
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-
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eszköze a táncstílusok, a dialektusok, a
táncfolyamatok ütköztetéével, olykor
nagyfokú stilizáltsággal, sokszor absztra-
háltan jelenik meg műveiken. Bár a ko-
reográfiák sokszor iroda mi-mitológiai
vagy zenei indíttatásúak, mégsem a társ-
művészetek hatásának érvényesülése a
jellemző. A „szerzői gondolatok" kife-
jezése érdekében csupán irodalmi-mitoló-
giai-zenei „ürügy"-ként szolgálnak. Sok-
szor éppen az eredeti irodalmi művek
oppozíciójaként vagy újraértelmezése-
ként válnak öntörvényű táncművekké.

A „szerzői gondolatok", hasonlatosan az
autonóm művészetek többi ágához,
rendkívül sokféle indíttatásúak. Talán a
néptánc közösségi, eredetileg funkcio-
nális jellegéből adódóan a legjelentősebb
koreográfiák a történelmi témakörök fi-
lozofikus újragondolása nyomán szület-
tek : Rekviem egy forradalomért, táncolja a

falu bolondja (Szigeti Károly), Montázs,
Változatok egy munkásmozgalmi dalra

(Györgyfalvay Katalin), In memoriam

(Kricskovics Antal), Katonabúcsú (Foltin
Jolán). Aztán feltűnően sok és jelentős a
létezés etikai vonatkozásait, az emberi
lehetőségeket, magatartásformákat fel-
mutató mű : Káin és Ábel, Lánc, Osztinátó

(Györgyfalvay Katalin), Ellentétek (Szigeti
Károly), Carmina Burana, Sodrásban,

Hegyek éneke (Kricskovics Antal), Kőmű-

ves Kelemen, Aska és a farkas, Ninive (No-
A

ése és megtanulása azokra az együtte-
ekre is jellemző, amelyek a néptánc tá-
abb, sokszínűbb felhasználásával túllép-
ek az eredetiségen. A másik ágazat al-
otói ugyanis alapvetően abban külön-
öznek az „autentikusoktól", hogy a nép-
áncot „csupán" anyanyelvként használ-
a, személyes közléseiket, a világról való
éleményüket tárják elénk, rendkívül
okrétű, színvonalában is változó műve-
kben.
A kétfajta irányzat vezetői 1965-ben
ég együtt indították folklorista irány-

atukat. Az úgynevezett „ötök"-nek
Novák Ferenc, Györgyfalvay Katalin,
zigeti Károly, Galambos Tibor, Tímár
ándor) az „eredeti felé" fordulását egy-
észt az első generáció, a tanítómesterek
Rábai Miklós, Molnár István, Szabó
ván stb.) meghaladása, másrészt a leg-
jabb tánckutatási eredmények, szaporo-
ó néprajzi gyűjtések megismerése mo-
iválta. Jó néhányuk maga is gyűjtött.
ezdeményezésük a néptáncművészet

elfrissítése mellett egy vonzó és azóta

kiteljesedett művelődési-szórakozási for-
mát is létrehozott: a táncházakat.

A táncházak kapcsán különösen a vá-
rosi, jobbára értelmiségi fiatalok ezrei ke-
rültek szorosabb kapcsolatba a néptánc-
cal, népdallal, a tárgyi népművészettel.
Potenciálisan létrejött egy új, fogékony
és érdeklődő közönségréteg, amely azon-
ban nem vált a színpadi néptánc tényle-
ges közönségévé, mert heves autentikus-
ság lázában elutasította nemcsak az ak-
kori hivatásos együttesek kommerciali-
zálódott műsorát, hanem a második gene-
ráció táncszínházi kísérleteit is. A hatva-
nas évek vége, a hetvenes évek eleje-kö-
zepe tehát a két vonal éles elválását és
szembeállását hozta.

Az első generáció népszokásokat, idil-
leket, népmeséket, balladákat vagy a nép-
táncokat szimfonikus feldolgozásban
szvitesítő, feldolgozó módszerétől a hat-
vanas években feltűnt második generáció
„drámai" alkotásai alapvetően ebben kü-
lönböznek, hogy a néptánc mint a mon-
danivaló hordozója, kifejező-ábrázoló

vák Ferenc), Keménykalapban (Stoller
Antal), Botostánc ötnyolcadban (Orsovszki
István).

