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Eldorádó

Folklór vendégjárás Budán

Zsúfolt nézőtér, jeges szélben esernyők-
kel, moccanás nélkül kitartó közönség a
Feneketlen tó melletti Parkszínpadon.
Ezreket vonz naponta az Atlanti-óceántól
a Fekete-tengerig ívelő dalok, táncok,
népszokások varázsa. Sámándobok „forró
habzását, száraz kopogását, sámán-
csengettyűk aranyszáraz ciripelését"... régi
udvari, polgári társastáncok, ländlerek,
polkácskák önfeledt báját miért keressük
ilyen szomjúhozó várakozással? Mit
kérdezünk a folklórtól itt, 1977-ben a
városi betonrengeteg ezen fűzfákkal
övezett, kis mese-erdővé álmodott
színpadán? Fekete Afrikának Latin-
Amerikában konzervált eksztatikus rítusai
és keresztény szertartással, ibériai folk-
lórral ötvözött dúsan viruló hagyományai
az egyik póluson (Kuba, Kolumbia) és a
régen polgárosodott, folklórból ki-
vetkőzött Nyugat-Európa hajdani vilá-
gának muzeális műgonddal, őskutató
szenvedéllyel való megidézése a másik
póluson (Belgium); közötte pedig keleti és
nyugati közelebbi és távolabbi szom-

szédaink: lengyelek, németek, románok,
csehek évszázadosan velünk érintkező
kultúrája, és kelet-európai szomszédaink :
a viruló és virulens balkáni folklór
(bolgárok, jugoszlávok). A hatalmas né-
zőtéren farmeres fiatalok áradata, magya-
rok és idegenek, de sok a deresedő fejű
legkülönfélébb pesti polgár is. Vajon mi
vonzotta őket ide? Kuriózum, látvá-
nyosság, egzotikum, egészséges kíván-
csiság a világ dolgai iránt? Biztosan, de
talán ennél több is. Azt hiszem, ahányan
vagyunk, annyiféle várakozás. Másképpen
is regálunk: hallgatom a repkedő
megjegyzések zsongását ... és időnként
meglepetten nyugtázom, hogy talán va-
lahol a legmélyén mégis találkozunk.
Egyszer a hűvös udvarias taps, máskor
meg a hirtelen felforrósodó légkör jelzi,
hogy egyik-másik számomra mit sem
mondó, szépen csiszolt, de belül üres
produkció másokat sem ragadott meg,
miközben a mélyről fakadó emberi meg-
nyilatkozás legprimitívebb formája is
visszhangra lelt.

Évszázadok kultúrhistóriája olvasható ki
a megelevenedő hagyományokból.
Kolumbia folklórjában a földrész véres
viharainak nyomait a most együtt élő
népek: félig kiirtott indián őslakók, a
spanyol származású hódítók, és a behur-
colt afrikai néger rabszolgák szinte elvá-
laszthatatlan hatások szövedékéből öt-

vöződött hagyomány kincsében immár
„békévé oldja az emlékezés".

A ködbe vesző múlt, az Amerika fel-
fedezését megelőző idők indián őslakói-
nak az aranyat, smaragdot elsőként
megmunkáló csibcsa indiánok legendákkal
átszőtt hajdani Eldorádójának arany-
ünnepéről mesélve vezetnek végig ben-
nünket a mai Kolumbiáig; az aranyló
narancsait, banánjait, napsütötte tropikus
vásárban hívogatóan felénk nyújtó áru-sok
vidám forgatagáig.

