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„Haydn getanzt"
Győrött

Régi korok jeles mesterei gyakorta
„megrendelésre", ünnepi alkalomra ké-
szítették műveiket, és ezt szinte nem is
érezték alkotói fantáziájuk megkötésé-
nek. Úgy látszik, mai fiatal táncalkotó
számára is áldásos serkentés lehet az ün-
nepi alkalomra való „megrendelés".
Markó Ivántól ugyanis korábban azt hal-
lottuk, hogy amikor Haydn születésének
250. évfordulójára rendezett bécsi ün-
nepségekre meghívták a Győri Balettet,
hirtelenében nehezen fogott munkához,
mert mindaddig személyiségétől távol
állónak érezte a Haydn-muzsika szel-
lemét. De amikor elmerült a mester utol-
só oratóriumának, az Évszakoknak hall-
gatásában, munka közben fokról fokra
mind jobban megszerette, mígnem végül
teljesen magával ragadta a zenéből áradó
tisztaság, életöröm ellenállhatatlan
varázsa. A találkozásból végül is olyan
mű született, amely szinte új csapást vág a
koreográfus eddig megtett útján. Szépen
megformált szimfonikus balettnek
örülhettünk Győrött. Stílus és tartalom
nem előzmények nélkül való, gazdagabb
kibontása ez az első koreográfiában, A
nap szeretteiben megkezdett útnak. Am az
új műben már benne érezzük az azóta
kialakított táncszínház jellegzetes
gesztusnyelvének, az intenzív
kifejezőkészségnek abszolút táncban való
feloldódását. Lehet, hogy éppen a bécsi
közönségnek, a Haydn-kultusz
fellegvárának ihlető nyomása volt az az
egészséges szorító, amely eddig szuny-
nyadó lehetőségeket sejtető munkát csi-

holt ki a koreográfusból és együtteséből.
Az Évszakok Joseph Haydn Bécsben

1801-ben bemutatott világi oratóriuma,
amelyben az idős mester nem a méltóság-
teljes pátoszt, hanem a mindenki által
megértett egyszerű emberi hangot szólal-
tatja meg. Nem kis vállalkozás volt
magyar balettegyüttes számára e mű-nek
Bécsben való színrevitele. Hiszen éppen
ezt a „népi oratóriumot" tartják Haydn
egyik jellegzetesen nemzeti karakterű
alkotásának, amellyel az idős mester a
nemzetformáló eszmények szolgálatába
állította az osztrák nép széles tömegeihez
szóló muzsikáját. A győriek megnyerték
ezt a bécsi csatát. Vastag betűs címmel
közli a „Presse", hogy ujjongással fogadta
őket a Theater an der Wien közönsége.
„A fiatal győri táncosok üde bájjal,
derűvel és hittel táncolták meg a régi-régi
bécsi muzsikát." Írja az újság kritikusa.
Talán nem is érdektelen tovább
követnünk Franz Ender megfontolt
meditációit. Igazán jó, rendkívüli balettől
általában ennél valamivel többet, a mű
eddig ismeret-len árnyalatainak
elemzését vagy valami izgalmasan
felkavarót várt volna. Ám ezúttal mégis
elismeréssel adózik Markó Ivánnak,
amiért minden hamisan értelmezett
szemérem nélkül Haydn szándékait vette
irányadónak, és tudatosan elkerülte, hogy
a zene tiszta egyszerűségétől idegen saját
egyéni handabandákat (seinen eigenen
Schnickschnack) találjon ki. Végül is a
téma megközelítésére tett jelentős
kísérletnek tartja, mert ha most
várakozásában az újszerűség iránti vágya
és a tiszta naivitás öröme között in-
gadozott, ezúttal úgy dönt, hogy meg-
csodálja és a Theater an der Wien kö-
zönségéhez csatlakozva hálásan fogadja
ezt a tiszta naivitást.

Az oratóriumban az esztendő szakai-
nak, a négy évszaknak szépségeit énekli

meg a zeneköltő. Az eredetileg a természet
szeretetteljes tárgyi leírását a rokokó
pásztorpoézisének életigenlő stílusában
megfogalmazó költemény (a szö-
vegkönyvet George Thomson angol
eredetije nyomán dolgozta át németre G.
van Swieten) Haydn megzenésítésé-ben
emelkedett az emberi lét mélyebb
igazságait érintő hatalmas alkotássá.

