, hogy 
Gombdr Judit is bekapcso
lódjon a beszélgetésünkbe. 
Judit. elmondaná. hogyan 
Makltiák együtt egy pro
dukció munkafolY8matát? 

G. J. - Azt hiszem, én 
'tCIQYok az ideális tervező, 
.egalábbis abban az érte
enben, hogy mindig al-
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kalmazkodom a rendező· 
höz. Soha nem erőltetem 
rá a magam elképzeléseit. 
inkább az övét próbálom 
adaptálni a magam mun
kájában, 

- Pedig éppen az ellen
kezője hIrIik. Hogy makacs 
és céltudatos, aki igenis 
ráerószakolja a saját lálo· 
másait a munkatársaira ... 

G. J . - Ivánnal éppen 
hogy nem a terveimet tu
dom elsősorban elfogad
tatni, hanem az egyéb el
képzeléseimet. Attól kezd
ve, hogy egy darab ötlete 
felvetődik. Es ez sokkal lé
nyegesebb, mint maguk a 
tervek, amelyekkel kapcso· 
latban Iván egyébként na· 
gyon keményen érvényesi· 
ti az akaratát. 

M. I. - Azt hiszem, az a 
dolog lényege, hogy mi 
alaposan ismerjük egy
mást. Ez természetes is ti
zennégy évi együttélés 
után, de a munkakapcsola
tunkban rendhagyó, hogy 
én rengeteget - mégpedig 
alapvető ismereteket - ta
nultam Jutkát61. Látn i ta
nitott. Mindenekelőtt a 
képzőmúvészetet; azután a 
világot i:I politikai-tllrsa
dalmi szférákat. 

- Mennvire különbozó a 
szellemi alkatuk? 

G. J. - Amikor meg is
merkedtünk, Ivánnak 
egészen más volt az ér
deklődési köre, mint az 
enyém. ~s tulajdonkép
pen még most is sok 
mindenről eltér6en gon
dolkodunk. 

M. I. -Igen, én sokkal 
~táncosabban~ látom a vi
lágot. Amikor elkezdtünk 
beszélni valamiről. amit 
meg akarunk csinálni a 

szlnpaaon, valamirOl, amit 
magam előtt látok, akkor 
kezdetét veszi egy párbaj. 
Mindketten megkÜldünk 
az elképzeléseinkért. Az én 
látásom csak a kiinduló· 
pont, aztán a ~veszekedé
seinkb61 ~ szü let ik meg a 
darab. De mindig egy vlzi
ót épItünk tovább. Amikor 
a diszleteknél, a világítás
nál tartunk, én ugyanúgy 
beavatkozom Jutka mun
kájába, mint korábban ó az 
én gondolataim ba. 

- Kett6jük közül Judit a 
tudatosabb? 

M. I. - Persze. Ö sokkal 
tudatosabb nálam. 

G. J. - Azt hiszem, mi 
kiegészitjük egymást. Itt 
volt például a Don Juan. 
Egyszer elmentem otthon
ról néhány órára, és mire 
hazaértem, Iván elmesélte 
nekem az egészet. ~s akkor 
elkezdtünk gondolkodni. 
hogyan lehet é!'> kell ezt a 
témát továbbvinni. Hogy 
mi közünk ma Don Juan· 
hoz? 

- Mi volt eredetileg Iván 
látomása err6/J 

G. J. - Tulajdonképp az 
első rész. A harc az Arany· 

SENI(O IMRE fOTOI 

álarcossal. En pedig hajto
gattam, hogy vigyük to
vább. Oe milyen zenére? 
Kitartottam amellett, hogy 
háromszor is le lehet ját
szani egymás után ugyan-
azt a zenét, ha mind a há· 
romszor más koreográfiát 
készítünk hOlZá. És majd· 
nem Igy is történt, mert a 
második részben, a Faust- I 
verzióban eltorzítottuk I> 
ugyan az eredeti Richard 
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Strauss-muzsikát. és a har
madikhan is csak a legvé
gén tér vissza változatla
nul, de lényegében egy
azon szimfonikus költe
ményt használtuk fel élZ 

