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Táncfórum és színház

„Miénk a mozgalom, magunkat nézzük...
semmi célja ennek a fojtogató beltenyé-
szetnek . . . nincs hol megmutatkozzunk ...
nem lát a közönség" fakadt ki majd tíz éve
egy sokszínű szolnoki néptánc-fesztivált
követő esti beszélgetésben az egyik
koreográfus folklorista: Novák Ferenc.
„Külföldön negyedszázada mennybe
megyünk, de oda csak beérett művet, tiszta
folklórt vihetünk, a kísérletező munkát
idehaza kellene leméretni, találkozni a
közönséggel" ... verte tovább az asztalt. -
Hasonló panasz hangzott el a fiatal
balettművészek táborából is, hiszen nekik
még fesztivál sem adatott koreográfiai
kísérleteik bemutatására. A sokfelől
érkező feszítő erő, a már megszületett és
születésre váró művek követelő hangja
végül tetté formálódott, és 1980-ban kaput
nyitott a Budai Vigadóban: Budapest első
állandó befogadó táncszínháza, a
Táncfórum: a Galambos Tibor vezette
meghitt kis kamaraszínház.

Hétfőnként nyüzsög a Vár alja. A fia-
talság birtokba vette a tánc otthonát. A
második évadra folyamatosan szélesedett a
műsorterv: helyet kapott a tánc minden
ágazata. Balett, néptánc, expreszszív
„modern tánc", hivatásosok és ama-tőrök,
a Jazzbalett és a Fővárosi Operettszínház
együttesének műhelymunkáitól a pesti
Broadway mulatóinak, a Moulin Rouge-
nak és a Maximnak a műsoráig minden
helyet kapott ezen a fórumon. Az
Operaház balettstúdiójának munkái és az
Állami Balett Intézet növendékei mellett
olykor még Opera-házunk jeles
szólistáinak koncertszámai is láthatók.
Szerzői estek és portréműsorok, fővárosi
és vidéki, olykor külföldi művészek
előadásai váltakoznak a Fórum színpadán.

Propaganda és sajtóvisszhang még
minimális, messze alatta marad az ügy
már felismerhető jelentőségén, de már
megteremtődik a közönség. Üres szék-
sorokat a két év alatt alig láttunk, álló és
földön ülő ifjúságot viszont annál több-
ször.

Nem vállalkozhatunk most a két év
során a színpadon megjelent művek, régen
ismert és most bemutatkozó művé

szek által létrehozott produkciók átfogó
értékelésére, a két év gazdag tapasztalatai-
nak minden vonatkozású összegezésére.
Ezúttal inkább néhány olyan, a színházi
rendezést közvetlenül érintő, inspiráló
jelenségről szólnánk, amelyek a Tánc-
fórum nélkül, úgy véljük, nemigen ke-
rültek volna napvilágra.

Az új színház a két év mérlegén ugyan-
is éppen kamara és kísérleti jellegénél,
nyitottságánál fogva váltotta be (messze
várakozáson felül is) a hozzá fűzött re-
ményeket. Drámai mű esetleg, keservek
között, talán még létezhet papíron, olvas-
mányként, és feltámadhat az utókorban,
de koreográfiai látomás színpad és együt-
tes nélkül csírájában hal meg, nem szü-
lethet világra.

Ezúttal, ha még oly szűk keretek között
is, de megteremtődött a lehetőség: „itta
pálya" „hic Rodos hic salta"; energiák
tudnak feltörni, legendák szertefoszlani.
Mindenekelőtt talán az Operaház
stúdiójának fiatal koreográfusai (például
Keveházi Gábor és László Péter popze-
nére tervezett balettjei), a Fővárosi Ope-
rettszínház kísérletező műhelye és az
Állami Balett Intézet növendékei számára
a kipróbálás és megmutatkozás szinte
egyetlen lehetőségét nyújtja a Táncfórum.
Velük együtt többek között most
levegőhöz jutottak a magyar nép-
tánckoreográfia (Szolnokon már felszínre
bukkant) sajátosan újszerű irányzatai is.

