
a ezúttal egy egész évadról lesz szó, ér-
demes talán a szikár, ám sokat-

mondó adatokkal kezdeni: a 2005/2006-os
táncévadban 41 társulat és 25 társulatba
nem szervezôdött mûvész 146 új mûvet mu-
tatott be, a vendégek mellett 98 magyar ko-
reográfus darabját. Bár egy mûvészeti ág pil-
lanatnyi állapotáról a számok önmagukban
a lényeget nem közölhetik – és a mögöttük
húzódó szervezeti és pénzügyi háló bonyolult
összefüggéseire most és itt ki sem térhetek –,
azért egy röpke összevetésre mégis csábító al-
kalmat teremtenek. S miután szenvedélyes fi-
loszként éppen három évtizede dokumentá-
lom is a magyar táncélet eseményeit, elôke-
restem néhány korábbi évad hasonló adatait.
Íme: 1976/77-ben 5 társulatban 40 új mû
került színre, s ezeket 9 koreográfus jegyezte.
Tíz évre rá, 1985/86-ban 10 társulatban 18
koreográfus és egy független alkotó 45 új mû-
vel bôvítette a repertoárt. Újabb évtized
múlva, 1995/96-ban már a mai dömping-
hez hasonló számokat találunk: 25 társulat
és 11 egyéni alkotó 115 új mûvet vitt színpad-
ra. (Ezt a ministatisztikát a már megszûnt
Táncmûvészeti Dokumentumok 1977-es
és 1986-os, valamint az idôközben kómába
esett Tánctudományi Tanulmányok 1996/
97-es köteteiben publikált repertóriumaim-
ból állítottam össze.)

A számok nyelvén egyértelmû növeke-
dés nem pusztán a megszületett, felújított
vagy átdolgozott mûvek, a legkülönfélébb
társulások rugalmas sokasodását jelenti,
hanem azok körének rohamos kiszélese-
dését, akik alkotónak tekintik magukat –
egyenesen tragikomikus, hogy napjaink-
ban ezt még koreográfusdiplomával iga-
zolni is tudják. És évrôl évre újabb nevek
bukkannak fel, miközben szinte alig hul-
lik ki egy-egy önjelölt vagy kiégett, vagyis
sokan anélkül vannak jelen évtizedek óta
ebben a puha és langyos közegben, hogy
akár néhány percnyi mûalkotásnak tekint-
hetô bármi is fûzôdnék a nevükhöz.

Ha megpróbálok valamiféle szerkezetet
adni e burjánzó évadról kialakuló emléke-
imnek, kínálkozik egy hagyományos, bár
éppen ezért egyre nehezebben alkalmaz-
ható szempont: a kompozíciók bázisát
adó táncnyelv. Ha ennek alapján pásztá-
zom végig a bôséges koreográfiai kínála-
tot, a balett helyzete drámainak látszik.
Legalábbis a megszületett értékek és a te-
hetséges alkotói utánpótlás szempontjá-
ból, hiszen strukturálisan a legjobb hely-
zete még mindig a hazai kulturális életbe
leginkább beágyazott tradícióknak, a ba-
lettnek és a néptáncnak van. Az operahá-
zi, a hat vidéki és a négy független társulat
közül ebben az évadban a legeredménye-
sebb a Debreceni Balett munkája volt, hi-
szen a fiatal együttes nemcsak elôadó-mû-
vészileg ért össze, hanem vezetôjük, Eger-

