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Bemutatkozott
a

 Az ifjúság diadalmas lendületével indult 
útjára az új Győri Balett. November 3-án 
mámoros lelkesedéssel együtt ünnepelt 

a magyar 
tá n c m ű v é 
szet -  a balett 
és a néptánc, 
hivatásosok

és amatőrök -  teljes tábora. Az ország minden 
tájáról odasereglettek mérföldkövet jelentő, 
„nagy színházi esemény" boldog izgalmával 
találkoztak az ünnepi hangulatot árasztó új 
színházépület nagyvonalú előcsarnokában. 
Együtt tapsoltak egy -  maroknyi fiatal művész 
hitéből, hivatástudatából született -  álom 
megvalósulásának, a harmadik önálló balette
gyüttes létrejöttének, a húszéves táncosok és 
harmincéves vezetőjük tehetséget sugárzó kö
zös alkotásának.

A nap szerettei (Várszegi felv.)

A bemutató megvalósulása már önmagában 
is óriási fegyvertény és győzelem. Markó Iván 
az Állami Balett Intézetben és a Magyar Állami 
Operaházban növekedett olyan táncművésszé, 
aki a világhírű Béjart-együttesben hét éven át 
vezető szólistaként működhetett. Most egy el
szánt kis csapat hívására hazajött, hogy velük 
együtt, Győrben új balettet alapítson. Az 
együttes tagsága -  a Balett Intézetben Lőrinc

György és L. Merényi Zsuzsa keze alatt ke
mény munkában megedzett fiatal táncosok 
gárdája -  mestereiktől a sokoldalú alapos kép
zésen, a szakmai-művészi útravalón túl eszmei, 
erkölcsi indítást is kapott az évek során: a v i
lágra kitekintő nyitottság és sokoldalú érdeklő
dés mellett a hivatástudat és közösségi szellem 
igaz megszállottjaivá is nevelkedtek. Ifjonti ki
törési vágyuk, szerencsés pillanatban, szinte 
egybeesett az új Kisfaludy Színház dinamikus 
kapunyitásával. A Győri Balett „létrejött, mert 
az új színházat alapító Győr-Sopron megye 
mecénási lelkesedéséből még erre az erőfeszí
tésre is maradt gyarapító szándék és ener
gia. -  írja szép beköszöntőjében Cserhal
mi Imre, a színház igazgatója.

Ünnepeltünk, mert gazdagabbak lettünk. 
Nem sajnálta senki a hosszú út fáradalmait, 
nem méricskélt a szakma, a vetélytárs, letette a 
kritikusi tollat a recenzens; mindenki megha- 
tottan tapsolt a maga választotta vezetőt töké
letes odaadással követő kis csapatnak.

Markó Iván lebilincselő művészi egyénisé
ge, mondanivalójának mélyről fakadó intenzi
tása, táncának kifejező ereje átsugárzik a vele 
már összeforrott együttes minden megmozdu
lásán. A nap szerettei címet viselő műsor arról 
vallott, hogy a koreográfus nagy témákban, az 
emberi lét végső kérdéseit feszegető széles 
távlatú, nagy színpadi hatást kiváltó művekben 
gondolkodik. Három koreográfiáját -  A nap 
szerettei (Orff: Carmina Burana), Áloméj 
(Wagner: Wesendonk dalok) és Stációk (R i
chard Strauss: Imigyen szóla Zarathustra, -  
mélyről feltörő őszinte mondanivaló feszíti. 
A korunk művészeti irányzataiban uralkodó, 
szkepticizmust, elidegenedést, szorongást és 
az érzelmek elrejtését sugalló intellektualiz- 
mussal szemben romantikus hevületű, nyíltan 
vállalt, fennen hirdetett érzelmi gazdagság és 
humánum sugárzik Markó Iván személyiségé
ből. Talán ebből is fakad szemmel látható von
zódása Wagnerhez és a századforduló kései 
romantikájához. Művészete a neo-expresszio- 
nizmus szenvedélyes kitárulkozása jegyében 
szinte tudatos kihívás az „elidegenedés", az 
„abszurd", az intellektuális művészet matema
tikai absztrakciói ellen. Ha Nikolais egyénisé
güktől, emberi személyiségüktől megfosztott, 
kaleidoszkópszerűen megvilágított ember
atomjaira gondolunk vagy Cunningham szo
rongásos, sivár, sci-fi-szerű látomásait idéz
zük, akkor félreérthetetlen, hogy mi ellen és mi 
mellett tesz hitet Markó Iván programszerű be
mutatkozása. Tudjuk, világszerte erős az ellen
áramlat a'századunk húszas éveire visszanyú
ló „Neue Sachlichkeit" (Új Tárgyiasság) je l
szavával szemben. Zenében, táncban is nagy 
reneszánsza van a szecessziónak, a kései ro
mantikának, G. Mahlernek, R. Straussnak. (M i 
mindig is kissé késésben voltunk -  ismert tör
ténelmi okok: a második világháború, majd a 
felszabadulás utáni évek elzárkózó kultúrpoliti
kája következtében de most, mint tudjuk, 
szinte még el sem jutottunk a színházban 
Beckettig, amikor Nyugat-Európában már ré
gen „klasszikus avantgarde-nak" számit.) 
Markó Iván sikerének titka többek között ab
ban is rejlik, hogy a neo-expresszionizmus
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Pygmalion 
Király Melinda 

és Szabó Elemér

nagy, romantikus kitárulkozását a modern 
színpadi hatások, a szakmai tudás, a szcenika 
világszintű tudásával párosítja.

Vannak, akik féltő gonddal kérdezik, vajon 
lesz-e talaja Győrben és környékén ennek az új. 
művészetnek? Ha századunk zenéjével, Luigi 
Nono, Lutoslawski, vagy akár Bozay Attila, Li
geti György zenéjével mutatkoznának be, ak
kor talán csakugyan lenne mitől tartanunk. 
Strausshoz, Wagnerhez azonban régen felnőtt 
a győri közönség, a modern koreográfiái to l
mácsolás befogadását pedig szavatolja az erős 
színpadi hatás.

Az egész estének címet adó, műsornyitó 
kompozíciót már az Operaházban, az évfolyam 
vizsgakoncertjén, az együttes megszületésé
nek első Tnegnyilvánulásaként köszöntöttük. 
A nap szerettei csakugyan a fiatal Győri Balett 
méltó indulása, valóságos programnyilatkoza
ta. Benne testet ölt Markó Iván és az őt követő 
fiatal csapat hitvallása: a „dal az emberről", aki 
a napkorong sugárzásától megtermékenyített 
földön elindul küzdelmes, munkálkodással, 
társkereséssel, szerelemmel, fájdalommal, el
bukással és újabb küzdelemmel teli útján. 
A közösség, az egymásrautaltság sokféle vál
tozatban jut el a befejező „küzdj és bízva bíz
zál" szép és meglepő táncos átköltéséig, ami
kor velünk szemben, a színpad előterében tö 
rökülésben a közönség felé forduló táncosok

felnagyított légzésének szüntelen folytatása 
közben megy le a függöny. Korábban, az első 
látásra úgy éreztük, hogy Orff Carmina Burá- 
nájának a középkor mélyéről feltörő vérbő, 
sokszor triviális, az élethabzsolás és szorongó 
vezeklés kettősségéből született dalainak en
nél nyersebb a világa. Most a kompozíció erő
teljesebb, dinamikusabb, a tragikus feszültsé
geket és lírát plasztikusabban kidomborító be 
érett tolmácsolása meggyőzőbbé tette az ön
magában hiteles, jól végiggondolt szuverén 
táncalkotást.

Markó Iván táncnyelve a balett és a modern 
tánc keveréke, amelyet a mondandó kovácsol 
harmonikus egységbe. A klasszikus spicc-tánc 
is mindenkor belsőleg indokoltan, a kifejezés 
szolgálatában jelenik meg. Most megismert 
műveiben úgy tűnik, kompozícióinak szerkeze
te talán inkább a belső tartalmat tolmácsoló 
művészi gesztus-nyelvre, mint egy stilizáltabb 
táncos motivika kibontakoztatására épít. Kivá
ló rendezői képességeit és a művészi színpadi 
hatást a nagyobb csoportokat mozgató művei
ben tudja valóban mesteri fokon érvényesíteni.

Ezért kissé jelentéktelenebbnek tűnt az 
Áloméj című táncjáték kamaraszámainak kore
ográfiái megformálása. Wagner dalciklusa a 
Trisztánnal való vívódás időszakában és ennek 
világában fogant, (Studie zu Tristan und Isol
de -  írja alcímként a ciklusnak „A melegház-
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ban" és az „Álmok" című dalai alá). A dalok 
jellegzetesen különös helyet foglalnak el élet
művében, mert ezúttal kivételesen nem saját 
költeményeit, hanem eszményi szerelme, Ma- 
thilde Wesendt ik verseit zenésítette meg. Egy 
beteljesedett szerelem szublimálódik itt a mű
vészetben, az életben elválaszott emberpár 
költészetben és zenében való eggyéforrásával. 
A dalok a szerelmi halálban való megdicsőülés 
extatikus szenvedélyességének első jelentke
zései.

A táncjáték öt jelenete közül két páros, a 
Szeretők (Király Melinda és Demcsák Ottó) és 
a Héjanász (Dombrovszky Éva és Krámer 
György) tudta némileg megközelíteni ezt a v i
lágot. (Nyilvánvalóan korántsem a zene és 
költészet egységében már egyszer megfogal
mazódott mondandó táncos illusztrálását vagy 
közvetlen átkötését várjuk, csak annyit, hogy 
az ilyen ellenállhatatlan intenzitással sugallt 
légkörrel valamilyen módon összecsengjen a 
táncos látvány.) A két párostánc inkább han
gulatával expresszivitásának erejével, mintsem 
koreográfiái megformáltságáva! közelített a ze
néhez. A koreográfiában költőien szép pillana
tok mellett helyenként kissé pantomimikus, ér
zelmes gesztusok helyettesítették a kimunkái - 
tabb stilizálást, a táncba való transzponálást. 
A táncjáték keretét alkotó bevezető és befejező 
jelenetekben -  Az angyal és Az álom -  a zene
mű kozmikus világát idéző csillagos ég sokat 
ígérőén szép háttere előtt statikus meseképek 
kissé jelentéktelen vázlatát láttuk. (A szubrett 
szerepekben pikánsan kedves Greiner Éva 
egyébként sem alkalmas Wagner extatikus lí
rájának felidézésére. A kitűnő felkészültségű 
Szekeres Lajos sem érvényesülhetett ebben a 
szerepben.)

A ciklus középső részén elhelyezkedő jele
net, A tükrös nő szellemes kis táncnovella 
(Bombicz Barbara, Tárnoki Tamás, Kiss János, 
Szigeti Gábor), a táncjáték legegységesebben 
megoldott, dramaturgiában, koreográfiában jól 
megformált kis darabja. Ismét kitűnő az indí
tás: a színpad mélyén a sötétben tartott férfi-

Az Áloméj 
negyedik tétele: 
Héjanász

Dombrovszky Éva 
és Krámer György

hármas fölött festményszerű keretben, fénysu
gárral megvilágított, tükröt tartó leány képe. 
A minden férfit meghódítani vágyó, senki mel
lett ki nem tartó, végül a megcsalt férfiak bosz- 
szúja által megbűnhődő lány rövid drámája is
mét arról vallott, hogy a hatásos színpadi ké
pek, a több ember mozgatásában rejlő drámai 
feszültségek megteremtése a koreográfus erős 
oldalaihoz tartozik. (Attól függetlenül, hogy ez 
az ügyes kis szám ezúttal csakugyan teljesen 
távol esett a wagneri zenétől és az egész ciklus 
légkörétől.)

Érdekes, sajátosan egyéni világot képvisel 
az est kamaraszámainak keretében Krámer 
György Pygmalion című zene nélküli kettőse. 
Bár a koreográfia kevésbé kiforrott és jelentős 
mű, mint a vizsgán látott „Varsói menekült", 
mégis a maga tömör, célratörő dramaturgiájá
val, a csendben is végig érdeklődést fenntartó 
feszültségével, bizonyos kezdetlegességei elle
nére is egy ifjú koreográfus feltétlenül figye
lemreméltó alkotása.

A mester az anyagból hosszú küszködéssel 
életre kelti a művet, amely váratlanul megmoz
dul és tőle független életet kezd. Amikor a mű
vész meghal, műve emeli fel, élteti tovább. Ki
rály Melinda és Szabó Elemér póztalan egy-
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Az Áloméj utolsó tétele: Középen 
Greiner Éva (Diósi felv.)

Stációk ~ Horváth Gizella, 
Markó Iván és Kiss János

szerűséggel és meggyőző intenzitással tolmá
csolta az etűd-szerű, egyszerűségében is meg
kapó kettőst.

A nagyigényö új művet, a Stációkat előzte 
meg a legnagyobb várakozás. Markó Iván ma
ga táncolta a főszerepet. Ha valaki tizenöt
húsz évvel ezelőtt azt jósolta volna, hogy 
Győrben fog megnyílni az ország legkorsze
rűbb, merészen modern vonalú, Vasarely által 
díszített színháza, és benne a kortárs nyugati 
balett neves fellegvárából hazaérkezett fiatal 
művész a századforduló egyik leghíresebb da
rabjával, Nietzsche Zarathustrája nyomán al
kotott Strauss művel fog bemutatkozni, úgy az 
akkor születő „abszurd színjátékok" testvére
ként „abszurd jövendölésnek" neveztem volna 
ezt a kijelentést. A zenemű megjelenésekor

Stációk -  Markó Iván és Szabó Elemér

(1896) és a század elején nagy vihart kavart. 
Úgy mondják, maga Strauss egy humoros p il
lanatában eredetileg ezt a jellemző alcímet 
akarta adni: „Szimfonikus optimizmus, fin de 
siécle formában, a XX. századnak ajánlva". 
A szerző önironikus, találó summázását ko
molyra fordítva: grandiózus alkotás, amely 
mintegy hidat jelent a két század zenéje között. 
A jellegzetes „Fin de siécle", a századvég tú l
áradó későromantikája egyesül benne a XX. 
század felé mutató, forradalmian újszerű, me
rész hangszereléssel. A felsőbbrendű ember
ről vallott filozófiai nézeteket összegező 
Nietzsche i mű inspirációjára készült alkotásról 
Strauss azt vallja, hogy nem a filozófiai gondo
latok átültetéséről van szó, hanem Nietzsche 
művének olvasása közben megfogalmazódott 
érzelmeit, hangulatait fogalmazta meg zenéjé
ben. „Szimfonikus költemény Nietzsche nyo
mán szabadon" -  vall az alcím. Nietzsche hő
se, az „Übermensch" az átöröklött megkötött
ségtől, a konvencióktól megszabadulva, ön
magában fedezi fel az élet törvényeit. A felsza
badult ember nem hisz már abban, amit az em
beriség addig szentnek, nagynak tartott -  tu 
dományban, erkölcsben, vallásban - ,  s végül 
„megtalálja felszabadulását a nevetésben, a 
boldog táncban, a világegyetem körtáncában, 
amelybe minden emberi érzelem beáll: vallá
sos hitek, kielégítetlen vágyak, szenvedélyek, 
undor és öröm" -  írja Romain Rohand. Az 
egytételes szimfóniában fellelhető hét külön
böző rész alcímei Nietzsche művének főbb fe
jezeteire utalnak (A túlvilágiaskodókról, A
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Stációk (Várszegi felv.)

nagy vágyakozásról, Öröm és szenvedelem, 
A sírdal, A tudományról, A lábadozás, Táncdal, 
Éji dal).

A filozófiai költészetből, majd zenei költe
ménnyé formált áttételből most harmadik, 
tánccá-látvánnyá való átköltés teremtődött. 
A merész vállalkozásból, melyben Forray Gá
bor színpadképe és Gombár Judit jelmezei tö 
kéletesen szolgálták a koreográfusi elképze
lést, egy vallomásos látomás született. Az epi
zódokban itt-o tt fel-feltűnnek a nietzschei- 
straussi megszemélyesített absztrakciók szim
bólumai, de Markó Iván alapjában saját egyéni 
elképzeléseivel népesíti be a zene által inspirált 
egyes képeket. Minthogy a művész nyilván 
szándékosan nem adott a néző kezébe fogód
zót nyújtó szövegkönyvet vagy magyarázatot a 
művéhez, feladatunkká tette, hogy elfogulatla
nul, szabadon asszociáljunk az egymást köve
tő „stációk" képeihez, zene és látvány együttes 
élményéhez.

A zenemű prológusára a természet hatalmát 
és az emberi törekvések antagonizmusát expo
náló -  „Zarathustrai napfelkelte"-ként ismert 
sötét gomolygásból hatalmas feszültséggel, 
fanfárokkal feltörő gigantikus -  természet- 
motívumot a táncban a zenéhez felemelkedő 
grandiózus színpadi indítás formálja látvánnyá. 
Az üres színpadon nekünk háttal álló művész

robbanó erejű mozdulattal, karjait kitárva hirte
len megfordul, a sötét háttér magas fekete do
bozai váratlanul szétnyílnak, mint egy szárnyas 
oltár, amelyen egymás feletti sorokba sűrítve 
emberi alakok sorakoznak. A kitárt karral felé
jük forduló ember látványa mintegy hirtelen k i
nyilatkoztatásként előre vetíti az egész mű 
mondandóját: az élet titkaival, a világegyetem
mel szembenéző ember drámáját. Ez a léleg
zetelállító indítás jogosan váltott ki frenetikus 
tapsot. Itt mutatkozott be az induló koreográ 
fus, a vérbeli színházi ember. A szcenikai tudás 
teljes fegyverzetében érkező igazi Béjart-tanít- 
vány, és egyben az önálló alkotóművész hatá
sos intrádája ez a néhány pillanat. Ettől kezdve 
már nyert ütjye volt. Sorra jöttek a stációk: az 
ember vagy művész megszületése, a kíváncsi 
ifjú tudásszomja, a tudósi talár elhajítása és az 
élet örömeinek, küzdelmeinek keresése, szem- 
bekerülés a halállal, elmúlással, a világ brutális, 
embertelen, leigázó hatalmaival. Sorsdöntő ta 
lálkozás következik a Mágussal, aki a küzde
lemben lehengerli és újjáformálja, új célok felé 
indítja a Hőst: megismerteti a Szépséggel, aki
vel önfeledt táncban egyesül, és a „Táncdal" 
nagy keringőjével vegyül el az arctalan tömeg 
bálján. Végül a Hős, ruházatát hirtelen ledob
va, a vörös drapériát lerántva, a tömegtől eltá
volodva vad körberohanás után ismét mezte-
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és M arkó Iván

lenségben áll a közönségnek háttal, mígnem 
sötétbe merülő alakjából csak a magasba nyú
ló kéz marad megvilágítva. Képzeletgazdag 
kompozíció született, amelynek legnagyobb 
értéke a már méltatott színpadi, rendezői, kép
zőművészeti hatásfokon túlmenően mindenek
előtt az eszmei mondanivalót hordozó tánc
művész, Markó Iván lebilincselően kifejező 
alakítása. Szenvedélyes átéléssel, biztos mes
terségbeli tudással, szuggesztivitással sugá
rozza a maga alkotta vallomásos drámát. Szé
pek, kifejezően megformáltak az egyes stációk 
képei. Érdekes a Mágussal való többrétű, külö
nös párharc, amelyben hatásosan érvényesül 
Krámer György markáns egyénisége. Emléke
zetes a barát elvesztésének, eltemetésének ké

pe. Az egész kompozíció muzikalitást áraszt, 
mégis a zenemű elvont eszméinek, a témák 
egymásnak feszülő drámaiságában megnyilvá
nuló gigantikus költészetnek ilyenfajta szim
bolikus képekben való kivetítését a magunk 
részéről némileg problematikusnak éreztük.