Nos, a Táncfórumnak a magyar szín-
házi világra való kisugárzása különös
módon éppen ezeknek a műveknek a
bemutatásához kapcsolódik. Az 1981-82-
es színházi évad nagy színházi eseménye,
a Csíksomlyói passió, majd ezt követően az
évad másik nagy közönségsikere, a
Kőmíves Kelemen rockballada szinte tö-
kéletesen magukba olvasztottak két ko-
rábban megszületett rokon témájú tánc-
kompozíciót, és velük együtt a felszaba-
dulás utáni magyar néptánckultúra ered-
ményeire támaszkodó, modern avantgarde
kísérleteinek teljes eszköztárát, stílus-
formavilágát is.

A két színmű és a két előadás egymástól
tartalomban, műfajban, stílusban tö-
kéletesen eltérő munka, egyvalami azon-
ban, úgy tűnik, mégis közös bennük: lét-
rejött velük az összművészeti színháznak
olyan sajátosan modern magyar válfaja,
amely hazai színművekkel és folklórha-
gyományokkal külhoni irányzatokat és
avantgarde eredményeket egyesítve te-
remtett gondolatébresztő, közönséget
vonzó népszínházat.

Az utóbbi évtizedek magyar színmű

vészetét és táncművészetét nyomon kö-
vetve úgy véljük, hogy nem véletlen ta-
lálkozás tanúi vagyunk. Aki figyelemmel
kísérte Kerényi Imre megtett útját az első
Tamási Áron-rendezés stíluskeresésétől a
mostani előadásig, és ugyanakkor átte-
kinthette Novák Ferenc pályáját is, az
most egyértelműen megállapíthatta, hogy
itt nem véletlen egymásra találásról van
szó, hanem hogy sok év munkásában nap-
jainkra beérett a vetés.

Csak látszólag véletlen, hogy Kerényi
Imre, akinek évek hosszú során át dédel-
getett terve a Csíksomlyói passió színre-
vitele, egy eredetileg barokk stílusúra ter-
vezett rendezői elképzelését a néphagyo-
mányra épülő játék irányában módosította,
amikor a Táncfórumon meglátta Novák
Ferenc folklórelemekre épült táncos
Passióját és felkérte a koreográfust
segítőtársnak. Novák vonta be a munkába
Rossa Lászlót, a hazai néptánc-avant-
garde-dal hosszú évek óta alkotókö-
zösségben összeforrott zeneszerzőt, aki-
nek egyházi zene és népdal, énekhang és a
színpadon vándorló hegedűsök össz-
hangjából megszületett színpadi zenéje
megadja az egész produkció számára
meghatározó, népi szürrealizmus felé
hajló alaphangját. Érdekes példája ennek a
megközelítési módnak a Novák-Rossa
együttműködésből született zenei-drama-
turgiai „trouvaille", a Koszorú, koszorú, mért
vagy olyan szomorú gyermekdalnak tragikus
Golgota-motívumként való vissza-
visszatérése, vagy Novák Ferenc egy
korábbi koreográfiájában már meg-
fogalmazott Mit akar ez az egy ember kezdetű
gyermekdalnak drámai funkcióval való
beépülése a passióba.

Kerényi Imre és Balogh Elemér hűtlen
hűséggel, mai látásmóddal megfogalma-
zott passiójához megkereste a hasonló
szemléletű alkotótársakat. Ebben a kon-
cepcióban Novák Ferenc is a koreográfusi
hatáskört meghaladó rendezőtárssá
válhatott.

A két művészeti ág találkozását meg-
érlelte az idő. A modern jelzéses színpad
és újkori rituálé felől érkező rendezők, és
néprajzon, bartóki puritanizmuson
iskolázott táncosok, zenészek nemzedé-
kének már vérébe ivódott a közösségi
hagyományon és népi realizmuson alapuló
szürrealista látásmód. Felnövekvőben van
már az a közönség is, amely számára nem
idegen a bibliai neoprimitív és
folklorisztikai szimbólumrendszerre építő
összművészeti színjáték. - A kitűnő
alkotóközösségben szerencsére lehetet-len
különválasztani bárkinek a munká-



ját, mert a díszlet, jelmez ugyanúgy szer-
ves atmoszférateremtő része az előadás-
nak, mint az együttessé forrott, szépen
beszélő, meggyőződéssel játszó, éneklő,
táncoló színészgárda. Novák a színész-
mozgatás és koreográfia stílusos egységét
teremtette meg.

