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A  Pécsi Balett a Vígszínházban
Április első napjaiban a megalakulásának 

20. évfordulóját ünneplő pécsi társulat a kö
zelmúltban és az idén készült koreográfiákkal 
lépett a fővárosi közönség elé.

A vendégjáték mindhárom előadását Tóth 
Sándor koreográfiája nyitotta, J. S. Bach ZZ. és 
III. Brandenburgi versenyére. A zeneművek 
könnyedebb hangvétele ténylegesen alkalmas 
bármely koncertprogram indítására. Tóth Sán
dor az F-Dúr verseny szóló-zenekar concertá- 
lását igyekezett kamarajellegű koreográfiájá-

A III. (G-Dúr) verseny négy egyenlő techni
kai erősségű táncosra készült koreográfia, mint 
ahogyan a zenemű is azonos erősségű szóla
mok versengése. Előadói: Keveházi Gábor mv., 
Zarnóczai Gizella, Tamás Gyöngyi és Lovas 
Pál. Sajnos, a vendégművészként fellépő Ke
veházi Gábor ugró- és forgókészsége elkáp-

Brandenburgi verseny 
-  Prepeliczay Annamária és Hajzer Gábor

Brandenburgi verseny 
-  Keveházi Gábor és Zarnóczay Gizella

ban is megjeleníteni. Gondolom, a négy szólis
ta -  Tamás Gyöngyi, Lovas Pál, Paronai Mag
dolna és Hajzer Gábor -  a négy kiemelt hang
szerjátékosságát, versengését, zenei kapcsola
tát kívánta megjeleníteni. Úgy érzem azonban, 
a koreográfiában az előadók magas technikai 
szintje, muzikalitása ellenére sem jelent meg az 
a stílus, melyet Bach versenyművé megköve
tel. Itt nem Tóth jellegzetes, a XX. század utcai 
emberét idéző színpadi járkálására gondolok, 
sem fintoraira -  hiszen a fintorok a zenében is 
ott élnek, csak „magasabb szinten".

ráztatott ugyan, de ettől még nem volt igazán 
táncos. Fellépéséből hiányzott az igazi színpa
di megjelenés, a groteszk elemek ellenére is a 
klasszicizáló koreográfiában kötelező színpadi 
és -  néhol bizony szükséges -  barokkos ele
gancia. A koreográfia színpadi formái, képei 
nem mondtak sokat a nézőnek. A második té
tel szépen építkező plasztikai képe túlságosan 
egy tömbbe sikeredett, s felbontása zavaros
nak hatott; nem követte a zenei formát. Érde
kes emelések és felállások is indultak, melyek 
vagy befejezetlenné váltak, vagy zenei-drama
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turgiai értelmüket vesztették. -  Egészében 
nem mondhatunk rosszat a táncokról, hiszen a 
koreográfus igyekezett vizuális élménnyé 
transzponálni a muzsikát; csak nem sorolhatók 
a „nagy" művek közé.

A második esten bemutatott Búcsúzás -  
Mahler IX. szimfóniájának I. tételére -  ugyan
csak Tóth Sándor koreográfiája. Hasonlóan a 
győriektől nemrég látott Stációkhoz, ez a mű is 
„életút" volt, mégis úgy érezte az ember, hogy 
a kompozíció minden didaktikussága ellenére 
megfogalmazatlan, gondolati és koreográfiái 
értelemben is. Egy szerencsétlen, jobb sorsra 
érdemes ifjú ember felett lépcsőzetesen álldo
gálnak -  mint egy élőkép figurái -  sorsának 
irányítói, megrontói, szépségei. Közöttük ver
gődik, tőlük búcsúzik a mű központi figurája 
(vagy tőle búcsúznak?). A fiú Lovas Pál. Tán-

Búcsúzás -  Lovas Pál és a „család"

nos érvényű emberi kapcsolatai. Értelmezésem 
szerint a siratás és a visszafordíthatatlanná vált 
életzárás megfogalmazása volt az alkotó célja, 
s ezért nem az „Amen '-nel záródik a táncmű.

Eck Imre Carmina Burana c. művéről a be
mutató és az „Interbalett" kapcsán is szó került 
e lap különböző számaiban, így csak bizonyos

Búcsúzás (Várszegi László felvételei)

ca őszinte és mindvégig szép, precíz, csak a 
nézőnek állandóan az az érzése, hogy ezt a szi
tuációt, ezt a variációt, kettőst, koreográfiái 
megoldást már látta egyszer. Nem éreztük az 
önálló gondolatot. A jelmezek se tettek igazán 
jót a műnek. Harsány színeik, direkt jelzéseik 
talán a fiú életének reménytelenségét is jelez
ték? (Jelmeztervező: Eck Imre.)

A vendégjátékon Eck Imre Pergolesi: Stabat 
Mater-ének új színrevitelét vállalta, mégpedig 
a zenemű egészét, a XIII. tétel (Ámen) kivéte
lével. A koreográfia kevés kivétellel követi a 
zenét és a szöveget is, bár a koreográfus két 
„Fájdalmas Anya" figurát (Paronai Magdolna 
és Bretus Mária) és több „Fiút" szerepeltet. 
Bevallom, sok mindent nem értettem a táncal
kotó elgondolásaiból, színpadi megoldásaiból, 
de mint „tánc" maradandó emlékképet ha
gyott. Hajzer Gábor és Hetényi János háttal 
álló, gótikus „corpus" figurái megdöbbentően 
szépek. Meghökkentően plasztikusak az utolsó 
tétel folyamatos emelései, az anya és fiú általá-

tények regisztrálására vállalkozom. Egy éve 
láttam e koreográfiát, s az idő és bizonyos vál
toztatások jót tettek a műnek. Már nem olyan 
drasztikusan harsány, mint első mégfogalma
zásában, bár még most is csak egy oldalról kö
zelíti meg a középkori vágáns dalok világát. 
A koreográfia most se él igazán a zene adta 
maximális táncos lehetőségekkel -  pedig a ze
neirodalomban aligha létezik még egy színpa
dot, táncot hasonlóan követelő oratórium.

Most, többszöri megtekintés és visszatekin
tés után sem tudom még eldönteni, hogy a 
Bretus Mária által megformált pirosruhás alak 
tulajdonképpen mit vagy kit is jelent? Fortu
nát? Bolond ünnepek női királyát? Tréfames
tert?

A pécsi társulat sok kitűnő táncosa közül is
mételten feltűnt e műben Sólymos Pál. Nem
csak ugrani, forogni tud kitűnően. ^Alakja ele
gáns, precíz, abszolút értelemben vett balett
színpadi jelenség.

Kővágó Zsuzsa
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A
Saratin
együttes
születésnapja
Budapesten

Rendhagyó esemény, hogy egy külföldi 
együttes bemutatkozása hazánkban egyben 
jubileumi műsor is legyen. Ez történt az Abház 
Állami Népi Együttessel: nálunk ünnepelte 
megalakulásának 10 éves évfordulóját

Az ötven tagú táncegyüttest Abházia érde
mes művésze, Eduard Bebija alapította a Szu- 
humi-i Népművelési Főiskola növendékeiből. 
Bebija az együttes művészeti vezetője, koreog
ráfusa, valamint az említett főiskola koreográ
fus! osztályának vezető tanára. Tanulmányait a 
moszkvai Színművészeti Főiskola koreográfiái 
szakán végezte, L. Lavrovszkij irányítása alatt, 
majd sokáig és aprólékosan tanulmányozta az 
abház nép sokszázados történelmét, népművé
szetét. A feltárt hagyományok ismeretében 
elevenít fel hősi eposzt, komponál lírai női 
vagy briliáns technikájú férfitáncokat.

A Saratin együttes budapesti fellépését hir
dető plakát már önmagában méltán idézhetett 
fel kellemes táncos emlékeket. Hiszen a kau
kázusi népek táncművészeiéből már több íz
ben kaptunk ízelítőt a grúz együttesek vendég- 
szerepléseivel, s nem is akármilyen élménye
ket. Éppen ezért -  s talán a pár nappal korábbi 
zalai kamaratánc-fesztivál „tömény" magyar 
folklórja után -  örömteli várakozással ültünk 
be az Erkel Színház április 9-i előadására. Nem 
csalódtunk: a káprázatos tudású táncosoknak 
forró hangulatú estet köszönhettünk. Remél
jük, a Magyar Televízió jóvoltából később a 
nézők sokkal szélesebb tábora is elmondhatja 
ugyanezt.

Műsorukat a névadó Saratin tánccal nyitot
ták. Ebben a játékos, nagy csoporttáncban az 
idős pásztor buzdításával táncoló ifjak versen
gésében gyönyörködhettünk, a következő 
Lány tánc kendővel pedig költészetet varázsolt 
a színpadra. Az egyszerű, de nagyon ötletes 
koreográfiában a karcsú, suhanó nőalakok bá
mulatosan finom kézmozdulatokkal adogatták 
egymás kezébe a rózsaszínű fátylat. Libegő-le- 
begő, tovaúszó mozgásaikkal szinte észrevét
lenül váltottak diagonálból körbe vagy sorba.

(Talán a világoskék ruhaszínük zavart egye
dül.) A kecses fátyoladogatást még viszontlát
hattuk egy csoporttáncban, ahol a férfiak és 
nők kacérkodva játszadoztak a fehér sálakkal. 
Irigységgel vegyülő csodálattal szemlélhettük 
ismét a kaukázusi folklór sajátosságait: a f i 
nom kézfej- és karmunkát, a női mozgások 
„annyira nőies" karakterét, párostáncaik lírai 
szépségét, ünnepélyességét vagy játékosságát, 
melyekben a táncosnők szemérmes, de méltó
ságteljes suhanásait a férfiak érezhető tiszte
lettel kísérik kemény, aprózó lépteikkel, férfias, 
s mégis kecses mozgásukkal.

A halványabb színfoltként jelentkező szó- 
lisztikus számok közül -  törökös ihletésű női 
szóló, két férfi tánca a fehérruhás leánnyal, ve
télkedése a korsós lányért -  kiemelkedett a 
végig spiccen táncoló grúz férfiszóló, amely 
kellő színpadi világítás mellett még hatásosabb 
lett volna. (Sajnos, a televízió szokatlan „dísz- 
kivilágítása" nemcsak a közönséget, hanem a 
táncosokat is zavarta.) A férfiak káprázatos
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Mozaikok

Pavlova és Gorgyejev (Mezey Béla felv.)

spicc-, ugró-, forgó technikája, valamint a ké
sek és fegyverek használata azonban a körül
mények ellenére is bámulatba ejtette a közön
séget.

A műsor második felét a Naarta c. hősi 
eposz feldolgozásával indították, melyben a 
koreográfus a tánc nyelvén villantotta fel egy 
nép múltját, harcát, győzelmét. Végül a ferge
teges zárótánc fináléját a publikum többször is 
megismételtette, nem tudván betelni a kiváló 
adottságú, briliáns technikájú táncosok szem
kápráztató teljesítményével. Hogy mennyire 
voltak autentikusak E. Bebija koreográfiái, azt 
bizonyosan nem tudhatjuk, de azt igen, hogy 
az előadók profi tánctudása igazi „amatőr" lel
kesedéssel párosult. S azt az „eladást", melyet 
egy világot bejárt együttesnek nem bocsáta- 
nánk meg, tőlük őszinte örömmel fogadtuk el, 
hiszen ez a tehetséges, fiatal együttes hazai és 
indiai szereplésein kívül nálunk mutatkozott be 
először a világon.

Magyarországi vendégszereplése alatt az 
együttes április első felében kilenc vidéki vá
rosban mutatkozott be nagy sikerrel. Szívesen 
vettük volna, ha Budapesten is többször fe l
lépnek. Reméljük, még viszontlátjuk őket?

szu-ha

Nagye^sda Pavlova Giselle-jéről 
nagyon személyesen...

Lehet, hogy a szakmai szemüveg kissé tor
zít? Lehet, hogy egy „Albert" nevű balettet lát
tam, vagy hogy Gorgyejev volt a „Giselle" cí
mű balett főszereplője? -  Ezekre a kérdésekre 
majdnem igennel kellene válaszolnom, ha Na- 
gyezsda Pavlova és Vjacseszlav Gorgyejev ja
nuári budapesti szerepléséről csupán kritikákat 
olvastam volna. Szerencsére azonban ott vol
tam az előadáson, amely életem egyik legna
gyobb balettélményét jelentette (a sok száz 
darab közül, amelyet lelkesedésből vagy szak
mai kötelességérzetből eddig megnéztem). És 
meg kell mondanom, hogy ezt nem Gorgyejev 
briliáns eleganciájú, feddhetetlen technikájú 
teljesítményének köszönhetem, hanem Na- 
gyezsda Pavlova plasztikus esztétikáiú, felejt
hetetlen művészi alakításának. (Tudnivaló, 
hogy Albert is Giselle-től kapja művészi létét, 
mert nélküle szerepe csupán technikai bravúr- 
sorozat volna.) Nem akarok én kritikát írni, 
csak azt szeretném, ha valamilyen módon min-
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az Operaház színpadáról
denki megtudná, hogy a januári előadás ün
nepnap volt a magyar balettközönség életé
ben. Mert a művészek nem a kritikusoknak 
táncolnak, hanem a közönségnek.

Nagyezsda Pavlova művészetéről nem lehet 
elfogultság nélkül beszélni és írni, vagy akár 
emlékezni rá. . de nem is szabad. A valódi 
művészet elfogulttá tesz. Ettől művészet. Na
gyezsda tánca mozgó esztétikum. Sokkal átlát
szóbb, súlytalanabb és táncosabb volt most, 
mint tavaly márciusban, az Angarában (ahol 
persze a szerep sem ilyen légies). A Giselle fö l
di felvonásában gyermeki hamvassággal vá
zolta fel egy első szerelem tragédiáját, amely itt 
nem volt más, mint egy nyíló virág hirtelen 
hervadása; az „őrülési jelenet" nem dráma 
volt, hanem költészet, olyan lény költészete, 
akit nem lehet tánctalanul elképzelni, mert 
táncban él és táncban hal meg. A II. felvonás 
elvontsága, szenvedélytelensége is sokkal job
ban illik a villiséghez, a romantika túlvilágához, 
ahol az érzelmi lét már áttételesen tompított, 
ahol az indulatok elhalványulnak, illetve csu
pán az első „villis" éjszakára terjednek ki. Na
gyezsda testetlen lebegése, váratlan megjele
nései, lassú átúszásai, rebbenő pici megmoz
dulásai és hirtelen eltűnései azt hozták elénk, 
amit a legnagyobbak álmodtak meg legművé
szibb perceikben. Talán ilyennek érezhette Gi- 
selle-jét Perrot az alkotás hevületében . . .  Év
századok művészi ábrándjai ragyognak keresz
tül átlátszó leányalakján. Finoman úszó villi- 
teste szinte simogatja a teret maga körül, kar
jainak hullámzása, ujjainak rezdülései megfod
rozzák a színpad levegőjét, lábai gyöngyöző 
aprózással diadalmaskodnak a gravitáció fe
lett. . . Olyan pillanatokat adott Budapest kö
zönségének, amilyenekkel talán Carlotta Grisi 
ajándékozhatta meg a korabeli Párizst Théo
phile Gautier tanúsága szerint.

Nagyezsda Pavlova Giselle-jét nem lehet 
elemezni, boncolgatni, hasonlítgatni. . ., itt a 
kritikus nem lehet okos, csak szerény. Meg kell 
adnia magát a művészet hatalmának, amely 
felemel, legyőz és megtisztít az igazi esztéti
kum katarzisával.

Dienes Gedeon

Új szereplők 
a Béjart-balettekben

Harangozó Gyula személyében márc. 28. és 
30-án a fiatalság szépségét, lángoló hitét hir
dető Tűzmadár jelent meg újra az Operaház 
színpadán. Kezdő mozdulatai bizonyos fokú 
elfogódottságot is jeleztek, s alakja csak foko
zatosan felengedve változott egy szárnyalást 
már nemcsak ígérő, hanem szárnyalni is tudó 
madárrá. Szerepformálása még nem sugároz 
erőt, inkább egyfajta naivitást (a madár és a 
partizánok jelenetében), de úgy gondolom, ez

a felfogás egyelőre még életkori adottságaiból 
fakad. A madár halála már most tökéletes, 
„gondolatban is megfogalmazott" produkció.

A partizánok csapatát részben ugyancsak új 
beállók alkották, s ez meg is látszott előadásu
kon : táncuk még nem mutatott eléggé össze
szokott erőt, elszántságot/a néző az igazi kö
zösség helyett inkább azt látta, hogy még bir
kóznak a feladatukkal. Szabó Judit inkább f i
gyelt a mozdulatok sorrendjére, mint „belső 
tartására", még nem éreztette az előző szerep- 
osztás. amazonszerű figuráját. Szakály György 
külön felhívta a néző figyelmét: úgy táncolta 
szerepét, mintha a koreográfus ezt a figurát az 
ő testi adottságaira készítette volna.

Mindent egybevetve: a mű hazai előadásá
nak az új szereplők beállítása még a bizonyta
lanságok ellenére is jó t tett, frissebbé vált a tel
jes színpadi produkció, s ez elsősorban Haran- 
gozónak köszönhető. Talán ezért nem ártana

Sebestény Katalin és Harangozó Gyula
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Bán Teodóra (Mezey felvételei)

A IX. Zalai
Kamaratánc

Fesztivál
1980. IV. 5-7.

Szubjektív
tudósítás

egy új „főnix" beállításán is gondolkodni. Mé
száros László és Harangozó Gyula testi adott
ságai együtt nem éppen a legmegfelelőbb 
színpadi képet alkotják.

Az Ez lenne a halál? mindkét alkalommal 
Dózsa Imre, Kékesi Mária, Szabó Judit, Pártay 
Lilla és Metzger Márta előadásában ment. 
A március 28-i előadáson megrázóan szép 
előadásnak lehettünk szerencsés nézői. A kö
vetkező alkalommal az előadás meglehetősen 
bizonytalanul indult; az első két pás de deux 
inkább próbatermi gyakorlatként hatott. A ba
lett lényegében csak Pártay Lilla fellépésétől 
kezdve lett igazán színpadszerű, Dózsa Imre is 
itt talált igazán önmagára, s e kettőstől élte át 
teljesen szerepét.

Problematikusnak látom a Le sacre du prin- 
temps szereposztását. Dózsa Imre (28-án) és 
Bán Teodóra (30-án) „kiválasztását" tévedés
nek érzem, mert mindkét táncos színpadi alka
tától távol esik a zene által megfogalmazott rí
tus. Az is lehet, hogy a repertoárban betöltött 
egyéb szerepeik más mozgások beidegzését 
jelenthetik számukra, s ezért nem keltik a né
zőben azt a hitet, hogy feltétlenül ők azok, aki
ket a horda szükségszerűen kiválaszt. Sebes- 
tény Katalin leányfigurája (28-án) már meg
győzőbben hatott, legfeljebb az előadó a szük
ségesnél kissé keményebbre fogalmazta ma
gában a leány szerepét. Az ifjak alakítói -  Ér
dé///'Sándor (28-án) és Urbán István (30-án) 
-  egyaránt megfelelő színvonalon oldották 
meg feladatukat.

A zenekarnál sajnos mindkét előadás alkal
mával -  28-án A tűzmadár „Kascsej" zenéjé
ben, 30-án pedig a Tavaszünnep két vezéré
nek első összecsapásakor -  ritmikai pontat
lanságok akadtak. Mindkét alkalommal Erdélyi 
Miklós vezényelt.

- K ő g ó -

Megfigyelőként indultam Zalaegerszegre, 
mint aki jó műveket, objektív ítéleteket és mű
vészi élményeket várt, arról szeretett volna tu 
dósítást, kritikát írni. Sajnos, a verseny végső 
eredménye, a vesztesek és nyertesek reagálá
sa, a bemutatott ötvenhárom „mű" összhatása 
nagyon is szubjektív tudósítás megírására 
kényszerít.

Érzésem szerint ebben az évben a fesztivál
nak igazából csak vesztesei születtek. Nem tar-

Kricskovics: Relációk II. (Várszegi felv.)
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tom valószínűnek, hogy mindegyik verseny
számnak országos fesztiválra kellett volna ke
rülnie. A szigorú előzsürizés megkímélte volna 
a táncosokat, együtteseket és nézőket -  mind
azokat, akik igazán szeretik a táncművészetet, 
s nézői voltak a háromnapos programnak -  a 
negatív előjeleket hordozó táncművészeti és 
emberi élményektől.

Mielőtt még indulatosabbá válnék, egyetlen 
objektív tényként az eredmények: 6000 forin
tos csoportos nivódíjat kapott: a VDSZ Bartók, 
az ÉDOSZ Szeged, a Fejér megyei, a Szekszár
di és a Vasas Művészegyüttes; 7000 Ft-os ní
vódíjat pedig a Jászsági Népi Együttes. Szó
beli elismerést kapott a Gyöngyösi Vidróczki 
és a Zalai Honvéd együttes.

Szólótáncosi nivódijban részesült 2 -2000 
Ft értékben: Egervári György (Bene Vendel 
tánca), valamint Beer Noémi, Gajdos József és 
Papavasziliu Filipász (Relációk II ).

Zeneszerzői díjat nyert: Kneifel Imre (Tán
cok, 2000 Ft), Győré Zoltán (Nem látok, nem

Relációk II. (Várszegi felv.)

hallok, nem beszélek) és Rossa László (Bene 
Vendel tánca, 3 -3000  Ft).

Koreográfiái díjat kapott 2 -2000  Ft érték
ben: Farkas Zoltán (Tánc) és Zsuráfszky Zol
tán (Dél-alföldi táncok); 3 -3000  Ft értékben 
Janek József (Zene) és Orsovszky István (Bo
tostánc ötnyolcadban); 5 -5000  Ft értékben 
Kricskovics Antal (Relációk II.), Stoller Antal 
(Bene Vendel tánca) és Timár Sándor (Somo
gyi ugrós).

