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Táncos Memento -  
zenés Fielding

A Győri Balett 
bemutatója

A Győri B alett újszülött 
tá rsu la ta  olyan normál á” 
hangot ü tö tt meg rögtön 
első bem utató ján , am ely 
azóta is roppant súllyal te r
heli m inden moccanását. 
Így van jól. M egszállott 
m unka, elkötelezettség, m ű
vészi felelősségvállalás nél
kül m indazt nem érhették  
volna el, am it rövid öt év 
a la tt elértek. •

Mikor szakad meg egy fo
lyamatos sikersorozat? Erre 
csak pontatlanul lehet v á la
szolni: egyszer m indenkép
pen, m ert a legnagyobb 
odaadással sem lehet re
m ekm űveket sorozatban 
létrehozni. A Győri Balett

Memento
M E Z E Y  B É L A  FE L V É T E L E

művészi sikersorozata meg
ítélésem  szerint m ost sza
kadt meg — a m egszaka
dást term észetesen percre 
sem tévesztve össze a meg
szűnéssel. A tá rsu la t és k i
vételes adottságú m űvészeti 
vezetője. M arkó Iván. né
m iképpen m egfáradt — s 
ezt ism ét nem szabad össze
téveszteni a  kifáradással.

Erre szám ítani lehetett és 
kellett, éppen a legsikere
sebb előadások bem utatása 
idején több észrevételt te t
tem  ezzel kapcsolatban. Túl 
azonban azon, am i minden 
művészi folyam atban te r
mészetes és elkerülhetetlen, 
helyénvaló itt egy (sokadik) 
figyelmeztetés, am ely nem  a 
tá rsu la tnak  szól. M arkó m a
ximális, m ondhatni k ím é
letlen igényt tám aszt m agá
val és társa ival szemben, 
am ely utóbbi csupa fiatal 
művészből áll. Helyzetük 
ugyanakkor a legkevésbé 
sem kivételes, nem arányos 
a befektetett m unkával és 
az általa létrehozott m űvé
szi értékkel. Ilyen állapot, 
ha huzamos, nagy értékek
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végleges elvesztéséhez, re 
m ek kollektívák szétesésé
hez vezethet. S még v a la
m i: a magas szinten lehet
ségesnél több bem utató nem 
művészi m egm utatkozás, h a
nem kényszercselekedet.

A M emento  összefoglaló 
címmel színre hozott új 
műsor első m űve a m ár is
m ert K ontrasztok, Maguy 
M arin francia koreográfus 
találóan fanyar tánclá tom á
sa B artók hasonló című ze
néjéhez. M int annak idején 
m egállapíto ttuk: szellemes,
eredeti.

Tetszett a második részt 
kitöltő mű is, a  M echanikus 
kert. M arkó koreográfiája. 
Schm idt Spoerri. Szabados 
György nagym értékben r i t
museszközökre épülő zené
jére. Lévén gondolatilag az 
est harm adik  m űvének 
m integy Közvetett előképe, 
kifejezőeszközeivel, tánc- 
megodásaival ném ileg „le 
is lövi" az utóbbit. M arkó 
pompás fixa ideája: a rideg, 
a hideg, az elem bertelenült, 
az elidegenedett elleni tilta 
kozás és a bensőséges, az 
emberséges, a szeretetteljes 
melletti, nap jainkban  mél
tán bátornak  m ondható k i
állás kap benne érzékletes 
táncm egfogalm azást.