A megrendítő indítást az alkotó nem tudta 
fokozni, vagy tovább fenntartani a művészi 
magaslatot. Csak akkor éreztük újra a katarti- 
kus megrendülést, amikor a táncos Markó Iván, 
a felejthetetlen Tűzmadár szárnyának suhogá
sát éreztük a színpadon; amikor egy-egy pilla
natra néhány „entrechat-vai" magasba szökik, 
éreztük a minden földi tehertől megszabadult 
Hős drámai szárnyalását. Ügyszintén amikor a 
Hős találkozik a Szépséggel. A háttérben spic
cen feltűnik Király Melinda -  az eszményi 
Hattyú, a túlvilágról visszatért örök Giselle -  
és Markó Iván táncba lendül vele. A két isten
áldotta táncos közös szárnyalásában, szavak
ban kifejezhetetlen lírájában születik meg a rit
ka csoda. A tánc megfejthetetlen titka és dia
dalaként itt nyer valóban hiteles, adekvát át- 
költést Markó Iván művészetében Nietzsche- 
Strauss-M arkó közös „himnusza az ember
ről". Mintha a tánc nagy ívű, levegős pillanata 
többet ragadna meg az eszméből, mint az ar- 
tisztikus gesztusnyelv kissé zsúfolt, expresszív 
képsorai.

Győrből hazajövet egy tehetséges, fiatal 
együttes őszinte megnyilatkozását, a mesteri 
tudással megteremtett színpadi varázst, né
hány ihletett koreográfiái megfogalmazás és 
egy lenyűgöző előadóművész élményét tartot
tuk meg, emlékként.

Pór Anna
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Balett

Mit kívánok az új évre?
i '■

/y esztendő alkalmából 
szerkesztőségünk felkérte koreográfusainkat, 
hogy tájékoztassák a Táncművészet olvasóit személyes 
terveikről, társulati problémáikról, 
valamint a táncművészeti közéletünkre vonatkozó' 
elképzeléseikről. A z  alábbiakban a balettkoreográfusok 
lapzártáig beküldött véleményét közöljük. — Szerk.

Tervek 
a Fővárosi 
Operettszínházban

Színházi étetünkön belül bizonyos átalaku
lás, átformálódás érződik az utóbbi években. 
A konzervatív és újitó előadásokból lassan ala
kulnak az újabb együttesek, újabb stílusok. 
Megmarad, ami jó és ha lassan is, de elhull, 
ami poros vagy ellenkezőleg, erőszakoltan mo- 
derneskedő.

Ebben a folyamatban mind nagyobb teret 
követel magának a tánc. Szinte nincs olyan 
prózai színház, ahol, ha mértéktartóan is, ne 
érződnének a balettszínpadok hatásai. Éppen a 
mi színházunk balettestjének ürügyén egyik 
napilapunk reflexiója azt állította, hogy a balett 
mint önálló műfaj nem életképes, mert már

Bogár Richárd

minden kifejezőeszközt feltalált, ezért ezeket a 
színházi műfaj darabjainak kisegítőiéként kel
lene felhasználni. Elgondolkoztató ez az ellent
mondásos logika, amelyben egyrészt bevallja, 
hogy a balettműfajt ma már „lehet olvasni", 
ugyanakkor a most vajúdó színpadi műfajokat 
velük szándékozik életre injekciózni, tehát a 
balettműfajt mint donort kezeli.

Én úgy érzem, balett-társulataink egyenes 
fejlődésben vannak és mind szélesebb lesz az 
a közönségréteg, amely igényli ezt a nagyon 
ősi, de a mának nagyon is megfelelő műfajt. 
Persze, vannak buktatók, esetleg kisebb meg
torpanások, de az újabb nekifutások bizonyít
ják, hogy a társulások készenléti állapota ne
hezebb követelményeknek is megfelel.

Ezen a világon belül az Operettszínház ba
lettkara sajátos és igen nehéz körülmények kö
zött végzi ma már hármas feladatát. Régebben 
csak az operettek betétszámai voltak meg
oldandóak, de kb. 10 -12  éve betört a musical 
a színházba, s ezekben a darabokban már a 
dramatikusabb, cselekménybe avatkozó tánc 
lett a feladat; a táncok a darabok mozgatóru 
góivá váltak. Végül másfél éve repertoáron van 
az első balettestünk, melyet, remélve az igaz 
gatóság további támogatását, újabb esttel 
szándékozunk bővíteni.

Mindez természetesen igen nagy készenlé
tet kíván, ha arra gondolunk, hogy műhely
munkára nagyon kevés idő jut. Hiszen minden 
este egy, szombat-vasárnap két előadás vár 
táncosainkra, ugyanakkor hetente négy dél
előtt áli rendelkezésre, hogy a balettgyakorla
tokat és az újabb feladatokat -  beleértve a be
ugrásokat és javító próbákat -  elvégezzük. 
Ezen felülemelkedve szeretném kialakítani azt 
a társulati magot, amely újabb balett-alkotások 
fő hordozója lesz. Ezt egészítenék ki tapaszta
lataikkal idősebb táncosaink és azok, akik az 
operettekben és musicalekben jobban otthon 
vannak. A mi színházunk nem engedheti meg 
magának, hogy másodrendűként kezelje vagy 
elbagatellizálja az operettek és musicalek tán
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cait, mivel a tánckar produkciója a darabokon 
belül évek óta igen nagy hangsúlyt kapott. 
A West Side Story óta pedig a mércét még 
magasabbra tettük. Úgy gondolom, a balettkar 
most ért el arra a pontra, hogy olyan erőkkel 
rendelkezik, akiknek meg kell adni az alkotás 
örömét nyújtó feladatokat is.

Ugyanakkor a mi táncosaink érzik a legtöbb 
ráhatást a különböző színpadi, televíziós vagy 
vendéglátóipari produkciók felől. Bár sok 
szempontból ez nem jó, mégis úgy érzem, 
hogy az olyan táncos, aki komolyan veszi hi
vatását, az szelektálni tud a rossz és jó hatások 
között és nyitottabbá válik. A 80-as években 
balett-társulatunk kibontakozásának folytatá
sát remélem. Bár egyelőre nem tudunk minden 
évben új balett-bemutatót tartani, remélem, a 
színház vezetősége mind jobban fogja segíteni 
erőfeszítéseinket. Azt hiszem, a mi tánckarunk
ban lévő értékekkel is időről időre el kell szá
molnunk.

Bogár Richárd

Konfliktusok
között
-  változatlan célért
Megalakulásakor a Pécsi Balett éppen azzal 

különböztette meg magát a balettművészeten 
belül, hogy a máról és a mához akart szólni, 
azaz a változó társadalom új igényei iránti ér
zékenységét bizonyította. Az alkotóműhely, 
amely ezért a célért dolgozott és dolgozik, 
húsz év eredményeit és csalódásait építheti a 
tapasztalás alapján az elkövetkezendő évek 
munkájába. Pécsett tehát megszületett egy al
kotóműhely és kifejlesztette egyéni sajátossá
gát, kialakult egyéni arculata. Ma a cél válto
zatlan : új tartalom, a műfaj adta lehetőségeken 
belül a társadalmi valóság tükrözése és az en
nek megfelelő, szükségképpen új forma kere
sése. Művészi munkánk nem elszigetelt a kö
zönségtől (annak mindinkább széles rétegei
től) és a társadalomtól. Életünk számos lehető
séget kínál a társadalmi valósággal való köz
vetlen kontaktusra. Az emberiség jövője a tu 
dománytól függ, de jelenünk megértése, be
csülése és értékelése a művészetek, a táncmű
vészet dolga is.

Személyes terveim elválaszthatatlanul kap
csolódnak és szervesen illeszkednek a Pécsi 
Balettegyüttes életéhez. Az egyik nagy konf
liktus alkotói életemben a bennem felmerülő 
témák színpadra vitele és a közönség széles ré
tegeihez való eljuttatása, miközben társulat- 
építési felelősségem azt diktálja, hogy a fiatal, 
tehetséges táncosok jogos „szerepéhségét'' k i
elégítsem. Az évi két bemutató, amelyet másfél 
évtizede rendszeresen megtartunk, lassan ke
vésnek bizonyul.

Ha e lap hasábjain nyilatkozom, engedtes
sék meg egy mondat a magyar balettkritikáról. 
Egy Plutarkhosz-idézet fejezi ki legpontosab
ban azt, amit ezzel kapcsolatban mondani sze
retnék: „A fiúk játékból hajigálják a békákat 
kövekkel, de a békák nem játékból, hanem ko
molyan halnak meg."

Az 1980-as évet a konfliktusok évének ér
zem. Egy sor megoldatlan külső és belső prob
léma feszíti életünket, s üvölt a megoldásért. 
Mire gondolok? A Pécsi Balettegyüttes nem 
létezik, hiszen ma, huszadik szezonunk dere
kán is a vidéki színházak tánckarának munka
rendje és nómenklatúrája vonatkozik rá. -  
Rossz a balett-termünk, rendeltetésének mini
málisan sem felel meg. -  Budapesti vendég- 
szereplésünk rendszertelen és létrehozása ko
moly anyagi gondot jelent. -  Az együttes tán
cos állományának minőségi emelkedését nem 
tudtuk folyamatossá tenni a szerződtetésekkel. 
-  Béralap gondjaink vannak. -  A szükséges 
beruházásaink anyagi gondot jelentenek, meg
valósulásuk kétséges.

Tehát a saját bőrömön tapasztalom, hogy 
milyen nehéz és felelősségteljes feladat egy 
táncművészeti alkotóműhely vezetése, folya
matos alkotói életének biztosítása. Úgy gon
dolom, a dolgunk az, hogy a körülmények ala
kulását ne tűrjük, hanem befolyásoljuk. Azt h i
szem, a körülményekre gyakorolt hatásunk ak
kor a legeredményesebb, ha tartalmas, értékes, 
elmélyült módon dolgozunk, alkotunk, s célja
inkat és megvalósításuk színvonalának mércé
jét egyre magasabbra állítjuk önmagunk, s az 
együttes minden táncosa előtt. Meglévő érté
keink megbecsülése és megtartása azonban 
felügyeleti szerveink dolga is. Úgy érzem, a 
biztosat, a meglévőt is féltve kell őrizni.

A táncművészeti közéletben Pécs jelentős 
szerepet vállalt a múltban is, és remélem, 
mindinkább így lehet ez a jövőben. Az Interba- 
lett fesztivál keretében a Pécsre látogató 
együttesek meggyőződhettek arról, hogy a vá
rosban a táncművészetnek széles tábora ala
kult ki, amely estéről estére értő érzékenység
gel figyelte az előadásokat. A zsúfolásig meg
töltött nézőterek látványa felmelegítette az 
előadók szívét. Remélem, így lesz ez az 
1981 -ben megrendezésre kerülő magyar tánc
héten is, melyen majd a magyarországi táncélet 
érdekességeit láthatjuk.

Tóth Sándor

Lelkes táncosokkal 
lelkes
fiatal nézőkért
A Fővárosi Operettszínház balettmestere

ként 1976 szeptembere óta működöm, amióta 
hazatértem az NSZK-ból, ahol a budapesti
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Operaházban eltöltött hosszú pályafutásom 
után hat évig dolgoztam. Az Operettszínháznál 
új feladatok vártak reám. Nagy örömmel sok 
szeretettel és szép tervekkel indultam neki!

Terveim közé tartozott elsősorban, hogy a 
tánckar helyzetét erkölcsileg és anyagilag 
megerősítsem, a többi szektorokkal egyenran
gúvá tegyem, hiszen ebben a színházban a ze
ne, tánc és ének együtt dominál. Ehhez az lett 
volna szükséges, hogy a létszámot 34 helyett 
40 főre, a havi fizetéseket pedig elfogadható 
szintre emeljük, hogy legalább a színház más 
szektorainak fizetésétől ne különbözzék olyan 
nagyon.

A létszámemeléssel néhány táncművészt 
szólista kinevezéssel lehetett volna kiemelni, 
míg a többieket ún. quadrille-ba osztani. Ez az 
eljárás a színházon belül erkölcsi rangot bizto
sított volna a tánckarnak, no meg az ambíciót 
növelte volna a táncosokban. A negyvenes lét
szám egyben a táncművészek arányos foglal
koztatottságát szolgálná, mindenkinek jutna 
feladat, s az egyes tagok gyakori túlterheltsége 
is kiküszöbölődne. A fizetésemelés viszont 
megszüntetné a tánckar tagjainak kényszerű 
különmúnkáját az éjjeli szórakoztató helyek 
több hónapon átfu tó  műsoraiban. Ez az elfog 
laltság rendkívül fárasztó, s a színházi felada 
tok ellátása ilyen fáradt fizikummal sokkal több 
energiát igényel, mint pihenten. A pénz viszont 
a megélhetéshez szükséges! -  Sajnos, anyagi 
okok miatt sem a létszámemelés, sem a fize
tésemelés nem valósulhatott meg.

Szakmai terveim több eredménnyel jártak, 
mert célom eléréséhez nem elsősorban anyagi
ak kellettek.

Első célként a tánckar tagjainak (egyharma- 
duk nem végzett Balett Intézetet) egységes, 
közös színvonalát kívántam kialakítani, hogy 
biztos technikával, egyöntetű stílusban táncol 
janak, és a repertoáron lévő darabok táncait jó 
stílusérzékkel, a darab kívánalmainak megfele
lően adják elő. Úgy érzem, ez a törekvésem si
került, bár itt is sok akadállyal kellett megküz- 
denem. Az egyik ilyen akadály pl. a színház 
balett-terme, amelynek szellőztetése az átépí
tés óta nincs megoldva. Ha a nyári meleg be
köszönt, a teremben a hőség kibírhatatlan. így 
a gyakorlatokat az évadzárás előtt egy hónap
pal be kell szüntetni, ami nagy kiesés a techni
kai fejlődésben. A színházban rendszeresek a 
szombat délutáni előadások is, ezáltal egy hé
ten csak négy napon át lehet tartani gyakorla 
tót. Időtartama a szokásos egy óráról színpadi 
próba vagy beugró próba miatt gyakran félórás 
bemelegítő gyakorlatra csökken, ami nagyon 
kevés. Mindezek ellenére a tánckar fejlődése 
szemmel látható, s haladása lemérhető ered
ményein.

Fejlődni csak új feladatokkal lehet. Ezért azt 
is célul tűztem ki, hogy új feladatokat adjak a 
tánckar tagjainak, hadd bizonyíthassák önma
guk és a közönség előtt is, milyen sokoldalú 
teljesítményre képesek. Röviddel a színházhoz 
szerződésem után máris sor került ilyen fe l
adatra. Az Októberi Forradalom évfordulóját

úgy ünnepeltük meg a színházban, hogy dol
gozóinknak az önként jelentkező művészek 
egy rövid, de magas színvonalú műsort adtak a 
színpadon. A műsorban két táncszám szerepelt 
színrevitelemben és a tánckar kitűnő előadásá
ban: a Gajane-ból a Kardiánc és a Baszkok 
tánca a Párizs lángj$i-ból. -  A házon belüli 
nagy siker eredményekéit a vezetőség a prog
ramot kiszélesítve vitte a nagyközönség elé, 
mint a színház különleges profilú előadását, 
Vámos László kitűnő rendezésében, „Gála est" 
címen, ünnepélyes alkalmakkal, nagy sikerrel. 
A Gála-est egyik táncszáma a Kardtánc volt, a 
másik a Boleró.

A fiatal táncművészek lelkesedése és ön
kéntes jelentkezése az említett műsorra -  fe l
bátorított, hogy folytassam velük, amit külföldi 
munkám miatt kénytelen voltam félbeszakítani. 
Még elutazásom előtt ugyanis tíz éven át -  az 
operaházi fiatal művészek közreműködésével, 
az Országos Filharmónia Ifjú Zenebarátok c.

Géczy Éva és az Operettszínház táncosai 
(Milos felv.)

bérletsorozatában -  különböző kis baletteket 
és táncelőadásokat készítettem az iskolai tanu
lók különböző korosztályai számára. Ezt a pél
dát követve, az Operettszínház tizenegy ön
ként jelentkező táncművészének közreműkö
désével két mesebalettet alkottam: a Hófehér
két és a Hamupipőkét, Csajkovszkij, illetve 
Prokofjev zenéjére. Az előadáshoz szükséges 
kellékeket, bútorokat és jelmezeket az Operett
színház bocsátotta rendelkezésünkre, mivel ezt 
a kezdeményezést az Igazgatóság pártfogolta, 
csak a színházon belül nem tudott helyet adni 
neki. Igya Marcibányi téri Művelődési Házban 
adtuk elő hat alkalommal, nagyon kevés pén
zért, ún. költségtérítésért, de a gyermekközön
ség nagy tetszésére.



Életem fontos célkitűzéseihez tartozott és 
tartozik, hogy a közönséget minden rendelke
zésre álló eszközzel ráneveljem és inspiráljam 
az általam oly végtelenül szeretett táncművé
szet megismerésére és megkedvelésére. Látva 
a zenekedvelők és zeneértők széles táborát, el
határoztam, hogy a táncművészet megismerte
tését és megszerettetését az ifjúság körében 
fogom kezdeni. Belőlük lesz a jövő tánckedve
lő és táncértő közönsége, amilyet világszerte 
láttam, a Szovjetunióban éppúgy, mint Angliá
ban. Ez a fontos, ízlésnevelő és kultúrpolitikai 
feladat egyáltalán nem könnyű, de megéri a 
fáradságot, ha csak kis részben is sikerüli 
A két mesebalett is e célból készült, de egyben 
az Operettszínház fiatal táncosainak egy új, 
másirányú feladatot is nyújtott. Lelkesen, jól 
oldották meg. A Marcibányi téri előadások 
eredményeként a következő, 1978/79-es 
évadban az Országos Filharmónia Ifjúsági bér
letében -  a Nemzetközi Gyermekév kapcsán -  
húsz alkalommal játszották a darabokat Buda
pest különböző kultúrházaiban, az általános is
kolai tanulóknak, nagy sikerrel. Egy másik bér
letsorozatban, a felsőbb tagozatú ipari tanulók 
számára készült Századok Társastáncai című 
előadásokon a fiatal nézők a különböző korok 
szép táncaival és zenéivel ismerkedhettek meg. 
Ezt az előadást is én állítottam színpadra, de 
ennél már az Operaház táncművészei is közre
működtek operettszínházaikkal karöltve, mivel 
a program nagyobb létszámot igényelt. (A me
sebalett is felváltva ment az operistákkal, tehát 
két előadógárda alakult ki.)

Színházunkban a tánckar fejlődését a Dene
vér táncainak jó előadása is bizonyította. Bo
gár Richárd koreográfiája a nyitányra készült, 
lendületes dramatizált táncjelenet, valamint az 
általam készített Kék Duna keringő (annak el
lenére, hogy az eredetileg tervezett spiccelést a 
forgószinpad miatt el kellett hagyni) egy tech
nikailag nehéz táncot, s egyöntetű stílusban 
táncoló, fegyelmezett táncegyüttest mutatott 
be a nézőnek.

