
jelentkezett. Hatalmas sikert aratott a Bu-
dapest Táncegyüttes az Élô Martin Archí-
vum-sorozat harmadik darabjával, a hagyo-
mányôrzô Kalotaszeggel. (A sorozat a
néprajzkutató Martin Györgynek állít em-
léket.) A Magyar Állami Népi Együttes és a
Honvéd Táncszínház fesztiválprodukciói
Bartók Bélához kapcsolódtak. Mindkét
koreográfia azt jelzi, hogy a néptáncmûvé-
szek Bartókban nemcsak a népzenegyûj-
tôt, hanem az újító zeneszerzôt is tisztelik.
A Népi Együttes készülô Bartók-trilógiájá-
nak elsô darabját, a Kincses Felvidéket hozta
el. A hagyományos folklór-összeállításra
emlékeztetô darab képzômûvészeti igény-
nyel megtervezett fényközegben rövid
táncképekkel idézi fel Bartók felvidéki
gyûjtésének helyszíneit, majd az elôadás
végén – utalva a népzenei alapok bartóki
megôrzésére – a zeneszerzô egyik zongo-
ratétele hangzik fel. A Honvéd Együttes
koreográfusai a Bartók útjain címû izgal-
mas estjükön bátran kísérleteztek: autenti-
kus népzene helyett Bartók-zenére koreog-
rafáltak. Kiemelkedôek voltak a Negyven-
négy duó két hegedûre címû kompozíció té-
teleire készített darabok (Horváth Zsófia
és Markovínyi Tibor koreográfiái), vala-
mint a Foltin Jolán tervezte Vágyódás,
amelynek zenei alapja a Román népi táncok
zenekarra címû, nagyzenekarra írt Bartók-
mû. Az új utakat keresô néptáncosok jól
választottak példaképet. Nincs is már más
dolguk, „csak” végig kell járniuk – táncban
– a bartóki utat. 

Az V. Magyar Táncfesztivál szervezôi a
mûsor összeállításával igyekeztek repre-
zentálni a magyar táncéletet. Túl hosszú
lenne csak felsorolni is a fellépô együttese-
ket és elôadókat, de néhányan feltétlenül
említést érdemelnek. Frenák Pál az ünne-
pélyes megnyitó elôtt érdeklôdést felkor-
bácsoló improvizációt mutatott be a szín-
ház aulájában, majd másnap eljátszották a
Mennono címû koreográfiáját. Az Artus
Goda Gábor Társulata a Kisfaludy Terem-
ben megrendezte a Don Quijote Mauzóleum
címû interaktív akció-táncszínházát. A Sze-
gedi Kortárs Balett az Atlantiszt játszotta, a
magyar Mozdulatmûvészeti Társulat a
Káin-Ábelt, a Miskolci Nemzeti Színház
Tánctársulata a Faustot. Fellépett (vagy
koreografált) Nagy Andrea, Szabó Réka,
Gombai Szabolcs, Ladányi Andrea, Gold
Bea, Nagy Csilla – és még sokan mások.
Az egyszemélyes koreográfiák közül ki-
emelkedett Gergye Krisztián meghökkentô
E. Sch. Erotója. Az Egon Schiele képei ih-
lette monotáncmûben Gergye feje hátsó
részén is arcot visel, a fenthez és lenthez
fûzôdô viszonya tisztázatlan, a hátul nála
gyakran elöllé változik. Ha figurájának
identifikációs válsága nem is követendô
példa, de Janus-arca azt súgja: a táncosok-
nak egyszerre kell tudniuk múltba és jö-
vôbe nézni.
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– Szándékos ez a határozott elvonulás,
vagy csak így alakult, így kényszerítették ki a
körülmények?