Feltételezem, hogy az olyan verseny, mint a 
zalai is -  nem az alkotóművészek teljes élet
művének, pedagógiai munkásságának elisme
résére született, hanem a versenyben bemuta
tott koreográfiák értékelésére. Tehát, ha egy 
koreográfus egyszerre visz a fesztiválra nagyon 
jó, szinte kiemelkedő táncot (pl. Varga Z .: Ke
ménytelki legényes) és még csak ujjgyakorlat
nak sem nevezhető munkát (ugyancsak Varga: 
Menyegző), akkor ennek a koreográfusi össz
teljesítmény értékelésében kell jelentkeznie, 
nem pedig a nagyon jó munka nivellálásában.

Ha egy alkotó eddigi pályáján minden év
ben tudott saját stílusán belül is újítani, mara
dandó értékűt alkotni, de most csak közepesen 
sikerült koreográfiákká, jelentkezett, -  nem h i
szem, hogy feltétlenül az éppen kiadott legma
gasabb értékű koreográfiái nívódíjjal kell ju ta l
mazni (Timár Sándor: Somogyi ugrós). Külö
nösen akkor nem, ha a zsűri azonos értékűnek 
tekintette a másik két számmal (Relációk II., 
Bene Vendel tánca). Az alacsonyabb kategó
riában díjazott számok is messze megelőzték, 
akár színpadi kompozícióban, akár a tánc zenei 
(nem zeneszerzői) oldalról történő megközelí
tésében. Néha talán a tanítvány is megelőzheti 
mesterét (Janek: Zene). Egy alkotó rangja 
nem a reális, hanem az irreális értékeléssel 
csökken. Sajnos nemcsak én, vagy a verseny
zőként érdekeltek sem értették a zsűri előzetes 
rövid értékelésének ellentmondó döntéseket, 
hanem más, pártatlan nézők sem.

Stoller: Bene Vendel tánca (Diósi Imre felvételei)
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Ha a ^  eredményhirdetés után, a második 
gálabemutatón némi „botrány" jelentkezett a 
Somogyi ugrás előadása alatt, az biztos, hogy 
nem a Bartók együttes táncosainak szólt, ha
nem a díjakat odaítélő zsűrinek, amelynek tag
jai az eredményhirdetés után „viharos gyorsa
sággal" távoztak Zalaegerszegről, s maradtak a 
meglepődött együttesek, táncosok. Az adott 
esetben a Bartók együttes megengedhette ma
gának azt a luxust is, hogy a Gála II. nyitószá
mában, a nagyon jó Keménytelki koreográfiá
ban a három kezdő táncost felváltotta a máso
dik szereposztás, majd -  „mojszejevi poéno
kat" felelevenítve -  az első trió és két fő. Las
san vártuk, hogy a színpadra szalad az egész 
férfitánckar is. Ha jól tudom, egynemű előadó
gárdával öt fő a maximált létszám. Nyolc nem 
egyenlő öttel. Vagy igen?

A rövid értékelésben elhangzott, hogy mind 
a táncosok, mind a koreográfusok rendelkez
nek a néptánc anyanyelvi szintű ismeretével. 
Ez azonban csak szükséges, de nem elégséges 
feltétele a maradandó értékű koreográfiák lét
rejöttének. Sok-sok azonosan komponált szá
mot láttunk, mely attól még nem vált kamara
művé, hogy kis létszámmal adták elő. A kama
raművészet -  általában -  tökéletes mester
ségbeli tudást igényel alkotótól, előadótól 
egyaránt, hiszen sajátos feladatok megoldását 
jelenti. Az „autentikus" hangvételű táncokból 
hiányzott leginkább a komponálási, variációs 
készség. Az Öt legény tánca ismeretében pon
tosan kiszámíthattuk, milyen színpadi megol
dásokkal találkozunk még. Azt sem hiszem, 
hogy egy műnek az a legmegfelelőbb befeje
zése, ha a táncosok egyenként elhagyják a 
színpadot (bár Varga említett számában példá
ul koreográfiailag indokolt volt, de csak ott), 
vagy a táncot lihegve befejező előadók dalra 
fakadnak, s még egy szakasznyi népdalt eléne
kelnek a nézőnek -  „hadd tanuljon!" Az sem 
igazi befejezés, ha a táncosok magára hagyják 
a zenekart, s az muzsikál még egy darabig 
(Farkas: Táncok).

Utóbbi megjegyzéseim jobbára az önálló 
koreográfiái mondanivalót nélkülöző művekre 
vonatkoztak. Volt azért „önállóság" is: Kiss Fe
renc műve, a Trilógia az emberi viszonyokról /. 
(Liszt: Mazeppa zenéjére). Szerintem nem 
szabadna egy ennyire kezdetleges koreográfiát 
ennyire rosszul képzett előadókkal a fesztivál 
színpadára engedni. A Castor és Pollux hatását 
mutató koreográfia Balanchine Apollójának 
jelmezében legalább annyira felháborított, 
mint Varga álpuritán Menyegzője.

Azért néhány koreográfus alkotása igazán 
nagy élményt is jelentett. A „házigazda" Or- 
sovszky István: Botostánc ' ötnyolcadban c. 
koreográfiája e fegyvertánc története. Két, 
könnyen kijavítható hibáját vetném fel mind
össze: ha a koreográfus nem rövidíti a számot, 
akkor a színpadi tér átlós irányú jobb kihaszná
lását erősíthetné. Talán kissé hosszan, de min
dent elmond a tánc történetéről, illetve egyet
len dolgot felejtett ki: a játék lehetőségét.

Stoller A nta l: Bene Vendel táncában a kissé 
hosszadalmasan induló siratás, idézés után 
Egervári György botolója a kendővel igazi ön

állóan gondolkodó színpadi koreográfusról és 
táncosról tanúskodott. Ha tánc nélkül, csak az 
egymás mellett álló táncosokat figyelte a néző, 
a jelmezek még úgy is nagyon szép ritmusél
ményt szereztek. A három alkotó (a koreográ
fus, a jelmeztervező Vavrinecz Beáta és a ze
neszerző Rossa László) azonos értékű „színhá
zi" munkát végzett, és díjat érdemelt.

Kricskovics A nta l: Relációk H. c. munkája -  
mint címe is jelzi -  továbbvitele egy már meg
kezdett és színpadra vitt filozofikus jellegű 
gondolatsornak. Milyenek vagyunk? A harmó
nia magában hordja a diszharmóniát, az ag
resszivitás megfér a megbékéléssel, belenyug
vással. Magunkban hordjuk a jót és a rosszat, s 
váratlan „relációkban" erősödik vagy gyengül 
jó és rossz hajlamunk. Gyönyörű színpadi pil
lanat a madarak lassú lebegését jelző, összeka
paszkodó relevé lent attitude, majd a váratlan 
megszakítás után a nézővel szemben lebegő 
három ember. De a kezdő képet is kiemelhet
ném: Shivát idézi, a jóságost, aki váratlanul 
rombolóvá válik. Talán e kiragadott pillanatok 
is érzékeltetik, milyen élményekben lehetett ré
szünk. Mégis úgy érzem, az alkotó nem hasz
nálta ki teljes egészében saját koreográfusi le
hetőségeit. Aki a színpadon ilyen csodálatos 
képeket teremt, nem engedheti meg magának 
egy pillanatra sem az üresjáratot. Márpedig a 
koreográfus a futásokkal a könnyebb megol
dást választotta.

Úgy érzem, a kicsit bővebben említett há
rom koreográfia mégis megérte, hogy ott vol
tam a fesztiválon, annak ellenére, hogy a vég
eredménytől felkavart indulatok keserű szájízt 
hagytak bennem.

Kővágó Zsuzsa

Alkotói
vonulatok

A tizenöt éves múltra visszatekintő Zalai Ka
maratánc Fesztivál nem csupán a hazai nép
táncos seregszemlék egyike, hanem megszüle
tése óta a műfaji kísérletek ösztönzője, egyben 
a koreográfiái útkeresések eredményeinek 
szembesítője és rostája is. A zalai fórum egy új, 
a színpadi néptáncművészetben szinte gyökér- 
telen műfaj támogatására született, s ma is el
sődleges célja, hogy az alkotók a kamaratánc 
lehetőségeit és határait kikísérletezve alkossa
nak korszerű, értékes műveket. A versenyen 
induló együttesek és koreográfusok önként 
vállalják a műfaj adta korlátokat; a mindenkori 
verseny ezért csak a kamaratánc követelmé
nyeit szem előtt tartva értékelhető.

A IX. találkozó e követelmények szempont
jából nem mutat túlzottan kedvező képet. Igaz 
ugyan, hogy tizenhét együttes vpnult fel, s 
összesen ötvenhárom új koreográfiát mutatott 
be, az alkotók nagyobb hányada azonban 
megelégedett olyan táncművek színrevitelével, 
melyekben a megengedett hat fős összlétszám 
betartásával sem tükröződtek a műfaj kritériu
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mai. A koreográfiák többsége a kényszerű re
dukció érzését keltette, bár érdekes ellenpélda 
«s adódott. (Varga Zoltán Keménytelki fegé- 
nyesel a versenyen három fiú mutatta be. 
A szétbontott, csupán három előadóval lehet
séges zárlatot a gálán beviharzó nyolc fiú már 
nem táncolhatta el az eredeti formában.) Ter
mészetesen mindez nem jelenti azt, hogy hat 
fős karra nem lehet jó kamaraművet alkotni. 
Lehet, de akkor a tánc legalább olyan végig
gondolt -  a tér, ritmus és dinamika lehetősé
geivel számot vető -  koreográfia legyen, mint 
az egynemű karra komponált Zene (Janek Jó-

Orsovszky István: „Éretted sóhajtok"

zsef), vagy a kiemelkedő Bene Vendel tánca 
(Stoller Antal), melyben a három pár a szólis
ta, a páros és a kar funkcióját is ellátta, s egy
máshoz való viszonyuk többrétegű tartalom 
felidézését szolgálta.

Elgondolkoztató, hogy a par excellence ka
mara-formára, a szólóra ezúttal csak Orsovszky 
István tett -  nem éppen sikerült -  kísérletet 
(Kiáltás). De a páros adta lehetőségek sem bá
torították kellően az alkotókat. Ha jegyzeteim 
nem pontatlanok, mindössze három kettőst 
mutattak be: Hidas György lírai hangulatú 
Forgatósa mellett Orsovszky expresszív ele
mekkel komponált „Éretted sóhajtok. . c. 
művét, valamint a két férfitáncosra készült, el
rettentőén dilettáns Trilógia /.-et (Kiss Fe
renc). A férfi és női táncosokat páratlanul al
kalmazó koreográfiák közül szintén említhet
nék sikerült és kevésbé megoldott műveket. 
A Somogyi táncok (Tímár) tudatosan kompo

nált aszimmetriája a jó példa, míg a párválasztó 
játékot feldolgozó HajHkázó (Varga) a meg
oldatlanság érzését hagyta a nézőben.

Eddig egyetlen, bár a műfajban alapvető 
szempontból futottuk át a bemutatott műve
ket. Érdemes azonban más, hasonlóan fontos 
aspektusból ismét végiggondolni a látottakat, 
s számba venni az eredményeket és a kudarco
kat.

A két vezető irányzat -  a néptáncot téma
ként, illetve nyelvként felfogó alkotók 
egészséges egyensúlya évek óta megbillenni 
látszik, s nem csak a versenyeken. A zalai talál
kozó azonban -  éppen jellegénél fogva -  k i
egyensúlyozottabb képet mutatott, mint pél
dául a múlt évi, szokatlanul egyhangú szolnoki 
fesztivál.

Ha a zalai mezőnyt most a két fő alkotói 
magatartás szempontjából tekintjük át, azt lát
juk, hogy az anyanyelvi kultúrát, a tánctípusok 
gazdag világát felmutató kompozíciók között 
alig találunk gyerekjátékot vagy leánytáncot 
(Bodai József: Játsszunk is!, Mosóczi István: 
TuHpánozás), talán mert mindkettő nehezen 
párosítható a kamaraműfajjal. A botolók közül 
az egyszerű, de erőteljes Botolói (Bodai) tar
tom a legsikerültebbnek. A Korok, pásztorok 
(Béres András) a virtuózán forgató szóló-figu
ra kiemelését adta, s közben a másik kéi-két 
fiú jelenléte indokolatlan, tánca unalmas ma
radt. Az ugrós-legényes típus táncaival több 
koreográfus is élt. Közülük Varga Dusál és Tí
már Bábaközi dusál nem tartom sikeresnek, az 
előbbit összecsapottsága, az utóbbit pedig a 
szöveggel való mesterséges „feldobása" miatt. 
Feltűnően megszaporodtak a cigánytánc fe l
dolgozások, mégsem tudnék az említetten kí
vül jót felidézni. A Pergetős (Stoller) szép ko
reográfia lehetne, ha rendezettsége, szimmet
riája nem mondana ellent éppen a cigánytán
cok sajátosságainak. Az Usti Róza (Béres) 
pontosan azt a jellegzetes hangulatot nem ad
ta vissza, aminek a felidézéséért készülhetett.

Több román férfitánc és erdélyi legényes is 
született. Legtöbbjükben az önmagában ne
mes anyag tündökölt, miközben az alkotók tú l
zottan a háttérbe húzódtak (pl. Varga: Gyimesi 
tánc, Kiss F.: Szót a táncnak, legények!, Far
kas Zoltán: Táncok). Ugyanez az alkotói atti
tűd ismerhető fel a régi stílusú páros táncain
kat színpadra rendező alkotóknál is (Zsu- 
ráfszky Zoltán : Bonchidai táncok, Tímár: Avasi 
táncok és Kalotaszegi táncok, Nagy Albert: 
Táncok Kalotaszegről, Szilcsanov Mária: Kalo
taszegi táncok, Farkas: Tánc). Új stílusú pá- 
rostáncaink' közül is szerepelt néhány a feszti
vál választékában. Sorukból a zsűri a Dél-al
fö ld i táncok (Zsuráfszky) stílushű feldolgozá
sát tartotta díjazásra méltónak. Nagy Albert 
(Dél-alföldi táncok), Sajti Sándor (Palóc tánc) 
és Erdélyi Tibor (Szatmári tánc) e stíluskörben 
fogant koreográfiái nem árultak el egyéni in
venciót. Verbunkot csak Orsovszky színtelen 
feldolgozásában láthattunk (Tempo giusto), 
Szilcsanov pedig egy temperamentumos szlo
vák táncot tanított be (Pozdisovci csárdás).

A másik irányzatot nem elsősorban a szín
padra állított anyag szerint kell áttekintenünk, 
hanem a koreográfiái gondolat és megformálás
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szintézise^alapján. A fesztivál tanúsága szerint 
bizony igencsak kevesen tudnak táncos anya
nyelvükön gondolkozni és fogalmazni. Több
nyire ugyanis vagy a mondandó maradt a köz
hely szintjén (Born Miklós: Te vagy oda
kinn I), vagy az igényes gondolat sikkadt el az 
erőtlen, esetleg didaktikus megformálás miatt 
(Stoller: A bot, Mlinár Pál: Levegőt!, illetve 
Stoller: Csőn, csőn, gyűrű). Akadt olyan mű is, 
amely formájában és tartalmában is túlhala
dott, bár nagy múltú receptre készült (Erdélyi: 
Csizmaverős), s volt, amelyik egy-egy neves 
mester utánérzéseként hatott. Ez utóbbit az 
„iskolás" Kapcsolatok (Kiss József) esetében 
egyszerű tényként, az említett Trilóg iád  szól
va pedig egyértelmű elmarasztalással állapít
hatjuk meg. A Láss, hallj, beszélj! (Erdélyi) és 
a Menyegző (Varga) c. műveket különbözősé
gük mellett is együtt kell említenem: a fiaskó 
oka az előbbinél a tisztázatlan gondolat, az 
utóbbinál pedig az elképesztő formálatlanság.

Érdemes azt is felelevenítenünk, hogy -  a 
látott művek alapján -  milyen problémák fog
lalkoztatják az alkotókat. Legtöbben két kér
dést fogalmaztak meg: egyrészt a fé rfi-n ő  
(Botos: Kitáncoltatás, Sajti: Leánka) kapcso
latát, másrészt a csoport-egyén (Born: Te 
vagy odakinn!, Stoller: Csereforgó) viszonyá
nak problémáit feszegették. Több műben a két 
gondolat egybefonódott (Csőn, csőn gyűrű, 
Kapcsolatok, Csizmaverős).

A második vonulatot reprezentáló alkotások 
közül három részesült koreográfiái díjban. Or- 
sovszky István négy férfitáncosra komponálta 
a Botostánc ötnyolcadban c. táncot. A négy 
férfi két eszme hordozója: ketten a háborút, a 
rombolást jelenítik meg, a másik páros a béke, 
az építés hangulatát hordozza. Kezükben a bot 
a halál és a gyilkolás szimbóluma, de a fö ld 
művelésé és a kultúráé is. A szépen felépített 
kompozíciót kicsit hosszúnak éreztem, s a fe l
vetett kérdés naivul leegyszerűsítő megoldásá
val sem értek egyet. Mégis, tudatos, színpad
szerű formálása, nyelvi leleményessége miatt a 
koreográfiát a mezőnyből kiemelkedőnek tar
tom.

Kricskovics Antal korábbi táncművére utalt 
új kompozíciójának címével: Relációk //. A 
címválasztás félrevezető annak, aki ismeri az 
első Relációkat. Most ugyanis a koreográfus 
nem három ember egymáshoz képest újra és 
újra eltérő viszonylatait formálta meg, hanem 
az egyén belső tusakodását vetítette ki három 
szereplőre. A le nem győzhető indulat, a nyu
galmat sóvárgó érzelem, a tétova kétkedés ér
zékeltetésére egyaránt alkalmas Kricskovics 
maga teremtette, sajátos mozdulatnyelve, mely 
az évek során engedelmes eszközzé vált kezén.

A Bene Vendel tánca a Dél-Dunántúlról is
mert lakodalmi dramatikus tánc színpadi ver
ziója. Stoller Antal a halottsiratás rítusának, az 
életbetáncoltatás varázslatának, az élet és halál 
játékosságának és komolyságának olyan képi 
és gondolati vibrálását teremtette meg, ami
lyent ritkán látunk táncszínpadon. A vörös 
kendővel „botoló", az életet -  s talán a mí
tosszá válást is -  kétségbeesetten visszautasí
tó Bene Vendel, Egervári György vibráló, sú
lyos és izgalmas figurája sokáig emlékezetes

marad néptáncművészetünknek.
A zalai verseny -  ha kiugró eredményt alig 

hozott is -  nem ad okot nagyobb elkeseredés
re. Mindkét vonulat egy-két szuverén alkotót, 
és sok „kismestert" mondhat magáénak, s 
amatőr mozgalomról lévén szó, ez az adottság 
nem éppen lebecsülendő. De nem csupán al
kotók versengtek, hanem együttesek is, és ró
luk elmondhatjuk, hogy táncosaik általában 
egyenletesen jó színvonalon táncolnak. Új, ki
emelkedő táncos egyéniséget mostanában 
nem nevelt ki egyik együttes sem, de talán ez 
is csak idő kérdése. Az utóbbi évek átrendező
dése olyan társulatok előretörését tette lehető
vé, mint a Jászsági, az újjászülető Szekszárdi 
és Fejér megyei népi együttes, valamint az 
évek óta egyenletesen fejlődő szegedi ÉDOSZ. 
A Bartók együttes táncosainak atmoszférate
remtő képessége még mindig egyedülálló, s 
biztató a Vasas együttes magáratalálása is.

A táncegyüttesek munkájának elengedhe
tetlen kiegészítője a zenekarok és zeneszerzők 
nívós teljesítménye. Nem hagyhatom ezért 
említés nélkül Rossa László (Bene Vendel tán
ca, Éretted só h a jto k ...)  és Győré Zoltán 
(Láss. hallj, beszélj!) kiemelkedő szerzemé
nyeit, s a Bartók, az ÉDOSZ, a Fejér megyei és 
a Jászsági együttes színvonalas zenekarának 
munkatársait.

Fuchs Lívia
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Táncestek Firenzében és Berlinben -  Sérü
lése után néhány hónappal ismét régi formájá
ban tündökölt R. Nurejev -  írja W. Weaver, az 
International Herald Tribune-ben. A közismert 
egyfelvonásosokat egybefűző esten nemzet
közileg ismert tánccsillagok léptek fel: az Egy 
vándorlegény dalaiban Nurejev partnere J. 
Guizerix volt, az Apollóban Terpszikhorét E. 
Evdokimova, a Csipkerózsikából pedig Auróra 
szerepét A. Radius táncolta. Az est utolsó ba
lettjéből -  J. Butler „Éjszakai töredék" -  Mar- 
ga Nativo és Marcello Angelini párosa emelke
dett ki. -  Azt, hogy Nurejev már kilábalt múlt 
évi sérüléséből, a nyugat-berlini hírek is iga
zolják: március első napjaiban Nurejev három 
balett főszerepében lépett fel a Déutschen 
Operben. Klaus Geitel kritikája szerint a „joker" 
öt nap alatt készült fel, hogy Van Manen „Öt 
tangó"-jában és Cullberg: „Júlia kisasszo
nyé"-ban -  az inas szerepében -  fellépjen, s 
hogy megtanulja Miskin herceg szerepét „A 
félkegyelmű"-ben, amelyet V. Panov Doszto
jevszkij regénye nyomán koreografált. Nurejev 
fellépését márc. 4-én premier követte a szín
házban: V. Panov -  eléggé meglepő fordulat
ként -  tizenhat Beatles-dalra készített táncfü
zért, s a kortársművészeti műsornak propagált 
esten bemutatták az amerikai Vincente Nebra- 
da „Ütősök hat férfire" c. darabját, valamint 
Conrad Drzewieckitől a „Sírfelirat Don Jüan
nak" c. balettjét. Az utóbbi darabot azonban -  
a közönség meg nem értésére hivatkozva -  
máris levették a műsorról.