Korunkból fakad a közösség és egyén,
más variációiban a hatalom és a szemé-
lyiség problémakörét vizsgáló művek
sora: Ellentétek (Szigeti Károly), Tusa
(Györgyfalvay-Szigeti), Utcák és kitérők,
Mintha (Györgyfalvay Katalin), Pro-
métheusz (Kricskovics Antal), Húsvétváró
(Foltin Jolán), Passió (Novák Ferenc). A
tematika szerinti felsorolás folytatható.
Bár ez a lista kényszerű leegyszerűsítése a
tematikai sokszínűségnek és az ehhez
tartozó formai gazdagságnak, mégis jelzi
azt, hogy az ebbe a vonulatba tartozó
művek túllépnek a néptánc „revival"

szintjén, és korszerű, mához szóló mon-
danivalójukkal az egyetemes színházmű-
vészetben követelik helyüket.

Amatőr és/vagy profi
Ám a dolog nem ilyen egyszerű. Mert a
tematikus-dramatikus táncok (nevezzük
drámai táncműveknek) közül a legtöbb
amatőr táncegyüttesnél jött létre, s az a
kevés, ami hivatásosok színpadán aratott
sikert, az is csupán az utóbbi néhány év-

Győzelem a Népszínház táncegyüttesének előadásában



ben tudta kivívni létét ott. Azóta, amióta
az amatőr együttesek legjobb koreográ-
fusai hivatásos együttesekhez kerültek
főállásba vagy vendégnek.

Azaz nem a hivatásosok neveltek ki új
koreográfusokat, nem az együttesek belső
fejlődése követelte ki a koreográfiai
fejlődést, hanem a hetvenes évek végén
Kricskovics, Orsovszki, Novák, Foltin,
Györgyfalvay, Szigeti törte át a hivatása-
sok közönyét. Kricskovics, Orsovszki a
Néphadsereg Művészegyüttesénél, Or-
sovszki, Stoller a Dunánál, Kricskovics az
Allami Népi Együttesnél dolgozott mint
vendég. Györgyfalvay megalakította a
Népszínháznál hivatásos együttesét, és
Szigetivel együttműködve dolgozott,
Kricskovics a Budapest Együtteshez került
koreográfusnak, ahol a szintén
„amatőrből" avanzsált Simon Antallal
közösen próbált új arculatot adni az
együttesnek. A megosztott szellemiségű
„mozgalomban" ez az „áttörés" nem ment
könnyen. Nemcsak a hivatásosokat kellett
megnyerni, hanem a szakági vezetést, a
fenntartókat és nem utolsósorban a
közönséget.

Az alkotók helyzete állandóan változik,
de ez azt is jelenti, hogy a néptánc-
művészet végre mozgásban van. S a kapuk
előtt áll mára harmadik generáció. A
változás jele például az, hogy az 1980-as
Táncantológiában már valamennyi hiva-
tásos együttes a hagyományos néptánc-
koreográfiák mellett a táncszínházi köve-
telmények szellemében alkotott sikeres
műveket is bemutatott. A teljesség igénye
nélkül: milyen mai problematikájú művek
jelentek meg a Táncfórumon ?

A BM Duna Művészegyüttes műsorá-
ban Orsovszki István Karika és körök című
műve a férfi és nő bonyolult kapcsolatát
ábrázolja stilizált, ám erőteljes moz-
gásanyaggal. Náfrádi László két Sinka-
versre készített koreográfiát. Erőteljes
kompozíció mindkettő, bár alatta marad a
versek adta lehetőségeknek. Náfrádi Játék,
verkli, lakodalom című vidám, bábos
mozgású lakodalmas játéka a látványhu-
morra épít sikeresen.

A Néphadsereg Művészegyüttese In-
venciók címmel készíttetett három táncból
álló kompozíciót Orsovszki Istvánnal. Az

Ős i magyar képek kultikus táncokat,
mozgásokat idéző világa eleink elképzelt
magatartásformáit villantotta föl, a
Szerelem felvállalt érzelmességű, lírai
kettős, a Három a tánc pedig jó hangulatú,
bravúros térszerkezetekkel játszó nép-
táncfeldolgozás. Kricskovics Antal Sod-

rásban címmel készített nagyformátumú

műve a háborús fenyegetettségben a sze-
retet és a béke emberi vágyáról szól igen
hatásosan.