Szeretném, ha magával ragadna ez a
páratlan színességgel keveredő hagyo-
mány, ez a dús, lüktető ritmusú világ. De
mindhiába, jobbára mégiscsak kívül
maradok. Amikor az Eldorádó mesevi-
lágában az aranyporral befestett meztelen
indiánok ősi áldozó rítusában megjelenik a
szabályos balett „developpé" és a „ronde
de jambe fouettée", hirtelen megtörik a
távoli világ varázsa. Már azt sem hiszem
el, ami csakugyan igaz. Ami-kor a
négerekből, félvérekből, fehérekből alakult
katolikus vallási körmenet primitív áhítata
közben virágot szóró Mária-lány a
közönségre mosolyog, mint aki nem hisz
az egészben, akkor már csak furcsa
divatrevüvé vált számomra ez a különös
szertartás. Úgy érzem, nem eléggé az övék
már az a hagyomány, már nem
azonosulnak vele, és még nem tudják
tudatosan ismét meghódítani a belső
meggyőződés vagy a művészet szintjén.
Pedig vezetőjük óriási, megbecsülendő
munkával gyűjtötte egybe ezerarcú
folklórjuk káprázatos kincseit, és kitűnően
felkészült, szép táncosokkal, szín-pompás
kosztümökkel, remek zenével, szakmai
tudással vezetett rangos színpadi
produkcióval tárja elénk hazája páratlanul
gazdag hagyományait. A kincsekben rejlő
varázserő néha megragadóan fel-fel-
csillan, amikor saját örömükre önfeledten
járják állatőrző pásztortáncaikat, vagy
amikor primitív vadásztáncukban
krokodilust, majmot utánoznak a közönség
nyíltszíni tapsa közepette. A szín-padi
művészetté fogalmazott hagyomány
felejthetetlen pillanatát teremti meg a
Bullerengue tánc, a fehér leplekbe burkolt
szüzek suhanása a tengerparton, és a
legszebb lány hatalmas fodros szok-
nyájának vad ibériai stílusú lábdobogással
kísért, sebesen lobogó lengetése. A
közönség spontán reagál ezekre a pil-
lanatokra. A recenzens pedig azon kapja
magát, hogy szándéka ellenére folklorista
detektívvé válva feszülten keresi, a sok
színpadi hatással operáló szokványos
kommersz burok mögül mikor bukik elő
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ennek a távoli Eldorádónak valódi izzású
kincse. Mert hiába: a távoli világrész
hagyományokban őrzött hiteles kultúrája
mégiscsak százszorta izgalmasabb, mint az
ügyes koreográfus interkontinentális
rutinfogásai.

Ezért szerettem jobban a kubaiakat.
Kevésbé színpadra csiszolt produkció-
jukban a kevésbé válogatottan szép alakú
táncosok hús-vér embereket, népből jött
típusokat jelenítettek meg. Elhittem ne-kik,
hogy még ma is élik az afrikai ős-hazából
hozott különös rítusaikat, legendáikat.
Félelmetes volt a villám istené-nek, a harc
istenének kígyóbűvöléssel őrjöngésig
fokozódó eksztázisa: igaz volt naivan
gyermeteg humoruk, és tiszta volt
erotikusan eksztatikus szerelmi páros
táncuk. Napsugaras trópusi derű, naiv
életkedv sodra áradt a mai Kuba karne-
váljából. Eredetében láttatta a néger és
spanyol kultúra kereszteződéséből ott,
Kubában született, világszerte elterjedt
társastáncukat, a rumbát, kongát. Úgy
hallom, volt aki látott már Kubában ennél
őrjöngőbb, önkívületig eksztatikus
villámistent, és más már csiszoltabb, gaz-
dagabb koreográfiájú karnevált is. Annál
jobb, ha sok közül válogathatnak a szi-
getországban. Mert ez, így, ahogy volt,
pantomimikus játékával, érthetetlen szö-
vegeivel is érthető párbeszédeivel, révült
intenzitású ének recitálásával, frenetikus
ritmusú tamtamjaival, táncaival, titkos
férfitársaságok bizarr avató rítusaival
együtt, egy még elevenen élő, évszázados
különös hagyomány kulturált színpadi
formában bemutatott, meggyőző üzenete
volt.

Szerettük volna, ha a műsorok rendezése
is jobban hozzásegít bennünket az
elsüllyedt kultúrák, távoli világrészek
primitív törzsi társadalmak, szekták
szertartásaiknak, hitvilágának mélyebb
megismeréséhez, némi okos magyarázattal
is olyan hidat teremtve, amelyen át
közelebb kerülhetünk a bennük meg-
nyilvánuló emberi mondanivalóhoz. Ezzel
is elősegítve, hogy ne maradjon a néző
számára pusztán kuriózum és produkció az,
ami legmélyebb ősi emberi
megnyilvánulás. Az évszázados reagálás az
élet és a halál örök körforgásának tör-
ténéseire, a termékenység rítusai, az em-
beriség és a közösségek ősi küzdelmei,
félelme, rettegései és könyörgései a ter-
mészet, a külvilág kiszámíthatatlan erői-
nek megbűvöléséért, jóakaratuk meg-
nyeréséért, ha meggondoljuk, talán nem is
oly távoli tőlünk, mint hinnénk; hiszen
vajon nem ez munkál a huszadik

„síppal, dobbal, nádi hegedűvel" együtt
hullámzanak végig a fejét ide-oda kap-
kodó, a játék örömében feloldódott né-
zősereg közepette. Mikor a színes
zsibongás eltűnik a színpad fái mögött,
már megteremtődött a várakozás, már
tudjuk, izgalmasan távoli és közeli, de
mindenképpen a miénk az, ami jönni
fog.