házi Attila egyáltalán nem hibátlan, de koncepciózus repertoárt épített fel, még a meg-
szûnés biztos tudatában is. Ez a repertoár együtt járt egy állandó és ezzel a társulatnak
profilt adó alkotó munkáinak színrevitelével, másutt már bizonyított koreográfusok
meghívásával és másutt már játszott mûvek betanulásával, s ezt valaha tudatos társulat-
és közönségépítésnek hívták. Ráadásul a meghívottak is az Egerháziéhoz hasonló ba-
lettnyelvet beszélik, így a debreceniek az európai cross-over irányzat egyetlen hazai rep-
rezentánsává váltak. A következetes munkának meg is lett a jól megérdemelt eredménye:
a színház új vezetése nem tartott igényt a kis csapatra. S ezen én most nem búslakodom,
mert miért ne lenne joga egy másfajta mûvészeti elképzelés megvalósítására egy új igaz-
gatónak, különösen, ha ez még össze is kötôdik a rohamos metamorfózison átesett és
kétségtelenül csúcsformában lévô Horváth Csaba számára felkínált lehetôséggel?
Ha mégiscsak búslakodom, akkor az azért van, mert nálunk a táncszcéna rugalmatlan,
nincs az a színházigazgató – még ha éppen vezetô koreográfus nélkül van is, mint,
mondjuk, a szolnoki Szigligeti Színház –, aki lecsapna a felszabadult mûvészi erôkre, és
leszerzôdtetné ôket, így aztán Egerházi és kis csapata ôsztôl a függetlenek táborát gya-
rapítja, Magyar Balett Színház névvel és gödöllôi székhellyel. 

A Gyôri Balett évada semmivel nem különbözött az elmúlt évtized bármelyikétôl: mi-
után az együttesnek Kiss János vezetése alatt nem alakult ki saját, megkülönböztetô stí-
lusa – hiszen nincs állandó koreográfusuk –, jobb-rosszabb, de biztosan középszerû
vendégek mûveit viszik színre szakmányban, anélkül hogy közben az éppen aktuális
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Tanulság...?
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Misánczi Mónika (Júlia), Verebes István (Lôrinc barát) és Nyáry Gábor (Romeo) 
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repertoár mögött bármifajta mûvészeti elgondolás kirajzolódna. Az idén például épp egy
szlovák együttmûködés volt napirenden, valamint két ifjú vendégmûvész meghívása.
Kun Attila felkérése azért váratlan, mert Kiss egyrészt mintha ódzkodnék a hazai alko-
tóktól, inkább külföldi iparosokkal dolgoztat, másrészt mert Kun a maga radikálisan
kortársi balettfelfogásával – s ezúttal nem csupán a mozgáskészletre, hanem a drama-
turgiára is gondolok – egyáltalán nem illik bele a gyôrieknek a narratív és szórakoztató
balettról alkotott elképzelésébe. Nem tudom, a hely szelleme tette-e, de Kun ezúttal sa-
ját színvonala alatt dolgozott, amikor teljesen félrekomponálta Sztravinszkij Sacre-ját.
Ellépett ugyanis attól a tisztatánc-közegtôl, ahol otthonosan és eredményesen mozog,
és áttévedt a narráció világába, anélkül hogy meglennének az ehhez elengedhetetlen esz-
közei. Anélkül hogy felismerte és végiggondolta volna: az elbeszélés másféle retorikát
követel a testtôl, mint amit a kortárs tánc tiszta, jelentés „nélküli” közege kínál. Ezért
sikertelen a Tavaszünnep általa kreált változata – és most muzikalitása hiányosságairól
ne is essék szó –, mert a csak önmagára vonatkoztatható testnyelvet egy ettôl teljesen
idegen tematikus anyagba ágyazta, de nem talált érvényes eszközöket az egyén, a tömeg,
az áldozat, a megváltás, az élet és a halál közlésére. Ezért aztán a dramaturgiai csúcspon-
ton bekövetkezett a legkínosabban sablonos szcenikai megoldás, a látványos tocsogás és
csúszkálás a vörös festékben a steril fehéren csillogó padlón.

