
74

Tükör-kép

Pannon Tükör 2006/1

A Zalai Kamaratánc Fesztivál több évtizedes múltra tekint
vissza, de engem idén szerencséltetett elõször a jó sor-
som azzal, hogy zsûritagként aktív résztvevõje lehettem a
rendezvénynek. Operaházi balett-táncosként és a Színház
címû folyóirat szerkesztõ-kritikusaként nem kifejezetten a
néptáncmûvészet fõsodrában tevékenykedem, de a meg-
tisztelõ meghívás elfogadásakor annyit azért tudtam,
hogy a Zalai Kamaratánc rangos fesztivál, és kevés olyan
jelentõs néptánc-koreográfus tevékenykedik honunkban,
aki nem mérettette meg magát legalább egyszer Zala-
egerszegen. Egyszerûbben fogalmazva: zalai fesztiváldíj
nélkül a néptáncmûvészetben egyszerûen illetlenség kar-
riert csinálni.

Az újdonságvárás varázsos hangulata kicsit
alább szállt bennem, amikor Énekes István (koreográfus,
mûvészeti vezetõ, a fesztivál egyik szervezõje) kezembe
nyomta a versenyprogramot, amelybõl megtudhattam,
hogy másfél nap alatt huszonnyolc produkcióra kell majd
figyelõ szememet vetnem. Jóból is megárt a sok, gondol-
tam magamban, ilyen rövid idõ alatt ekkora dózisban ér-
kezõ mûélményt egészséges szervezet képtelen feldol-
gozni. Óriásit tévedtem. Bár a mûsorszámok között akadt
egészségre ártalmas is, az összkép lehengerlõen jó volt.
Ami meg a saját, önzõ szempontomat illeti: én maradék-
talanul jól éreztem magamat. Nemhogy megártott volna
a jó, hanem sajnáltam, hogy hamar vége lett.

A fesztiválszervezõk két kategóriában hirdettek
koreográfusversenyt: autentikus folklórban és táncszín-
háziban. Mindkettõbe a Kárpát-medence folklórkincsébõl
merítõ koreográfiákat vártak, de míg az elõbbiben a ha-
gyományos néptánc - igaz, a mai ízlésnek is megfelelõ,
korszerû színpadi eszközök igénybevételével történõ -
megjelenítésén volt a hangsúly, addig az utóbbi a nép-
tánc-alapokból kiinduló, merész újításokat ösztönözte.
Végignézve a produkciókat, elmondhatom, hogy mind-
két kategóriába nevezett alkotások ékesen bizonyították
a sokszor hangsúlyozott, fontos igazságot: sohasem sza-
bad elfelejteni anyanyelven táncolni. A gyökerek feltárá-
sa, az archaikus formák kutatása és a motívumok évtize-
des gyûjtése, rögzítése révén mára odáig jutottunk, hogy
elmondhatjuk: páratlan kultúrkincs van a birtokunkban,
amelyet kötelességünk megõrizni. De a megõrzésnek
csak az egyik módja a hagyományhû koreográfiák hagyo-
mányosan szerkesztett néptáncesteken történõ bemuta-

tása. Ezek az elõadások fontos szereppel bírnak, de ha a
néptáncmûvészet nem kísérletezik az alapanyagával, ak-
kor néhány évtized múlva - a legjobb esetben - kevesek
által távolról csodált múzeumi kinccsé fog válni. Biztos
vagyok benne, hogy a balettmûvészet sem õrizte volna
meg nagyszerû XIX. századi hagyományait, ha nem let-
tek volna újítói. George Balanchine és Maurice Béjart
munkássága nélkül ma fele annyian sem érdeklõdnének
A hattyúk tava iránt, Antonio Gades életmûve híján pedig
csak nagyon kevesek érezhetnék át, hogy a sevillai cigá-
nyok hajdanán andalúziai rokonaik és a hódító mórok
táncait is beillesztették flamencójukba. Számtalan törté-
neti példa mutatja: a legjobb hagyományõrzõk a jövõkép
nélküli hagyományápolás harcos ellenzõi. A zalai fesztivál
egyik legnagyobb jelentõségének azt tartom, hogy a szel-
lemiségében - a két kategória kiírásában - egyformán
fontos helyet kap a két út.

Nehéz is ellenállni mindkét oldal csábításának.
A hagyományosan szerkesztett-koreografált táncszámok-
ban pazarul lehet technikailag-hangulatilag csillogni-vil-
logni, a táncszínházi mûalkotásokban pedig jöhet az ext-
rém humor, a létbe vetett korszerû hõsök vergõdésének
mélylélektani ábrázolása, a bátor önkifejezés, a provoká-
lás. A mennyei ítélõszék elõtt sem tudnám megmondani,
hogy a két oldal közül melyiket szeretem jobban. Persze
csak akkor szeretem õket, ha a mûalkotások szakmailag
igényesek, tehetségesek, tényleg jók. A XXII. Zalai Kama-
ratánc Fesztiválon erre, és az ellenkezõjére is akadt példa.