A legnagyobb eredmény természetesen a 
tánckar önálló Balettestje volt. Nagy örömöm
re szolgált, hogy ez a kitűnő produkció, ame
lyet a táncművészek vágyálmaként olyan ré
gen terveztek, akkor jött létre, amikor már én is 
a színháznál dolgoztam. Bogár Richárd sokszí
nű és kitűnő koreográfiáival az együttes olyan 
képet nyújtott önmagáról, hogy kivívta a 
szakma, a sajtó, a közönség és az igazgatóság 
elismerését. Remélem, hogy a mostani nagy 
elfoglaltság mellett is lesz idő és mód egy új 
Balettest kidolgozására. Bizonyára éppoly 
megelégedést váltana ki a tánckarból, mint a 
mostani önálló est.

Talankina szovjet koreográfusnő, aki január
ban és márciusban vendégként fogja a Violetta 
c. darab táncait nálunk betanítani, látva a gya
korlatokat és a Denevért, elismeréssel nyilat
kozott az együttes szakmai felkészültségéről. 
Bízom benne, hogy a tánckar az általa kívánt 
feladatot is jól fogja megoldani.

Géczy Éva

Változató!
Vannak művek, melyek a véletlen szülöttei, 

de vannak olyanok is -  ezek a ritkábbak, a k i
vételesek - ,  amelyek csak akkor és ott, csak 
éppen annak az egyetlennek a tollából, ecset
jéből, zenei vagy mozgásfantáziájából szület
hettek meg. Ahogy a Szerenádot csak Balan
chine alkothatta, a West Side Story-X vagy a 
Fancy Free-X csak Jerome Robbins, ugyan
ilyen szükségszerűséggel gazdagította 1978

Dohnányi-Seregi: Változatok. . .

májusában a magyar repertoárt Seregi László a 
Változatok egy gyermekdalra című modern ba
lettel.

Seregi nemcsak egyszerűen rátalált Dohná- 
nyi talán legértékesebb szerzeményére. Nem
csak Dohnányi Ernő európaian magyar zenéjét 
transzponálta balettszinpadra, hanem egyszer-
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1 játékra és valóságra
re magyart és nemzetközit is alkotott. A Válto
zatokban érett, széles látókörű, világlátott mű- 
vészegyéniségként állt elénk, aki a tánc nyel
vén -  ha akar -  történelmet játszik, a korszerű, 
egyetemes balettművészet eszközeivel.

A Spartacustól az Airig, a Cédrustól a Ka
marazenéig már megismerhettük rendkívül 
gazdag táncszókincsét. Most mégis meglepő 
az a választékosság és stilisztikai egység, 
amely a Változatok mindegyre más karakterű 
szituációin is átsugárzik. Élethelyzeteket, érzel
meket, történelmi korszakokat és hősöket, 
mindent és mindenkit mozgással jellemez, 
tánctételeiben szinte nemzedékeket állít elénk, 
szinte történelmi tablókat fest, de az egységet, 
a formai harmóniát egy pillanatra sem adja fel.

Szerintünk ennek három oka van. Az elsőre 
máris utaltunk: Seregi egy alig húszperces, 
frappáns, mind hangszerelésében, mind han
gulatfestő erejében rendkívül változatos, egé
szét tekintve pedig hibátlanul szerkesztett, ará
nyos és kivételes zenei humorral rendelkező 
remekműre dolgozik. Kifinomult zenei érzék
kel, a szigorúan, igényesen szelektáló koreog
ráfus-nagyságok módján egyetlen mozgásbá
zist alkalmaz: a klasszikus balettét, melyet az
után hétköznapi mozgással, konkrét gesztu
sokkal, modern balettel, dzsessz vagy nép
táncelemekkel árnyal. így elmondhatjuk, hogy 
Seregi sajátos stílust alakított ki.

Harmadikként említjük a ^züzsét, mely a for
mai harmóniát egy csapásra tartalmi harmóni
ává, gondolati evidenciává változtatja. A szü- 
zsében ott sűrűsödik Seregi személyes múltja 
és jelene, és az a tehetsége, hogy a zeneszerző 
humorát a sajátjával ötvözve kikeverjen valami 
zseniálisan egyszerű történetet, hogy olyan 
magától értetődő cselekménybe öltöztesse a 
zenét, mintha Dohnányiva, közösen írtak- 
komponáltak-koreografáltak volna egy dara
bot.

Szereplői -  öt táncospár, mindvégig a szín
padon -  élnek és meghalnak, átélnek és emlé
keznek, tételről tételre megmutatván nekünk 
az élet és a halál játékait. Az emlékezni és já t
szani tudás, az örömök és tragédiák hatására 
az alakok jellemekké válnak, érzelem- és gon
dolatgazdag, sokszínű egyéniségekké, ami
lyennek a koreográfus hiszi, és látni akarja az 
embert.

A megélt idő körülbelül egy fél évszázad. 
A színpadi szituációk a XX. század nagy kor
szakai. Absztrakció nélkül természetesen senki 
sem kísérelne meg ennyi élményt egy húszper
ces táncjátékba sűríteni. Seregi erényét nem 
csupán az absztrahálás ténye, sokkal inkább 
annak módja és minősége adja. Sikerül min
den tánctételben valami lénvegeset. tipikusát

* t
megragadnia, miközben elkerüli a táncművé 
szét közhelyeit. A darab valamennyi mozdula 
ta, arcjátéka, utánzó-leíró-kifejező gesztusa itt 
és most érvényes, szervesen illeszkedik a tánc
játék tartalmi-formai szövetébe.

A Változatokat kezdő súlyos, ünnepélyes 
bevezető Dohnányinál tudatos archaizálásként 
fogható fel. A szerző itt „régi módszerrel" kom
ponál, felelevenítve Bach vagy Gluck már

Dohnányi-Seregi: Változatok. . .

Lullynál is felfedezhető módszereit. A színpad
ra hatalmas emelésekkel beúszó párok viszo
nyán keresztül e zenei forma akadémikus szen
vedélyessége egyfajta korrajzzá módosul. Bár 
öt férfi és nő kapcsolatában ötféle családtí
pust. életformát ismerhetnénk meg, magatartá
sukban az azonosság tűnik fel. A férfiak erő
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szakosak, uralkodni vágynak, feudális jellegű 
családfők. A nők elgyötörtek és kiszolgáltatot
tak, konzervatív, polgári értelemben vett fele
ségek és nem egyenrangú társak. Különösen a 
bevezető második részétől láthatjuk, mennyire 
szenvednek ebben a kapcsolatban, amelyben 
önhitt és magabiztos férjeik jól érzik magukat. 
A bevezető utolsó hangjaira pedig az átkozó - 
dó, kezüket fejük fölött összekulcsoló nőket 
átkarolják, tulajdonukként birtokolva szinte bi
lincsbe fogják, majd mint egy békebeli család
fotón, komolyan (ahogy illik I), érzelmeikből, 
gondolataikból mit sem mutatva néznek far
kasszemet a közönséggel.

Dohnányi-Seregi: Változatok. . 
(Horváth Éva felvételei, MTI)

Ebből a testet-lelket romboló viszonyból, a 
változtathatatlanságból, érdekházasságból, a 
fiatalon megöregedés és elszürkülés erkölcste
lenségéből menti ki őket a Téma, a Hull a pely
hes fehér h ó . . . kezdetű dalocska. A francia 
eredetű Mozart-feldolgozás egyszerű, kedves 
dallamára jelenik meg az ugrókötéllel játszó 
kislány. Mintha érkezésének hatására felismer
nék igazi énjüket, mintha ekkor döbbennének 
rá, mit hagynak ki életükből, hogyan torzulhat
nak el, ha a gyermekkort s a játékot elfelejtik. 
A megtisztító emlékezés tavaszi fuvallatként 
érinti meg őket.

Nagyszerű koreográfiái fogással indul az I. 
variáció. A színpadon elhelyezett, egymástól 
lámpafénnyel és stilizált falakkal elválasztott öt 
szék közül az elsőről a fiú (Harangozó Gyula), 
az utolsóról a lány (Pártay Lilla) pattan fel, 
hogy feladva a fagyos „otthont", a saját várat 
és börtönt -  az „igazival" ugrókötelezzen 
egyet. A Poco piu mosso (kissé több mozgás
sal) sok-sok glissandója és triolája adja azt a 
zenei szertelenséget, amit Seregi a két játszó
társ mozgásában táncos szertelenséggé fo r

mál. A II. variáció (Allegro risoluto -  fesze
sen), a kürt és zongora párbeszéde már egy 
másik pár táncához szolgáltat hangulati aláfes
tést. Seregi ezúttal a harmadik variációt is fe l
használja (Pongor-Havas), hony jellemezze 
légyottjuk idillikusságát, a felnőttesebb, éret
tebb érzelmeket. Magas emelésekkel és földön 
csúsztatásokkal teli, csapongó ívelésű kettő
sük intim végpózzal zárul. A 4/4-es, kissé bé- 
csies, hegedűkre és zongorára komponált va
riáció átvált a Molto menő mosso (kevésbé 
mozgalmasan) fafúvósoktól nehézkesebb 
hangjaira. Karakteréhez jól illik a két fiú és két 
lány fogócskája (Keveházi, Dózsa -  Szőnyi, 
Szabó J.), míg a harangjáték nagyszerű han
gulati töltést ad a szémbekötősdihez (Ster- 
binszky-Menyhárt). E tétel derült, csúfondá- 
ros, már-már lírába is átcsapó atmoszférájából 
a VI. variáció viharos, élénk sodrása, közös já
tékokat idéző vidámsága ébreszt. Dohnányi 
ide szellemes zongoraefűí/ö/ref írt. Táncban 
mindez egy boldog rohanás, együtt játszás, 
kézfogásos körtánc, apró szólókkal, s ezúttal 
villámgyors végpózzal: az egyik lány elfog egy 
fiút, s a zenemű első és egyetlen 3/4-es részle
tére táncba kezdenek. A VII. variáció tehát a 
Valcer, vagyis az első bál a kis társaság életé
ben, mely csakhamar ugyanolyan bájos termé
szetességgel hozza meg az első csókot, ami
lyen bájos lesz a megrökönyödés a csók után. 
Folytatódik a mulatság, mókázásra, csintalan
kodásra is van még idő. A variáció (a bál) vé
gére azonban két csoportba rendeződnek mint 
illedelmes tánciskolái növendékek: meghajlás 
a „hölgyek" előtt, pukedli az „uraknak". Ekkor 
hangzik fe, a V ili. variáció: az Alfa marcia kürt
je, és egyszeriben feszült lesz a légkör. A fiúk- 
férfiak visszafeszített kézzel búcsút mondanak 
a lányoknak, akik az otthon maradottak re
ménytől és félelemtől feszülő arckifejezésével 
futnak szeretteikhez.

Egymás vállát, felsőkarját igazi társként ölel
ve mennek együtt hátra -  mennének haza, 
hogy azután végképp elszakadjanak egymás
tól. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a zenemű 
néhány hónappal az I. világháború kitörése 
előtt íródott, s lám, a másodikat gyerekfejjel á t
élt Seregi számára már mennyire magától érte
tődő; hogy amit Dohnányi csak egy újabb va
riáció kedvéért, a keringő után komponált, az ő 
számára egyértelműen a harcba hívást jelenti.) 
A harc folyamán, az öt fiú táncában eddig még 
így soha nem látott sűrítéssel és tömörítéssel 
elevenedik meg a háború minden lényeges 
mozzanata. Felkészülnek, felderítik az ellensé
get. Látjuk őket erejük és fölényük tudatában 
(gúlaépítés), bátornak és elszántnak lovag
lásszerű indulásukkor, közös harcban és egyé
ni akciókban, majd újrarendeződő és újra szét
szóródó, egyre ziláltabb „sorokban", miközben 
szinte vibrál a tér. (Dohnányi 3/8-os variáció
jában, a Prestóban gyorsan haladnak az üte
mek; ráadásul a variáció ideges, nyugtalan 
hangulatát az is fokozza, hogy három, négy, 
sokszor öt ütem is összetartozhat.) A katonák
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egyre erőtlenebbek, mígnem a tánctétel végére 
különböző pózba merevednek. Fájdalmasan és 
méltóságteljesen zeng a Passacaglia, melyre 
Seregi csodálatosan szép, finom, hiteles ha- 
lottsiratót komponált Kezdetben csak egy lány 
sirat (Szőnyi). Érintésére összeomlanak a halá
los sebektől dermedt férfiak. A többi nő egy
máshoz húzza őket (tömegsír-motívum), majd 
csatlakozva társnőjükhöz, hosszú, lassú deve- 
loppékkal, plasztikus, lágy, hajlékony mozdu
latokkal jajongják el fájdalmukat. Egyikük 
(Pongor) átkozódása a bevezetőből tér vissza, 
de most a szeretetbő! fakadó asszonyi szenve
dést fejezi ki. A fekete fátylak a közös sírba 
hullanak, majd minden nő magába mélved

Dohnányi-Seregi: Változatok. . . (Mezey felv.)

(mást táncol). De máris együtt indulnak újra, s 
ugyanarra gondolnak. Két felejthetetlen póz a 
fátyol hullását érzékelteti. Jelzi talán az eskü
vői fátyol örökig tartó elhullását is, amennyi
ben az öt nő kézmozdulatai láttán A rosszul őr
zött lány (II. felv., monológ) boldog tervezge- 
téseire asszociáltunk.

Körbejárják halottaikat és magasba nyújtott

kézzel állnak föléjük. S iám, ugyanolyan hirte
len, ahogy a halál jött, visszatér az élet: a,ha
lottak (a halottnak hittek) feltámadnak (haza
térnek), és a Corals Dohnányi XI. variációja 
már a feltámadási-felszabadulás könnyes 
örömünnepét köszönti. A térdelő párok hosszú 
másodpercekig tartják végymást átölelve. Az 
élet, a túlélés tudatának döbbent kábulatából, 
melyet bachi erejű akkordok festenek alá, této
vázva állnak fel, köszöntik az életben maradot
takat. Majd -  lélekben is egyre felszabadul
tabban -  egy körbe futnak, szétrebbennek, 
hogy párosával érkezzenek vissza ismét, meg
formálva a táncmű egyik leglíraibb és legihle- 
tettebb részletét. A kürt és a trombita vezetésé
vel az összes fúvós játssza a témát, ezalatt ér
keznek a táncosok, két oldalról. A zongora 
hangjaira pedig, amely refrénszerűen folytatja 
a témát, mintegy megismételve és kibővítve, 
széles port de bras-val egymás derekát átfog 
va, jobbra és balra hajladoznak. Minden beér
kezett pár a két újonnan érkezővel is meg
ismétli a mozgást, s ezáltal a csoportozat olyan 
lesz, mint egy kibomió, kitárulkozó virág. A ko
rái magasztos, ünnepi hangjaiban felcsendülő 
zongorafutamok zenei értelemben elmossák, 
eltüntetik az előzményeket, a színpad értelmé
ben múlttá szelídítik, emlékké halványítják a 
szörnyűségeket. Helyüket átadják a Finale fu- 
gató-nak, a Nagy kergetőzésnek, amelyben a 
zongora és a fafúvók játékában gyöngyöző ka
cagással és harsány nevetéssel hangzik fel a 
gyermekdal.

A táncosok polifonikus mozdulatsorából 
bontakozik ki az egy csapatban grimaszolás, ez 
a csúfondárosan fintorgó-majmoskodó élőkép, 
a kis társaság már-már tragikomikumba hajló, 
fanyar és gúnyos kacaja nekünk és rajtunk, de 
önmagukon is. Ám a túlerőltetett cinizmus is 
lehet groteszk tanácsadó. Székeikhez futva 
erőszakosan marakodnak, gyerekesen tolako
dó, hajba kapó, perlekedő felnőttekké válnak. 
-  Egymást lökdösik, és meglehetősen szedett- 
vedett állapotban érkeznek egy újabb pózhoz, 
de ez még mindig csak egy majdnem-befeje- 
zés (nemhiába végződik a finálé domináns ak
korddal . . .)

Hiszen a Codaban váratlanul és tisztán visz- 
szatér a téma -  visszajön ugrókötelével a kis
lány is s talán a párok is visszatalálnak igazi 
önmagukhoz. A gyermek üde, illanó jelenlétére 
egymásra néznek, székeiket felkapva és a szín
pad szélére hozva végre kiszakadnak, kitörnek 
a színpadi (és valóságos) kalitkákból. Vidá
man, ókos, egészséges derűvel foglalnak he
lyet, és nyílt tekintettel néznek a szemünkbe. 
Pillantásuk pedig megőrzi Dohnányi üzenetét: 
„Humor az, ha az ember mégis nevet."

Kaán Zsuzsa

(A szereplők nevét az 1978. V. 8 -i szerep- 
osztás alapján közöljük. -  A zenemű elemzé
séhez nyújtott segítségért itt mondok köszöne
tét Dénes István zongoraművésznek. K. Zs.)
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November végén 
mutatta be 
az Operaház 
Fodor Antal 
új
egyfelvonásos balettjét, 
Mahler
Gyermekgyászdalok 
című zeneművére.
-  A januári
Bournonville-szvit
betanítója,
Paul Gnatt is 
még novemberben 
kezdte meg a próbákat. 
Mezey Béla felvételei 
a két bemutató 
előkészületeit 
örökítik meg.

1. Pongor Ildikó és 
Szakály György

2. Szőnyi Nóra és Dózsa Imre
3. Fajth Blanka és Fodor 

Antal, illetve Szőnyi Nóra 
és Dózsa Imre a Gyermek
gyászdalok próbáin.

4. Paul Gnatt és Keveházi 
Gábor

5. Harangozó Gyula
6. A „stáb": P. Gnatt,

Seregi László, Borisz 
Bregvadze és Sándor János 
a próbateremben.



Hegyen -  földön
A Budapest Táncegyüttes novemberi bemu

tatóján az együttes három koreográfusa tárta 
újabb alkotását a nézők elé. Kricskovics Antal 
műsorharmada, a Polkától a kólóig, a magyar- 
országi nemzetiségek tánc- és zeneanyagából 
adott válogatást. Az ízléses és igen változatos 
térformákból épülő „Német táncok" című ko
reográfia kedvesen emeli ki e táncok kissé 
bumfordi jellegét, s a „Szerb kólók"-kai együtt 
bármikor előadható repertoárszám lehet az 
együttesnél.

„A Dinárka című műben az egyén és a kö
zösség problémáját veti fel a koreográfus" -  
tudjuk meg a műsorfüzetből. Ha nem ismer
nénk Kricskovics Carmina Buranáját, akkor a 
hosszadalmas bevezető ellenére is nagyon jó 
műnek tartanánk ezt az új alkotást. A koreog
ráfus azonban saját korábbi munkájával magas 
mércét szabott. Természetesen nem azt kifogá
soljuk, hogy miért jelent meg nála ismét ez a 
problémakör? (Ugyanis számon kérhetnénk a 
képzőművészektől is, miért készítenek egy té
mára számtalan variációt?) Úgy érzem, a Di
nárka a „még el kell mondanom" típusú művek 
közé tartozik, s erre minden alkotónak joga és 
szüksége is van. A Jobb Mária által megfor
mált Dinárka talán kicsit törékenyebb, sebez
hetőbb, mint kellene. Finom, lírai megjelenése, 
gyönyörű kézfej-munkája és tánca messze ki
emelkedett, mivel partnerei mögötte maradtak 
megjelenítésben, átütő erőben.

Nem tudom, hogy az együttesnek mennyi 
ideje jut a világítási próbákra. Úgy gondolom, 
érdemes volna a fény dramaturgiai alkalmazá
sával alaposabban fog
lalkozni. Nem hiszem, 
hogy a lírai szituáció 
egyetlen fénykifejezési 
lehetősége a lassan el
sötétedő színpad, a 
halványuló világítás.

