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Az Álomkergetők második szereposztásában lépett fel Király Melinda, Tárnoki Tamás, Németh 
Sándor és Szekeres Lajos (Törőcsik felv.)

Mire ezek a sorok megjelennek, a Győri Ba
lett lezárja „belülről" bizonyára küzdelmes, „k í
vülről" viszont igencsak sikeresnek mondható 
évadját. Addigra a kis létszámú társulat maga 
mögött tudhat már két premiert -  azaz hét ba
lettmű színrevitelét egy budapesti, néhány 
vidéki és egy milánói „tájolást", dolgoztak 
vendégművésszel és vendégkoreográfussal; 
önállóan és operai betétben; megízlelhették a 
hazai és külföldi fogadtatás izgalmait. S hogy 
mindezt miért sorolom? Mert úgy vélem, min
den szezon vége, de különösen az első évadé, 
arra ösztönzi a társulatokat, hogy számot ves
senek az elmúlt időszak munkájával, s kijelöl
jék a további utat. A fiatal győri együttes má
sodik bemutatója után is már körvonalazhatók 
a társulatot jellemző erények, s jobban felszín
re kerültek a hiányosságok is.

Markó Iván ismét háromrészes, kisformátu- 
mú művekből álló műsort szerkesztett. Most 
nem sikerült időarányos harmadokat kialakíta
nia : az Álomkergetők -  ha nehezen is társítha
tó más, hangulatában és időtartamában ha
sonló darabbal -  mint önálló műsorrész arány
talanul röpke. (A dolgot csupán azért említem, 
mert már az együttes gyakorlatában is volt rá 
példa, hogy két rövid koreográfiából épült fel 
egyetlen, arányos műsorharmad.)

A repertoárban betöltött szerepe miatt az 
estet nyitó balett három aspektusból is említést 
érdeme,. Az Álomkergetők vendégkoreográfus

alkotása, nem az együttes táncosaira készült, s 
atmoszférájában és matériájában is elüt az 
együttes eddigi hangvételétől, műsorkínálatá
tól. A Münchenből hazalátogató Vámos 
György P. Csajkovszkij op. 78-as szimfonikus 
költeményére tervezett miniatűrje ugyanis nem 
más, mint egy hangulat -  szinte érzelemmen
tes -  felmutatása. A három ifjú képzeletében 
megelevenedő allegorikus nőalak a megfogha
tatlan, s szavakba alig önthető vágyakozást 
képviseli -  valami, szinte megnevezhetetlen 
iránt. A koreográfia mintegy pillanatfelvétel a 
három fiatalról, akik -  mielőtt útjuk elágazna 
-  egy villanásra még valami azonosban hisz
nek. Á neoklasszikus táncnyelv egyéni színe
zésével Vámos György nehéz feladat elé állí
totta az ebben az idiómában még gyakorlatlan 
táncosokat. Ezprt az érettebb technikájú, felké
szültebb előadók lábára s habitusához illő ka
marabalett alig értékelhető reálisan. Az előa
dók közül a három férfi, Kiss János, Szabó Ele
mér és Szekeres Lajos jobban megérezte a mű 
kamaszosan lázongó hangulatát. Bombicz 
Barbara azonban technikailag és színészi,eg 
még éretlen az elvont nőalak életrekeltéséhez. 
Az Álomkergetők színrevitelét mégis fontosnak 
érzem: táncos és közönség egyaránt igényli, 
hogy minél többféle stílusú, hangulatú és 
nyelvezetű koreográfia kapjon helyet a széle
sedő repertoárban.

Markó Iván háromtételes művét. A számú -
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rájx is többször láttam, s minden alkalommal 
más és más darabbal találkoztam. Ezért úgy ér
zem, hogy ez a koreográfia szinte „kabinetda
rab", az egzotikus környezet, a nagyszerű 
szcenírozás, a hatásos zene és látvány ellenére, 
sőt az akrobatikus mozgáselemek, a sejtelmes 
és titokzatos figurák ötvözése ellenére is. A mű 
hitele a címszerepet alakító előadón múlik. 
Rajta áll, hogy több lesz-e a történet, mintsem 
egy bűntudat vázlatos rajza. Fülöp Viktor olyan 
lebilincselően tolmácsolja a meghasonlott 
egyén és az idejét múlt, de történetileg értékes 
létforma drámáját, hogy a koreográfia követke
zetlenségeit is elfogadtatja. Fülöp szamurája 
fenséges, kemény és látszólag tántoríthatatlan 
„mester" a középső tételben. Az első és utolsó 
epizódban viszont önmaga s a szamuráj-lét 
múltját és jövőjét megkérdőjelező, elbizonyta
lanodó „magánember". Tragédiája is talán ab
ból adódik, hogy e kettő mégsem választható 
el benne. Fülöp arcjátéka, egy-egy mozdulata 
vagy gesztusa ritkán megszülető aurát teremt a 
figura köré. A nem annyira táncos, mint inkább 
akrobatikus mozgáselemekből szőtt középső 
tételben a férfikar nagyszerűen kelti életre a fa
natizmus és lázadás feszült kettősségét. 
Ugyancsak emlékezetes a megsemmisülést és 
megbékélést hozó, szépségében is riasztó ma
dárcsapat, a hat táncosnő kétszeri rövid epi
zódja. A mű különleges atmoszférájához Met
ier András lenyűgözően puritán díszlete épp
úgy hozzájárult, mint a Hani János által kidol
gozott világítás, s Gombár Judit stílusos je l
mezterve. Az igényesen válogatott zene Váray 
László közreműködésével megszólaló „élő" 
pillanatai pedig együtt éltek a színpadi ak
ciókkal.

Az Ősök és utódok című egyfelvonásosban 
Markó Iván már korábban is exponált gondo
latkörében teremtett ismét komplex, táncszín
házi művet. A koreográfus választása L. Bern
stein 1963-ban bemutatott III. (Kaddish) szim
fóniájára esett. A beszélt dráma és az oratóri
um kettősségét hordozó zenemű szövegét 
ugyancsak a zeneszerző állította össze. Érde
kesen vegyül benne a rekviem-jelleg és a him- 
nikus hang, míg a koreográfia inkább az Em
bert és az Életet dicsőítő vonásokat erősíti fel. 
Az Ember Istennel perlekedő küzdelme, aláza
tos és lázadó, fejet hajtó és vádaskodó önte
remtése mintegy a madáchi Tragédia táncver
ziója.

Puszta és kietlen tájra vezet a mélyből érke
ző, magányos ember útja. Vízióiban eget-föl- 
det, csillagok sorát bejárva ismeri meg saját és 
társai sorsát. Egy-egy zenei tétel, a narrátor, 
valamint az Embert alakító Markó Iván mindig 
új és új oldaláról tárja fel az Isten-Ember kap
csolatot. A magasztalást felváltja az elveszett 
hit visszakövetelése; a dicsőítést vádaskodás, 
majd megbocsátás követi. A magára hagya
tottságot, hit nélküli világot és pusztulást ál
modó hős azonban az új napra ébredve rádöb
ben: az ember a világegyetem legmagaszto- 
sabb teremtménye, csakis ő formálhatja újjá és 
széppé a földi világot.

Markó emberközpontú, kitárulkozó pátosza, 
s a gyönyörű, jelenetenként változó színpad
kép látványa nem helyettesítheti a kiérlelt fo r

Álomkergetők, Bombicz Barbára

málást, s nem kárpótol a romantikus hevület 
helyén uralkodó szentimentális hangvételért. 
A koreográfiában felcsillan egy-egy jól meg
komponált részlet, de a kidolgozottabb tánc
sorok is elvesznek a gesztusokkal és színpadi 
effektusokkal dúsított egysíkú táncszövet egé
szében.

A tánckar hihetetlenül sokat dolgozott és 
fejlődött az elmúlt egy év alatt. Ebben a mű
sorban azonban kevés kiugró teljesítmény szü
letett. Az Álomkergetőkben Szekeres Lajos 
tiszta és precíz technikája emelkedett ki. Király 
Melinda érett egyénisége, hajlékony és képié-
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1. Ősök és utódok -  az Ember szerepében Krámer György
2. ősök és utódok, a „falanszter jelenet" (TörŐcsik felv.)
3. Ősök és utódok, Markó Iván és Szekeres Lajos a gyermekzenekarral
4. Ősök és utódok, az előtérben Király Melinda és Markó Iván

kény teste a Szerelem allegorikus alakjaként 
most is tökéletes hangszerként muzsikált. Saj
náljuk viszont, hogy a koreográfus Markó Iván 
ezúttal igencsak szűkkeblűén mérte a szerepet 
a táncos Markó Ivánnak.

A mindvégig nagyszerű díszletek, a sokféle 
ötletes jelmez, a gondosan tervezett világítás s 
a színház adta egyéb, technikai lehetőségek 
lenyűgöző színházi látványt teremtenek. Félő 
azonban, hogy a társulat nehezen fog tudni ki
mozdulni gyönyörű, tágas, különleges effektu
sokat is biztosító anyaszínházából, ha a külön
féle eszközök használata ennyire túlburjánzik.

A Győri Balett első, őszi bemutatkozása a 
maga kiugró színvonalával további, felfokozott 
várakozást keltett. A társulat egyéni profiljának 

\  kialakítása, az egyenletesen magas előadói és 
alkotói nívó megtartása nem könnyű feladat, 
csakis „küzdelmek" árán valósítható meg.

F uchs  L ív ia
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/ / MINTHA..."
Kényszer szülte összeállításban, csak fele 

részben láthattunk új műveket a Népszínház új 
bemutatóján; a műsor első felét az „Egy mon
dat" c. összeállításból ismert koreográfiák al
kották. Az anyaszínház kis méretű színpada és 
a sérülések együttesen kizárták annak a lehe
tőségét, hogy a fővárosi nézők is megtekint
hessék a „Mindenki tánca" c. új műsor teljes 
programját. így tehát csak a látottakról mond
hatok véleményt.

Megjegyzéseimhez elöljáróban idézni sze
retnék Györgyfalvay Katalin írásos bevezetőié-

Utcák és kitérők, Nógrádi Katalin, Tóth István 
és Halper János

bői. „Úgy gondoljuk, hogy éppen napjainkban 
igen nagy szükség lenne a közös gondolkodás, 
együttérzés képességére és a >>valóságos« va
lóság tudomásulvételére. . . .  Új műsorunkban 
is eddigi alapelveinket igyekszünk követni. Té
máját -  természetesen táncos, sőt néptáncos 
fordításban -  jelenünk szolgáltatja: az a nap-

Vereség, Nagy Zoltán
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Megjegyzések
a Népszínház táncegyüttesének 
Mindenki tánca c. műsorához

jainkban nagyon is érezhetővé vált kettősség, 
amely a nemes céljaink és botladozó valósá
gunk közti különbséget egyre feltűnőbbé teszi. 
Ez a kettősség nap mint nap fejbe kólint mind
nyájunkat, nevetséges vagy kétségbeejtő, leg
inkább tragikomikus helyzeteket teremtve. A 
tánc különösen alkalmas ilyenek érzékeltetésé
re: a szórakoztató látványosságból »alattomo- 
san« tud kibújni a komoly tanulság."

Milyen úton, milyen eszközökkel közelíti 
meg célját, ha jól értettem: a mi és mai vilá
gunk, jelenünk bemutatását e műsor?

A két budapesti előadáson jobbára azonos 
koreográfiákat láthattunk. Az első alkalommal 
a Játék szerepelt nyitószámként, a második al
kalommal a Tusa. Szerencsésebb választásnak 
érzem az utóbbit, alkalmas a néző előkészíté
sére, áthangolására. Az Ostinato világos gon
dolatát, szerkesztését -  nagyon jó tolmácso
lásban -  Györgyfalvay Katalin egyik legjobb 
koreográfiái vállalkozásának tekinthetjük. Ta
lán e műben jelentkezik legtisztábban a művé
szeti vezető gondolata: „Alapvetően fontosnak 
tartjuk, hogy művészi szándékaink egyeznek 
minden paraszti hagyománynak azzal a lénye
ges vonásával, hogy közösségi gondolkodás- 
módot és érzésvilágot tükröz; egyéniségei nem 
különleges hősök, hanem valamennyiünk le
hetőségeit, vagy éppen korlátáit képviselik."

Szigeti: Requiem a forradalomért c. koreog
ráfiája Somogyvári Erik előadásában még most 
is adósunk marad a hajdani élménnyel, de hát

tudomásul kell venni a társulat adottságait. 
A mostani előadó személyiségétől egészében 
távolmarad a mű, annak ellenére, hogy egyes 
részleteit -  pl. a csörgőjátékot a sarkantyúval 
-  igazán átélte. A koreográfia dinamikusabb 
mozzanatai viszont még most is üresek, a mű 
tisztaságát pedig változatlanul zavarják a kí
vülről jött jelzések. Az indításban még indokolt 
a zászló (nem ártana szebben, jobban forgat
ni), de nem értem, miért nem bízik a koreográ
fus igazán saját munkája erejében, miért nem 
hiszi el, hogy egyetlen ember is betöltheti a 
teljes színpadot? Miért kell direkt figurákat, je 
leket behozni még a színpadra? (Katonák, 
fegyver, császári zászló.) Az első előadáson 
negyedik számként szerepelt Orsovszky Ist
ván: Egyformán c. műve. Furcsa volt most v i
szontlátni a tavalyi szolnoki fesztivál egyik leg
sikerültebb férfitáncát „vegyeskari" műként 
Nem tett jót az alkotásnak az „amazonok" 
színpadra állítása. Eredeti gondolatából kisza

Győzelem, Somogyvári Erik

Mintha (Diósi Imre felvételei)
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kítva már elvisel hetet len né vált militarizmusa, 
még akkor is, ha a koreográfus a lányok befe
jező mozdulatával, a férfiakat lágyan átfogó 
női gesztussal fel kívánta oldani a „katonásko
dást".

A második előadáson -  amennyiben a mű
szaki feltételek lehetővé teszik -  a Kettős ke
rült volna bemutatásra. Megengedhetetlennek 
és felelőtlenségnek érzem, hogy az előadók az 
erősítő berendezések műszaki állapotának, ke
zelőinek védtelen kiszolgáltatottjai legyenek.
A nézők sem igénylik az „ügyeletes rendező 
kontra technika" nyíltszíni viadalát. Ez ma már 
amatőr csoportnál sem fordulhat elő, hivatásos 
együttesnél pedig különösen nem! (Mindez 
nem tartozik ugyan a kritikához, de az előadás 
összképéhez igen.) A Lánc zárta a műsor első 
részét. Szeretem ezt a koreográfiát, mert indi- 
rekt módon általános érvényű, emberi dolgok
ról beszél, de úgy érzem, nem kellene „megfe
jelni" a pirosszoknyás lány bejövetelével, aki 
még egy piros kendőt is kiemel a földön ma
radt fiú ingéből. Ismét egy indokolatlan direkt 
jelzést kaptunk, s ráadásul a megoldás ellent
mond a már idézett műsorbevezetőnek:
„. . . nem szabad alábecsülni a közönsé
ge t. .  . "

Az egyetlen koreográfia, amely némi sza
badságot engedett a nézőnek, az Utcák és k i
térők címet viselte. Mindenki szabadon, ked
vére asszociálhatott, s még a látvány is érdekes 
volt. A fénycsíkok és síkok alkalmazása, a tér 
minden oldalról történő kitöltése izgalmas fo r
mai játék, s hogy a kitérőkben mi történik? -  
az kinek-kinek, ismereteire bízott „játék". A 
Vereség (a közönség által adott címe: Lidérces 
álom) Izsó Táncoló juhászát állítja színpadra, 
körülötte fekete trikóba, piros kartonszoknyá
ba, fehér cérnakesztyűbe öltöztetett lányok * 
táncolnak, fejükön belülről világított konyakos 
üveggel, s két fiú is üveges táncot jár. A ro
mantikus műzenére indított lassú „lejtő"-bői 
dinamikusabb mozgásokba átváltó férfi önma
gában is elmondja mindazt, amit az alkohol
mámorban búsongó életekről el lehet monda
ni. De ez nem elég a koreográfusnak, harsogó 
magyarnótára felébreszti táncosát, aki az üres 
üvegek egy részét még ki is viszi a színpadról. 
Ismét csak úgy érzem, hogy az alkotó nem bí
zik a szólótánc színpadi erejében. Pedig ezúttal 
Nagy Zoltán igazi táncos egyéniség; önállóan 
is el tudja táncolni a koreográfus közlendőit.