Aztán sorra bemutatkoznak az együt-
tesek a táncok, dalok, viseletek kifogy-
hatatlan változatai a közösség teremtette
hagyományok különbözőségükben is
összecsengő diadalmas élethimnuszában.
A Folklór nem viseli el a hazugságot, ha
hiteles, akkor őszintén vall. Vall a nép
múltjáról, vérmérsékletéről, de vall mai
magatartásáról is. Az itt ma színpadra
lépő együttes áttételesen vall az ország
társadalmi fejlődésének mai fokáról, és a
népnek saját történelméhez, hagyomá-
nyaihoz való viszonyáról, a folklórkuta-
tás és a koreográfiai felfogás mai állásá-
ról ... és még sok minden másról is.

Itt vannak mindjárt a belgák. A polgári
fejlődés, a korai iparosodás már régen
eltüntette a népviseletet és a táncokat.
Szinte muzeológusi műgonddal, szak-
tudással és mélységes szeretettel, áhítat-
tal vonultatják fel eltemetett és most újra
kibányászott kincseiket: régi tekerő-
lantjaikat, fúvós hangszereiket, és a ha-
talmas, lassan mozgó parasztbábuk alatt
Breughel nyüzsgő világa elevenedik meg
a barna tónusú ruhákban járt primitív
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századi ember kozmikus félelmeinek,
vágyainak legmélyén? A neutronbomba
szorongásos lidércnyomásai közepette, a
nagyvárosok, a betonrengetegek sivár
„elidegenedett" magányában, az emberi-
ség végső kipusztulásának rémével szem-
ben szinte elemi erővel tör fel világszerte
a közösségi rítusok, az önfeledt ünnepek,
az emberi összetartozás utáni vágy. Vajon
nem a rítus, a szertartás, a közösségi
élmény sugárzásának elveszett para-
dicsomát keresi-e a század eleje óta világ-
szerte az avantgarde színház is
Reinhardttól Peter Brookig, Vilar
avignoni fesztiváljától Béjart-on át Jancsó
Miklósig, a Taganka Színházig? A távoli
földrészekről, az emberiség
gyermekkoraiból ránk maradt hagyomány
nem mutatvány, hanem hozzánk is szóló
hiteles üzenet, csak úgy kell azt
számunkra közvetíteni, hogy meg is
értsük.

Novák Ferenc, a Népek barátsága nem-
zetközi est rendezője, csakugyan megta-
lálta azt a hullámhosszt, amivel az indítás
első pillanatától kezdve a közösségi ünnep
részeseivé tett bennünket. Már a
bejáratnál muzsikaszó, a saját kedvükre
szórakozó együttesek zenéje, dalolása
fogadott, majd pedig a padsorok között
vonulnak be ki-ki saját zenekarával, el-
bűvölő bábeli hangzavar közepette. A
csehek hatalmas mackókkal, lovacs-
kákkal, a belgák óriás paraszt maszkái, a
németek viráglugasai és a balkániak
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külsőségekkel, csiszolt táncosokkal mu-
tatta be a Német Demokratikus Köztár-
saság nagy igényű táncszvitje.

Merőben más, szinte minden színpadi
feldolgozástól mentes, eredeti folklórt
mutattak be a portugál földművesek.
Felelgetős, népi hangvételű, sajátos ibériai
karakterű táncuk és viseletük a maga
egyszerűségében is érdeklődést tudott
kelteni, atmoszférát tudott teremteni.
Nehezebben ragadott meg a természetes
lendületességében is kissé túlságosan ti-
pizáltnak ható lengyel krakoviak és ma-
zurka bemutatása. Megint csak másfajta,
ezúttal sokkal mívesebb tipizálás lehetett
az, amely úgy tűnt, kissé megmerevedett
sémákba szürkítette a szépséges üzbég
táncok varázsát, mert ugyanaz a folklór a
maga improvizatív frisseségében egy
virtuóz dobszóló-művész tolmácsolásában
lázba tudta hozni a hallgatóságot.