Markó Iván a biztos kézzel kiemelt
táncra alkalmas részeket harmonikus
kerek egésszé alakította. Szerencsésen
kedvezett a dramaturgiai tömörítésnek
maga az oratórium szerkezete is, mivel az
alapját képező költeménynek nincsen
tulajdonképpen cselekménye, az egymás
mellé állított képek sora formailag inkább
négy kantátából álló ciklusnak is mond-
ható (a mű régi kiadásain egyébként nem
is fordul elő az oratórium szó). Az
életrajzíróktól azt is tudjuk, hogy a zene-
szerzőnek bizonyos fenntartásai voltak a
szövegkönyv külsőséges leíró stílusával
szemben, és a túlzottan optimista idillikus
felfogást a zenében komorabb hangulatú
részek beiktatásával ellensúlyozta,
drámailag kiemelte a sötétebb színek
megjelenésére alkalmas mozzanatokat.
Markó Iván táncjátéka ezt az érzelmi,
hangulati gazdagságot ragadta meg,
amikor egy-egy nyomasztóbb komorságot
árasztó pillanat sötétebb hát-teréből annál
tökéletesebb hatással emelkedik ki a
következő képek sugárzó derűje,
életigenlése.

Szép és egyben meghatározó a tánc-
játék kezdete és befejezése. A koreográfus
a IV. rész zenekari bevezetőjével indítja a
táncjátékot, és így a Tél szimbolikus
képének, a Vándornak a mű kezdetén és
végén való megjelenésével, kezdet és vég
koreográfiai összecsengésével végső soron
a távozó téltől az újabb télig tartó örök
körforgás táncba komponált meg-
fogalmazásával megteremtette a koreog-
ráfiai látomás két alappillérét: a Haydn-
mű költői alapgondolatát sugalló látványt.
Kezdet és vég két pólusa között - az
oratórium kisebb német daljáték-szerű
részeit elhagyva, csak a lírai, drámai
részeket megragadva - feszül a táncjáték
töretlen íve. A hómezőkön bolyongó
Vándort megszemélyesítő Fülöp Viktor
kétszeri megjelenése fogja egy-be a
táncművet. A hófedte tájon a földet
beborító, az alatta megbúvó táncosokat
elrejtő, fehér lepel hóbuckái között
hatalmas pásztorbotjával sötét csuklyában
szemeit elfedve áll Fülöp Viktor. Lassan
ránk tekint, karjait széttárja,
vándorbotjával a hóban előrehatoló,
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szinte evező mozdulatokkal közeledik
felénk. Olyan mágikus színpadi jelenség,
aki színpadra lépésével egymaga közvetíti,
sugallja a mű költői szimbolikus tartalmát.
Évszázados hatalmas fa-törzs, aki
változtathatatlan biztonságával, rejtelmes
nyugalmával elmeséli az elmúlás-születés-
elmúlás változtathatatlan körforgásának
felemelő misztériumát.

A kora tavasz zsendülő természetének
zenéjére a lepel alól kinyúló tagok jelzik a
sarjadó természetet, majd a földön
nyüzsgő, sustorgó élőlények szelíden a
Vándor vállára borítják a fehér hóleplet, és
hordozója lassan eltűnik a színről.
Halványsárga trikós alakok üdén áramló
táncát követően, az áldásért fohászkodó
munkálkodó földműves zenéjét idéző
férficsoportok és friss dinamikájú szóló
(Demcsák Ottó) után, végül Király Me-
linda, Demcsák Ottó és Kiss János
szervesen kibontakozó hármasát követő
fúgát és korált felölelő emelkedett cso-
porttánccal ér csúcsához a Tavasz tétel.

A II. tételben, a Nyárban, a vágyat és
beteljesülést megéneklő finoman meg-
formált páros táncba, Király Melinda és
Demcsák Ottó kettősébe robban be a
hirtelen kitört vihar képe. A természeti
erők tombolását festő, világvége-
hangulatot árasztó zenére villámlások és a
„világot elnyelő" félelmetes selyem-lepel
hullámzásai közepette rohanó, forogva
ugró alakokat látunk, míg a panaszos
fúgában megfélemlített, riadt nyájként
vergődő, menedéket kereső, bűnbánóan
fohászkodó lényekre esik a villódzó fény,

Az Őszben erőteljes férfiszóló jeleníti
meg a vadászszenvedélyt, a vakmerőséget,
merész kihívást, a vadász és az űzött vad
sebes rohanását. Ez a Kiss János
előadásában megelevenítő erővel elő-adott
szóló Markó Ivánnak egyik leg-
táncosabban kimunkált alkotása. A fe-
szültséggel teli magántánc kitűnően készíti
elő az Ősz tétel híres vincellér-kórusának
mámoros életörömét. A bort dicsőítő,
bővérű Lándlert, a „harsanó öröm és
vigadás orkánját" csakugyan táncra
teremtette az Isten is. Ezt a zenei képet a
paraszti élet jeleneteit ábrázoló
németalföldi zsánerfestészet vérbő rea-
lizmusához hasonlítják. A humornak,
derűnek, a népi zsánerfestészetnek ilyen
játékos elemei tűnnek fel Markó Iván
felszabadult vigadást, serény, szorgos
munkálkodást idéző koreográfiájában. A
csoporttáncot fel-felbontó apró szó-

lók, párosok közül Szekeres Lajos fel-
villanása maradt emlékezetünkben.