A Győzelem és a Mintha c. művekkel már 
csak esik az előadás íve. (Lehet, hogy ez a 
szerkesztés szándékos?) Bár a művészeti ve
zető igazán alaposan elmagyarázta nézőinek, 
mit is kell látniuk a művekben, a tájékoztatás 
ellenére is mindkét alkotást zavarosnak érzem.
A Győzelem leírhatatlan koreográfia, s azt h i
szem, e felismeréssel nem állok egyedül. Tu
dom, hogy az alkotó kedveli a groteszket, de 
az egymásra halmozott formákból, szövegek
ből, a gitáros fiú énekeiből, a külső töltelékele
mekből és Szt. Pál levelének szövevényéből 
igazán nem tudom, hogy hol jelent meg a győ
zelem? Félelmetes, szorongató víziókat láttam, 
táncot nem. A látszólag tudatos szerkesztés
ben az indokolatlan helyzetek gondolati tisztá
zatlanságot fedeznek. (Mindehhez még azt is

megtudtuk, hogy az alapötletet a „Lehet-e 
négy tűz között táncolni?" mondás adta.)

A lakodalom mottója Váci Mihály versének 
utolsó szakasza, s innen a cím is:

„Világunk mintha már az lenne, 
minek az ember elképzelte, 
s benne semmi dolgunk se lenne, 
s mintha belenyugodnánk ebbe."
Lakodalom ez a tánc, melyben maga a mu

latság a fontos, nem pedig, hogy ki a meny
asszony, ki a vőlegény. Hiszen a főszereplők 
állandóan változnak, helyet cserélnek, min
denki lehet ünneplő és ünnepelt. Váratlan torz 
mosolyú bábok (kimerevedő táncosok) jelení
tik meg a vélt főfigurákat, egy vég nélküli ka
vargásban. Ha a koreográfus a fejetlenség, 
színpadi megfogalmazására vállalkozott, akkor 
ez sikerült. Ténylegesen nagy volt a zűrzavar, 
utólag csupán egy óriási massza jelenik meg a 
szemem előtt.

A leírt és leírhatatlan művek jelzik az utat, 
amelyen az alkotó „valóságos" valóságról k i
alakított véleményének közléséig eljut. Vitába 
szállók vele. Valóság csak egy van! Nincs ben
ne egy másik, rejtve létező. S ha a valóságot 
formai oldaláról, külsődleges jegyekből kiin
dulva próbálom feltárni, nagyon könnyen tév
útra kerülhetek. Úgy tűnik, nemcsak a látott 
művek, hanem az írott szöveg alapján is, hogy 
az alkotó (alkotók) primer jogot biztosítanak a 
formának, így kerülhetett az együttes ismertető 
szórólapjára is, a szókapcsolatokban, tartalmi 
és formai kérdésekben első helyre a forma szó. 
Pontosan ez a szemlélet akadályozza, hogy az 
előadás ténylegesen közösségi élménnyé vál
jék. (Mellesleg a műalkotásnak legyen olyan 
önálló érzelmi töltése, hogy verbális segítőe
lem nélkül is hasson nézőjére.) E műsorban 
egy végsőkig egyszerűsítő, didaktikusságba 
hajló úttal -  a korábbi művekkel s egy filo 
zófiai közhelyeket túlburjánzó formába burkoló 
megoldással találkoztunk. Ha már választanom 
kell, nekem az első megoldás a rokonszenve
sebb.

A tartalom és forma kérdésénél maradva: az 
nem baj, ha valaki nem optimista alkat. Nem 
hiszem azonban, hogy a valóság feltárása csak 
negatív emberi magatartások, társadalmi kap
csolatok ábrázolása útján lehetséges. Nem ké
rek „hurrá optimizmust", csak annak Ipelátását, 
hogy világunk nem teljesen embertelen. A te l
jes műsornak egyébként lényeges formai jegye 
-  s mint ilyen, a gondolatok formába öltözte
tését is szolgálja hogy Györgyfalvay Katalin 
ostinato-szerűen minimális motívumanyaggal, 
ritmusképlettel komponál. Holott tudjuk, hogy 
felkészültsége e téren is a legmagasabb. Kü
lönböző tartalmak kifejezésére nem elégséges 
egy motívum, ritmusképlet állandó használata. 
Talán ez is az egyik magyarázata annak, hogy 
nézőit szinte állandóan azonos állapotban tart
ja. A közönség így bizonyos idő után képtelen
né válik új mű befogadására, elveszti kontak
tusát a színpaddal. Ez áll a zenekísérét megfo
galmazására és befogadására is. Úgy érzem, a 
zárószám címe az egész előadásra érvényes: 
mintha mondani akartak volna valamit, de az 
nem mindenki tánca volt.

K ő vág ó  Z su zsa
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Az Állami Népi Együttes új műsora
Az Állami Népi Együttes április 11-én mu

tatta be új, háromrészes műsorát.
Az első rész alkotói, Sebő Ferenc és Tímár 

Sándor az ország déli felének táncait tárják 
elénk nyugatról keletre haladva, többféle meg
közelítésben. Hol jobban ragaszkodtak az 
adott vidék hagyományaihoz, hol kevésbé. 
A nyitó számban például életképszerű indítás 
idézi elénk a somogyi kanászok táncait, a régi 
„rideg élet" formálta keménységet nem tu
dom szándékosan-e, de elég távol a mai em
bertől-nézőtől. A kunsági pásztorcsárdás öt 
párja már más formálásban került színpadra. 
E kép tere szerkesztettebb, bár -  legalábbis az 
Erkel Színház nagy terét -  az öt pár nem tudta 
„betáncolni". A kosztümök sem erősítették a 
látványt. Az egyszerűségre törekvő kék szín, és 
a formavariációk így kevésnek bizonyultak. Er
re a számra „jött rá" -  fizikailag is -  a kalota
szegi táncok fényes tömege, a ma is élő motí
vumkinccsel, az improvizációs és komponált 
részek együttélésével. Új -  bukovinai székely 
-  gyűjtésre támaszkodik az öt legény tánca, a 
SiUadri. Sajnos, nem minden táncos tűnt alkal
masnak a szólisztikus feladat megoldására, s a

Néptánc szvit: 
A két Sárköz táncai (Hávorné felv.)

mű is kicsit statikusnak hatott önálló tánckép
ként.

Az első részt A két Sárköz táncai című tétel 
zárta. Egy kultúra -  két külön világ, végig, a 
táncban is. A túlvirágzóbb kalocsai -  akár a 
viselete -  tú,harsogta (és nyomta) a régie
sebb, egyszerűbb sárközit. Talán a közös be
mutatás mögött valamiféle párhuzam-vonás 
szándéka állt, az „együtt-éltetés" azonban nem 
valami jól sikerült. Ének és tánc, mindez végig 
kevés dinamikai különbséggel, itt kissé tú l
nyújtva.

A második rész -  Daróczi Bárdos Tamás és 
Kricskovics Antal Hegyek éneke című műve -  
más világ. A hegyek népének törvényei sokak 
számára nálunk ismeretlenek, egzotikusak, 
mégis ennél a kompozíciónál mindenkire hat a

Hat magyar néptánc 
(Friedmann, MTI)

Hegyek éneke
(Friedmann Endre felvétele, MTI)

v
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teljességre törekvés. A tánc, a képi megjelenés, 
a ritmus, a zene, az ének és a balladaszerű fo 
galmazás itt elválaszthatatlan egység. A tánc 
mindig jelentést hordoz, és a történettől elvá
laszthatatlan. Motívumkincse, bár tőlünk távo
li, gazdag és változatos. Az alkotó világosan 
választ el általa hegyet-síkságot, kultúrákat, 
hagyományokat. Érdekesen él a táncban a pra
voszláv énekre készült szuverén kompozíció. 
A történet világos, bár a főhős a mű végén tú l
ságosan hirtelen válik személytelenné. A nagy 
feszültségű egyéni drámából itt hiányzik vala
miféle átvezetés. Feltétlenül meg kell említeni 
a kitűnően doboló Balogh Mártont; az a kife
jező, szinte „kitáncolt” ritmus és erő, melyet 
képvisel, szerves része a drámának. Az énekkar 
megmozgatása is a teljességre törekvés jegyé
ben született. Gombár Judit kosztümjei a tör
ténet három vonalát viszik végig, kissé eklekti
kusán. A lányok táncának hatása sem ugyanaz 
a karaktercipőben, mira a hangta!~r. bocskor- 
ban lehetne.

Hat magyar néptánc 
(Hávorné felv.)

Hegyek éneke
(Hávorné Takách Ágnes felvétele)

Kalotaszegi pár a Néptánc szvitből 
(Friedmann felv., MTI)

A harmadik rész -  Rossa László és Novak 
Ferenc műve -  nagy ugrásra készteti a nézőt; 
folytatódik ugyanis az első rész módszere, 
most az ország északi vonulatának táncaival. 
A Rábaközi verbunkban a koreográfus impro- 
vizatív elemeket érvényesít, de nem mindig fo 
galmaz áttekinthetően. A Csallóközi üveges 
ma is élő ugrós motivikája, a Palóc leánykari- 
kázó, majd a verbunk és csárdás, olyan „sű
rűn" követik egymást -  miközben az egy lá
bon végződő táncegységek sejtetik a folyama
tosságot hogy a közönség (és a táncos!?) 
szinte levegőhöz sem jut. Ezt a hatást erősíti, 
hogy a kompozíciók dinamikai,ag egy szinten 
mozognak.

A zoborvidéki gyertyástánc egy lakjodalmast 
tár elénk, de az átsuhanó, felvillantott kép adós 
marad a sajátos atmoszférával ~ miközben 
óhatatlanul megidézi az Ecseri lakodalmast. 
A szatmárvidéki verbunk, a botoló, majd a f i
nálé csárdás a virtuozitás, a felfokozott tempó 
és technika igényeivel készült.

Az első és harmadik rész törekvése -  hogy 
nem tagolja külön képekké az egyes táncokat 
- ,  a pergőbb előadást szolgálja. Ezért fordul
hat elő -  elsőse. <n a dinamikai egyhangúság 
miatt -  hogy a számok összefolynak. Sajnos a 
koreográfusok a térformák, a kar, illetve a szó
listák elhelyezésével, mozgatásával sem hasz
náltak ki minden lehetőséget. A szólisták közül 
sem mindenki tud megbirkózni minden fe l
adattal, nemcsak a technikai, hanerrt az előa
dói követelményekkel sem.

D e v e c s e r i V e ra
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SAVARIA ’80
Május első négy 

napján Szombat
hely immár tizenö
tödször fogadta a 
magyar bajnokság 
és a nemzetközi 
táncverseny részt
vevőit. A verseny- 
sorozat rendszeres 
látogatóinak már 
megszokott látvány, 
hogy a rendezvény 
előtt egymás után 
fordulnak be a 
Sportház elé a szo
cialista országok 
táncklubjainak au
tóbuszai, és a tán
cosok -  akiknek 
többsége szurkoló
ként érkezik -  kitö
rő lelkesedéssel kö
szöntik egymást a 
versenytánc ma
gyarországi „M ek
kájában". A baráti 
üdvözlések után 
hamarosan előke- Jánosi László és Gruber Márta, 

az idei magyar bajnokpár

A Savaria Táncklub szamba formációja

rülnek a kis filmfel- 
vevőgépek, és a 
résztvevők egymás
sal versenyezve 
rögzítik e jelentős 
nemzetközi verseny 
minden mozzana
tát. Az „operatőrök" 
ebben az évben is 
elégedettek lehet
tek: a középdöntő
től kezdve újabb 
szép variációkat, 
egyéni interpretálá
sokat kaphattak 
lencsevégre.

A nyolc nyugati, 
valamint a hat szo
cialista országból 
huszonhét pár állt 
rajthoz. A standard 
táncoknál két, a la
tin-amerikai kate
góriában három 
magyar pár jutott 
be a középdöntőbe. 
A hatos döntőbe 
standard táncokból
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A magyar bajnokság győztesei a standard táncokban 
(Sági György felvételei)

a következő párok jutottak 
be. Paul Thomas Harris és 
Angela Zea! (Anglia), Peter 
és Ruth Pfluger (Ausztria), 
Frank Wiegand és Barbara 
Straube (NŐK), Ross és 
Ahonda Doughty (Ausztrá
lia), Ronald Steven Burns és 
Gaynor Fairweather (Skócia), 
Sztaniszlav Popov és Ludmil
la Popova (Szovjetunió). A 
latin-amerikai táncokból pe
dig Ronald Steven Burns és 
Gaynor Fairweather (Skócia), 
Paul Thomas Harris és Angela 
Zeal (Anglia), Frank Wiegand 
és Barbara Straube (NDK), 
Milos,av Dekanek és Danka 
Pastekova (Csehszlovákia), 
Orlando Continati és Rosma- 
rie Biedermann (Svájc), Szta
niszlav Popov és Ludmilla 
Popova (Szovjetunió) került 
az első hat helyre.

A rendkívül erős nyugati 
mezőny ellenére a régebbi 
versenytánchagyomány okka, 
rendelkező Csehszlovákia és 
NDK versenyzői egyértelmű 
pontozással jutottak a 3., il
letve 4. helyre. A szovjet tán
cosok gyors fejlődését mutat
ja, s a nemzetközi mezőnyben 
egyre erősödő jelentkezését 
indokolja, hogy az utóbbi

években már nem csupán a 
régóta versenyző Baltikum 
párjai, hanem a balettkultúrán 
nevelődött moszkvai és ,e- 
ningrádi táncosok is sajátos 
stílussal törnek előre. Figye
lemre méltó, hogy a pontozó
bíróként is közreműködő 
Cseszlovasz Norvajsa és fele
sége milyen klasszikus tánc- 
technikával mutatta be két lí
rai számát. Előadásuk is érzé
keltette, hogy a korábbi több
szörös szovjet amatőrbajnok- 
pár méltán vált az egész szov
jet versenytáncmozgalom ve
zető edzőjévé.

Az idén sem volt véletlen, 
hogy a versenytánc hazájából 
jö tt angol, illetve skót páros 
kerülhetett a dobogó legma
gasabb fokára, hiszen a Har
ris -Zea, kettős az angol ösz- 
szetett nemzeti bajnokságot, 
a skót páros pedig a tavalyi 
világbajnokság ezüstérmét 
szerezte meg a latin-amerikai 
táncok versenyében.

A rendezőség nem csupán 
a nemzetközi eseményt, ha
nem a magyar bajnokság 
mindkét fordulóját is nagy 
szeretette, szervezte meg. 
Körmend már tavaly is o tt
hont adott az egyik magyar

bajnokságnak. Idén is ott ke
rült sor a latin-amerikai ver
senyre, amelyen -  s a másna
pi standard versenyen is -  a 
sokszoros magyar bajnokpár: 
Jánosi László és Gruber Már
ta került a dobogó legfelső 
fokára. A gálaesten talán éle
tük legszebb, szinte röpködő 
quickstepjével búcsúztak az 
amatőr versenyzéstől. Nehéz 
lehet „in floribus” búcsúzni, s 
ezért elhatározásuk elismerés
re méltó. Ugyanakkor biztató, 
hogy a magyar versenytánc 
mozgalom nem veszti e, őket, 
hiszen a HVDSZ táncklubjá
ban néhány év óta már több 
jó versenyzőt neveltek, sőt a 
formációs táncokban és a 
művészi ismeretterjesztésben 
is szereztek érdemeket.

A magyar mezőnyben a 
második helyen végzett sze
gedi öze László és Palinké 
Lujza szintén mindkét ágban 
joggal nyerte el az ezüstér
met. Technikájuk és előadói 
kifejezésmódjuk az elmúlt év 
alatt is sokat fejlődött. A stan
dard táncokban a harmadik 
helyen a szegedi Pa Ián kai 
László és Zsiíák Zsuzsanna; a 
a negyedik helyen a szombat- 
helyi Paál László és Rimányi 
Judit végzett; az ötödik he
lyen a Budai Táncklubtól Vár
hegyi István és Várhegy iné 
Nagy Rózsa; a hatodikon pe
dig a Magyar Kábé,művek 
Táncklubjának párja, Szántó 
Tamás és Novák Zsuzsa. A 
latin-amerikai táncokban a 
harmadik helyre Paál László és 
Rimányi Judit; a negyedikre a 
Szántó-Novák pár; az ötö
dikre a Fővárosi Művelődési 
Ház kettőse, Szafay Attila és 
felesége; a hatodikra a Taurus 
Művelődési Ház párja, Boda 
Jenő és Korpád! I Anna ke
rült.

