
zenei felvételek adatait, amint „illenék";
ez keresztülhúzná a munkahipotézist,
amely szerint az előadott mű vizuális és
akusztikus része együtt születik a színpa-
don, az előadás pillanatában.)

Ritkán tudom dramatikus műnek lát-ni
a táncjátékot, legkevésbé akkor, ami-kor
történetet mond el. Számomra a tánc nem
színház. Nem volt színház - mindaddig,
amíg Markó be nem bizonyította, hogy
szituálni képes belső állapotokat. Nem
azáltal, hogy cselekményt kreál, vagy
keresi a zenéhez tapadt motívumok
vizuális megfelelőjét. A Boleró-hoz
könnyen lehetne „cselekményt" ír-ni, a
„couleur local"-t érzékeltető dísz-letet
tervezni, színpompás jelmezeket varrni,
és a zene fokozódó eksztázisát - mondjuk
- újabb és újabb táncoló csoportok
bekapcsolásával érzékeltetni.

A Bolero Markónál magának az eksztá-
zisnak az állapotrajza. Érzéki eksztázisé,
amin nem forró, délszaki szenvedélyt kell
érteni, hanem valami elhatalmasodó,
szabályozhatatlan, idegi-szenzuális
kényszert. A semmiből indul és a semmi-
be vész a feszültség íve. A boleróritmus
„száraz" kopogása indítja el - és a
legvégén ideges rángással „kimúlik".
Megszemélyesítője allegorikus figura: „A
Vágy". Testszín trikós nőalak. Élettelen-
lankadtan ül, székéből félig a föld-re
bukva. Körülötte még hat szék és hat
fekete pár. Zene nélkül tapsolják a bole-
róritmust, fejüket hirtelen, „spanyolosan"
vetik jobbra-balra. Spanyoltánc-sorminta,
de afféle koreográfusi programbeszéd is.
Stílusintonáció. Hasonlít ahhoz, mint
amikor Anatolij Efrosz krikettgolyók
kopogásával indította Csehov Sirályát.

Markó is mintha egy vo

nással áthúzna mindent, amit eddig a
Boleróról tudtunk.

Nincs pianissimo. A kezdés akuszti-
kailag is dinamikusabb a megszokottnál.
Valószínűleg eleve hajszoltabb a ritmus.
(Vagy csak úgy érezzük?) Minden sarkí-
tottabb, élesebb, keményebb, sokkíro-
zóbb. Úgy tetszik, jóval hosszabb moz-
dulatoknak kell beleférniük azonos idő-
be és távolságba. Emiatt nincsenek rész-
letek, a gesztusok hajszája fokozódik és
egyre kegyetlenebbé válik. Mintha a vágy
idegi-fizikai mechanizmusáról kapnánk
tánc-piktogrammot. Szeretkezés-stilizá-
ciók széles variációsora vonul fel - szán-
dékosan elkapkodottan, befejezetlenül,
beteljesületlenül. Az elején a szekvenciák
ismétlődésekor még vissza-visszatér a ki-
indulóhelyzet, de később ez a „rend" is
fölbomlik; a párok egyetlen örvény-léssé
olvadnak össze, és megint szétválnak,
hogy újabb és újabb rohamra induljanak.
Az eksztázis fölsrófolásának kény-szere
dobol a ritmusban és a mozdulatokban. A
feszültség kioldódására nincs remény: a
biológiai mechanizmus démoni
hidegséggel működik.

Ez Markó Bolerójának paradoxona: az
érzékek orgiasztikus tobzódása hideg,
csaknem fagyos lobogással párosul. Nem
a fenséges, nem a győzelemittas, nem a
tündökletes erotika élménye ez, hanem a
tragikusan kielégítetlen, megállíthatatlan,
kérlelhetetlen metafizikai vágyé. Az
örökké továbbhajszolódó makacs ostinato

akár Markó metaforája is lehetne. Nincs
nyugvópont; Ladányi Andrea fan-
tasztikus csóvaként hánykolódó testén
mintha áram futna át: rettentő rándulással
ernyed a kiindulópont halott moz-
dulatlanságába.

MÉSZÁROS TAMÁS

Amíg hinni tudok

Beszélgetés Markó Ivánnal

- ö t esztendővel ezelőtt alakult meg az ország
legfiatalabb, önálló, hivatásos tánc-együttese, a
Győri Balett. A z eltelt évek során
produkcióikkal világhírnevet, itthon pedig
eleddig példátlan népszerűséget szereztek.
Most, a sikerek teljében milyen helyzetben él,
dolgozik Markó Iván és csapata?

 Senki nem számított arra, hogy ez az
együttes ennyi idő alatt eléri azt a szín-
vonalat, amelyet ma képvisel. Nem várta
senki, hogy ekkora bel- és külföldi sike-
rünk lesz, és ezért nem számított senki
arra az egyre nagyobb különbségre, ami a
táncosok teljesítménye, immár nemzet-
közi rangja és az életkörülményeik között
mutatkozik.

 Meglepő, amit mond. Nemrég anyagilag

függetlenné váltak a győri Kis-faludy
Színháztól. Úgy tudom, az épület közös
használatából eredő korábbi ellentétek is
enyhültek...

 Nem a színházzal való kapcsolattal
van a baj. A feszültség oka még ennél is
prózaibb. Az én gondjaim, a mi gondjaink
- bármennyire is napi problémák-hoz,
feladatokhoz kötődnek - elsősorban abból
fakadnak, hogy felelősnek érezzük
magunkat az együttes jövőjért. Mert ne-
kem egyebek között az a dolgom, hogy
folyamatosan építsem a társulatot, hogy
megoldjam az utánpótlást. Hacsak nem
akarom végignézni, miként öregedik ki az
alapító csapat. Ez idő szerint viszont nem
rendelkezem megfelelő eszközökkel,
nincsenek olyan lehetőségeim, hogy a
következő néhány évnél messzebbre
láthassunk. A Győri Balett működésé-nek
alapfeltételei kedvezőtlenek, nem kínálnak
biztató perspektívát. Táncosaink az
indulásnál, mint végzős balett-intézeti
növendékek, kaptak kétezer-hét-száz
forint fizetést. A béralapba viszont nem
kalkulálták be a majdani emelések
lehetőségét. Csak az évi, minden dolgozót
megillető százalékokkal tudtunk javítani.
Tavaly végre is sikerült fejenként hétszáz
forinttal - úgymond: soron kívül - meg-
emelni a fizetéseket, így ma, az ötödik
évben ötezer-kétszáz forintot kapnak a
társulat tagjai. Természetesen itt be-
szélhetnénk a sajátos életformából adódó

Ladányi Andrea a Győri Balett Bolero-előadásában (Bánkúti András felv.)



négyszemközt
rezsiköltségekről is, vagy arról, hogy a
táncosok másodmagukkal laknak egy
szobában, de ezt hagyjuk. Arról azonban
érdemes említést tenni, hogy mi közel
ugyanannyi előadást tartunk egy évadban,
mint az Operaház balettegyüttese,
amelynek létszáma sokszorosa a miénk-
nek. A Győri Balett mindössze tizen-
kilenc taggal rendelkezik. Nálunk min-
denki minden produkcióban részt vesz,
méghozzá állandóan, gyors öltözésekkel
újra meg újra színpadra lép, egyazon
estén több szerepben, éppen azért, mert
kevesen vagyunk. Tehát a mi munkánk
többszöröse annak, mint amennyi egy
nagy együttesben egy-egy táncosra jut-na.
És többnyire nem kamaradarabokat
mutatunk be; stílusunkhoz szervesen
hozzátartozik a tömeghatás.