egész produkcióban. Egy
szóval Iván hajlik rá, hogy 
velem jöjjön. Makacsul vé
di a maga dolgait, de ha 
sikerül igazán jól tovább
gondolnom azokat, akkor 
azonnal adaptálja a saját 
rendszerébe. Először csak 
a Faust-variációval b6ví
tettük a Don Juan-alapot, 
aztán eljutottunk Kafkáig, 
mert az már szinte termé
szetes volt - vitt a szekér, 
amelyre egyszer felültünk . 
Ivllnban mindig erősebbek 
az ösztönök. Olyan erősek, 
hogy néha valóban maga 
sem tudja, mit hozott létre. 
Igy volt például a Boleró
val. Csinált valamit, ami 
egészen másról szólt, mint 
amit ö gondolt róla. Na
gyon sokáig nem néztem 
meg a próbákat, és amikor 
aztán bementem végre a 
terembe, épp akkor vélet
lenül tánc közben leesett 
ladányi Andrea szoknyája. 
Abban a pillanatban rájöt
tünk. hogy másról sz61 az 
egész. Hogy ez nem egy 
valóságos alak, akinek 
szoknyája Viln, mint a töb
bi falubeli asszonynak. Ezt 
a figurát igy kell vállalni , 
pőrén , jelkép mivoltában. 
Ez a figura több, általáno
sabb - maga a mindenki
ben ott élő Vágy. 

_ Szinte bizonyos volt. 
hogy egyszer készit majd 
egy új Bolera-változatot 
ez a Ravel-darab a maga 
extázisával nagyon is Mar
kó-muzsika ... 

M. I. - Pedig amikor 
megemlItettem Jutkának, 
hogya Bolero foglalkoztat. 
mindent elkövetett, hogy 
tebeszéljen róla. lerágott 
csont, mindenkinek a kö
nyökén jön ki. Béjart is 
megcsinálta már, és 
egyébként is olyan, mint 
egy sláger. Szóval i5zonyú 
patálitJt csapott, és ha ő 
egyszer ennyire szembe
száll valamivel, később le
szakadh&t az ég. akkor se 
ismeri el. hogy tévedett. 
De a Boleró1 végül is elfo
gadta, s6t tetszett neki. 

-Judit a zenék megvá
Issztásába is beleszól? 

G. J. - Főként zenei té
ren kapacitélom Ivánt lát
szólag vad dolgokra. A Ta
buk és fétisek zenei anya
gába belevittem például 
egy Voko Ono-számot. 

Iván majd megvert érte, az
tán k iderű lt, hogy tökélete 
sen illik a produkcióba, és 
azóta sincs senkinek sem
mi baja vele. Többször 
megesett már, hogy IvAn 
elószor megijedt egy otle 
temt6f és nekem rontott, 
amiért beugrattam. Amikor 
aztán a munka során iga
zolva látja a dolgot. meg 
nyugszik. Általában is na
gyon fontos. hogy ha mi 
ketten odi'lfigyelünk arra, 
amit a mtlsik csinál. akkor a 
kr it ikus pontokon me!)er~ 
srthetjuk pgymflst abban, 
hogy jó úton haladunk. 
Egy bizonyos idő elteltével 
pedig a darab szinte már 
ónmagál írja. Az Igazság 
pillanatának ötféle befeje
zése is volt; mindet ledobta 
magáról. Nem mi mond
tuk, hogy egyik se jó -
egyszerűen látnunk kel lett. 
hegy szornyúségesen hat
nak. Pedig irodalmi szem-
pontból. gondolatilag 
mindegyik elképzalés 
megfelelő és logikus volt. 
Csak a látvány! Mert az va
lami egószen más. Jósze
rével megmagyarázhatat 
lan. miért épp az az egyet-



len megoldás lehetséges, 
amire végül is szerencsé
sen, rátalál az ember. 

-A szerkesztésben mi
lyen módszert követnek? 
Mi határozza meg. meddig 
tart egy-egy jelenet? 

G. J. - Ugy mondanám. 
hogy van egy vágástechni
kánk. Vagy talán inkább 
úsztatástechnikának kelle · 
ne nevezni. mert többnyire 

és fényeffeletusok lendltik 
tovább a darabot. Különö· 
sen megfigyelhetó ez 
olyan monumentális pro
dukciónál. mint amilyen 
például 'iZ Izzó planéták ... 

G. J. - Abban mindig 
egyetértünk Ivánnal. hogy 
semmi olym nem enge
dünk a szinpadra, ami nem 
játszik. Tehát a puszta de
korativitás nem lehet 

KATONA MII(LOS 
FELVETELEI 

átvisszü k egymásba a jele
neteket. helyesebben a ké
peket. Ennek a módszer
nek vizuális a logikája. 
Asszociatív, kissé nagyké
púen: költői logika. 