Nemzetközi társastáncversenyek. Még az 
elmúlt decemberben tartották meg London
ban, 32 ország részvételével a diszkótánc vi
lágbajnokságát. A „Non-Stop-Disco-Show" 
elődöntőire New Yorktól Tokióig a táncdivat 
49 000 megszállottja küzdött a repülőjegye
kért. A nagyszabású rendezvényen Ray McVay 
és David Hamilton világhírű zenekara szolgál
tatta a zenét. Az új világbajnok, Julie Brown 
(Nagy-Britannia) szoros küzdelemben győ
zött, s ezzel elnyerte a 10000 font összegű ju 
talmat. Nem járt rosszul a második és harmadik 
helyezett sem: Everton Milton (Kanada) és 
Amanda Gibson (Írország) 2500, illetve 1000 
font jutalmat vehetett át. Vajon meddig tart a 
diszkó-tánc világméretű karrierje? -  INTAKO 
80 elnevezéssel márc. 31-től ápr. 5-ig tartot
ták meg a mainzi Rajna Kincse csarnokban a 
táncpedagógusok nemzetközi kongresszusát. 
A kongresszus kemény továbbképzési prog
ramján a Szovjetuniótól Ausztráliáig mintegy 
ezerötszáz szakember vett részt; végső él
ményként a záróünnepélyen megtekinthették a 
„Világkupa 1980" versenyt, a világ legjobb h i
vatásos táncosainak részvételével. -  Nem sok
kal később került sor az amatőrök vetélkedésé
re is: Koppenhágában ápr. 19-én tartották 
meg a standard-, Stuttgartban pedig ápr. 
26-án a latin-amerikai világbajnokságot. Július 
utolsó napjaiban az ausztráliai Perthben is világ

bajnokságot rendeznek, hivatásos és amatőr 
táncosok standard és latin-amerikai bemuta
tóival.

Röviden -  Luc Bouy modern kettőst kom
ponált a Cullberg Balett számára. A .......sze
meid" c. koreográfiát a szerző és Lőrinc Katalin 
táncolta a stockholmi bemutatón. -  A Svéd 
Királyi Balett felújította K. MacMillan Rómeó 
és Júlia című balettjét. A címszerepeket Per- 
Arthur Segerström és Anneli Alhanko, illetve 
Weit Carlsson és Ann-Bérit Sörensen felváltva 
alakítja. -  A Hét National Balett két héten be
lül két premiert tartott. Hans van Manen Stra
uss muzsikájára komponálta az Einlage c. ko
reográfiát. Toer van Schayk pedig Pirrikus tán
cok III. címmel készített új balettet A. Berg ze
neművére. -  Január végén kettős bemutatót 
tartott Manchesterben a Rambert Balett. Ri
chard Alstop első ízben koreografált az együt
tes számára. A P. Maxwell Davies kamaraze
néire komponált Bell High c. balett olyan sikert 
aratott, hogy az ifjú alkotót felkérték: legyen a 
Rambert Balett állandó koreográfusa. (J. Per
cival szerint Alston egyike a legjobb fiatal ko
reográfusoknak, akik a Modern Tánc londoni 
iskolájából az utóbbi években kikerültek.) Ch. 
Bruce Sidewalk c. balettjét ismét műsorára 
tűzte az együttes. A koreográfia első részét már 
októberben bemutatták egy oxfordi esten, de 
Bruce elégedetlen volt a koreográfiával. így 
most ismét hozzálátott, hogy Constant Lam
bert -  a dzsessz hatásáról tanúskodó -  zene
művére újjáalkossa balettjét.

11



Lapunk előző számaiban tájékoztattuk olva
sóinkat az Amatőr Néptáncosok Országos Ta
nácsának alakuló üléséről, közreadtuk az elő
készítő tanulmányok kivonatát, valamint szá
mos felszólalás szövegét is. Az utóbbiak sorát 
most kiegészítjük Sági István felszólalásával, s 
egyben -  csekély rövidítéssel -  közöljük a ta
nácskozás három munkacsoportjának elhatá
rozásait. Az országos fórumról szóló jelenlegi 
híradásunkat a Tanács első ülésének határoza
taival zárjuk. Lapunk további számaiban igyek
szünk a Tanács és a különböző munkacsopor
tok tevékenységét figyelemmel kísérni. -  
Szerk.

Intézményesülés 
intézmény nélkül

A táncház-mozgalom ügyében kértem szót, 
mint a Kassák Klub vezetője, aki belülről ismeri 
ezeket a problémákat. A táncház-mozgalom 
kezdeteit akkortól számíthatjuk, amikor leg
jobb együtteseink táncosai a maguk kedvére 
és szórakoztatására megrendezték az első tánc
házat. Eza az esemény az 1970-es évek elején 
történt és egybeesett az újat kereső fiatalok fo 
kozott népművészeti, népzenei érdeklődésével 
és az amatőr népzenei együttesek hirtelen fe l
bukkanásával. Az első táncházak sikere arra 
indította az együttesek tagjait, hogy a tánchá
zat közkinccsé tegyék, vagyis, hogy a táncház 
ne csak a táncosok önkifejezési és szórakozási 
formája legyen, hanem részt vehessen benne 
minden érdeklődő fiatal. A Bartók Együttes 
közreműködésével megindult a szisztematikus 
tánctanítás, és a táncházból nagyon rövid idő 
alatt mozgalom lett. A kezdeti lelkesedés és 
gyors eredmények feledtették a nagy erőfeszí
téseket, rendszeres munkát, ami a táncházak jó 
működtetéséhez elengedhetetlen volt. A tánc
házak hőskora erre az időre esett. Egyre több 
táncház alakult, a résztvevőknek szinte a „láza- 
dásszerű" lelkesedés nyújtotta a legszebb él
ményeket.

Az egyre fokozódó érdeklődés felvetette az 
intézményesítés problémáját- Kezdetben hiva
talos szervek gyakran nem támogatták a tánc
házakat. Sokan mondták, hogy nem jó, ha egy 
spontán mozgalom létesül, mégis a dilettantiz
mus veszélyének kikerülésére intézményes fo r
mát is kell keresni. A Népművelési Intézeté az 
érdem, hogy a táncházaknak az eszmei támo
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gatáson túl konkrét gyakorlati segítséget is 
adott, szinte elsőként. Országos táncház-veze
tői és zenészképző tanfolyamot indított. Az Or
szágos Közművelődési Tanács is kiemelt figye
lemben részesítette a mozgalmat, jelentős ösz- 
szegeket áldozva a kísérletekre. A valódi intéz
ményesüléshez azonban ezek nem voltak ele
gendők. Voltaképpen még ma sincs valódi in
tézménye a mozgalomnak, és minden, ami in
tézményesen ma a mozgalom rendelkezésére 
áll, az személyes okok, barátságok, kölcsönös 
figyelem következménye. Sokáig csak kísérleti 
csodabogár volt. Kísérlet, aminek előbb-utóbb 
vége szakad. Nincs tehát olyan intézménye, 
amely a mozgalom egészséges továbbfejlődé
sét lehetővé tenné.

Felsorolnám, mik is kellenének. Zenekar, jó 
táncpedagógus, a szervezést vállaló házigazda 
és helyet adó intézmény. Ezek biztosításához 
pedig módszertani központra, talán szakmai 
házra lenne szükség, hogy a rendszeres kap
csolattartás, információcsere, anyagok cseréje 
és a továbbképzés megvalósulhasson. A tánc
ház közművelődési jelentősége éppen az, 
hogy a táncház mint szervező erő alkalmas arra 
is, hogy a fiatalokat sokoldalú művelődési te
vékenységre ösztönözze. Ehhez azonban in
tézmény kell. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, 
mert úgy látszik, hogy a táncház-mozgalom 
túljutott hőskorán és az intézményesülés be
tegségei mutatkoznak meg már rajta anélkül, 
hogy ténylegesen igazi intézményei lennének.

Az elmúlt évek alatt az évenként kicserélődő 
fiatalokkal együtt a táncház is megváltozott. 
Fiatalodott a közönség, nagyobb lett a tinéd
zserek aránya, visszafogottabb, kevésbé kez
deményező, a tánctanításon kevéssé aktív lett. 
Inkább szolgáltatást váró, a spontánabb for
mából a pontosan szervezett keretek között 
működő tevékenységgé vált. A továbblépés és 
a tervezés szempontjából éppen ebben látjuk a 
megoldandó feladatokat. A kezdeti és máig is 
meglévő rendszeres táncoktatáson kívül tartal
mukban nagyon fontos tevékenységek is kap
csolódtak még a táncházhoz, s így a mozga
lom a közművelődési munka alapmodelljévé 
vált. A jelenlegi megtorpanás is abból adódik, 
hogy az országos mozgalom nem kapott kellő 
támogatást közművelődési gyakorlatunkban; a 
táncegyüttesek -  néhány kivételt leszámítva -  
nem vállalták a rendszeres táncházi munkát és 
kevés kivételtől eltekintve nem tudtuk megte
remteni a táncházhoz* szükséges feltételek 
mindegyikét. El kell dönteni, hogy mi legyen a 
táncházak sorsa. Megvan a lehetősége, hogy 
széles körű, valóban országos mozgalommá 
váljék. Ha azonban nem tudunk továbblépni, 
akkor a megtorpanást szétesés követheti.

Sági István



Tanácsa
A művészeti szekció 
tanácskozása

Az előkészítő bizottság által jóváhagyott és 
megvitatásra javasolt témaköröket Pesovár Er
nő terjesztette a szekció elé. A tanácskozás 
alapján körvonalazódott a további közös mun
ka szervezeti formája, kirajzolódtak azok a 
megoldásra váró elméleti és gyakorlati problé
mák, melyeket a szekcióülés az Országos Ta
nács, illetve az ennek keretében működő M ű
vészeti Bizottság munkatervébe javasol.

A Művészeti Bizottság feladataként fogal
mazódott meg az az igény, hogy megfelelő fó 
rumot teremtsen a néptáncművészet elméleti 
problémáinak megvitatására, a gyakorlati 
munka koordinálására, mégpedig úgy, hogy 
tevékenységével hozzájáruljon a mozgalom
ban régóta hiányolt művészeti közélet kialakí
tásához.

Egy-egy téma kidolgozását a Tanács, illetve 
a Művészeti Bizottság vezetője által felkért 
munkatárs vagy munkacsoport végezze el, ezt 
a koreográfusokból, elméleti szakemberekből 
álló plenum vitassa meg, mielőtt az Országos 
Tanács elé kerül jóváhagyásra.

Az alkotó munkát elősegítő és a mozgalom 
szemléletét gyarapító elméleti problémák közül 
a tanácskozás a következő témakörök napi
rendre tűzését és megvitatását fogadta el: 1. 
A korszerű folklorizmus jellemző vonásai, fo 
kozott figyelmet fordítva a többi művészeti ág 
tanulságaira is. 2. A néptáncművészet külön
böző irányzatai és alkotó módszerei. 3. A moz
galom egyes rétegeinek a feladata, az oktató
munka problémái, az együttesekben folyó bel
ső nevelőmunka. 4. A néptáncművészet és 
néptáncmozgalom helye és szerepe napjaink 
kulturális életében. 5. A kritika problémái. -  Az 
alkotómunka elméleti kérdéseinek a vizsgálata 
és elemzése nemcsak a mozgalomnak, hanem 
a közvéleménynek is fokozott mértékben hív
hatja fel a figyelmét arra, hogy néptáncművé
szetünk rangos eredményeivel szerves része a 
századunk művészetében is jelentős törekvé
seknek. A munkatervbe javasolt elméleti prob
lémák megvitatása oktatási funkciót is betöltve 
segítheti elő a fiatal koreográfusok tájékozódá
sát, s legalább bizonyos mértékig pótolhatja az 
ilyen jellegű oktatás hiányát.

A különböző művészeti törekvések közötti 
eligazodás igényét a leszűrt tanulságok termé
szetesen nem szolgálhatják valamely egyedül 
üdvözítő irányzat szentesítésével. A „több út is

vezet Rómába" elvét tiszteletben tartó, a kü
lönböző irányzatok lényeges vonásait feltáró 
elemzésnek csakis az lehetne a feladata, hogy 
az egyenrangúnak elismert alkotói módszerek
ről adjon képet.

A mozgalom különböző rétegeiben folyó 
munka felmérésével kapcsolatban joggal me
rült fel, hogy az együttesek zömét a nem kore
ográfus oktatók vezetik. E művészeti és peda
gógiai oktatómunkát végző munkatársak rend
szeres képzésben részesülnek ugyan, de mun
kájuk eredményességét és hatékonyságát nem 
követi ilyen rendszeres és módszeres figyelem. 
A Művészeti Bizottság feladata, hogy számuk
ra is fórumot teremtsen, együttműködve az 
Oktatási Bizottsággal.

Az együttesekben folyó nevelőmunkával 
kapcsolatban felmerült, hogy a néptáncmoz
galomban kialakult művészeti és politikai ne
velés -  módszerét és eredményességét tekint
ve -  gyakran többre értékelhető, mint a KISZ- 
alapszervezetekben folyó hasonló tevékeny
ség. A különböző társadalmi rétegek fiatalsá
gát érintő, azonos szintű művészeti-szemléletet 
és ismereteket adó pedagógiai munkának szer
ves része a hazafias nevelés, mégpedig úgy, 
hogy ez más népek értékeinek a megbecsülé
sére is tanít. Nem tettünk eleget az együttesek
ben folyó ilyen jellegű munka közismertté téte
lére és elismertetésére.

A nevelés szempontjából megszívlelendő az 
együttesek produkciós szemlélete, mely szá
mos, a néptánc iránt érdeklődő -  a színpadi 
munkára azonban nem alkalmas, vagy azt nem 
igénylő -  fiatalt zár ki a mozgalomból. Az 
együttesek feladata, hogy megfelelő szervezeti 
keretet és formákat biztosítsanak e probléma 
megoldására.

A tanácskozás a Művészeti Bizottság fel
adatának tartotta az országos bemutatók kon
cepciójának a kidolgozását, és a következő be
mutató típusokat fogadta el: 1. Az évenként 
ismétlődő Antológiát, mint a különböző irány
zatokat és törekvéseket reprezentáló új alkotá
sok fórumát, mely egyúttal áttekintést ad a 
mozgalom egészének helyzetéről. 2. A retro
spektív bemutatók sorozatát, melynek célja, 
hogy a magyar néptáncművészet eddigi ered
ményeiről adjon képet. A mozgalomban reszt 
vevő újabb és újabb generációk rendszerint 
csak egy szűkebb periódusát ismerik a hazai 
néptáncművészetnek. A múlt ismeretében hi
telesebb képet alkothatunk a napjainkban fo 
lyó munkáról, s a korábbi eredmények tanulsá
gai szemléletünket gyarapíthatják. 3. Felújítás
ra javasolta a tanácskozás a Bemutató Színpa
dot, egykdri „vándor" formájában. A korszerű 
Megyei Művelődési Központok ideális feltéte
lek között valósíthatják meg a bemutatókat, 
együttműködve a Tanács területi bizottságai
val. -  Célszerű lenne a bemutatók képmagnó
ra rögzítése, mert ez nagymértékben elősegít
hetné a kiadásra szánt művek válogatását és a 
mozgékonyabb kiadványpolitikát.

A retrospektív bemutatók azt az igényt is ki
elégítenék, hogy áttekintésünk legyen a moz
galom történetéről, melynek megírása újra idő
szerű, mivel ilyen jellegű munka rég jelent 
meg.
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A minősítő rendszer eddigi tapasztalatai 
alapján <  tanácskozás mérlegelte a minősíté
sek negatív és pozitív hatását az együttesek és 
fenntartók szempontjából. A felszólalók zöme 
a rendszer fenntartását, de egyben módosítá
sát is javasolta. Az állandó tagokból álló zsűri 
igénye mellett az is felmerült, hogy a minősítő 
műsoron kívül a fesztiválokon való szereplést 
is vegye figyelembe az értékelés. A minősítés 
értékét pedig az emelné, ha nemcsak erkölcsi, 
hanem anyagi elismeréssel is járna. Elhangzot
tak még javaslatok a fellebbezés és hosszabbí
tás, sőt az óvás módszerének kidolgozására is.

A különböző hazai fesztiválok koordinálását 
ugyancsak a Művészeti Bizottság keretében 
kell megoldani, mégpedig a rendező és fenn
tartó szervekkel együtt. Megoldásra vár a Ta
nácsok és a KISZ bevonása a fesztiválok elő
készítésébe. A kialakult fesztiválrendszerben 
nem lenne célszerű, ha a koordinálás gyökeres 
változással járna vagy fékező erőként hatna. 
Felmerült viszont, hogy az eddigi kiírásokkal 
ellentétben az országos fesztiválokon ne csak 
új művekkel lehessen részt venni; s e fesztivá
loknak ugyancsak feladata lehetne a régebbi 
művek időálló értékének mérése.

A külföldi kapcsolatok helyzetét mérlegelve 
az a vélemény alakult ki, hogy a meglévő rend
szer demokratizmusát nem szabad feladni, 
szükség van viszont arra, hogy jobb áttekinté
sünk legyen a fesztiválokról, karakterükről, 
hogy az együttesek tájékozottabban készül
hessenek a részvételre. Ezt segítené elő, vala
mint az együttesek mozgásáról is áttekintést 
adna a központi adatbank. Ugyanakkor a kiu
tazásban tapasztalható egyenetlenségek korri
gálását központi pénzalap megteremtése szol
gálná.

A szakmai tanácskozásokon és az országos 
plénumon felmerült számos probléma megol
dására a szekcióülés résztvevői csak abban az 
esetben látnak biztosítékot, ha mielőbb létre
jön a Módszertani Ház, mely megerősítheti a 
Népművelési Intézet megcsappant létszámú 
Táncosztályát a mozgalom irányításában rá vá
ró feladatok elvégzésében.

Pesovár Ernő

A %enei szekció
K tanácskozáson mintegy harmincöt-negy

venen vettek részt javarészt pestiek, főként 
táncházas zenészek. Az összetétel nem tükröz
te a mozgalomban résztvevő különféle zene
kar-típusokat, s ezáltal a tanácskozás bizonyos 
kérdéseket túlságosan, egyeseket pedig szinte 
nem is érintve tárgyalt.

A mai helyzet. A táncmozgalomban részt 
vevő zenekarok különböző típusúak, s gondja
ik, problémáik csak részben közösek, inkább 
sajátosak.

A cigányzenekar voltaképpen a hagyomá
nyos forma. A régi falusi bandák, parasztban
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dák funkcióját látják el, de ma már nem őrzik, 
vagy csak alig a paraszti kultúrára jellemző régi 
hagyományt. A városi cigányzenélés az ideál, 
mely a népzenétől teljesen idegen hatások 
alatt áll.

A tanult zenészekből (tanárok, tanulók) álló 
zenekar is voltaképpen a cigányzenekari fe l
állást követi. Míg az előbbiek általában nem is
merik a kottát, az utóbbiak kottisták, de a nép
zenei előadói stílust nem ismerik, legfeljebb a 
cigányos modorosságokat veszik át.

A kis bandák vagy népi hangszeres együtte
sek az utolsó évtizedben alakultak, jobbára 
amatőr zenészekből. Az erdélyi élő hangszeres 
hagyományt veszik át, s általában ennek stílu
sában játsszák a hazai népzenét is.

A citerazenekarok főként a hagyományőrző 
csoportoknál fordulnak elő. Tagjai zeneileg 
képzetlenek, általában a helyi hagyományt is
merő öregektől tanultak. Más hangszerekkel is 
színezik hangzásukat. Általában nincs szak
képzett vezetőjük.

A fúvószenekarok nemzetiségi csoportoknál 
fordulnak elő. Tánchoz többnyire nem eredeti, 
nagy létszámú felállásban játszanak, hanem kis- 
együttesiben. Ezt a zenélésmódot még nem 
dolgozták fel tudományosan. (A magyar etni
kum területén két helyen fordul elő fúvósban
da; Kalocsa környékén és a palóc bányavidé
ken.)

Tamburazenekarok a délszlávoknál és a ve
lük határos területeken (Sárköz, Baranya, So
mogy) fordulnak elő. A délszláv stílust jugosz
láv kiadványok alapján hangszeriskolákból ta
nulhatják. A magyaros felhasználásra az e te
rületen gyűjtött, felvett anyag segítségével kö
vetkeztethetünk.

A gyermekcsoportoknál előforduló zenei 
együttesek többnyire játékos hangszerösszeál- 
litásúak. E terület igen elhanyagolt, pedig igen 
fontos, hogy a gyerekek már zenei élményt 
kapjanak.

. . A népzene és néptánctudomány újabb 
kutatásai feltárták a tánckísérő zenét, s a még 
fellelhető élő hagyomány alapján ma már kö
telező lenne az ismerete, érvényesülnie kellene 
a zenészoktatásban. A táncházvezető-képző 
tanfolyam volt az első intézményes forma, ahol 
az oktatással megpróbálkoztak, de ennek 
hasznosítása, tapasztalatainak leszűrése még 
nem történt meg. Helyi próbálkozások történ
tek, de ma már rendszeres hangszeres oktatás
ra lenne szükség, éspedig a zeneiskolai hálózat 
felhasználásával.