Autentikus néptáncban elsõ díjat nyert a Ma-
gyar Állami Népi Együttes fiatal táncosai által koreogra-
fált Emlékek a végekrõl címû alkotás. A koreográfiában
megvalósult a kategóriakiírók és az alkotók szándéka: az
elõadáson korszerûen és ízlésesen bevilágított színpadi
térben egyszerû mondanivalóval bíró, hagyományos dél-
alföldi táncmotívumokkal fogalmazó „táncjátékfilm” per-
gett le. A táncszínházi kategóriában Juhász Zsolt nyert
Metszet címû koreográfiájával (elõadta a BM Duna Mû-
vészegyüttes). A helyenként szakrális vokállal, szürreális
zörejekkel és ritmikus szintetizátorzenével kísért táncjele-
netben néptánc-elemekbõl kifejlesztett kortárstánc-moz-
dulatokat láthatott a publikum. Négy pár (táncuk térfor-
máival) háromdimenziós metszeteket hasított ki a térbõl
és az idõbõl, az elvont látvány persze a társkeresõ, egy-
mással viszonyrendszert kialakító szereplõk lelkiállapotát
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tükrözte. A kortárs táncmûvek alkotói általában nem
akarnak egyértelmû tanulságot szájbarágóan a nézõre
tukmálni, helyette szabad, egyéni értelmezésre bíztatják
a befogadókat. Ez alól a tisztelt zsûri sem vonhatta ki ma-
gát, a Metszetnek is többféle értelmezése bukkant elõ a
szakmai értékelésen. Hasonlóan járt a három másik tánc-
színházi díjazott is: Katona Gábor rendkívül „ütõs”, ex-
presszív Me na szomja (K.G.S.T. együttes), a néptáncot
puha, plasztikus mozdulatmûvészettel ügyesen elegyítõ
Nem akkor címû darab (Hágen Zsuzsa koreográfiája a pé-
csi „Hetedik” Kortárs Táncmûhely elõadásában) és az
Ónodi Béla alkotta Csellóra magyar címû opus (budapes-
ti Kincsõ Kollektíva). Ez utóbbi az igen hatásos
Sosztakovics-tételre komponált, asztalnál ülõs, várako-
zós, borkiöntõs mozdulatminimalizmusával váltott ki el-
lentmondó véleményeket. Autentikus néptáncban díjat
kapott Varga János Haida-haida, haida címû, kalus ha-
gyományokat feldolgozó rendkívül energikus koreográfi-
ája (Zalai Táncegyüttes), de nem maradt el tõle - sem a
díjazásban, sem tánctudásban - a Jászság Népi Együttes
produkciója, a Szûcs Gábor koreografálta Goral táncok
sem. A Kincsõ Táncegyüttes autentikus kategóriában is
elvitte a harmadik díjat Kádár Ignác Táncok
Csíkszentdomonkosról címû koreográfiájával.

Illik megemlíteni a különbözõ különdíjakat ka-
pottakat is. Varga János Kutyakölykekjét a zalaegerszegi
Fokla Táncegyüttes mutatta be. Az urbánus környezetben
játszódó, az angolszász stomp-mûvészet magyar megfe-
lelõjeként definiálható táncképben hatalmas sikert arat-
tak a bravúrosan zörgõ-doboló-táncoló fiúk. Bár autenti-

kus néptáncban indult a budapesti Folk Quartett
Kazetofon címû darabja (koreográfus a négy elõadó:
Sánta Gergõ, Tókos Attila, Újszászi András és ifj.
Zsuráfszki Zoltán), mégis igencsak hasonlított a
Kutyakölykekhez. Fiatalos lendület, káprázatos tánctudás
jellemezte, volt benne egy „harlemi” sztereó magnó és
némi barátságos hiphop- és break-gúnyoló motívum is.
Nagy Myrtill és Konkoly László Ipolymenti táncokjával a
pozsonyi Szõttes Kamara Néptáncegyüttes nyert különdí-
jat, hasonló elismerést kapott Mucsi János a Lánc-táncért
(BM Duna Mûvészegyüttes). Az eddig említett produkci-
ók mindegyike koreográfiai díjban részesült. Három
együttes elõadói díjat is kapott: a Zalai Táncegyüttes, a
Jászság Népi Együttes és a pécsi Mecsek Táncegyüttes.

Összességében elmondható: a fesztiválon igen
színes volt a felhozatal. Szép számmal bukkantak fel te-
hetséges próbálkozások, számos szemet gyönyörködtetõ
megoldást is láthattunk, és - a fesztiválnak köszönhetõen
- jó néhány érett mûalkotás is megszületett. Bár néhány,
a Zalai Kamaratáncra régóta járó zsûritag-kollégám egy-
egy gyengébb produkció láttán igencsak morgolódott
(sõt az értékelésen nagyon kemény kritikák is elhangzot-
tak), én mégis azt mondom: ennél rosszabb fesztivál so-
hase legyen. Ha meg jobb is lesz, annak úgyis mindegyik
közös anyanyelvû hagyományõrzõ és újító egyformán
örül. Ha a végén szabad még egy igen szubjektív észrevé-
telt tennem, közhírré teszem: a zalai prószánál finomabb
ételt még nemigen ettem. A konyhamûvészetben - bár az
újításokat ott sem vetem meg - harcos hagyományõrzõ
vagyok.