Az Állami Népi Együttes műsorából a
Hegyek éneke című Kricskovics-koreográ-
fia a fiatalság új, emberibb életformát kö-
vetelő drámai harcáról, az ősi törvények
elleni lázadásról szól elementáris erővel.

A Budapest Táncegyüttesnél Kricsko-
vics Bartók-zenére készített Prométheusza
a mitológiai történetnek az újromantika
jegyében való újrafogalmazása, amelyben
egyén és közösség viszonyát vizsgálja,
kissé patetikusan. A Jöjj, szép halál című
koreográfiában Kricskovics a Graham-
technika felhasználásával már messzire
megy a néptánctól, bár a férfi viselkedé-
sében ott érezzük a néptánc keménységét,
„tartását". A halálra készülő nő víziója a
tánc, amelyben újraéli szerelmét. Molnár
Lajos Mese címen állított színpadra nép-
tánchoz kötődő, de stilizációval, látványos
eszközökkel, dramaturgiai bonyolítással
„megemelt", mához szóló mese-
koreográfiát. Simon Antal Tűzciterák
címmel Nagy László verstémáira anya-
fiú-közösség viszonylatrendszerét jeleníti
meg, stilizált tánccal, de kissé szűkös
dramaturgiai motivációval.

A Népszínház táncegyüttese a néptánc-
avantgarde legjelentősebb műhelye. Szi-
geti Károly Ellentétek című táncdrámája
több dimenziójú, rendkívül bonyolult
dramaturgiájú mű. A történelem, az
egyén, a közösség kapcsolatát, ezen belül
a férfi és a nő küzdelmét, különböző ma-
gatartásformák ütközését, az egyén harcát
és bukását, majd újrakezdését követhet

jük a három helyszínen játszódó, erősen
absztrahált mozgáskompozícióban.

Talán a táncnyelv, az alkotási mód
érzékeltetése szempontjából is érdemes
alaposabban elemezni Györgyfalvay Ka-
talin módszerét, mert nála érzékelhető
legjobban, hogy bizonyos tánctípusok,
dialektusok, táncfolyamatok ütköztetése
hogyan válik dramaturgiai jelentőségűvé,
a forma hogyan válik tartalommá, hogyan
bontakozik ki a drámaiság a formai
sajátosságok egymásnak feszüléséből,
összesimulásából vagy egymásmel-
lettiségének kontrasztjából.

Utcák és kitérők

Két fényfolyosó szeli át a színpadot, e
folyosókban, mint az utcán vonulnak a
táncosok. Időnként a két „utca" közti sö-
tétbe lépnek, találkoznak vagy elmennek
egymás mellett, majd folytatják eredeti
vagy találkozásaik miatt módosult útjukat.
Ezeket a vonulásokat, melyekben
különböző karakterek, viselkedési formák,
a kapcsolathiány, az egymás iránti
közömbösség megnyilvánulásai
dominálnak, „kitérők" szakítják meg. A
kitérő-részekben egy-egy
viszonylatrendszert ábrázolnak. Az
elsőben az óraingaszerűen mozgó pár
életidegensége, a fekve táncoló
realitáshiánya, az egyensúlyvesztéssel
küszködő kínlódása vagy kompro-
misszumokra törekvése, az agresszív
dühödt akarása, a Janus-arcú pár kéz kezet
mos játéka tűnik elő a sötétből, egy
gyertyával bolyongó-kereső lány útján.
Am akció még nincs, sőt az eltűnő figurák
nem túl lelkes keresése után a gyertyát
(fényt) könnyű szívvel adja át a

Jelenet a Népszínház táncegyüttesének Ellentétek című táncdrámájából (Diósi Imre felvételei)



lány egy másiknak, s eltűnik - mit sem
törődve a látottakkal - a színpadról. Nem
tragédia készül itt, hanem groteszk játék,
de a játék ambivalenciája alapján mégis
komolyan értendő. Bármennyire komi-
kus az utcai vonulás-találkozásban egy-
másra találó két férfi látványa, az, hogy
egyik a másik hátán markírozza tovább a
táncot, míg barátja (beosztottja, társa) ci-
peli, elgondolkodtat és emlékeket hív elő.