 Vállalhatnak-e a Győri Balett tagjai
külön fellépéseket, haknikat?

- Ha ezt megengedném, akkor nem
lennénk ez a Győri Balett, akkor tör-
vényszerűen engedni kellene a színvo-
nalból, akkor nem felelhetnénk meg többé
annak az eszménynek, amelynek a
megvalósítására annak idején össze-
álltunk. Elapróznánk magunkat, nem
tudnánk tartani a minőséget. Most kö-
rülbelül nyolcvan előadást tartunk egy
évadban. Naponta tíztől kettőig, majd
délután négytől este kilencig tréninge-
zünk, próbálunk. Másként nem lehetne a
repertoárt megőrizni, vagy legalábbis nem
úgy, ahogyan azt mi etikusnak tartjuk.

 Vagyis itt lényegében arról van szó, hogy
egy átlagon felüli teljesítmény ugyan ki-
emelkedhet a környezetéből, de nem kaphatja
meg az átlagon felüli elismerést... Kezdetben
nyilván a győri színházon belül is érzékelhetőek
voltak a tagadhatatlan szintkülönbségből
fakadó ellenérzések...

 Nem szeretném ennek a jelentőségét
túlhangsúlyozni. Annyi bizonyos, hogy a
Balett, első premierje után egy hónappal,
máris a milánói Scalában lépett fel,
azután következtek a fesztivál-
meghívások, és mi hoztuk a színháznak a
pénzt. De a színházi nagyüzem egysze-
rűen elvitte a Balett pénzét, olyannyira,
hogy például a Don Juan-bemutató előtt
már nem volt miből anyagot venni a ru-
hákra és a díszletekre. Mintha hiába
dolgoztunk vo ln a . . . A színháznak három
és fél milliós hiánya v o l t . . .

- Akkor a Balett végre kiharcolta a
gazdasági önállóságot...

- Igen, és egy év alatt sikerült is
kimászni a csődből. Szerencsére eddig
engem minden évben meghívtak vala-

hová koreografálni. Azt pedig eltökél-
tem, hogy nem hagyom itt az együttest,
még néhány hétre sem. Úgyhogy amikor
a Scalában a Ljubimov rendezte Borisz
Godunov táncbetéteinek koreografálására
felkértek, elmentem Milánóba, megnéz-
tem az ottani táncosokat, és azt mondtam:
köszönöm szépen, én ezt nem tudom ve-
lük elvállalni, csak a sajátjaimmal. Akkor
az intendáns meg a művészeti igazgató
veszekedett egy kicsit, végül vihettem a
gyerekeket. Összesen tíz előadás volt, és
mindegyikre külön-külön kellett re-
pültetni az egész Győri Balettet, mert
közben itthon is voltak kötelezettségeink.
Az olaszok ezt is vállalták. Következett a
Bécsi Ünnepi Hetek. Felkértek, hogy
koreografáljak, amit akarok, rendelke-
zésemre állnak a bécsi opera táncosai; a
tiszteletdíjam kétszázötvenezer schilling.
Akkor kicsit már elszemtelenedtem, gon-
doltam, az olasz recept majd ismét beválik.
Mondom: ragaszkodom a saját együtte-
semhez. Mire azt a választ kaptam, hogy
tőlük azokkal dolgozhatom, akikkel aka-
rok, de pénzük nincs több. Erre meg-
egyeztünk, hogy nem kapunk többet,
mint amennyit én egyedül is felvehettem
volna, de jöhet velem az együttesem. Így
született meg az Évszakok-produkció,
Haydn oratóriumára. Ahogyan mondani
szokás, végül mindenki jól járt. Nemrég
aztán Nyugat-Berlinbe hívtak egy egész
estét betöltő balettest létrehozására. Az
ajánlat ötvenezer már-kára szólt. Szép
összeg, gondoltam, legalábbis, ha a bécsi
módszert sikerül követnünk.
Kijelentettem tehát, hogy én nem
válhatok meg két hónapra a társulattól -
ami egyébként igaz is - , és különben
sem tudom más társasággal garantálni a
saját legjobb formámat. Nézze meg azért
az egyik műsorunkat- mond-ta a német
direktor azután még tárgyal-hatunk. Már
rosszat sejtettem. Megnéztem őket, és
látnom kellett, hogy tökéletes csapat. A
világ minden tájáról össze-gyűjtött
klasszisok. Most már ugye meg-érti, mért
nem egyezhetek bele más együttes
meghívásába - fogadott újra az igazgató.
Amikor maguk elutaznak, én itt maradok
a produkció nélkül, vagyis nem tudnám
repertoáron tartani, noha kifizettem érte
egy kisebb vagyont. Más a helyzet, ha
maga szerint a Győri Balett táncosai
jobbak, mint az enyémek. Végül is ez a
nyugat-berlini munka már egyáltalán nem
jött össze, hiszen én valóban nem
mondhattam, hogy a mi felkészültségünk
jobb, viszont azt sem vállalhattam, hogy
hetekre elutazzam

egyedül, mert mire visszajövök, nincs
együttesem.

Az anyagi problémák valóban meg-
akadályozzák a társulat fejlesztését? Hiszen
más együttesekben sem keresnek többet a
táncosok legalábbis Magyarországon.
Vagy

igen?
Először is másutt jobbak a fizetések,

s kevesebb a munka, de erről már
beszéltünk. Az összehasonlítást azonban
nem volna szabad mechanikusan végezni.
A Győri Balett ma világszerte elismert,
kurrens együttes, tagjai bárhol megállnák
a helyüket, mert én olyan munka-
intenzitást követelek, amilyent csak nyu-
gati baletteknél szokás. Ha viszont valaki
képes arra, amit mi csinálunk, az miért
vállalja ezt a megterhelést, mélyen a
nemzetközi árfolyamon alul? Mi, akik
immár öt éve együtt dolgozunk, nem így
gondolkodunk, de hosszú távon nem
lehet egyedül a megszállottságra alapozni
egy művészi közösség munkamorál ját. A
fiatal táncos, aki ezután hozzánk
szerződne, s akit én is megfelelőnek
találnék, nem biztos, hogy ezt az utat
választja. Mert tudja, hogy legfeljebb
tizenöt jó éve van ezen a pályán, és bár
lelkes, de akkor akar keresni, amikor
még táncolhat.

