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acy6nok Unrendolkoz társulása 621. kOlcsünds fo1o1őss6co."
Ha van ma valani, aui icazán tisztázásra vár, az áppon
az ocy6n 60 a közöss6c viszonya. Marx annak idej6n azt irta
10; nom lchot szabad az a n6p, anc1yik más n6peket olnyom.
Ennok vá1tozatak6nt mondanám; nom lehot szabad az a közöss6G,
anolyben az ocy6n non szabad. Iizok az
:cazi nacy h6rasoink
a ,.;azdasácban is, 6:1 abban is, auit tarsadalmi fe1pitm6nynevezünk. Ezokonok az 6rt6koknek 2 kialakitása 6s cyakorlatias nocvalósitása mindennapi 61etünkbon olyan foldat,
mindennapi condjaink nollott is, - amoly küte1ess6ce ocy
goly,2,n npnok , aidoly form akar maradni.
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Icon k6t61ü dploc ocy olyan ráta látni kivánt 6s nacymint p61dáu1 a Győri Balott.
Iiiril ccyüttes előadására
Hy ,,inasztó kiss, hiszen sorozatban ját sző ocyüttasoknl fonn-

az a veszcay, h .- )cy cycncbb produkciót nyujtanak.
NJs, mindon effule cendolatsot kiirtott a fejemből - maca
nUsur, moly oly 1:161y benyomást tett rám,'num hacyva iUőt
onorr.:;iát a kakod6sro.
Imo, az olső szám: a zon6k zon6j6re, Orff Carnina Buranojának r6sz1otoire koroocrefált "11 Hap szerottoi". Vizscadarab1c6nt k6szült azelőtt Ut 6vve1, Markó Iván ajánd6ka
az akkor m6c csak v6cz5s, s aztán Unk,;nt ocyütt naradó 6s
Győrbd költ'c;z(: növendel: szdnára. Orff maca is szinpadra
szánta nU.vt - ha nom is a zenoszerző o1kcI1zo16se szorint,
do v6cil1 is mocva16su1t a condclut; a lüktot3 zano nacyszerü
korotat ad mozcásnak, bár sajnos, a láncnak n6ha nincs 016c
orojc visszaadni azt a 1Lndü1otot, amitOrff ,zon6j6bon ajrilacsiszolt Inotivumok á11and6 isn&t1s6vo1 uucturontett. zokra a sodr ,,, tenpoju rUszokro condulok itt, ahol
a koroocráfia non szakadt ol a klasszikus 6rto1emben vott
ba1ott,mozc6sfc,ru6itc51; ahol azonban az noctört6nt, ucy L;rzo:a, reviiszerü hatást koltett n6ha. Enollett az ocdsz Szinpadot átfocni káptelen szen cyakran non tudta követni a
kavalkádban a tört6noto; oz roppant zavaróan hatott. Ezeket
a hiányossácokat azon-Jan a urai darabok clocanciája kiocyensulyozta
itt a-v6nyostilt locinkább a m6lyen stilizált jeldiszletch ocyszorUs6c0.
Szünet után következett a mociző Rohlor zon6ro az
V. szinf3nia lassu t6tel,;ro koraocrafált "Bold ,„ic lclkek".
- hihototlunül lácy muzsika ós a finom mozdulatc, k ecys6co
6 ,) , n nvix
L-le. , szobb tök6lybon va13'sult ucc itt. "Iröz1
v,vó
Httotsző fUccöny, moly az alvilácot választja el az 613k
birodalrlit51, csupán határ, do nom Lát a lelkek számcira,
hay valami
nacyszerübbet alkossanak Unmacliktól:
non tudom, honnan
ecT Gyormukot,
s az volt a csoaai
lassan ocyodül
került a szinpadra, ocyszorro csak ,o tt volt,
"
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Jenne ogyesill. S a gyermeh. k6pe 1-.2g 61 benntik, amikor itt a
- Rovol azóta is csodált 6s az6ta sou fOlülmult
hangszurolsi tudásának remeke16so: a Bolero.