Az est hangsúlyának a 
zenei m ontázsra alkotott fő
címadó M emenióra  kellene 
esnie. Ami tém ájának  meg
rendítő erejét, kerek  évfor
dulós és ettől független sa j
nálatos időszerűségét (em
lékeztető az em berfaj legel- 
képesztőbb, példátlan bűn
tettére, az ipari m éretű és 
módszerű töm eggyilkolás
ra), és végül lá tványszínhá
zi eszközeit illeti — oda is 
esik. No de a  Győri Balett 
végül is táncszínház, ahol 
még oly hatásos egyéb lá t
ványeszközök sem vehetik 
át a főfunkciót a tánctól. 
M árpedig ez történik . M ar
kónak ezúttal nem áll ren 
delkezésére .elegendő olyan 
új táncgondolat, m ozdulat
elképzelés, am elyet e nagy 
tém a kifejezésére sorom pó
ba á llítha to tt volna. Jórészt 
az tö rténik  tehát, ami ilyen 
esetben elkerülhetetlen: sok 
olyasmivel találkozunk, ami 
a szörnytém ában m ár köz
helynek mondható, és sok 
mindennel, am it M arkó ko
rábban m ár közölt velünk, 
jóval magasabb tánc- ás 
fantáziaszinten.

Egy m ozzanat vehető ki 
ebből az elm arasztalásból: a 
megalázott. meggyalázott, 
meggyilkolt em ber soha 
meg nem  valósult lehetősé
gének, boldogságának, éle
tének tánchárm asa. A fek e 
te vánszorgóból fehér
arany  szárnyaiéra váltó  csa
lád víziója a roskasztó tárna 
igazi tánokifejezése. Egy
maga azonban nem b írja  az 
egésznek a roppant terhét.

A táncot, gondolatot tá 
mogató látványi eszközök 
m indkét műben érzéklete
sek, a M em entónak a kö
zönséggel szemben mozgó, 
színpadm éretű, hideg fényű, 
em berkotró bu ldózerlapátja 
félelmetes.

Az este három  m űvében 
ezúttal Afonyi Éva, Dem- 
csák Ottó. Ladányi A ndrea 
és M arkó Iván ju t elsősor
ban alkalom hoz, hogy szó
listaképességét la tba vesse.

Egy m ondat erejéig visz- 
szatérek a Győri Balett 
„normál á ”-jára . Róluk és 
velük csak ezen az a laphan 
gon érdem es beszélni. E 
m ostani gyengébb te ljesít
m ényük alaphangja is 
ugyanez. F árad tság  m ellett 
is azzal biztat, hogy nem 
csak folytatása egy neveze
tes sorozatnak, hanem  előz
m énye is sok további első
rendű táncm űvészeti, lá t
ványszínházi élménynek.

A Tom Jones 
Kaposvárott

Az eredendően színpadra 
íro tt művek elkötelezett h í
veként is az a tapasztalatom , 
következésképp a vélem é
nyem is, hogy előbb-utóbb a 
regényirodalom  m inden re 
meke m egjelenik valahol va
lam ilyen drám ai form ában. 
Ú jabban gyakran zenés fo r
mában. A Don Quijote, a  
Bűn és bűnhődés, a K areni
na Anna, A három testőr 
sokféle, részben szintén ze
nés, illetve táncos változata, 
a Csendes Don, a Tóbiás, a 
tejesem ber (Hegedűs a ház
tetőn) stb. után, lám : a Tom  
Jones. Zenés színpadra ke
rü lt Henry Fielding sok mo
rális vita közepette klasszi
kussá lett szarkasztikus re 
génye is egy lelencfiú k a r
rierjéről, a XVIII. századi 
Angliáról.

Vagy rólunk? Remékmű- 
vek esetében m indenkor fel
tehető a kérdés így is. A ttól 
rem ekm űvek, hogy a lap já
ban időtlenek. Személyesen 
ism erem  nap jaink  A llworthy 
uraságát (főváros közeli á l
lami gazdaság úrhatnám  fő- 
agronómusa), Lady Bellastont 
(direktrisz egy d iva tbu tik 
ban), Blifil kap itány t (válla
lati igazgató volt, de m ár le
váltották), Square filozófust

(számítógép-programozó), 
Thw ackum  tiszteletest
(nagyközségi népfronttitkár) 
— és m ind a többieket.