- Úgy hírlik, például a Rába ETO
futballistáinak jövedelme többszöröse a tánco-
sokénak ... Távozott már valaki a Győri
Balettől?

Nem. Senki sem ment el máshová.
Nem is attól tartok, hogy ez a csapat szét-
esik. A szorító gond az, hogy akkor se
tudok újakat szerződtetni, ha találok je-
lentkezőt. Ugyanis nincs szabad státu-
sunk. Most viszont huszonöt év a kor-
átlag, és harmincévesen egy táncos már
középkorú. Ha nem tudok fiatalítani,
méghozzá szisztematikusan, akkora Győ-
ri Balett gyakorlatilag egyszer csak meg-
szűnik. És bár ezért nem én leszek a
felelős, mégis úgy érzem, nem szabad
hagynom, hogy ez bekövetkezzék. Mert
én se szupertáncost, se koreográfus-zsenit
nem szülhetek. Kivételes adottságokat,
tehetséget senkinek se adhatok. De kivá-
logathatnám azokat a fiatalokat, akik be-
leillenek a mi profilunkba, és felnevel-
hetném őket a Győri Balettnek. Csak
éppen nincs rá lehetőségem.

-- Számomra ez teljesen érthetetlen. Minden
valamirevaló magyar kulturális rendez-vényre
a Győri Balettet viszik, külföldre, önök a hazai
művészeti élet szinte hivatalos nemzetközi
reprezentánsai, és méltán. Ugyanakkor igazán
nem lehet azt mondani, hogy az együttes
tálduzzasztott... Egyéb-



ként nézete szerint milyen a Győri Balett
szakmai vonzereje? Nem hálátlan szerep egy
olyan együttesben táncolni, amelyet a világon

mindenütt Markó Iván után jegyeznek, s félő,
hogy mások nevét nem is tanulják meg?

- Tehát azt kérdezi, hogy lehet-e nálunk
kiugrani? Azt hiszem, aki igazán
érdeklődik irántunk, az már nemcsak
engem ismer az együttesből. Ha össze-
számolom, hogy ez idáig ki, mennyi és
milyen szerepet táncolt el, azt kell mon-
danom, másutt talán egy egész pálya-futás
alatt sem jutott volna kinek-kinek ennyi
feladat. Ettől függetlenül csak arról
beszélhetek bizonyossággal, amit én
éreztem, amikor hasonló helyzetben
voltam Béjart-nál, méghozzá hét évig.
Nekem akkora ügyet jelentett, hogy vele
dolgozhatom... egy pillanatra sem gon-
doltam arra, hogy az előadás nem az én
legsajátabb alkotásom. Mert hittem Béjart
tehetségében, és hittem abban, hogy
nekem ott a helyem. Igenis, a Béjart-
balettben, amelyet mindenki csak így
emlegetett. És ha valaki Brooknál ját-szik
vagy Mnouchkine-nál, az is jól tudja, hogy
hiába az övé esetleg az ab-szolút főszerep,
hiába olyan lenyűgöző és tehetséges ő,
mint például Bigot a II. Richárdban, azért
a színház mégis-csak Brook színháza vagy
Mnouchkine színháza. És nem hiszem,
hogy ez zavarná a színészeket. Alighanem
még azt is tudják, hogy épp attól olyan
jók, mert ezekben a társulatokban
dolgozhatnak. Én annyira átadtam magam
Béjart-nak, hogy még azokkal a
produkciókkal is tökéletesen azonosultam,
amelyekben nem is táncoltam. Mert az ő
balettje az enyém is volt.

- Ha jól értem, ön olyan együtteses--ményt
táplál, ami nálunk eddig sohasem valósult meg.
Ennek összetevői : a szakmai igényesség és
munkaintenzitás az abszolút nemzetközi
mércékhez viszonyítva, a teljes azonosulás a
művészeti vezető elképzeléseivel és a
nemzetközi mezőnyben ellenőrizhető
teljesítmények megfelelő honorálása. Nyil-
vánvaló, hogy ezek a pontok szorosan kap-
csolódnak s egymást feltételezik... Csak éppen
a körülmények hatalma nem kedvez
mindennek...

- Olykor már magam is unom a saját
panaszaimat. Elvégre úgy tűnhet, hogy
sínen vagyunk, sikeresek vagyunk, ez a
Markó pedig folyton elégedetlenkedik.
Mert ez egy maximalista-mániákus. Akik
ezt mondják, éppen azt nem értik meg,
hogy amit mi létrehoztunk, azt csak így,
tehát maximalistán

és mániákusan lehetett csinálni, és más-
képp továbbvinni sem lehet. Itt a tessék-
lássék jóindulatok, a félmegoldások nem
elegendők. Mi voltaképp iszonyúan
magányosak vagyunk. Ha nem magunk
intéznénk a dolgainkat, egyetlen tur-
nénkból - az államközi protokollt le-
számítva - sem lett volna semmi. Nincs,
aki menedzseljen, nincs, akinek szív-ügye
volna a mi sikerünk. Még akkor sem, ha
az anyagi haszon nem csupán a miénk, sőt
elsősorban nem a miénk. Ebből a
szempontból különösen tanulságos az Izzó
planéták esete. Ez a sport-csarnokbeli
produkciónk kétségkívül sokba került.
Forintban. De komoly vevők vannak rá
devizában. Nyugatnémetek és franciák
akarják megvenni televízióra, illetve
videokazettára a felvételt. Amely a
magyar tévé jóvoltából botrányos
körülmények között zajlott le; valóságos
istencsodája, hogy végül is használható
anyag lett belőle, ilyen fokú
dilettantizmus és szervezetlenség
közepett. És ezt az üzletet is, mint
valamennyi külföldi utunkat, magam
tárgyaltam le; kénytelen vagyok, ha azt
akarom, hogy egyáltalán történjen valami.

- Tapasztalatai szerint hogyan jegyzik ma a
Győri Balettet a világranglistán? És milyennek
tartja ön a saját együttesét?