A rendezvény jubileum á
hoz másik évforduló is kap
csolódott: a Savaria Táncklub 
most ünnepelte fennállásának 
tizedik évfordulóját. Az egyik 
legnépesebb és legjobb mű
vészeti eredményeket felmu
tató klub több sikeres formá
cióval színesítette a rendez
vénysorozatot. Rimányiné 
Kiss Anikó legújabb kompozí
ciója, a szamba formáció b i
zonyítja, hogy ebben az ág
ban még sok szép és újszerű 
megoldást lehet találni, s eb
ben a Rimányi László által 
összeállított, jól szerkesztett
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A latin-amerikai táncok győztesei
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zenének is fontos szerep ju 
tott. A táncosok kiérlelt, egyre 
inkább egymáshoz igazodó, a 
jó formáció követelményeinek 
mindinkább megfelelő elő
adásmódja e táncág hivatott 
művelőivé teszi a klubot A 
folyamatosságot pedig a M a
gyar László Úttörő ház cso
portja biztosítja, melyet R. 
Kiss Anikó évek óta elisme
résre méltó pedagógiai mun
kával nevel. A régi kisdobo
sokból immár a piros nyak
kendőt is levető kamaszok 
lettek, a kamaszkori sutaság 
azonban nem érződik rajtuk. 
Sőt egyre inkább mutatkoz
nak az „oroszlánkörmök", 
mert a nem táncoló kama
szoknál oly sok problémát 
okozó kezek és karok is szé
pen, egyöntetűen és esztéti
kusán mozognak a bonyolul
tabb ritmusú zenékre is. S ami 
biztató: újra ott vannak mö
göttük a kéknyakkendős kis
dobosok.

Visszakanyarodva a ver
senytánc-találkozóra, érde
mes felvetni a sokszor el
hangzó igényt: miért csak a 
Savaria Táncversenyen hall
ható és élvezhető a BM. Ha
tárőrség Központi Zenekará
nak nagyszerű tánczenéje? 
Hiszen a zenekart még az el

kényeztetett nyugati és ten
gerentúli táncosok, bírók is 
mindig élvonalbelinek ismer
ték el, így méltán csodálkoz
nak, hogy nem kapható tőlük 
hanglemez. Tizenöt éve gon
doskodik a zenekar -  és kivá
ló vezetője, Farkas István 
alezredes -  arról, hogy a 
nemzeti és világbajnokok által 
nyújtott vizuális élményhez 
megfelelő muzsika is kapcso
lódjék, így a kérés -  úgy 
érezzük -  jogos.

S végül, ha a rendezvény 
szerény, többnyire a háttér
ben meghúzódó, lelkes mun
katársairól, Babos Sándor 
igazgatóról, Gáspár Gézáné- 
ról, Erdősi Jenőről, Horváth 
Györgyről, Könczö! Jenőről, a 
Rimányi házaspárról és Vár
nagy Valériáról teszünk emlí
tést, ez nem csupán udvarias
ság, hanem őszinte elismerés.
A 15. Savaria Táncverseny új, 
népművelői és pedagógiai 
profilját ez a lelkes, intuitív 
gárda teremtette meg azzal, 
hogy a táncosok és táncpe
dagógusok részére tényleges 
nemzetközi tapasztalatcserét 
és tanulási lehetőséget is be
iktatott. De erről a következő 
alkalommal számolunk be.

K apo s i E d it |

Egyetemi
folklór-
fesztivál

Debrecenben
A kétévenként ismétlődő 

verseny kelet-magyarországi 
bemutatóit az idén április 
3 -5. között rendezték meg 
Debrecenben, az Agrártudo
mányi Egyetem színháztermé
ben. A rendezvény az idén ré
sze volt a ’KISZ által meghir
detett „Forradalmi Ifjúsági 
Napok" akciónak. A verse
nyen kilenc egyetem, illetve 
főiskola, továbbá két kihelye
zett tagozatuk, összesen tehát 
tizenegy szervezet mutatko
zott be.

Az első két napon 32 tánc
számot, 8 zenekari számot, il
letve énekszólót láthattunk, 
hallhattunk; a harmadik na
pon került sor ez eredmény- 
hirdetésre, illetve a gálamű
sorra. A verseny így nem volt 
túlfeszített; végig jó, feszti
válszerű, oldott hangulatban 
folyt. Segítette ezt a jól sike
rült szervezés (mely különö
sen a debreceni ATE Kulturá
lis Bizottsága, főként Juhász 
Béláné érdeme). Többek kö- 

iZÖtt szerencsés volt, hogy az 
'  összes résztvevő csoportot egy 

helyen, az ATE kollégiumá
ban sikerült elhelyezni, így a 
résztvevők nemcsak a prog
ramszerűen betervezett tánc
házban, hanem szinte állan
dóan együtt lehettek, kicse
rélhették tapasztalataikat.

A verseny alapvető tanul
sága, hogy az egyetemek és 
főiskolák csoportjainak na
gyobb része szorosan felzár
kózott az országos átlaghoz, 
sőt sajátos karakterű törekvé-
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seivel neri&egy csoport az él
vonalbeli együttesek közé 
emelkedett. Ezen a téren kü
lönösen a szegedi József A t
tila Tudományegyetem cso
portja tűnt fel sokszínű és 
magas igényeket kielégítő 
műsorával. Trabalka István és 
Kopasz István kalotaszegi le- 
gényese nemcsak az eredeti 
táncok tiszta élményét adta, 
hanem saját felszabadult, de
rűt árasztó tiszta egyéniségü
ket is. Az együttes kitűnő ko
reográfiák sorát produkálta. 
Maróti „Aranymetszetek" és 
Felsőtiszai táncai igen jó, ere
deti anyagokra támaszkodnak 
(az előbbi dunántúlira), s ö t
letben gazdagok, bár az utób
biban a tempóvételek nem 
mindig sikerültek tökéletesen. 
Igen jól sikerült Lelkes Oláho- 
sa, amely dé,-a,földi anyagra 
épült, de különösen telitalálat 
volt Zsuráfszky Lakodalmasa, 
amely főként mezőségi 
anyagból állt össze rapszodi- 
kus hangvételű ügyes kore
ográfiává. Legkevésbé sike
rült Foltin Dél-dunántúli kari- 
kázója, amelyben a lányok ál
talában nem értették a kore
ográfus szándékát, így a tánc
részek hol naivan infantilisnek 
hatottak, hol ritmikailag töre
deztek szét. Nagy előnye az 
együttesnek, hogy a tánckar
ral együtt élő, törekvő, útke
reső zenekar társul hozzájuk 
A „Fabatka" együttes nem
csak a táncszámokhoz szol
gáltatott kitűnő zenét, hanem 
önálló muzsikájával is sikert 
aratott. Felvonultatták a népi 
hangszerek egész sorozatát, s 
főként ritmuspróbálkozásaik
ban törekedtek egyéniségre. 
(Egyes új stílusú daloknál ez 
nem mindig vált előnyükre.) 
Az együttes tehát méltán ér
demelte meg az arany fokoza
tot, s vele együtt a zsűri és a 
közönség rokonszenvét. De 
külön arany fokozatot kapott 
hat szólistájuk is (az említett 
két legényen kívül Kispéter 
Julianna, Kis Pál, Tamás Zsu
zsa és Kozma László). Ezüst 
fokozatot kapott a „Fabatka" 
zenekar.

Arany fokozatot ért még el 
a debreceni és a gödöllői Ag
rártudományi Egyetem együt
tese is. Ez alkalommal a deb
receniek egy fokkal érettebb 
műsort produkáltak. A jó kiál
lású férfikar, a teljesen egyön
tetűvé érett leánykar az ere
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deti folklór stílushagyomá
nyait őrző koreográfiákban 
teljesen otthonosan mozgott, 
s különösen a tutti részekben 
táncolt átütő erővel. Jól nyi
totta a műsort Neuwirth An
namária Szatmári tánca (a 
szerzőnek e műfajban az idén 
több koreográfiái variációját 
láthattuk, ami már kissé de
valválja a koreográfia hitelét). 
Jól sikerült Béres Nagybáródi 
szvitje is. Hidas Méhkeréki 
táncai nem éltek tökéletesen. 
Az ardeleanaban kissé modo
rosak voltak a táncosok, a

Hidas:
Pontozó,

DATE
Hortobágy

Táncegyüttes
(Sinay

Leventéné
felvételei)

gyorsabb részeket (manunte- 
lul, chimpinescu, tapsos) a 
zenekar „segítségével" a cso
port technikai erejéhez képest 
némiképp túlhajtották. Béres 
Kerezsi leánytáncát a meg
szokottnál mérsékeltebb tem
póban táncolták, de ez a fe l
nőtten érett leánykarnak nem 
vált hátrányára. Az együttes 
legkiemelkedőbb száma H i
das Pontozója volt. E kitűnő 
koreográfiának rapszodikus 
skáláját, finom hangulatváltá
sait a táncosok nagy érzé
kenységgel követték. A gyors 
részekben azonban még min
dig kísért az indulatok fegyel
mezetlen elszabadulása, a lát
ványosság miatt a tempók 
túlfokozása, mely így a szép 
részletek elködösüléséhez ve
zet. A szép produkció a kore
ográfusokon kívül a művésze
ti vezető, Nagy László jó érzé
két is dicséri. Az együttes „fo 
gadott" cigány zenekarral 
dolgozik. Tagjai a saját műfa
jukban egyenként kiváló ze

nészek (Boros Mátyás, Szitái 
Gyula, Jani Géza), a folklór 
hangvételű táncok ritmusigé
nyeit azonban nem képesek 
pontosan értelmezni s a tán
cosok hangulati váltásait kö
vetni.

A gödöllői együttes Hargi
ta i-M o lnár két tematikus 
táncát mutatta be. A „Varró 
Márton emléke" című balla- 
disztikus hangvételű tánc tele 
volt ügyes koreográfiái ötle
tekkel, ami -  különösen nap
jainkban, amikor többen sze
retnek egyszerű formai szte

reotípiákban komponálni -  
nagy érdem. De a tartalom és 
a formai megoldások sokszor 
groteszk ellentétekben jelen
tek meg. (A táncot érdemes 
volna szűkebb körben drama- 
turgiailag, néprajzilag végig
elemezni I) Az Aratóünnep 
már nem a legfrissebb száma 
az együttesnek. Már láttuk 
jobb előadásban is. Most, a 
táncok fellazult állapotában a 
játék misztériuma elveszett, 
maga a fő szituáció, vagyis az 
aratás, az aratóünnep lényege 
eltorzult. Az ilyen számok ál
landó frissességet követelnek, 
a tánc lényegét mindenkor 
teljes mélységben kell a tán
cosoknak átélni. Kitűnően 
szerepelt ugyanakkor a tán
cosokat is kísérő „Tremballó" 
zenei együttes, amely így kü
lön is arany minősítést kapott.

Az ezüst kategóriában csak 
egy tánccsoport jeleskedett, a 
nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskola 
tánccsoportja. Műsorukban



több régi koreográfia szere
pelt, mint Rábai Szatmári tán
ca, Béres-Varga Hortobágyi 
pásztortánca. Újabbnak szá
mít Timár Hévízgyörki kariká- 
zója és Born Alföldi szvitje. 
Mind a régi, mind az új szá
mok hasonló problémákat ve
tettek fe l: az előadói rutin

hiányát és a csoport halvány 
technikai szintjét jelezték, sőt 
bizonyos értelmezési ellent
mondásokat is. Nem kedve
zett az előadásnak az sem, 
hogy a magnetofonról vett 
zenével nem tudtak szinkron
ban táncolni. Az ezüst minő
sítés azonban kifejezi, hogy a 
szép kiállású, lelkes együttes 
jobb szituációban, a koreog
ráfiák jobb megválasztásával 
képes lehet magasabb telje
sítményre is. Bizonyíték erre 
az együttes vezetőjének, Hu- 
szárszky Lászlónak és Kovács 
Etelkának szólótánca, amely- 
lyel arany minősítést szerez
tek.

Ezüst minősítést kaptak 
még a Bánki Donát Műszaki 
Főiskola szólótáncosat: Bállá 
József és Végh László; Csi
szár Ferenc és Ury Mária, a 
DATE szólótáncosai; a zene
karok közül a Ho Si-Minh Fő
iskola budapesti tagozatának 
„Felleghajtó" zenei együttese 
és a szolnoki Kilián Repülő

műszaki Főiskola citeraegyüt- 
tese.

Bronz fokozatot ért el a 
szegedi Orvostudományi 
Egyetem és a DATE szarvasi 
tagozatának tánccsoportja. 
Mindkét csoport műsorvá
lasztási, betanítási, vagyis ok
tatói gondokkal küzd.

Végh-Balla:
Erdélyi
pontozó.
A budapesti
Bánki
Donát
Műszaki
Főiskola
tánccsoportja

A debreceni bemutató te
hát tükrözi az országos ered
ményeket és gondokat. Kár, 
hogy e mégiscsak országos 
esemény kívül esett mind az 
országos, mind a megyei köz- 
művelődés érdeklődési körén, 
beleértve a néptáncot közvet
lenül érintő szerveket is.

V a rg a  G yu la

Keszthelyen
I

Az országos fesztivál április 
11 -13-án ért véget a Helikon 
ünnepségek keretében. A be
mutatókon több együttes lé
pett fel, mint Debrecenben, 
részben azért, mert a Zalai Ka- 
maratáncfesztivál időpontja 
lényegében egybeesett a 
debreceniével, részben pedig, 
mert a „Művészet és Ifjúság" 
jelmondattal indított országos 
bemutató-sorozat csoportjai a 
dunántúli megyékből ugyan

csak Keszthelyen mutatták be 
műsoraikat. így tizenöt főis
kolai-egyetemi csoport, vala
mint a kilenc dunántúli me
gye és Budapest képviselői 
szerepeltek együtt. -  Lássuk 
előbb a főiskolásokat, s az
után a „megyei" csoportokról 
essék egy-két szó. Mivel pe
dig az együtteseket arany, 
ezüst, bronz kategóriákba kel
lett minősítenünk, s a csopor
tok is így várták a méltatásu
kat, én is jobbnak látom e ka
tegóriák szerint tárgyalni a lá
tottakat.

Bronz kategóriában a sop
roni Erdészeti és Faipari 
Egyetem csoportja technikai
lag alapfokon jól induló 
együttesként mutatkozott be 
(Horváth János Magyar vér
tankjával és Béres András 
Nagybáródi-jával). Ugyanezt 
mondhatjuk el a budapesti 
Könnyűipari Műszaki Főisko
la táncosairól is, akik a moz
galom klasszikus számaival -  
Molnár István Képeskönyvé
nek részleteivel, Timár: Fehér 
liliomszállal stb. -  léptek fel. 
Az együttes vezetője megfo
gadta a zsűrik állandó taná
csát, hogy ha egy tánckarve- 
zető nem koreográfus, nyúl
jon inkább a bevált régebbi 
vagy újabb művekhez. A jö 
vőben érdemes újabb műve
ket is bemutatniuk, az alap
anyag megvan hozzá. (Az 
együttes vezetője Czájikné 
Udvarhelyi Margit, tánckarve- 
zető Juhász Tünde.) Mél
tánylandó volt a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem 
csoportjának szereplése, me
lyet a kitűnő Jánosi zenekar 
kísért, s énekes szólistákkal is 
szerepeltek. . . A tánckar 
munkájának elismerése mel
lett a zsűri javasolta a tánc
számok sürgős kicserélését, 
legalább olyan módon, aho
gyan azt a Könnyűipari M ű
szaki Főiskola csoportja tette, 
hogy a tagság művészetre 
fordított energiája valóban 
művészethez vezessen.

Színvonalas munkát lát
tunk a zalaegerszegi Pénzügyi 
és Számviteli Főiskola Göcsej 
néptáncegyüttesétől. A lá
nyok tánc közben is jól bírták 
az éneklést, a fiúk pedig Or- 
sovszky „Regölését" adták 
elő jó technikával és jó hu
morral (vezetőjük Sepsi Ist
ván). A győri Távközlési Főis
kola táncegyüttese Pál Ferenc
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Rábaközi táncait adta elő ké
pességei hez^mérten elég jól; 
a hangulatot mintha a lányok 
vitték volna. . . Egy miszti
kusnak ható koreográfiájukat 
a zsűri nem tudta „hova ten
ni” , ugyanis az ilyen stílusú 
kompozíciók már csak tánc
történeti emlékek. . .

