
ség, melyet semmiképp nem lehet szere-
lemből űzni .. .

Mici kisasszonyt már egyes-egyedül
csak a munka nélkül szerzett jövedelem
gondolata hevíti. - Bárcsak mind alud-
nának - fohászkodik fel. (Mármint az
ügyfelek.) Moravetz Levente, a bugyuta
hercegi siheder szerepében tökéletes szín-
padi jelenvalósággal alszik - időnként
diszkréten jelezve létezését.

A főpincért Huszár László játssza.
Pontosan olyan, amilyennek lennie kell;
nagyon jó páros Tordai Terivel. Hu-szár
László kettőjük viszonyának alap-vető
groteszkségét érzékelteti. Nevezetesen
azt, hogy a derék filiszter számára a
félvilági nő - társadalmi emelkedés.

Az epizódjátékosról úgy tartják a kézi-
könyvek, hogy mindenekelőtt jellem-
zőerővel kell bírnia. Szerepe termé-
szetéhez és nehézségéhez tartozik, hogy
számára mindig csak egy jelenet van ad-
va, amely alatt egy alakot ki kell bontania.
Baracsi Ferenc vérbeli epizódszínész.
Amikor Rosenbaum, az öreg zsidó al-
kalmi zongorista szerepében színpadra lép
- ordas magányban átbitangolt éj-szakák,
füstös csapszékek, sivár hónaposszobák
levegője jön be vele a színre. Egy villanás
alatt bepillantást kapunk a tarhás bohém
hajótörött életébe, amely bizonyára a
vágyak és lehetőségek közötti zátonyon
feneklett meg.

Es most hadd rugaszkodjam el ettől az
előadástól egy kérdés erejéig. Miért, hogy
a diabolikusan izgalmas Schnitzlert a mi
színházi közönségünk csak az itt
bemutatott nagyon szellemes, de
alapjában jámbor darab alapján ismer-
heti? A legschnitzleribb művek még a
színházi köztudatban sem nagyon ele-
venek; a Liebelei - amennyire én tudom -
le sincs fordítva, az Európa-szerte újra
felfedezett Zöld kakadunak még a címét
sem hallotta nálunk a művelt színházjáró.

Három osztrák egyfelvonásos (Radnóti Miklós
Színpad)

Díszlet jelmez: Jójárt Zoltán. A rendező
munkatársa: Kun Magda. Rendező: Erich
Margo m. v.
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CSÍK ISTVÁN

Nézőképzés felsőfokon

Közhelynek számít, hogy határainkon túl a
legismertebb - és legelismertebb! - magyar
színház az Állami Bábszínház. Kiugró
sikerrel szerepelt szomszédaink-nál és
távoli földrészeken, itt is, ott is felsőfokon
nyilatkozott róla a szűkebb értelemben
vett szakma, a kritika és a közvélemény.
Sok szó esik róluk itthon is. Mondhatnánk,
ők a szerencsés kivételek, próféták lettek
saját hazájukban - de azért nem egészen.

A hazai sajtó ugyanis munkájukról
szólva többnyire csak az úgynevezett
felnőttelőadásokat, a bábszínpad lehető-
ségeit kitágító, merész produkciókat em-
legeti; azokat a „kísérleteket", amelyek
gyakorta már nem is kísérletek, hanem a
kísérlet letisztult, beteljesült eredményei.
Pedig ez a színház munkájának csak egyik
- arányaiban egyáltalán nem meg-határozó
- része. A jéghegy csúcsa.

A bábszínház elsődleges feladata
ugyanis nem ez. Ez a társulat a gyerekek
színháza volt, és az is marad. Számukra, a
gyermekek számára ugyanis ez az
egyetlen lehetőség, hogy a színház vará-
zsával, élményével találkozhassanak,
megismerhessék, megérthessék a szín-ház
lényegét.