Kun meghívását mégis fontosnak tartom az együttes szempontjából, mert olyan moz-
gásminôségekkel ismertette meg a társulatot, amire eddig még sosem volt példa. Rapha-
el Bianco meghívása azonban elképesztett, hiszen ha volt kínosan dilettáns epizódja a
2002-es budapesti tematikus Carmen-fesztiválnak, az éppen az ô nevéhez fûzôdik, még
akkor is, ha az opust Egri Zsuzsa társulatában követte el, s így aztán Egri régi barátja,
Dienes Gedeon reflexióiban be is hunyta szemét e tény elôtt. Mindenesetre Biancót az
azóta elhunyt Dienes „találta meg” a gyôrieknek, akik ezért hálásak, a közönség meg
szokás szerint hasra esik a „híres nagy külföldi mûvész” elôtt, s bármit beszop – mon-
danám, de hát egy szakmai orgánumban ilyet nem ír le az ember. A Misztikus víziók két-
ségtelenül nem kínos és röhejes, mint a Carmen volt, csak éppen tökéletesen érdektelen:
szépelgô képei, megállás nélkül indázó mozgásfolyamai úgy átfutnak rajtad, hogy mire
kilépsz a büfébe, már egyetlen pillanatának nyoma sem marad benned, pedig Sóthy
Virágon igazán nem múlik semmi, ô aztán teljes szakmai fegyverzetben és legjobb for-
májában adja át magát ennek a szerepnek is.

A Pécsi Balett új igazgatóval vágott neki az évadnak, ám ez az új férfi nem hirdetett új
mûsort, így maradt Keveházi Gábor közönségbarát koncepciójának lebutítása, az úgyne-
vezett tömegigény kiszolgálása. Ha mármost ezt repertoárra fordítjuk, akkor ez egész
estés sztori-baletteket jelent, könnyen emészthetô, ismert történetek eltáncikálását,
amire miért is ne lenne igény? Góbi Rita Hamupipôkéjét és a hirtelen önmagában nem
csupán igazgatói, hanem koreográfusi tehetséget felismerô Vincze Balázs Bonnie és
Clyde-ját nem láttam, de hogy A notre-dame-i toronyôr címû minôsíthetetlen zagyvalék
láttán és hallatán a nézôtéren tinédzser lányok tömege a Nagy Mûvészet Megértésének
mámorától boldogan sikoltozott, azt szomorúan tanúsíthatom. 

A Magyar Fesztivál Balett két premierjébôl a Rómeó és Júlia Jeruzsálemben azt bizo-
nyítja, hogy Markó Iván ma is úgy gondol a balettre, mintha az általa oly szívesen hivat-
kozott Béjart esztétikai és etikai forradalma fél évszázaddal ezelôtt meg sem történt
volna. Markó ragaszkodik a mozgással feldíszített történetekhez, az egyértelmû, mint-
egy a némafilmekre emlékeztetôen harsány s ezért avíttas mimikához és „a jó elnyeri
jutalmát” üzenethez. Az együttes másik bemutatójában Markóhoz társkoreográfusként
kapcsolódott Keveházi Gábor.  Húsz éve még jót kacagtam azon a képtelenségen, hogy
a táncos rutinjából két perc alatt bármit a színpadra kenô Keveházi egyszer azt mondta,
szívesen „koreografálna” az akkor fénykorát élô Gyôri Balettnek. Ma már rezignáltan fi-
gyelem, hogyan válik ebben a közös projektben szinte szétbogozhatatlanná e két valaha
nagy elôadómûvész kész sablonokból épülô kompozíciós metódusa. A különbség csu-
pán annyi, hogy Keveházi majdnem mániákusan agyonmozgatja és hajtja a táncosokat
az Emberi Himnusz elsô két tételében, míg Markó a maradék tételekben ragaszkodik az
évtizedek óta változatlanul minimális mozgáskészletéhez és ahhoz a melodrámai hang-
vételhez, amit kulisszahasogatásként tart számon a színházi világ. 

Miután ez egy mûvészeti szakfolyóirat és nem politikai napilap, nem könnyû felidéz-
nem bármit is a Magyar Állami Operaház idei évadjáról, ami mégiscsak a mûvészet
körébe tartozna. Hacsak a csodálatosan gazdag pályájától a legkiteljesedettebb pontján
búcsút vevô Hágai Katalinról nem szólok, akit egyébként az operaházi vezetôk közül épp
senki nem ért rá méltón elbúcsúztatni a közönség elôtt. Egyébként alig van mire emlé-
kezni, hiszen a társulat csupán a kötelezô nagyüzemi mûködést abszolválta az évad so-
rán, miközben az új balettigazgató – az a Keveházi Gábor, aki egyszer már rossz pályára
tette a társulat repertoárját – leginkább a vezetôk közötti harcokban, a nyílt és fenyegetô
levelekben és a friss mûvészeti vezetôtôl való búcsúzásban jeleskedett. (Meg persze a
haknikban, hiszen mi másnak tekinthetô a Nemzeti Balett részvétele a KFKI és a Fesz-