Ezüst kategóriában az óvári 
Gazdász Táncegyüttes tartja 
az eddig elért szintjét, ami 
nem kis dolog a gazdász 
együtteseknél. A tagság lel
kes munkája mellett ezt az 
eredményt az együttesvezető 
Litresics Mátyás érdemének 
tudhatjuk be. Mindenképpen 
hasznos, táncaik előadási stí
lusát is gazdagítja, hogy re
pertoárjukat vendégkoreográ
fusok munkáival frissítik fel 
(Falvay: Lőrincrévi, illetve 
Antal László; Somogyi tán
cok). A pécsi Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola tánckara 
szépen, stílusosan adta elő 
Tímár Sándor Kelet-baranyai 
táncát, két fiú pedig Szabolcsi 
A.: Kalotaszegi legényesét 
táncolta virtuózán, szépen. 
Grünwald Zoltán jó úton ve
zeti az együttest. A budapesti 
Műszaki Egyetem a Mannin- 
ger testvérek két nyugat-du
nántúli koreográfiáját -  Man- 
ninger Miklós: Szigetközi, és 
Manninger György: Rábaközi 
táncát -  mutatta be, jelenlegi 
technikai színvonaluk legjavát 
adva. Jó levegőjű csoport, de 
az az érzésünk, hogy az 
együttesben még sokkal több 
a lehetőség. Ha a tagság több 
időt és energiát fordítana a 
táncra, lényegesen jobb ered
ményt is elérhetnének. Veze
tőjükön, Manninger Miklóson 
ez nem múlik.

A Zalka Máté Katonai Főis
kola Neuwirth Annamária ve
zetésével változatos műsort 
hozott. Neuwirth és Mucsi 
két párosa mellett Mucsi Já
nos Csángó táncát táncolták 
jó technikával, stílusosan. A 
közönség és a zsűri is legjob
ban Györgyfalvay Katalin Tu
sa c. igen jó előadású paró
diáját méltányolta. (Csak
ugyan, hová tűnt a humor a 
színpadról? Alig néhányan ha 
próbálkoznak vele, félve, 
hogy „könnyű" koreográfus
nak tartják őket. . . Vagy, ha 
próbálkoznak, az inkább nyö
gés, mint humor.) Az együt
tes a zsűri egyöntetű vélemé
nye szerint minden jó munká

ja ellenére sem érte el azt a 
szintet, amit régen képviselt, s 
amit elismerésben most is 
várt. Pedig tagságával, veze
tőjével és koreográfiáivá, az 
égvilágon semmi probléma 
nincs, csak éppen egy kato
naegyüttes jobban fluktuál, 
mint egy másfajta. Egy egye
temi együttesbe néha még tíz 
évig is visszajárnak a diplo
mások. Ezt a katonaságnál 
nem lehet megcsinálni. így 
most ez a Zalka együttes na
gyon becsületesen ezt a szin
tet tudta elérni.

Az ELTE együttese sem ér
te el azt a szintet, amit eddig. 
Gépzenéjükkel jó szinkronban 
dolgoztak ugyan, de hangu
latban, előadásmódban, össz
hatásban nem érték el azt az 
„aranyat” , ami most Keszthe
lyen „arany" volt. Minden 
együttes életében előfordul
nak jobb vagy kevésbé jó pe
riódusok. Sem zsürimosdatás 
nem akar ez lenni, sem okos
kodó tanácsadás, hiszen 
Gyapjas István tudja, hogy 
mit és hogyan kel, csinálni. 
A tagság bővítése, frissítése, 
egy-két újabb koreográfia, 
több élet a színpadon. . .  Én 
híve vagyok a gépzenének -  
ha nincs más de most a ze
ne hangzásában, hangulatá
ban túlnőtt a tánckaron. Ural
ta az egész teret, s a színpadi 
látvány ezt a hatást nem érte 
el. így a táncok kicsinek és 
hangulattalannak hatottak.

Arany fokozatba „ugrott" 
viszont a Marx Károly Köz
gazdaságtudományi Egyetem 
táncegyüttese, Nyikos István 
vezetésével. Teljes profil- és 
szemléletváltás történt náluk, 
az együttes előnyére. Farkas 
Zoltán Dunántúli és Nyikos: 
Gyimesi csángó táncát adták 
elő, nagyon jó stílusérzékkel, 
lendületesen, jó technikával. 
Nem táncházat vittek szín
padra, de ezt az előadásmó
dot nem lehet táncházi gya
korlat nélkül megszerezni. 
(Farkas, alias „Batyu" és Nyi
kos is régi „táncházasok", s az 
együttes is rendez évek óta 
táncházat.) A siker elválaszt
hatatlan részese volt a Jánosi 
zenekar nagyszerű játéka is. 
Művészeti tanácsadóként 
Falvay Károly szerepel a 
programban, gondolom, ez 
sem vált a munka kárára. -  
A pécsi Tanárképző Főiskola 
Baranya táncegyüttese Vidá-

kovics Antal vezetésével is 
nagyszerűen szerepelt a be
mutatón. Bognár Acceleran- 
dóját és Vidákovics Bunyevác 
táncát magával ragadó erőve, 
és virtuóz technikává, táncol 
ták. Együtt volt minden, a 
hangulat, a szív s a tánctudás. 
Az előző évek óta az együttes 
sokat fejlődött, az eredmény 
sem maradt el. Meglepetést 
hozott a kaposvári Kaláka 
együttes, a Tanítóképző és 
Mezőgazdasági Főiskola cso
portja, Kocsis Ottó művészeti 
vezetésével. Sajti Sándor há
rom koreográfiáját táncolták, 
a Dé,dunántúli karikázót, a 
Felsőtiszavidéki csárdást és a 
Palóc táncot. Új színt hozott 
az együttes 2 5 -3 0  tagú lány- 
karáva, s jóvá, kisebb fiútag
ságával. Ez az összetétel bizo
nyos aszimmetriára kényszerí
tette a koreográfust, ami javá
ra vált a kompozíciónak. A 
női kar éneke (egy kezdeti 
bakitól eltekintve) végig ural
kodott a színpadon, s olyan 
hangulatot teremtett, amilyet 
egyetlen más csoporttól sem 
kaptunk. A siker egyik részese 
itt is a Balázs István vezette 
kitűnő zenekar.

A fesztivál két „csúcs
együttese" vitathatatlanul a 
budapesti Kertészeti Egyetem 
és a házigazda keszthelyi Ge- 
orgikon táncegyüttes volt. A 
Foltin Jolán és Lelkes Lajos 
vezette Kertészeti Egyetem 
együttese a néptáncművészet 
élvonalát képviselte. Bemuta
tott számaikkal -  Lelkes: 
Oláhos, Foltin: Délalföldi tán
cok és Katona-búcsúztató 
érett technikával, stílussal, k i
tűnő hangulatú előadásukkal 
húzták meg a követendő mér
cét. Az általam eddig legjobb 
formában látott együttes a 
Katonabúcsúztatót áteltebben 
és több színné, táncölta sze
rintem, mint az „anyaegyüt
tes", a B ih a r i... (Megesett 
már az ilyen máskor is: a Várj 
reám-ot sohase tudta a hiva
tásos Honvéd együttes olyan 
szuggesztíven előadni, mint a 
HVDSZ, ahol a mű született. 
Pedig akkor a hivatásosok 
még jobban tudtak táncolni, 
mint az amatőrök.) A műsort 
Fábián Éva énekszólqja, s a 
Nagymarosi A. vezette Kala
majka zenekar kísérete és já 
téka tette teljessé. A tánckar 
előadása a közönségnek és a 
többi táncosnak is -  gondo
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lom -  emlékezetes marad a 
következő fesztiválig.

A végére hagytam a házi
gazda Georgikon együttest 
(vezetőjük Gerecs István, 
tánckarvezető Fodor Iván, a 
zenei vezető Horváth Ottó), 
amely Varga Zoltán koreográ
fiáit adta elő, a Dél-magyar
országi ugróst, a Héjszát és a 
Szegényest. Az együttes az 
első műsorban és elsőként is 
szerepelt, s megadta a feszti
vál hangulatát, egyben a ní
vóját is. A tánckar munkájáról 
-  kifogytam a jelzőkből -  azt 
tudom mondani, amit a kerté
szetiekről. Kitűnő technika, jó 
stílusú táncolás, hangulatos, 
vérbő előadás, jó koreográfi
ák, s jó zenekar -  a Töttő V il
mos vezette, kísérő és közre
működő ' Guzsaly együttes. 
Véleményünk szerint a cso

port eddigi legjobb formájá
ban van, s országosan is fe l
zárkózott az élvonalba. Gratu
lálunk hozzá.

A fesztivál és a programok 
szervezése igen gazdagon si
került, a résztvevőknek a pro
dukciókon kívül hajókirándu
lás és táncház tette élménnyé 
a találkozót. A város, a párt, a 
KISZ és az egyetem vezetői 
nyitották, illetve zárták a fesz
tivált, megbecsülve ezzel a 
résztvevők fáradságát, mun
káját. A különböző vállalatok, 
szervek annyi értékes ajándé
kot (és pénzt is!) juttattak el 
a zsűrihez, hogy a bőség za
varába jutottunk. Örömünkre 
szinte minden résztvevő 
együttes, szólista, zenekar

vagy vezető részére lehetett a 
„rangsorolás" mellé ajándékot 
vagy pénzjutalmat adni.

A debreceni és a keszthelyi 
bemutatót összehasonlítva 
(Olsvai Imrével mindkét fesz
tivál zsűrijében részt vettünk) 
leszögezhetjük, hogy szerve
zésében mind a két fesztivál 
színvonalas volt, s a találkozó
kon nagyszerű fesztiválhan
gulat uralkodott, s ami a leg
lényegesebb. a művészi szín
vonal mindkettőnél azonos 
volt. Pontosabban: bármelyik 
együttes ezen vagy azon a 
fesztiválon vett volna részt, 
ugyanezt a minősítést kapta 
volna. A főiskolai és egyetemi 
együttesek nagy többsége te
hát azonos művészeti elvek 
szerint dolgozik és alkot, s 
munkájuk művészi színvonala 
általában megegyezik az or
szágos színvonallal.

A Georgikon
Népi
Együttes
Keszthelyen
(Kuczor
Péter
felv.)

Végezetül a „megyék" mű
sorai külön cikket igényelné
nek. Az együttesek a már em
lített „Művészet és ifjúság" 
vetélkedő zárásaként mutat
koztak be. Az egész kampány 
célját tisztázatlannak éreztem. 
Némelyik megye valóban ko
molyan vette a feladatot, s 
különböző együttesekből, 
szólistákból stb. csakugyan 
„megyei" műsort komponált. 
Ilyen volt Zala, Fejér, Veszp
rém megye. A többiek, Tolna, 
Somogy, Győr-Sopron be
csülettel beküldték jó együt
teseiket, akik táncoltak egyet- 
kettőt és kész. Ezért kár volt 
szegényeket „zargatni". Leg
furcsábban „Budapest" intéz
te el megyei műsorát. A kü

lönben nagyszerűen szereplő 
szerb-horvát gimnázium 
tánckarát küldte el. Ki? Ebben 
nincs is hiba, de Pest me
gyében akad jónéhány falusi 
együttes is, és hány öntevé
keny együttes van még a fő 
városban? Budapesten el
indítottak egy kampányt, de 
senkinek sem jutott eszébe, 
hogy akkor Pest is komponál
jon egy műsort. A koncepció 
engem a legutóbbi Pávára 
emlékeztet, csak akkor a me
gyék nagyobb anyagi erőket 
mozgósítottak a televízió mi
att. Ez a kampány -  párhuza
mosan a főiskolai fesztivállal 
-  már az ún. elődöntőkben is 
értetlenséget, zavart okozott 
(Nyíregyháza-Szentendre), s 
végeredményben nem is jött 
ki belőle semmi. Debrecen
ben külön voltak a bemuta
tók, Keszthelyen együtt. Ki 
tudta, hogy kell csinálni? Ket- 
ten lőttünk egy galambra. . .

Nem vagyunk fesztiválszű
kében, de nem volna rossz öj- 
let, ha ez a Páva-koncepció 
megyei-területi műsorok ké
szítése -  folytatódna, csak 
éppen nem párhuzamosan 
egy már futó rendszerrel. Azt 
a mozgást, kutatást, feldolgo
zást, amit a Páva elindított 
szolidabb keretek között, élet
ben kellene és lehetne tartani, 
csak nem ilyen koncepciót
lan, kerettelen formában, ke
resztezve bevált fesztiválokat, 
s költve az egyre kevesebb, 
erre a célra fordítható pénzt. 
Meg kellene találni a miértjét, 
s főként az alkalmát és idejét, 
hogy mikor és hol rendezzünk 
ilyen találkozót.

Van még mit gyűjteni, s 
vannak fantáziadús emberek, 
akik mindig találnak újat ab
ban, amit elcsépeltnek hi
szünk. Ilyen friss megközelí
tést nyújtott most Veszprém 
megyéből az ajkaiak lakodal
masa: csak a lakodalom rí- 

z tusszövegei, dallamai, versei, 
rigmusai hangzottak el, tánc 
nélkül, kitűnő előadásban, s 
tizenöt percig lehetett nézni
és hallgatni őket.

Sokat beszélünk arról, 
hogy meglévő fesztiválrend
szerünk módosításra szorul, 
így igaz. Az említett lehetősé
get viszont a módosításnál f i 
gyelembe kell vennünk, eb
ben van fantázia, mozgás, fe j
lődés.

V a d a s i T ib o r
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Spartacus
Április 13-án műsorváltozás várta a Failoni 

bérlet tulajdonosait: ezen a vasárnap délelőt- 
tön az Operaház a Spartacust tűzte műsorára. 
Kíváncsi voltam, hogy A hattyúk tavára han
golt közönség hogyan fogadja Hacsaturján- 
Seregi művét.

Jól fogadta -  elfogadta. Spartacus és ügye 
már az első felvonás elején csatát nyer -  ami a 
befogadókat illeti. Sodor s magával ragad a 
nagyszerű zene és a tömeg fokozódó indulata, 
tánca. Megtudjuk -  és itt szerencsésen „ese
ményt elmondó" a balett - ,  hogyan fordult 
szembe a gladiátor a sorsával, és hogyan lett a 
felkelés vezetője. De nem csak megtudjuk: 
Dózsa Imre tánca olyan kifejező, szuggesztív,

Táncosnő: Gulácsy Ágnes 
(Mezey Béla felvételei)

hogy mindenkire hat. Technikája, precizitása 
magától értetődően jelenik meg, munkája a 
három felvonáson át sosem öncélú, -  teljes 
személyiségét adja a szerephez. Orosz Adél 
Flaviája líraiságával ragad meg mindenkit. Lő
csei Jenő mint Crassus nem elég súlyos, hite
les, energikus; nehezen hiszem el róla, hogy 
egy ilyen lázadás leverésére képes hadvezér. 
Tánca sem elég erőteljes: ugrásaiból néha bi
zonytalanul érkezik, forgásai sem mindig tisz
ták.

Sterbinszky László, Nagy Zoltán, Erdélyi 
Sándor rabszolga szerepükben méltó társai ve
zérüknek. Sebestény Katalin és Kékesi Mária -  
Júlia, illetve Claudia -  egyaránt jó, de kissé 
hűvös, Júlia szólójától eltekintve.

A kar összmunkája kívánnivalót hagyott 
maga után. Nem értelmezték egyformán a ze
nét, s gyakran zavartak a külön életet élő ka- 
rok-lábak olyan helyeken, ahol ez a kifejezés 
kárára vált.

Az egészében művészileg igényes előadás 
-  remélem -  azok számára is maradandó él
ményt nyújtott, akik most ismerkedtek meg a 
már tizenkét éve műsoron szereplő balettel.

D. V .

a repertoárelőadásokon
Április második felében az operai balettre

pertoár két sikeres darabját játszották sorozat
ban. A Spartacus 18-i előadásán Crassust 
Szakály György táncolta. A markáns vonású, 
jó megjelenésű táncos -  néhány apró techni
kai pontatlanságot leszámítva -  meggyőző 
erejű, határozottan erős karakterű hadvezért 
állított színre. Meglepetést és nagy megelége
dést keltett László Péter Gad-ja. A fiatal táncos 
végre jelentős feladathoz jutott, melyet kiváló 
technikával, őszinte szerepazonosulással és 
megfelelő mértékű heroizmussal Qldott meg. 
A régebbi szereplők közül Pongor Ildikó plasz
tikus Flaviája emelkedett ki az í egyébként 
unottan táncoló együttesből.