Mint ahogy a második kitérőben. Egy
furulyázgató, játszadozó fiút lassan kö-
rülvesz a sunyi tömeg. Látszatra együtt
játszanak vele, de végül halálra tapossák,
majd gyerekdalt dúdolva ártatlan arccal
kivonulnak. S mint a bohóctréfában, a
kivonulók után feláll a letaposott - lány
képében! -, s tovább furulyázik, mint a
játék, a szépség, az egyéniség megőrzője,
folytatója. Am bejön két férfi, s felismer-
ve a gyermeki üde bájosságot, még „bá-
josabbra" díszítik a lányt, csicsás pártát,
bő szoknyát húznak rá, és a játékból pil

lanatok alatt hamis revü válik, sőt a lány-
kar berobbanásával, a zene áttűnésével a
charlestont, majd a hujjogatva kán-kánt
táncoló kar vált ki igazi derültséget a
nézőkből, miközben a lányok mögött
dübörögve jönnek előre a mindenkit le-
hengerlő katonák.

Es folytatódik az utcai vonulás, hogy
két férfi egymást gyilkoló kitérőjébe ér-
jünk. Egy nő rohangál a férfiak között,
hogy segítse az elbukót és megállítsa az
újra és újra felálló és egymás ellen induló
férfiakat. Harcuk hármójuk összefonó-
dásába, egymás cselekvését kizáró moz-
dulatlanságba merevedik. Egy férfi fekve
marad, amikor bejön több más alak.
Körbetáncolják, nem tudni, temetik vagy
segítik. Feléled, feltápászkodik a táncos,
gondos kezek segítik felállni, hogy aztán
villámgyorsan leüssék, legyűrjék, mert
„játékos kedvük" éppen így akarja. Ezzel
a groteszk és sok jelentésű képpel ér vé-
get a mű.

Természetesen az elmesélhető történet-
nél sokkal gazdagabb, gondolatébresz-
tőbb a látvány. A történet két tánctípus
ütköztetéséből alakul: a legényes részle-
tekből és a mezőségi ritkatempó karak-
terisztikájából. Ezek felelgetnek az utcá-
kon s variálódnak a kitérőkben. A tulaj-
donképpen rondószerkezetű mű a tánc-
típusok kontrasztjára épül, de nem olyan
direkten, mint például egy korai műben,
a Káin és Ábelben. Ugyanez az elv, de
más szerkesztésben, a Vereség című
táncban: egy romatikus verbunkszólót
vesz körül a hátul félkörben, teljesen
sötétben tartott, de az üvegekben égő
gyertyákkal mégis hangsúlyossá tett
kommersz üvegestánc. Itt is
ütköztetésről van szó. A verbunkot, azaz
az éjszakai gyötrelmeit táncoló férfit
körülfonja az üvegestáncot táncolók
groteszk szellemcsapata, amely a reggel
közeledtével eltűnik, hogy a hős a sivár
hétköznapra ébredve fáradtan bo-
torkáljon reménytelen sorsa felé, miköz-
ben harsogva tölti be a színpadot a fel-
csendülő magyarnóta: „ . . . koszorút, ha
meghalok, / a síromra, sírhalmomra ne-
felejcsből fonjatok ..."

Ugyancsak két anyag használatával
építkezik a Mintha című „lakodalmas".
A mezőségi szapora és az ugrós tánctípus
keverésével, ritmikai osztással és felpör-
getéssel szinte áttekinthetetlen kapcsolat-
rendszereket hoz létre a színpadon,
amelyekből lassan felismerjük a tartal-
mat, a lakodalmi (és más) szokásaink
kiüresedettségét, az emberi viszonylatok
személytelenné válását. A korábban ko-
reografált, de most is műsoron lévő Lánc
a hajdauból és a lánctáncformák lépései-
ből szerkesztve kigyózza be a színpad
terét. Az összekapaszkodott táncosok
monoton, már-már rituális vonulását
meg-megszakítja egy-egy asszociációt
kiváltó tánckép: a nőt a hátán cipelő fér-
fi, nőkre támaszkodó férfiak erőlködése,
az asszonyoktól tartott lefekvő férfiak,
akik közül egy lent marad, elbúcsúztat-
ják, bejön helyette egy új férfi, a helyére
áll, és megy tovább a lánc.

A lánc, amely az összetartozást, az egy-
másra utaltságot, a közösséget fejezi ki,
s amely nem szakadhat el, mert a közös-
ség nélkül, az összetartó erő nélkül nincs
élet.