Hegyen, földön já 
rogatok . . . címet viseli 
Simon Antal összeállí
tása, mely nézőit vé
gigvezeti az emberi élet 
útján. (Önkéntelenül is 
összehasonlítottam a 
közelmúltban látott 
Életfa című ÁNE mű
sorral, s magamban a 
Budapest Együttes ja 
vára döntöttem.) A Já
ték tétel leánytánca el
fogadható, ha a tán
cosok előadásmódja 
őszinte. Most azonban 
-  kevés kivétellel -  a 
„nem eléggé átélt, hű
vös" jelzőkkel érzékel
tethetnénk a táncosok 
előadási módját.

Hegyen -  földön járogatok. . .  
(Magyarossy felv. -  Lapkiadó Fotó)

Az Ábránd és a Három paraszttánc című té
tel viszont a koreográfia legsikerültebb része. 
Az Ábránd a lehetőségek és a valóság nagyon 
szép, szentimentalizmust kerülő megfogalma
zása: érzelmi választásaink megfelelnek-e el
várásainknak, azonos módon gondolkodik-e 
két ember saját kapcsolatáról s hogyan látja 
annak folytatását? Az egyidejűség, az ellentét, 
a dinamikai feszültség a gyors dobogás
sal, fátyollal táncoló leány és a lassított-film 
jellegű mozdulatsorral táncoló fiú alakjában ölt 
testet. A Játék -  Ábránd -  Lakodalom -  Ka
tonakísérő -  Sirató összefogja az emberi élet 
állomásait. Nem érezni törést az íven, csak a 
Katonakísérő és a Sirató tételben. A törés nem 
a közlendőben, hanem a megformálásban je
lentkezik, elsősorban a tételeken belüli időará
nyokban. Úgy gondolom, a Sirató még hosz- 
szas csiszolásra szorul. Érezni, hogy a koreog
ráfus megtalálta azokat a dramaturgiai pillére
ket, melyek a mű egészét hordozhatják, de a 
megformálás még nem jutott túl a kezdeti stá
diumon, további érlelést, formálást igényel.

A Három paraszttánc ötletes, jól építkező 
tétel -  nem kapcsolódik ugyan szervesen az 
előző részekhez, csak a fináléban megjelenő 
három női szólista látványa köti az előzmé
nyekhez bármely néptánc-összeállításnak jó 
fináléja lehet.

A bemutató harmadik részét Molnár Lajos 
komponálta Kerékbetáncolás címmel. Molnár 
táncos egyénisége még most is szinte eltünteti 
maga mellől színpadi partnereit. A nyitótánc
ként előadott Magyar verbunkból ezért a másik 

két férfitáncost -  így a 
koreográfia egészét -  
nem láttam. Az Olá- 
hos-féloláhosnak jó 
színpadi ellentéte lett a 
Dudás Juló dalai le
ánytánc indítása. (Bár 
itt tűnt fel legkevésbé, 
mégis szólni kell az 
együttes, elsősorban a 
leányok énektudásáról. 
A próbatermi viszo
nyok között valószínű
leg nem tűnik fel a 
gyenge énektechnika, 
ezért az együttes zenei 
szakembereinek na
gyobb gondot kell fo r
dítani e hiányosság fe l
számolására.) A profán 
halotti búcsút minden 
színpadias mesterkélt
ségtől, fokozott hatás
vadászattól mentesen 
állította színpadra a 
koreográfus. Hargitai 
Zsuzsa és Molnár Lajos 
stilizált Mára maros* vi-
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Hegyen -  földön járogatok. . . 
(Várszegi felv.)

Kerékbetáncolás (Benkőfelv., MTI)

déki tánckettőse -  az előadók kvalitásaiból is 
fakadóan -  nagyon szép koncertszám. Ha tel
jes színpadi fényben mutatják be, talán többet 
láttunk volna a táncból. így viszont a szürke 
jelmezek és a táncosok is elvesztek a szürkés
kék függöny előtt a meglehetősen gyér világí
tásban.

A zempléni anyagot feldolgozó, felfelé ívelő 
hangulatú Kerékbetáncolás jó és fergeteges f i 

Kérékbetáncolás: Verbunk (Diósi felv.)

nálé. A zenekar és a tánckar kellő összhangja 
azonban hiányzott. Toki Gyula vezetésével a 
zenekar helyenként olyan tempót diktált, hogy 
a táncosok alig tudták kitáncolní. A hajszolt 
tempó a műsorzáró tánc ismétlésekor még el
fogadható -  hiszen ekkor szabadul fel igazán 
a táncos - ,  de a műsoron „belül" a zenészek
nek a táncosok talpa alá és nem „elé" kellett 
volna muzsikálniuk.

Kascsák Margit jelmezei jói illeszkedtek a 
koreográfiákhoz, talán a Három paraszttánc f i 
náléjában megjelenő - az előző tételeket visz- 
szaidéző fehér, égőpiros és fekete színű -  ru
hák árnyalatain, s a már említett Kettős színein 
kellene javítani, vagy a világításon változtatni.

A zenekíséret egyik hibáját már említettem, 
de a másik mellett sem mehetek el szó nélkül. 
A paraszti muzsikát játszó zenekíséret nem 
hangzott sem igazán eredetien, sem stilizáltan, 
valahol a kettő között szólt. I nkább eredetieske- 
dőnek hatott, hiszen a Hegyen, földön jároga
tok. . . összeállítás sem naturális táncokból 
állt, hanem egy gondolatsor kifejezéséhez 
használta az eredeti elemeket.

Bartók Béla magyarországi szlovák és ro
mán gyűjtéséből Vavrinecz Béla készített ön
álló népzenekari művet, mely szépen és jól il
leszkedett az együttes eddigi stílusához és a 
műsorhoz. Szívesebben hallottam ezt az elő
adói stílust, mint az előltetetten paraszti muzsi
kálást.

Az együttes nagyon megfiatalodott. Sok 
idén végzett táncos illeszkedett rövid idő alatt 
a tánckari közösségbe, így egységes stílusban 
táncol a csoport. A már ismert arcok mellől 
azonbatf hiányoznak még az új, igazi táncos 
egyéniségek.

A tánckar most látott bemutatója -  úgy vé
lem -  közeledni akart az amatőr néptánc
együttesek többsége által képviselt irányzat
hoz, de megrekedt valahol saját régebbi stílusa 
és az említett út között. Nem hiszem, hogy 
szükség van a közeledésre. Ha ugyanis min
dent egy pont felé közelítünk, akkor elveszítjük 
színeinket, s ezt színpadi néptáncművészetünk 
is megsínyli.

Kővágó Zsuzsa
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Néptánc

Mit kívánok az új évre?
I

N ép tánc koreográfusai ti ká t ugyancsak arra kértük,
hogy ismertessék személyes és együttesi terveiket,
valamint a táncművészeti közéletünket érintő véleményüket.
Körkérdésünket a jelentősebb vidéki együttesek
vezetőihez in té zek , azokhoz, akik az eddigi vitákban
még nem jutottak nyilatkozási lehetőségekhez.
A z  alábbiakban szintén a lapzártáig befutott válaszokat
közöljük. — Szerk.

Anyanyelv, 
szakemberek, 
értő tömegek

Az új évre elsősorban azt kívánom, hogy 
Csongrád megyében még sokkal több fiatal is
merkedjen meg a magyar néptánccal. Szá
momra ez a legfontosabb. Most egy kicsit 
számszerű leszek. 1972-ben harmincketten 
táncoltak az ÉDOSZ-ban, és a megye területén 
összesen öt állandó jelleggel működő tánccso
port, valamint néhány nem számottevő iskolai 
és úttörőcsoport dolgozott. Az összlétszám -  
beleértve az iskolai csoportokat is -  kb. 300 fő 
lehetett. A jelen pillanatban az ÉDOSZ Együt
tes tagsága az utánpótlás csoportokkal együtt 
300 fő. A megye területén működő, együttes
hez kötődő táncosok létszáma közel 500 fő 
(Forráskút, Üllés, Balástya, Bordány, Hódme
zővásárhely, Szikáncs, Mártély). A vidéki, ha 
szabad ezt mondanom: „csoportjaink" úttörő 
korúak, dekét-három év múlva már KISZ-esek 
lesznek. Meggyőződésem, hogy egyre köze
lebb kerülnek a tánchoz, sőt értőivé válnak. 
Öröm, hogy már nekik is van szakmai vélemé
nyük neves és kevésbé neves együtteseink 
műsorairól.

Számomra mindennél fontosabb a tánc 
anyanyelvi szinten való megismertetése a fia
talokkal. Hogyan lehet ezt csinálni? Szakem
berekre van szükség, elsősorban olyanokra, 
akik nemcsak táncolni tudnak, hanem kiváló 
pedagógusok, jó szervezők is, tárgyalóképe
sek, kapcsolatot tudnak teremteni a város, a 
község vezetőivel. Magyarán: táncoktatók és 
jó népművelők.

A néptáncmozgalomnak és a táncművészet
nek értő tömegre van szüksége, ami a jelen p il
lanatban nincs meg. Igaz ugyan, többször el
hangzik fesztiválokon, hogy milyen boldogok 
lehetünk, hogy ennyi néző ül a nézőtéren, 
hány előadás van az országban évente. Ez

mind önmagunk becsapása, meg akkor is, na 
pl. a Szegedi Szakszervezeti Néptáncfesztivált 
kb. 15 -2 0  000 ember nézi meg. Ez így szám
szerűen igen szépen hangzik, de megnéztem a 
különböző tájfesztiválok közönségét, vagy ne 
is beszéljünk a Budapesten rendezett műso
rokról. Kik ülnek a nézőtéren? Táncosok, vagy 
azok, akiket az együttesek beszerveztek. Kiszá
moltam, hogy pl. a szegedi néptáncfesztivál 
költségvetéséből harminc db. 140 fős, egyhe
tes tánctábort lehetne szervezni. Igaz, így csak 
4200 ember kapna ízelítőt, és csak a magyar 
néptáncból. Vajon melyik lenne a fontosabb? 
És ez csak egy fesztivál. Hány fesztivált ren
deznek évente? Mennyi pénz, és mi van mö
götte?

De nézzük csak tovább. Azt mondjuk: tánc
művészet. Most csak néptáncban gondolko
dom. Kikkel lehet táncművészetet csinálni? 
Szerintem csak táncolni tudó emberekkel. Há
nyán vannak ilyenek? Többször volt rá példa, 
hogy a színpadon láttunk egy jó koreográfiát, 
amely díjat is kapott. Nem sokkal később azo
kat a táncosokat, akik a színpadi koreográfiát 
jól előadták, látom a táncházban táncolni. El
szomorító látvány, hogy a magyar néptánc 
legapróbb elemeivel sincsenek tisztában. Tisz
telet az egy-két kivételnek. Meg kell monda
nom, néha saját táncosaimnál is ezt tapaszta
lom. Ebből az a tanulság, hogy korántsem te
szünk eleget a magyar néptánc alapos meg
ismerésének, de még annak sem, hogy leg
alább tisztességesen továbbadjuk. Egy-két 
magas szintű tanácskozáson ugyan már az is 
elhangzott, hogy nem kétséges: minden kore
ográfus jól ismeri az eredeti anyagot. Bennem 
ilyenkor az ütő is megáll! Azt hiszem, legjele
sebb szakembereink sem mernék ezt kijelente
ni. Munkásságukkal pontosan az ellenkezőjét 
bizonyítják. Nem akarok korábban mások szá
jából elhangzott szövegeket idézni, de nekem 
is az a határozott véleményem, hogy addig 
nem mondhatok verset, míg az ábécét nem is

18



merem. Többször elhangzott: a másolás nem 
alkotás. Ez igaz, de ki tud másolni? Én úgy ér
zem, hogy ha egy táncos anyag bizonyos szá
zalékát ízlésesen egymás után tudom rakni, és 
el tudom rendezni a színpadon, ez alkotás. Ar
ra törekszem a jövőben is, hogy ez minél job
ban sikerüljön. Egyszerűen, minél közelebb 
maradni a valósághoz. Ami persze nem zárja ki 
maximális tiszteletemet a jó tematikus számok 
iránt (jobb kifejezést hirtelen nem találok a 
műfajra). De hányán tudják ezt vajon jól csi
nálni? Sajnos több a rossz példa, mint a jó.

Együttesünk munkájáról is hadd álljon itt 
néhány gondolat. Jó lenne, ha már egyszer 
lenne végleges próbatermünk. Eddig majdnem 
minden évben költöztünk, hol ezért, hol azért. 
Hamarosan ismét ezt tesszük, és még nem o l
dódott meg, hogy hová megyünk. Külföldi 
utakkal sem kényeztetnek el bennünket. Az az 
érzésem, hogy Szeged is kap valamit. Félreér
tés ne legyen, senkitől sem irigyeljük a külfö l
det, hisz végeredményben ez kemény munka, 
de időnként fura dolgokat hall az ember, vagy 
olvas éppen a Táncművészetben. Szerencsére 
úgy érzem, hogy táncosaim elsősorban nem 
ezért táncolnak. Anyagi gondjaink nekünk is 
vannak, mint mindenkinek. A minimálisra 
csökkentettük a fesztiválra járást is. 1980-ra is 
70 előadást tervezünk. Növeljük az aprók tán
cának rendezvényeit, mivel nagy igény van rá. 
És négy új koreográfia betanítására kerül sor az 
új évben.

Személyes feladatomnak tartom, hogy az 
eredeti anyagokat minél szélesebb körben is
merjem meg, adjam tovább. Örülnék, ha 
Csongrád megyében még több hasznosan mű
ködő csoport jönne létre. Az együttes tagjaiból 
minél több jó pedagógust szeretnék nevelni a 
mozgalomnak. 1980 őszén óvodás korú cso
portot is szeretnénk indítani. A táncot sem le
het elég korán elkezdeni.

Bízom benne, hogy szerény tevékenysé
günkkel teszünk valamit a néptáncmozgalo- 
m^rt Nagy Albert

Távirati stílusban
Mit kívánok az új évre? Szeretnék végre 

többet foglalkozni a néptánckoreográfiákkal és 
az együttessel. Egyéb feladataim mellett a zalai 
kamaratáncfesztiválra Farkas Zolival („Batyu
val") együtt készítünk két-két koreográfiát. 
Reméljük, hogy sikerül. Hogy m it . . .?  Már 
eddig is sokat mondtam!

Remélem, hogy kiadványterveink (dr. Osskó 
Endréné: Tavaszvárók, Galgai játszó és Peso- 
vár Ferenc: Béres vagyok béres c. népzenei k i
advány) valóra válnak.

Együttesi elképzelések, tervek 1980-ra: Za
lai Fesztivál; Balatonföldvári vagy szekszárdi 
fesztivál; mintegy negyvenöt fellépés; a M ol
nár-technika és eredeti anyag tanulmányozá
sa, a tréning és kombinációk továbbfejleszté
se; utánpótlás csoportjaink többszöri fellépte
tése. Célunk még műsorunk szerkezeti tovább

fejlesztése, a szép néptáncok bemutatása mel
lett a komplex táncszínház kialakítása. A tán
cos nevelésben az általános feladatok mellett 
továbbra is az ember személyiségformálását 
tartjuk fontosnak. Zenei téren is szeretnénk to 
vábblépni, ehhez személyi feltételeink most a 
legjobbak.

A táncművészeti közéletben igen sokat vá
rok a néptánc tanács működésétől, elsősorban 
a művészeti, pedagógiai, oktatási és kiadvány
bizottságtól, valamint a területi megbízottak 
munkájától. Eredményeiknek hatással kell len
niük az egész mozgalom megújulására is.

Nagyon bízom a hivatásos és amatőr moz
galom szorosabb kapcsolatában. Ehhez mind
két félnek tisztáznia kell, hogy mi az elsődleges 
feladata. Az amatőröké, úgy gondolom -  töb
bek között -  az értő közönség nevelése. A hi
vatásosoké elsődlegesen a korszerű néptánc 
színpadra állítása. Ha ez sikerül, akkor azt hi
szem, ismét telt házak lesznek a hivatásosok 
műsorain.

Botos József

Partner táncosokkal 
-  egyéni arculatért

Otthonteremtés, személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása, zenekarszervezés és tánckar,kiala- 
kítása után köszönt ránk 1980., az ötödik év az 
újjászervezett pécsi Mecsek táncegyüttesnél.

Mindenki tudja, hogy négy év egy amatőr 
együttes életében igen kevés idő, különösen 
akkor, ha ez szinte teljes újrakezdést jelent. Ha 
eddig itt-o tt eredményeket is könyvelhetünk 
el, tennivalónk bőven akad az új évben. Nem 
lesz könnyű esztendő, a tervek sokasága sejteti 
is ezt; bőségük miatt csak néhány lényegesre 
térhetek ki.

Pécsett több nagy múltú, jó eredményeket 
felmutató táncegyüttes működik. Ilyen körül
mények között egy frissen induló együttesnél 
fontos, hogy új színt, egyéni arculatot, karak
tert alakítson ki, sok vonatkozásban régi ön
magához képest is. Ez sokrétű feladatot jelent, 
többek közt a még feldolgozatlan területek fel
kutatását, elsősorban Baranya megyében, sőt 
a táncosok találkozásának megszervezését a 
felkutatott adatközlőkkel. Tudom, hogy most 
néhányan kétkedve mosolyognak: ugyan mit 
lehet már ezen a területen találni? A moldvai 
anyag gyűjtése azonban példa rá, hogy érde
mes még kutatni, csak egyre fáradságosabb 
munkával és egyre kevesebbet találhatunk. De 
a kevés is több a semminél. Van, ahol a talál
kozás táncélményt jelent, van, ahol tájat, em
bereket, magatartást vagy egy dallamot. Úgy 
érzem, koreográfusnak, zenésznek, táncosnak 
ez nélkülözhetetlen. A jelen pillanatban szá
munkra a más és a másként így valósítható 
meg.

A táncosok tudása megszabja az alkotói el
képzelések megvalósulását. Itt a tudáson nem
csak táncos technikai tudást értek (ez alapvető 
feladat), hanem a kapcsolódó zenei, néprajzi,
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Bodai József (Lajos László felv.)

ha úgy tetszik, elméleti ismereteket is. Azt sze
retném elérni, hogy a táncos ne csak végrehaj
tója legyen a koreográfus elképzelésének, ha
nem értse, tudja, hogy mit csinál és miért, part
ner legyen az alkotásban. Ezért az ilyen irányú 
együttesi foglalkozásokon kívül lehetőséget 
kívánunk biztosítani táncosainknak, hogy a 
megyében folyó oktatói tanfolyam foglalkozá
sait is látogathassák. Elmélyülésükhöz együt
tesünk egyre szaporodó szakkönyvtára, hang
szalag- és lemeztára ugyancsak segítséget 
nyújt.

Ebben az évben már lehetőség nyílik olyan 
műsor kialakítására, amellyel felkereshetjük 
Baranya megye apró falvait, ahol nagyon kicsi 
a színpad, vagy egyáltalán nincs is. Célunk ez
zel -  a szórakoztatáson, élményadáson kívül -  
a kapcsolatteremtés, főleg olyan helyeken, 
ahol táncanyagot tudunk feleleveníteni.