A rosszul őrzött lány Lise-ét április 27-én 
táncolta először Pártay Lilla, aki eddigi pálya
futásában a súlyosabb, dramatikusabb figurák 
megformálásában aratott egyértelmű sikert, 
humora pedig idáig szinte ismeretlen maradt. 
Mostani bemutatkozása revelációként hatott. 
Az Erkel Színházban eddig látott „rosszul őr
zött lányok" sorában Pártay alakítását csupán 
a nagyszerű Merle Parkéval hasonlíthatjuk 
össze. Nagyszerű játékkal, remek humorral, 
parányi, frappáns ötletek tömegével és nem 
utolsósorban kiegyensúlyozott, hibátlan tech
nikával oldotta meg feladatát. Az- előadáson 
Erényi Béla első alkalommal öltötte fel az 
egyéniségétől és alkatától eavaránt távoli, ütő-
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Crassus: Szakály György

Pártay Lilla, Erdélyi Sándor 
és Erényi Béla

dött Alain jelmezét. Ennek ellenére mind játék
ban, mind a technikai megoldás tekintetében 
megfelelőnek bizonyult.

A korábbi szereplők közül a sorozat előző 
előadásán közreműködő Fülöp Viktor (Simo
ne) és Forgách József (Alain) alakítása önálló 
tanulmányt érdemelne.

—rR —

RÖVIDEN. Két felújítás és egy bemutató 
szerepel a Stuttgarti Balett legújabb műsorá
ban. M. Haydée, a társulat balettvezetője 
ugyanis úgy döntött, hogy nem az újdonsá
gokra, hanem a jobb minőségre ügyel az új 
programok kialakításánál. így G. Balanchine 
Agon és G. Tetley Tavaszünnep c. darabja 
mellett legutóbb csak a fiatal Rosemary Helli- 
wells Ablak című balettje került az együttes re
pertoárjába. -  A Rio de Janeiro-i Balett mo
dernizált változatban, diszkó zenére mutatta be 
a Hamupipőkét és a Rómeó és Júliát. Mindkét 
balett koreográfiáját a társulatot igazgató Dalai 
Achcar tervezte. -  M. Béjart és együttese 
megünnepelte a Tavaszünnep huszadik „szü
letésnapját". Az ünnepi előadáson megjelent 
az ősbemutató két főszereplője, Tania Bari és 
Germinal Casado is. -  Három új koreográfiát 
tűzött műsorára a Flamand Balett. C. Debussy 
zenéjére J. Kylián komponálta Az elsüllyedt 
katedrálist. A Miniatűröket (I. Sztravinszkij) 
Niels Christie tervezte, Jeanne Bra bants pedig 
egy bibliai történetet dolgozott fel Judith  qímű 
új balettjében. -  Stockholmban március elején 
hármas szereposztásban mutatták be a Coppé- 
lia dán változatát, melyet H. Brenaa rekonstru
ált. A május végétől zajló balettfesztiválon E. 
Bruhn is fellépett Coppélius szerepében. Ez a 
nagyszabású fesztivál egyébként Ivó Cramér 
utolsó balettigazgatói tevékenysége, mert jú li
us elejétől átadja helyét Gunilla Roempkének. 
-  A páva címmel Janez Samec komponált ba
lettet Hagenben Kodály Zoltán Felszállott a 
páva c. muzsikájára. (Képünk.)

Joyce Trisler emlékének adózik új művében, 
az Emlékezésben A. Ailey. A múlt évben el
hunyt táncosnőt és koreográfust Donna Wood 
személyesítette meg. A társulat még egy új da
rabot tűzött műsorára: Lar Lubovitch komor és 
feudális képet fogalmazott a Menyegzőbő\, 
mely nem csupán a menyasszony és a vőle
gény egybekelésének rítusa, hanem a tánc 
szertartása is -  írja az új műről Claire Martin a 
Dance Magazine márciusi számában.
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A Pécsi Tanárképző Főiskola Baranya Tánc
együttese -  egy firenzei együttes tavalyi láto
gatásának viszonzásaként -  ápr. 14-21. kö
zött Olaszországban vendégszerepeit. Az 
együttes Firenzében fellépett egy diákelőadá
son és egy munkás kultúrházban (az utóbbi 
helyen a televízió egyórás műsort rögzített 
programjukról), sa közeli Barberino szabadtéri 
színpadán is szerepelt. Az olasz vendéglátók 
bemutatták Firenze nevezetességeit táncosa
inknak, akik még Sienába, Pisába és Velencé
be is ellátogattak.

A fiatal táncosok 
számára rendezett 
Lausanne-i baíett- 
verseny első helye
zettje idén egy t i 
zenöt éves brookly- 
ni táncosnő, Nancy 
Raff a lett (képün
kön). G. Taub-Dar- 
vash és Kovács Nó
ra növendéke
aranyérmet és ösz
töndíjat kapott, míg 
a másik négy helye
zett -  Gén Horiuchi 
(Japán), Deborah 
Bull (Anglia), Pat
rick Armand (Fran
ciaország), Ales
sandra Ferri (Olasz
ország) -  „csupán" 
egy-egy évre szóló 
ösztöndíjban része
sült.

Magyar balettpremier Leningrádban. Koráb
ban már tájékoztattuk olvasóinkat, hogy az 
egykor L. Jakobszon által vezetett Koreográfiái 
Miniatűrök Együttese a folyó színházi évadra 
felkérte Seregi Lászlót rövidebb balettművei
nek betanítására. A téli-tavaszi munka ered
ményeként május 8-án, a Győzelem Napja 
előestéjén lezajlott a premier is, s a társulat 
nagy sikerrel bemutatta a Hindemith Kamara
zene, az Air (Bach), a Változatok egy gyer
mekdalra (Dohnányi) koreográfiáját, valamint 
A művész és a halál kettősét A cédrusból. 
Aszkold Makarov, a társulat vezetője a sikeres 
bemutató alkalmából -  a Szovjetunióban ma
gyar koreográfustól ez volt az első önálló est -  
máris meghívta Seregi Lászlót további művek 
betanítására.

SZOT-díjjal tüntették ki május elsején Ador
ján Lajost, az ózdi Kohász táncegyüttes veze
tőjét, valamint Galambos Tibor koreográfust, 
az OKISZ Erkel Ferenc együttesének művészeti 
vezetőjét.

Huszonöt éves
a% EDOSZ Szeged Táncegyüttes

Az együttes 1955-ben alakult, élelmiszer- 
ipari vállalatok dolgozó fiataljaiból. Ma általá
nos iskolások, középiskolások, szakmunkás ta
nulók, főiskolások, dolgozó fiatalok a tagjai, 
közel háromszázan, nyolctól huszonnégy éve
sig. Rendszeres utánpótlásuk képzése hat cso
portban folyik. Havi programjukban a gyakor
lati foglalkozások mellett előadásokat hallgat
nak néprajzból, tánctörténetből, népviseletek
ről, a tánctípusokról. Hímezni is tanulnak. Szép 
és tartalmas az együttes kelléktára. A jelmeze
ket csak egy ideig készítették a Jelmezköl
csönzőnél, hét év óta önellátók. Eredeti minták 
alapján a kelléktáros varrja, a táncos lányok 
pedig maguk hímezik, plisszírozzák a viselete
ket.

A mozgalom indulása óta rendszeresen 
szerveznek táncházakat, az utóbbi időben 
azonban „csak" apróknak. A megyében műkö
dő több gyermekcsoporttal összefogva, min
den hónapban más-más helyen tartják, egy- 
egy alkalommal 300-400 gyerek részvételé
vel. Évek óta rendeznek megyei vagy országos 
tánctáborokat, ahol a 1 1 -1 4  éves gyerekek a 
táncok mellett gyékényszövéssél, pingálással, 
fafaragással, gyöngyfűzéssel stb. ismerkedhet
nek meg.

Az együttes jól felszerelt kézikönyvtárral, 
sok hanglemezzel, magnószalaggal áll a tán
cosok rendelkezésére.

Az Arany I. minősítésű Kiváló Együttes gaz
dag jubileumi programját lapunk következő 
számában ismertetjük. Dr. Somogyi Károlyné 
felvételével -  Sipos-Timár: Kalotaszegi legé
ny es 
juk be.

az együttes fiatal táncosait mutat-
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REK • Igaz törté
net -  jelzi az 
a lk o tó s tá b  
szándékát az 
elkészült Ni- 
zsinszkij film 
alcíme. A le
gendás tán
cos életét és 
rövid pálya
futását be
mutató ame
rikai filmben 
a hírneves 
Ballets Rus
ses összes 
sztárja és 
számos mű- 
s o rd a ra b ja  
megelevene
dik. Képün
kön Anton 
Dolin E. Cec- 
chetti szere
pében.

„M indig csodáltam a Broadway egyedülálló 
művészeit. Táncolnak, énekelnek, játszanak, 
univerzálisnak kell lenniük" -  nyilatkozta M. 
Barisnyikov egy tévé-show bevezetőjében. A 
show címe -  Barisnyikov a Broadway-n -  azt 
is elárulja, hogy a neves balettsztár nemcsak 
távoli csodálója broadway-i kollégáinak, ha
nem maga is megpróbálkozott a nehéz feladat
tal. Ron Field koreográfiáiban, Liza Minelli 
partnereként számos részletet adott elő a Csó
kolj meg, Katám!, az Oklahoma!, A király és 
én, a George M., és a Bábok és babák című 
musicalekből. Képünkön: L. Minelli és M. Ba
risnyikov a „The Boyfriend" c. musicalban.

H ÍR E K *  H ÍR E K *  HÍREK •  HÍREK

N egyed  - 
százada ala
pították a 
Dance Ma
gazine díját, 
melyet min
den évben 
k iosz tanak . 
A kitüntetést 
mindig az a 
művész kap
ja meg, aki 
saját terüle
tén kiemel
kedő ered
ményt ért el 
az elmúlt
naptári év
ben. Az 
1980 már- 
c i u s á b a n 
r e n d e z e t t  
ünnepségen 
három közis
mert művész 
vette át a 
rangos dijat: 
P a t r i c i a  
McBride, a 
New York 
City Ballet 
b a le r in á ja , 
Ruth Page 
táncos és 
koreográfus, 

valamint Pa
ul Tay for, aki 
bár számos 
neves társu
latnál tán
colt, mégis; 
egyéni stílű-' 
sú koreográ
fiái nyomán 
lett híres.
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5 Valóban 
vannak célkitűzéseink?

A táncmozgalom ismét olyan időszakhoz érkezett, 
amikor a továbblépés az elért eredmények tárgyilagos 
elemzését, a hiányosságok őszinte feltárását feltétele
zi, és a módszeres cselekvést sürgeti.

Közismert, hogy a mozgalom eredményeiről és ta
pasztalatairól tudományos igényű elemzés mind a 
mai napig nem készült. A válaszok, melyeket kény- 
szerűségből, vázlatosan megfogalmazok, aligha elé
gítik ki ezt a követelményt, legfeljebb aláhúzzák az 
ilyen jellegű munka fontosságát.

A magyar népi kultúra maradványainak végső 
pusztulása -  életformánk általános átalakulásával 
egyidejűleg -  az eiőttünk álló évtizedekben fejeződik 
be. Megmentése -  a múzeumokba való begyűjtéssel 
-  valójában alig több átmeneti „leletmentés” -nél. 
E kultúra értékeinek valós megmentése csak új funk
ciójuk megtalálásával, helyes és egészséges meggyö
kereztetésével lehetséges. Ismerünk történelmi példá
kat ilyen törekvésekre. Már a 30-as években ilyen új 
funkciót teremtett a Gyöngyösbokréta, ilyet a regös
cserkészet, később a KÁLÓT, vagy a NÉKOSZ. Ez a 
funkció még nem elsősorban művészi, hanem közös
ségi igényt volt hivatva kielégíteni. Ehhez a célhoz 
egyik esetben az új társadalmi együttlétekhez (pl. 
aug. 20.) kölcsönvették a hagyományos szereplőket, 
más, ugyancsak ú j társadalmi, de mikroközösségi 
együttlétekhez pedig (tábortűz, ifjúsági ünnepélyek 
stb.) a fiatalok tanulták meg a táncokat. Eszmeiségé
ben mindez része volt annak a népi-nemzeti törek
vésnek, amely a német eszmei nyomással szemben a 
magyar sajátosságokat állította szembe, kibontakozá
sához pedig az időszak más művészeti ágainak sikerei 
is ösztönzést adtak. E közösségi természetű funkciók
kal egyidejűleg Bartók és Kodály műzenei törekvései
nek táncos párhuzamai, a „magyar műtánc'' megte
remtését célzó törekvések is megjelentek, az iroda
lom, költészet és zene eredményeihez való felzárkó
zás szándékával.

Csak sajnálhatjuk, hogy e nagyszerű törekvéseket 
mind a mai napig az esetlegesség jellemezte. A moz
galom valójában nem tudta megtalálni a néptánc tár
sadalmi méretű közösségi funkcióját, noha egyre szé
lesíti pozícióit a rendelkezésre álló lehetőségeken be
lül. Ilyen lehetőséget használt ki a táncház-mozgatom 
is az elmúlt évtizedben, de úgy tűnik, hogy az egész 
társadalom igényeiben ez a mozgalom is alig képez 
számottevő nagyságrendet.

Megoldatlan maradt a tánc szerepének, funkciójá
nak társadalmi méretű újraértelmezése. Milyen funk
ciója volt a táncnak a hagyományos társadalomban? 
Szerepe volt az egyén belső biológiai ritmusának 
megszilárdításában, az ember érzelmi kifejeződésének 
elősegítésében; szerepe volt a közösen végzett mun
kára, harcra való felkészülésben; kiemelkedő szerepe 
volt a párválasztásban; funkciója volt a fiatal emberi 
test növekedéséből, a munkaalkalmakból, a születés, 
házasság és halál eseményeiből, természeti jelensé
gek frusztrációs megterheléseiből eredő biológiai fe
szültségek levezetésében, illetve ellensúlyozásában; 
szerepe volt végül a közösségi magatartásformák, v i
selkedési normák kialakításában, amelyek együttesen 
az ember állandó biztonságérzetének a fenntartásá
ban működtek közre. Ez az érzés pedig a megnyugvás 
és az emberi boldogság alapja. -  A hagyományos 
társadalom e funkciók működtetéséhez évezredes ta
pasztalatai alapján alkalmakat, szokásrendet terem
tett, amely megszokássá, hagyománnyá merevült, 
gyakran elfedve, hogy e szokások mögött az élet nor
mális és egészséges fenntartásához szükséges funk
ciók húzódnak meg.

A gyökerében átalakult új társadalom e szokásren

det ma képtelen fenntartani, így hiányoznak azok a 
természetes alkalmak, amelyek rendszerén belül a 
tánc funkcionálhatna. Az új szokásrend (ha van 
ilyen) és a hozzátartozó alkalmak sok esetlegességet 
tartalmaznak, melyek nem kedvezhetnek a társadalmi 
méretű elterjedésnek. Nem beszélve arról, hogy az 
említett funkciók fontossága egyelőre teljesen isme
retlen a pedagógiai és közösségi gyakorlatban.

És mi történt a mozgalom másik fontos célkitűzé
sével, a „magyar műtánccal"? A fiatalabb nemzedék 
valószínűleg nem is hallott ilyesmiről. Pedig ez a kér
dés valamikor a művészeti ág alapkérdései közé tar
tozott. Ma is felmerül itt-ott, mint olyan feladat, amit 
az „anyanyelvi” szintű tánctudás elsajátítása után kell 
majd elővenni. Ezt az „anyanyelvi" kifejezést egyéb
ként a nyelvészek körében ma bizonyára nagyon 
megmosolyognák. A nyelvi dialektusok helyett 
ugyanis ma minden nyelvész az egységes, magas 
színvonalú irodalmi nyelv kifejlesztése és elsajátítása 
mellett tör lándzsát. Az ilyen törekvés ma a táncmoz
galomban szentségtörésnek minősül, pedig az analó
gia figyelmeztet, hogy a kérdést nem lehet megkerül
ni. Előbb-utóbb szembe kell nézni a magyar sajátos
ságok általánosító meghatározásának feladatával.