- Azt hiszem, minden lényeges együttest
ismerek ma a világban. A Győri Balettet
nem lehet összehasonlítani, csak modern
táncegyüttessel. Vagyis a londoni Királyi
Balettel vagy a Bolsojjal semmiképpen.
Az ő klasszikus repertoárjuk, eszköztáruk
merőben különbözik attól, amit mi
képviselünk. Jóformán nincs is közös
alap. A Hattyúk tava meg a Giselle más
világ. Rólunk azt írják külföldön, hogy a
miénk Európa egyik legjobb táncszínháza.
Lindsay Kemp vagy Pina Bausch
társulatához mérten. Noha őket stílus
dolgában egymáshoz sem, hozzánk sem
lehet hasonlítani. Legfeljebb annyiban,
hogy színházat csinálunk. Már első
külföldi fellépésünk után, a Borisz Godunov
milánói bemutatójára nagyon jó kritikákat
kaptunk. Ez jólesett ugyan, de tudtuk,
hogy abban a retteneteset bukott, valóban
rossz és unalmas előadásban bármelyik
együttesnek, amelyik tíz perc-re
megmozgatja az állóvizet, már sikere lett
volna. Mindenesetre az olaszok bravóztak,
és a lapok is dicsértek. A következő
olaszországi utunk alkalmával az
úgynevezett Világbalett Fesztiválon, ha
lehet, még kedvezőbb volt a sajtónk.

Hozsannákat zengtek, a Győri Balett
diadaláról írtak. Akadt lap, amelyik
meglepve konstatálta, hogy egy - úgy-
mond -- kis magyar város ilyen együt-
tessel rukkol elő. Később a francia, majd
az amerikai lapok is sokat foglalkoztak
velünk, mind elismeréssel. Még a New
York Herald Tribune is -- amelyik
egyébként szememre vetette, hogy nagyon
vadul bántam A csodálatos mandarin
zenéjével -, még az is azt jósolta, hogy a
Győri Balett a jövő nagy együttese. Ez
pedig azért nagy szó, mert Amerikában a
kritika általában levágja Béjart-t és
mindazt, ami hozzá kötődik. És rólam
persze tudták, hogy az ő tanítványa
vagyok. Ezt a kapcsolatot - pozitív és
negatív értelemben egyaránt - mindenütt
számon tartják. És akik Béjart-t utálják,
azok engem is ab ovo utálnak, akik pedig
szeretik, engem is szeretnek. Az amerikai
szakkritika el-szántan Béjart-ellenes.
Olyanokat írnak róla, amilyeneket sehol
sem olvastam még. A táncosait agyba-
főbe dicsérik, de a koreográfiát, a stílust ki
nem áll-hatják. Jóllehet a közönség
rettentő lelkesen fogadja, kifejezetten
ünnepli a Béjart-féle táncot. Ennek
ellenére, például a Times azt írta, hogy
New Yorkba nyáron szokott betörni a
szenny-hullám; de lám, Béjart jóvoltából
már tavasszal megérkezett.

Egy másik lap közölte, hogy meztelen a
király; Béjart öreg, poros, érdektelen.
Mindennek az a magyarázata, hogy Ame-
rikában a „balanchinizmus" uralkodik a
szakkörökben. Csak az absztrahált,
geometrikus, a zenei struktúrát leképező
táncot fogadják el. Amiben akár csak
halvány irodalmiasság, netán filozófia
tükröződik, azt nem tűrik meg. Egyedül a
végletekig intellektualizált balettet
hajlandók értékelni. Hogy ennek ellenére
elismerték a Győri Balett ígéretes
tehetségét, ez szinte hihetetlen volt. Aztán
Bécsben is azt mondták nekünk, hogy
vigyázzunk, itt opera-kultusz van, ez egy
zenecentrikus közönség, ne lepődjünk
meg, ha nem lesz túl meleg a fogadtatás.
Es az ünnepi hetek szmokingos, igazán
tartózkodó publikuma szétverte
lelkesedésében a színházat. Dobogás,
üvöltés, ünneplés volt; a magyar szakma
ezt tán soha el nem hitte volna, ha
néhányan a saját szemükkel nem látják.
Párizsban, a L'Humanité fesztiválján,
szabadtéren, rettenetes esős, hideg időben,
amikor azt hittük, egy lélek sem fog
eljönni, ötvenezren állták végig az Igazság
pillana-



tát. Egy impresszárió szerint ez annak
köszönhető, hogy az érdeklődők a legjobb
táncszínházak között tudják a Győri
Balettet. Hát valahogy így tudnám ér-
zékeltetni a nemzetközi reputációnkat.
Ami a saját megítélésemet illeti, az egy-
szerűbb is, bonyolultabb is. En mindig és
kizárólag Béjart-hoz mérem magunkat.
Nekem ő az etalon. Mert nem ismerek nála
jobbat. Ő azt jelenti a modern táncban,
amit Picasso a festészetben.

- Tehát milyen ma - megítélése szerint - a
Győri Balett?

 Erre csak némi kitérővel válaszol-
hatok. Először is vissza kell utalnom a már
említett Balanchine-Béjart ellentétre. Az
egyik út az úgynevezett tiszta tánc, a
szimfonikus balett, amelyben a
koreográfia az emberi testek mozgásával a
zenei szerkezetet rajzolja ki. A másik, a
Béjart-féle, amire én is esküszöm, amit én
igaznak és korszerűnek érzek. Mert ebben
a táncvilágban az esztétizáláson túl,
megjelenik az élet, bizonyos gondolatiság,
mi több: akár a filozófia. Béjart szerintem
éppen ezzel tette a hu-szadik században a
többi művészeti ággal egyenrangúvá a
balettet. Azzal, hogy modern, teátrális
élményt csinált belőle.

- Ha már kitérőt teszünk, beszél-/link arról
is, hogy honnan származik a táncos Markó
Iván, a Magyar Al/ami Opera-ház egykori
tagjának táncszínházi eszménye?

 Hogy számomra a tánc egyszersmind
színház, ez eleve így élt bennem, amióta
csak táncoltam. Vagyis gyerek-korom óta.
Már attól kezdve, hogy a Balettintézetbe
kerültem, állandó konfliktusban éltem a
klasszikus balettel. Annak ellenére, hogy
nagyon szerettem, és később az Operában
számos nagy főszerepet el is táncoltam.
De mindig úgy éreztem, hogy az előadás
után legalább nyolcvan százalék bennem
maradt abból, ami én vagyok. Ami a saját
lényegem. Másként szólva, nem tudtam ki-
fejezni magam. És éreztem az okát. ,A
klasszikus balettben nincs benne a kor,
amelyben élek, nincs benne az ember, aki
kortársam. Minden este, amikor
eltáncoltam valamit az operai repertoár-
ból, iszonyúan nyomott mindaz, amit nem
mondhattam el. Ottmaradt nekem
tehernek.

 A klasszikus balett formanyelvét érezte
elégtelennek?