A társulat munkájának oroszlánrészét
azok az országjáró kis együttesek végzik,
akik a két fővárosi színházépületben,
peremkerületi, falusi és kisvárosi mű-
velődési házakban gyerekeknek játszanak.
Ezeken az előadásokon formálódik, alakul
a jövő színházszerető, színházértő
közönsége; itt „képezik" az elkövetkező
évtizedek, lényegében már a jövő évezred
nézőit. Szép, felelősségteljes feladat,
ugyanakkor meglehetősen hálátlan is: a
paraván mögött amúgy is arctalanul,
névtelenül játszó művészek tudják, hogy
munkájuk alig-alig számíthat visszhang-
ra. Mégis, az igazi bábosok, vérbeli
bábszínészek számára a gyerekek, a csil-
logó szemű, nyughatatlan, közbekiabáló
gyerekek hada jelenti az igazi közönséget;
alighanem ennek - ennek is - köszönhető,
hogy a kis nézők „képzése" az esetek
túlnyomó többségében felső-fokon zajlik ..
.

A gyermekeknek játszó színházak

egyébként is sajátos helyzetben vannak.
Egy-egy darab, egy-egy előadás szinte
matuzsálemi kort is megélhet, hiszen a
potenciális nézőtábor évről évre kicseré-
lődik. Elméletileg, sőt, a gyakorlatban is
előfordulhat, hogy egy ifjú apa vagy ifjú
anya gyermekét kísérve saját hajdani
élményével, lényegében változatlan elő-
adással találkozik. Természetesen vannak
olyan apróságok, amelyek az évek múlá-
sával, életünk változásával - bármily je-
lentéktelennek tűnnek egyébként - előbb
vagy utóbb avíttá teszik a legjobb elő-
adást is.

De minél jobb, minél tehetségesebb egy
előadás, annál később válnak zavaróvá az
időhöz szorosan kötődő részletek. A
repertoár így azután hosszú évek-re
visszamenően megőrzi a legjobb elő-
adásokat: a színészgárda lassan kicseré-
lődik, a bábokat-díszleteket felújítják, az
előadás - lényegében - változatlanul él
tovább.

Ilyen, alighanem „örökéletű" produkció a
Misi mókus vándorúton, a hazai báb-játszás
már-már klasszikus darabja. Tersánszky
Józsi Jenő meséiből - Kardos G. György
munkája nyomán - olyan pikareszk
történet született, amelyben a kalandos
fordulatokra fűzve felvonul mindaz, ami a
gyermeknézők fantáziáját megmozgatja:
erdő, tenger, cirkusz és a távoli, titokzatos
Afrika. A kis nézők beleélik magukat ebbe
a sokszínű világba, ahol a mesét a már
megismert valóság elemei szövik át, szinte
együtt lé-legeznek Misivel, hiszen a
történetek dramaturgiája időben és
cselekményben épp akkorára kerekedik,
amennyit egy gyerek befogadni, követni
tud. Bródy Vera bábjai, Országh Lili
díszletei nem béklyózzák le a szárnyaló
fantáziát, ha-nem alkalmat adnak a
továbbgondolásra. A mese valóságát
hitelesítik; csakúgy, mint a színészek
játéka, a nagyszerű összhangban levő hang
és mozgatás.

Ugyancsak régi - évtizedes múltra
visszatekintő - előadás A csodálatos ka-
lucsni. Mészöly Miklós, aki Matvejeva
meséjét magyar bábszínpadra alkalmazta,
a két szálon futó történetet biztos érzékkel
bontotta kisebb, a gyerekek részére is
áttekinthető, felfogható és átérezhető,
egymásra épülő, de önmagukban is zárt
epizódokra. Az erdei állatok között dúló
viszályokat elindító, megszakító és
összekötő kocavadász megjelenése úgy
építi tovább a történetet, hogy az egészen
kis nézők is meg tudják érteni, de közben a
gyorsabb felfogású nagyobbak sem
unatkozhatnak. A Bródy Vera



tervezte bábok nem „élethű" állatok - mint
ahogy Koós Iván díszletei sem naturálisan
hű erdőrészletek -, mégis szervesen
összetartoznak a kocavadász figuráját
játszó színész emberi valóságában
megjelenő lényével és felszerelésének
valós tárgyaival. Domonkos Béla --aki ma
Rátonyi Róbert hajdani szerepét, a Vadászt
játssza = azután előadásról elő-adásra a
nézőket is be tudja kapcsolni ebbe a
szerves egészbe, mert Kovács Gyula
rendezése tág teret hagy aktivitásuknak.