Újabb ötletek helyett összefoglalom azokat a teen
dőket, melyeket közel négy évtizedes tapasztalatom 
szerint fontos lenne elvégezni, hogy kijussunk a még 
mindig tartó zsákutcából:

-  tánc- és viselkedéskultúránk funkcionális vizs
gálata, s ezen belül nemzeti sajátosságaink elérhető, 
korszerű meghatározása;

-  a hagyományos népi kultúra egységes világké
pének, szemiotikái rendszerének, összefüggéseinek 
tanulmányozása, és az eredmények hasznosítása mai 
életünkben;

-  a társadalmi változások következtében kialakult 
és alakuló körülmények reális ismerete, a mai nemze
dék mozgás- és viselkedéskultúrájának állapotrajza;

-  az új életkörülmények és a hagyományos népi 
kultúra körülményeinek reális egybevetése, különös 
tekintettel a gyermekjátékokra, a tánc és a tömeg
sport összefüggéseire;

-  az új életkörülményekhez alkalmazkodó, a kü
lönböző tudományágak eredményeit szintézisbe fog
laló pszichológiai, pedagógiai stb. módszerek kidol
gozása az ifjúság minden korosztálya számára, alkal
mazkodva a művészeti ág igényeihez;

-  a módszerek gyakorlati kipróbálása, eredmé
nyeinek, hiányosságainak figyelemmel kísérése és a 
tapasztalatok következetes bevezetése a pedagógus- 
képzésben.

Csak a véleményem szerint legfontosabb teendő
ket említettem. Ennek az óriási programnak a keresz
tülvitele nem ígér látványos sikert. Álljon előttünk 
azonban tiszteletre méltó példaként a néptáncgyűjtés 
és publikáció önálló eredménye, melyet évtizedes 
igyekezettel és felelősségérzettel néhány ember szor
galma és akarása harcolt ki. A felsorolt hiányosságok 
azért szerepelnek még mindig a listánkon, mert nem 
áll mögöttük olyan tudományos kutató, aki felelőssé
get érezne megoldásukért. Sürgős teendő tehát, hogy 
feltárjuk -  és legyen, aki feltárja I -  a fiatalabb nem
zedék számára a valós helyzetet.

A szükséges reális ismeretek hiánya miatt ma a fia
talok táncos tanítása is igen alacsony hatásfokú. Nem 
beszélünk erről a témáról. Ezért még a néptáncot ta
nulni akaró fiatalok többségénél is azt tapasztaljuk, 
hogy sem erőben, sem modorban, sem technikában 
nem tudják megközelíteni a magyar néptáncok sajá
tosságait. Ha ez így van, akkor milyen célkitűzéssel 
tanítjuk a táncokat?

A rendelkezésre álló lehetőségekből kell életet te
remtenünk. Hívjuk fel érdeklődő kutatók, fiatalok, 
idősebbek figyelmét gondjainkra úgy, mint á mozga
lom indulásánál. Talán így a várt eredmény, a szá
munkra legfontosabb magyar néptánckincs megtar
tása, új funkciókban való működése és felvirágzása 
nem fog elmaradni.

Falvay Károly
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Balett és sport

A balettművész minden 
reggel tréninggel kezdi a na
pot. Ez az edzés elengedhe
tetlen a táncosok életében. Az 
APN tudósítója a táncművé
szet és a sport kölcsönhatásá
ról beszélget Vlagyimir Vaszil- 
jevvel, a moszkvai Nagyszín
ház vezető szólótáncosával.

-  Amikor a Nagyszínház 
moszkvai balettintézetének 
növendéke voltam -  meséli 

korcsolyáztam, úsztam, 
műugrással foglalkoztam, 
röplabdáztam, súlyt emeltem, 
bokszoltam, vívtam. Persze 
ebben nagy szerepet játszott 
iskolánk módszere, amellyel a 
sokoldalú testi felkészülést 
alapozta meg a pályánkhoz. 
Tanulmányaim befejezése 
után beléptem a Nagyszínház 
röplabdacsapatába, kedvte
lésként pedig teniszeztem. S 
bár ez is egyik vágyam, még

eddig nem volt alkalmam lo
vagolni.

- Repertoárjában szerepe! 
a „ Meccs " című kettős, ahol a 
tánc eszközeivel mutatják 
meg a teniszpartnerek küzdel
mét. A szovjet balettművé
szetben már a húszas évek 
óta népszerű a sporttéma fel
dolgozása. Nem tekinthetjük 
ezt a számot új állomásnak?

-  Ezt a számot Jekatyerina 
Makszimovával egyáltalán 
nem azért mutattuk be, hogy 
repertoárunknak „sportos jel
leget" adjunk. A kettős egy
szerűen csak egy nagyon ér
dekes és szép etűd. A két sze
relmes történetének hátteréül 
pedig más sportág, sőt az em
beri tevékenység bármely te
rülete is szolgálhatott volna. 
A táncminíatűr koreográfiáját 
Tom Schilling német koreog
ráfus készítette. A darabnak a

sporthoz nincs közvetlen kö
ze. Természetesen hasznát le
het venni a szereplők tenisz
tudásának, bár alighanem 
csak emocionális szempont
ból. Ugyanez vonatkozik 
mindazokra a táncszámokra, 
amelyeknek a sport valame
lyik ága a témája, és amelyek
ből most, az 1980. évi olimpia 
előestéjén olyan sok kerül 
színre. A legújabbakat idén 
februárban láthattuk a kore
ográfusok és balett-táncosok 
ossz-szövetségi versenyén, 
Moszkvában. Ilyen táncszá
mok természetesen korábban 
is voltak. Valószínűleg még 
sokan emlékeznek a „Futbal
lista" című kitűnő számra, 
amelynek a koreográfiáját 
Aszaf Messzerer készítette, 
sőt ragyogóan el is táncolta. 
Nagy örömömre Aszaf Mesz- 
szerer a közelmúltban át
engedte a számot nekem.

-  M i a véleménye, miben 
rejlik a balett és a sport közöt
t i hasonlóság és különbség?

-  Ez a téma még kutatóira 
vár. Remélem, ők is olyan ra
gyogó eredményeket érnek el, 
mint azok a tudósok, akik a 
különböző tudományok érint
kezési pontjait derítik fel. A

V. Vasziljev saját koreográfiája, a Macbeth próbáján



Ezek a csodálatos dallamok. Je. Makszimova 
és V. Vasziljev (A. Makarova felvételei, APN)

színpad mesterei a szépséget 
minden megjelenési formájá
ban értékelik, közel áll hozzá
juk a fizikailag tökéletes em
ber-ideál. Észrevehetjük azt 
is, hogy milyen atlétikussá 
vált a férfitánc a balettművé
szetben, mennyit fejlődött a 
koreográfia technikailag. A 
sport kétségtelen hatást gya
korol a táncművészetre. A 
táncművészetben azonban a

„lélekkel betöltött szárnyalás" 
a legfontosabb, nem pedig az 
erő, ügyesség vagy gyorsaság 
demonstrálása, mint a sport
ban, ahol rekordokat állítanak 
fel és döntenek meg. A művé
szet feladata a teljes színpadi 
ábrázolás megalkotása. A 
sportnak ilyen feladata nincs, 
bár egyes ágaiban, törvény
szerűen törekszik a képszerű
ségre.

-  Milyen sportágakat ked
ve! legjobban ?

-  Erre a kérdésre éppoly 
nehéz felelnem, mintha azt 
kérdezte volna, melyik balett 
a kedvencem. Több is van. 
Szeretem a műkorcsolyázást. 
Korábban kedvenc sportolóm 
Ljudmilla Pahomova volt, akit 
a közelmúltban a Lunacsarsz- 
kij Színművészeti Főiskola 
műkorcsolyázó-balett mesteri 
tagozatára művészeti vezető
nek neveztek ki. Mellesleg 
megjegyezve, ő maga is itt 
végezte tanulmányait. Ez szép 
példa arra, hogyan egyesül
hetnek sportolói és balett
mesteri kvalitások egy sze
mélyben.

-  A Nagyszínház idei, 
„o lim piai évadja '' a szokásos
nál másfél hónappal tovább 
tart és augusztusban zárul. . .

-  Nagyon örülnék, ha a 
szovjet főváros vendégei elé
gedettek lennének nemcsak a 
szállodákkal és a szolgáltatá
sokkal, hanem a színielőadá
sokkal, a szovjet színházakkal 
is. A sportesemények megte
kintése után vendégeink biz
tosan meg akarnak majd is
merkedni a játékok kulturális 
programjával, s a sportolók 
kikapcsolódását ugyancsak 
elősegíti, ha találkozhatnak a 
szovjet kultúra kimagasló 
eredményeivel. Bízunk benne, 
hogy ezen a nyáron a Nagy
színház balett-társulata is új 
híveket szerez művészetének.

B o ris z  L a v re n ju k , ARI\I

Az APN további híradása 
szerint a moszkvai olimpia 
kulturális eseményeinek kere
tében júliusban és augusztus
ban megrendezik a Szovjet
unió népeinek művészeti 
fesztiválját, egyebe^ közt hat 
zenés színház és huszonhá
rom táncegyüttes közreműkö
désével. Olyan társulatok sze
repelnek, mint a moszkvai 
Bolsoj, a leningrádi Kirov, a 
kijevi Sevcsenko, a tallinni 
Estonia, a Mojszejev és a 
Nyírfácska együttes, a nem
zeti együttesek közül pedig a 
Zsok, a Lezginka, a Kabardin- 
ka, az A,an, a Letuva, a Ba- 
hor, a Dajla és a krasznojarsz- 
ki Szibériai táncegyüttes. Az 
olimpiai kulturális bemutatók 
Moszkván kívül kiterjednek 
Leningrád, Kijev, Minszk és 
Tallinn színpadaira is. 
Szerk.

2 4



Balettestek M oszkvában:

A Hus^árballadától 
Ikarus^ig

Felszabadulásunk 35. évfordulóján a Ma
gyar Kultúra Napjai alkalmából töltöttem egy 
hetet Moszkvában. Természetesen a repertoár 
olyan darabjait igyekeztem végignézni, ame
lyeket eddig nem ismertem.

A véletlen úgy hozta, hogy a Bolsojban ép
pen premierre sikerült jegyet szereznem. A pla
kátok a Huszárballadát hirdették, Tyihon 
Hrennyikov zenéjével, Oleg Vinogradov libret
tójával és koreográfiájával, három felvonásban, 
Alekszandr Gladkov: Réges-rég c. darabja 
alapján. A magyar közönség számára sem a té
ma, sem a szerzők neve nem ismeretlen. Elég 
talán utalnunk arra, hogy ez az író-zeneszerző 
páros működött közre a Huszárkisasszony cí
mű mozifilmben, s a zeneszerző-koreográfus 
páros közös munkálkodása sem újkeletű: a le- 
ningrádi Kirov társulata számára tavaly alkot
ták meg a Huszárballada balettváltozatát. S 
mivel aztán a moszkvai Bolsoj is érdeklődni 
kezdett a téma iránt, a teljes alkotói kollektíva 

D. Brjancev társkoreográfussal együtt -  
fölvonult a szovjet fővárosba. Némi módosí
tásra is sor került.

A Bolsoj tavalyi budapesti vendégjátékán 
Hrennyikov muzsikájával adták elő a Szerele
mért szerelmet című Shakespeare-adaptációt. 
így máris következtethetünk a Huszárballada 
partitúrájának jellegére. Itt is eléggé elegyedik 
egymássá, a langyos humor, meg a karikírozó 
karakterszerepek groteszksége (például a Pá
rizsból frissen érkezett Nurin gróf újmódi tán
cokat bemutató jelenete A. B. Petrov túlzó, 
már-már kínosan nőieskedő-pipiskedő, szinte 
táncmester-paródiának ható előadásában), a 
Fíríkus kettősök és variációk pedig divertisse- 
mentokkal váltakoznak (ez utóbbiakra példa a 
báli jelenet álarcos-jelmezes látványa, és a 
szintén kissé operettesre vett harci masírozá- 
sok, mímelt ütközetek).

M it nyújt végül is ez a balett? A huszárkis
asszony Sura Azarovát alakító Jekatyerina 
Makszimovának egy eleve hálásnak ígérkező, 
sokoldalú „nadrágszerepet". A balerina igye
kezett minimális manírra, a maximálisát kihozni 
ebből a végső soron mégiscsak „skatulya" sze
repkörből. Partnereként -  mint Rzsevszkij, a 
nyalka huszár -  a „balett-bonviván" megjele
nésű V. N. Guljajev női szíveket dobogtató va
rázzsal tett eleget a nem túl igényes lehetőség
nek. Emellett néhány olyan akrobatikus eme
lést is produkált, hogy közben maga is egy lá
bon egyensúlyozott, sőt apró ugrásokkal ha
ladt előre. (Ezt a technikai mozzanatot más 
szovjet együtteseknél, szólistáknál is megfi
gyelhettem.)

A díszlet- és jelmeztervező Sz. Sz. Pasztuh 
és G. V. Szolovjeva a korabeli akvarellek me- 
daillon-formába foglalt stílusában teremtett

keretet a cselekménynek, amelyben a teljes női 
és férfikar fellépett. A közönség pedig egy tar
tós közönségsikert ígérő -  nem különösebben 
igényes, de szórakoztató -  repertoárdarabot 
kapott.

Teljesen más stílusú, de zenében és koreog
ráfiában hasonló eklektikus balett nézője le
hettem másnap este a Kreml Kongresszusi Pa
lotájában, ugyancsak a Bolsoj társulatának in
terpretálásában. Az Ikarusz című kétfelvonásos 
balett második (1976-os) színrevitelének hu
szonnegyedik előadását láthattam, Szergej 
Szlonyimszkij muzsikájára, Vlagyimir Vasziljev 
koreográfiájával. A darab először 1971-ben 
került a Bolsoj repertoárjába, de ez a változat 
mindössze tizenhárom előadást ért meg. A 
Bolsoj vezetősége azonban nem mondott le 
végleg a heroikus hangvételű partitúráról, 
amelynek az orosz folklór az elsődleges ihlető- 
je, és olyan zeneszerzők a bevallott példaképei, 
mint Musszorgszkij, Prokofjev és Sztravinszkij. 
Az Ikarusz kísérőzenéjében ezért rusztikus, 
olykor már nyers akkordok, hangzástömbök 
váltakoznak valamivel lágyabb, melodikusabb 
hangszerszó,ókka, és énekkari részletekkel. Az 
előbbiek egyéni variációkra, lírai kettősökre ih
lették a koreográfust, míg a kórusrészek a ba
lettkari jelenetekre ösztönözték.

A koreográfus -  saját bevallása szerint -  a 
második változatban az előzőnél több drámai- 
ságra, az antik téma elmélyültebb aktualizálá
sára törekedett. A címszerepben Vjacseszlav 
Gorgyejev nyújtott maradéktalan élményt. 
Szinte pillanatnyi szünet nélkül, technikai kivi
telezésben és szerepformálásban töretlenül v it
te végig a rendkívül sok energiát igénylő alakí
tást. A nyers, diszharmonikus vagy triviális 
hangzatok táncnyelvi tolmácsolásában is telje
sen meggyőző volt. Partnere, Nagyezsda Pav
lova viszont sokka, inkább klasszikus balerina
típus, aki a melodikus-poétikus pás de deux-k, 
illetve szólóvariációk perceiben nyújtott játszi 
könnyedséggel feledhetetlen élményt, Eola 
szerepében. Budapesti és győri fellépése után 
valószínűleg nem kell részleteznem B. Akimov 
virtuozitását, amelyet itt most a besúgó és fé l
tékeny Kleón negatív szerepkörében gyümöl- 
csöztetett. Arhont, a sziget kormányzója, egy
ben Eola bátyja viszont V. Sz. Lagunov volt, 
aki stílusérzékéről, atmoszférateremtő erejéről 
tett tanúbizonyságot ebben a dekoratív sze
repkörben is, akárcsak a győri koncertműsor 
Chopin-keringőjében.