Igen. De hát azt végül is a tartalom
határozza meg, tehát az, amiről szól. I la
én a Hattyúk tavában a herceg vagyok,
akkor azt a feladatot kiválóan meg-

oldhatom - önmagán belül. Izgalmas is
lehet, mint egy ragyogó hercegalakítás.
Am amikor a bőrömön érzem az életet, ezt
a világot, akkor nekem kevés a
legnagyszerűbb Hattyúk tava is. Mert mást
akarok eltáncolni. Es amikor tizen-három
évvel ezelőtt megláttam Béjartékat a
színpadon, mintha ugyanazt láttam volna,
amit éveken át ébren és álmomban
elképzeltem. Őrületes reveláció volt.
Ugyanakkor pedig szinte természetes,
magától értetődő találkozás önmagammal.

Közelítsünk tehát vissza a Győri Baletthez.
Miben térnek el Béjart-tól

Hozzánk képest ő „dekadens". Ez
persze túlzás, de bizonyos, hogy ma már
esztétizálóbb. Mondjuk úgy, hogy sokkal
vadabbul csinálom a szín-házat; nem
tudom másképp megfogalmazni. Ma már
egészen mást koreografálok, mint Béjart.
De amikor látszólag a legtávolabb vagyok
tőle, akkor is ben-ne van a produkcióban.
Ha másként nem, de a
gondolkodásmódunk biztosan
összekapcsol. Béjart volt például az, aki
merte nem tisztelni a hagyományos lib-
rettókat, amelyekre mindenki elkészíti a
maga újabb, de alapjában egyforma ko-
reográfiáját... Neki volt bátorsága a
Tűzmadarat újragondolni, és teljesen ere-
deti produkciója jobban összetalálkozott a
zenével, mint a korábbiak. Én úgy vélem,
hogy mi .1 csodálatos mandarinnal
jutottunk a legtávolabb Béjart-tól. A Nap
szeretteivel és a .Szamurájjal még nem
tudtam az ő közvetlen ihletésétől
szabadulni. A Stációk már alig volt Béjart.
És az Igazság pillanatával végre elszakad-
tam tőle. A Mandarinnak pedig nincs sem-
mi köze az ő színpadához. De azt, hogy
megkíséreltem a Lengyel Menyhért-féle
librettó helyett a magam mondanivaló-ját
megfogalmazni, azt Béjart-nak kö-
szönhetem. Engem sohasem érdekelt
ugyanis az a történet, hogy egy utca-
lányhoz betéved egy fantasztikus kínai.
Pedig volt rá alkalmam, hogy ezt el-
fogadjam, hiszen láttam vagy ötvenszer
különböző koreográfiákkal, sőt, az Ope-
rában annak idején táncoltam is a Diákot.
Amikor azután Győrben elkezdtem a
Mandarinnal foglalkozni, még nem hatá-
roztam cl, hogy mindenáron eltérek az
eredeti librettótól. Csak azt éreztem, hogy
számomra mást jelent a csoda.

- Tehát a Bartók-zenében is mást látott. A z
ön számára a muzsika sugallja az úgynevezett
saját mondanivalóját, illetve feladatának
tartja, hogy a zenét megfejtse? Avagy

bajlik rá, hogy azt, amit el akar mondani,
voltaképp belemagyarázza?

- Meggyőződésem, hogy a zenébe nem
lehet belemagyarázni. Csak azt a látomást
láthatom bele, ami potenciálisan is benne
rejlik, máskülönben leveti magáról, és
hazug lesz a produkció. Én hagyom hatni
magamra a zenét. Addig hallgatom, újra
meg újra, amíg már úgy érzem, annyira
ismerem, annyira az enyém, mintha
magam szereztem volna. Es így végül is
valószínűleg visszahatok rá. Egyszóval,
nem megfejteni igyekszem valamiféle
objektíve létező zenei mondanivalót, de
nem is erőszakolom a saját, zenétől
független koncepciómat. A Mandarin
egyszerűen felvetette bennem azt a
kérdést, hogy mi is valójában a csoda.
Pontosabban, hogy én hogyan élem át, s
egyáltalán, átéltem-e már? Alig múltam
húszéves, amikor katasztrofális érzelmi és
idegállapotba kerültem. Ragyogóan
indultam az Operában, Lakatos Gabriella
választott partneréül, egymás után kaptam
a jelentős szerepeket. Túl jól mentek a
dolgok, és én rosszul viseltem. Hisztériás
lettem, bizonyára renitens is, egyszer csak
fegyelmit kaptam, és elvették valamennyi
feladatomat. Még a karban sem engedtek
fellépni. Egyedül maradtam, és mert nem
tudtam magam kiélni, majd bele-őrültem.
Ez így ment majd egy éven át, nagyon
rossz bőrben voltam. Egyszer, késő este,
megyek hazafelé a sötét utcán, és hallom,
hogy valaki sír. De valami igazán rondán,
mintha nem is ember, hanem macska
volna. Néztem jobbra-balra, a hátam
mögé, de nem tudtam rájönni, honnan jön
ez a fülsértő, bán-tó, kétségbeesett
zokogás. Aztán önkéntelenül odanyúltam
az arcomhoz, és a kezemen éreztem, hogy
ömlik a könny a szememből. Belőlem jött
az a nyavalyatörős, rémisztő sírás. Ebben
a lelki-állapotban, ebben az időben
találkoztam Gombár Judittal, a
feleségemmel. Egy emberrel, akire
szükségem volt. Aki azt mondta, hogy
látta Bayreauth-ban a Béjart-együttest, az
egyetlen olyan balettet, ami nekem való.
Megtudta, hogy Lodzban fognak
vendégszerepelni, és kijelentette: oda kell
mennem. Én kapálództam, nem akartam,
mert úgy hallottam, Béjart valami
olyasmi, mint az itthoni modern
próbálkozások, amiket nem szerettem. De
Jutka megvette a repülő-jegyet, és elcipelt
Lodzba. Akkor tehát tulajdonképp
többszörös csoda történt velem. Egy
másik emberben meg egy másik
művészben rátaláltam önmagamra. Ak-



kor értettem meg, hogy a csoda csak
bennem lehet, csak bennem jöhet létre.
Hogy nekem kell megtalálnom és meg-
szülnöm a magam csodáját. Es minden-
kinek a magáét. Az én Mandarinom tehát
erről a felismerésről szól. Nem az életem
egyik eseményéről, válságos szakaszáról,
hiszen ez természetesen nem ilyen
egyszerű. Nem a konkrétumok épülnek
bele a darabba, hanem az esszenciája
mindannak, amit az ember valaha átélt. Az
érzések, a vágyak, a szenvedélyek. De az
is gyakran előfordul, amikor elkészülök
egy produkcióval, és megnézem, hogy azt
mondom: nem lehet, ezt nem én csináltam.
Csak ismerem magam, tudom, mi lakik
ben-nem, és ez itt nem én vagyok. Nem
ilyen vagyok. Holott mégiscsak tőlem
származik, tehát nem tagadhatom meg. El
kell fogadnom, hogy létrejött belőlem
valami, ami nem tudatos. Ami akkor
született, amikor a próbák során túlléptem
az előfeltevéseimen, hagytam hatni
magamra a szituációkat, az egymásból
következő öntörvényű megoldásokat.
Mindazt, amiről nem tudtam, hogy tudom.
A Mandarinnál maradva: a lányok sokat
kínlódtak a szülés jelenetével, azzal, amikor
a Mandarin megszületik. És egyszer csak
felálltam, és megmutattam nekik, hogyan
kell szülni. Akkor, ott átéreztem a vajúdás
minden kínját. Nem átvitt, mondhatni
alkotói értelem-ben, hanem úgy, ahogyan
az anya meg-éli. És a mozdulatok
maguktól jöttek.