Néhány kívánság az új esztendő küszöbén 
Más együttesekhez hasonlóan (Székesfehér 

vár, Szekszárd stb.) nyíljon lehetőségünk Pé
csett is olyan szervezeti keret létrehozására, 
mely az együttes nevelőmunkájának, belső 
életének hatékonyságát erőteljesebben bizto
sítaná (KISZ). Más: nagyon örülünk, ha az 
együttes szereplésére nem fenntartó intézmé
nyek, vállalatok is igényt tartanak, melyeknek 
nincs saját együttesük. Tudjuk, hogy ezzel a 
dolgozóiknak nyújtott kulturális programjukat 
kívánják színessé, színvonalassá tenni. Azt 
szeretném azonban, ha nemcsak akkor gon
dolnának az együttesre, amikor műsort kérnek, 
hanem a műsor létrehozásának egyre növekvő 
anyagi terheihez is hozzájárulnának. És még 
egy kívánság: nyíljon lehetőség minden 
egészséges kezdeményezésnek, amely anya
nyelvűnk alapjáról indul ki, a néptánc gyakor
lati ismeretéből, törvényszerűségeinek tisztele
téből. Ne kiáltsuk ki egyszer ezt, másszor azt az 
utat egyedül járhatónak, üdvözítőnek. A nép
tánc sokszínű csokrából ne csupáljuk ki még 
bimbójában azt, ami éppen nem „divatvirág". 
Ez megöli a kezdeményezést, elszürküléshez 
vezet és utánzásra kényszerít.

Bodai József

Változatok

Bizonyára véletlen, hogy két -  a táncművé
szet más-más ágazatában tevékenykedő -  ko
reográfus szinte egyazon pillanatban fordult 
azonos témához. (Seregi László balettjét 1978 
májusában, Györgyfalvay Katalin táncművét -  
a négy tételes verziót -  1978 februárjában 
mutatták be.) Mindkét alkotó ugyanabból a 
valóságanyagból, az elmúlt fél évszázad törté
nelméből merített ihletet, s egyaránt a zenéből 
ismert variáció-technika adaptálásával élt. A 
koreográfiákban testet öltő világlátásuk azon
ban teljesen eltérő. A divergencia okain elgon
dolkozva -  az alkotói habitus különbségén túl 
-  két lényeges pontra érdemes figyelnünk. Se
regi Dohnányi egyik virtuóz zongoradarabjára, 
a „magas művészet'' szférájába tartozó önálló 
műalkotásra komponált. Györgyfalvay viszont 
zenét íratott kor ográfiai elgondolásaihoz 
Rossa Lászlóval, s Témának a munkásfolklór 
egyik közismert darabját választotta. Önmagá
ban persze a zeneválasztás nem dönt e, sem
mit, csak meghatároz. Sokkal lényegesebb a 
kettőjük táncnyelvéből eredő eltérés. A moz
dulatnyelv különbsége ugyanis már visszahat a 
téma feldolgozásmódjára is.

Seregi az önmagában értékes zeneműhöz 
egyéni leleményű szüzsét szerkesztett. A zené
vel mindvégig összhangban lévő táncokat 
nagy mesterségbeli tudással komponálta sok
tételes, összefüggő táncsorozattá. Seregi a 
magyar -  és európai -  történelem eseményeit 
egy réteg -  a polgárság -  életének, sorsának, 
érzelmeinek sorjázásával idézi fel, a klasszikus 
balett „fűszerezett" nyelvén. A Téma -  a gyer
meki ártatlanság, játékosság -  idézi elő a stu
pidnak rajzolt párok emlékképeit, s a múlt és a 
valóság édes-bús emlékezéssé olvad. Seregi 
feledni tanít, hogy emberek maradhassunk.

Györgyfalvay -  mint már szó esett róla -  
nem zenét, hanem Témát választott: a Varsav- 
jankát. A századelőn született lengyel forradal
mi munkásdal révén az alkotó megkísérli fe l
idézni a magyar -  és a nemzetközi -  munkás- 
osztály életének, sorsának, érzelmeinek alaku
lását, az utóbbi fél évszázad sodrában. Egyéni 
szüzséje szerint alakul a zenei matéria: az Ösz- 
szefüggéseitől értékes zenei Téma csupán a 
harmadik tételben hangzik fel először. Addig 
csak tétovázva, dallam- és ritmusfoszlányok 
alakjában létezik a dal (a második tételben el is 
tűnik). A negyedik tételben viszont ünnepé
lyesen és győztesen szárnyal, majd „hangtech
nikai" és ritmikai variálódás után végleg elvész 
úgy, hogy a Varsavjanka ritmusával egyező 
Petőfi-versben él tovább. (Az illegális mozga
lom idején ugyanis a cenzúra kijátszására szol
gált, hogy egy-egy ünnepségen, munkásgyű-
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egy munkásmozgalmi dalra

lésen a Petőfi-vers címét jelentették be hivata
losan. A műsorokban is a Szeptember végén 
szövege csendült fel -  a nyilvános helyen tilos 
Varsavjanka dallamára.) A zenei témát egyéb, 
zenei és szöveges bevágások tarkítják. A téma 
mindvégig egyet jelent a koreográfia alapgon
dolatával: a munkásmozgalom dala a forradal
mi hitet képviseli, ott bujkál mindvégig, a tör
ténelmi változások hatására alakul, vagy éppen 
makacsul nem módosul, s jelenünkbe érve le
záratlan marad.

A koreográfia végső kicsengése a nem felej- 
tők, az örökké emlékezők kétségeiről és félel
meiről vall. A háború, az aljasságok, a nyomo
rúság képeit nem oldja játékká az emlékezés. 
Györgyfalvay emlékezni tanít, hogy emberek 
maradhassunk.

Györgyfalvay Katalin alkotói munkásságá
ban a közéletiség, az elkötelezettség, a súlyos

Rossa-Györgyfalvay: Változatok. . . 
(Benkőlmre, MTI)

etikai kérdések felvetése, s az állandó kísérle
tező kedv nem újdonság. Úgy tűnik, hogy a 
Változatok egy munkásmozgalmi dalra című 
műve második alkotói periódusának összege
zése. Eddigi munkássága folyamán témavá
lasztási köre alapvetően nem módosult. A 
„Verbunk és legényes" óta megtalált kettős 
szerkesztésmód azonban kiteljesedett, sajátos 
egyéni nyelvévé vá lt A ritmikai osztásra, a 
tánctípusok kontrasztálására épülő korai kísér
lete formai próbálkozásnak indult, s a vele egy
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időben született „Káin és Ábel" a komponálási 
ötlet életrevalóságát, tartalmi kamatoztatható- 
ságát bizonyította. A későbbi, ebbe a vonulat
ba tartozó művekben a zenei és a táncnyelv el
lentétes elemeinek montírozása szcenikai és 
szöveges eszközökkel bővült. A forma- és mo
tívumismétlődés egyfajta gondolati állandósá
got takar, s a Györgyfalvay által használt, sajá
tos jelentést hordozó jelek hol társadalmilag 
áttételesebbek (pl. Montázs), hol a közvetlen 
asszociációkeltés a céljuk (pl. Változatok. . .).

A montázstechnikával élő Változatok. . . a 
magyar -  és persze az európai -  történelem 
konkrét időszakának, mintegy fél évszázad 
légkörének felvillantására vállalkozik. A cím is 
sejteti: zenei értelemben vett témafeldolgozás
sal él. A Téma meghatározott történelmi és tár
sadalmi jelentést hordoz, melyet a szöveges és 
szcenikai eszközök tovább konkretizálnak vagy 
általánosítanak.

Az első tételben a Téma felismerhetetlen. 
A térben elszórtan, rendezetlen csoportokban 
elhelyezkedő táncos-szólamok lassú, visszafo
gott tempóban mozdulnak. Az öt egység azo
nos, szinte minimálisra redukált, a felismerhe- 
tetlenségig csupaszított méhkeréki ardeleana 
töredéket jár. Az első -  bal hátsó -  szólam a 
cimbalom kopogó hangjaira lép be. A két férfi 
(Hajdú J. és Tóth I.) és a nő (Bontovics M.) 
egyformán elcsigázott, érdektelenül, kényszer
ből „robotos". A másodikként megmozduló 
csoport -  ismét két férfi és egy nő -  másfajta 
kapcsolatot exponál. Az egyik férfi (Lipták P.) 
láthatóan uralja a nőt (Springer M.), a másik 
viszont (Torsa B.) könnyelmű kívülállóként 
hecceli a merev, magába fojtott indulatú férfit. 
A harmadik csoport az azonos motívumot aug- 
mentáltan járja, ők négyen vannak: két férfi és 
két nő (Csibra G., Halper J., Pap Á „ Volein 
Á.). Megmagyarázhatatlan feszültség izzik a 
férfiak között: az augmentált alaplépés hűvös
ségét hirtelen összeugrások billentik fel, míg a 
nők engedelmesen, elegánsan simulnak part
nereikhez. A negyedikként belépő páros az 
egyetlen, amelyik nemcsak önmagával foglal
kozik. A férfi (8ognár L ) mindenáron példa
képet, követésre méltó életformát keres, vagy 
legalábbis a látszatát. Leginkább a térben leg
közelebb álló, hűvösen zárkózott négyes felé 
orientálódna, ha a hozzá tartozó nő (Nógrádi 
K.) nem ügyetlenkedne mellette. A fuvola lá- 
gyabb hangjaira a jobb hátul álló szólam indu l: 
egy férfi (Bíró J.) ficánkol három szépelgő, vi- 
háncoló, zabolátlan leány között (Taliga M., 
Fábry Zs., Kurucz A.).

A szólamok egyenkénti felvezetését hosz- 
szas, szinte a tétel utolsó harmadáig tartó he-
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ami lassan az elviselhetetlenségig fokozódna, 
ha nem „történne valami". A semmiféle válto
zást, folyamatot nem ígérő színpadi /ormába 
egyszerre három szereplő érkezik: jobbról egy 
nő, balról egy férfi, s nem tudni honnan, egy 
fiú. Az ostinatót adó magányos férfi (Nagy Z.) 
és nő (Bede F. I.) megérkezése pillanatától 
kezdve elkülönül a színpadon történtektől. A 
nő egy kötéltáncos óvatos, megfontolt és ve
szedelmesen imbolygó mozdulataival indul el 
előre a -  valami láthatatlan és felfoghatatlan 
ellen makacsul védekező, összeomló és újból 
talpraálló -  férfi felé. A fiú (Somogyvári E.) az 
egyetlen, aki szabadon jár-kel a csoportok kö
zött. Kívülálló, még ha pillanatokra fel is veszi 
a kis közösségek normáit. Szemlélődő, aki bár
mikor be- és kiszállhat -  vagy azt hiszi, hogy 
kiszállhat -  a sűrűsödő, veszélyessé váló fo 
lyamatokból.

Mert csak látszatra nem történik semmi. 
Először éppen a csellengő fiú hatására indul 
meg valami gyorsulás, kavarodás. A negyedik 
szólam törtetőjének például majdnem sikerül 
betörnie az áhított négyesbe. Partnere -  csu
pán pillanatokra -  kiszabadul a férfi terrorja 
alól, s fellélegezve viháncol a leánycsapattal. 
A fiú csellengése megbolygatja a felületi lát 
szatnyugalmat. S ekkor megjelenik az utolsó 
szereplő (Bodó Zs.): egy bohócnak látszó, fu 
ra, zöld valami. A zene elhallgat, csak a ritmus 
kopog tovább. Az új jövevényt csak ketten ve
szik észre: egy lány (Nógrádi), aki ösztönösen 
megrémül, s egy fiú (Somogyvári), aki tudja, 
vagy legalábbis megérzi a veszedelmet, de ké
ső, már ő sem távozhat.

Ettől kezdve elszabadulnak az indulatok. Az 
eddig csak lappangó ellentét, feszültség most, 
az önmagát tréfásnak mutató arctalan és alak
talan figura ösztönző hatására gátlástalanul tör 
a felszínre. Egy rövid unisono után felbomla
nak a csoportok. A második szólam lányfigurá
ja gondolkodás nélkül eliszkol a „másikkal". 
A páros fiúja egy akasztásnál serénykedik, m i
közben párját -  ártatlan arccal, és minden lát
ható indok nélkül -  elteszik láb alól. Teljes a 
zűrzavar: pofon csattan, vidám móka harsan, 
üldözik egymást és kibékülnek. A tétován in-
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(Diósi Imre felv.)

dúló Témából harsány haláltánc lesz: kecses 
keringő és vaskos polka váltja egymást. Teljes 
a felfordulás, mikor a második szólam magá
nyosan maradt férfia összeakad a szemlélődő 
fiúval, többé nem ura indulatainak, s -  ellen
lábasa helyett -  a fiúval végez. De ebben a 
légkörben már senki nem törődik egyetlen em
ber halálával. A „zöld" -  nevezzük Szörnynek 
-  befejezettnek érezheti munkáját. Csupán az 
időközben egymásra talált ostinato páros áll 
még mindig kívül és fölül ezen a szennyes 
összképen. Ök tudomást sem vettek a körülöt
tük zajló életről, ezért a Szörnyet is bizalom
mal, tudatlanul, tárt karokkal fogadják.

A második tétéi kezdetén sötét a szín, s a 
zene csörömpöléssé hullott szét. Az éjszaká
ban a szereplők az égre csapódó reflektor fé
nyéhez hasonlóan világítják meg egymást. A 
háború, a teljes kiszolgáltatottság képei kava
rognak. Az első tételben megismert figurák to 
vábbi sorsát látjuk. Mind megjárják a háború 
pokolbugyrait. A korábban közöttük érezhető 
társadalmi vagy egyéni különbség eltűnik -  
mindnyájan áldozatok egy értelmetlen öldök
lésben. A zenét József Attila „Egy spanyol 
földmíves sírverse" című költeménye váltja fel. 
A ritmikus szövegmondást dobpergés és kétfé
le dalrészlet egészíti ki. A dalok (a „Horthy M ik
lós katonája vagyok" kezdetű pattogó katona
nóta, és Karády Katalin szívfacsaró búgása, a 
„Valahol Oroszországban. . ." )  konkrét törté
nelmi korszakot idéznek, míg a vers töredezett 
és ismételt sorai általános emberi szituációt. 
„Féltem!" -  suttogja, harsogja, nyöszörgi vád
lón és védekezőn Major Tamás.

A reflektor kétségbeesett egyéni akciókat 
világít meg, majd a tér közepén a férfiak -  
tapssal jelzett lövéssel -  egymást lövik a tö 
megsírba. S közben kínosan díszes, békés, id il
likus -  és ezért hazua -  hófehérbe, díszbe-

22



(Magyarossy Zoltán felv.)

1

magyarba öltözött leány sétál körbe a színen: 
arcán műmosoly, fején művirág koszorú, lábán 
csillogó piros csizma, és kezén a már-már elfe 
lejtett Szörny piros kesztyűje. A szende leány 
kecsesen, artisztikusan, a nagyérdeműre p il
logva oltogatja a gyertyákat, végzi ki a férfia
kat. Amikor elvégezte feladatát, távozik. A szí
nen arctalan emberhalom: „S így is elér a ha
lál" -  hangzik el a vers záró mondata. Úgy vél
nénk, mindenki elpusztult, de nem. Két top
rongyos „hős", háborúból hazatért „bajtárs" 
rángatja a tömegsír fölé a hófehérre glancolt 
Szörnnyel korábban bejött hegedűst. Most 
nem Bartók zenéjét, hanem borgőzös katona
nótát húzatnak vele. Hamisan, torzan, durván, 
kimerültén és vigaszt keresően hangzik az 
ének: Százados úr sej, ha j. . .

A harmadik tétel a „mégis élünk" döbbent 
csendjével kezdődik. Tétova zenész, egy trom
bitás téblábol az elemeire hullott térben. A ra
vatalon fekvő lány kezéből kihajítja a gyász 
gyertyáját, s egy botot ad helyette. A lány nem 
tud mit kezdeni a kapott eszközzel, mielőbb 
szabadulna tőle. De a bot másnak sem kell, a 
férfiak ellenségesen, közönyösen, félve, unot
tan, gyáván húzódnak magukba. A lány végül 
óvatosan becsempészi a botot egy álmodozó 
fiú -  az első szólam tagja -  kezébe. De ő is 
szabadulni szeretne a felesleges tehertől. Meg
lódul valami, majd ismét elakad. Senki sem tud 
mit kezdeni önmagával. A trombitás mozaik- 
szerűen, szinte összefüggés nélkül -  s úgy tű 
nik, önmagának -  rakosgat össze egy dalla
mot. Lassan felocsúdnak néhányan, akcióba 
kezdenek. A botra felkerül egy piros szalag, az 
egyik katona -  szintén az első szólam volt tag
ja -  beáll, segít a felismerhetetlen célú szerve-

(Magyarossy Zoltán felv.)

ződésben. Sem a néző, sem a figurák számára 
nem világos az utolsó pillanatokig, hogy mi 
készül. Az ismételten széthulló, amorf tér su
gallja azt, hogy készül valami. Az első tételből 
ismert típusok ismét felismerhetők. Összetalál
koznak, indulatok szikráznak és elcsitulnak, de 
az áhított rend nem jön létre mindaddig, amíg 
az egyetlen kívülálló, az első tétel szemlé,ődő- 
je, háborús emlékeitől szabadulva be nem áll a 
többiek közé. Kialakul egy zárt kör -  s a dal- 
lamtöredékekből kibontakozik a Varsavjanka, a 
tulajdonképpeni Téma.

A színpadot vörös szalagos botok erdeje 
önti el, vidám ugróst jár a tömeg, bizakodó, 
gondtalan jókedvet sugallva. így indul a ne
gyedik tétel. Sorok száguldoznak, mindenki 
eggyé lesz a világot megforgató hit örömmá
morában. A trombita magányos hangját egy 
nagyzenekari feldolgozás monumentalitása 
váltja fel. A kavargásban nincsenek különálló 
csoportok, kiemelt egyének. Az összképet 
egyetlen, eleinte alig felfogható disszonancia 
zavarja. Az első tétel ostinato párja indulna 
egymás felé. Mindketten átverekszik magukat 
a tömegen, s azt hinnénk, hogy a többi, a bo
tokat sutba dobó, boldogan egymás felé futó 
párokhoz hasonlóan rögvest ők is találkoznak. 
De valami felfoghatatlan akadály miatt egyre 
reménytelenebből igyekeznek egymás felé.

A Téma kísértetiesen eltorzul, megszakad, a 
trombita végleg elhallgat. A mindig alkalmaz
kodni, hasonulni vágyó férfi egy emberek al
kotta emelvényen „szónokol" néhány pillana
tig, majd ismét sötét lesz. A reflektor fénykévé
jében a Szörny mozgását idézi fel egy cigány
kereket vető lány. De a sötétben is látjuk, 
amint a színpad hátsó harmadában egy marok
nyi csoport hittel és elszántsággal tovább járja 
az öröm és győzelem táncát. Hirtelen ismét v i
lágos lesz -  hajladozó, rózsaszín máslis bot- 
utánzatokka, illedelmeskednek a csoportok. Az 
első tétel térelrendezése és csoportalakzatai 
térnek vissza formálási utalásokban. A zene
karban a Varsavjanka ornamensekkel túlzsúfolt 
hangjai csendülnek fel. A csoportok ismét ön
magukba zárkóznak, egymásról tudomást sem 
véve mozognak.
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Egyetlen lány -  az ostinato pár magára ma
radt nőalakja -  kavarja fel az újra rendeződő 
állóvizet. Nem tud mit kezdeni hajladozó „bot
jával". Egyre kétségbeesettebben fut ide-oda, 
de mindenütt elutasítással vagy közönnyel ta
lálkozik. Kérdéseire nem kap választ. Térden 
csúszva esdekel valami biztos hitért, végül fe l
adja. A mozdulatlanná dermedő térben az első 
tételből ismerős mozgások térnek vissza. A kö
zépső csapat kemény unisonója egyre kevésbé 
helyénvaló a langyos heterofóniában -  válto
zatlan viselkedésük lassan kínossá válik a töb
biek szemében. A feszültséget az ismét alkal
mazkodni próbáló fiú oldja fe l: helyeslőén tap
solni kezd, mire hatalmas ováció tör ki. Egy 
lány -  az előbb az ő mozgása idézte a Ször
nyet -  óriási, kitüntetésekkel megrakott dísz
párnát hoz. A középső csoportot igencsak fel
díszítik: mindnyájan roskadoznak az elismerő 
kitüntetésektől. Egyikük azonban -  az első 
szólamból Hajdú J., a volt baka -  kitör az ün
neplők gyűrűjéből. Letépi kitüntetéseit, s indu
latosan kettétöri a kezében maradt botot. Az 
ünneplők is eloldalognak, s a színen csak a 
négytagú, piros botos csapat áll. A csapat -  az 
unisono párból a férfi, egy lány a viháncolók- 
ból, az első szólam nőalakja, s a szemlélődő -  
lassan, szertartásosan indul előre. Egyikük 
(Somogyvári) mohón, szinte önkívületben 
rántja magára az eldobott kitüntetést, másikuk 
(NagyZ.) földre rogyna, ha párja -  hisz az el
ső tétel óta egymáshoz tartoztak -  nem óvná 
őt az elbukástól.