tivál Balett produkcióiban.) Az elképesz-
tôen magas összegbôl „épp csak mûköd-
ni” képes együttes büdzséjébôl szeren-
csénkre nem tellett Ashton helyi érdekû
Hamupipôkéjének bemutatására, viszont a
Bartók-év miatt azt a blamázst mégsem
engedhette meg magának a színház, hogy
egy Bartók-estre se jusson a milliárdokból.
A szégyen persze nem maradt el, hiszen az
együttes káprázatosnak gondolt, pedig
csak pazarló kiállításban végül színre vitt
két Bartók-balettet olyan meghívott kore-
ográfusokkal, akikrôl eddigi pályájuk alap-
ján biztosan tudni lehetett, hogy nem vár-
ható tôlük Bartók mûveinek korszerû in-
terpretációja. Persze arról nem Keveházi
tehet, hogy évtizedek óta az égvilágon
semmiféle erôfeszítést nem tett egyetlen
balettigazgató sem azért, hogy legyen ko-
reográfiai élet az Operaházban Seregi
után is. Márpedig 1994 óta Seregi nem al-
kot új darabot, tehát Seregi „után” va-
gyunk, s ezen a mély és súlyos válságon az
sem segít, hogy ifj. Harangozó felújította
az operaházi stúdiómunka meg-megsza-
kadó hagyományát. Mert azon túl, hogy a
Balett Stúdió évrôl évre új mûsorral áll ki,
egyetlen itt született biztató vagy jó mûvet
sem vett át repertoárjába az anyaszínház –
Egerháziét kivéve, de az ô esete speciális
volt –, az itt bemutatkozó koreográfusok
nem kaptak a színháztól még egy  apró al-
kotói feladatot sem. Akkor meg mi végre
az egész, ha nem természetes, hogy aki a
stúdióban határozott tehetséget mutat –
mint, mondjuk, Andrea P. Merlo, Venekei
Marianna és az újból stúdióssá vált Kun
Attila –, arra boldogan lecsap a balett-
„dramaturg”? Ja, hogy nincs olyan mun-
katárs a balettegyüttesnél, aki nemzetközi
kitekintéssel, kellô szakmai-elméleti felké-
szültséggel és korszerû mûveltség birtoká-
ban segítené a mûvészeti döntéseket? Hát
talán ezért.