Viszont nyilvánvalóan Kerényi Imre
világosan megfogalmazott, modern kon-
cepciója kellett ahhoz, hogy mindezek az
elemek az összkompozíción belül egyazon
irányban, egymást erősítve hassanak. Az
előadás mához szóló meggyőzőerejének
titka kétségtelenül a hagyományokkal
kapcsolatos, kiérlelt állásfoglalás : az
alázattal, művészettel megfogalmazott
megőrizve meghaladás. Ebben a közegben
a tánc és népi játék, a haranglábat
körülzáró, behatárolt térségben kibonta-
kozó, zsolozsmázó körmenetek áhítatos
nyugalma és a gonosz tréfamesterek kettős
szerepét betöltő ördögök komikus táncos
jellemzése, önmagunkon túlmutató
szimbólumként jelenhettek meg. A pálos
rendi misztérium szövegébe illesz-tett
hagyományos betlehemes játék vas-kos
népi humora, tragikum és primitív suta
báj, áhítat és távolító irónia harmonikus
egysége idézi meg számunkra az egykori
tömegdráma ünnepi légkörét.

Más oldalról, a mai ifjúság problema-
tikáját modern énekes-zenés-táncos szín-
játékok formájában megfogalmazó elő-
adások útján jutott el Marton László szinte
új műfajt teremtve, a Kőmíves Kelemen
rockballadához. Itt eleve más közegben
funkcionál a tánc. Sarkadi Imre
drámatöredékében a parabolaként használt
balladát eleve felbontja, hagyományos
problematikáját megoldatlanul nyitva
hagyja; a megzenésített szövegekben is
szuverén kezelésben rockhangvétellel
jelennek meg népdalelemek, és az eredeti
balladai változatok különböző szö-
vegrészei. Itt tökéletesen helyére talált
Novák Ferenc korábban önálló műként is
megalkotott koreográfiája, amely már
eleve nem hagyományos néptánc, hanem
az elemeket saját leleménnyel alkalmazó
mű volt. Alapja az egymásba kapaszkodó
férfiak súlyos, ritmikusan dobogó, mindig
újra meginduló körtánca, és leghatásosabb
színpadi ötlete, a babona szülte
tébolyultan leszűkült körtánc sistergő
katlanába dobott asszony jelképe.

A Csíksomlyói passióban az évszázadok
csiszolta folklór harmóniavilága (a klasz-
szikus szépségű „széki lassú", mint

Ádám és Éva szerelmi tánca, valamint
Jézus és Mária búcsúzása) adja a tánc
alapját, a rockballadában viszont hagyo-
mányt feldolgozó mai zenés dráma új
stíluskereséséhez illeszkedik a táncnyelv.
Á különbözőségeken túlmutató indítékok,
úgy véljük, mégis egyazon szélesebb körű
áramlathoz kapcsolódnak,

A hazai színjátszásban évek óta megy
végbe a folyamat, amely a naturalista já-
tékstílustól való eltávolodáshoz szükség-
szerűen megkeresi a stilizálás, az általá-
nosabb érvényű elvonatkoztatás eszközéül
a koreográfia szimbolikus jelrend-szerét.

A közismert világjelenséghez szükség-
telen példákat sorolni. (Talán elég Beckett
utasításban rögzített koreográfiai
kottázásaira utalnunk, vagy éppen az
irányzat egyik veteránjának Jean-Louis
Barrault-nak 81-es Psyché-rendezését em-
lítenünk, ahol a színészek tökéletes ter-
mészetességgel lépnek át a pantomimból,
a tánchól, énekből a beszélt költői szö-
vegbe és vissza. Vagy utalhatnánk Euri-
pidész Medeájának 8i-es avignoni elő-
adására, amikor is a rendezőnek Gilibert-
nek - a szó, zene és tánc egységéről vallott
meggyőző koncepciója akkor vált
kérdésessé, amikor a realizmust keresve
idegen testként társalgási stílust kevert a
produkcióba.)