Az eredeti anyag és alkalmazása. Nép
zenetudományunk az énekes zene elsőbbsége 
kedvéért a hangszeres zenét mint jelentéktele
nebbet eléggé elhanyagolta. Az utóbbi időben 
pedig már meglehetősen egyenetlen kép tárult 
a kutató elé. Az „eredeti" anyag ma három fo 
kozatban lelhető fel: 1. Ahol még elevenen él. 
Itt élőben gyűjthető, tanulmányozható, rögzít
hető. Zömmel a határokon túli magyarságnál, 
itthon csak egy-egy öreg adatközlődéi. 2, Ahol 
már csak felvétel őrzi az egykori hagyományt. 
Ez kevesebb információt tartalmaz, ,mint az élő 
előadás, de az előbbi ismeretében ezt is jól 
hasznosíthatjuk. 3. Ahol csak lejegyzés, kotta



maradt fenn. Ennek élővé varázslása az előbbi
ek ismeretén kívül fantáziát is igényel! -  A há
rom fokozatból következik, hogy nincs fix mo
dell, csak különböző modellek! Tehát tájan
ként más és más a feladat, nem szabad szolga
ian másolni a távolabbi élő hagyományt!

Funkció és feladatok szerint is feloszthatjuk 
a területet: 1. Táncházas kíséret. Ez lényegé
ben az eredeti „lemásolása", hiszen a funkciója 
is megegyezik. 2. Hagyományőrző csoportok 
kísérete. Mivel a hagyomány már csak az öre
gek emlékezetében él, a mai fiatalok újratanul
ják és megpróbálják élővé tenni. A tradíció sok 
helyen már csak töredékekben található, alkal
mazásához ezért alkotó fantázia is kell. 3. Szín
padi koreográfiák kísérete. Két gyökérből táp
lálkozik: az anyanyelvből és a zeneszerző 
egyéni munkájából. 4. Az önálló zeneszámok 
(ún. „töltŐ"-számok) nem maradhatnak az 
eredeti fokán, valami többletet kell tartalmaz
niuk. Itt nem csak táncdallamokat használha
tunk; szerkesztésben, feldolgozásban kell 
többletet adnunk. (Bartók példája!) Alapvető 
követelmény: a megoldás az eredetitől nem le
het idegen, éppen belőle kell fakadnia.

Népzene-oktatás. A hangszeres népzenei 
oktatásnak nincsenek hagyományai. Érdemes 
volna a táncház-tanfolyam tapasztalatait hasz
nosítani. Zeneoktatási rendszerünk az énekes 
népzenét sem tudja megszerettetni, a hangsze
res oktatásba pedig csak az énekelt dallamok 
kerülnek, nem pedig a hangszeres hagyomány. 
-  A „tánchoz" való muzsikálás még feltáratlan. 
Hangszeres zenehagyományunk jobbára ilyen, 
de törvényszerűségeinek feltárásával adós a 
tudomány. Pedig csak ezután következhet a 
pedagógiai hasznosítás.

Feladat: a hangszeres népzene törvénysze
rűségeinek, a tánchoz való muzsikálásnak fel
tárása, rendszerezése oly módon, hogy egyes 
hangszerekre vonatkozó munkacsoportokat 
kell alapítani gyakorlati muzsikusok, népzene- 
kutatók és pedagógusok bevonásával. A Ta
nács javasolja ilyen munkacsoportok felállítá
sát, teremtse meg az Intézet és az Akadémia 
közti együttműködést. A zenei szekció az 
egyes bizottságok személyi összetételére, 
munkájára, elvégzendő feladataira is tegyen a 
Tanácsnak személyi javaslatot!

Az oktatás, képzés megindítása, rendszeres
sé tétele ma már halaszthatatlan feladat, még 
ha hiányzik is a tudományos megalapozottság. 
Kísérleti jelleggel el kell kezdeni a népi hang
szeres, illetve hangszeres népzenei oktatást. 
Erre a zeneiskolai hálózat lenne a legmegfele
lőbb.

A mai zeneoktatás kizárólag művész-tanári 
beállítottságú. A könnyűzenészek részben ma
gán-zeneiskolákban, a dzsesszel foglalkozók 
pedig már főiskolai szinten is tanulhatnak! 
A cigányzenészek képzését a vendéglátóipar 
számára az OSZK által irányított iskolák, Pes
ten a Rajkó-zenekar és a Vasutasok zeneisko
lája is végzi. A választék ismeretében meg kell 
keresnie a Tanácsnak, hogy milyen módon, hol 
lehetne megteremteni a népzenei oktatás alap- 
ját.

Javaslat. A Tanács szorgalmazza az Oktatá

si Minisztérium illetékeseinél, hogy a zeneis
kolai hálózaton belül alakítsanak ki helyeket, 
ahol hangszeres népzenei oktatás kezdődhet
ne. Egyelőre három-négy helyet kellene kije
lölni, ahol erre már kezdeményezések történ
tek, s akadna megfelelő ember az oktatásra. 
Ilyen: Debrecenben a Délibáb együttes, Bala- 
tonfüreden Horváth Ottó, Kaposváron Balázs 
István, Budapesten számosán. El kell kerülni, 
hogy egyes zeneiskolai igazgatók csak formá
lisan támogassák ezt az ügyet, s olyan tanárra 
osszák ki a tanítást, aki nem járatos e terüle
ten!

A zeneiskolai népi hangszeres oktatás alátá
masztására hivatkozni kell a svéd és bolgár 
példára. Az előbbieknél azért tanítják a népi 
hegedülést, hogy ezáltal Bachot stílusosabban 
tudjanak játszani, s a népi improvizálás segít
ségével közelebb férkőzhessenek a régi zenék 
rögzítéseihez. Másik céljuk, hogy ezáltal a fia 
talságot hasznos tevékenységre bírva eltérítsék 
a tétlen, alkoholista életformától. Bulgáriában 
a népi hangszeres iskolákban idős mesterek, 
népművészek adják át tudásukat a mai fiata
loknak. Példát nálunk is találunk. A tánc terén 
nálunk is elkezdődött a hivatásos néptáncos 
képzés a Balett Intézet keretében. Zenében a 
meglévő kereteket kellene kiszélesíteni.

Az oktatás kialakításakor ügyelni kell arra, 
hogy a népzene mint tantárgy élményszerű, 
élő maradjon. Ezért a tanítás részévé kell tenni 
az élő, még fellelhető népművészek bevonását, 
tanulmányozását! Sietni kell, mert már kevés 
az adatközlő!

A hangszeres népzeneoktatáson kívül ter
mészetesen minden szükséges zenei alapisme
retet is meg kell adni az oktatás keretében. En
nek ki kell terjednie bizonyos zeneszerzési is
meretekre is, mivel ezek az együttesek több
nyire maguk dolgozzák föl anyagukat. A fe l
adatot zeneszerzők bevonásával, akár stúdió- 
szerűen lehetne megoldani. Az utóbbi zene
karvezetői munka ellátására is felkészítene.

A kiadványozás problémái. Az egész 
mozgalom, ezen belül az oktatás kulcskérdése, 
hogy hozzájut-e az összegyűjtött hangszeres 
anyaghoz? A Tudományos Akadémia gyűjti és 
feldolgozza, s a lehetőségekhez mérten publi
kálja az anyagot. A magyar néptáncmozga
lomnak viszont sajátossága, hogy bár sok k i
advány jelent meg, az eredeti anyag elenyésző 
benne. Más országok e téren jóval előbbre 
vannak. Az Akadémia tudományos testület, 
nem feladata a mozgalom ellátása. Az anyag
gal viszont/csak Ő rendelkezik, ezt jogi rendel
kezések is szabályozzák!

Javaslat: A Tanács lépjen kapcsolatba a 
megfelelő szervekkel, és szorgalmazza, segítse, 
támogassa olyan kiadványok létrejöttét, me
lyeket az egész táncmozgalom és zenészei igé
nyelnek! Ezen belül támogassa az Akadémiát 
abban, hogy a sok lejegyzetten anyagot leje
gyezzék. Érdemes volna külön céljutalmakkal, 
ösztöndíjjal elősegíteni a hangszeres anyag tu 
dományos feldolgozását. A megtevő szakem
berek mellé pedig keresni kell újakat, fiatalokat 
a megnövekedett feladatok megoldására!

Kívánatos, hogy a publikációk mellett hang
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zó anyagokat is kapjon a mozgalom. Ezért létre 
kellene kpzni -  talán az Intézet keretében -  a 
Dokumentációs Központot, ahol minden kiad
vány (akár másolatban is), lemez, szalag, film 
elérhető lenne, s belőlük kópiát is lehetne ké
szíttetni (Xerox, átjátszás, másolás s tb . . . . ) .

A Tanács szorgalmazhatná a Zeneműkiadó
nál, esetleg más kiadónál e kiadványok létre
jöttét. Az eddigi kezdeményezéseket kellene 
továbbfejleszteni, az elakadtakat újjáéleszteni.

Egzisztenciális kérdések. A tanácskozás 
során a tisztázatlan anyagi kérdések tömege 
igen erőteljesen kapott hangot. Elmosódik a 
határ amatőr és profi között. Mivel kevés a ze
nész, különösen ott, ahol ezt ki is használják, 
igen magas próba- és felléptidíjakat kérnek. 
Másrészt visszás, hogy például aki megkapja a 
Népművészet Mestere címet, nem kap műkö
dési engedélyt!

A zenekíséret mindig szolgáltatás jellegű, 
természetesen meg kell fizetni. (A „romák" ezt 
világosan tudják.) A megítélés szempontja le
het természetesen a zenei felkészültség is. Van 
aki diplomás, aki tanult zenét, s van, aki csak 
„tud" játszani, vagy legalábbis szeret. Rendet 
kellene teremteni, differenciálva a mai igények 
szerint. A meglévő keretek nem alkalmasak, 
mivel más szempontúak.

Javaslat: A Tanács vegye föl a kapcsolatot 
azokkal a szervekkel, amelyek a fellépésekhez 
szükséges működési engedélyeket kiadják. 
Közösen ki kell dolgozni a szükségletünknek 
megfelelő formát. A meglévő rendeletek mó
dosítására a Tanács tegyen javaslatot a M i
nisztériumnak, hogy milyen jogi alapon alkal
mazzanak zenészeket.

Vavrinecz Béla

oktatási szekció 
tanácskozása

Az Országos Néptánc Tanács oktatási szek
ciójának tanácskozásán harminckilencen vet
tek részt, s közülük huszonhármán nyilvánítot
tak véleményt. A közreadott előzetes írásbeli 
anyaggal elvileg általában egyetértettek, de 
maximalizmusa miatt néhányan csak távoli, 
stratégiai célkitűzésnek tekintették, s megvita- 
tási lehetőségét csak konkrétumokra bontva 
látják. Ilyen konkrétumként kell majd részlete
sen megvitatni a már elkészült C. kategóriás 
vizsgaanyagot, valamint az 1979. júniusára el
készült, de még ismeretlen további oktatási 
tervezetet. -  Az alábbiakban a tanácskozáson 
felmerült kérdéseket tematikai csoportosítás
ban foglaljuk össze.

Az oktatási rendszer felépítése. A köz
ponti és megyei oktatói tanfolyamokon ta
pasztalható nagymértékű lemorzsolódás oka 
az előkészítés nélküli beiskolázás. A beiskolá
zottak táncolni kevéssé tudó pedagógusok

vagy elméleti képzettség nélküli fiatal tánco
sok, illetve más irányú képzésben részesült 
Testnevelési főiskolások. A lemorzsolódáshoz 
hozzájárul, hogy a hallgatók nem kapnak meg
felelő támogatást a tanfolyam elvégzéséhez és 
nem jutnak általa főhivatásra szóló képesítés
hez. A lemorzsolódás kiküszöbölésére csak két
oldalúén tagolt speciális (gyakorlati és elmé
leti) előkészítőkkel és felvételi vizsgákkal old
ható meg.

Az általános oktatási rendszer kialakításánál 
szükség van a három fokozat elhatárolására 
képzési cél, anyag és mélység tekintetében. Az 
oktatási rendszer és tananyag egysége, vala
mint szerves, folytatólagos felépülése mellett 
figyelembe kell venni a terület szükségleteit és 
igényeit. A C. és B. kategória esetében többen 
az „interpretáló oktatók" képzését hangsúlyoz
ták, míg mások az alkotó-képzés fontosságát 
is kiemelték. A három fokozatra korlátozódó 
oktatás együttes időtartama nem haladhatja 
meg az egyetemi képzés idejét, a C. kategória 
képzési ideje is rövidítendő.

Az általános oktatás egységes hierarchiája 
mellett bizonyos alapfokú szakági képzésre is 
szükség van. Nem szabad megfeledkezni a 
közművelődésben tevékenykedő olyan veze
tők speciális képzéséről, akik nem tudnak, nem 
akarnak oktatói képesítést szerezni, de munká
jukra feltétlenül számítanunk kell (gyermek
tánc, gyermekjáték, népi együttesi vezetők).

A működési engedéllyel már rendelkező ok
tatók továbbképzésére kevés a lehetőség, ezt a 
feladatot a szervesen egymásra épített oktatási 
fokozatokkal kell megoldani. A B. kategóriások 
továbbképzése az A. fokozatban egyoldalúvá 
válik, az ágazati (pl. szövetkezeti) csoportve
zetők továbbképzése pedig nincs megoldva.

Az oktatás anyaga. Az oktatásnak az ál
talános szakmai műveltség megalapozására 
kell irányulnia, oktatóink általános műveltségi 
szintjét kell emelnünk. Ebben a néprajz nemze
ti önismeretre nevelő fontos szelepe sem mel
lőzhető.

Az oktatásban az írásbeliség fokozott meg
erősítését többen hangsúlyozták. Ennek érde
kében már a C. kategóriában kezdődjék meg a 
táncírás alapfokú használatának, az olvasásnak 
a tanítása, mégpedig a gyakorlathoz kapcso
lódva. Az alapfokon ijesztően bonyolult és el
vont mozdulatelemzési elmélet ne ielőzze meg 
a táncírás és a tánc gyakorlatát és ne szakad
jon el tőle. Szentpál .Mária szerint ez csak a 
néptáncok egyszerűsített, sematizált, finom 
részletek nélküli közreadása esetén valósítható 
meg.

Néptáncainkat ne csak másodlagos, feldol
gozott formájában ismerjék meg az oktatók, 
hanem tanulmányozzák filmről, táncírásból, 
sőt közvetlen élmények útján is. Régebben a 
néptáncgyűjtés az oktatás szerves részeként a 
néptánc megismerésének jól bevált eszköze 
volt. Az anyagot táncolni is meg kell tanulni, 
mégpedig nemcsak merev, táncíráshoz ragasz
kodó formájában, hanem szabad feloldásban 
is. A saját táji táncok ismerete, a helyi hagyo
mányokra való „érzékenyítés" már alapfokon, s 
különösen a falusi pedagógusok körében fon

)
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tos. Az oktatók járuljanak hozzá a tudományos 
gyűjtéshez, nemzeti táncgyűjteményünk gya
rapításához. A falusi táncos népművészeink 
bevonása jól gyümölcsöztethető lenne a nép
táncok oktatásában.

Eltért a tananyagban szereplő koreográfiák 
megítélése. Bizonyos feszültség érezhető a ré
gi koreográfiák és az új művek arányának érté
kelésében. Egyesek szerint több új koreográfi
ára van szükség, kevesebb régire, mások sze
rint a régiekre történeti értékük miatt van szük
ség, de nincs, aki oktassa, s tanításuk mecha
nikus, nem kapcsolódik egybe megfelelő tán
cos élménnyel.

A jelenlegi oktatás teljesen nélkülözi a szak- 
didaktikát. Ennek pótlására néhányan ajánlot
ták a debreceni, szegedi, jászberényi műhe
lyek, valamint Tímár Sándor módszereinek, ta
pasztalatainak közkinccsé tételét.

A jelenlegi C. kategóriás követelményekkel 
kapcsolatban megjegyezték, hogy időtartama 
két évre rövidítendő, zsúfoltságán enyhíteni 
kell; az egyes tárgyak vizsgakérdéseit megfele
lően össze kell hangolni; az átfedéseket kikü
szöbölni; a mozdulatelemzés oktatása csak a 
szükséges mértékben, a táncírás oktatásával 
együtt történjék. A mozgásbiológia tárgynak 
szükségtelenül magas az óraszáma; a szolmi- 
záció megtanítása túlzásnak tűnik. Túl sok le
xikális adattal és felesleges etűddel terheljük a 
C. kategóriás hallgatókat.

A jelenlegi A. kategória számos területen 
(néprajz, népzene, zenetörténet) nem ad a ko
rábbiaknál mélyebb ismereteket s így tovább
képzési lehetőséget, mert csupán a koreográfia 
készítést és a táncjelírást emeli ki követel
ményként.

Az oktatás eszközei. Az oktatási tematika 
valóra váltása vidéken alig lehetséges az elmé
leti és gyakorlati előadók hiánya miatt. Az el
méleti előadók ne szorítkozzanak a tételes 
alapismeretek puszta közlésére, hanem ezek 
részletes elmélyítésével tegyék vonzóbbá elő
adásaikat. Az oktatás egyenletessége és folya
matossága érdekében szükségesnek látszik 
egy állandó, erős tanfolyami szakoktatói testü
let kialakítása.

Az oktatási munka feltétele a jó tankönyvek 
és jegyzetek közreadása. A régi szakirodalom 
nehezen hozzáférhető, s több új szakkönyv 
megjelentetésére van szükség. A megoldáshoz 
a megyék kiadó tevékenységének koordinálása 
is hozzájárulhat. Az eredeti néptáncok na
gyobb ütemű kiadására van szükség, valamint 
a jelenleginél bővebb koreográfia-kiadásra. 
Több fontos tárgyban hiányoznak a tanköny
vek (szakdidaktika, táncdramaturgia, mozga
lomtörténet, népzene, táncelemzés-formatan, 
gyermekjáték).

Nincs megoldva az eddig gyűjtött néptánc
anyag visszaáramlása a mozgalom vérkeringé
sébe. A központi intézmények kiszolgáló tevé
kenységének megoldása mellett szükség van 
arra is, hogy a vidéki centrumokban (esetleg a 
megyei múzeumokban) legalább a helyi anyag 
ugyancsak hozzáférhetővé váljék.

M artin  György

A
Néptánc Tanács 

első ülése
A Kulturális Minisztériumot és a Népműve

lési Intézetet képviselő munkatársak részvéte
lével 1980. február 21-én tartotta alakuló ülé
sét az Amatőr Néptáncosok Országos Tanácsa. 
Napirendjén a Tanács működését szabályozó 
elvek körvonalazása, a mozgalom egészére tá
maszkodó szervezeti forma kialakítása, vala
mint a szakmai bizottságok megalakítása sze
repelt.

A testület tevékenységét eleve meghatároz
zák az előkészítő bizottság ülésein, a területi 
tanácskozásokon és az országos konferencián 
vázolt feladatok, szerepét pedig az az igény, 
amely -  a szervezetlenség és ezzel járó elszi
geteltség figyelmeztető jelei alapján -  az erők 
demokratikus szellemű összefogását sürgette. 
Ez az egyetlen biztosíték arra, hogy a mozga
lomra jellemző sokrétű alkotói, pedagógiai és 
módszertani elképzelés és törekvés a közös 
ügyet szolgálva töltse be szerepét. *

E szemlélet jegyében és a mozgalom egé
szére támaszkodó működés érdekében az ala
kuló ülés olyan, nagyobb területi bizottságok 
létrehozását javasolta, melyek az Országos Ta
nács összetételéhez hasonlóan a mozgalom 
minden rétegét képviselő szakemberekből és 
munkatársakból állhatnának. A három dunán
túli (1. Győr-Sopron, Vas, Zala; 2. Fejér, Ko
márom, Veszprém; 3. Baranya, Somogy, Tol
na), a két alföldi (1. Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád; 2. Hajdú-Bihar, Szabo,cs-Szatmár, 
Szolnok), az észak-magyarországi (Borsod- 
Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád), valamint a 
Budapestet és Pest megyét magába foglaló te
rületi bizottságok egyúttal olyan megerősödött 
országos hálózatként működhetnének, mely 
nélkül nem valósítható meg a szervezettebb és 
színvonalasabb munka.

Az országos tanácskozás, s különösen a 
szekcióülések tanulságaként kirajzolódott a 
távlati koncepció és megfogalmazódtak a leg
égetőbb problémák is. íze k  mérlegelésére és 
megoldására a Tanács szakmai bizottságokat 
és munkacsoportokat hozott létre.

A sokrétű feladattal megbízott Művészeti 
Bizottság (vezetője Maácz László) keretében 
több munkacsoport végzi el a minősítő rend
szer revízióját, a hazai fesztiválok koordinálását 
és a fesztiválrendszer értékelését, javaslatokat 
tesz a nemzetközi kapcsolatok problémáinak 
megoldására, kidolgozza a Módszertani Ház 
tervét és előkészíti a retrospektív bemutatók 
sorozatát.

A legsúlyosabb és szinte minden területet 
érintő gondja mozgalmunknak az oktatás és 
továbbképzés. Ennek megfelelően az Oktatási 
és Tudományos Bizottság (vez. Martin 
György) feladata, hogy kialakítsa az oktató
képzés új koncepcióját, és az alapfokú oktatás
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részletes tematikáját már az őszi idényre elké
szítse. j&Gyermektánc Bizottság (vez. Foltin 
Jolán és Karcagi Gyuláné) pedig kísérleti 
munkája eredményeként az iskolai gyermek
tánc oktatás tantervének a megfogalmazására 
kapott megbízást. Ugyancsak megoldásra vár 
a hagyományőrző együttesek vezetőinek a 
képzése és továbbképzése, mégpedig úgy, 
hogy a Népi Együttes Bizottság (vez. Vadasi 
Tibor) az amatőr művészeti mozgalom egyéb 
ágazataival együttműködve alakítsa ki e komp
lex műfaj művelőinek a szakmai felkészítését.