A koreográfia külön érdekessége a férfi pás 
de deux-k egéáz sora. Gondolunk itt Arhont 
szolgáira (Balujev és Radcsenko), Ikarusz ba
rátaira (Racskovszkij és Szmirnov), vagy akár 
a két szatírra (Akcsurin és Baranovszkij), akik
nek karakteres tükörkoreográfiák jutottak osz
tályrészül, bravúros kivitelezésben. Kevésbé 
meggyőző a balettkar mozgatása, amely a gö
rög tragédiák antik, eseményeket kommentáló 
kórusának szerepkörét próbálta betölteni két 
síkon is (a színpadon és az emelt, hátsó játék
téren), de ruházatával inkább az Angara „vízi- 
sellőire" emlékeztetett. Ez viszont már a szín
padkép- és jelmeztervező V. J. Leventa! hibája 
is, aki általában túlöltözteti a szereplőket (anti- 
kizáló peploszok alatt tetőtől-talpig testhezálló
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trikók). A spk -  és szükséges -  felhővetítés 
mellett túlzásba vitték a füstgomolyagok ere- 
getését, ezért a színpad olykor egy Kisstadion
beli show-műsorra emlékeztetett. Túlterhelte a 
játszóteret a kétoldalt, sűrűn ki- és betologa
tott márványlépcsősor, az előtér görög oszlop- 
és szobortöredék csoportja, a háttérvetítés pe
dig muzeális precizitással rekonstruált egy 
ókori nekropoliszt.

Teljesen más világ a Sztanyiszlavszkij és 
Nyemirovics-Dancsenko nevét viselő Zenés 
Színház kevésbé ismert műveket prezentáló 
Csajkovszkij-est\e. A repertoáron 1966 óta 
szerepel -  a Jolanta című, kétfelvonásos lírai

Je. Makszimova, V. Gyerevjanko 
és V. Vasziljev az Ikaruszban

operával egy előadásban -  a Francesca da Ri
mini című egyfelvonásos kamarabalett. Ez az 
eredeti elnevezése szerint „koreográfiái fantá
zia" a közismert reneszánsz történetet meséli 
el, három szereplővel, minimális díszlettel, ha
gyományőrzőén klasszikus előadásmódban. A 
fülbemászó Csajkovszkij-muzsikához nem is 
illene más, és ezt jól érzékelte a grúz koreográ
fus, A. V. Csicsinadze. A hatszoros ( !)  párhu
zamos szereposztásból egy fiatal „garnitúrát" 
láthattam. A címszereplőnőt L. I. Rizsova ala
kította, inkább légies bájjal, mint drámai hang
súllyal. Giottót, a negatív hőst, a markáns arc
élű, fekete és temperamentumos V. Sz. Tegye- 
/ev formálta karakteresre. Erőteljes testalkatá
val legalább olyan jó akrobata, mint amilyen jó 
emelő. A szőke, lírai szerelmes Paolo pedig az 
a M. V. Krapivin volt, akit másnap este már 
Ambróziusz prédikátor sokrétűbb karaktersze
repében láthattam viszont, a berlini Fekete ma
darak moszkvai átültetésében.

A szovjet változat igen kiegyensúlyozott, jól 
sikerült ötvözete az orosz és a német erények
nek. A vendégrendező-koreográfus Tóm 
Schilling magával hozta az NDK-ból a szín
padkép és a jelmez tervezőjét, aki kötélből fo 
nott hálórendszerével, vagy aranylóan rozsdál- 
ló lombfoltjaival az olykor sejtelmesen változó 
háttérben, meg teljesen fekete oldalfüggönyei
vel ideális játékteret teremtett még a gyakori és 
remekül megoldott tömegjelenetek számára is. 
Látványos jelmezei az emberi test plasztikus 
szépségét és maximális mozgáslehetőségét 
egyaránt érvényesülni engedik, még a közép
kori páncélöltözetekben is.

A pompás testű, remek technikai felkészült
ségű szovjet táncosok szemmel látható öröm
mel mozogtak az előnyös jelmezekben, akár
csak a modern mozdulatművészeti stílust is 
közvetítő, számukra újszerű koreográfiában. 
Különösen szép volt a tavaszt köszöntő rituális 
paraszttánc, akárcsak a Szent Dorottyáról szó
ló misztériumjáték szervesen illeszkedő betétje.

A főbb szereplők közül elsősorban a nemes
ifjúból parasztvezérré váló Flórián formálásá
ban elejétől végig, minden szempontból kiváló 
V. P. KiriHovox kell megdicsérnünk. Ideális al
katú danseur noble, aki karakterformálásban is 
erős, partnernek is kiváló. Mellette V. P. Krapi
vina volt méltó társa Hanna, a tragikus sorsú 
parasztlány szerepében. Érdekes színfolt az 
udvari bolond páros, Renata és Batillusz, A. A. 
Kravec és A. N. Poljakov megjelenítésében, fő 
leg mélyen emberi perceikben, amikor levetik 
álarcukat.

Tom Schilling az 1978. május 31 -i moszkvai 
premier idején így nyilatkozott: „Nem téved a 
néző, ha a régmúltra utaló cselekmény kap
csán párhuzamot fedez fel korunk történelmé
ve l. . .  A színházművészetben a politikai jelen
ségekre reagálni nem csupán a dráma előjoga, 
hanem -  legalább ilyen mértékben -  a kore
ográfia dolga is". Ez az egységes stílusú, oko
san historizáló, középkori néphagyományt is 
hasznosító, mértéktartóan aktualizáló előadás 
Schillinget is igazolja, s a nemzetközi együtt
működés, a koreográfiái koprodukciók lehető
ségeire is felhívja a figyelmet.

W a g n e r  Is tv á n
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Ml LESZ ÉS Ml NEM LESZ? A M. Áll. Ope
raház májusi sajtótájékoztatóján a színház 
igazgatósága bejelentette a következő évad
ban várható művészeti eseményeket. Eszerint a 
jövő márciusban, a Bartók-centenárium alkal
mából várható A fából faragott királyfi és 
A csodálatos mandarin felújítása, az előbbi Se
regi László új koreográfiájával, az utóbbi pedig 
Harangozó Gyula koreográfiájának felfrissíté
sével. Jövő májusra várható Shakespeare nyo
mán A vihar, Seregi új, estét betöltő balettje, 
Purcell muzsikájának felhasználásával. Külföldi 
vendégművész Budapesten várható fellépésé
ről sajnos nem kaptunk tájékoztatást.

Két balettesemény a Szovjetunióban. Az 
észak-őszét zenés színházban bemutatták az 
első őszét nemzeti balettet. A „Hetag" című 
darab a szerelemről és bátorságról szóló ókori 
alán legendák egyikét kelti életre. A librettót 
Koszta Hetagur őszét költő befejezetlen költe
ménye alapján Aza Hadarceva dolgozta ki, a 
balett zenéjét pedig Dudar Hahanov írta meg. 
A. Zakalinszkij koreográfiájában a premieren 
Szvetlána Aderhajeva, a Nagyszínház szólistá
ja lépett fel a darab hősnője, Csabahan szere
pében. Partnereként Hetag címszerepét az ígé
retes, fiatal A. Najfonov alakította. -  A moszk
vai koreográfiái iskola növendékei a Kreml 
Kongresszusi Palotájának színpadán bemutat
ták A rosszul őrzött lányt. Az előadást az iskola 
tanárai készítették elő a Nagyszínház segítsé
gével; a főszerepekben szintén a Nagyszínház 
három művésze, E. Luzina, L. Nyikonov és V. 
Vorohobko lépett fel.

A szlovákiai Oravan népi együttes -  a Ma
gyarországi Szlovákok Demokratikus Szövet
ségének meghívására -  áprilisban Szarvason, 
Nagybánhegyesen és Tótkomlóson vendég
szerepeit.

A New York-i Metropolitanban 1978-ban lépett 
fel első alkalommal modern táncegyüttes, Martha 
Graham társulata. A nagy hírű intézmény ez év tava
szán ismét meghívta az együttest. A tizenhárom elő
adásból álló szezon érdekessége, hogy felújították az 
Epizódokat melynek első részét M. Graham, második 
„epizódját" pedig G. Balanchine tervezte. A Balan
chine által komponált önálló rész az ősbemutató -  
1959 -  óta szerepel a New York City Ballet reperto
árján, míg Graham epizódját azóta sem játszották.

KŐVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szövetkezeti és gyermekegyüttesek találkozói 
Vendégként Milánóban, Japánban 

Amikor a tanár tanul 
Módszertani találkozó Veresegyházán

táncegyüttes

Május 9-én este zsúfolásig megtelt a Marci- 
bányi téri Ifjúsági Ház színházterme. Nem vé
letlen, hogy a közönség nagy része tinédzse
rekből állt, hiszen a program egy fiatal egyete
mi együttes, a Brigham Young University indi
án táncosainak műsorát hirdette, s a könyvek
ből, filmekből ismert indiánok idealizált élet
módja mindig is megragadta a fiatalok fantázi
áját.

A Brigham Young egyetem Észak-Ameriká- 
ban elsőként kezdte el az indián felsőoktatást, 
és az itt diplomázó indián tanulók aránya je
lenleg is az országos átlag ötszöröse. Az egye
tem tánccsoportja 1971-ben mutatkozott be 
szűkebb hazájában, azóta pedig Kanadában, 
Dél-Amerikában és Európában is szerepelt. 
Mostani magyarországi bemutatkozásuk to 
rnán és lengyel körúttal egészült ki.

Színességben és látványban ezen az esten

Egy a sok indián jelenet közül



nem szenvedtünk hiányt, ugyanakkor sajátos 
stílusnak, felfogásmódnak lehettünk tanúi. El
ső pillanatban hihetetlennek tűnt, hogy műso
ruk 28 számból áll, hiszen egy átlag együttesi 
programba ez semmiképpen sem férne bele. 
Az ő pillanatképekből álló, pergő műsorukba 
azonban igen. A hatásos, „regölés" hangulatú 
kezdés után -  a dobbal, csörgőkkel kísért 
színpadi énekszóra a nézőtérről színes indián 
ruhás táncosok válaszoltak énekkel, kiáltással, 
s vonultak fel lassan a pódiumra -  két lány 
énekét hallhattuk a békéről és szeretetről. A pi
ros fény és a lágyan elomló, igazi mai amerikai 
slágerzene miatt úgy éreztem, mintha egy han
gulatos bárban ülnék. A következő, teljes toll- 
díszben pompázó harci férfitánc alkalmat adott 
a táncosok bemutatására. Táncosokat említek, 
pedig csak őszinte, jószándékú fiatalemberek
ről van szó, kiknek hite, lelkesedése az egész 
műsor folyamán a nézőkre is átragadt.

Érdekes volt és eredetinek hatott egy női szóló, 
a Krik-indián csörgős tánc. Ismét kellemes, de 
revübár hangulatát idézte a Hawaii egyveleg a 
lányok lágy, ritmikus mozgásával, az édesen 
dallamos hawaii zenével.

A műsor első feléből kiemelkedett a sajátos, 
eszközös indián bravúrszám, a karikatánc, 
mely bűvészmutatványnak is beillett volna. 
Három fiú piros karikákat (a végén nem is tud
tam megszámolni, mennyit) húzott egymásba, 
illetve lábukon, karjukon, fejükön keresztül 
testükre. Egyre többet vettek fel a földről, s ál
landó ugráló mozgás közben ördögi ügyesség
gel formáltak ki különböző alakzatokat: virá
got, lepkét, sárkányt, madarat, lovat -  mind
annyiszor különös diszkó-fény megvilágításá
ban. Végül a számtalan karikát két hatalmas 
piros fonalgombolyaggá formálva húzták le 
testükről. Bámulatos látvány volt, méltán ara
tott tomboló sikert.

Karika tánc (Várszegi László felvételei)

M int említettem, táncaik csak hangulatfes
tések, felvillantott képek ősi eredetükről, szo
kásaikról. A cserokéz harci tánc (a táncosok
nak is hirtelen meg kell állniuk, ha megáll a ze
ne), benne a két férfi tánca pajzzsal és lán
dzsával, az apró, ugró lépésekből álló női tánc, 
a navajo szüreti leánytánc, a kémlelő, nyomke
reső, pantomimikus férfitánc mind megannyi 
röpke hangulatot idézett csak fel a nézőkben
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Mexikói gyertyatánc

Az est második felében mexikói, hawaii, po
linéziai és indián táncok váltották egymást, 
fülbemászó, angol nyelvű indián-amerikai 
énekszámokkal. Kiemelkedett közülük a két 
jellegzetes, kopogós mexikói párostánc: az El 
Colas (mexikói gyertyatánc) és a La Megra a 
megnyerő, vidám táncospár előadásában. 
Ugyancsak figyelmet keltett az Indián bohó
cok c. leánytánc, melynek frappáns jelmezei -  
a színes selyemruhák kifordítva indián figurá
kat mutattak -  az itt is alkalmazott diszkó
fényben meghökkentő látványt nyújtottak, s 
élénk derültséget, óriási sikert arattak. Meg kell 
még említenem az Indiánok és cowboyok című 
számot, a cowboy-filmek lassított verekedése
inek ötletes paródiáját.

Nem nehézsúlyú, eredeti indián folklórmű
sort láttunk, mégsem töltöttük el feleslegesen 
esténket. Biztos vagyok benne, hogy a „Lámá- 
niták" vidám, meleg, baráti és őszinte lelkese
dése az ifjú, s öregbedő szívekre egyaránt ha
tott.

—  s zú d y  —



A táncosok, zenészek, énekesek, mesélők, 
bábozók, tárgyalkotó népművészek Galga parti 
seregszemléje ebben az esztendőben is bizo
nyította: hallatlanul érdekes és izgalmas anyag 
koncentrálódott ezen a tájegységen, mely ké
pes volt legyőzni a főváros közelségének ne
gatívumait és képes a helyi tradíciót autentikus 
formájában átmenteni, őrizni és újrateremteni. 
Vitathatatlan, hogy a hagyományőrző együtte
sek minden gondja-baja is élő kísérője volt a 
decembertől májusig tartó bemutatósorozat
nak, de akkor és ott, ahol a hagyományanyag 
legeredetibb rétegének ösztönös újraélése sze
rencsés módon ötvöződött a „beavatkozással", 
olyan pillanatok születtek, melyek egyrészt a 
mozgalom körüli vitákat egycsapásra eltöröl
ték, másrészt felejthetetlen élményt nyújtottak 
előadóknak, nézőknek egyaránt. A Galga men
ti magyar és nemzetiségi népművészet gaz
dagsága a problémák pókháló-szövedékén is 
képes volt keresztültörni. A már korábban hír
nevet szerzett községek csoportjai mellett pe
dig a néhány éve alakultak is rácáfoltak a pro
dukciót megelőző rövid múltra. Nem titkolha
tó, hogy ebben a tényben legalább annyi a lel
kes vezetők szerepe, mint a szunnyadó hagyo
mányanyag nyújtotta lehetőség.

A Galga mentén a dallamanyag a leggazda
gabb. Ez a tény végigkísérte a bemutatók 
mindegyikét. A táncanyag szerényebb ugyan, 
de értő kézzel koncentrálható. S itt említsük 
meg -  nem először -  a legégetőbb problémát, 
a szakemberhiányt. Való igaz, hogy a legszebb 
hagyományokat feltámasztó játékok közben 
egy-egy hiányosan megszerkesztett, vagy té
vesen értelmezett tánc erősen rontotta a látott 
mű színvonalát. A színpad használatában pe
dig az ösztönösen is zseniális megoldások 
mellett sokhelyütt töredezettség, szervetlenség 
is nehezítette a hagyomány valódi értékeinek 
kibontását. A csodálatos gazdagságú népvise
letek mellett nem lett volna szabad feltűnniük 
a tájegységtől idegen öltözeti és díszlet-kong
lomerátumoknak. A hibák javítására e vidék
nek sok értő szakemberre lenne szüksége.

Az egyes községek decemberben kezdték 
meg bemutatóikat, kik otthon, kik szomszédo
lás keretében. E bemutatók tapasztalatai jelez
ték, hogy sokhelyütt a közösségek munkája k i
nőtt a düledező kultúrház falai közül, az elég

telen személyi és tárgyi feltételekből. A szakági 
bemutatók világa kiegyensúlyozottabb volt. 
Galgahévíz, Csömör, Vácszentlászló és Bag 
adott otthont ezeknek az egésznapos műso
roknak, Galgamácsa pedig az egész fesztivál 
díszbemutatójának.