– Szeretném hinni, hogy szándékos,
mert elegem van a közéletbôl. Valóban so-
káig vállaltam részt benne, de belefárad-
tam, értelmetlennek látom. Ez tehát körül-
mény is, ami kényszerít. A véleményemmel
szinte mindig kisebbségben maradtam,
mindig kicsit másképp szerettem volna a
dolgokat alakítani. Az elsô harc a kortárs
tánc elfogadtatása volt, azon most már
nagy nehezen túl vagyunk, de a szekértá-
borosodás folytatódik. Most ugyan más-
képp: régen kevesebb számú nagyobb tá-
bor volt, most több kisebb. Az összes kö-
zös ügyünk zsákutcába futott. A Nemzeti
Táncszínház, a Táncmûvészeti Kerekasz-
tal, a fesztiváljaink. Továbbra is – mint az-
elôtt – az elôszobázás az érvényesülés leg-
eredményesebb útja.

– A Kerekasztal, a táncmûvészet eltérô
szegmenseinek közös fóruma éppen a szekér-
táborok kiiktatására jött létre. Nem tudott
enyhíteni a jelenségen?

– A Kerekasztal nem csupán politikai
okokból nem tudott enyhíteni ezen [a pár-
beszéd ugyanis nagyon nehézkesen alakult
ki a minisztériummal – L. K.], hanem „a
szakma” miatt sem. Ahol nem lehet rá-
venni normális párbeszédre a résztvevôket,
az Bábel. A legutóbbi táncszövetségi köz-
gyûlésen, az utolsó olyan szakmai fóru-
mon, amelyen részt vettem, olyan felszóla-
lások hangzottak el, mintha a nyolcvanas
években lettünk volna. Így aztán semmi
sem olyan, amilyennek lennie kéne, de még
csak olyan sem, amilyen lehetne. A feszti-
váljaink – a gyôri és a veszprémi – sem.
Amúgy meg az élet is úgy hozta, hogy Mis-
kolcon megadatott az újrakezdés, és nekem
még van néhány elkészítendô darabom.

– Gyôr, Rockszínház, Szeged, Veszprém –
kulturális közelmúltunkban mind mást és
mást jelent. Hogyan élted meg a helyzetedet

ott és akkor, ezeken a fontos állomásokon, s
hogyan látod jelenôségüket ma, visszate-
kintve?

– Az életemet jelentette mind, amikor
éppen ott voltam. A Gyôri Balett szerelem
volt, és a mai napig is csak így, ilyen ér-
zelmi alapon tudok rá visszagondolni.

– A gyôri társulatban egyedül te koreog-
rafáltál a  kezdetekben Markó Iván mellett.
Ez hogyan történt?

– Még azelôtt elkezdtem koreografálni,
hogy Markó Iván hazajött, s megismerke-
dett a balettintézeti végzôs évfolyammal,
leendô társulatával. Az intézet Koreográ-
fiai Stúdiójában már 7́7-ben volt bemuta-
tónk. Szentendrén, egy fôiskolai találko-
zón játszottuk elôször a Pygmaliont, azt a
darabomat, amelyet aztán Iván beemelt az
együttes induló repertoárjába. Akkor látta
a csapatot elôször, és nekem az elôadás
után azt mondta: rád koreográfusként is
szükségem van. Már akkor úgy éreztem,
hogy nekem koreografálnom kell, nem tu-
dom, miért, ez így volt természetes. Aztán
elkészítettem még a Sírverset, és ezután
Iván többé nem kért fel. Akkor valami
megpattant bennem. Elszállt a varázslat,
amiben addig éltem. Utoljára 1984 febru-
árjában léptem fel Gyôrben, huszonkét éve
jöttem el, már senki sem emlékszik ott
rám. Éppen ma nyilallt belém a kérdés: ha
ma este az elôadásra eljön valaki, aki akkor
még látott, vajon mit szól? Gyôr tehát ér-
zelmi kérdés számomra, s ahogy a szere-
lem is a véletlenen múlik, úgy ez is a vélet-
lenen múlt.