Györgyfalvay Katalin iskolát teremtett
ezekkel a művekkel. Nem emberfeletti
hősöket, nem elvont problémákat ábrá-
zol, nem népies történeteket mesél. Té-
mái mindennapjaink, valóságunk, múl-
tunk és jelenünk s közvetve jövőnk prob-
lémái. Az emberi kapcsolatokról, az
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egyéni és a közösségi kiteljesedés lehe-
tőségeiről beszél táncaiban hittel, a hit
szerint élők radikalizmusával és felelős-
ségével.

Az amatőr vonal legjobbjai voltak az
elsők, akik keresték a néptánc színpadra
állításának új módjait. A budapesti Bihari,
a Vasas, a Fáklya, az Erkel, a Vad-rózsák
és a szombathelyiek, zalaegerszegiek,
debreceniek műhelyében a hatvanas évek
óta jelentős koreográfiák születnek, Mint
például Novák Ferenc Passiója, a Bihari
Együttes előadásában. A hagyományos
passiófeldolgozás helyett táncdráma ez az
emberi gyengeségről, a tömegek
befolyásolhatóságáról és
kihasználhatóságáról. A Passiót csakúgy,
mint Novák Bartók Táncszvitjére készült ko-
reográfiáját - amely a különböző tételek
zenei anyagát egy-egy férfijellem hordo-
zójaként felfogva jeleníti meg, s egy lány
sorsának, kapcsolatainak alakulásán vezet
végig --, valamint Kricskovics művét, a
hatalmi manipuláció ellen fellázadó
népvezért elénk állító Jóbot, a Fáklya
Együttes előadásában már új bemutató-
hely, a Budai Táncfórum mutatta be, amely
a táncos műfajok pártolását tűzte ki céljául.

Mi a helyzet ma?
Úgy látszik, hogy a két irányzat napjaink-
ra összebékül. Egyik sem tör kizáróla-
gosságra, megfér egymással azon a kevés
színpadon, ami részükre jut. A folklór
megerősödése magasabb szakmai színvo-
nalat, nagyobb tánctudást, az eredeti mo-
tívumkincs gazdagabb és jobb megisme-
rését eredményezte, s ezzel nagy szolgá-
latot tett a táncszínházi törekvések erő--
teljesebbé válásához is. A gazdag nép-
táncanyagból bármilyen mondandóhoz
lehet találni táncos alapot, van miből stili-
zálni, absztrahálni, tartalmi-formai szem-
pontból egyaránt. Ám a néptáncszínházi
törekvések igazán jelentőssé akkor vál-
hatnak, ha nagyobb nyilvánosságot kap-
nak bel- és külföldön, beleértve a tévé
műsorát is. A hivatásos együtteseknek
alkotóműhelyekké kell válniuk, ahol a
néptánc minden feldolgozási módját ki kell
kísérletezniük. Ez nemcsak alkotói, hanem
táncos-technikai, képzési, dramaturgiai
feladatokat is jelent.

Egy sajátosan magyar mégis világ-
nyelvként érthető - egyetemes érvényű
táncművészet létrejöttének vagyunk tanúi.
Az alkotói kedv és a lehetőségek összhangja
hosszú időre megbatározhatná
néptáncművészetünk jövőjét.

BŐGEL JÓZSEF

Alkony vagy megújulás?