A táncmö lezárásakor Major Tamás skandá
ló éneke az egyetlen hangeffektus. A Varsav- 
janka ritmusa bujkál a „Szeptember végén" so
rai alatt. A tér, a szólamok, a kapcsolatok és 
folyamatok teljes széthullása után egyetlen 
nőalak imbolyog. Mindkét kezében piros sza
lagos botot forgat, tovább indul -  felénk. Az 
első tétel óvatosan egyensúlyozó leányfigurá
jára emlékeztet, aki kezében semmi látható 
kincset nem vitt, de talán a legfontosabbat óv
ta. Mozgása folyamatos, egyenletes és lezárat
lan, mint ahogy a vers sem fejeződik be, ha
nem hirtelen vége szakad. „Elhull a virág. . ."  
-  s egy sóhaj fennakad. (Korábban a kis csa
pat unisono ugrósa sem ért véget, hanem a 
legváratlanabb, leglehetetlenebb helyen sza
kadt meg.)

A koreográfia újabb, véglegesnek tekinthető 
változata itt ér véget. Mégsem a megoldhatat
lan és továbbvihetetlen sorsú „hősök" képe 
zárja a művet, hanem a mintegy véletlenül be
tévedő leány akciója. Minden valódi és hamis 
pátosztól mentesen nyúl a kettétört boton ár
válkodó piros szalaghoz, s magától értetődő 
köznapisággal fonja hajába.

A Változatok. . . első megközelítésben ze
nei építkezést mutat, mégis erősen emlékeztet 
egy regény szerkezetére. A bemutatott korszak 
totalitásának ábrázolására törekszik, s az egyé
nek és a csoportok életútját is kibontja a maga 
eszközeivel. Az első tétel különböző társadalmi*

rétegek viselkedését és közérzetét vázolja. Az 
utolsó tételből, tehát a mű vége felől olvasva 
kap értelmet és szigorú logikát -  egyéni élet- 
utat -  egy-egy figura vagy esemény. A sorsok 
alakulása különböző: ki egyenes vonalban (az 
első szólam hármasa), ki váratlanul (a vihán- 
colókból induló lány, aki egymaga próbál vé
gül továbbmenni), ki hihetetlenül (a szemlélő
dő fiú) jut el későbbi önmagához.

A táncmű a sorsok tabló szélességű kibon
takoztatásának ellenére sem szociológiai, poli
tikai zsebkönyv a magyar történelem utolsó fél 
évszázadának jobb ismeretéhez. Nem tudomá
nyosan elemez, hanem átélt, vagy a művészet
ből s egyéb forrásokból szerzett tapasztalatain
kat mozgósítva érzékeltet. Képsorai gazdag és 
sokszoros asszociációkat indítanak el. György- 
falvay az összes segédeszközt -  tánc, zene, 
jelmez, kellék, fény, szöveg -  az ellentmondá
sokkal terhes magyar történelmi múlt és mai 
valóság művészileg hiteles felidézése érdeké
ben mozgósítja, egyenlő súllyal. Témaválasz
tása nem újszerű, de a téma -  saját történel
münk -  értelmezése és feldolgozásmódja a 
táncművészeiben eddig egyedülálló. Keserű és 
igaz panorámát ábrázol, elbizonytalanodót, de 
bizakodót.

A hogyan tovább? -  egy nemzedék, egy or
szág, s minden forradalmat és háborút megért 
nép alapkérdése. A társadalmi jelentőségű kér
dés a koreográfiában nyitva marad. A forradal
mit hit továbbvitele nem csupán a legpozití
vabb csoport egyik tagjának lehetősége és jo 
ga, a mű végső képe szerint. Györgyfalvay sok
féle -  elítélendő és követendő -  emberi maga
tartást ábrázol. Látszólag csak kérdez, de indi- 
rekten vall is arról, az egyes szereplők sorsának 
következetes alakításával, hogy kikben hisz, 
kikben szeretne hinni, még ha -  saját ábrá
zolása szerint is -  időszerűtlennek tűnnek. 
Györgyfalvay nem ítél, feloldást vagy megol
dást sem nyújt, véleményével viszont gondol- 
kodnivalót ad útravalóul.

A koreográfus az ábrázolás eszközéül szűk 
mozdulatnyelvet használt -  talán a legszűkeb
bet egész eddigi életművében. A szegényesség 
vádja persze csak akkor illethetné, ha gazdagsá
gon a különféle motívumok számszerű nagy
ságát értenénk. Ebben a koreográfiában a kö
tetlen jelentésű, önmagában jelentés nélküli 
motívumtöredékek frazírozása, ritmikai, dina
mikai ellenpontozásá, „gesztikus nyelvvé" 
emelése, az elemek egymáshoz való változó 
viszonya válik jelentéshordozóvá. Az első té
telben például öt szólam táncolja ugyanazt, 
másképpen, s ebből hallatlan vibrálás, lefojtott, 
de robbanni kész feszültség születik. Az első 
tétel utolsó harmada, s a második tétel szaba
dabb, változatosabb, kötetlenebb szókincsre 
épül. Köznapi gesztusok (integetés, csókdobá- 
lás), szimbolikus jelek (a fasizmusra utaló kar
lengetés, kivégzés), szürrealitásba hajló pilla
natok (fejjel lefelé lógó figurák, arctalanná, fel- 
ismerhetetlenné vált függő és kúszó alakok, s a
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Nyílt párbeszéd igényével
döbbenetes, nem felfelé, hanem szinte a föld 
alá törekvő haidau epizódja), társasági táncok 
(polka és keringő) erősítik az egész rémség, a 
fasizálódás, a háború embertelen légkörét. A 
harmadik tételben alig találunk táncot, a szó 
megszokott, motivikus zenei rendjére utaló ér
telmében. A teljes tanácstalanságot ekkor a té
tován helyüket kereső, szinte civil viselkedésű 
táncosok érzékeltetik. A negyedik tétel harsány 
vidámsága éppúgy az ugrós lendületében fo 
galmazódik meg, mint a maga igazát makacsul 
továbbvivő csoport befejezetlen mozgása.

Az eszközök és figurák néha didaktikus mó
don lendítik tovább a koreográfiát, de többnyi
re önmagukon túlmutató jelentést hordoznak. 
Minden eszköz csak a kontextusba ágyazottan 
kap értelmet, illetve csak az adott összefüg
gésben jelenti önmaga ellenkezőjét is.

Minden kornak és egyénnek joga, hogy 
kedvére válasszon a meglévő műalkotások 
rengetegéből. Lehet kedvelni s elvetni irányza
tokat, lehet rajongani egy-egy alkotóért vagy 
műért, s lehet gyűlölni ugyanezt. A néző ezút
tal is eldöntheti -  feltéve, ha nyitott mindkét 
táncágazat közlés- és gondolkodásmódja iránt 

hogy mit fogad és mit utasít el. Személyes 
és történelmi tapasztalataim, s a művészetről 
alkotott elképzeléseim alapján én Györgyfal- 
vay művészeti álláspontjával értek egyet Úgy 
tartom, hogy a művében megfogalmazott gon
dolatai kikerülhetetlenek és igazak, formálás
módja pedig újszerű és erőteljes.

Gondolataival egyenlő fontosságúnak ér
zem azt az alkotói módszert, amely -  bár a 
táncszínháztól sem idegen -  a táncalkotások
ban ritkán jut ilyen plasztikusan érvényre. Ezt a 
dialektikus módszert Brecht így írja le Kis Or- 
ganonjában: „Ez a módszer a társadalom moz
gathatóságának elérése végett a társadalmi ál
lapotokat folyamatokként tárgyalja, és a ma
guk ellentmondásosságában követi nyomon. 
Számára minden csak változásában, tehát ön
magával való meghasonlottságában létezik. Ez 
érvényes az emberek érzéseire, véleményeire, 
magatartásmódjára is, amelyekben társadalmi 
együttélésünk mindenkori módja kifejeződik.’’ 
De a meghasonlottság, a talajvesztés nem azo
nos a kilátástalansággal, a pesszimizmussal, s 
főleg nem a hitetlenséggel.

Végül is ez az egyetlen pont, ahol Seregi és 
Györgyfalvay ellentétes üzenetű koreográfiái 
találkoznak. Mert a két mű cselekménye nem 
felel meg semmiféle valóságos, történelmi ese
ménysornak. A két koreográfiában a két alko
tónak az emberről és a történelemről vallott 
eszméi öltenek testet. Seregi „úgy" láttat, mert 
olyannak szeretné látni az embert. Györgyfal
vay pedig „emígy", mert csak ilyennek tudja 
látni az embert. Művészeti életünk, s a művek
ben sűrűsödő élettapasztalatunk lenne szegé
nyebb, ha nem lenne szükségünk mindkettőre. 
Mert csak úgy tudunk tovább élni, ha fele
dünk, s csak úgy szabad, ha nem feledünk.

Fuchs Lívia

Az öntevékeny néptáncmozgalom 
művészeti vitáiról II.

-  A korábban említett művészi viták nyílt formái, 
ütközési terei elsősorban a fesztiválok, néptáncverse
nyek. Az értékrendek körül itt kialakult visszásságok 
gyűrűznek át a mozgalom egészébe, éppen ezért nem 
mindegy, hogy mikor és miként rendeződik e fóru
mok szelleme. Mint az országos versenyek egyik lé t
rehozóját, azóta is szervezőjét és versenyzőjét Or 
sovszky Istvánt kérdezem. A néptánckutatás és tudo
mány eredményei, valamint a tehetséges alkotók 
mellett korábban a szolnoki és zalaegerszegi nép
táncversenyek nyújtották azt a hajtóerőt, amely nagy
ban hozzájárult a s/ ín padi néptáncművészet és az 
egész mozgalom megújhodásához. Mi a véleményed: 
hogyan lehetne visszaadni a hitelét, megbecsülését, 
művészi rangját e rendezvényeknek, mert -  erre már 
vannak jelek -  szakmánk látja kárát a ferde zsűrizé
sekkel, komolytalan felkészülésekkel, illetve távolma 
radásokka! eluralkodó hiányosságoknak?

-  Gondolom, azért kérdezel engem, mert ismersz, 
hiszen együtt szívtuk azt a levegőt, amit Molnár Ist
ván teremtett maga körül, s talán azért is, mert jóma
gam a kérdésben említettek körén teljesen kívül állok. 
A válaszolásban két dolog zavar. Bár nem szoktam 
rövid idő alatt megváltoztatni a véleményemet, de a 
mi szakmánkban sok minden hirtelen fordulatot Vehet 
egy „ügyeletes" véleménye nyomán. Ezt azért mon
dom, mert októberben kérdezel s a válaszom csak ja
nuárban jelenik meg. Másrészt nagyon lényegesnek 
érzem a sorozatodat s az első vidéki vagyok, aki eb
ben az ügyben véleményt alkothat. A főváros-centri- 
kusság csak részben természetes. A lehetőségekben, 
a tűz körüli melegség érzetében bizonyára. Az ellen
kezőjét próbálják meg fővárosi kollégáim is.

A megjelent nyilatkozatokban természetesnek tar
tom a mérlegelést, mivel van mit értékelnünk. Orszá
gunkon túli, a világnak szóló eredményekkel is ren
delkezünk. A szakmát irányítók nagy gondot fordíta
nak arra is, hogy Ausztriától Amerikáig, a Szovjet
uniótól Japánig, Jugoszláviától Etiópiáig hadd lát
hassák a magyar néptáncművészet eredményeit. 
Eközben kis országunk koreográfusai, néptáncszak
emberei számot adhatnak felkészültségükről, s ön
maguk látóhatára is jelentősen tágul. Az sem zavar, 
hogy a hivatásos együttesek tisztelet a kivételnek 
-  nem töltik be azt a funkciót, amiért egyáltalán lé
tezhetnek, mint ezt már a vita indítása kifejezte. Las
san sajnos eljutunk odáig, hogy az amatőr együttes
vezetők kénytelenek elrettentő példának használni a 
hívatásosok jó néhány produkcióját. Mindezek nem 
gátolnak, csak vidéki környezetem természetesen rám 
is hat. s legbelül zavarónak tartom ezeket a jelensé
geket.

Zala megye és Zalaegerszeg városa megadta szak
mánknak aztp lehetőséget és fórumot, hogy tenniva 
lóinkat végezve eredményeinkkel, dolgainkkal rend
szeresen számot vethessünk. Nagyszerű, megbecsü 
lendő lehetőség. Meg kell mondanom, a távolmara 
dásokat azzal is magyarázom, ha nincs mit mondani, 
akkor felesleges csevegni. . . Sajnos azonban ez 
mégsem ilyen egyszerű. Az utóbbi időben azok a kol
légák maradtak a hűvös árnyékban, akikről mindenki 
azt érezte, vagy elhitte nekik: a színpadon van mit és 
hogyan mondaniuk! Ugyanakkor az állandóan el
átkozott zsűri összeállításának gondjairól is beszél
nünk kell. Az ország két nagy versenyén, a zalain és 
szolnokin szakembereink legnagyobb része mint 
résztvevő érdekelt. Néhány elismert szaktekintélyünk
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nem hajlanao részt vállalni, néhányan pedig az „el- 
átkozást" nem vállalva maradnak inkább csendes 
megfigyelők. Tehát nem könnyű a rendezőség hely
zete sem. Véleményem szerint azonban nem történ
hetnek olyan tévedések a zsűrikben, amelyek sárba 
taposhatják hitünket, meggyőződésünket és -  fele
lősségünket! Sajnos egyéb járt és járatlan, törvényes 
és törvénytelen utakon nemcsak a zsűrizés, hanem 
saját maga a szakma is gyakran tesz önmaga ellen. 
A két fesztivál hitele, becsülete, művészi rangja sze
rintem -  a már említett malőröktől függetlenül -  még 
megvan. Addig is, amíg megtisztul és újra rendeződik 
szakmai közéletünk, elhivatottságunk szerint először 
is cselekedni kellene és csak utána beszélni! Vélemé
nyemet azzal zárom, hogy én vidéken élő, amatőr 
együttessel dolgozó koreográfus vagyok. így lehet, 
hogy bizonyos dolgokat más szemszögből nézek és 
látok, de az bizonyos: nincs ötévnyi időm arra, hogy 
eldöntsem, helyes e a saját utam. . . Mert ennyi idő 
„kibekkelése" csak a gondolat és koncepció hiányát 
bizonyítaná!

. . . Az interjút követően néhány észrevételt, javas
latot tennék. Először is: a néptáncversenyek zsűrijé
nek legyen mihamarább szakmai testület a kiküldője, 
amely minél többféle felfogást képviselő gyakorlati 
szakember delegálásáról is gondoskodjék. (A leg
utóbbi, anakronisztikus szolnoki versennyel szemben, 
ahol a tíztagú zsűriben hét újságíró, egy ( !)  gyakorló 
koreográfus, egy balettművész és egy zeneszerző volt 
az „ítész". -  A foglalkozások adott megállapitásmód- 
jáva! és számszerű megjelölésével valószínűleg nem 
csak szerkesztőségünk, hanem a rendező szolnokiak 
és a versenyző együttesek sem értenek egyet. -  
Szerk.) Másodszor: teremtődjék mielőbb olyan lég
kör a zsűrizésekben, amely megbecsültté, rangossá 
teszi a versenyek eredményeit, és így visszahozza az 
alkotókat. Ugyanakkor a belső szükségből fakadó, 
kollegiális versengés kialakítása -  szakmánk, s benne 
önmagunk művészi eredményességének szolgálatá
ban -  minden alkotó és együttes jól felfogott érdeke.

-  Mindezeket követően Pesovár Ernő-ve\ körbe
járjuk a címben eddig felvetett kérdéseket. Vélemé 
nyed szerint főbb tendenciákban miként értékelhető 
szakmánk feladatvállalása, a közgondolkodás tiszta
sága, felelősségérzete ?

-  Néhány esztendővel ezelőtt úgy tűnt, hogy a 
néptáncmozgalom és amatőr néptáncművészet a ko
rábbinál megalapozottabban, kiegyensúlyozottabban 
és sokrétűbben valósítja meg célkitűzéseit: a hagyo
mány megismerését, ápolását és továbbfejlesztését. 
Az alkotó munkában a felszínes impressziókat a nép
tánc gondosabb tanulmányozása, a tánchagyomány 
átfogóbb ismerete váltotta fel. Az új munkamódszer 
eredményeként nemcsak a stiláris gazdagodásnak, 
hanem a tánckészség és mozgáskultúra szinte ug
rásszerű emelkedésének is tanúi lehettünk. A nép
táncmozgalom társadalmi bázisának megerősödését 
és kibővülését pedig a táncházmozgalom térhódítása 
jelezte. Kialakultak tehát az előfeltételei annak, hogy 
a valóban korszerű folklorizmus jegyében folyó, igé
nyes alkotó munkával párhuzamosan megfelelő sze
repet kapjon táncmozgalmunkban a hagyomány ápo
lása és népszerűsítése is.

Ennek ellenére úgy vélem, hogy néhány disszo
náns jelenség, így az értékítéletben kialakult egyolda
lúság, valamint a folklór értelmezésében megnyilvá
nuló eltorzulások olyan problematikus vonásai moz
galmunknak, melyekről szólnunk kell. Számbavéte
lükre kötelez bennünket a mozgalom további, egész
séges fejlődése, az eddig elért művészeti eredmények 
megtartása, s az újat ígérő alkotói törekvések kitelje
sedését elősegítő szándék. Annál inkább szükség van 
erre, mert mintha elhalkult volna a korábban oly je l
lemző, a közérdeklődésre számot tartó hangvétel.

-  Vegyük sorba a -  szordinált megfogalmazásod
ban -  disszonáns jelenségeket, kissé élesebb kérdés

fölvetésben. A néptáncművészetnek -  ebben a két
ségtelen dinamikusan változó-fejlődő periódusában 
-  egyik ellentmondásossága, hogy irányítása, elmé
leti összegezése, kritikai élete sajnos hosszú idő óta 
nem orientáló és inspiráló hatású, hanem csak jelen
tős késéssel észlel, ért meg, reagál szakmai jelensége
ket, törekvéseket. Pedig nagyon sokszínű tehetségek 
korszakát éljük. A honorált értékrendek azonban 
gyakran nem esnek egybe a szakma tényleges ered
ményeivel, ezzel jelentősen hozzájárulnak a helytelen 
nézetek fölerősödéséhez, praktikázási lehetőségek
hez. alkotói sértődöttségekhez, elfajult viták kialaku
lásához. Így pl. a szolnoki és zalaegerszegi országos 
versenyek korábban a művészeti ág fejlődésének in 
tenzív motorjai voltak. Az idők folyamán azonban 
egyre erősödő mértékben terévé váltak a jelentkező 
szubjektivizmusnak, az összetételében és szemléleté
ben egyoldalú zsűri felemás ítéleteinek. Vagy p í  ilyen 
és hasonló körülmények nagyban hozzájárultak 
„ügyeletes zsenik" és egyedül érvényes (érvényesü
lő) művészi törekvések kreálásának, illetve elfeledte - 
tésének. Szeretném, ha véleményt mondaná! ezekben 
a kérdésekben.