 Meglehetősen romantikus alkat, ugye?
Nem tart tőle, hogy ez a felfokozott, a saját
szavait idézve : vad teatralitás átbillenhet azon a
határon, amelyen túl a közönség már nem tudja
követni, ahol könnyen azt mondják, hogy „ciki"
?
 Biztosan romantikus vagyok. És

valóban az a kérdés, hogy ki hogyan
rezonál erre. Ezek nagyon szubjektív
határok. Nekem például borzasztóan ciki,
amikor a színházban túlhajtják az
intellektust, amikor minden az agyból van
kifaragva. En az emóciót tartom
lényegesnek. Ami természetesen nem
jelenti azt, hogy nincs szükség egy tudati
kontrollra. Az indíttatás azonban mindig
ösztönös. Táncról lévén szó, nem is tudom
ezt másként elképzelni. A tánc ugyanis
egyenlő a ritmussal. A ritmus pedig
alapvetően élettani jelenség. Mint a légzés,
a szívdobogás, az izmok rándulása. Az
ember saját, belső ritmusai szoros
összefüggésben vannak az életével. Abban
a táncszínházban, amelyben a saját
életünkből, a saját

érzelmeinkből dolgozunk, nem is lehet
más a meghatározó, mint az ösztönös
ritmusvilágunk.

- Most már visszatérhetünk arra a kérdésre,
hogy saját megítélése szerint milyen
színvonalon áll ma a Győri Balett.
 Igen, mert mindannak alapján, ami-

ről e hosszú kitérőben beszéltünk, A
csodálatos mandarint érzem a legsikerültebb
produkciónknak. Ez olyan tánc-színház,
aminél máshol sem láttam jobbat.
 Úgy tűnik, hogy a hazai szakkritika, a

táncművészettel foglalkozó bírálók, túl-nyomó
többsége valamiféle tartózkodással ír a Győri
Balettről. Mintha gátlásaik volnának ennek a
sajátos minőségnek a megítéléséhen .. .
 Ez így van, de hát nem is lehet mást

várni. Legalábbis, ha az ember tudja, hogy
a tánckritikusok jobbára néptáncosokból
lettek szakírók, és képzettségük,
ízlésviláguk igen távol áll még a
klasszikus balettől is, nemhogy a modern
táncszínháztól. Az sem véletlen, hogy a
Győri Balett megalakulását is
idegenkedve fogadták. Maga a Tánc-
művészeti Szövetség elnöke sem támo-
gatta. Aztán arról folytak eszmecserék,
hogy a Markó Iván nem él közéletet, mert
visszautasította az elnökségi tagságot. A
legutóbbi szövetségi közgyűlésen valaki
azért megjegyezte, hogy az is lehet
„közélet", ha az ember létrehoz egy jó
produkciót. Ez a megnyilatkozás őszintén
meglepett, mert eddig ilyesmi senkinek
sem jutott eszébe. Egyébként a
gáncsoskodások soha nem izgattak; ha
hallottam róluk, tudomásul vettem. És ha
értetlenséget tapasztalok a bírálatokban,
azt azzal magyarázom, amit egyszer ön is
leírt valahol, hogy a kritikának még fel
kell nőnie az új műfaj-hoz. Mert a
táncszínháznak nincsenek olyan kánonjai,
mint a klasszikus balett-nek. Itt nincsenek
konvenciók, törvények, kiforrott stílusok.
Még azt is nehéz olykor eldönteni, hol
fejeződik be a tánc, hol kezdődik a
színház. Egy-szóval a kritikusnak sem
állnak rendelkezésére a megszokott
fogódzók.

- Ön mit vár a kritikától?
- Nehéz kérdés. Ha azt mondom, hogy

nem a feltétlen dicséretet, nem fog-ja
elhinni. Pedig valóban nem. Egy
gondolkodó embert várok. És nem is az
érdekel elsősorban, hogy az illető
megfelelően boncolgatja-e a produkció
lépésanyagát, holott ez nyilvánvalóan
döntő elem. Jobban izgat, mi a véleménye
az összhatásról. Ami mindig alá-

rendelt egy gondolatnak. Mert a látványt
sohasem önmagáért hozom létre, nem
azért, hogy szép kép legyen, ha-nem azért,
hogy valamit megfogalmazzak általa. Az
első cikk, ami Magyar-országon
elgondolkodtatott, egy szín-házi kritikus
tollából származott, Koltai Tamás írta a
Mandarinról. Nem is kritika volt, talán
eszmefuttatásnak nevezném. S amikor
olvastam, kedvem lett volna a felvetett
szempontokat jobban kibeszélni. Azután
megkapott, amit ön írt a Tabuk és
fétisekről. Eppen azért, mert egyenesen
leszögezte, hogy érzelmileg nem került a
hatása alá. Tudniillik éppen ez az, ami
számomra mindig a legfontosabb. A Tabuk
elő-adásain minden alkalommal azt próbá-
lom megérteni, hogy mitől hat némelyekre
elementáris erővel, szinte lenyűgözően,
másokat pedig miért taszít. Ezek ugyanis
lényegi, dramaturgiai és szerkezeti
kérdések.

- Vannak általános dramaturgiai szem-
pontok, meg fontolások, melyeket figyelembe
vesz, amelyeknek tudatosan próbál megfelelni?

- Lehet, hogy provokatív, amit a dra-
maturgiáról gondolok, de szerintem
dramaturgia önmagában nem létezik. Csak
egy adott előadás van, amelynek
kialakulnak a saját törvényei. Es ter-
mészetesen kell, hogy nekem legyen egy
saját szemléletem. Nem összehasonlí-
tásképpen mondom, nem azért, hogy
feltoljam magam melléjük, de tökélete-sen
megértem, hogy Tolsztojnak vagy Móricz
Zsigmondnak nem tetszett Shakespeare. A
saját szemléletmódjuk szerint igazuk volt.
És előfordult, hogy láttam előadást,
amelynek egyetlen úgy-nevezett
dramaturgiai megoldását sem lehetett
volna átvinni más produkciókba, ám ott, a
maguk helyén zseniálisak voltak. Úgy
gondolom tehát, hogy a dramaturgiai
eszközök mindig újraesztergálandók, a
műnek megfelelően. Szeretném
hangsúlyozni, nem azt állítom, hogy a
dramaturgia nem fontos, hogy azzal nem
kell foglalkozni. Csupán a független
szabályok alkalmazásában nem hiszek.