Az eddigiekhez hasonlóan az oktatási rend
szer felülvizsgálatát kérte a Tanács a Nemzeti
ségi B iz o tts á g i (vez. La mi István), a tanfo
lyamok egyeztetését és egységes tanterv ki
dolgozását a Zenei Bizottságtói (vez. Vavri- 
necz Béla). A táncház mozgalom mai helyze
tének felmérése mellett a Táncház Bizottság 
(vez. Botos József és Sági István) feladata, 
hogy e szórakozási forma keretében ismét fo 
kozott szerepet biztosítson az ismeretterjesz
tésnek és önművelésnek.

Mindez azonban nem valósítható meg haté
konyan az információs és szakmai kiadványok 
módszeres tervezése nélkül, éppen ezért a Ta
nács Lelkes Lajost és a bizottságok vezetőit 
bízta meg a kiadvány-ügyek gondozásával.

P. E.

A PÉCSI NYÁRI SZÍNHÁZ az idén min
den eddiginél gazdagabb programot ígér. 
Az eseményeket a Szabadtéri táncszinen 
jún. 30-án egy balettkettősökbó\ álló kon
certprogram nyitja, s ugyanott láthatja a 
közönség -  júl. 2., 3., 8., 9. és 17-én -  a 
Rómeó és Júliát, Csajkovszkij zenéjére, 
Tóth Sándor és Sik Ferenc színrevitelével. 
Ez a színpad még Verdi Otellójának balett
változatát ígéri Eck Imre koreográfiájával, 
júl. 5., 6., 12., 13. és 15-én. Az előadások 
itt ugyanúgy este 21 órakor kezdődnek, 
mint a Barbakán bástyán, ahol Eck Imre két 
kamaraműsora várható: júl. 1. és 10-én az 
Énekek éneke, júl. 4., 7., 16. és 17-én pedig 
a Magnificat. Ez utóbbi programban, M on
teverdi muzsikájának előadásában a Pécsi 
Nevelők Háza kamarakórusa működik köz
re.

A további pécsi helyszínek közül a Tety- 
tyei játékszín ugyancsak ígér egy balett
programot: Eck Imre koreográfiájával Liszt: 
Dante-szimfóniájáx a tettyei romok között a 
Pécsi Balett szólistái adják elő júl. 11., 14., 
19. és 20-án. A vasárnapi kirándulóknak a 
Villányi szoborpark ígér látványosságot: 
Balettek kórusmuzsikára címmel júl. 6., 13. 
és 20-án a Pécsi Balett tart előadásokat az 
említett kamarakórus közreműködésével. Ez 
alkalommal a nézők Eck Imre, Hetényi Já
nos és Majoros István koreográfiáit lát
hatják.

HÍREK •  HÍREK •  HÍREK •  HÍREK •

Az elmúlt hónapok sajtójából többször érte
sülhettünk a Kambodzsában megbukott pol- 
potista rezsim rémtetteiről. A maoista, sőt Ma
ót is túllicitáló rendszer különös előszeretettel 
üldözte és pusztította az orvosokat, pedagógu
sokat és művészeket. Bűnlistájukat táncművé
szek elpusztítása is terheli. A Magyar Sajtó 
1980. márciusi száma „A polpotisták és az ér
telmiség" címmel megrendítő szemelvényeket 
közöl Máté György közeljövőben megjelenő 
könyvéből. A szerző itt közli, hogy a polpotis
ták lerombolták az ország tv-adóját és stúdió
ját, meggyilkoltak számos kiváló! színészt és 
likvidálták a híres kambodzsai klasszikus tánc
kart is, amely az angkori csodás szépségű 
templom szentélyében tartott rendszeresen be
mutatókat (képünk), többnyire a keleti m itoló
gia témakörében. -  Reméljük, az ország újjá
építése során módot találnak rá, hogy a Kelet e 
páratlan intézményét újból életre keltsék.

Még egyszer -  táncos ünnepekről. Lapunk 
korábbi számában már hírt adtunk a múlt évi 
Bournonville-évfordulóról, a kölni BALLETT - 
INFO jóvoltából azonban még kiegészíthetjük 
a koppenhágai ünnepségekről szóló híradást. 
Eszerint a nov. 24 -30 . között zajló, s minden 
alkalommal estét betöltő Bournonville-előadá- 
sokra, kilenc balettmű megtekintésére több, 
mint ötszáz külföldi vendég érkezett, köztük a
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dán állam meghívására húsz kiemelkedő nem
zetközi személyiség. A megjelent negyven kri
tikus az előadások mellett a különböző szemi
náriumokon, emléküléseken és színházi próbá
kon is részt vett, s a nagyközönséggel együtt 
azon a Bournonville-kiállításon is, amelyet a 
Királyi Művészeti Múzeum nov. 17-én nyitott 
meg, bemutatva a hagy balettmester életmű
véhez fűződő dokumentumokat. Az esemény- 
sorozatról a német tánclap mint „táncmaraton- 
ról" emlékezett meg, nem alaptalanul, mert a 
színházi előadásokat és próbákat még iskolalá
togatások is kiegészítették. A dán televízió az 
ünnepi alkalomból két információs filmet su
gárzott, s még egy külön összeállítást is Bour- 
nonville-ről és a Dán Kir. Balettről. A rendezők 
gondoskodtak hazavihető emlékekről is: az 
EMI hanglemez-cég kiadta az „Egy népmese" 
kísérőzenéjét. A könyvkiadók ugyancsak szá
mos új balettkönyvet jelentettek meg -  árusí
tásukra az ünnepségek idején az áruházakban 
külön balettkönyv-standokat állítottak fel. -  
Dániában Bournonville halálának - ,  az 
NDK-ban viszont Lábán Rudolf születésének 
százéves évfordulójáról emlékeztek meg. A de
cemberi emlékünnepet az NDK Művészeti 
Akadémiája rendezte, s keretében olyan sze
mélyiségek méltatták Lábán munkásságát, 
mint Tom Schilling, Eberhard Rebling, Bernd 
Köllingerés Use Loesch. A tudományos ülése
ket ezúttal is kiállítás egészítette ki Lábán élet
művéről, a közönség azonban táncprodukció
kat is megtekinthetett, mivel az ünnepi alka
lommal három programot rendeztek, hogy ér
zékeltessék a Lábán által is képviselt „kifejező 
tánc" tendenciáit. Az évforduló alkalmából 
még „Lábán-em,ékfüzet" megjelenése is vár
ható, az NDK Akadémiájának kiadásában.

„Csajkovszkij -  egy élet jelenetei'' címmel a 
nürnbergi Zenés Színház balettje az elmúlt de
cemberben háromfelvonásos balettet mutatott 
be a nagy orosz zeneköltő életéről. A zenét ter
mészetesen Csajkovszkij különböző műveiből 
állították össze (Anyegin, Manfréd, Francesca 
da Rimini, de szerepelnek részletek A diótörő
bői és A hattyúk tavából is), a darab ideáját és 
koreográfiáját pedig a nürnbergi balettigazga
tó, Horst Müller dolgozta ki. A bemutatóról 
szóló sajtóhíradás szerint a balett „Pszichog- 
ramma", amely Csajkovszkijnak a kortársaihoz 
és a nőkhöz való viszonyát feszegeti, s végül a 
zeneszerző magáramaradásába torkollik. • •  
A Zürichi Opera ház balettje februárban új, 
egyfelvonásosokból álló estet mutatott be. Új 
alkotásnak számít a „Fekete strand",- Jürg 
Burth koreográfiája zenei kollázsra, s a Neue 
Zürcher Zeitung az erős átdolgozás miatt 
ugyancsak új műnek tekinti a „Variations con- 
certantes" friss változatát, amelyet -  korábbi 
genfi verziójából kiindulva -  Patricia Neary ál
lított színpadra. Az Alberto Ginastera zenéjére 
készült koreográfiát a svájci lap „Balanchine

stílusában tiszta formajátéknak" minősíti. A 
külföldről átvett darabok egyike az „Előjáték 
egy faun délutánjához", mégpedig Jerome 
Robbins koreográfiájával, s a darabot Francis
co Moncion, az 1953-as ősbemutató táncosa 
tanította be. A másik átvétel a „Változatok egy 
gyermekdalra", Seregi László koreográfiája 
Dohnányi zenéjére, melynek előadói közül az 
újság Némethy Sándor és Anne Brossier telje
sítményét emeli ki elismerően. •  •  A moszkvai 
Sztanyiszlavszkiiról és Nyemirovics-Dancsen- 
kóról elnevezett Zenés Színház balettje a kö
zelmúltban Tom Schilling két egyfelvonásos 
darabját vette át. Az NDK vezető koreográfusa 
az „Esti táncok" (F. Schubert) és az „Ifjúság 
Szimfónia" (W. A. Mozart) koreográfiáját taní
totta be.

TÁNCOSOK A PÁRTKONGRESSZUSON. 
Első ízben fordult elő, hogy hazánk legmaga
sabb politikai fórumán tánckultúránk képvise
lői is részt vettek. A Pécsi Nemzeti Színház 
párttitkárának, Tóth Sándor balettigazgatónak 
a felszólalását napilapjaink is közölték, de 
Szolnok megye küldötteként az MSZMP XII. 
Kongresszusán jelen volt Papp Imre is, a Jász
sági Népi Együttes vezetője.

Sitges 80 -  A Spanyol Tánc Nemzetközi 
Központja (International Centre For Spanish 
Dance) ez év júl. 28. és aug. 17. között nyol
cadik alkalommal rendez nemzetközi kurzust 
Sitgesben. Az érdeklődők különböző nehézsé
gi fokozatú flamenco-csoportokban tanulhat
nak Jósé de Udaeta, valamint Mercedes y A l
bano irányításával. A foglalkozásokon kaszta
nyetta-technikát, port de bras gyakorlatokat és 
flamenco-technikát oktatnak, s az alegrias, a 
bulerias, a tanguillo és a guajiras táncokkal is
mertetik meg a hallgatókat. A nemzetközi „d i
áksereg" ezen kívül az aragóniai táncokból, a 
boleróból, a tablaóból, a spanyol udvari tán
cokból és a galíciai spanyol táncokból (muriéi
ra és baile del „pandeiro") kaphat ízelítőt. .

BALETTHÍREK MÜNCHENBŐL: Münche
ni balettkrizis címmel találgatásokat olvasha
tunk a nyugatnémet sajtóban arról, hogy ki 
örökli meg • Lynn Seymour balettigazgatói 
posztját a Bajor Állami Opera balettjénél. A 
legvalószínűbbnek William Forsythe személyét 
tekintik - ,  a New York-i születésű (1946.) ko
reográfus az utóbbi időkben a Stuttgarti Ba
lettnél dolgozott. A feldúlt kedélyek szerencsé
re nem gátolták meg a várost a „2. Nemzetközi 
Müncheni Balettnapok " tervezésében. A márc. 
16-24. közötti balettsorozat tulajdonképpen 
több rendezvényt foglalt össze, mint pl. „Fiatal 
tehetségek Bajorországban", „Fiatal tehetsé
gek bemutatkozása", „Fiatal koreográfusok", s 
a színpadi előadásokhoz még balettszeminári
umok, nyilvános viták is kapcsolódtak. Az elő-
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H ÍR E K  •  H ÍR E K  •  H ÍR E K  •  H ÍR E K  • Vaganova emlékezete
ző Balettnapok nagy sikerű táncos vendégei 
közül az idén már ifjú koreográfusként várták 
Christiane Sturnichot (Marseille) és Lubomir 
Kafkát (Prága), míg „A nagy tehetségek gála
estjének" vendégei között Nagyezsda Pavlova, 
Vjacseszlav Gorgyejev és Jorge Donn szere
pelt.

A TÁNC A FOTOGRÁFIÁBAN címmel 
márc. 22-én kamara fotókiállítás nyílt Pécsett, 
a Nemzeti Színház előcsarnokában, Hávorné 
Takách Ágnes felvételeiből. A szerző több fe l
vételét olvasóink is megismerhették lapunkból, 
s most szívbő, örülünk, hogy a színház jóvoltá
ból színes táncfelvételeit is bemutathatta a 
nagyközönségnek. A közös ügyet szolgálta az 
is, hogy az Interbalett eseményeiről és a Pécsi 
Balett repertoárjából készült, sajátos hangulatú 
fényképeket a fővárosi közönség is megszem
lélhette a Vígszínházban, a Pécsi Balett áprilisi 
vendégjátékán. Hávor Csilla felvétele a kiállítás 
pécsi megnyitóján készült, az előtérben Hávor
né, Eck Imre és a kiállítást megnyitó dr. Szász 
János.

KŐVETKEZŐ SZÁMUNK 
TARTALMÁBÓL:

Premier Győrben 

Néptánctalálkozók országszerte 

SAVARIA1980

Az Állami Népi Együttes 

új műsora

A nemzetközi balettvilág az elmúlt eszten
dőben emlékezett meg a nagy leningrádi pe
dagógus, A. J. Vaganova születésének száza
dik évfordulójáról. A szovjet Tyeatralnaja 
Zsizny ez alkalomból a közelmúltban cikkgyűj
teményt tett közzé, neves táncművészek és ba
lettmesterek visszaemlékezéseivel. Az alábbi
akban e kis tanulmányokból közlünk részlete
ket. Olvasóink általuk nemcsak Vaganova 
módszerének megismeréséhez kerülhetnek kö
zelebb, hanem a korai szovjet balett mű hely- 
életébe is bepillanthatnak. -  Szerk.

T. Vecseszlova:
Tovább él tanítványaiban

Abban a házban élek, ahol Agrippina Jakovlevna 
emléktábláját helyezték el. Gyakran megfordulok a 
lakásában, ahol most a nagy táncosnő és pedagógus 
unokái és dédunokái laknak. A szobák egyikében 
sokszor maradok egyedül tanárnőm emlékével, fény
képeivel. Leemelem a polcró, a könyvét, beleolvasok 
soraiba. Megfigyelései, következtetései ma is frissek, 
tanulságosak. Agrippina Jakovlevna így elmélkedik: 
„A balettművészek, akik már nem tudnak többé fe l
lépni a színpadon, vagy egyszerűen elveszítették 
munkaképességüket, gyakran a pedagógiára térnek 
át. Csakugyan azt gondolják, hogy ez ilyen egyszerű? 
Tévednek: sokat tanulnak, de nem mindent tanulnak 
meg ". Mintha csak tegnap hangzott volna e l. . .

Pedagógus! Rendkívül gazdag ez a fogalom. Nem 
mindenki lehet pedagógus. Sokszor találkozunk te
hetséges művészekkel, akik később képtelenek mű
vészetük folytatására. Vaganova tovább é, csodálatos 
tanítványai, M. Szemjonova, G. Ulanova, N. Du- 
gyinszkaja, A. Se,észt, A. Oszipenko és N. Kurgapki
na táncaiban.

Vaganova megalkotta a balett-tanítás metodikáját, 
a koreográfiái gondolkodás arányos rendszerét, 
amelyre a mai balett támaszkodik. Nem tudom elfe
lejteni, hogyan magyarázta el Marina Szemjonovának 
a kezek-szárnyak használatát A hattyúk tavában. 
Igen! Ezek szárnyak voltak! A karlendítés a vállbó, 
indul ki. Széles, csodálatos, hol könnyed, hol heves.

Nekem, az akkor tizenötéves tanulónak betanította 
a „Balett áriá"-t. Rajtam kívül senki nem táncolta. 
Múltak az évek, sok művésznek felajánlottam ezt a 
számot, de senki se vállalta: a pózok itt rendkívül bo
nyolultak. Az egész test mozgékonyságát, kecsessé
gét Vaganova megdöbbentően formálta meg, s a 
végrehajtás nemcsak nagy munkát, hapem merészsé
get is igényelt. Ezeket a jellegzetes vonásokat próbál
ta fejleszteni bennünk. És most, ötvenöt év elteltével 
ezt a számot bemutattam a leningrádi koreográfiái in 
tézet növendékeinek. Ne vesszen e, ez a keringő, 
hadd maradjon emlékül az embereknek!. . .

Munkánk folyamán sokat tanultam tőle. Az Esme
ralda alakítása életem részévé vált. Vaganova elismer
te az előadó alkotási szabadságát; nem nyomta el 
egyéniségemet. Óráit a klasszikus tánccá, telítette, s 
közben szívósságra, türelemre, magatartásra és kitar
tásra tanított. Gyakran beszélt a gesztusok művésze
téről, a nézők előtti meghajlásról, a helyes színpadi 
mozgás módjáról. ,

Majdnem mindegyik növendékéről könyvet lehet
ne írni. Itt, Agrippina Jakovlevna szobájában sokszor 
magam elé képzelem a kitűnő Szemjonovát, aki első
ként vitte diadalra az iskola erejét és csillogását. EI-
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bűvöl N. Dugyinszkaja csiszolt művészete, 0. Jordan 
táncának csodálatos technikája. Mint sok évvel aze
lőtt Agrippina Jakovlevna is, reménykedéssel és sze
retettel figyeltem G. Ulanova folyamatosan és rejté
lyesen kivirágzó tehetségét, vagy Álla Seleszt sajátos 
táncát, amint a romantikus drámaiság hatja á t. . Va
ganova tanítványainak nemzedékében kiolthatatlan 
fénnyel csillog mesternőjük nagy tehetsége.

A. Seleszt: A tánc megértésére tanított
A művészetben iskolát csak átlagon felüli szemé

lyiség tud kialakítani. Ilyen személyiség volt A. J. Va
ganova. Osztályában tizennyolc évet töltöttem el, s ez 
az idő klasszikus táncosnővé formált. Teljes bizalom
mal voltunk iránta, észrevételeit mindig szívesen vet
tük. Lelkiismeretes munkát követelt tőlünk, megta
nultuk a művek elemzését magunk és mások előadá
sában, a hibák észrevételét. Néha megszakította az 
órát, hogy feltárjuk a kudarc okát és megmutassuk, 
hogyan hozhatjuk helyre a hibát. Belénk oltotta a 
szemléletes mozgások jelentőségének tanulmányozá
sát; megmagyarázta, hogy mire szolgál a törzs, a kéz 
munkája, a mozgások „színezete", az arabeszk vonal- 
vezetése, az attitűd befejezése, az ugrás szárnyalása, 
a forgások szilárdsága -  egyszóval, a tánc megérté
sére tanított.

Vaganova legfontosabb sajátossága a szigorúság 
volt az órán, valamint a tisztelet és jóindulat a tehet
ség, az önállóság és a kezdeményező készség iránt. 
Huszonkilenc éven át kialakított pedagógiai életmű
vét, tudását sok balettművész elismerte. Mindegyikük 
értékelte, hogy ez az iskola az izomzat felesleges erő
feszítése nélkül a tánctechnika követelményeinek 
szabad elsajátítását nyújtja, s lehetővé teszi bármelyik 
balettmű stílusának elsajátítását. Meg kell jegyezni, 
hogy Agrippina Jakovlevna, aki az órákon a tudás, a 
művészi kivitel és a kitartás megteremtésére töreke
dett, a művészek mindennapi gyakorlatát soha nem 
tekintette az esedékes próba bemelegítésének.

Vaganova órán

Nagyszerű emberi tartása különösen a blokád ide
jén mutatkozott meg. A Leningrádban maradt baleri
náknak 1941 végéig folytatta óráit. A légvédelmi 
ágyúk dörgése, az üvegek csörömpölése közben 
klasszikával foglalkoztunk a Zogcsej Roszi utcai gya
korlóteremben. Nagyon hideg volt. Agrippina Jakov
levna kötött kardigánban, gyakran kabátban vezette 
óráit. Emlékszem, csak egyszer kellett levonulnunk a 
bombabiztos óvóhelyre.

Sokszor adtunk koncerteket a kórházakban, a ka
tonai alakulatoknál. Eszembe jut a Filharmóniában 
1941. november 7-én rendezett ünnepi előadás, me
lyen Leningrád művészei vettek részt: I. Necsajev, Sz. 
Preobrazsenszkája, G. Kurilova, V. Hofman és sokan 
mások. Amikor kimentem a színpadra, Vaganovát lát
tam meg először: a megszokott helyén ült, az igazga
tói páholyban.

A blokáddal és a permi evakuálással kapcsolatos 
nehézségek, élmények még jobban közelebb hoztak 
minket. Agrippina Jakovlevna néhány hónapra befo
gadott engem anyámmal és nővéremmel együtt per
mi kis szállodai szobájába. Mindig is nagyon jó, f i
gyelmes volt hozzám. Egész életemben törekszem 
hagyatékát és pedagógiai elveit követni, a szovjet ko
reográfia felvirágzásáért.

K. Szergejev: A% oros^ iskoláért
Vaganova újításai a klasszikus táncban főleg saját 

művészi alakításainak eredményeire támaszkodnak. 
A hajdani Mariinszkij színház ragyogó táncosnője sa
ját magán próbálta ki, vizsgálta meg a pétervári4szín- 
padon akkor uralkodó két iskola -  a francia és az 
olasz -  érdemeit és hiányosságait. Vaganova kitűnő
en látta az orosz nemzeti iskola fölényét, tudta azon
ban, hogy a klasszikus tánc orosz iskoláját még nem 
erősítette meg a pedagógiai gyakorlat, s hogy ez az 
iskola fejlesztésre, korszerűsítésre szorult.