Merőben más társadalm i 
közegben és persze helyzet
ben bizonyára David Rogers, 
a színpadra alkalm azó is is
meri őket. Á tdolgozása és a 
magyar közrem űködők hoz
zájárulása éppen ezért 
m ondható sikeresnek. „A 
klasszikus eredeti írója . . .  a 
kuszaságban éppoly rendet 
terem t, m intha drám át ír 
na . . .” (Ungvári T am ás: 
Fielding) — a prózai és ze
nei átdolgozok b izarr ak
tualizálásukkal és töm öríté
sükkel nem  zavarják  meg ezt 
a rendet.

A K aposvárott vendégren
dező Gazdag Gyula és az el
képzelését jól m egértő két 
zenei vezető és kísérő Heve
si A ndrás és Fuchs László

érezhetően nagy kedvvel lá t
tak  a  feladathoz és hozták 
lé tre  ezt a maga nem ében új 
„színm űvet sok zenével”. 
Gazdag úgy tobzódik az öt
letekben, hogy egy p illana tra  
sem feledkezik meg róla: mit 
m iért ta lá lt ki, nem  találom 
ra, hanem  egyenesen F iel
ding fanyar m ondanivalójá
ból, szarkasztikus tá rsad a
lom ítéletéből szárm aztatva 
ideáit. Mind a prózai, m ind 
a zenei m egoldások és ötle
tek  messzemenően figyelem 
be veszik az író tragéd iát 
gúnyoló, m úfajparodisztikus 
alkotói stílusát is. Egységes 
ö tlettípus részei az em ber
díszletek (cembalo, karos
szék, asztal, nyikorgó csapó
ajtó  gótikus keretben — 
m indezt a szereplők „a lak ít
ják") ; az adott összefüggés
ben groteszk Shakespeare- 
(és K atona József-) idézetek; 
A Für Elise .. .-tői (Beetho
ven) a Day For T w o -ig 
(Gershwin) és tovább, a 
God save the king  nyitó-zá
ró  kórustól a leglaposabb 
m agyarnótáig viliódzó zenei 
választék, zongora, k larinét, 
trom bita, hegedű, tangóhar
monika és óriás tuba hang- 
szerelésben; az egym ást u tá 
ló Thw ackum  tiszteletes és 
Square filozófus sztepptánc 
kettősétől Sophie W estern 
hulahopp-karikaiig . Helyzet- 
összefüggésében valam ennyi 
te lita lá la tnak  mondható.

H uszonhat szólószerepben 
tizenkilenc színészt (kisebb 
szerepekben további tizen
kettőt) lá tunk  játszani — sa
játosságában egyöntetű s tí
lusban. (Ketten három -há
rom, hárm an két-ké t szere
pet keltenek életre.) Ez — 
m árm int az egyöntetűség — 
a rendezésnek az eddig m on
dottaknál is nagyobb érde
me. Ehhez a k itűnő csapat
teljesítm ényhez alig k íván
kozik a kiemelés — a leg
nagyobb lehetőségekkel leg
jobban élőket mégis illő em
líteni. Csákányi Eszter. Du
nai Károly, Gőz István, Hu- 
nyadkürti György, Jo rdán  
Tam ás. M olnár P iroska és 
Pogány Ju d it kap ják  (persze 
m ár Fieldingtől) és aknázzák 
ki jó színészi érzékkel a leg
jobb figuraterem tési lehető
ségeket. Spindler Béla kelle
mes énekhangját emelem ki 
— amúgy a nagy címszerep 
többszínű, a jellem  fejlődé
sét érzékeltető, ú j-ú j helyze
teihez idomuló m egfogalm a
zásának jobban örültem  vol
na. M ondjuk olyan színészi 
színvonalon, ahogyan Lázár 
Kati adta vissza Fielding 
irón iá já t B ridgetként, Mrs. 
W hitefieldként, s főleg p e r
sze Lady Bellastonként. 
Vagy Helyei László P a r t
ridge figurájaként, amely 
utóbbi irodalm i alak helye 
ta lán  valahol Sancho Panza 
és F igaro között jelölhető 
meg.