Ez a mese úgy támadt életre a szín-
padon, hogy minden ízében színházzá vált:
évtizedes sikere a színházi kollektíva
diadala. A múló évek során újabb és újabb
bábszínész-generációk nőttek és nőnek fel
ebben az előadásban úgy, hogy közben
megőrizték az előadás lényegét -
megőrizték a sikert.

A Varjúdombi meleghozók - írta Tarbay
Ede, rendezte Balogh Géza, a báb- és
díszletterveket pedig Bródy Vera készítette
- szintén régóta szerepel a szín-ház
repertoárján. Felépítésében, figuráiban és
ennek következtében képi világában is a
népmesék világához közelít, s didaktikus
elemei is szerencsésen simulnak az előadás
szövetébe. A ,,bűnök" vagy inkább
kópéságok, és az előbb-utóbb
törvényszerűen bekövetkező bűnhődés
aránya, nagyságrendje jól beilleszthető a
gyerekek világképébe, s a csínytevő
naplopók megjavulása is ezért fogadható el
számukra hitelesnek.

Ez az arány, ez a gyermeknézők szá-
mára elfogadható lépték egyébként
rendkívül fontos a bábjáték dramatur-
giájában. A sárkányok, boszorkányok és
más efféle ősi mesefigurák esetében ter-
mészetesnek és magától értetődőnek
veszik a nézőtér gyerekei, hogy azok a
hősök életére törnek, és elfogadják, uj-
jongva ünneplik azokat a pillanatokat,
amelyekben a hős, igaza tudatában a po-
kolra küldi őket, de rögtön elbizonyta-
lanodnak, ha saját lényük, saját jó és rossz
tulajdonságaik állat- vagy manó-világba
transzponált megtestesítői lép-nek túl az
általuk is elfogadott kereteken. Például A
bűvös tűzszerszám című, Szilágyi Dezső
által átdolgozott Andersen-mese hőseit
izgatott, együttérző figyelem kíséri a
nézőtérről akkor is - ebben természetesen
része van a rendező Bánd Annának, a
tervező Bródy Verának és Ambrus
Imrének, valamint a színészeknek is ---
amikor nem éppen az óvodások és
alsótagozatosok világában el-fogadott
módon járnak túl egymás

eszén, s ugyanilyen magától értetődően
fogadják el a Jancsi és Juliska, bár erő-
teljesen tompított, játékos elemekkel fel-
lazított, de mégis jelenlevő kegyetlensé-
gét. Ugyanakkor a Két kicsi pingvin
históriája, amelyben a Rosszmáj rozmár és
Fűrészhal Fülöp a kis pingvinek el-
pusztítására törnek, zavart, tétovaságot
kelt; a gyerekek mind a négy figurát saját
világukba azonosítják, de a „rossz" fiúk
gonosz szándéka az ő normáik közé már
nem illeszthető. Nem tudják elfogadni s
ezért követni sem a történetet, figyelmük
elkalandozik, unatkoznak, s ezen a jó
színészi teljesítmény, egy-egy
szerencsésen megformált figura - például
Rosszmáj, a rozmár -- bábos telitalálata
sem segít.