Munkájában egyesítette az orosz és külföldi elő
adóművészek, koreográfusok, tanárok eredményeit a 
XIX. sz. végéről és a XX. sz. elejéről. Az általa kidol
gozott modern módszertan meghatározta a női tánc 
előadói stílusának új ismérveit, s hatott a férfi tánc 
fejlődésére is. Agrippina Jakovlevna minden mozdu
lat, lépés elsajátítását a „törzsből" tanította. A mester
nőnek az a követelménye, hogy nemcsak a lábakkal 
kell táncolni, hanem a kezekkel és a törzzsel is, új le
hetőségeket nyitott a mai klasszikus tánc szókészle
tének elsajátításában -  ez határozta meg a leningrádi 
balettiskola utánozhatatlanságát. Nem kevésbé fon 
tos elve: a kezeknek nemcsak az a feladata, hogy k i
fejezően fejezzék be a lépéseket, hanem az is, hogy 
aktívan segítsenek az ugrásban, a különböző forgá
sokban.

A. Szemjonova: A lehetőségek tudata
Agrippina Jakovlevna a klasszikus hagyományok 

átfogó megértésére tanított; tudása a balettművészek 
nemzedékének kiapadhatatlan forrásává vált. Gazdag 
fantáziájával,, türelmével lelkesítette tanítványait. 
Minden, ami'a nevéhez fűződött, örömmel töltötte el 
színpadi létemet. A mai napig is odaadással gondolok 
rá. Elsősorban ő állította össze teljes repertoáromat. 
Megszabadított a technikai béklyóktól, elevenséget 
vitt a törzsbe, a kézmozdulatokba, új értelmet adott a 
táncpózoknak. Az előadóknak teljes szabadságot 
nyújtott alkotói elképzelésükhöz.

Ha vele dolgoztam, mindig könnyebb volt táncolni 
a színpadon. Fegyelemre törekedtem, bár nem mindig 
táncoltam egyforma hangulattal. Fantáziám mindig a 
színpadi tánc lényegének kifejezésére ösztökélt. 
Könnyen lelkesültem, de emellett pontosan felismer
tem a szakmai magatartás irányát a színpadon. Ebben 
mutatkozott meg Vaganova hatása. Mindegyik szere
pet, kompozíciót bemutattam Agrippina Jakovlevná- 
nak, s csak jóváhagyása után mentem táncolni.
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& babatündérben A kalóz keringőjében A hattyúk tava: Odette

Órái mintha ismétlődtek volna, azonban mindig 
akadt bennük valami új. Belénk nevelte a határtalan 
lehetőségek tudatát, hogy szabadon használjuk a tes
tünket, belénk nevelte az erő, a szépség érzését és 
természetesen a tánc muzikalitását és rugalmasságát. 
Vaganova hozzájárult, hogy szabadon játsszak a 
táncban, s a zene helyes értelmezésével szabadon 
derítsem fel a mozgásokat. Pedagógiai munkámban 
hatása még abban is kifejeződik, hogy a gyakorlatot 
összekapcsolom az előadók teljes munkájával: a pró
bákkal és a művekkel

N. Dugyinszkaja: Barát és tanár
Vaganovában azonnal hittem és az első pillanattól 

kezdve, fenntartás nélkül engedelmeskedtem neki Az 
egész tevékenységemben Agrippina Jakovlevna volt 
az egyetlen pedagógusom, barátom, tanítóm, sőt má
sodik anyám. Megjelölte utamat a művészetben, k i
alakította nézeteimet. ízlésemet és meggyőződése
met. A nehéz percekben szívvel-lélekkel segített, si
kereimet, örömeimet pedig őszintén átélte. A művé
szet példaképeként állt előttem, ezért a vele való kap
csolat minden pillanatát igyekeztem kihasználni. A g
rippina Jakovlevna érezte ezt és -  mint később kide
rült írásaiból -  értékelte ragaszkodásomat.

Huszonhárom évig tanultam nála, három évig az 
iskolában és húsz évig a Kirov Színházban. Úgy tű 
nik, soha nem dolgoztam úgy, olyan figyelemmel, 
erőfeszítéssel és odaadással, mint nála az első év fog
lalkozásain. Az osztályban igazi alkotói légkör uralko
dott. Agrippina Jakovlevna nagyon halkan beszélt, 
feszült figyelemre késztetett Egyszerűen és érthetően 
magyarázott mindent. A kombinációk mozdulatait 
csak kétszer mutatta be, váltakozó lábbal. Demonst
rációi csodálatosak voltak.

Az órán nem ült egy helyben, hanem járkált, kü
lönböző helyekről figyelte a munkánkat. Semmi sem 
kerülte el a figyelmét, legkisebb hibánkat is észrevet
te. Nagyon szigorú, követelő volt, nem tűrte az 
egyezkedést. Éles szemmel figyelt bennünket. M ind
egyik tanulóhoz másképpen közeledett Nála a kap
csolat a tanulóval nem a csengetéssel ért véget. 
Egész életünket figyelte.

Nagy tudása ellenére mindig gondosan készült az 
óráira. Alvás helyett sokszor a saját ugrásain, kifejező 
adagióin dolgozott. Órái művészi hatást nyújtottak, 
lépéskombinációi érdekesek voltak, de nagyon nehe
zek. Szükségesnek érezte a nehéz felépítésű órákat. 
Tanulói szakmailag jól felkészültek, mindegyikük jól 
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ismerte a klasszikus tánc mozgásának gazdag tárhá
zát. Agrippina Jakovlevna osztályában különböző 
növendékek tanultak: a nagyon tehetségesek mellett 
közepesek, néha gyengék is. De mindnyájan Vagano
va osztályából mentek a színpadra és ez biztosította a 
stílus egységét, ami jellemző a leningrádi balettre, je 
lenleg pedig az egész orosz-szovjet balettre.

Szerencsés embernek tartom magam, mivel a 
klasszikus repertoár mindegyik szerepére Vaganova 
készített elő: táncoltam Odiliát A hattyúk tavában, 
Rajmondát, Aurorát, Giselle-t, a Chopinianát. Ezek a 
próbák nagyon érdekesek és elragadóak voltak. Kö
zülünk senki sem lépett fel készületlenül. Tudtuk, 
hogy mit kell tennünk, Vaganova pedig segített, hogy 
hogyan adjuk elő.

Ünnep volt. ha próbáin, óráin részt vettem. Vaga
nova mindig a tiszta táncra törekedett és mindent k i
szórt, ami megsértette a mozgást, vagy feleslegesnek 
tűnt. Feladatát szellemesen, pontosan látta el. Néme
lyek nem szerették őt, nem tudták megbocsátani tü 
relmetlenségét a művészetben. Agrippina Jakovlevna 
valóban szigorú tudott lenni, még haragos is. De szi
gorúsága mögött kedves, megértő szív rejtőzött. M in
dig segítette az embereket a bajban, mind erkölcsileg, 
mind anyagilag; sokszor támogatta a tanulóit, ha 
tudta, hogy nehezen élnek. Agrippina Jakovlevna el
sőnek vette észre, ha egy előadóművész hanyatlás
nak indult, vagy azt, hogy egy kezdő táncosnőből a 
jövő nagy balerinája lesz ,

Életemben nagy szerepet játszott elgy esemény, 
1951 nyarán történt. Agrippina Jakovlevna megbete
gedett és figyelmeztette a színház vezetőségét, hogy 
az új évadtól nem tud órákat adni a továbbképző osz
tályban Felajánlotta nekem, hogy vezessem az osz
tályt. Kissé zavarba jöttem, de Vaganova szava szent 
volt előttem. Még emlékeztem a mesternő kombiná
cióira, következtetéseire, iramára és úgy döntöttem, 
hogy az órákat az ő tanítása szerint fogom levezetni. 
Egyszer, teljesen váratlanul, megjelent az órán Agrip
pina Jakovlevna A foglalkozás után izgatottan men
tem hozzá. Megdicsérte emlékezőtehetségemet, de 
egyben kijelentette, hogy szeretné látni a saját kom
binációimat Mint mindig, most is önállóságra taní
tott. Később be kellett mutatnom a magam tervezte 
órámat, azt, hogy mire vagyok képes. Elégedett volt 
velem, és aki tanult vagy dolgozott Vaganovával, 
tudjam hogy mit jelentett a dicsérete. Tanácsait egész 
életemre megtartom. Ellenezte módszefe kodifikálá
sát. továbbfejlődést követelt tőlünk

ö s s ze á ll.: Halász Olga



Színészt a mozgásáról?

A főiskolai alapozás lehetőségei
„Ha azt mondom: cselekvés, a gesztust és a 

táncot egyformán értem, vagyis a cselekvés 
prózáját és költészetét" írja Gordon Craig, a 
század eleji színházművészet angol teoretiku
sa, aki a modern színházművészetet a cselek
vés, színpadkép és hang alkatelemeire bontot
ta. Ha a színjátékot még summásabban a cse
lekvés művészetének tekintjük, akkor ezen be
lül is több lehetséges formát -  tehát többek 
között a beszédet és a mozgást is -  el kell 
képzelnünk.

A színpadi mozgás stílusa koronként válto
zott. A görög színház szoborszerű színészeitől 
Goethe színházának szabályokban előírt moz
gásformáin át a naturalizmusig, sőt azon túl 
egészen Brook akrobatikus színházáig változik. 
Mivel a XIX. század színháza és a mi száza
dunk első felének színháza is nagyjából szö
vegközpontú volt, a színész testét, a testkultú
ra szükségességét szinte újra fel kellett fedezni. 
Újra, hiszen elég volt visszanyúlni a feledésbe 
merült commedia dell' arte hagyományaihoz. 
Ahhoz a színháztörténeti korhoz, amelyben 
olyan testi ügyességgel rendelkező művészek 
működtek, hogy történészek tolla állított nekik 
emléket.

Vajon a mai magyar színpadok játszóiról mit 
olvashatnak majd az eljövendő nemzedékek? 
Az utóbbi évtized vitáinak pergőtüzéből, szín
házi kritikáiból és elméleti fejtegetéseiből min
den bizonnyal sok feddő szót. Az elmarasztalás 
általában -  sokszor joggal és okkal -  azért zu
hogott színészeink fejére, mert nem elég plasz
tikus a mozgásuk, kicsi az állóképességük, ke
vés a testi felkészültségük a modern színházi 
igényekhez. Szinte közhely lett: színészeink 
nem tudnak sem beszélni, sem mozogni, s 
hogy ebben a művészeti ágban sikk a szakmai 
alapok nem tudása, a mesterségbeli felkészült
ség lekezelése, a művészkedő allűrökből élés. 
Ez a nézet persze valószínűleg édes gyermeke 
a hetvenes évek közepén kiteljesedett „szín
háztemető" hangulatnak, amikor végveszély
ben éreztük hazai színházművészetünket. Sze
rencsére ezen is túl vagyunk: kiemelkedő, kö
zepes és rossz előadásokkal, sőt kiemelkedő, 
közepes és gyenge színészekkel is.

Az szinte természetes, hogy a Színművészeti 
Főiskolán, ahol a mesterségbeli tudás alapjai 
többé-kevésbé megszerezhetők, folyamatos a 
törekvés, hogy a modern színházi igényeknek 
megfelelően készítsenek fel a pályára. Ligeti 
Mária koreográfus 1950 óta táncpedagógusa 
az intézménynek, és így a hőskortól ismeri az

oktatást, a lehetőségeket és eredményeket. 
A divatossá lett általánosító vádak nyomán -  
mint az egyik legilletékesebb -  beszélt oktató
munkájukról.

-  Az évek folyamán mondhatni egyre 
hangsúlyosabbá vált a „mozgás tárgyak" okta
tása, és ezen belül a dupla óraszámúra növe
kedett táncoktatás. Nem vitás, hogy minden 
évben vannak tehetségesebben és ügyetle
nebből mozgó, szorgalmasabb és lezserebb 
hallgatóink. A ledorongolás, az általánosító 
rossz vélemény azonban senkin nem segít, fő 
leg nem az ügyön. Azt hiszem, ma a főiskola 
mindent megtesz a jó felkészítésért.

-  Hogyan foglalnak helyet a mozgástár
gyak az oktatásban?

-  Az első három évben az órarend szerint: 
mozgástechnika, vívás, a lányoknak modern 
gimnasztika, a fiúknak judó, továbbá táncórák, 
lovagló tanfolyam, valamint különféle szabad
téri sportok szerepelnek. Mindez heti 8 -1 0  
órát tesz ki összesen. Ha szűkebben vesszük a 
táncoktatást, akkor az első két évben heti 
négy, a harmadévben pedig heti két kötelező 
és két fakultatív órában kell gondolkodni.

-  M iből épül fel a táncoktatásuk?
-  Az első két évben klasszikus balett, 

dzsesszbalett alapokat, nép- és karaktertánco
kat tanítunk, valamint nem utolsósorban 
sztepptáncot. A szintézist keressük: minden 
megtanult eszközt, mesterségbeli fogást igyek
szünk szituációkban és figurákban megvalósí
tani a hallgatókkal. Ezért dolgozunk a zenés 
mesterség órákon jelenetekben, és próbáljuk 
alkalmaztatni mindazt, amit addig külön-külön 
órákon, izzadságos munkával elsajátítottak.

-  A musicalszínész-képzésben mindez ho
gyan alakul?

-  Természetesen még hangsúlyosabb a 
táncoktatás, hiszen a tánc sokkal meghatáro
zóbb építőeleme lesz jövendő pályájuknak. Le
endő énekeá-táncos színészeink dupla óra
számban, nagyobb követelmények mellett ké
szülnek saját műfajukra. Sajnos, a legnagyobb 
baj az, hogy minden évfolyammal a nulláról 
kell indulni. Elvétve akad csak, aki előképzett
séggel kerül a főiskolára.

-  A felvételiknél nem szempont bizonyos 
tánc- és énektudás?

-  Arról csak egy idealista álmodozhatna, 
hogy a felvett hallgató minden követelmény
nek egyszerre feleljen meg. Inkább olyan 
szemmel nézzük, mit lehet majd kihozni az ille
tőből, és alkatilag igény lesz-e rá a pályán. Ez-
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után jöhet a közös izzadás. Szorgalommal sok 
minden pótolható, néha még azt is feledtetni 
lehet, hogy tizennyolc-húsz éves fejjel kezdett 
valaki táncot tanulni.

-  A művészeti szakközépiskolák hatása 
még nem érződik a felvételiken?

_ -  Sajnos nem. Azt hiszem, még nagyon 
gyerekcipőben járnak az úgynevezett drámai 
osztályok, a táncos osztályokból pedig -  ért
hető módon -  nem ide pályáznak a gyerekek.

-  Tehát önök alapoznak. De mi lesz később 
a főiskoláról kikerülőkkel?

-  Az egyik legnagyobb fájdalmam éppen 
ez. Hosszú évtizedekig egyedül gyúrtam a 
gyerekeket, ma már hárman tanítjuk őket tánc
ra (ha csak ezt a részét vesszük a mozgásokta
tásnak). Úgy érzem, Szirmai Béla és Fodor An
tal koreográfus kollégáimmal rengeteget te
szünk a jövendő színész nemzedék tánctudá
sáért, mozgáskultúrájáért. Hogy egy-egy évfo
lyam kiröpülése után rövid néhány év múlva 
sokszor elhízva, megmerevedett izomzattal lás
suk viszont őket színpadainkon -  tisztelet a k i
vételnek az elkeserítő. Az ének és beszéd 
kondíciójának megtartásáért ma már szinte 
mindenki tesz a pályán -  rendszeresen órákra 
járnak, edzésben tartják magukat a művészek. 
Szinte teljesen megoldott a továbbképzésük, 
ám mozgásukban az elért színvonal továbbfej
lesztését vagy puszta megtartását sem igénylik 
és biztosítják a színházak mindennapi életé
ben. Persze ebben az ügyben talán az egyéni 
akaraterő a legfontosabb. Közhelyként szok
tunk a színészek rohanó életéről beszélni, 
mégis tudok olyanokat említeni, akik ilyen 
vagy olyan formában a pályájuk csúcsán sem 
mondtak le a napi testedzésről. Velük lehetne 
is olyan színházat csinálni, amilyet Peter Brook 
mutatott nekünk még 1972-ben, és amit azóta 
is példaként emlegetünk, ök semmi esetre se 
jönnének zavarba egy magas létrától vagy egy 
fergeteges táncjelenettől.

- A z t  mondja, ez nem is igény a színházak 
részérői?

-  Távol álljon tőlem az általánosítás, hiszen 
magam berzenkedtem ellene az imént. Mégis 
úgy érzem, jónéhány rendezőnek hiányzik az 
ilyen irányú igényessége. Pedig a főiskolán 
már régen megszűnt az a szemlélet, hogy „m it 
érdekel engem a tánc, én Hamletet fogok já t
szani” . Az oktatásban már a korszerű színházi 
igényekre készítünk fel úgy, hogy tudatosítani 
akarjuk: a magas fokú testkultúra a teljes belső 
és külső biztonság kiváló eszköze, s a művészi 
mondanivaló minél teljesebb közvetítését szol
gálja.

Nagy Ágnes

Televíziós
táncprodukciók

Hasábjainkon idáig csak nagyritkán emlé
keztünk meg a hazai televízió táncprogramjai
ról, s nincs mit tagadni, ezt a szűkmarkúságot 
csak részben indokolta lapunk kis terjedelme. 
Valójában nem nagyon volt miről írni. Horváth 
Ádám csak szökőévenként rendez táncfilmet, a 
félévenként látott portréfilmek sajnálatosan 
csekély szellemi befektetést, s inkább viharos 
gyorsasággal állandósuló receptúrát tükröztek 
(következésül a bemutatandó művész teljes 
valőrjének közvetítése sem mindig sikerült). 
Egyébiránt pedig a tánc többnyire besorolt a 
könnyed, többé-kevésbé látványos, de valós 
közlésvágyat sajnálatosan nélkülöző szórakoz
tatás lobogója alá. Ilyen szempqntbó, majd
nem mindegy, hogy a falusi hagyományőrző 
együttesek és pávakörök fellépéseinek közve
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títésére gondolunk-e vissza, vagy pedig az 
Operaház, az Operettszínház és a Néphadsereg 
együttes tánckarának különböző „bedolgozá
saira". Évek óta gond a táncművészetet nem 
csupán „show-bázisnak" tekintő, hanem vele 
együttlélegző rendező léte - ,  illetve nemléte.

Azt még korai lenne megállapítani, hogy az 
1980-as esztendő gyökeres fordulatot ho
zott-e a Magyar Televízió táncpolitikájában. 
Örömmel mondhatjuk viszont, hogy az első 
negyedév sugárzásaiban végre újszerű, figyel
met joggal kiváltó produkciók kaptak helyet. 
Szívesen emlékezünk rájuk. S van-e valami 
összekötő vonása a három, olyannyira eltérő 
adásnak? Egyetlenegyet tudtunk felfedezni 
(mindazokkal együtt, akik figyeltek), azt, hogy 
a stáblistákon többnyire nem a megszokott, 
hanem új, külső vagy fiatal erők nevével talál
koztunk. S máris mondjuk: jó  lenne, ha az ő 
munkájuknak támadna folytatása!

Elsőül az Ertoga februári adását érdemes 
megemlíteni. Fodor Antalnak ez a víziós ba
lettje megérdemelte a televízió szélesebb nyil
vánosságát, s Leó Nadelmann rendező jó ér
zékkel fedezte fel benne a képernyőre kívánko
zó további képi lehetőségeket. Felfedezése 
azonban -  nem árt hangsúlyozni! -  nem vált 
rátolakodássá, a balettől idegen ötletparádévá, 
„csupán" kibontássá. Indokoltnak éreztük te
hát, ha például a nyugtalanító világ képe Dó
zsa Imre hatalmasra nagyított, dermedten nyu
godt szembogarában jelent meg, indokoltnak 
azt is, ha a megfoghatatlanná, amorffá váló ér
tékrendek világában a kiutat kereső Ember 
alakja ugyancsak megsokszorozódott, vagy 
kontúrtalan formát vett fel. -  A produkcióhoz 
a koreográfus és a rendező mellett az előadói 
és operatőri gárdának egyként gratulálhatunk, 
s újból Székely Ivánnak is, akinek elektronikát 
és népzenét egybekeverő zenéje az adásban 
semmit sem vesztett erejéből.

A február 27-i adás, a Tánclépésben szerzői 
-  Fodor Ágnes rendező, Novák Henriett szer
kesztő-riporter és Láng Tamás szerkesztő -  
egészen más tájakra kalauzolták a nézőt. Ha 
szabad így mondani, dehonesztáló szándék 
nélkül: vígan és megtorpanás nélkül csörtettek 
abban a tüskés bozótban, melyet közönsége
sen társadalmi tánckultúránk dzsungelének 
szoktunk nevezni. (Ha mégis megtorpantak, az 
inkább idő-kényszerből adódott, s ez okozta a 
kényszerű vágásokat - ,  de bátran állíthatjuk, 
hogy jutott volna puskaporukból az egyórás 
adásidő kétszeresére is.) Megszólaltattak név
teleneket a tánc iránti vonzódásukról, meg
idéztek táncművészeti hivatalosokat és notabi- 
litásokat, hogy ez vagy az miért van így és mi
ért nem amúgy, nyomába eredtek korhadt pa
ragrafusoknak, felfedeztek és újrafelfedeztek 
pedagógusokat, módszereket és közállapoto
kat, rögzítettek fontos vallomásokat, s nem ke

vésbé jellemző mellébeszéléseket és semmit- 
mondásokat.