-  Az alkotók kibontakozását gátló, a művészi fe j
lődést egysíkú vagy helytelen irányba terelő tényező
nek tartom az értékítéletnek azt az egyoldalúságát, 
mely akár a fesztiválokon, akár a mozgalom közhan
gulatát alakitó egyéb csatornákon keresztül egy-egy 
irányzatot abszolutizál. Ennek egyik követelménye 
például, hogy éppen azzal a harmadik generációt 
képviselő alkotó gárdával bánnak mostohán a szak
mai irányításért felelős testületek és fórumok, amely 
bizonyságot tett arról, hogy néptáncismeretével, 
mondandójával egyaránt arra hivatott, hogy a korsze
rű folklorizmust képviselje. Ez a generáció ugyanis 
már indulásakor nemcsak a néptánc megbecsülése 
mellett tett hitet, hanem problémáinak művészi meg
fogalmazásában is az előző generációktól kapott 
örökséget vállalta. Ennek ellenére a kritikai és szak
mai ítéletalkotás egyszer a gondolatiságot kéri szá
mon tőlük, mert éppen a néptánc újraalkotása (és 
nem másolása) dominál koreográfiáikban, máskor az 
a baj, hogy a kanonizált néptáncfelfogástól tér el a 
szemléletük, majd meg az a kizáró ok, hogy a két fő 
irányzatként szentesített revival és eklekticizmus ka
tegóriájába nem férnek bele. S az idézett példán túl 
mintha ilyen és ehhez hasonló kedélyhullámzásból, 
kategorizálásból, s még inkább fáziseltolódásból fa
kadó szemlélettorzulás jellemezné már évek óta a kü
lönböző fesztiválzsürik tevékenységét, s kritikai írások 
értékítéletét: eltorzítva néptáncmövészetünk sokszí
nű, összetett értékrendjét. S ide sorolhatjuk az átfo
góbb érdeklődés hiányáról tanúskodó elhallgatást 
vagy az események csupán protokollszerű regisztrá
lását is. Ez a módszer és szemlélet alkalmatlan arra, 
hogy valóban inspiráló legyen, s hogy az uniformizá
lást és epigonizmust elősegítő hatása helyett tánc
mozgalmunk sokszínűségére, az egyenrangú alkotói 
törekvések kibontakozására serkentsen.

-  A tapasztalatok és tanulságok tudatosításával 
napjainkban mit tartasz korszerű folklorizmusnak, 
néptáncművészetnek ? Szólj röviden néhány jellemző, 
e téren tapasztalható torzulásról, szemléleti hiányos
ságról is.

-  A korszerű folklorizmus és folklórértelmezés 
problémáiról szólva -  egyes véleményekkel ellentét
ben -  hangsúlyozni kívánom, hogy a színpadi nép
táncművészetben nem vesztette el aktualitását az a 
nagy hatású koncepció, melyhez indítékot Molnár 
István életműve adott. Ez az azóta sokrétűen kiművelt 
felfogás és művészi szándék számomra ma is ideál 
azzal a törekvésével, hogy a néptáncot nem egzoti
kumnak tekinti, s azzal, hogy századunk egyéb új
folklorista áramlatai sodrában, ezekkel egyenrangú 
célkitűzéssel vállalja küldetését. Nem vesztette el ak
tualitását az a táncra is érvényes alkotói módszer 
sem, melyet Bartók így fogalmazott meg, amikor Ko
dály és a maga művészetét jellemezte: „Hangsúlyoz
nom kel,: a mi esetünkben nemcsak arról volt szó,
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hogy egyes melódiákat megszerezzünk és a maguk 
egészében vagy részleteiben műveinkbe beépítsük, 
és hagyományos eljárással feldolgozzuk. Ez mester
embermunka lett volna és nem vezetett volna új, egy
séges stílus megalkotásához. A mi dolgunk az volt, 
hogy megérezzük ennek a mindeddig ismeretlen ze
nének szellemét, és ebből a szavakban nehezen kife
jezhető szellemből teremtsünk új stílust."

Gondolom, nem indokolatlan képzettársítás, ha 
ezek után arra utalok, hogy a tánchagyomány újraal
kotásában éppúgy elengedhetetlen a megalapozott 
ismeretek mellett az alkotói invenció, mint a szuverén 
gondolat művészi tolmácsolását szolgáló közösségi 
formanyelv. S e közösségi formanyelv értelmezésé
ben talán napjainkban is megszívlelendő a magyar 
táncművészet történetének egyik tanulsága. Úgy tű 
nik, hogy a reformkor törekvése a nemzeti balett 
megteremtésére két ok miatt nem hozhatta meg a várt 
eredményt és vetélt el. Mégpedig azért, mert a társas
tánc-gyakorlatra szimplifikéit formákat használta fel a 
színpadi művészet nyelveként, s mert a baletthez asz- 
szimilálta, illetve „couleur local"-ként alkalmazta, a 
romantika szemléletének megfelelően.

Mozgalmunk újabb s erőteljes tendenciája, a ha
gyományápolás fokozottabb igénye ugyanúgy az ál
talános érvényű történeti fejlődés hazai vetuleteként 
jelent meg, ahogy színpadi törekvéseink is az egyete
mes művészeti áramlatok szerves részeként bonta
koztak ki. Az új tendencia jelentőségét mi sem bizo
nyítja jobban, mint néptáncmozgalmunk megerősö
dése, a művészi törekvésekben pedig a formanyelvet 
és alkotó módszert megújító hatása, tppen ezért nem 
hagyhatunk szó nélkül néhány olyan jelenséget, mely 
ezt az egészséges törekvést kompromittálja, mely a 
folklórértelmezés eltorzulását jelzi.

A félresiklások egyik forrása az újraalkotás és má
solás fogalmának a keveredése a hagyomány felújítá
sában, a revival értelmezésében. A másolás torzító 
hatásáról tanúskodik az a magatartásban és előadás
ban megnyilvánuló neoruszticizmus, mely egy-egy 
elszigetelt jelenséget általánosít vagy nagyít fel, a 
folklorisztikus hitel hatását keltő mázként. Esetenként 
olyan bántóak ezek a jelenségek, hogy a tánchagyo
mánnyal való összevetésükre csak Arany János sza
vait idézve vállaíkozhatom:

„Most épen gyorsat ugranak.
Nem úgy, mint holmi népic urfiak,
Kaszálva lábbal, és kézzel hadarva,
Borjú szökések közt erre meg arra.
Nem görnyedeznek oly ízléstelen,
Nem kurjogatnak szünes-szüntelen
Panyóka szájjal piszkos dalokat,
Mintha gúnyolnák önnön magokat, 
ök nem utánzók. . .  s az eredetit 
A kellem istennői szeretik,
Öntenek arra illő bájt, nemest,
Erővel és méltósággal vegyest."

Ugyancsak kirívó szemléleti zavart és eltorzulást f i
gyelhetünk meg az erdélyi táncokkal szemben a ma
gyarországi hagyomány egyes megfogalmazásaiban. 
Ezek szerkesztési-komponálási elvei, titkos törvényei 
ugyanis csak elmélyült és gondos tanulmányozás 
eredményeként tárulnak fel, s fokozott mértékben van 
szükség a változatok és típusok átfogóbb elemzésére. 
Amikor ez nem történik meg, úgy az eredmény nem
hogy a másolat színvonalát nem éri el. de sematikus 
és neoprimitív elképzelést terjeszt. Ilyenek láttán f i 
gyelmeztető lehet a hagyomány újraélesztésének az 
az érthető, de elfogadhatatlan nyugat-európai mód
szere, mely legtöbb esetben az egykori virágzó tánc
kultúra megkopott emlékeit és romjait fetisizálja, mi
vel csak ez maradt meg számára.

-  Miben látnád egy új, alkotó szellemű szakmai 
közélet kialakításának lehetőségét?

-  Az elmondottakból leszűrt tanulságot talán úgy 
összegezhetném, hogy nagy szükség van a mozga
lom alkotói közérzetének a megváltoztatására Rá

kellene végre döbbennünk, hogy a különböző egyéni 
és csoportérdekek ajnározásával szemben olyan lég
kört kell teremteni, mely a viszonylag szűk kört felöle
lő irányzatok abszolutizálása, szemléletek fetisizálása 
helyett -  a már-már befulladó és elapadó alkotó ked
vet ismét pezsgésbe hozza. József Attilával szólva 
olyan magatartás meghonosítását a mozgalom érde
kében, melyben „ki nem istene és nem papja sem ön
magának, sem senkinek.^ --
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.A művészeti kérdésekben eddig elhangzottak 
erénye, hogy gazdagok a vezető szakemberek felelős 
véleményében, az igazság keresésében pedig a meg
közelítések sokoldalúak és valahol még egymással is 
konvergálnak. A tanulságok összegezése éppen ezért 
a szimplifikálás veszélyével járna. Azért nagyon rövi
den egy észrevétel ide kívánkozik. Szakmánknak 
mindenképpen erénye a határozott egyéniségű, te
hetséges alkotók felfogásbeli sokszínűsége; értékes 
műveikben realizálódó jelenlétük egymást föltételező 
-  és nem kizáró! -  pótolhatatlan többletet jelent a 
hazai néptáncművészetben. Mint tapasztalhattuk, k i
emelkedő szakembereink ezt vallják, s ez lehetne, vál
hatna a jó alkotói közérzet egyik bázisává. Hogy ki 
miért, milyen szubjektív szándékból hirdet mást: az 
ismeretbeli, értékelő és tájékozódó képességbeli hiá
nyosságra, szűklátókörűségre utal, vagy olyan egyéni 
ambícióra, amely nem képvisel közérdeket.

Az interjúkban ugyanakkor a művészeti viták kap
csán sokszor fölvetődtek a kritikákkal, értékelésekkel, 
művészeti versenyekkel kapcsolatos fenntartások, sé
relmek. E problémák tisztázódásához keresnénk leg
közelebb a további válaszokat.

Galambos Tibor

Lausanne-ban január 30. és február 3 a között 
rendezik meg nyolcadik alkalommal a Fiatal Tánco
sok Nemzetközi Versenyét. A versengésen a lányok 
A hattyúk tava Odette-variációjával, a fiúk a Kalóz 
férfivariációjával indulhatnak. A győztesek, a „Prix de 
Lausanne" leendő ifjú birtokosai egyéves ösztöndíjat 
kapnak valamelyik neves nyugati balettiskolába. Az 
idei verseny díjazottjai két New York i, egy londoni, 
egy monte-carlói és egy párizsi iskolába pályázhat
nak. A négy fődíjat és a számos kisebb jutalmat tízta
gú zsűri ítéli oda.

A londoni Festival Ballet az új évadban két új mű
vel lépett a közönség elé. A Sphinx koreográfiáját 
Glen Tetley alkotta Martinu zenéjére és Jean Cocteau 
„Szörnyű szerkezet" c. műve nyomán. A társulat má
sik darabja Larry Fullertől származik és egy sikeres 
Brodway-musicalt közvetít az európai nézőknek

•KŐVETKEZŐ SZÁMUNK  
TARTALMÁBÓL:

Két néptáncegyüttes jubileuma 
Gyermekgyászdalok 

Őszi tánchetek Párizsban 
Ifjú Koreográfusok Fóruma
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iMűelemzések
az
Interbalett
konferenciáiról

A múlt évi Kortárs Balettmüvészeti Találko
zó, az INTERBALETT '79 nagy visszhangot 
váltott ki a nemzetközi szakkörökben. A kül
földi szaklapok első tudósításairól már lapunk 
is tájékoztatta röviden olvasóit, a német, cseh, 
lengyel, szovjet és angol folyóiratok időközben 
megjelent beszámolóit pedig a Magyar Táncmű
vészek Szövetségének időszakos kiadványa, a 
Külföldi Szemle 1979/3. és 1979/4. száma köz
vetíti magyar fordításban, legalábbis a szövet
ségi tagok részére. A maga nemében egyedül
álló rendezvényről ez alkalommal viszont nem a 
megjelent cikkek szemelvényeit nyújtjuk át az 
olvasónak, hanem a találkozó elméleti konfe
renciáinak jegyzőkönyvéből köziünk részleteket, 
a meghívott koreográfusok és elméleti szakem
berek friss, helyszíni reflexióit.

Elsőként a bemutatott művek értékeléséből 
adunk ízelítőt, az elhangzott vélemények tema
tikuscsoportosításában. A tanácskozásokon ter- 
mészetetesen nem minden bemutatott mű szere
pelt egyforma súllyal, s ezt az egyenetlenséget 
közleményünk sem tudja feloldani. Szerencsés
nek tartjuk viszont, hogy a Magyar Televízió az 
elmúlt félévben megkezdte a februárban felvett 
táncok sugárzását: az olvasó így friss vagy fel
újított élményekhez kapcsolhatja a vitán elhang
zottakat.

További közleményeinkben a műfaji, nyelvi, 
stiláris és dramaturgiai kérdéseket feszegető fel
szólalások legfontosabb részleteit kívánjuk köz
readni. (Szerk.)

Nesztinárka
„Ez a balett egy szerelem tragédiáját jeleníti 

meg egy idegen világban. A balettben ezek az 
ellenséges erők nem elvont ellenséges erők ál
talában, hanem ezeknek az erőknek konkrét 
társadalmi jellegük van: vallásos szekták. Eb
ben az előadásban tehát a társadalmi konkreti
zálást értékelem, mert napjainkban ez a konk
rétum sajnos már elhagyja a balettművészetet. 
És az a tény, hogy a balett elveszíti akár társa
dalmi, akár történelmi, akár nemzeti konkrétu
mát -  szerintem nagyon veszélyes. Mindamel
lett ebben a balettben sem minden olyan jó. 
Sehogy sem tudok egyetérteni azzal, hogy a 
legdrámaibb pillanatokban -  azokban a pilla

natokban, amikor a táncos a szereplők belső 
világát fejezi ki a zene megszűnik. Ez termé
szetellenesen hat, mintha a televíziókészüléken 
a hangot kikapcsolnánk. A képek így veszíte
nek meggyőző erejükből. Nem ismerem a ko
reográfus elképzelését, és ezért nem értem, 
hogy miért táncolnak végig mezítláb? De azt 
hiszem, hogy a mezítlábas tánc nehezen fér 
össze a klasszikus balett mozgásaival, amelyet 
például a Nesztinárkában is láthattunk." (V. 
Vanszlov, Szovjetunió)

Nesztinárka (Horváth Éva, MTI)

„A Nesztinárka eredetileg három felvonás
ból állt, de az a véleményem, hogy ez a lerövi
dített, poétikus változata sokkal hatásosabb. 
Persze, ezzel nem azt akarom mondani, hogy a 
baletteket szükséges lerövidíteni. A Rettegett 
Iván például nagyon hosszú, de nagyon hatá
sos." (B. Brodska, Csehszlovákia)

A kulisszák 
mögött

„Szerintem nem volt sikeres A kulisszák mö
gött című balett, mert nem volt világos a mű 
témája, mondanivalója, és egyáltalán nem volt 
világos, miről szól. Láthattunk három párt és 
egy táncosnőt, egy kislányt, aki zavarta mind
egyiküket. De a három párt csak a jelmezük 
alapján tudtuk megkülönböztetni, és nem a 
mozgás plasztikai megoldása alapján. Kecseg
tető lett volna az az elképzelés, hogy ha a mé
lyebben különböző karaktereket, táncmegol
dásokat ütközteti össze a koreográfus, de ez 
nem történt meg. És ezért a balett lényegét, ér
telmét nem értettük." (V. Vanszlov)
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Tavaszünnep

„A Sztravinszkij-zenére írt Tavaszünnep 
színrevitele nagy merészség volt a koreográ
fusnő részéről. Nagy zenemű ez, amelyhez már 
nagyon híres koreográfusok fordultak szerte a 
világon, és pont ezért egy ilyen feladat vállalá
sa, megoldása nagyon is felelősségteljes do
log. E balett koncepciójának a lényege szintén 
tisztázatlan maradt. A koreográfia első felében 
a szerelmi téma fejlődését láthatjuk, a tavaszi 
vágyakozást és annak a beteljesülését. A balett 
második felében törés következett be: megje
lenik a vezér alakja, és ekkor történik a Lány 
kiválasztása. Ennek megfelelően várjuk, hogy 
azután feláldozzák a Kiválasztott lányt. És ha 
ez valóban így volna, akkor ebben a balettben 
is az a tragikus téma valósulna meg, hogy a 
szerelem, az emberség szemben áll a barbár ha
gyományokkal, amelyek az emberi élet tragikus 
kifejlődéséhez vezetnek. De mindez nem törté
nik meg, sőt a fináléban a vezér elesik, a Kivá
lasztott lány pedig talpra ugrik újra -  ez a be
fejezés teljesen elhomályosítja az egész kon
cepciót." (V. Vanszlov)

Amerikai kvartett

„Szeretném kiemelni azt a megoldást, amely 
szerintem a legjobb volt az eddig látottakból: 
a Smok által Dvorák Amerikai kvartettjére ren
dezett darab. Mindenekelőtt azért, mert ebben 
a balettben életörömöt láttunk, ez volt a kon
cepciója, szemben a többiekkel, amelyek drá
mai, illetve tragikus jellegűek voltak. Ennek az 
alkotásnak nincsen meghatározott témája, de 
van egy tisztán észlelhető zenei és dramaturgi
ai mondanivalója, és olyan érzelmi állapotot 
kelt a nézőben, amit a zene diktál. Ennyiben ez 
a mű Balanchine legjobb hagyományainak út
ján jár. Szerintem ezt a kis balettet nagy hozzá
értéssel rendezték meg. A tánc kompozíciós 
fejlődésében tisztán látható a logika. Bizonyá
ra észrevették, hogy a tánckép elején egy 
olyan mértani alakú figurát láthattunk, s a be

fejeződésnél úgyszintén. És ugyanez a plaszti
kai kompozíció kifejlődik a tánc folyamán is. 
A tánc ritmusa teljesen egyezik a zene jellegé
vel, és az egész kompozícióra jellemző, hogy a 
zenével összhangban készült. Nincsenek nagy 
igényei ennek a balettnek, ámde világos, 
örömteli és majdnem,tökéletes." (V. Vanszlov)

„Smok munkája továbbfejleszti a kifejező 
tánc elveit, finoman követi a zene tematikáját, 
ritmikáját és hangulatát. Ezt a kis kamarabalet
tet kifogástalanul táncolta a prágai Rokokó 
Balett négy táncosa és nagyon mély benyo
mást tett a közönségre." (M. Klejmenova, 
Szovjetunió)

„Gondolom, hogy nem egyedül énrám ha
tott ámok Amerikai kvartett című balettje úgy, 
mint a friss szellő. Mert ebben az új balettben 
egy valódi új balettet láttunk, amit még ráadá
sul egy nagyon tehetséges koreográfus alko
tott." (P. Karp, Szovjetunió)