 A z t hiszem, egyetértünk abban, hogy aki
táncszínházat művel, azt szükségképpen olyan
dramaturgiai problémák is fóglalkoztatják,
amelyekkel a hagyományos balettnek nem kell
számolnia...
 Igen, csakhogy éppen az a különbség

a prózai színház és a táncszínház között,
hogy az utóbbi másfajta akciókkal
dolgozik. Maga a gesztus is törté-



Markó Iván (Mandarin) és Bombicz Barbara
(Lány) Bartók táncjátékának győri előadásában

nés. Szituációk rajzolódhatnak ki a moz-
dulatkompozíciókból. Ez persze a prózai
színházban is megeshet, sőt, minél jobb
az előadás, annál inkább elszakad a
pusztán szövegközlő információtól.
Mégis: az írott dráma dramaturgiai
szerkerete, csomópontjai többnyire a
dialógusokban nyilvánulnak meg. A
táncszínház viszont mindent a látványban
fogalmaz. Ezért azt a látványelemet, amit
egyszer már alkalmaztam, volta-képpen
nem használhatom többé. Vagy
legalábbis úgy át kell formálnom, hogy
legközelebb alapvetően más összefüg-
gésbe kerüljön. Ezért más ez a
dramaturgia. Mások a korlátai, mások a
lehetőségei. Talán a költői
módszerekhez, a líra asszociációs
természetéhez hasonlít legjobban. Hiszen
alapjában a kimondatlan, a csak
megéreztethető tartalmak-ra épít.

- A Győri Balett előadásainak mindig van
úgynevezett lineáris cselekménye, amelyet
végigvisz a tánc. De közben a vonal gyakran
megszakad, és egyes jelenetek már a hangu-
latok, az érzelmi képzettársítások szintjén
variálják a témát...

Igen, a fonal olykor megszakad, egy
filmes vágástechnika, egy képi logika
szerint. Meglehet, hogy az uralkodó
ritmus maga szabja meg a képek dra-
maturgiáját. Azt hiszem, Bob Wilson
néma színházára is jellemző ez. Például
ahogyan a lassításban rejlő lehetőségeket
tökéletesen kihasználja, amit egyéb-ként
már a keleti színjátszás is feltalált. A
monotónia rendkívüli hatását, ami
segíthet, hogy a témát „befelé" mélyít-
sük. Amikor olyan részletesen, olyan
monomániásan foglalkozunk egyvala-
mivel, hogy az végül már régen nem
arról szól. Nagyon nagy hatást tett rám
például ()sima híres filmje, Az érzékek
birodalma, amely elképesztő elszántsággal
teszi próbára a néző idegeit, tűrő-
képességét. De ha tíz perc múltán nem
hagyjuk ott a vetítést, akkor már nem
lesz többé agyrém a történet, akkor az
egész mű átlényegül.

- Amikor koreografál, ragaszkodik egy adott
eszköztárhoz? Vannak stílusok, amelyeket
például eleve kirekeszt?

- Nincs. Mindent felhasználok, ter-
mészetesen a klasszikus balett elemeit is.
Elsősorban az egymás mellett lévő emberi
testek kapcsolódása, ennek valamennyi
lehetősége izgat, és nem igyekszem a
fantáziámat eleve megkötni. Valamenynyi
mozgáskultúrát magától értetődően a
sajátomnak tekintek. Egyedül aszerint

válogatok, hogy mi felel meg legjobban a
mondanivalómnak.

- Ennek a vállalt táncnyelvi eklektikának
szerver tartozéka a szcenikai kifejezés gaz-
dagsága és igényessége. A Győri Balett
színpadán majdhogynem kétpercenként meg-
jelenik egy-egy újabb teátrális ötlet: a díszlet,
a jelmezek avagy a világítás lehetőségei sze-
rint. Rafinált kapcsolatba kerülnek a tánccal, s
nem ritkán éppen ezek tejesítik ki az egyes
jeleneteket, beállításokat. Hogyan születnek
ezek a megoldások?

- Egy részüket már az előtt világosan
látom, hogy a próbateremben dolgoz-ni
kezdenénk. A többi a koreográfiával
együtt, csakugyan „lépésről lépés re"

alakul. A világítás az, amihez a
szcenikában én magam a leginkább értek.
Nem tudom, honnan való ez az érzék, de
a világítás nagyon érdekel, nem tudok
megnyugodni, amíg nem találom
tökéletesnek. A Mandarint például
egyfolytában nyolc órán keresztül
világítottuk, és minden pontosan úgy
ment, ahogyan elképzeltem. Minden úgy
hatott, ahogyan korábban magam előtt
láttam. De amikor a Mandarin le-veszi
méhlepényszerű köpenyét, hogy abból
mintegy kitörve. belekezdjen a szó-lóba,
akkor vakító fehér fényt akartam a
színpadra. Meglett, és katasztrofális volt.
Mindent tönkretett. Pedig én azt hittem,
hogy a figura lángolni fog, fényt áraszt
és misztikussá növekszik. Ehelyett
valami kisszerű, szupernaturalista kép
jött létre. Öt díszítő, hét világosító, Jutka
meg én, összesen tizennégyen, egész
éjszaka ezen kínlódtunk, már nem láttunk
a lámpáktól meg a fáradtságtól, de bármit
variáltunk, sehogyan sem sikerült elérni,
amit akartam. Reggel hatkor kínomban
azt mondtam, hogy három piros fejgép
fényét állítsuk egymásra. Minden más
lámpát kivettem, csak a hátteret
világítottam meg egy furcsa
kékeszölddel, ami még jobban kidobta a
vöröset. És ebben a fényben a
mozdulatok mintha sávot húztak volna a
térbe, mintha fázisfotókat látott volna az
ember. Végre megvolt. Persze meg-
tehettük volna, hogy beérjük valami
gyors félmegoldással, és hazamegyünk
még az este, a próba végén. Nem való-
színű, hogy a közönség reklamált volna.
Csak engem nem elégített ki a legjobb
megoldásnál kevesebb.

- Vagyis maximalista, aki hisz a töké-
letességben. Ha most, öt év tapasztalatainak
birtokában kellene eldöntenie, hogy belevág-e
még egyszer ebbe a vállalkozásba, akkor képes
lenne rá?