– A Rockszínházhoz milyen emlék fûz?
– Amikor eljöttem Gyôrbôl, szabadúszó

koreográfus lettem. Ez akkoriban elég
ritka volt. Meg kellett élnem, így nem válo-
gattam sokáig, hamar a Rockszínház mel-
lett döntöttem. Megtetszett a csapat, va-
lami rokonságot éreztem közte és a gyôri
társulat mint közösség között. Ez is érzel-
mi alapon történt tehát, hisz mindenütt

VIP-kártya nélkül
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z V. Magyar Táncfesztiválon, Gyôrben beszélgetünk, annak az elôadásnak – a Miskolci 
Nemzeti Színház Faustjának – a napján, amelynek Krámer György a koreográfusa és

címszereplôje is egyben. Mostanában mintha kicsit csönd lenne körötte. A Gyôri Balett egykori
alapító tagja, majd a Rockszínház hôskorának részese, aki megfordult a Szegedi Balettnál,
Veszprémben táncmûhelyt vezet, végigkoreografálja az ország zenés színházait, a rendszervál-
tás körül táncközéletünk egyik vezetô alakja, jelenleg családjával Miskolcon, gyermekkora szín-
helyén él és dolgozik.
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azt kerestem, amit Gyôrben hagytam. Jó,
hogy így alakult, büszke vagyok a Rock-
színházra. Hat szép évet töltöttem ott, s
még önálló balettestet is sikerült létrehoz-
nunk. Aztán Ruszt József hívott Szegedre,
az újjáalakult Szegedi Balett élére. Ott volt
már Bokor Roland, az ô igazgatói helyére
hívtak, Imre Zoltán vezetô koreográfus
mellé, akitôl aztán rengeteget tanultam.
Mesebeli partner volt. Szeged azonban
csupán közjáték maradt az életemben, a
fiatalokból álló új együttes ugyanis nem
fogadott el vezetôjének. Nem voltam telje-
sen felkészülve erre a szerepre, nem volt
elegendô muníció a tarisznyámban. Az
együttesnek azért nem vált hátrányára,
hogy ott voltam, ahogyan az sem, hogy hir-
telen felálltam és elmentem.

– Hogyan lett ebbôl Veszprém?
– Körbekoreografáltam az ország szín-

házait, megfordultam Veszprémben is,
ahol Horvai Istvánnal hosszan beszélget-
tünk (ô éppen valami vezetô pozícióban
volt ott akkor), s azt mondta: Gyuri, itt
nem lehet táncszínházat csinálni, ez alvó
város, a színháza meg a klasszikus és ma-
gyar irodalom darabjaira szakosodott.
Vándorfi László, amikor 1991-ben afféle
Nemecsek Ernôként megpályázta a vesz-
prémi igazgatói állást, váratlanul keresett
meg. Arra kért, vegyek részt vele a pályá-
zatban. Megnyerte – s te tudod, milyen
volt az általa életre hívott Veszprémi Tánc-
mûhely elsô két-három éve, hiszen alkotó
részese voltál. Talán elôször fordult elô az
országban, hogy egy produkciókra össze-
álló, struktúrán kívüli csapat a struktúrán
belül dolgozott. Nagyon büszke vagyok
ezekre az évekre: Veszprémben váltam
igazi színházi emberré. Vándorfi alkalma-
zott koreográfusként hét bôrt nyúzott le
rólam. A közös munka kiteljesedése azon-
ban mégis a Veszprémi Összmûvészeti
Találkozó, a Tánc Fesztiválja volt.

– Ez a „vállalkozás” túlélte Vándorfi távo-
zását a színház élérôl, pedig a fesztivál bázi-

sát ma is a színház adja. Hogyan jöhetett lét-
re egy ilyen erôs rendezvény a semmibôl
1998-ban?