A Gulliver Liliputban, amely Kardos G.
György munkája nyomán került színpadra,
Kovács Gyula rendezésében, Koós Iván
nagyszerű bábjaival és díszleteivel, Pataky
Imre s a többi színész kitűnő teljesítménye
jóvoltából leköti, magával ragadja a
legkisebbeket is; ötletei, szellemes
technikai megoldásai mindenki számára
élvezetes, látványos színházzá teszik az
„emberhegy" történetét. De az előadás
nem éri be pusztán a fordulatos történettel:
Swift keserű és kegyetlen
társadalombírálatából is meg-őriztek
annyit, amennyi az adott keretek között
megtartható volt. Ezt azonban --
természetesen - csak az idősebb
korosztályok tudják érzékelni.

A bábszínház dicséretes szándékkal
igyekszik minden korosztály számára
megfelelő előadásokat biztosítani, hiszen

csak így képzelhető el, hogy az óvodás
korú vagy kisiskolás gyerek, aki megíz-
lelte és megszerette a színházat, felnőtté
válásáig ki ne kerüljön a színművészet
bűvköréből. A nézők folyamatos „kép-
zése" csak akkor valósulhat meg, ha azok,
akik a mesékbe már nem, a fel-nőtteknek
szóló színpadi előadásokba még nem
tudnak belefeledkezni, nem szakadnak e l
a színháztól. A bábszín-ház saját
munkáját tenné kockára, ha nem vállalna
részt ebből a feladatból is. Az életkori
sajátosságoknak megfelelően
természetesen módosul az előadásokban
óhatatlanul meglevő pedagógiai tartalom
is: a kicsinyek számára a megszív-lelendő
tanulságok nevelő ereje helyett a
nagyobbaknál tanító, információközlő
feladat társul az élményszerzés mellé.

A klasszikusok adaptálása ilyen szem-
pontból kézenfekvő; Petőfi Sándor János
v i t é z e szinte kínálta magát a bábszínpadi
feldolgozásra, de színpadra került Arany
János To ld i j a , sőt, Vörösmarty drámare-
meke, a Csongor és Tünde is. Ez utóbbi,
csakúgy, mint a népi játékokat, szoká-
sokat, hagyományokat műsorba foglaló
Je l e s napok v a g y a Háry János, már túllép a
korhatárokon.

A To ld i , amelyet Jékely Zoltán avatott
költői leleménnyel és a bábművészet
iránti affinitással formált játszható
darabbá, Urbán Gyula rendezésében,
Bródy Vera bábjaival, Molnár Zsuzsa
díszleteivel, alighanem a lehetséges leg-
jobb bábszínpadi Toldi-adaptáció; mégis,
mintha a mű egy kicsit ellenállna a mű-
fajváltásnak. A legenda óhatatlanul me-
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sévé változik a színpadon, s a cselek-
mény követelte bábmozgatás, csakúgy,
mint a hozzá kötődő beszédstílus némi-
leg ellentmondásba kerül a szöveg nyel-
vezetével, s a narrátor Elekes Pál adekvát
Arany-tolmácsolásával is.

A Csongor és Tünde jelenleg repertoáron
szereplő előadása a színház immár
második nekifutása: az alkotók tovább-
csiszolták az első, hibáival együtt is jelen-
tős produkciót, sok szempontból világo-
sabbá, áttekinthetőbbé tették az előadást.
Nem csak mint „kötelező olvasmány"

vált hozzáférhetőbbé, mint művészi telje-
sítmény, színházi élmény is kiteljesedett
az előadás; a befejezés azonban még
mindig túl bombasztikus, és távol áll a
költő rezignált, keserű világképétől.

A bábszínház repertoárja lényegesen
meghaladja ennek az írásnak a kereteit.
De egy teljes hónapon át végignéztem
minden olyan produkciót, ami a társulat
két budapesti épületében hozzáférhető

volt; ez a viszonylag bő minta talán
nemcsak módot, de jogot is ad arra, hogy
az egyes produkciók értékelésén túl az
általános tendenciákról, a műsor-
politikáról és a dramaturgiai munkáról is
elmondjam a benyomásaimat.