A bordal végén már ismét ott áll a
háttérben a szemét titokzatosan elfedő
Vándor, a Tél magas alakja; botjával a
hóban evezve jön lassan előre, miközben
az első képnek szinte visszafelé fordított
pergetésében a táncosok, visszahúzódnak
a fehér lepel alá. Mindent hó borít. A
Vándor botjával széles kaszáló
mozdulatokat végez a föld felett, a Tél
átveszi „csendes birodalmát", majd lassan
hátrahúzódik a hóbuckák közé,
áldásadóan keresztet vet a hófedte táj-ra.
A természet elalszik . . . a következő
ébredésig.

Mindössze ennyi maradt az oratórium
himnikus magasságokba emelkedő ha-
talmas IV. tételéből. Ám a tánckom-
pozíció így kerek és arányos. Ismét csak
dicsérnünk kell a koreográfus
dramaturgiai, szerkesztői munkáját, hogy
ellenállt a színpadi megjelenítésre csá-
bító, ellentétekben gazdag nagy tétel
bemutatásának. Hiszen a Tél szépséges
zenéjének szövegkönyve eleve nem egy-
séges, és a hóban bolyongó Vándor rév-
be jutása, a rokka-dal és a szerelmesek
incselkedését festő zsánerképek idillikus
jelenetei, majd pedig Klopstock „A végső
dolgok"-ról szóló verse a meg-nyíló
mennyei kapun az örök világosságba jutó
himnikus zenei befejezéssel csakugyan
nem férhetett bele a táncjáték kereteibe.
A nyugodt, emelkedett zárókép naiv
egyszerűségével viszont tökéletesen
közvetíti a mű szellemiségét.

Markó Iván táncnyelve, a klasszikus
alapokon nyugvó modern tánc szerves
természetességgel bontakozik ki, magán
viselve a szerző határozott kézjegyét. Ha
eszköztára talán nem is széles körű, a
zene hangulati és formációs változatainak
finom követése élvezetessé teszi a
látványt. Tetszett például, amikor olykor
egy-egy fúgánál az ú onnan be-lépő
szólamot a nagy Reigen, körtánc

közepette a körívből egymás után ki-
lendülő párok vagy magasba lendített
táncosnők érzékeltetik.

Nyilván akadnak itt-ott a mű során
mozdulatsorok, amelyeknél úgy érezzük,
mintha nem egészen találkoznának
Haydn zenéjének világával, klasszikus
stílusának pontos megformáltságával. Ám
egy-egy pillanatnyi hiányérzet emlékét
tökéletesen elmossa az egész táncmű
élvezetes szépsége, Haydn szelleméhez
hű muzikalitása.

Markó Iván, Gombár Judit és Hany
János, koreográfus, jelmeztervező és
világításmester most is a szcenikai hatás
egymástól elválaszthatatlanul összeforrott
költői megálmodói. Jelmez és dekoráció
ezúttal halványsárgás sugárzású trikókra
és egyetlen fehér lepelre korlátozódik. A
fehér lepel és a tőle árnyalatban eltérő
alakok a fényjátékban finoman
megkomponált tónusokkal köve-tik a
hangulatváltásokat, teremtenek festői
színpadi képeket. - A Vándor palástjaként
eltűnő „hólepel" később aranyló
napfényben, a háttérben felmagasódó
nőalakot beburkolva tűnik fel új-ra,
hátteret alkotva a kitárt karokkal az ég
felé nyúló meztelen felsőtestű férfiak és
az előttük térdelő, tenyerükkel vizet
merítő lányok csoportozatához; a vi-
harfelhőből válik majd ismét hótakaróvá.

A Győri Balett ifjú gárdája mély át-
éléssel idézi fel az idős Haydn szellemét,
aki élete végén ezt írta egy kis város ze-
nebarátainak: „Gyakran, amikor sokféle
munkámban nehézségekkel küszködöm,
és amikor nehezemre esik tovább rónom
a megkezdett utat, egy titkos hang
suttogja nekem: oly kevés a derűs és elé-
gedett ember, bánat és gond űzi őket
szüntelen, a te munkád olykor tán forrás,
melyből a gondterhes ... ember ... néhány
pillanatra nyugalmat, enyhülést merít." A
zeneköltő e hittel teli meleg emberségét
sugározza a „Haydn getanzt", a Győri
Balett ünnepi táncműve.

Jelenet az Évszakokból (Mezey Béla felvételei)