– Úgy, hogy akkor olyan ember került a
színház élére, akinek a tánc, a mozgás na-
gyon fontos volt. Sokáig rágtam a fülét,
hogyan lehetne befogadó jelleggel meg-
hívni az akkoriban felfutóban levô Bozsik
Yvette, Goda Gábor, Juronics Tamás da-
rabjait. Egy repertoárszínház költségveté-
sébôl ilyesmire nem telik. Akkor azonban
megjelent a minisztérium ad hoc pályázata
összmûvészeti fesztiválokra. Ha másként
nem, akkor így – gondoltuk. Pályáztunk
tehát, és nyertünk. A tánc önmagában is
összmûvészet, ráadásul könnyû köré szer-
vezni a többi mûvészeti ágat. Így lett a
veszprémi fesztivál a fotó, a zene és a kép-
zômûvészet fesztiválja is. Késôbb táncfilm
is jött hozzá. Szerintem az ország legjobb
fesztiválja lett.

– Mitôl a legjobb?
– Attól, hogy van egy határozott pro-

filja. A magyar kortárs mûvészetnek nehe-
zen meghatározható, de markáns, min-
denki számára világos szeletét vállaltuk fel,
és azóta is tudjuk, mi az, ami nem fér bele.
Fontos az is, hogy ez verseny, néha cse-
rélôdô, de stabil zsûrivel, amely nem szem-
ellenzôs szakemberekbôl áll. Nem az a lé-
nyeg, ki nyer, hanem hogy mindenki ko-
molyan vegye a rendezvényt. Fontos volt a
verseny „mérete” is: pont akkora, hogy ne
hulljon szét elemeire.

– A fesztivál annak idején egyhetesként in-
dult, de az idei csekély  támogatás miatt négy-
naposra rövidült. Ettôl még fesztivál volt?

– Aggódtam, de a színvonal szerencsére
ennek ellenére magas volt. Csak hát ez így
kevés. A szakmai viták száma is csökkent,
holott ennek a fesztiválnak ez az egyik lé-
nyege: délelôttönként összeülünk, és vitat-
kozunk a látottak apropóján. Még akkor is,
ha nem mindegyik résztvevô gondolja így.
De sajnos késôn derült ki, mire lesz ele-
gendô a pályázati pénz, a program is késôn

alakult ki, ezért a társulatok nem tudták
betervezni maguknak a négynapos folya-
matos ittlétet, amitôl a fesztivál olyan jó
szokott lenni.

– Mikor kéne kiírni a pályázatot, hogy a
fesztivál még tervezhetô legyen?

– Most. De legkésôbb novemberben.
– Tudod, hogy ez lehetetlen, mert az ország

költségvetése naptári évre szól.
– Nekem ezt hiába mondod, sosem fo-

gom megérteni, miért nem lehet garanciát
vállalni arra a néhány deklaráltan „kiemelt
fontosságú” rendezvényre, amelyre aztán
az utolsó pillanatban úgyis adnak vala-
mennyit. Az idén – kiemeltként – kevesebb
pénzt kaptunk, mint korábban. Most meg-
ígérték, hogy jövôre, a tizedik alkalomra
majd többet kapunk. Nem vagyok hajlandó
tovább hátrálni, hogy a négynaposból há-
rom-  vagy kétnaposat szervezzek.

– Említetted, hogy a szakmai vitát nem
minden résztvevô tartja fontosnak. Nem gon-
dolod, hogy ez talán azért van így, mert nem
könnyû a kritikával a helyszínen, „élôben”
szembesülni? 

– Nem gondolok erre. A leírt kritika
elolvasása után nem kérdezheted az íróját.
Itt viszont, a helyszínen, jól meg lehet rág-
ni, vitatni mindent. Ez tréning. Vagyunk
annyira felnôttek, hogy a helyzetet a ma-
gunk javára fordítsuk. Hallom, hogy a
POSZT-on véres viták zajlanak. Itt szû-
kebb, profilírozott a kör, a véleménykü-
lönbségek nem olyan élesek – ki lehet ezt
bírni! Nem kell a konfliktust elkerülni,
mert még a konfliktus is jobb, mint az el-
hallgatás. Beszéltünk már vitakultúránk
hiányáról. Veszprémben ezt is lehet gyako-
rolni. A közönséget is jobban bevonnám:
fogalmazzák meg minél többen a gondola-
taikat! A mi fesztiválunkon senki nem
hord VIP-kártyát.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: 
LÔRINC KATALIN
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