A színpadm egoldásokkal 
Donáth P éter és Gazdag 
Gyula, a beszédes, színeiben 
is játékos jelm ezekkel a ven
dég Szakács Györgyi, a ke
vés pantom im m a] a két sze
repében is kellemesen- fel
tűnő Gőz István, a koreográ
fiával Gessler György segíti 
elő az előadás szívesen fo
gadható és félreism erhetet
len sikerét.

RATK ANDRÁS

Isteni hároms?

AZ AMPHITRYON  
A KATONA JÓZSEF 
SZÍNHÁZBAN

Am ikor az előadás elkez
dődik, érzéki lázban iz
zik a színpad. A m phit

ryon házának to rnácán  az 
oszlopot opál fény v ilágítja 
át, a bőrünkön érezzük a va- 
rázsos thábai éjszaka léleg
zetvételét. A zajeffektussá 
fölstilizált zihálásnak prózai 
oka van. Bent a házban — 
ezt csak később tudjuk meg 
— maga Ju p ite r tölt szerel
mes órát Alkmenével, a tá 
vollevő férj, A m phitryon 
a lak já t öltve m agára. A ház 
előtt a szárnyas M erkur őr
zi fölgerjedten az atyaisten 
földi szerelm eskedésének h á 
borítatlanságát.

Ez az eredetitő l eltérő in 
dítás jelzi, hogy a rendező 
Ács János nem a szokásos 
módon hangszerelte a  d a ra 
bot. I tt inem a frivol komé
dia lesz elővezetve, am it a 
mitológiai tö rtén e t alapján 
legalább negyven változat
ban dolgozott föl a d rám a- 
irodalom, P lautustól G irau- 
doux-ig és Peter Hacksig. Itt 
az érzelmek, sőt az érzékek 
zűrzavara uralkodik, am ire1 
Goethe olyan megvetően 
nyilatkozott Heinrich von 
Kieisttel kapcsolatban, s ami 
m iatt K leist szenvedélyek 
roncsolta hőseit m anapság 
annyira m odernnek érezzük.

Ne higgyünk tehát a h i
vatalos m űfaji m egjelölés
nek — „vígjáték Moliére 
nyom án" —, és söpörjük el a 
darab  hagyom ányos értelm e
zésének sablonjait. A rém ült 
Sosiast, A m phitryon szolgá
ját, akit. a hasonm ásaként 
föllépő M erkur űz el sa já t 
házától; házsártos feleségét, 
C harist; a  fölszarvazásán 
dühöngő A m phitryont; és az 
erény m intaképét, A ikm enét, 
aki állhatatosságáért-— hogy 
a M indenható csak férje 
alakjában tudta elcsábítani 
— pironkodásba re jte tt, k a 
cér örömmel fogadja ju ta l
mát, az isteni nász gyümöl
cseként beígért k isdedet: 
Heraklészt, a születendő hé
roszt.

Jobb, ha m indezt elfe lejt
jük. H elyette családi három 
szögtörténetet kapunk, am e
lyet az isteni hatalom  h iúsá
ga mozgat, és am ely ennek 
köszönhetően egy házasság 
rom badőléséhez vezet. Kleist 
Jup iteré  ugyanis — az elő
adás fölerősíti ezt a m otívu
mot — nem  tud ja elviselni, 
hogy A lkm ene a fé rjé t sze
rette  benne, ezért m egpró
bálja  szerelmi együttlétük 
em lékét átjátszani az isten
nek szóló kötelező im ádatba, 
de úgy. hogy azért m arad 
jon benne egy kis érzékiség 
is. A ikm enét egyre jobban 
m egzavarja, hogy A m phit
ryon — vagyis ak it annak  
vél — előbb különválasztja 
önm agában a férje t és a sze
retőt, m ajd heves áh íta tra