Első hegedűverseny
„Érdekes a Janacek Első hegedűversenyére 

írott, illetve rendezett kompozíció. Tudtommal 
Janacek ezt a művét Tolsztoj Kreutzer szoná
tájának hatására írta. Bizonyára ez hatott a ko
reográfus munkájára is. A balett egészét átha
totta az emberi meg nem értés, a kommuniká
ció kiépítésének a képtelensége és a szenve
dés témája. Ebben a balettban elég sok plaszti
kai találékonyságot láthatunk, de szerintem 
ennek az alkotásnak az a hiányossága, hogy a 
tánckompozíció témája csak időnként vehető 
ki világosan. Ha az Amerikai kvartettnél az ér
zelmek és a hangulatok dramaturgiájáról be
szélhettem, itt tréfásan azt mondhatom, hogy a 
sejtelmek és a kitalálások dramaturgiájáról be
szélhetünk." (V. VanszImA

Preludio eroico
„A szlovák színház előadása érdekesnek 

tűnt számomra. A Preludio eroicóban patetikus 
téma hangzik fe l: egy olyan anya dicsérete, aki 
a saját fiát feláldozta a hősi harc oltárán. A ba
lettnek olyan szemrehányást tennék, hogy tú l
ságosan elvont jellegű. Az élő alakokat elvont 
és jelképes alakok váltják föl." (V. Vanszlov)

A megszállott Johanna
„Az észt színház balettegyüttesének Meg

szállott Johanna című produkcióját vonzóvá 
teszi az előadás mérete, mértéke. Azt hiszem, 
hogy ennek az előadásnak a fő témája az em
berben végbemenő harmónia és diszharmónia 
konfliktusa. Ez a diszharmónia -  akár az ördög 
által kiváltott harmónia, vagy akár az ember 
belső ellentmondásai által kiváltott diszharmó
nia -  mindenképpen romboló jellegű. Én azt 
hiszem, ennek az előadásnak a drámai, illetve 
dramaturgiai sikere az, hogy a diszharmónia, a 
szenvedés, a megszállottság, az egyesülés
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képtelenségének a kifejezése a jelenlévő (és az 
előbbieknek teljesen ellentmondó) idillikus 
díszletek közepette zajlik le. Amennyiben nem 
volna ez a szembeállítás, azt hiszem, ez a balett 
eléggé monoton volna. Nagyon sikeresnek ta 
lálom a főszereplők és „szellemeik" kvartettjét, 
amely az egész helyzetnek, az egész szituáció-

A megszállott Johanna (Horváth Éva, MTI)

nak a lényegét ábrázolja. Ebben a balettben 
jobban, mint bármelyik másban a főszereplők
nél látható volt a magas szakmai színvonal 
egysége: a színészi, drámai kifejezési eszközök 
komplexitása. Itt nemcsak a táncosokat, ha
nem a táncoló színészeket láthattuk. Nekem ez 
nagyon fontosnak tűnik a korszerű balettben." 
(V. Vanszlov)

Modus vivendi

„A Modus vivendi című balett az olyan elő
adásokhoz tartozik, amelyekben az emberiség 
fejlődését szomorú, tragikus megvilágításban 
láthatjuk. A koreográfus azt mutatja meg: tu 

lajdonképpen milyen nehéz volt az emberiség
nek nem kúszni tovább, hanem felegyenesed
ni, talpra állni. Ámde az emberré vált ember 
nem talált rá a barátság érzésére, a kegyelemre, 
jóindulatra, humanizmusra sem. És mi tu la j
donképpen nem az ember harcát a rosszal, a 
gonosszal, az ellenséggel látjuk, hanem az em
ber harcát más emberrel, latin kifejezéssel élve . 
amikor az ember embernek farkasa. Mindamel
lett ebben a balettban nagyon sok érdekeset és 
valóban jó megoldást látni. A szereplők na
gyon pontos karaktereket és plasztikát kaptak. 
A koreográfusnak megvan az a ritka tulajdon
sága, hogy a jeleneteket dinamikus fejlődés
ben építi egymás után." (Ny. Elias, Szovjet
unió)

„Úgy érzem, hogy a számomra sarkalatos 
kérdésben - nevezetesen a Modus vivendi ér
tékelésében Elias kollégámmal -  külön plat
formon állunk. Kétségtelen, ha szétnézünk a 
világban, az utóbbi két évtizedben nagyon sok 
„krízis-balett" született. Még talán azt is meg 
merném kockáztatni, hogy ennek irányzata 
vagy divatja alakult ki Drzewieckinek ezt a ba
lettjét azonban nem tekintem divatbalettnek. 
Rendkívül értékes alkotásnak tartom, amely 
emberi lelkiismeretünkhöz szól, azzal a problé
mával viaskodik, hogy létünk kezdete óta máig 
hogyan találjuk meg e földön a „modus viven- 
dit", mi emberek, akik magunk is pusztítjuk a 
modus vivendi lehetőségeit. Ennek a tartalom
nak megfelelően én a darab formáltságát is 
rendkívül szuggesztívnek tartom." (Maácz 
László)

Stabat Mater
„Hozzám nagyon közel áll az a mondaniva

ló, amit Drzewiecki képvisel. Közel áll hozzám 
az ő humanista pátosza, tiltakozása az esetle
ges új háború ellen, irgalmassága az emberiség 
szenvedése iránt. Drzewiecki darabja e pozití
vumok dacára mégiscsak illusztrál egy bizo
nyos gondolatmenetet. A Stabat Mater eszmei 
mondanivalója a balettet kísérő latin szöveg 
által jut el hozzánk, az ima szövege által, és 
amit a színpadon látunk, csak illusztrálja azt, 
ami már eljutott hozzánk, és ez tény, ezt kell 
belátnunk. Most szándékosan olyan művet vá
lasztottam példaként, amelyről nem lehet azt 
mondani, hogy nem egészen sikerűit mű. 
Drzewiecki olyan művész, aki tudja, mit akar, 
és az ő műve bizonyítja legjobban a balettmű
vészet illusztrációs irányzatát. A modern téma 
megjelenítése a balettben feltétlenül megköve
teli, hogy a balettnél mint balettművészetnél 
maradjunk." (P. Karp)

„A Stabat Mater szoros kapcsolatban áll a 
lengyel nép hagyományos vallásos gondolko
dásával, elképzeléseivel Lehetséges, hogy ez 
így is van, de én valamivel másképpen fogad
tam be ezt az előadást, Drzewiecki valóban te
hetséges rendezésében. Azt hiszem, hogy a 
koreográfusnak sikerült a síró anya alakjában 
általánosítani azokat az anyákat, akik elveszi-
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tették férjüket, fiaikat a háborúban. Drzewiec- 
kinél láthatunk találó plasztikai megoldásokat, 
a szoborszerű pózok nagyon pontosan össze
férnek az általa kiválasztott koreográfiái nyel
vezettel. Ezért a Stabat Materban pl. a Pietá 
visszaidézése a színpadon az előadás szerves 
részét alkotja. És még felhívnám a figyelmüket 
a tehetséges kompozíció még egy vonására, 
nagyon pontosan alakítja az előadás stílusát, 
következetesen folytatja a jeleneteket és képe- 
két." (Ny. Elias)

Krzesany
„A Krzesany című kompozíció kicsit »külön 

ál,« a mai fesztiválunkon. Azért áll külön, mert 
elég kevés folklór, illetve népi hagyományokon 
alapuló balettalkotást láthattunk és ebben tel
jes értékű volt a népi hagyomány kidolgozása. 
Igaz, hogy nem volna szabad ezt pontosan 
folklórnak, illetve népi alkotásnak nevezni, 
mert itt nem láthatók a népi hagyományok di- 
rekt idézései. Illetve nemcsak a népi táncok 
pontos idézését nem látjuk, hanem azok köz
vetlen értelmezését sem. De ebben az előadás
ban a hegyek lelke él, a hegyi pásztorok lelke 
és jelleme. Alkotásában a koreográfus a legbo
nyolultabb témát közelítette meg az ember és a 
természet vonatkozásában. Ilyen esetben na
gyon könnyen elcsúszhat az illusztráció felé, 
de a lengyel koreográfusnak sikerült ezt elke
rülnie. Azt hiszem, mindenki észrevette, hogy 
még az erdei fák leveleinek a rezgését is plasz
tikai kifejezési formákkal oldotta meg a kore
ográfus. Drzewieckinél nagyon változatosa ki
fejezési formák tára, de itt teljesen indokoltan a 
körtánc formáját választotta ki. És nemcsak a 
néptánc formáit idézi vissza, hanem az embe
rek barátságát, az emberek jóindulatát is. Vé
gezetül szeretném megemlíteni, hogy a na
gyon is modern, illetve korszerű tánc mozdula
tait Drzewiecki összekapcsolja a klasszikus 
mozdulatokkal. S ezeket a lépéseket, mozdula
tokat olyan plasztikai megoldásban láthatjuk a 
színpadon, amelyek teljes összhangban van
nak a korszerű tánc fogalmaival. Én azt hiszem, 
hogy nem érdemes a balett-, illetve táncművé
szetben egy munkást, illetve egy parasztot ka
lapáccsal vagy sarlóval a kezében ábrázolni, 
hanem költői formájú általánosítás szükséges, 
és mindezt láthattuk a Krzesany c. balettkom
pozícióban." (Ny. Elias)

Bernarda Álba háza

„A Kubai Balett programjában szerepeltek 
olyan előadások is, amelyek arra jogosítanak 
fel bennünket, hogy a fiatal kubai balettművé
szet jelentős fejlődéséről beszéljünk. Például 
Tenorio koreográfus a Bernarda Álba háza cí
mű balettjét lélektani dráma formájában oldot
ta meg. S e műfajnak vannak alárendelve a je l
mezek, a dekoráció, az egész szcenika és a ko
reográfiái plasztika is. A főszerepet nagyon jó 
balett-táncosnő alakítja, Aurora Bosch, aki

nemcsak nagyon jól táncolta a szerepét, ha
nem az egész színpadi cselekmény színvonalát 
is meghatározta." (Ny. Elias)

„A lélektani, pszichológiai balett fontos és 
jelentős eredménye a kubai társulat által előa
dott Bernarda Álba háza, amelyet Ivan Tenorio 
rendezett, Lorca csodálatos műve alapján. A 
család tragédiáját, a hősök jdrámai sorsát meg
lehetősen lakonikus eszközökkel, összponto
sítva és kimért lélektani, pszichológiai színek 
felhasználásával nagyon sikeresen oldotta meg 
a társulat. Nagy hatású a női plasztikai kórus 
felhasználása is a színpadon, amely nemcsak 
az események résztvevője, hanem kommentá
tora is." (M. Klejmenova)

Genezis
„Röviden szeretnék a Kubai Balett Genezis 

című balettkompozíciójáról beszélni. Maga a 
cím is azt a gondolatot ébreszti a nézőben, 
hogy vagy egy ember sorsával foglalkozik a 
balett, vagy az egész emberiség sorsával. És az 
első, kicsit illusztratív jellegű jelenetek ezt a 
sejtelmet igazolni is látszanak. A továbbiakban 
a cselekmény már nehezen válik érthetővé. 
Elég sok mindenből láthatunk egy keveset: 
szerelmet, furcsa kapcsolatokat az emberek 
között -  volt, ami a háborút vagy rombolást 
jelképezte - ,  és a végén láthattuk a már meg
ölt embert. És akaratlanul is felmerül a kérdés: 
egyáltalán minek kellett megszületnie ennek az 
embernek, ha annyira öröm nélküli a létezése, 
hogy ilyen módon érjen véget? A koreográfiá
ban nagyon sok sablon-mintát is láthattunk, 
olyan nehezen érthető formákat, amelyekről 
már szóltam. Nem is beszéltem még arról, 
hogy ennek az előadásnak a szcenírozása is 
elég bonyolult és szinte rejtjelzett. Azt mond
ták, hogy ez az anyaméh, ahol fejlődik az em
beri embrió, vagy egy bizonyos hely, ahol az 
emberiség fejlődik. A nézőnek azonban bár
melyikhez vagy heves fantáziára van szüksége, 
vagy külön értelmezésre. S ha az ember lát egy 
bizonyos alkotást, amely saját magáról szól, 
akkor bizony nem fordul értelmező szótárok
hoz azért, hogy megtudja, miről is szól tu la j
donképpen?" (Ny. Elias)

Rara-Avis

„Néhány nappal ezelőtt a moszkvaiak, akár
csak ennek.a találkozónak a vendégei is kö
szönthették'a Rara-Avis című balettet, nem
csak finom, szép koreográfiái rajza miatt, s 
nemcsak a három női főszereplő alakításáért, 
hanem azért is, mert Mendez alkotásában az 
eszmei mondanivaló nem „rákényszerítetten”, 
hanem természetes formában él. Olyan, mint 
az álom, a repülés, a szabadság, mint a sza
badság akarata." (Ny. Elias)

„Nagyon távol áll tőlem a kubai koreográfus 
művében látott pátosz, sőt mi több, a Ritka 
madarak még nem is tűnik nekem teljesen si
kerültnek." (P. Karp)
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E-dúr hegedűverseny
„Nekem úgy tűnt, hogy a mezítlábas tánc 

nem volt mindenütt eléggé indokolt. Példa
képpen felhoznám a Bach hegedűversenyére 
tervezett Fodor-kompozíciót. Ezt a balettet tu 
lajdonképpen ő tisztán klasszikus mozdulatok
ra tervezte. A koreográfus sehol nem lépi túl a 
klasszikus koreográfia szigorú törvényeit. És 
egyáltalán nem érthető, hogy ezt a valóban jól 
megtervezett és nagyon szépen előadott kom
pozíciót miért nem spicc-technikával táncolták 
el. Én azt hiszem, hogy a spicc-technika az ösz- 
szes póznak és mozdulatnak még több finom 
ságot adott volna. Nem találom sikeresnek a 
jelmezt sem, mert ezek a lefelé bővülő nadrá
gok és általában a táncosnők megjelenésmód
ja egyáltalán nem volt kapcsolatba hozható 
Bach zenéjével, amelynek stílusát a koreográ
fus a plasztikával nagyon szépen vissza tudta 
adni." (M. Klejmenova)

Kamarazene No. 1.

„Teljesen rabul ejtett pl. a Magyar Állami 
Operaház balettegyüttesének akadémikus fel- 
készültsége, iskolázottsága. A legjobban Sere
gi Kamarazene No. 1 c. koreográfiájában, ahol 
a táncosoknak nemcsak jól kellett táncolniuk 
-  az is szükséges volt, hogy megértsék a kore
ográfus eszméjét, amely szerint szinte a rög
tönzés határán mozgott a cselekmény." (Ny. 
Elias)

Változatok egy gyermekdalra

„Azt lehet mondani, hogy Seregi általános 
dolgokat akart közölni. Olyan gondolatokat, 
amelyek általános karakterűek, de konkrét 
egyéniségek közvetítik őket. Ez a szintézis itt 
sikerült, és számomra ennek a műnek az érté
két ez nagymértékben meghatározza." (W. 
Gommlich, NDK)

Etűdök cimbalomra
— Sikoltások
„A Cimbalom-etűdölnél az volt a benyomá

sunk, hogy a zene nem ad elég lehetőséget 
a táncos kifejezésre, korlátoz a mozgásban. 
Meggyőződhettünk arról is, hogy az új temati
kában a belső konfliktusok előtérbe kerülnek, 
mint pl. Mahler műve esetén. Ügy gondolom, 
nagyon fontos és érvényes, ami már szintén el
hangzott a zene és a téma összehangolásáról. 
Lehetőségünk volt már a Mahler-művet ná
lunk Bratislavában megtekinteni. Az az érzé
sem, hogy akkor az érthetőbb volt, nem volt 
bonyolult, mint most. A balett szcenikus zsá-

nerek közé tartozik, és e téren még sokban 
adósa a mának." (B. Brodska)

„A Pécsi Balett előadásában két egyfelvo- j 
násost láttunk Tóth Sándor rendezésében, az 
Etűdök cimbalomra és a Mahler zenéjére ké- | 
szített Sikoltások című balettet. Ezeknek a ba- ' 
letteknek közös témájuk van: a magány, a ma
gányosság témája. Első esetben ez két szerel
mes magányossága a számukra idegen világ
ban, amely világ elől igyekeznek elrejtőzni, a 
második esetben ez egy nő magánya, aki kép
telen megtalálni a társát és ezért magányos 
marad. Ezt a témát végig figyelhetjük az elő- j 
adásban, de csak olyan célzásként. Valahogy 
sejtjük ezt a témát. Inkább sejtjük, mint tisztán 
és plasztikus módon láthatjuk. Mindkét dara
bot egységes plasztikai módszerrel készítették 
és a korszerű vagy modern balett mozgásfor
mái jellemzik őket, de a klasszikus balett egyes 
mozzanatai is közbe vannak szőve. Ezek a 
klasszikus mozzanatok nekem valahogy idege
neknek tűntek ebben az előadásban. És ezen
kívül ezekben a klasszikus mozzanatokban én 
személyesen láttam az iskola, az alapok hiá
nyát, illetőleg hiányosságait is. Ezenkívül a 
második darabban bizonyos eltérést éreztem a 
koreográfia és a zene stílusa között. Mahler ze
néje ugyanis lágy, folyamatos, érzelmileg nyílt 
zene, míg a plasztikára egyfajta idegesség, 
élesség volt jellemző. Ily módon a zene és a 
színpadi látvány között csak a legáltalánosabb 
egyetértés volt meg." (V. Vanszlov)

Carmina Burana

„Erősebb benyomást kaptam az Eck Imre ál
tal rendezett Carmina Buranatól, amelyben 
Orff dús fantáziájának a gazdagsága váltotta ki 
a legmélyebb hatást. Ebben a balettben érezni 
lehetett a középkori élet szellemét és a balett 
különböző jellegű képei egységes szimfóniát 
alkottak. (V. Vanszlov)

„A Carmina Burana pl. gyönyörűen vissza
adja a zenét, tükrözi a zene optimizmusát, örö
mét. Ennek ellenére ez a mű szinte elemésztet
te a nézőt, aki nem tudott vele lépést tartani, 
mert túl hosszú volt." (B. Brodska)

„Ünnepi hangulatot teremtettek az olyan 
előadások, amelyekben humanizmus és életö- , 
röm dominált, döntő fontosságú filozófiai vagy 
lélektani dolgokat, feladatokat tűzött maga elé 
a koreográfus, s amelyek a korszerű balettmű- • 
vészetet a fejlődés új fokára emelik. Az ilyen 
balettek hatásosságának az ereje az ember és a 
sorsa iránti figyelemhez kapcsolódik. Itt aka
ratlanul is eszembe jut az Eck Imre rendezésé
ben látott Carmina Burana, amelyben nagyon 
találékony plasztikai megoldásokat láthattunk, 
a színpadi tér dinamikus kihasználását, és eb
ben az előadásban kifejezésre juttatta a kore
ográfus a népi szellemet, a népi erőt, humorér
zéket, a nép találékonyságát és legyőzhetet
lenségét. Az előadás akaratlanul is asszociáló- 
dik Breughel festményével, valamint Romain 
Rolland csodálatos Colas Breugnon novellájá
val." (M. Klejmenova)

(összeállíto tta: F. L.)
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Az újjászületett Giselle. — Október végén a 
Giselle szinte valamennyi vezető szerepében 
új előadó mutatkozott be. Képeinken: Mirtha 
— Szabadi Edit, Giselle — Pongor Ildikó, 
Albert — Keveházi Gábor, a Paraszt pás de 
deux párosa — Gál Gabriella és Harangozó 
Gyula. (Mezey Béla felv.)