Az antik tragédiák, bibliai vagy mondai
témák természetüknél fogva eleve
vonzzák a rítus és ünnepi játék tradicio-
nális közösségi hatáskeltő eszközét, az
éneket, a ritmizált mozgást, az emberi
viszonylatokat, akciókat térben kivetítő,
megszerkesztett koreográfiák képzettár-
sításainak eszköztárát. Ám közhely az is,
hogy a leg„maibb", „leghétköznapibb-nak"

tűnő témánál, mint például Kornis Mihály
Halleluja című darabja Zsámbéki Gábor
rendezésében, Márton András groteszkbe
hajló jelbeszéde, ritmizáló rugózásai,
spiccen járásai, olykor furcsa táncos
karmozgásai vagy éppen fejen-állása is
hozzásegít az „egy az egyben" való
értelmezésen túlmutató jelentésrétegek,
összefüggések érzékeltetéséhez.

Szinte törvényszerű volt, hogy a világ-
szerte megkövetelt színészi mozgáskultúra
nyomába szegődő hazai rendezők előbb-
utóbb (vagy újra meg újra) rátaláljanak a
magyar táncművészet fejlődése során
napjainkra kialakult sajátos irányzatokra,
a Táncház tömegvonzásáig ívelő
folklórközpontú néptánc „új hullám" és a
neoexpresszionizmussal és más „iz-

musokkal" ötvöződő színpadi néptánc
eszköztáraira. Ennek megértéséhez, a
téma hosszabb kibontásának itt nem lé-
vén helye, csak röviden utalnánk arra,

hogy miről is van szó.

A magyar táncművészetben a felsza-
badulás után a művelődéspolitika - min-
den művészeti ágban keresztülvitt - fo-
lyamatában a német expresszionizmus
hazai változataként kibontakozott moz-
gásművészeti irányzat, a „polgári deka-
dens izmusok"-kal egyetemben eltöröl-
tetett, és a klasszikus balett és a néptánc
nyilváníttatott a szocialista tartalmak
hordozására alkalmas haladó hagyomány-
nak. A magyar táncművészek képességei
tehát erre a két támogatott irányzatra kor-
látozva bontakozhattak ki. Így számos
történelmi„ társadalmi adottságunkból
adódó körülmény közrejátszásával is a
mai napra az alakult ki, hogy a (leningrádi
„nagy hagyományokon" felnőtt) magyar
klasszikus balettképzést a világ-ranglistán
az elsők között jegyzik, és a Bartók-
Kodály iskolán növekedett világhírű
tudományos magyar néptánckutatásra
támaszkodó néptáncművészetünk már
„magyar iskola"-ként vált nemzetközileg
elismertté.

Ám a természetes öntörvényű fejlődés
megszakításával, erőszakos beavatkozás-
sal kiszorított expresszionizmus és társai,
a későbbi szabadabb légkörben szükség-
szerűen különféle csatornákon szivárogtak
vissza, amikor az elzárkózás lazulásával
szembetűnővé vált a nemzetközi me-
zőnytől való lemaradásunk ezen a terüle-
ten. A hivatásos balettművészetben, mint
ismeretes, az Eck Imre vezette Pécsi Ba-
lett akkori frontáttörése, majd pedig a
Béjart-balettek operaházi előadásai és az
ezek hatására keletkezett magyar koreog-
ráfiák (Seregi László, Fodor Antal mun-
kái) jelezték a felzárkózás útját. A hetve-
nes évek végén keletkezett Markó Iván
vezette Győri Balett már a hazai balett-
képzés és a Béjart-féle expresszionizmus
találkozásának gyümölcse.

Ám az amatőr táncosoknál a sajátos
magyar fejlődés különös utat járt meg. A
színpadi néptáncmozgalomban a hetvenes
években fokozatosan kettéválás jött létre.
Az egyik póluson a nemzetközi
folklórreneszánsz nálunk, kelet és nyugat
mezsgyéjén Európa-szerte szinte egye-
dülálló jelenséget hozott létre. A tudo-
mányos kutatás - a kelet-európai táncok
stílusjegyeit, az improvizációk törvény-
szerűségeit feltáró -- eredményeire tá-



maszkodó robbanó erejű „új hullám" az
eredeti táncok megismerését és elsajátí-
tását tűzte zászlajára. A párhuzamos zenei
mozgalommal (Sebő és társai) öszszefogva
az improvizáció frisseségével megújította
a színpadi koreográfiát, és dinamikus
sodrásában megszületett a vele
kölcsönhatású ifjúsági Táncház-
mozgalom. A mai ifjúsággal együttlélegző
irányzat vezéregyénisége Tímár Sándor
(egyik jellegzetes alkotása Nagy László
Táncszók versének szuggesztív ritmikájú
koreográfiai megfogalmazása) és ifjú
szakembergárdája az országot át-fogó
mozgalmat teremtett.