- Most úgy érzem, hogy nem. De ilyet
végső soron az ember sohasem tud-hat
biztosan. Ha az élet újra hasonló lehetőség
elé állítana, hasonló szituációban, lehet,
hogy megint képesnek érezném magam
erre a munkára. Most az riaszt el a
gondolattól, hogy aligha volna erőm
végigcsinálni a már ismert adminisztratív
csatározásokat, és legfőképp: nem tudom,
képes volnék-e megküzdeni az
együttessel, a műszakkal.

- A saját embereivel volt nehezebb a harc?
- Feltétlenül. Mégpedig azért, mert

tudtam, hogy az én felelősségem, sikerül-e
hatni rájuk. A hivatalnokokhoz nincs
közöm. Ha az ő nyelvükön nem értek, ha
őket nem tudom megnyerni, az nem engem
minősít. De amikor annak idején elkezdtük
a munkát, és néhány nap múlva a gyerekek
fellázadtak, az igazi krízis volt. És
megértettem őket, hiszen nem azt
követeltem, amit itthon szokás. Nálunk
csakugyan tócsákban folyt az izzadság.
Nem azért, mert szadista vagyok, hanem
azért, mert tudom, hogy másképp nem
megy. Ok viszont fellázadtak. Akkor
kemény beszélgetést folytattunk; nem
durvát, de nagyon keményet.
Megmondtam, hogy én csak így tudok
dolgozni, ezzel az intenzitással. Abba is
hagyhatjuk, az is egy lehetőség. De ha
folytatjuk, akkor vegyék tudomásul, igenis
szükségük van erre a tempóra, mert
nincsenek azon a szinten, hogy kevesebbel
beérhetnénk. Láthatják, hogyha azonnal
meg tudják csinálni, amit kérek, akkor én
nem ismételtetem még ötvenszer. De
amikor harmincadszor sem tudják
kifogástalanul, akkor harmincadszor is fel
fogok állni, és újra meg újra megmutatom,
mit akarok. De ugyanezt a csatát a mű-
szakiakkal is meg kellett vívni. A döntő
ütközet Milánóban zajlott le, amikor az
ottani színházban, ahol minden másképp
van, mint Győrben, én is bent maradtam
éjjel a díszletállításnál és fénypróbánál.
Előtte már levezettem a produkció
próbáját, és eltáncoltam a saját szerepemet
is. Nos, másnap reggel, több órás technikai
kínlódás után, mi-után minden problémát
személyesen segítettem megoldani, az én
műszakom
gyszerűen lehajcsározott. Akkor azt

mondtam, oké, csak egyet nem értek. Ha én
csupán utasításokat adnék, hajszolnálak
benneteket, miközben magam jókat
alszom, akkor valahogy el-fogadnám, hogy
azt kikéritek magatok-nak. De hát nem
vagytok vakok, látjátok, hogy előbb
gyakorolok az együttes-

sel, azután táncolok a próbán, majd éjjel
eljövök veletek világítani, ha kell,
tolmácsolok nektek, kiharcolom, hogy a
napidíj időben meglegyen, és ha a szálloda
nem jó, szerzek másikat. Az elő-adás után
pedig megköszönöm nektek a sikert. Mit
akartok még? Mondjátok meg, megteszem
azt is. De nem vagyok hajlandó szart adni
a közönségnek. Amióta ott kiborultam,
nagy bajok már nincsenek.

- Meddig lehet bírni eZt az élettempót?
Fizikummal és nem utolsósorban idegekkel.. .
 Sok erő van bennem, az az igazság.

Bár nem tudom, honnan. Az idegeim
viszont alaposan kikészültek. Mert min-
den, ami az együttessel történik,
egyformán fontos nekem, és semmiben
sem tudok megalkudni. Inkább még több
és több energiát áldozok a megoldásra. De
kétségtelen, hogy állandó félelmeim
vannak. Valami iszonyú, megmagya-
rázhatatlan szorongás. Gyenge vagyok és
félek.
 Nem valami túlfokozott, szinte már

megalomániás akarat az, ami önben munkál?
 Higgye el nekem, hogy világvi-

szonylatban ez nem túlfokozott. En szí-
vesen mondanám magamnak, hogy ide
figyelj, Markó Iván, add alább a megalo-
mániádat. De nem vagyok megalomániás.
Akkor volnék az, ha olyasmibe fognék,
amit nem vagyok képes meg-valósítani.
Ha olyasmire vágynék, ami meghaladja a
tehetségemet. De hát egy vidéki városban,
egy kezdő csapattal idáig jutottunk.
Természetes, hogy azok-hoz mérem
magam, akikkel egy szintre szeretnék
jutni. És azok még többet is bírnak. Nem a
munkába kell belefáradni itt. Hanem a
körülményekbe. Mert felőlem
dicsérhetnek reggeltől estig, ha egyszer
nekem hiányérzetem van. l la én tudom,
hogy a Győri Balettet fel kellene frissíteni,
mégsem tehetem. Ha a táncosaimat nem
tudom tisztessége-sen megfizetni. S
egyáltalán, ha olyan körülmények között,
olyan közegben kell léteznünk, ahol a
maximalizmus nem természetes. Ahol a
sikereknek, a telt házaknak egyesek csak
addig örülnek, amíg nem okozunk nekik
problémákat is. Valószínűleg átkozott
természetem van. Sosem fogom elfogadni
azokat a dolgokat, amelyekről érzem és
tudom, hogy rosszak. Mindig neki fogok
menni fejjel a falnak, amíg egyszer
fönnakadok a szögön.

- Emlékszem, Szófiában, a Nemzetek
Színháza Fesztiválján láttam először a Győri
Balett Don Juanját. A próbán,

amikor még alig néhányan ültünk a
zsöllyékben. Abban a nézőtéri magányban
egyszer csak meglepően hatott rám, amikor
Markó Iván kilengett a kötélen, szinte a nézőtér
fölé. Diadalmasan és kiszolgáltatottan. Nagy,
romantikus pillanat volt. De meddig lehet az
ember romantikus?

- A válaszom, ha úgy tetszik, legalább
olyan érzelmes lesz, mint a balettjeim.
Addig leszek romantikus, amíg hinni
tudok.

- Miben?
- Például a Győri Balettben. Eddig, ha

hittem valamiben, mindenre képes voltam.
Abban a pillanatban, hogy elvesztettem a
hitemet, semmit sem tudtam tovább
csinálni.

- Es mi őrizheti meg a hitet?
- A közönség. Az, hogy a nézőtér rezonál

arra, amit a színpadon lát. Mert nem igaz
ugyan, hogy a közönségnek mindig igaza
van, az sem, hogy a közönséget ki kell
szolgálni, de csak érte érdemes a színházat
fenntartani. Bármit tervezek vagy
próbálok, mindig a leendő közönségre
gondolok. Hinnem kell abban, hogy
szükségük van arra, amit mi adni tudunk.
Ez segít tovább.
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