Az egyhónapos intenzív színházláto-
gatás során egyetlen igénytelen, laza, fél-
vállról vett előadással sem találkoztam.
Még a legkevésbé sikerült darab eseté-
ben is olyan lelkes és fegyelmezett elő-
adást láthattam, ami például szolgálhat a
világ bármely színháza részére. Nem csak
én éreztem ezt így: a közönségen - a
többi között saját gyermekeimen is - le-
mérhettem, hogy a játék „átjön" a néző-
térre, sőt, az egyes üresjáratok után új-ra
és újra magához tudja láncolni a nézőket,
pedig ez a legnehezebb. Különböző
korosztályokhoz szóló, színvonalas mű-
vek sorát néztem végig. Érzékelhettem a
színház szigorú igényeit, a „nézőképzés"

irigylésre méltóan magas színvonalát,

mégis, az egész, együttes munkáról szólva
nem titkolhatom el bizonyos félelmeimet.

A repertoárban megfelelő arányban ta-
lálhatóak kicsiknek, nagyobbaknak és
serdülőknek készült produkciók; de ha
csak a bemutatókat, az új előadásokat
vizsgáljuk, eltűnik ez a megnyugtató
egyensúly. Azokhoz a generációkhoz,
akik számára színházként még csak a
bábszínház létezik, a kicsinyekhez általá-
ban csak régi, több éves, sőt évtizedes
produkciók szólnak: az új bemutatók
csaknem mind az idősebbeket, a serdü-
lőket, s ezen keresztül bizonyos fokig a
felnőtteket veszik célba. Ez a tendencia az
elmúlt évek során egyre erősödött, s ha
ma még nem érezhetőek is, előbb-utóbb
kiütköznek negatív hatásai.

A legjobb előadások megőrzése, s a kor-
határok kitágítása - beszéltem már erről -
önmagában rendkívül dicséretes törek-
vés. De ha mindez továbbra is ilyen ki-
zárólagossággal érvényesül, azt eredmé-
nyezi, hogy a kicsinyekhez és a nagyob-
bakhoz szóló előadások formanyelve tá-
volodik egymástól. Megtörik a színház
erejét, súlyát adó, a produkciókat össze-
kötő, a látszólag egymástól távolálló tö-
rekvéseket is átható szemléleti-forma-
nyelvi egység. A bábszínpad formái
ugyanis szorosan kötődnek a kor forma-
kultúrájához és képzőművészetéhez; fel-
gyorsult korunkban tíz-tizenöt év, de né-
ha kettő-három is éles cezúrát jelenthet.

Miközben a bemutatók vertikálisan - a
korosztályok szerint - felfelé, az idő-
sebbek igényszintje felé tolódtak, hori-
zontálisan szűkülni látszik az új bemuta-
tók spektruma. A kettő alighanem ösz-
szefügg, de ez egyáltalán nem szükség-
szerű.

A bábszínház jellegéből, funkciójából
adódik, hogy az eredeti bábdarabok
mellett túlsúlyban vannak az adaptációk.
A világirodalom mesekincsét, a magyar
népmeséket és más népek ősi meséit
színpadra állítani, a hatásos előadás érde-
kében kihasználni azt a tényt, hogy a né-
zők - verbálisan - már ismerik a történetet,
vagy éppen ellenkezőleg, a játék
segítségével vonzóvá tenni az olvasást, a
könyvet, hogy a bemutatott históriákkal
újra találkozhassanak - ez legalább any-
nyira fontos vagy talán fontosabb fel-
adata a színház dramaturgiájának, mint a
bábáskodás az eredeti, új bábdarabok
születésénél. De az adaptációk is sokfélék
lehetnek, és a színház új produkciói között
mintha túl nagy teret kapnának az
irodalomhoz túlságosan is kötődő átdol-
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gozások, az olyan -- rendkívül magas
technikai szinten megoldott, szinte hi-
bátlan - előadások, amelyek nem for-
málják kellő tiszteletlenséggel színpadi,
bábszínpadi darabbá a felhasznált irodalmi
alapot. Inkább csak „lefordítják",
illusztrálják, elmesélik és elmagyarázzák
... Egyébként az ilyen előadások-nak is
helye van a repertoárban, sőt, igen nagy
szükség van rájuk; de ha csak ilyen
megközelítéssel találkozunk, az előbb
vagy utóbb a színpadi eszközök. terén. is
beszűküléshez vezethet.