A színpadi néptánc másik ága viszont a
folklór szabad feldolgozását tűzte ki célul,
és ezzel együtt a folklóron túlmutató
drámai és gondolati tartalmak kifejezésére
sokrétű kísérletek sorozatával, a
néptáncból alakított ki a hajdan mozgás-
művészetként megszüntetett (most ame-
rikai „modern dance" és „Graham iskola"-
ként újra felfedezett) expresszionista
irányzatot és szürrealista szimbólumrend-
szereket is magába ötvöző sajátos tánc-
nyelvet.

Az út önmagában küzdelmekkel teli
vállalkozás, mert a hagyományban meg-
határozott tartalmak kifejezésére évszá-
zadosan kialakult formanyelvet próbál
újszerű, az eredetitől merőben eltérő te-
matikák, olykor elidegenedés vagy más
bonyolult intellektuális, esetleg éppen
Beckett- vagy Kafka-szellemiségű tar-
talmak megfogalmazására felhasználni.
Ezért az ilyenfajta - a Fórumon egyéb-ként
nagy érdeklődéssel fogadott - kísérletek a
még kiforratlan mozgásanyag olykor
észlelhető egysíkúsága révén, a
tartalommal nem adekvát formai meg-
jelenítés által nemegyszer bizonyos hi-
ányérzetet hagynak a nézőben.

Viszonylag könnyebb dolga van a hazai
délszláv és elevenen élő balkáni
táncanyagból építkező Kricskovics An-
talnak, mert e gazdag folklór archaikus
vonásai eleve hihetővé teszik antik tra-
gédiák, bibliai témák, rítusok megjele-
nítését. A Táncfórumon most újra lát-ható
Carmina Buranára alkotott (talán Carmina
Balcanának is nevezhető) koreográfiája az
utóbbi évek egyik legszebb kompozíciója.

Á magyar táncfolklór jellegénél fogva
nehezebben tágítható ilyenfajta irányok-
ban, ugyanakkor egyes kísérletező szelle-
mű művészek tehetségük, szakmai tudásuk
és mondanivalójuk intenzitása

révén olykor a redukált mozgásanyaggal
is képesek egy-egy különös légkörű, ha-
tásos művet létrehozni. Ilyen például a
Fórumon több művel is jelentkező
Györgyfalvay Katalinnak (Rossa Ernő
zenéjével) korábban tragédia és szatíra
ötvözetéből született Montázs című al-
kotása, amelynek talán éppen itt emlí-
tendő érdekessége, hogy Tadeusz Kantor
tragikomikus Wielopole-Wielopole című
színművében Györgyfalvayval meglepően
összecsengő képzettársításokra buk-
kantam. A Montázsban az Ecseri lakodal-
masból közismertté vált táncos „mars" és
a bevonulási katonainduló egymásba
játszásával fehér menyasszonyi fátylak
repülnek a tömeg fölött egyik fejről a
másikra, hirtelen feketére cserélődnek, és
a csinnadrattába a katona férjét kereső
asszony eredeti siratójának töredékei
keverednek, fekete fejkendős asszony
bolyong a táncolók között. Míg Kantor
néhány szóval, bábokkal és bábszerűen
mozgatott emberekkel, lengyel tömeg-
dalok és katonadalok montírozásával
megvalósított, félig rögtönzött misztikus
játékában egy hivatalnokkal, papokkal
működtetett dermesztő mechanizmusban
futószalagon történik a falu fiataljainak
hadseregbe - tömegsírba való
„kiszerelése", miközben a groteszk,
bábszerűen taszigált fiatal katonák soro-
zatban gyártott esküvőinél ugyanúgy
röpülnek a menyasszonyi fátylak a fejek
fölött, sőt még a hajigált menyasszonyi
bábuk is. A színházból a tánc felé és a
táncból a színház felé vezető úton hason-
ló szimbolikus motívumban találkozott a
két művész eszköztára anélkül, hogy
bármelyikük látta volna a másik munkáját,
jelezvén, hogy mennyire kézenfekvő és
időszerű a két művészeti ág rokon
szemléletű alkotóinak közvetlen találko-
zása. Ez ugyanis talán az az érdekes jelen-
ség, amit a folklórkutatásban „tipológiai
egyezés"-nek neveznek, amikor azonos
motívumok felbukkanásánál nem
szükséges direkt átvétel, a motívum-
vándorlás útját keresnünk, hanem tudo-
másul kell vennünk, hogy hasonló társa-
dalmi körülmények hasonló művészeti
kifejezéseket hoznak létre.