A film egészéhez természetesen az akadé
koskodó megjegyzések sorát fűzhetnénk: tár
sadalmi tánckultúránk problematikája valósá
gos zuhatagként zúdult a néző nyakába, a 
színpadi tánc kérdésköre erősen háttérbe szo
rult, némelyik kérdést avatottabban is fel lehe
tett volna tenni, zaklatott ritmusú lett a vágás, 
s látnivaló volt, hogy némelyik nyilatkozóban a 
mondat második fele (talán fontos mondani
valóval) valósággal benneszorult. E megjegy
zéseknek valós az alapja, horderejűk mégis el
törpül a fontosabb dolgok mellett. Mert amióta 
televíziózás van Magyarországon, a maga esz
közeivel ez az adás próbálta először ráirányíta
ni a közfigyelmet a tánckultúra teljességére, 
nem kerülve meg a krónikusan megoldatlan 
problémákat. S meglehet, akad vitatnivaló a 
film egészének „súlypontozásán", az azonban 
aligha tűr disputát, hogy a szerzők a tánc 
ügyének szóló teljes odaadással és -  kívülál
lóként -  a szakmán belülieknek is példát mu
tató bátorsággal eredtek a mindannyiunkat iz
gató, nemegyszer szorongató kérdések nyo
mába. Megszületett táncbeli közállapotunk el
ső dokumentumfilmje, mindjárt átlépve a leíró 
dokumentumszerűség korlátain.

Műfajilag ugyancsak nehezen besorolható 
A nap szerettei, a márc. 21-i rendkívüli adás 
filmje. Egyik napilapunk meg is rótta a fiatal 
Jászi Dezső munkáját, mondván, hogy kevés 
volt benne a tánc, ellenben sok a szentimentá
lisnak tekintendő vallomás. Hát a jó ég tudja. 
Tánc valóban nem sok akadt, s az sem mind
egyik kifogástalan filmtechnikai minőségben. 
Azon viszont már kötözködhetnénk, hogy ki 
mit tekint fölösleges vagy szentimentális vallo
másnak.

Jászi érezhetően egy ügy mellett tette le a 
szavazatát (akárcsak a Tánclépésben szerzői). 
Azt próbálta megvilágítani, hogy milyen tervek 
és belső tépődések, közös munkák és súrlódá
sok útján jutott el egy vállalkozás a beteljesü
lésig, vagyis a Győri Balett a bemutatkozó elő
adásig. Szerintünk a rendező eleget is tett fe l
adatának. És csak ne zavarjon bennünket, ha 
némelyik filmbeli nyilatkozat érzelmileg is 
megfogott, s§t megindított. E nyilatkozatoknak 
súlya van. Némcsak azért, mert a társulat eddi
gi sikere utólag igazolta a vállalkozók elszánt
ságát, hanem azért is (sőt leginkább amiatt), 
mert a forgatás kezdetén, másfél-két évvel ez
előtt a fiatal táncosoknak vadul összekuszáló- 
dott frontvonalak vonzásában és taszításában 
kellett hitvallásuk mellett kitartaniuk. Ma már 
erről alig beszélünk, s talán így is van rendjén. 
A film azonban éppen ezért hiteles, miközben 
csöndben átveszi és a nézőre sugározza az újat 
akaró fiatalok forradalmi romantikáját.

M aácz László
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Területi bajnokság 
Budapesten

Telt ház előtt rendezték meg három egymást 
követő szombaton a Danuvia Művelődési Köz
pontban a Budapest Táncverseny 1980. évi 
fordulóját.

A területi versenyen ezúttal kilenc budapesti 
táncklub negyvenhat párosa vett részt „D j"  
osztálytól „S" osztályig. Március 8-án a „ D /  
és „B " osztály, 15-én a „C", majd 22-én az „A " 
és „S" osztály táncosai mérték össze tudásu
kat, egyúttal eldöntve, ki jut tovább a májusi 
hagyományos Savaria országos és nemzetközi 
táncversenyre, Szombathelyre. Az elmúlt tíz
egynéhány év gyakorlatától eltérően ez alka
lommal az .utolsó fordulóra nem a Sportcsar
nokban, hanem szintén a Művelődési Köz
pontban került sor, ami ugyan a kis befogadó- 
képesség miatt korlátozta a nézők számát, de 
egyáltalán nem csökkentette, sőt talán növelte 
a hangulatot.

Az „S" osztályban -  valószínűleg a helyszű
ke miatt -  az idén nem hívtak meg külföldi 
vendégeket, így igen szoros és megerőltető 
verseny várt a résztvevő öt párra. A zsűrinek 
ugyancsak nehéz dolga lett, hiszen az öt pár
ból hármat nem engedhetett a döntőbe, de e 
közül az öt pár közül bizony igen nehéz volt el
dönteni, hogy ki legyen a kieső. A közönség 
nem minden esetben volt egy véleményen a 
pontozókkal, de azt hiszem, ez minden ilyen 
jellegű versenyen így van (gondoljunk csak a 
műkorcsolyára). Mindenesetre, ha a közönség 
is szavazhatott volna, valószínűleg mind az öt 
pár továbbjutott volna, vagy másképpen alakul 
a rangsor.

Végeredményben az „S " osztály latin-ame
rikai táncaiban a helyezések a következőkép
pen alakultak: 1. Boda Jenő-Korpádi Anna 
(Taurus), 2. Szántó Tamás-Novák Zsuzsa 
(Magyar Kábel), 3. Szalay Attila-Szalai Attilá- 
né (FMH), 4. Várhegyi István-Várhegyiné 
Nagy Rózsa (Budai), 5. Mezei M iklós-M ezei 
Miklósné (HVDSZ). A standard táncokban a 
sorrend: 1. Várhegyi házaspár, 2. Szántó-N o
vák, 3. Szalay házaspár, 4. Boda-Korpádi, 5. 
Kránitz József-Keresztes Erzsébet (Danuvia).

A helyezettek, illetve az indulók között hiá

ba kerestük a hosszú évek óta budapesti baj
nok Jánosi-Gruber párost, de ne gondoljunk 
visszavonulásukra. „Mindössze" annyi történt, 
hogy egyik próba alkalmával Gruber Márta bo
kája megsérült, és így bizony csak a parkett 
széléről nézhette fájó szívvel kollégái verse
nyét. Lehet, hogy távollétük is hozzájárult a 
szokásosnál forróbb vagy inkább izgatottabb 
hangulatú versenyhez?

Hasonlóan izgalommal teli mérkőzésről szá
molhatunk be az „A ” kategóriában is. A mind
két számban győztes Végső István-Rónyai 
Magdolna (HVDSZ) párosnak igen koncent
ráltan és töretlen energiával kellett küzdenie, 
hogy végül is biztosítsa nagyon megérdemelt 
első helyét. Második helyezettek latin-amerikai 
táncokban Kas Zoltán-Füziné, Baranya Éva 
(HVDSZ), standardban Tóth Sándor-Tóthné, 
Garbacz Mária (Magyar Kábel), harmadik pe
dig latin-amerikaiban Becz A ttila-Ó vári Gizel
la (FMH), standardban a Kas-Füziné páros.

A párok közötti versenyeken kívül a klubok 
között is barátságos mérkőzés folyik a vándor
serlegért, az előző évben szerzett pontok-, a 
versenytáncmozgalomban való részvétel alap
ján. Az 1979-es év eredményeit összegezve 
most az „A" és „S" osztályban a HVDSZ Jókai 
Művelődési Központ táncklubja nyerte a serle
get, s mert egymás után harmadszor ért el ilyen 
eredményt, egyúttal az „S" osztály vándorser
legének örökös tulajdonosává is vált. „E" osz
tályban a serleg idei tulajdonosa a Taurus 
Ezüstkerék Táncklub, a „D " kupa nyertese pe
dig a Fővárosi Művelődési Ház.

A második alkalommal, a „C " kategóriában 
indulók létszáma némi reményt keltett, hogy a 
jövőben növekedni fog a felsőbb osztályok 
versenyzőinek tábora. A „C" osztályos verseny 
egy teljes estét lefoglalt; tulajdonképpen ez 
volt az egyetlen olyan alkalom, amikor az elő
döntőt, középdöntőt és döntőt szabályszerűen 
megrendezhették. A felsőbb osztályok verse
nyeihez képest a szurkoló közönség kevesebb 
hangot adott tetszésének, illetve nemtetszésé
nek, noha soraiban mindenütt drukkoló hozzá
tartozókat, barátokat lehetett látni. A döntőben 
azonban, amikor már az első hat helyezés sor
rendjéért folyt a verseny, már hangos felhördü
léseket is hallhattunk a nyílt pontozás számai 
nyomán. Hiába, nincs olyan verseny, ahol a 
pontozó bírók és a laikus közönség véleménye 
egyezik.

A „C" kategóriában a standard és latin



amerikai táncok még együtt szerepeinek. En
nek megfelelően csak egy rangsor alakul ki. Az 
első három helyezett: Mezei Gábor-Szabó 
Katalin (Budai Táncklub), Kiss M ihály-Som o- 
di Ildikó (Ifjú Gárda), Ulicska Emil-Kovács 
Teréz (Radnóti M. Műv. Ház).

Igen nagy véleménykülönbség támadt a 
pontozók között a „B "  osztályosok döntőjénél. 
Az utolsó kör után sem tudta sem a közönség, 
sem maguk a versenyzők, hogy hogyan is áll
nak a standard táncokban. így nagy izgalom
mal néztünk az eredményhirdetés elé, amikor 
kiderült, hogy mindkét számban első a Virág 
Károly-Vág völgyi Györgyi (Radnóti) páros, a 
standardban Aulik János-Ferencz Vera (Ma- 

"gyar Kábel), latinban Takács János-Ács Gab
rie lla  (Danuvia) a második, harmadik pedig 
standardban Benyák Imre-Szirmai Judit (M a
gyar K.), latinban az Aulik-Ferencz kettős.

A versenyzés szüneteiben az elmúlt évhez 
hasonlóan ismét ízelítőt kaptunk a táncmozga
lom másik versenyágából, a formációs táncok
ból. Az FMH két számmal mutatkozott be. Ki
sebb létszámmal, de „érettebben" láttuk vi
szont a tavaly bemutatott koreográfiát, új szá
muk pedig egy nagyon jól sikerült szamba, mai 
diszkó zenére, Benkő Mártonné és Benkő Zsó
fia koreográfiájában. A Danuvia formációs 
csoportjának bemutatója, Filla Edéné koreog
ráfiájával a régi idők zenéjét és csoportos tán
cainak hangulatát idézte fel.

A versenyzők megjelenését (ruháját) nézve 
eszembe jutottak a tíz-tizenkét év előtti „ruha
tárak", amikor a verseny szünetében, sőt for
dulói között gyorsan átadtuk egymásnak az al
sószoknyákat. De még néhány évvel ezelőtt is 
nagyon sok össze nem illő ruhadarabból, díszí
tésből kerekedett ki az öltözet. Most gyönyör
ködve néztük a táncosokat. Őszintén meg kell 
dicsérni a versenyzőket, hogy legtöbbször már 
egyéniségükhöz illően alakítják ki jelmezeiket. 
Öltözködésükre érezhetően pozitív hatású a 
külföldi klubokkal való kapcsolat, a külföldi 
versenyzők magyarországi versenyzése is. A 

.vendégszereplések mindig hoznak valami újat, 
eddig ismeretlen ötletet, amit a következő év
ben viszontlátunk, versenyzőink egyénisége 
szerint átdolgozva.

Amit részemről nem tudok teljesen elfogad
ni, az a kitaposott, agyongyötört és sokszor 
nem a ruhához illő cipők látványa. Tudom, 
hogy jól táncolni a megszokott, begyakorlott -  
mondhatjuk: „betört" -  lábbeliben lehet, de 
azért a versenyzők helyében a drága ruhák 
mellé több cipőt is „betörnék". Legyen olyan 
is, amelyik eleganciájában is párja az öltözék
nek. Annál is inkább, mert ebben a versenyben 
a bájos megjelenéstől függetlenül a lábak tö l
tik be a fő szerepet.

Tavaly szóvá tettem (ki is kaptam érte) a 
csárdás táncolásmódját. Ez alkalommal a tán
cot koreográfiailag és előadásmódban is sok
kal magasabb színvonalon láttuk viszont. Ha
tását a közönség gyakran ismétlődő vastapsa 
is jelezte. A szépen, hangulatosan és „magyar 
táncanyanyelven" előadott csárdásnak idén 
nagyobb sikere lett, mint a paso-doble vagy a 
szamba látványos figuráinak.

Cséky Gabriella

Tömegtánc, sporttánc:

Társastánc 
a nagyvilágban

-  Többszörös bajnokparunk, László Attila 
és Szatucsek Klára neve egyáltalán nem isme
retlen a társastánc kedvelői előtt. Számos ese
ményről ma is emlékezhetünk könnyed, ele
gáns táncukra. Most azonban, hogy a táncos - 
pár (és házaspár) többéves külföldi szerződés 
után újból itthon tartózkodik, arra kérem mégis 
László Attilát, hogy -  mielőtt nemzetközi ta
pasztalataikra térnénk -  mutatkozzék be a 
Táncművészet olvasóinak. Tehát fenntartja, 
hogy „ugyanúgy indult, mint mások' ?

-  Az első tánctanfolyamra 1961-ben irat
koztam be a Lenin körúton, az akkori Tóthné- 
féle tánciskolába (ma Szeifné neve alatt isme
retes). Tizenöt évesen ott tanultam meg a jobb 
és a bal lábamat megismerni. Klári is tizenhá
rom éves kora óta táncol. Csak ő Keszthelyen 
kezdte a Művelődési Házban, Merényi Elemér
né keze alatt, aki szegény meghalt azóta. Szép 
sikere volt annak idején. Egyébként nemsokára 
ugyanúgy, ahogy más, tánciskolából kikerülő, 
táncolni szerető fiatalok tették, egy táncklub
hoz mentem. Annak idején az Egressy klub 
volt ez, a mai Metró klub helyén, s itt mint 
zöldfülű a Benkő házaspár keze alatt kezdtem 
el a versenyzést. Első komolyabb eredményeim 
1963-64 -tő l születtek, amikor a KISZ támo
gatásával a Sportcsarnokban olyan nagysza
bású versenyeket rendeztek, mint a Budapest 
Bajnokság és a Magyar Bajnokság. 1964-ben 
már másodikak voltunk országos versenyen, 
65-ben Miskolcon és 66-ban Szombathelyen 
pedig elsők. (Ezekben az években Módy Júliá
val versenyeztem együtt.) Aztán katonaévek, 
67, 69, 70-ben másodikak lettünk, 1971,72 és 
73-ban pedig magyar bajnokok, mind a latin
amerikai, mind a standard ágban. Klárival 1976 
óta táncolunk rendszeresen együtt.

Tizenkét év aktív tánc után úgy gondoltuk, 
hogy ennek a művészeti és sportágnak van 
még olyan területe, amelyet érdemes meg
ismernünk. Érdekelt bennünket a nagyobb tra
dícióval rendelkező országok társastánckultú
rája, s egyáltalán a tömeges oktatási formája. 
A nyugat-európai nemzetközi versenyeken 
1969-től szerepeltünk. A 72-es Európa-baj- 
nokságon Berlinben hetedikek lettünk, a leg
jobb helyen végeztünk a szocialista országok 
versenyzői közül; a 72-es londoni és berlini v i
lágbajnokságon is az első tíz között végeztünk. 
Ezek voltak a legszebb eredményeink, bár per
sze szerepeltünk más nemzetközi versenyeken 
is. És az ilyen alkalmakon olyan tömegeket lát
tunk a versenyzők mögött, hogy a jelenség fe l
keltette érdeklődésünket. Tízezer fős sport- 
csarnokban, illetve stadionokban hogyan tud
tak nyolcezer aktív táncost összegyűjteni?! -  
ez nekünk megfoghatatlan volt és természete-

I sen izgatott bennünket.
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Latin-amerikai Angol A húszas évek
táncban keringő divatja szerint

-  Mikor váltottak életformát és milyen ta
nulmányokat folytattak?

-  1973 óta nem táncolunk amatőr verse
nyen, s már abban az évben Svájcban -  több
éves ausztriai és svájci versenyzés, illetve tré
ning után -  táncpedagógus vizsgát tettünk. 
Azután 1974-től az NSZK-ban, illetve 
NDK-ban dolgoztunk táncpedagógus szerző
déssel, s 75-ben az NSZK-ban, 78-ban pedig 
Angliában tettünk táncpedagógus vizsgát.

Legnagyobb büszkeségünk, hogy vizsgát 
tettünk az Imperial Society of Teachers of 
Dancing-ná\. Ez a világszervezet többezer pe
dagógust tömörít, s a benne való részvétel már 
nemzetközi minősítést jelent. (Vezető szemé
lyiségei között ott találjuk Margót Fonteynt is, 
soraiban pedig a nagy művészegyüttesek, mint 
pl. a New York City Ballet művészeit.) A társa
ság tagjai különböző szakterületeken dolgoz
nak: balett, néptánc, társasági tánc, latin-ame
rikai táncok, régi idők táncai stb. A tagságot 
hároméves tanulmányi idő és vizsga útján le
het elnyerni. Mi különbözeti vizsgával értük el, 
mert előtte -  csakugyan három tanulmányi év 
után -  az NSZK pedagógus-szövetségében, 
az AHgemeine Deutsche Tanzlehrerverband- 
ban már vizsgáztunk. Ehhez a különböző szak
tárgyakból -  standard, latin-amerikai táncok, 
mozdulatelemzés, balett, zeneelmélet, anató
mia, öltözködés, társasági viselkedés, régi tán
cok ismerete -  évente kellett az elméleti és 
gyakorlati vizsgákon megfelelni.

-  Itt látom a Rheinische Post egyik számát, 
a képen tolókocsiban ülő emberekkel. . .

-  Igen, „tánctanfolyam" tolókocsisok ré
szére. Az utóbbi években egyre népszerűbbek 
a mozgássérültek részére rendezett mozgáste
rápia- és táncterápia-foglalkozások, -  ez is 
pedagógiai tárgy lehet. A kezdeményezés 
egyébként az elmúlt másfél-két évben olyan 
méreteket öltött, hogy jelenleg minden nem
zetközi versenyen ún. tolókocsis bemutatót is 
tartanak. Különben a képen szereplő konkrét 
esetet -  amikor egy lemezlovas segítségével 
táncos gimnasztikát vezettem modern zenére, 
a dzsessztánc, a gyógytorna és a táncterápia

elemeinek felhasználásával -  a Rheinische 
Post mellett még vagy harminc újság hírül ad
ta, sőt az egyik televízió egyórás műsort is ké
szített róla. (Csak épp a képernyőn én nem 
szerepeltem, csupán kollégám, mivel szemé
lyemben nem német tánctanárról volt szó. . .) 
De, hogy visszatérjek a német pedagógiai vizs
gához: a gyakorlati vizsgának fontos része 
volt, hogy a különböző táncokat kiadványból 
olvasva is hibátlanul kellett eltáncolni. Ehhez 
tudni kell, hogy a német táncpedagógiában 
nagyrészt szintén az angol szakkönyvek hasz
nálata a kötelező -  pl. Alex Moore technikai 
könyvei vagy az Imperial Society latin-ameri
kai bizottsága által kiadott kötetek - ,  mert 
nincs német nyelvű könyvkiadás ezen a terüle
ten. Ez mulatságos is volt, nekünk, magyarok
nak pedig elég nagy megpróbáltatás, hogy né
met vizsgához angol könyvből készüljünk fel.

Svájci vizsgánk után az ottani pedagógus- 
szövetségnek automatikusan tagjai lettünk, 
egyébként pedig tiszteletbeli tagok vagyunk a 
holland és a francia pedagógusok szövetségé
ben. De még egy vizsga: egy nyugatnémet 
rock and roll szövetségben pontozóbírói vizs
gát is tettem. -  Alig kell talán hozzátennem a 
felsoroltakhoz, hogy a már megszerzett külföl
di diplomák mellé 1975-ben itthon különböze
ti vizsgát tettünk az Állami Balett Intézetben, 
így a magyar társastánc-pedagógusi oklevéllel 
is rendelkezünk. !

-  Sokfelé jártak tehát, s egyszerre tanultak 
és tanítottak. Megpróbálná összegezni legfon
tosabb, általános tapasztalatait, mielőtt a rész
letkérdéseket érintenénk ?

-  Európa sok országában olyan tradícióval 
rendelkeznek, amilyennel mi nem. Az 
NDK-ban virágzó társastáncéletet figyelhet
tünk meg; úgy látszik, ott még a tudományos 
területen is érdemesnek tartják, hogy a táncág
gal foglalkozzanak. (A lipcsei kiadónak igen
csak jelentősek a társastánckiadványai, s ezek 
nyilván kapcsolatosak a híres lipcsei Táncar
chívum tevékenységével.) Tulajdonképpen azt 
lehet mondani, hogy a szocialista államokon 
belül az NDK-ban, Lengyelországban, Cseh-
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A SAVARIA 1971 -es bajnokság 
győzteseinek emelvényén

Szlovákiában és a Szovjetunió európai részén, 
de Jugoszláviában is a társastánc kultusza elő
rehaladottabb állapotban él, mint nálunk. A 
Savaria és még egy-két verseny rendezésén kí
vül nem rendelkezünk olyan ütőképességgel, 
mint a felsorolt országok. De úgy is mondhat
nám, hogy általában a két Németországban és 
Ausztriában is a társasági táncnak nagyobb a 
hagyománya, mint nekünk. Pillanatnyilag a 
társastánc több millió aktív táncost számlál az 
NSZK-ban, s ezek az emberek nagyrészt a tánc
iskolában táncolnak, másik részük pedig 
táncklubokban, versenyszinten. Az NDK-ban 
viszont már eleve olyanok a lehetőségek, hogy 
nagy kultúrházak állnak rendelkezésre, s így 
megoldhatják a 60 -100  fős csoportok oktatá
sát, ami nálunk közel sem mindenütt megold
ható. A szomszédos országokban tehát e mű
vészeti ág tömegmozgalmát, vagy ennek leg
alábbis a lehetőségét figyelhetjük meg. Ka ná
lunk egy táncklubon belül húsz ember táncol, 
az nagyon szép, de ez még nem a műfaj töme
gesítése. Ha az a pedagógus, teszem azt, száz 
emberrel dolgozna egy tánciskola keretében -  
és ezen belül klubban a versenyzőkkel, amikor 
már kényesebb a munka és mindenképpen ke
vesebb emberrel kellene foglalkozni más 
lenne a helyzet. Ebben az ágban sem akar min
denki világbajnok lenni, hanem egyszerűen 
azért csinálják az emberek, mert hozzájutnak a 
kulturált mozgás lehetőségéhez. Még az új d i
vatirányzatoknál is ezt kell mondani. Például 
Nyugat-Európa átvette az amerikai eredetű 
diszkó- és hustle-irányzatokat, sőt Csehszlo
vákia, Jugoszlávia és részben az NDK is, -  
ezeket a formákat figyelve ugyancsak kulturált 
mozgásról beszélhetünk.