Az Állami Bábszínház híre és neve,
felnőttelőadásainak rangja és világsikere a
gyermekműsorok magas színvonalában
gyökerezik. Gyermekeknek játszani külön
művészet: ehhez az kell, hogy a szerző és
tervező, rendező és színész megtalálja azt
a keresetlen, őszinte hangot, amelyen
ebben a közegben beszélni lehet. Mert jaj
annak, aki hisz a közhelyeknek, aki
gügyög avagy negédeske- dik : a
kegyetlen gyermekközönség minden.
bizonnyal közönyre ítéli. Érdektelenségre.
A. gyermekeket. nem lehet megtéveszteni.
sztereotípiákkal, sablonokkal és
rutinpatronokkal: csak. akkor figyelnek,
csak akkor kerekedik tágra a szemük, ha
nekik, ha hozzájuk szólnak. --- ha jó az
előadás. Az ilyen produkcíókban helytál-ló
színészek valami olyan plusszal rendel-
keznek, amely a tehetségen. és fegyelmen
túl a felnőttelőadásoknak is motorjává
válik; a kis nézők pedig, akik ilyen, ne-kik
és hozzájuk szóló produkciókon ne-
velkednek, évek, évtizedek múltán. is ér-
zékenyek maradnak az igazi színház igé-
zetére, és csalhatatlanul megérzik majd a
„pótszereket".

A bábszínház jelentősége a jövő szín-
háza szempontjából is óriási. A mai báb-
előadásokon dől el, hogy a holnap fel-
nőttei unottan legyintenek-e majd a
színház szó hallatán, vagy nem tudnak
meglenni nélküle. Tíz, tizenöt év múlva a
mai bábszínházi nézők szavaznak a
pénztáraknál , . .

Az Állami Bábszínház a jövő közön-
ségét valóban felsőfokon, nemzetközi
híréhez, rangjához méltón képezi. Ez a
színvonal arra kötelez, hogy minden
nyugtalanító jelre felfigyeljünk, még akkor
is, ha egyelőre nem zavarja a nagy-szerű
összképet.

BÖJTE JÓZSEF

Néptáncszínház

Az elmúlt években a hivatásos néptánc-
együtteseink túljutottak a néptánc ha-
gyományos feldolgozásának módozatain,
és színházi igénnyel létrehozott művekkel
kezdték megalapozni egy újfajta
színházművészeti ág repertoárját.

Már a felszabadulás előtt, a "Gyöngyös
bokréta" kezdeti sikerei idején felmerült,
hogy szabad-e a néptáncot a színpad tör-
vényei szerint megváltoztatni. Funkcio-
nális közegéből kiemelve erre természe-
tesen szükség volt. Sűríteni, sorokba,
térformákba kellett szervezni, a közönség
felé kellett fordítani a táncosok vonulását, a
nyitást-zárást, átmeneteket kellett tisztázni
és beállítani. A másik probléma a
motívumanyagnak és a tánccal ábrázol-
ható népszokásoknak, eseményeknek
eredetiségével kapcsolatos. Már akkor
keletkeztek „légből kapott" korcs motí-
vumok, sohasem létezett szokásfeldol-
gozások. Az autentikusság máig ható
vitatéma.