Helytelen lenne a rendezvényből bármit is 
kiemelni, ha nem lett volna hat olyan produk
ció, amely minden tekintetben kimagaslott a 
több, mint másfélszáz bemutatott mű közül. 
E féltucat produkció mintegy összegezte a be
mutatók egész anyagát; dallamban, táncban 
és viseletben, sőt előadásában és dramaturgiá
jában is tökéletesen állt elénk. A szlovák gyer
mekjátékok hagyományait a püspökhatvani 
gyermekegyüttes (Tapody Józsefné vezetésé
vel) Tavaszköszöntő c. műve összegezte a leg
tisztábban. Dallamanyagában, előadásában a 
hévízgyörki és a zsámboki asszonykórus (dr. 
Balázs Józsefné, illetve Győré Béláné vezeté
sével) magasodott a kórusok sokasága fölé. 
A hévízgyörkiek nemcsak a dallamanyag át
mentésén fáradoznak, hanem az előadói stílus 
tisztaságát is féltő gonddal plántálják a fiata
labb korosztályba. Igazi táncélményt nyújtott a 
bagi Muharay Elemér Népi Együttes minden 
korosztályának előadásában Tímár Sándor: 
Bagí gyerekjátékok és táncok c. produkciója. 
S ha valami az egész fesztivál fölé emelkedett, 
az Vankóné Dudás Juli Galgamácsai népszo
kások c. kompozíciója volt, a galgamácsai mű
velődési ház népművészeti csoportjának elő
adásában. A „festő" Juló néni nagy gondot 
fordított az indító színpadképre, a beteg gyer
mekét gyógyítani hozó anyára és gyermekére, 
a szertartás közben mintegy varázsütésre elfor
duló asszonyok suttogó gyermekdalára, s a to 
vábbi részek vérbő humorára, önfeledt játékos
ságára. A nyitókép gyönyörűsége azonban 
mindvégig ősi erővel tartotta fogva a nézők 
képzeletét.

A felsorolt hat együttes a Galga mente érté
keinek eddigi legszebb összegezését nyújtotta, 
bizonyítva azt is, hogy jó időre van még miből 
meríteniük az alkotó szándékú közösségeknek. 
Kultúrtörténeti munkájuk pedig fölbecsülhe- 
tetlen az utókor számára.

G y ő ré  Z o ltá n

Varga Zoltán 
portré műsora

Már az ősszel hírt kellett volna adnunk róla, 
hogy a Fővárosi Művelődési Ház többéves 
szünet után felújította a Koreográfus portrék 
sorozatát. A híradás akkor elmaradt, s csak az
zal az említéssel pótolhatjuk, hogy a nyitányt
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Erdélyi Ti bot gyűjteményes műsora adta, az 
F  Építők Vadrózsák együttesének közreműködé

sével. S ha hihetünk a bemutatók ritmusának
-  a második műsor, Varga Zoltáné már máj. 
9-én zajlott le - ,  az FMH egy évadra legfel
jebb két-három programot tervez. Mégis örül
nünk kell, hogy elvállalta a házigazda szerepét, 
mert egy-egy ilyen bemutatóval sokkal világo
sabban rajzolódnak ki egy koreográfus vállal
kozókészségének irányvonalai.

Varga Zoltánt úgy tartjuk számon, mint 
táncfolklórunk sokoldalú ismerőjét s áhítatos 
tisztelőjét. A bemutató nem cáfolta, sőt meg
erősítette ezt a vélekedést, mégis óvnám mind
annyiunkat attól, hogy máris valami nemzeti 
skatulyát alkossunk. Ez a bemutató számomra 
a kiérlelt és ébredező módszerek együttese lett, 
a biztos sikerű és kudarcot is vállaló táncok 
gyűjteményével, s miután a Skandálást és a 
Magyarózdi táncokat is láttuk, azt sem állíthat
juk, hogy egyfajta koreográfusi vallomásból ne 
kaptunk volna ízelítőt.

Személyes hangvétellel folytatva: nagy 
örömmel fedeztem fel a Zsok-ot, s még inkább 
a repertoárban érthetetlenül sokáig szunnyadó 
Katonatáncot - ,  kemény tartásában, pergő rit
musaiban valami fontos és meggyőző törlesz
tést véltem felfedezni örökkön üldözött törté
nelmi verbunkideálunkból. S mit mondhatok 
az immár hírhedt zalai „botránykövekről"? A

Magyarózdi táncok

Keménytelki férfitáncot -  szó, ami szó -  tánc
gazdagsága és formáltsága miatt valóban illett 
volna elismerni. A Hajlikázó azonban változat
lanul meghagyja a kételyeket a tánc küldetése 
felől, s a Menyegző is megmaradt színpadon 
előadott énekgyűjteménynek. Sajnálom, hogy 
a Dust a koreográfus kicsit könnyű kézzel for
málta meg (az ébredező rutin vészjelzései itt 
szólalnak meg a legerősebben), afölött meg

valósággal bánkódni érdemes, hogy a Játék 
cigány szólótáncainak kapcsolásával Varga 
Zoltán kitalált valamit, de nem teljesen követ
kezetesen. Ez a tánc nagyon megérne még egy 
nekifutást. De ne feledkezzünk meg a vitatha
tatlan „kedvencekről" sem, a Nagyecsedi tán
cok utolsó tételének derűs játékú hármas csár
dásáról, s az érzésben, dalban, táncban na
gyon is gazdag Szegényesről.

Héjsza (Diósi Imre felvételei)

Mint várható volt, az est első számú közre
működőjeként a VDSZ Bartók Béla táncegyüt
tesét láthattuk. Itt-ott a felújítás zökkenőivel, 
de általános odaadással tolmácsolták Varga 
Zoltán táncait, s a lányok -  akár kékfestőben, 
akár színes viseletben -  külső megjelenésük
kel is erősítették a program színvonalát. A fiúk 
csálé kalapja, pötyögő mellénye, trotykos nad
rágja azonban szót kíván. Illene már határozot
tan szembenézni azzal, hogy a „szegénypa
raszti" megjelenítési szándék nem csúcsosod
hat ki a totyakos megjelenésben. (Nem kívá
nunk vitézkötést a nadrágok fenekére, de az 
együttesnek ezen a fronton is önmagához mél
tónak kell lennie.) -  A régi harcostársak, a Té
ka, a Sebő és a Virágvölgyi együttes muzsiku
sai most is jó színvonalon kísérték a táncokat.

M . L.
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Balettest 
a tatabányai 
Néphá^ban

Megszámlálhatatlan nehézséggel kell meg
küzdeniük az előadóművészi pályára lépő ifjú 
embereknek. Talán legégetőbb a megmutatko
zás hiánya, illetve minimális lehetősége. A szí
ninövendékek saját színházat tartanak fenn, 
ahol havonta 8 -1 0  alkalommal is felléphet
nek, így tanulmányaik befejeztével nem resz
kető testtel és hanggal állnak ki a világot jelen
tő deszkákra. A balettnövendékek igazából 
csak a tanulmányaikat lezáró koncertvizsgán 
találkoznak először a közönséggel és a sikerrel, 
amely ebben az esetben többnyire még nem 
lehet mértékadó.

Irigylésre méltó a szovjet balettintézetek 
helyzete: a remek pedagógusgárdán kívül 
többnyire önálló kis színházzal is rendelkez
nek, ahol a nagy klasszikus balettektől a mo
dern táncig, a koncert-kettősöktől a növendé
kek saját koreográfiáinak előadásáig a tanulók

A program első részében koncertszám okaiig  
láthattunk. Nyitószámként Murányi Judit és 
Tasfi Gábor A diótörő nagy kettősét tolmá
csolta variációk és kóda nélkül. A kissé b i
zonytalanul és elfogódottan előadott pás de 
deux után a VII. évfolyamos Kovács Tibor 
pezsdítette meg a színházterem légkörét a 
Coppélia III. felvonásbeli variációjával, hibát
lan ugrásokkal és forgásokkal. Ezután Lencsés 
Éva adta elő a Laurencia hatalmas jetékkel tar
kított, nehéz szólóját. Hibátlan és látványos 
variációjának hatását erőteljesen befolyásolta 
felsőtestének merev tartása.

Az est legsikeresebb számát, a Genzanói vi
rágkarnevált Oláh Csilla és Eichner Tibor adta 
elő. Mindketten nagyszerű stílusérzékkel, v ir
tuóz lábtechnikával, tiszta és igen tág vonalú 
ugrásokkal táncoltak. Természetes könnyedsé
gük és eredendően kedves játékuk új életet 
adott Bournonville kettősének. Ailey A folyó 
című balettjéből a „zuhatag" tételt Mráz Kor
nélia és Zentai Gyula mutatta be megfelelő 
technikával. A látszatra könnyed, igen laza 
izommozgásokat igénylő kettős stílusát azon
ban csak részleteiben érezték meg. Összessé
gében jól sikerült a Don Quijote pás de deux, 
melyet Hágelmayer Katalin és Ménich Gábor 
táncolt. Hágelmayer előnyös megjelenésével, 
majdnem tökéletes technikájával és játékával 
fiatal kora ellenére már több, mint ígéret. Mé
nich nagyszerűen emel (még a híres egykezes 
kidobós emelések is könnyedén, erőlködés

A diótörő, Murányi Zsuzsa és Tasfi Gábor Oláh Csilla és Eichner Tibor
(Mezey Béla felvételei) a genzanói kettősben

lehetőséget kapnak tehetségük, képzettségük 
előnyösebb megmutatására. Az Állami Balett 
Intézet sajnos nem rendelkezik ilyen lehetősé
gekkel, s az ifjú táncosoknak növendékéveik 
alatt az egyetlen fellépési lehetőséget az Ope
raház nyújtja, erősen meghatározott szerepkör
ben. Már ezért is, a ritka fellépések miatt jelen
tőssé vált a tatabányai Népházban május 5-én 
megtartott balettest, melyen az Operaház szó
listái és az Intézet végzős növendékei vettek 
részt.

nélkül sikerültek), technikája általában jó, de 
forgás közben vigyáznia kell a lábtartására. 
A pás de deux részei közé épített másik női va
riációt Éliás Zsuzsa táncolta szépen és biztos 
tudással, bár indokolatlanul feszes tartással.

A növendékeket a Várnai Balettversenyre 
készülő Magyari Anita és Jezerniczky Sándor 
követte A kalóz kettősével, majd az első rész 
zárószámaként Szőnyi Nóra A hattyú halálát 
adta elő. Légiesen könnyű, de sztereotip hatá
sú hattyú-mozdulatokat láthattunk, hideg, fe l
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tűnőén közömbös pillanatokkal. Ezeket rész
ben ellensúlyozta az utolsó másodpercek meg- 
rendítően szép haldoklása.

Az est további részében az Operaház művé
szei M ahler-Fodor: Gyermekgyászdalok és 
Dohnányi-Seregi: Változatok egy gyermek
dalra című egyfelvonásosokat adták elő a 
megszokott magas színvonalon.

A koncertszámok egy részét az Intézet pia
nistáinak zongorakíséretével adták elő. Figyel
met keltett Macher Lajos, aki már többször b i
zonyította, hogy értő, odafigyelő és a tánccal 
együttlélegző korrepetitor.

B o k o r R o lan d

Találkozó
Almádiban

A Népművelési Intézet táncosztálya április 
1 8 -1 9 -20 -á n  konferenciát szervezett Bala
tonalmádiban a megyei módszertani közpon
tok munkatársai és a Néptánc Tanács képvise
lői részvételével. Héra Éva bevezető szavai 
alapján égy foglalhatjuk össze a három napos 
munkaértekezlet célját, hogy a résztvevők fel
adata a Tanács további munkájának, a szerve- 
zeti-gyakorlati-tartalmi kérdéseknek megvita
tása volt.

A konferenciát Pesovár Ernő nyitotta meg. 
Tánchagyományunk művelődéstörténeti jelen
tőségéről szóív a hangsúlyozta, hogy a népha
gyomány szerepéről kialakított koncepció -  
mely a folklór és a népművészet jelenségeit az 
egyetemes magyar kultúra részeként tartja szá
mon -  közel százötven éve alakult ki, s lénye
gében ma is változatlan. Sajnos azonban, míg 
ma a zene, az irodalom és a képzőművészet 
oktatásában helyet kap a népművészet értékei
nek megismertetése, addig a tánckultúra törté
nete egyetlen oktatási ágban sem kap helyet 
és szerepet. Pedig a magyar középkori, rene
szánsz, udvari-rezidenciális, reformkori kultú
ráról alkotott képünk nem lehet teljes, ha nem 
ismerjük a hagyományokban kifejeződő, válto
zó mentalitást, melyet a néptáncok őriztek meg 
számunkra. E tradícióknak azonban nemcsak 
művelődéstörténeti, hanem esztétikai értékei is 
jelentősek, s a mozgalomnak egyaránt feladata 
mindkét érték megőrzése, ébrentartása a jelen 
és a jövő számára. Fontos még felfigyelnünk 
arra is -  vetette fel az előadó hogy a ha
gyomány ápolása és újraalkotása olyan kollek
tívákban zajlik, melyek a jövő közösségi és fe l
adatvállaló embertípusát alakíthatják ki.

A tanácskozás folyamán Varga Zoltán is
mertette a Néptánc Tanács különböző bizott
ságainak, illetve munkacsoportjainak munka
terveit. & művészeti bizottság Foltin Jolán ve
zette csoportja a minősítések rendszerének re
formjára készít javaslatot, a Vásárhelyi László 
által vezetett csoport pedig a nemzetközi kap

csolatok problémáinak megoldására terjeszt 
elő javaslatot, míg Maácz László a retrospektív 
bemutatók módszerének a kialakításán mun
kálkodik. A Népművelési Intézet munkatársai 
elsősorban a szakmai-módszertani ház terve
zetével foglalkoznak. Az oktatási bizottság 
több új munkatárs bevonásával készíti elő a 
további anyagokat, a gyermektánc bizottság 
pedig a tantervek kialakításán és a tematika k i
dolgozásán fáradozik. A népi együttesi bizott
ság képviseletében Pálfi Csaba már felvette a 
kapcsolatot az Idegenforgalmi Hivatallal egy 
országos találkozó ügyében. A nemzetiségi b i
zottság -  munkája átfogó jellegénél fogva -  
nem rendelkezik önálló tervekkel, viszont min
den más bizottság munkájába be kíván kap
csolódni. A táncház bizottság vezetői egyelőre 
tájékozódnak, s a közös koncepció kialakítását 
tűzték ki elsődleges célul. A zenei bizottság 
szorgalmazza, hogy a Zene- és Táncművészeti 
Szövetség együtt találjon megoldást a népze
nész képzés rendezésére. Ezen kívül Lelkes La
jos tervezetet készít a kiadványozás országos 
koordinálására és a propaganda fellendítésére.

A művészet-oktatást, az állami és tanácsi 
támogatás kérdéseit, a munkásfiatalok részvé
telének problémáit, a szakemberképzés elégte
lenségét és számos szemléleti akadályt fesze
gető hozzászólás után a Népművelési Intézet 
táncosztályának munkatársai ismertették saját 
munkaterületük terveit. Héra Éva jelezte, hogy 
a táncosztály munkaterve a Tanács munkater
vére épül majd. Az Intézet elsődleges célja a 
szakmai ház kérdésének mielőbbi megoldása, 
a dokumentumtár megteremtése és a szolgál
tatások rendszerének kialakítása, valamint a 
szakmai nyitott napok mielőbbi meghonosí
tása.

A táncosztály a IX. Zalai Kamaratánc Feszti
vál értékelésére két referenst kért fel. Pesovár 
Ernő -  hangsúlyozva megállapításainak vállalt 
szubjektivitását és elkötelezettségét -  inkább 
a néptáncmozgalom egészének fejlődését, az 
új tendenciák által kialakult problémákat meg
világítva beszélt a fesztivál egészéről. A hatva
nas évek néptáncmozgalmában olyan lázas al
kotótevékenység folyt -  hangsúlyozta hogy 
a néptánc a többi művészeti ággal egyenran
gúan és eredményeiben is benne élt a művé
szeti és közélet problémáiban. Ezzel szemben a 
hetvenes évek óta új tendencia jelentkezett: a 
néptáncismeret szinte felmérhetetlenjül kiszéle
sedett. A zalai fórum is ezt bizonyította, s a 
hetvenes évek másik fő változását rs mutatta: 
elsősorban nem a művészeti, hanem a peda
gógiai eredmények fémjelezték a zalai feszti
vált. A másik referens, Györgyfalvay Katalin 
abból a szempontból elemezte a zalai verse
nyen bemutatott műveket, hogy megfeleltek-e 
a kamaratánc kritériumának, vagy pedig az al
kotók csupán a „kényszerű" létszám-kiírás be
tartásával komponálták-e műveiket.

A megyei referensek hozzászólásaiból szá
mos átvehető eredményre és megoldandó 
problémára derült fény. Egymás kölcsönös tá
jékoztatása, a problémák és lehetőségek ösz- 
szevetése nagyon hasznosnak bizonyult az or
szágos koordináció elősegítésében?

F . L.
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