-  Kézenfekvő a következő kérdés: más or
szágokban helyet foglal-e a társastánc az álla
mi oktatásban, vagy ez a feladat kizárólag a 
társastánc-pedagógusok magánpraxisához
kötődik? Találkozott-e például olyan állami 
művészeti iskolával, amelyiknek az oktatási 
rendjébe a társastánc is beletartozik?

-  Úgy tapasztaltam, hogy a szocialista or
szágokban ez a téma mindenütt támogatást él

vez. Ha például az NDK-ban „táncoló ifjúság
ról" beszélünk -  lehet, talán a folklór hiánya 
miatt is - ,  csak a társasági táncot vehetjük 
alapul. Az NDK művelődési házaiban minde
nütt az iskolázott tánc uralkodik, s az ottani 
táncpedagógusoknak ki van töltve az ideje. Ha 
az NSZK-t nézzük: minden nagyvárosban 
megvan az a három-négy magán-tánciskola, 
amelynek -  bérelt vagy saját tulajdonú terem
mel -  olyan a helyiség-lehetősége, hogy egy 
tanfolyamon belül a száz fő foglalkoztatása 
biztosítva van. (Ez a szám a minimum.) Már
most, ha egy kezdő vagy haladó tanfolyam el
végzése után kedvet érez valaki a versenyszerű 
továbbképzésre, akkor vagy a magán-táncis
kolában működő sporttáncklubban táncol to 
vább, vagy különböző sportegyesületeknél. 
Például működik a „München 1860" elneve
zésű futballklub, ebben egy táncklub is műkö
dik, s egy volt világbajnok a csoport edzője. 
Említhetnék más klubot is. Van azonban olyan 
képzés is az NSZK-ban, hogy „tánc-sport-tré- 
ner-képzés". A benne résztvevők arra nem jo 
gosultak a vizsgájuk után, hogy önálló táncis
kolát nyissanak, de arra igen, hogy sportintéz
mények, állami intézmények keretein belül -  
példát hadd mondjak: egy főiskola vagy egye
tem verseny- vagy sporttáncklubjában -  
sportszerű oktatást végezzenek. így azt l$het 
mondani, hogy az NSZK-ban ez az ügy elég 
nagy állami támogatást élvez. Ezért jutottak el 
odáig, hogy a formációs táncban -  rendkívül 
sok formációs klub működik - ,  de az egyéni 
versenytáncban is több világbajnokságot sze
reztek.

-  Olykor, osztrák vagy nyugatnémet világ
bajnokokkal kapcsolatban hallani lehetett 
olyasmit -  éppen eredményeik magyarázata
ként hogy meglehetősen jó ! álltak anyagilag 
és szabad idővel is ahhoz, hogy a különtrénert, 
különórát meg tudják fizetni. Ez nem minden
kinél állhat fenn.

-  Kétségtelen: egy táncospár vagy rendel
kezik jó anyagiakkal, vagy nem, s az előbbi 
mindenképpen előnyben van a másikkal szem
ben, mert eleve nem szorul rá, hogy napi nyolc 
órát dolgozzék, s további hármat még tréning
gel töltsön el. De arra bőven volt példa az el
múlt húsz-harminc év alatt, hogy az 
NSZK-ban nagyon sok olyan pár jutott el az 
országos bajnoki szintig, akinek közben dol
goznia kellett ~ tehát nem csupán a személyes 
szituáltság határozza meg az előrejutást. Ang
liában ez a kép már úgy változik meg, hogy az 
országban általában is hiányzik a nagy, töme
ges képzés,'vagy legalábbis nem olyan nagy a 
mérete, mint az NSZK-ban. Nem rendelkeznek 
nagy termekkel, Londonban körülbelül öt-hat 
olyan terem található, ahol százak táncolhat
nak (lehet, hogy tévedek persze, és a helyzet 
kedvezőbb), e termeken belül rendeznek nagy 
tömegek részére táncoktatást. Az angol társa
sági vagy báli tánckultúra azonban úgy alakult 
ki, hogy kis tánciskolákban tanulnak -  a jó 
módú emberek gyerekei. Az angol táncokta
tásra inkább vonatkozik, hogy a jómódú szülők 
gyerekei tudták biztosítani maguknak az állan
dó tréner munkáját. S mondom, az angliai álla
potokra az is jellemző, hogy a műfaj csoportos
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vagy tomegesített formái nem olyan nagymé
retűek, mint az NSZK-ban, Amerikában vagy 
Japánban. Az USA-ban a legtöbb nagy egye
temnek olyan táncklubja működik, amelynek 
programjában a társastánc a folklórral párosul, 
pl. az ún, country- vagy a square-dance-ok 
művelésével. Japánban természetesen szintén 
működnek magániskolák, de a műfaj ismét je 
lentős állami támogatást élvez, s ez az ág -  az 
NSZK-hoz hasonlóan -  szintén nem a kulturá
lis, hanem a sporttevékenységhez tartozik. A 
táncosok nagyon jók, tömegesen talán a leg
jobbak a világon. Háromszáz Sonderklasse 
párjuk táncol; felveszik a versenyt a világszín
vonallal. Angliában is vannak ennyien, csak 
nagyobb tradíció nyomán, míg Japánban az 
egész műfaj nem öregebb húsz évnél.

-  A ttó l tartok, a következő válaszban erős 
összegezésre kényszerül, hiszen a témáról es
tig beszélhetnénk. Mégis megkérem, próbálja 
felvázolni a nyugat-európai tánciskolák prog
ramját és tevékenységét, valamint a táncosok 
lehetőségeit.

-  Akik kikerülnek a nagy tömeget foglal
koztató kezdő és haladó tanfolyamokról, még 
nem versenyzők. Ellenben -  mint más sportá
gakban is -  részt vehetnek és részt is vesznek 
gyakran az ún. jelvényszerző mozgalomban 
(Nálunk is volt ilyen a KISZ égisze alatt nyolc
tíz éve, csak valahogy feledésbe merült.) A 
másik, világszerte elterjedt foglalkozási forma 
az ún. világtáncprogram, amelyben az elmúlt 
évek folyamán tizenkét tánc szerepelt, amit 
azonban később még a beat-anyag és a disz
kó-anyag egészített ki. (Művelőit és a pedagó
gusokat évente megjelenő program tájékoztat
ja Tokiótól New York-ig, s a szocialista orszá
gokban is.) A jelvényszerző mozgalom után, 
amikor már táncsportról beszélhetünk, a tánc a 
magániskolákban zajlik, illetve az említett 
sportklubokban részklubként, sportágként. 
Hangsúlyozom, az NSZK-ban ezen a csator
nán keresztül érvényesül az elég jelentős álla
mi támogatás. A tánc ugyanúgy szerepel a 
sportágak között is, mint a súlyemelés és az 
ökölvívás, s a T betű alatt nem csak a tenisz 
szerepel.

Feltűnő, hogy a nyugat-európai tánciskolák 
oktatása általában minden korosztályra kiter
jed. A gyermektánc oktatását, a 4 -8  éves kor
osztály táncos játékokkal egybekötött képzé
sét az NSZK magániskoláiban és sporttánc
klubjaiban éppúgy megfigyelhettük, mint az 
angliai magániskolákban, vagy a holland, bel
ga és osztrák iskolákban. S a képzés a gyerme
kek mellett a diákok, főiskolások, dolgozó fia
talok, házaspárok, az egyedülállók és a nyug
díjas korosztály foglalkoztatását egyaránt ma
gába foglalja, sőt a mozgássérültek és testi h i
bások már említett terápiáját is. Minden kor
osztály foglalkoztatásának megvan az itthon 
is jórészt ismert indoka. A fiataloknál a kultu
rált, közösségi szórakozásra nevelés a cél, a 
felnőtt és nyugdíjas korosztálynál pedig az ak
tív mozgásra és a szabad idő helyes kihaszná
lására való nevelés; kimozdítani az embereket 
a visszavonultságból, a szűk környezetből, 
akár elszigeteltségükből is.

-  És az iskolák táncválasztéka ?

Cake walk

-  Az iskolákon belül persze óa/eííoktatás is 
folyik, szteppxáne és színpadi táncok oktatása 
ugyancsak. Csak minden iskola slágerét a mo
dern- és divattáncok nyújtják, s mindig a leg
utóbbi divattáncok térhódítását követve; ezek 
adják a „tánciskolaipar" reklámalapját. A divat
táncokhoz tapadnak a többi, hagyományosabb 
táncok, mert a hustle és a salsa mellett „e l
adják" az angolkeringőt és a foxtrottot is. Ily 
módon a divattánchoz kapcsolva a világtánc - 
programot ugyancsak betanítják

Az oktatási programon belül külön jelentő
sek a különböző történelmi társastáncok. Az 
ún. régi idők táncai különösen Angliában ter
jedtek el. A XVI-XVII. századtól kialakult an
gol vagy más (részben udvari) táncok stilizált 
formáiból mintegy száz tánc alkotja az Old t i
me dance-ok csoportját. A régi táncok alapján 
felépült mai koreográfiák, a sequence dance- 
ok ugyancsak népszerűek. -  A nyugatnémet 
iskolákban viszont az elmúlt húsz év alatt erő
sen kifejlődött a századfordulótól a második 
világháború végéig uralkodó táncok kultusza 
és oktatása. Olyan táncokat elevenítenek fel, 
mint a régi foxtrott, shimmy, charleston, ga
lopp, kreutzpolka, polkamazurka, a tangó 
1913-as formája, az ún. boogie-irányzat és a 
későbbi évtizedek táncai. Ezek a táncok na
gyon kedveltek, s rendszerint bemutató tánc
ként szerepelnek. Minden bálon -  teszem azt, 
egy főiskolai ünnepély keretében -  nemcsak 
az olyan hagyományos táncok szerepelnek, 
mint a bécsi vagy az angolkeringő, a tangó 
vagy a latin-amerikai táncok, hane/n ez a régi 
táncréteg is. Ezért a legtöbb tánciskola prog
ramjában az ilyen oktatási anyag ugyancsak 
szerepel.
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Karikatúrák a századelő táncdivatjáról: ______________________________
Farsa"9  Csárdás

Talán nem érdektelen, hogy ez a műfaj a 
táncklubok programjában ugyancsak rendkívül 
népszerű. Például Düsseldorfban és Bremer- 
havenben működik az NSZK két legeredmé
nyesebb formációs táncklubja -  mindkét cso
port többször volt világbajnok ebben a műfaj
ban, standard és latin-amerikai táncokban is 

mindegyikük programjában az előbbi ver
senytáncok mellett a századforduló táncaiból 
készült kereográfiák is szerepelnek. Európa- és 
világbajnokságokon, tévéadásokon vagy 
egyéb, nagyszabású megmozdulásokon bárhol 
előadhatják őket. Tehát ezeket a formákat is
ápolják.

Még az is említést érdemel, hogy a nyugat
európai társastánckultúrában nagy népszerű
ségnek örvend az amerikai eredetű, de még 
korábbi, történeti táncrétegből származó squa- 
re-dance-ok (négyes táncok) és körtáncok 
gyakorlata. Csupán az utóbbi öt évben terjed
tek el, de népszerűségük felveszi a versenyt a 
divattáncokéval, akár a diszkó-táncokéval is. 
S nem is csupán az ifjúság körében, mert a 
nyugdíjas korosztály ugyancsak kedveli.

-  Elérkeztünk viszont a legújabb divathul
lámhoz is. Itthon a „diszkó "inkább mint szóra
kozásforma ismert. Hallhatnánk ezért bőveb
ben is a diszkó-táncokról?

-  A diszkó-tánc ugyanúgy új irányzat, mint 
egykor a charleston vagy a latin-amerikai tán
cok voltak. Ezeknek is megvan az iskolázott 
formájuk. Tehát nem abból áll a tánc, mint 
amit itthon is körülbelül húsz diszkotekban lát
tam, mert -  epileptikus rángatózásoknak vol
tam tanúja. Hogy a külföldi diszkókban gazda
gabb-e a táncanyag formakincse? Igen, mert a 
tánciskolák nem négylépéses anyagot oktat
nak.

Egyébként a diszkótáncmánia két kiinduló
pontja és fellegvára San Francisco és Puerto 
Rico. San Franciscóból indult el az ún. érintős 
táncok irányzata és a hustle, a Puerto Ricó-i 
stílus pedig a salsa, a dél-amerikai ritmusú „fe- 
nékforgatós" tánc diszkóváltozata. De szinte 
egyidejűleg alakult ki a New York-i diszkói
rányzat is.

Általában az irányzatnak igen erős a hatása, 
kiadványok útján is terjed. Hoztam magammal 
például egy „analfabétáknak" kiadott amerikai 
könyvet, melyet utóbb Londonban is kiadtak a 
diszkó-hustle leírásával. És ebbe a témába 
vág: két évvel ezelőtt valóságos őrületet vál
tott ki az amerikai diszkófilmek irányzata. Fred 
Astaire után az amerikai filmgyártásba ismét 
visszakerült a tánc, diszkóstílusban, olyan 
nagy szereplőkkel, mint John Travolta, vagy a 
különböző amerikai dance company-k tánco
sai. A filmek felerősítették a diszkó-táncok ter
jedését, sikerük pedig abban is jelentkezett, 
hogy az ifjúságnak megint kedve támadt a ko
rábbi társasági formában táncolni, megint 
megfogni a partnernőt, nem csak rángatóz
n i.. . így ez a stílus a beat-irányzat hanyatlá
sát is jelentette és a visszatérést a beat miatt 
elhagyott társasági formákhoz.

A stílus elágazásai között egyébként már 
évekkel ezelőtt kialakult a line-dance, tehát a 
„vonaltánc" program, amely részben még hoz
zánk is eljutott a shake formájában vagy a leg
különbözőbb fantázianevek alatt. A táncosok 
ebben egymás mellett és mögött állnak több 
sorban, egy irányba néznek. Ezt tehát még 
nem partnerrel, hanem tömegben táncolják 
együtt, meghatározott, kötött koreográfiái 
rendben. A másik az ún. érintős táncok cso
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portja: itt a hagyományos táncokhoz hasonló
an a fémpartner megfogja és vezeti a nőt, s a 
legkülönbözőbb forgásokat végzik. Ezt az 
irányzatot kezdeményezte John Travolta, s a 
táncnak ma már százféle változata él a divat
ban. A legismertebb a hustle, amelyben kézfo
gással és a legkülönbözőbb fogásmódokkal 
táncolnak, de már a hustle-nak is több válto
zata alakult ki. Van latin-hustle, tangó-hustle, 
Chicago-hustle, New York-hustle, és a jó ég 
tudja, hogy még hányféle változat. Úgy tud
nám ezeket a táncokat összefoglalni, hogy a 
latin-amerikai táncok figuráit egy új zenei 
elosztásban használják fel. Tulajdonképpen a 
Puerto Ricó-i kiindulású salsa is a latin-ameri
kai stílus átültetése diszkóra; ezt a táncot a 
csípőmozgás, a csípő maximális igénybevétele 
jellemzi. Ezt a Karib-vidéki táncot láthattuk 
már Bernstein-Robbins West Side Storyjában 
is feltünedezni.

-  Térjünk vissza ismét a pedagógia gondja
ihoz. Hogyan, milyen szervezetek útján oldják 
meg a világban a táncpedagógusok tovább
képzését?

-  Kezdjük azzal, hogy az NSZK-ban min
den megy értek van egy ún. táncsportszerveze
te. Ez a szervezet -  tehát nem magánvállalko
zás, hanem államilag támogatott sportintéz
mény -  gondoskodik havonta egyszer vagy 
kétszer a kétnapos továbbképzésről. A résztve
vők kiváló oktatók irányításával tanulhatnak 
versenyanyagot, illetve általános mozdulate
lemzést.

Sokkal nagyobb szabásyak persze az évente 
megtartott tánckongresszusok, melyeken al
kalmanként mintegy 800 német és 200 -250  
külföldi táncpedagógus vesz részt. Két nagy
városban, Hamburgban és Mainzban rendezik 
meg már öt éve. Elég borsos áron lehet részt 
venni, tudniillik csak olyan pedagógusok je 
lentkezhetnek, akik tagjai a német táncszövet
ségnek, illetve más társszövetségnek (s ez 
máris feltételezi a tagdíjfizetést); a részvételi 
díj 160 márka és még a szállás stb. költsége. 
Viszont az egyhetes összejöveteleken a világ 
legjobb pedagógusai oktatnak, számos volt v i
lágbajnok is szerepel köztük. A kongresszus 
témaválasztéka rendkívül széles: a balett kivé
telével szinte minden előfordul. A napi hatórás 
oktatásban dzsessztánc, divattáncok, régi tán
cok, mozgásterápia oktatás, sztepptánc, a 
tánctanfolyamok egyszerűbb anyagának reví
ziója és megújítása szerepel. Hatalmas anyag 
és nagyon hasznos a pedagógusok tovább
képzésében, de mondhatnám, már az is elég 
egy embernek, hogy végigülje és végigjegyze
telje az egész programot. Hasonló kongresz- 
szust persze rendeztek Ausztriában, Svájcban, 
Lengyelországban, az NDK-ban, az utóbbi 
években pedig a Szovjetunióban évente két
szer is, amit dr. Norvaisa és a vilniusi táncklub 
kezdeményezett.

A versenytáncok oktatásában a továbbfejlő
dést az is szolgálja, hogy az Imperial Society 
évente kiadja a standard és a latin-amerikai 
táncok „újraírt* versenytechnikáját, s ez az 
irányadó az oktatók részére Tokiótól San Fran-

ciscóig. Az „újraírt technika" természetesen 
Csehszlovákiában vagy az NDK-ban is auten
tikusnak számít, s előírásai ugyancsak mérté
kadók a lengyel vagy jugoszláv pedagógusok 
körében. A Szovjetunióban a versenytáncosok 
vezető trénere, dr. Norvaisa szintén ebből az 
anyagból oktat.

A képzés témáját is érinti, s egyben kiegé
szíti a már említett szervezetek körét, ha meg
említem, hogy a különböző társastáncok és 
táncszövetségek sorában érdekes kivételt alkot 
a rock and roll. Ez a tánc ugyanis nem foglal 
helyet a versenytáncok között, viszont éppen 
ezért a jelentősebb társastánckultúrájú orszá
goknak külön rock and roll szövetségük van, 
vagy külön szakosztályuk az ismert szövetsé
gen belül. Svájc és különösen Franciaország 
támogatja ezt a műfajt (az ágazat világbajnoka 
is a franciák közül került ki), amatőr és hivatá
sos szinten. A rock and rollnak olyan stilizált 
formáját alakították ki, amely az erőteljes akro
batikával párosul, pl. fej fölötti dobásokkal, 
vagy azzal, hogy épp a partnernő dobja a férfit. 
Az akrobatikával vagy modern gimnasztikával 
azonosuló mozdulatok teszik, hogy jelenleg 
ezt a táncot érezzük a sporthoz legközelebb. 
Nagyon érdekes ez a forma és nagyon népsze
rű. Az osztrák vagy német televízióban szinte 
hetente lehet látni ilyen bemutatókat, sőt okta
tási programokat.

-  Most, hogy újból itthon kívánnak dolgoz
ni, a bő tapasztalat birtokában milyen elképze
léseket alakítottak ki?

-  Vissza kell előbb utalnom a televízió feb
ruári Tánclépésben c. adására. Úgy érzem, itt
hon nem az a probléma igazán, hogy a táncpe
dagógusok kiöregedtek volna. Mert szerintem 
egy hatvanéves pedagógus olyan gyakorlattal 
rendelkezhet, hogy egy huszonöt éves világ
bajnok táncospárt is lekörözhet a tanításban. 
Inkább az aktivitásuk köre, foglalkoztatottsá
guk a bizonytalan; gátolja például tevékenysé
güket az is, hogy teremhiánnyal küszködnek. 
Szerintem a jelenlegi pedagógusgárda aktivi
tása ugyanolyan jelentőssé válhatna, mint a je 
lenlegi versenyzők pedagógussá képzése. És 
ez az ügy ugyanolyan támogatást kívánna, 
mint bármelyik más, sántikáló művészeti ág. 
Nem tudom, mennyire reális, ha a KISZ vagy a 
sportszervek segítségét ig énye ljük ...?  Mi, 
hogy saját elképzeléseinkről szóljak, először a 
tömeges oktatást szeretnénk megvalósítani. 
Nemcsak a versenyzőkkel való foglalkozást ér
zem célnak, hanem -  sőt elsősorban -  a bá
zist adó tömegek kinevelését. Ha meggondo
lom, ez nem is csupán személyes programunk, 
hiszen akár a pályán lévő régi pedagógusok
nak, akár a pedagógussá váló versenyzőknek 
is ez lehet a célja. A különböző hivatalos szer
vek, művelődési otthonok ehhez nyújthatná
nak sok segítséget. A szakmán belül pedig -  a 
hasznos, de rövid és évi egyszeri miskolci to 
vábbképzés mellett -  a ritmikus, rendszeres 
továbbképzés biztosíthatná a további fejlődést. 
. . . Remélem, nem baj, hogy végül mégsem 
csupán kettőnk igényéről szóltam?

M. L.
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