Nyilvánvalóan tudomásul kell vennünk,
hogy a néptánc-koreográfia olyan különös

A

otivikájú, kissé nehézkes stílusukban
udatosan kristályosra csiszolt, megindító
tmoszférájú táncaikban.
És itt vannak a másik póluson kelet-

urópai szomszédaink, azok a boldog
azdagok, románok, bolgárok, jugoszlávok,
kiknél még elevenen él a Kárpátok és a
alkán kirobbanó erejű folklórja: vad
inamikájukkal, káprázatos presztóikkal,
zinkópás bonyolult ritmusaik vad
obzódásával mindent elsöpörnek,
indenkit „letáncolnak". Be-vallom,

issé szorongva vártam meg-jelenésüket,
ert a korábbi évtizedekben itt járt

ivatásos együttesek nem egy tapasztalata
yomán attól tartottam, hogy talán még
ost is tart náluk a „mű-vészi színpadra

llítás", „korszerűsítés" nagy
gyekezetéből fakadó giccses élet-képek
s más vértelenítő mesterkéltség korábbi
ivatja. De örömömre robbanó erejű
ólóikban, sortáncaikban most majdnem
indig az élettől duzzadó természetesség

ralkodott. Lehetséges, hogy náluk is utat
ört a modern „új hullám", a „vissza a
orráshoz", amely a magyar
áncmozgalom friss erejű újjá-születését
ozta ? Vagy egyszerűen rá-döbbentek az
vek során, hogy ahány folklór, annyiféle,
s az övék történetesen különböző kultúra
vszázadosan egymásba fonódott
omplex ötvözetéből kristályosodott ilyen
ökéletes szépségre, hogy ehhez az esetek
ömében

legjobb nem is hozzányúlni, csak (apáról
fiúra szálló és egy életen át tanult) kellő
hozzáértéssel, tudatos művészi váloga-
tással, sűrítéssel nagy technikai virtuozi-
tással és főként töretlen szenvedélyű azo-
nosulással kell feltárni dús gazdagságát.

Nekünk itt, kelet és nyugat mezsgyéjén
nehezebb a dolgunk. A rohamosan tűnő,
de talán még megmenthető hagyományért
vívott harcban a Bartók-Kodály-iskola
módszerein nevelkedett népzene-és
néptánckutatás felmérhetetlen becsű
tapasztalataira támaszkodva vívja elszánt
hivatástudattal a harcot a „zenei anya-
nyelvért", a „tánc anyanyelvért" folklo-
risták, pedagógusok egész sora. Azért,
ami kelet-európai szomszédainknál java-
részt önmagában is adva van, még eleve-
nen él.

Más a helyzet cseh szomszédainknál.
Egy sok szeretettel és kultúrával ápolt,
már régen városiasodott folklór hagyo-
mánya mosolygott ránk a cseh bábjáték-
ból és színházból ismert sajátosan bölcs
öniróniával bemutatott kisvárosi Keres-
kedők táncából. Komikusan szertartásos
kis polkácskákból, jellegzetes embertí-
pusok mosolyogtató találkozásaiból a
cseh kisváros atmoszférája kelt életre. Ez
a szelíd humor éltette naivan derűs
karneváli játszadozásukat is. A német
nyelvterület rokon jellegű táncait a már
jórészt elsüllyedt ländlerek és polkák vi-
lágát más megközelítésben, mutatósabb

művészet, amely az évek során, divatok
múlásával ugyancsak romlandó
matériának bizonyul (talán olyasformán,
mint a filmművészet, vagy még inkább a
versfordítás és a klasszikusok modern
átiratai), míg az eredeti folklórtánc soha-
sem avul el, az évek multával is megtartja
hamvas báját. Nemhiába született az év-
százados tapasztalatot rejtő szép francia
mondás: „Rien n'est plus jeune qu'une
vielle danse." (Semmi sem fiatalabb, mint
egy régi tánc.) Koreográfusok jönnek,
koreográfusok mennek ... a néptánc
marad.

Persze, a kivétel itt is erősíti a szabályt.
Az elmúlt harminc esztendőben született
valóban néhány időálló mű is, amely a
távolodással nem esett ki az idő rostáján,
hanem ma már az egyszeri alkotás
klasszikus tisztaságával fényesedve él
tovább az együttesek műsorán. Ritka az az
ihletett pillanat, amikor a néptánccal
tökéletesen azonosuló művész nem áll
közénk és a népi vallomás közé, hanem a
kincs felmutatásának alázatával önmagát
is hozzáadva tárja fel annak legrejtettebb
szépségét.

Lehet, hogy ezt a csodát, az elveszett
hajdani Eldorádót, a bábeli hangzavar
fölött is mindig újra találkozó spontán
emberi hangot keressük a folklórban? Az
emberi közösségek egymást váltó
nemzedékeiben igazgyönggyé csiszolódott
művészetben? Talán a „bízva bízzál"

igének ilyen gyermeki biztonsággal,
lebírhatatlan életerővel való megfogal-
mazását szomjúhozzuk ?
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