O rInG1 Hark6 /r.J fo1es6ge, Goubár Judit, hisz ,
egyatt tervezik
diszloteket Us a koreográfiáti, pont3sab'Jan az együttos 16trehoott, ogyiko 61ctou eddioi legnayobb
6126nyCzwk...
panoptikusszorü Lzinpu.d murcvsig6t lassan fuloldja a
,nivágyas - mintogy e1Gjkk6nt c. küziomert 1.itmust
t'
t.--,pogják a szcruldők, mind er61yesel)bon, s ebb3l
iiG aztán ki a 7,eno, s a koncepci6zusJ,n rá6pitutt tUrt6net
- f6rfiak hajrdja az e16r1iotet1un Vágyat uctestositJ, fenoenálisan t6.nco1,5 Urn NG után - aki vJnzza, ucjl az p16 -26s
,)illanatában cltaszitja okot maLiát(51, s azok nem mogsommisUlten,'hanou felizzva rohannak vissza a Mai asszonyokhoz,
Eintogy kdoszkL1nt a rendben, fugye1mezettsóg6ben pompás a tánc
a fokoto kosztimUk müUtt rejlő, sc. N6 mozite1ens66ben kitáru1koz6 ozonvedly, s az„hoL;y nom kasztanyettes,
csinnadrattás, tarka n6pUnnep1yt vurázsolnak el6nk, hancm ,
CL zun611ez illő m61t6ságot, olyan hatásu, hogy.a müvet zárö
aktusok után a n6zőserog kaszer tapsolja vissza az ecyüttoot; s amikor v6gü1 maga 'a mostorjjelonik mcg, soha nem
hallott ováció tülti meg a termet. Virágoső, hangorkán, olaryz
operaházakat iduző bravák, rikkantások kavardnak.
-

k6rd6st az indokolja, hogy ogy várog lakosságc gyakran neu
hozzd6rtisből, hanem puszta 1okálpatriotizmusb31 váltogatja
egy, a város Jó hirnevt Uregbitő intk:zm6ny 16tozcls6t. K6tellyel kcInc szumlanou ezt a fajta totsz6snyi1vánitást /hiczen ez a lokálpatriotizmus az oka naáry esetben a prob16k olykor
oszküzUkkel nyomatekusitott
megoldása feletti szemethunyásnak, esetleg szemhuny,rgatásnak - nom is kell mosszirc mennünk, csak a város
sz6lóig, ahol az ETO-stadion terposzkedik mindent el6rő
rolipk6nt/ - do m6c;som toszom; "Ecm a város vezetős6ce, ha:aura a küzUns6g az, amely miatt Győrbon maradok" mondotta
ogy alLalommal Mark6 Iván. Ha neki hiszünk, az ováci6 őszinto voltához nom f6rhet k6ts6g. Egy v,drosban, ahol nincsenek
hagyományai sem a balottnek, sem más müvíszoti áL;aknak, kockázatos dolog ilyen mc1retü vállalkozásba -kozdeni - de
is ogybon. Ez esetben tehát a kUzins6g csupán azt adta, amit
abban az esetben, ha m,: L.;kapja, .anit vár, mindig adnia kcalluno. Tisztess6ges dzlctről baL6lhetn6nk hát, ahol a vevő
járt jobban. Do hiszem, - logy nem az üzlet világában fogant
előadást kaptunk.
-Pozsik
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Evok 6ta hallok r61uk. ElőszUr Mark6 nev6t tanultam mug,
uajd lassan a Balett Int6zet után is együttmarad6 osztály le- .
ondáját. Aztán egyre tUbbszUr laportam rá a k6pcs uj -ságokban a sárgában -.vUrUsben usz6, karcau balcrinadorekakat,
i=on frfi1l3_takat mcRvillant6 fotókra. Aztán átlapoztam