A néptánc ideológiai felhasználása a kor
sajátosságaiból fakadóan - a népi-nemzeti
múlt, a „nagy-magyarság", a kiválasztott
nemzet, az uralkodó osztályok
nacionalista-soviniszta politikájának -
tánctól idegen - deklarálásából eredt. Ezen
az ideológiai „örökségen" a nép-
táncmozgalom a „fényes szellők" kor-
szakában hamar túltette magát. A nép-tánc
a közösségi élmény, a jókedvű op-
timizmus megmutatkozási lehetősége-ként
tömegeket vonzott. Tömegeket a
színpadra és a közönség soraiba is. Tíz-
ezernél több néptánccsoport működött--
igen vegyes színvonalon - ebben az
időben.

Ebből a talajból nőttek ki az ötvenes
évek eleje táján a hivatásos együttesek,
amelyek a legjobb táncosokból, zené-

szekből, tehetségekből szerveződtek, az
első generációhoz tartozó koreográfusok
vezetésével. A ma is működő együttese-
ink, az Allami Népi Együttes, a SZOT
együttesből alakult Budapest Együttes, a
Duna és a Néphadsereg Művészegyüttese,
illetve a néhány éve alakult Nép-színház
Táncegyüttese. A hivatásos együttesek
sok sikerrel és még több ne-

bézséggel igyekeztek az elmúlt harminc
év alatt sajátos arculatot teremteni.

A hivatásos együttesek mellett az
amatőrmozgalomban is kialakultak vagy
megszilárdultak a ma is működő együt-
tesek és együttestípusok: a nagy, jobbá--ra
városi és szakszervezeti támogatással
működő együttesek (Bihari, Építők,
Törekvés, Hajdú, Zala, Vasas, Balassi,
Somogy, Bartók stb.) mellett az egyetemi-
főiskolai, a szövetkezeti-falusi, a ha-
gyományőrző és a gyerekcsoportok. A
hatvanas évek végére, a hetvenes évek
elejére létrejött az a fesztiválrendszer,
amely a csoportok helyzetét figyelembe
véve általában jól segíti az együtteseket
erkölcsi-anyagi elismeréssel, szakmai--
kritikai elemzéssel. Megsokasodtak az
együttesek belföldi és főleg külföldi sze-
replései, és az idegenforgalom is helyen-
ként jól használja a néptáncosokat. Ki-
alakult a minősítő rendszer, amely né-
hány módosítandó követelménye ellené-
re, inspirálja és meglehetősen objektíven
rangsorolja az együtteseket. Két nagy,
koreográfiai megmérettetést szolgáló
fesztivál, a szolnoki Néptánc és a zala-
egerszegi Kamaratánc fesztivál az élcso-
portoknak, azaz a legjobb koreográfusok
nak ad lehetőséget a megmutatkozás-ra, a
szakmai vitára.

Miről vitatkoznak?
A hetvenes évek közepe táján két ágra
szakadt a mozgalom. Az egyik ág a hite-
lesség, az autentikusság jegyében az ere-
deti néptáncok, táncrendek, népszokások
változatlan, (azaz minimális koreográfiai
átigazítású) színpadra állítása mellett tört
lándzsát. Igen sok értelmiségi, más
művészeti ágban alkotó, publicista és el-
sősorban a néprajzosok kicsiny, de te-
kintélyes csapata állt Tímár Sándor és
követői mögé. Az „autentikus irányzat"

Tímár Sándor Bartók Együttesével az
élén, igen erős és sikeres csapatot mond-
hat magáénak. A gyöngyösi, a jászberé-
nyi, a szegedi ÉDOSZ, a székesfehérvári,
a szekszárdi együttesek - hogy csak a
jobbakat említsük - sikeres műsorokkal,
fesztiváldíjakkal, tévésikerekkel repre-
zentálják az irányzat életképességét.

Az eredeti néptáncformákat előnyben
részesítő alkotóknak nagy érdemeik van-
nak a színpadi néptáncművészet megújí-
tásában is. .m ezeket az érdemeket nem
sajátíthatják ki, mert a feltáró munka, a
táncok és a táncrendek felfedezése, az újra
felfedezett parasztzene, az erőtel jes ének
alkalmazása, az improvizálás, az eredeti
táncstílusok elmélyült megisme-