Á magyar filmművészet már korábban
felfigyelt a kelet-európai folklórban rejlő
drámai hatások lehetőségeire. Elég Jancsó
Miklós szimbólumrendszere tér-ben
kivetített nagy koreográfiáinak jellegzetes
eszköztárára utalnunk.

Talán az sem véletlen, hogy hosszú

éveken át éppen Györgyfalvay Katalin,
legutóbb pedig Novák Ferenc volt ko-
reográfiai munkatársa.

Ha tovább gombolyítjuk visszafelé az
összefüggések fonalát, úgy kiderül, hogy
Jancsó Miklós az oly sok művészt inspi-
ráló Muharay Elemér együttesének volt
ifjúkorában tagja, míg Györgyfalvay Ka-
talin évekkel később tudományos gyer-
mekjáték gyűjtéseiben vett részt. Az előz-
ményeket tovább kutatva végül megtud-
juk, hogy Muharay Elemér, a színészből
lett széles látókörű folklórkutató, a rend-
kívüli kisugárzású, nagy ihlető, művészek
és kutatók irányítója és kiröpítője, éppen
arra tette fel életét, hogy a nép-hagyomány
és a régi magyar színjáték-hagyomány
beáramlása sajátos általánosító
látásmódjával megtermékenyítse a modern
magyar színjátszást, hogy a bécsi
emlőkön, majd pedig a „jól megírt" da-
rabok naturalizmusán nevelkedett „tár-
salgási "színjátszásunkban végül egy sti-
lizáltabb, korszerűbb, sajátosan magyar
játékstílus is kialakulhasson.

Évtizedek múltán, több' művésznem-
zedék munkásságán keresztül, a korábbi
sokrétű előzményeket is magába olvasztva
válik most a két nagy sikerű színházi
előadásban megfogható valósággá ez a
célkitűzés.

A Csíksomlyói passiót önmagában talán
egyszeri, megismételhetetlen szerencsés
találkozásnak is mondhatnánk, ám a
Kőmíves Kelemen más irányú sikeres útke-
resése arra figyelmeztet, hogy úgy látszik,
csakugyan kialakulóban van a nyugati
(rock és Broadway) minták másodlagos
utánzása helyett egy olyan korszerű,
összművészeti színjáték, amelynek esz-
meisége, tárgya, mozgás- és zenevilága
hazai talajból táplálkozik, rendező és szí-
nész felszabadult otthonossággal mozog
benne, és ami a fő, nagy erővel vonzza a
hazai fiatalságot anélkül, hogy a rock-
szerű importokkal olykor sajnos nem kí-
vánt velejáróként jelentkező eksztatikus-
narkotikus magatartásformákat sodorna
magával. De úgy véljük, hogy a nemzet-
közi színházi világ számára is érdekesebb
lehet az ilyen eredetibb veretű, újszerű
előadás, mint az európai kommerszpiaco-
kon hemzsegő különféle jobb-rosszabb
Broadway-kópiák.

Színház és tánc közeledésének nyomon
követése nyilván a jelenleginél átfogóbb,
mélyebb elemzést érdemelne. Számos
előzményről, úttörő kezdeményezésekről,
rendezők és koreográfusok soráról kellene
szólanunk, de eleve nem a téma kimerítése
volt a célunk.