- És egyfajta eszköz/agi
ka. nem? Hiszen igen gya
kori. hogy nem a tánc. 8 

mozgás. hanem a teátrális 
eszköztár tárgyi elemei. 
diszletele és ruhák. kellékek 

szempom. IVllnOttl1 s.t.\.;~ ... . 

kai eszköznek aktIv szerepe 
van. Természetes. hogy 
amikor olyan méretekben 
gondolkodtunk. mint az 
Izz6 planéták esetében. 
akkor ezt. ha lehet. még 
következetesebben érvé
nyesitettük, mert egyetlttn 
hatalmas helysz!nt kellett 
újra meg újra a képzeletbe-
li utazás állomásainak 
megfelelően átaiakitani. 
Egy aJapdlszletben mindig 
csak a kosztümök változ
tanák a látvány karakterét. 
Nagy varázslatot akartunk 
csinálni. olyasmit. amire az 
emberben gyerekkora 6ta 
él az igény. A Planéták egy 
fantasztikus utazás volt. 
Máskor sokkal puritánab
bul tervezek. de a Sport
csarnokban jutalomjátékot 
játszottam. Másként: ki 
akartuk próbálni. meddig 
tudjuk tágItani a vizuális 
élmény méreteit. 

(Részlet 
Mészáros Tam'B: 

Mark6 ténCBz(nh'za 
clmú könyv6b61) 
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Augusztus 17" s7.ombat; 18" vasárnap 

A SZAR\'ASSA VÁLTOZOTT FIAK 
táncdr:ima 2 részben 

A G)"n Ihlett cs il Magyar Nephadst'~g 
~ !uveszegyi.itlesenek 

kd.tOs mú~ora 

r"'\ÚI'CS7,CI1 \'C7ctÖ Mark.ó Ivim rs Novák 
Ferc:nc 

Di~7!el, jdmez, maszk Gombar Judit 

1. resz: A SZOLÖilAz 
Zen~zcrtö; Rmsa Lis:do 
Kort'ugr~us : N\l\',lk Ft'rcnc 

C1söszi.ilou fiu 
M.lsodszulőn fiu 

HtonnadS7űliiu fiú 
LegkIsebb fiu 

An}a 

Elsll men) 3ssmny 
Masodik menyassz\ll\y 

HarmadIk. mellJil~szOl1y 

Szögi Cs:!!:>a 
Romiln Sandor 
Szilv:hi Karoly 
Gantner isi ván 
13;l.ngó Erzsi.'bel 
Gerdcsits Itrn 
Zoltin Anikó 
Bognár Uvia 
J:iszberényi ~\'3 

Barath Blanb, Oruneez Ágnes. Gömöri Csilla, Kubinyi 
Erz~ebel, Lud ... ig Maria, Nedermann Magdi)lna, Tarsoly 
Cyörgyi. Truppel ,\Ia riann. Tulncr Andrta, B6jils Istvan, 
Enekc;s 15(\::ln, Kloska László, J>.ormos AttlIa, Lányi Attila. 
-\bkl1\'my1 Tibor, ;\h:~zlcnyi Akos, Pataki Andni.s, Regős 
D. Zsolt, Szabó István, Szabo Mihaly, TÓlh Albert a Ma-

gyar Ncph3dscreg Mú\·i:s7.cgyuttese tinckarának tagjai 
!hko Krisztin3, Baksa Anila, Bere~ Borb:ila, Beres Katalin, 
BC'kOl Andrea, C~lI.po Krisztina, Horv:hh Kriszlin~, Gal 
Gab riellJ. Kalasz Blubara, Simai Edit, Solym:ir Agnes, 
Sz.1br. Andrea , S7~1bó Zsöfm, Szegcdi Andrea, Szcnai 
Kmzuna, Balogh L:iszló, Babos Karoly, BorQs Sándor, 
Mftc RIchard, Bunda Csaba, Mahcr Lás7Jo, Novak Pher. 
Pátka, ü 5z1ó, Rado Zohán, Sch vak U,s~jó, Tóth SilOdor 

A liVOSZ Bihari János Táncegyüues tagiai 
Kózremükö<hk; a Hegedös egyiiues 

A koreográfus munkat'jr:;a: Dtószegi László 
Tánckar\'ezctó , Molnár Ernő 
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II. resz: AvAROS 
Zeneszerro: Szabados György 

Koreogrilfus: Marko Iván 

Elsőszülött fiú 
MaSCldszü!ön fiú 

I larmadszülött fiú 
Lány 

Demagóg 

I)emcs:ik- Ouó 
Kiss Janos 
Z:idorvölgyi László 
Ladányi Andrea 
Szúcs Elemer m_ v. 

Afonyi Éva, l30mbicz Barbara, Greiner (:\·a, Horv3th En
ka, Horváth Gizella, KrlS1ó Annamária, Loós Kriszuna, 
Prepelic7.3Y Annamaria, Szabó Ildiko, T ibola Gyöngyi, 
"ropf Michad, Némelh Istvan. Sebestyén CS3ha, Szigeti 
Gilbor. Tarnoki Tamás, Veisada Igor, a Győri Ba.1en 13gja!, 
\'3.1aminr a Magyar Nephlldsercg Muveszcgyuttesenek tag-

jai. 
Baleumester: Ludmilla Cscrkaszov3 

Vllaglla'i: !-Iani Janós 