Az V. Előadóművész Fesztivál befejező
rendezvénye, az április 15-én Győrött, a
Kisfaludy Színházban megtartott gála-
estje több szempontból is záróest volt.
Lezárt egy korszakot, egy fél évtizednyi
küzdelmet, amely azért folyt, hogy a szín-
házművészetnek, ezen belül az előadó--
művészetnek értékelő, értékeket helyre
tevő, felmutató eseménysorozata legyen.
Ez a fesztivál. a színházművészeti élet
egyetlen, rendszeresen, több illetékes fó-
rum által megvitatott, elfogadott alapok-
mány szerint működő országos rendez-
vénye volt. Mint minden ilyen sorozat, ez
is ért el eredményeket. Összegyűjtött,
rendszerezett, bemutatott jelentékeny
egyéni és csoportteljesítményeket. Tö-
megek látták, hallották, nézték, olykor a
televízió által is közvetítetten. Közmű-
velődési haszna mindvégig igen nagy volt,
mert csak az utóbb említett tele-
kommunikációs fórumok több milliós
befogadó közeget jelentettek és biztosí-
tottak. A kritikai fogadtatás alig mond-
ható felhőtlennek: a színikritikusi vagy
rádió- és televíziókritikusi gárda többsége
agyonhallgatta vagy kelletlen-rossz-
indulatú, fotelből vagy tűzhely mellől írt
rosszkedvű kritikákra méltatta. Az ellen-
vélemények az utóbbi két fesztivál alkal-
mával csak szaporodtak emlékeztetőül:
1978: Győr, 1979: Veszprém, 1980: Győr,
1981: Szombathely, 198z: Győr): ezek.
bizonyos belterjességet, egyfajta
szerkesztési és rendezési módszer
eluralkodását, elmerevedését emlegették.
Mind-ennek következtében is záróest volt
a gálaest, mert irányítói, szervezői úgy
vélték: az eddigi termésből - befejezésül -
készítsünk egy végső mustrát, rendezzük
meg a kiindulóhelyen (Győrött),
közvetítse csak a rádió (kizárván így a
szcenírozási feladatokat és lehetőségeket),
s aztán majd meglátjuk, hogyan tovább. A
szándék tehát eleve redukált volt, s módot
adott a higgadt összegezésre, a
továbblépés előkészítésére. Okos vissza-
vonulásnak is tekinthető egy olyan sza-
kaszban, amikor már „minden egész el-
törött", az előadóművészet és a Fesztivál
ügye is „szakularizálódott", fogytán van-
nak a „néptribun alkatú" előadóművé-

szek, szaporodóban vannak az önmagu-
kat mutogatók, a leplezetlenül önmeg-
valósítók, olykor a mindent aprópénzre
váltók.

A gálaest műsorát (pontosabban a sze-
replő művészeket) egy előzsürizési folya-
mat alkalmával állították össze, illetve
válogatták ki, A Radnóti Miklós Színpad
adott otthont két estén át a nyilvános
szelektálásnak, a késő éjszakai órákban, a
nyilvánosság némi kizárásával, hiszen
éjszaka mégis kevesebben jönnek el egy
irodalmi műsorra, s a propaganda sem
volt meggyőző. A késői időpontnak per-
sze egyeztetési okai voltak, mert attól ma
már messze állunk, hogy a színészek és a
színházi vezetők közös megegyezéssel, az
alkalomra való tekintettel (készülés a
költészet ünnepére, az előadó-művészet
serégszemléjére) - áldozatot hozzanak, s a
főhatóság is el tudjon rendelni egy tisztes
indítékú haptákbaállítást. Ha ehhez
kapcsolódva elmondjuk még, hogy az
előzsürizésen azok a művészek vettek
részt, akik az előadófesztiválokon (eddig)
szerepeltek és a Magyar
Színházművészeti Szövetség illetékes
szekciója erre (mivel egyébként elég so-
kan voltak ilyenek) felkérte őket, akkor
világossá tettük: nagyon nehéz ma már
hivatásos előadóművész-fesztivált ren-
dezni, mert mindenki ezerfelé lekötött, s
hát bizony, fogyóban van a szenvedelem
is, meg túlságosan zártak a hadállások, a
keretek.

A gálaestről még így is több értékes
teljesítmény, egyéniség lemaradt, újabb
egyeztetési problémák következtében. A
műsort ennek ellenére sikerült úgy ösz-
szeállítani, hogy a legkülönbözőbb és a
legjobb tendenciákat képviselők szere-
peljenek a rádió által élőben közvetített,
majdnem háromórás programban. Szabó
Gyula Erdélyi József, Szabó Lőrinc,
Radnóti Miklós, József Attila és Nagy
László verseit adta elő, sajátos válogatás-
ban, szcenírozva, egyfajta modern érzel-
mességgel. Jól képviselte az igazában
önportrét adó montázsműsor-típust. Ti-
hanyi Péter egy teátrálisabb érzelmesség
képviselője volt József Attila Ódájának
elszavalásával; ezúttal azonban szürkébb,
bátortalanabb volt saját színvonalához
képest, noha ez a fiatal színész az előző
fesztivál egyik felfedezettje volt, még a
Főiskola padjaiból. Nagy Attila Juhász
Ferenc Babonák napja, csütörtök című
nagyívű versének okosan értelmezett el-
mondásával szép példáját adta - mint
magatartásnak - a töprengő, problémákat
megkínlódó, mégis jobbra törő mai