A hazai balettvilágban a Szegedi Kortárs
Balett sajátos helyet foglal el, hiszen ôk
nyilvánvalóan nem táncnyelvi bázisként
értelmezik a balettet, ám az sem világos,
mit is értenek kortárson, merthogy Juro-
nics Tamás ragaszkodik a narrativitáshoz
és a lineáris dramaturgiához, ami nem
igazán jellemzi a kortársi megközelítése-
ket. Mindezen túl erôs az affinitása a lát-
ványossághoz, a hatásvadászathoz, akár
még a show-k mûfaji megoldásaihoz is,
miközben mozgásszótára nyilvánvalóan a
laza testíveket és off-balance elemeket ve-
gyíti az erôteljes, lefelé irányuló ugrások-
kal-esésekkel. Ám ez a jellegzetes Juro-
nics-stílus egyre inkább a fegyelmezett,
kiszámítható és limitált elemekkel operáló
torna, s nem a váratlanságokat, rejtélyeket
és spiritualitást is mutató tánc kvalitásait
mutatja. Újabban Juronics koreográfus-
ként a háttérbe vonult: egy évfordulós
Mozart-mûsorban lehetôséget adott három
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hazai fiatalnak is az önálló alkotói be-
mutatkozásra. Nagy Zoltán darabját nem
tudtam elcsípni, de Barta Dóra és Fodor
Zoltán sikeres szegedi debütálása azzal
biztat, hogy további munkáikkal – persze
csak ha megtalálják majd a Juronicsétól
karakteresen eltérô egyéni hangjukat –
szélesedhet a Szegedi Kortárs Balett elég-
gé egysíkúvá vált repertoárja. Rutinos ju-
ronicsiádát a tavalyi évad is hozott: a Bar-
tók-évfordulóra komponált Táncszvitben
is egymás mellett futott a szegediektôl
bármely más mûben látható mozgásszek-
venciák sora és a „magyaros” piálás-zabá-
lás-hányás társadalomkritikainak szánt
ábrázolása. Ám nem Juronics az egyetlen,
aki szinte megoldhatatlan koreográfusi
problémával viaskodik, amikor egy kohe-
rens, de absztrakt mozdulatkészletet alkal-
maz drámai közegben. Ilyenkor az alko-
tókat az „elmondás és megértetés” vágya
óhatatlanul a hagyományos karakterfor-
málás színészi eszközei felé löki, anélkül
hogy lemondanának az ezzel nem szerve-
sülô, hanem párhuzamosan használt
„absztrakt” táncról. A csakis önmagát „je-
lentô” tiszta tánc és a referenciális gesztu-
sok és eszközök megoldatlansága leg-
erôsebben Kun Attila már említett Sacre-ja
mellett a PRevolution D. C. A csodálatos
mandarin-bemutatójában bukkant fel.
Kun megpróbálta ugyan spirituálisan ér-
telmezni a Mandarin különösségét és ele-

mentáris hatását a Lányra, ám mondandójához nem tudott érvényes nyelvet kialakítani.
Kudarca nem csupán személyes: az a kortárs irányzat, amely a teatralitás ellenében a
tiszta mozgás elsôdlegességére esküszik, s amelyet ô is követ, egyszerûen nem tud – és
jobbára nem is akar – mit kezdeni az elbeszélhetôvel.  

A kortárs tánc hazai képviselôi, akik egyáltalán belefognak valamiféle történet színre-
vitelébe, jobbára át is lépnek azon a határon, ami tánc és színház között nemrég még lé-
tezett. Ennek a határátlépésnek csak az egyik, de legkiáltóbb jele a szó megjelenése a tánc-
elôadásokban. Az Artus társulat a performansz esetlegességét és mellérendelô szerkeze-
tét újítja fel a retrodivatot ironizáló Don Quijote mauzóleum címû vidám bohóságban.
A kiállításokat idézô térben a nézôk szinte gyermeki örömmel aktivizálják magukat, élve
a felkínált lehetôséggel, az erotikus lemezforgatástól a groteszk kondoleálásig, miköz-
ben dalok, képaláírások és szónoklatok vezetik végig ôket a mozaikos jeleneteken. A Bozsik
Yvette Társulat Turandot közfürdôjében is szövegek hordozzák a történet antifeminista
olvasatát, a táncok pedig a revüsablonok ostoba ürességével szolgálják a mitikus törté-
net ironikus kifordítását. Mozgás és szöveg általában nehezen egybesimuló kettôsségé-
vel a legszellemesebben és a legelmélyültebben Szabó Réka bánik – errôl legutóbb a
Buddha szomorú tanúskodott –, míg test és hang inspiratív összemûködésére Nagy And-
rea és Maróti Emese kettôse mutatott erôs hatású példát. A Test-Pár-Beszédben mintha
az énekesnô és a táncosnô a valaha volt musziké széthasadásának pillanatait élte volna
meg az éteri hangból és visszafogott mozdulatokból ki-kitörô fájdalmas szenvedéllyel. 

Pataky Klára elsô munkáinak egyéni hangvétele és igényessége olyan várakozást kel-
tett bennem, hogy ezek után bizony csalódtam az újakban. A Bolerót a premieren fél-
késznek láttam, az egész estésre feltupírozott Mikor az idô törni kezdett... pedig lankasz-
tóan banális történet, csak a két nagyszerû táncos menti meg az unalomtól. És itt muszáj
kiemelnem a tánctechnikai perfektség páncélja alól egy erôs személyiség belsô gazdagsá-
gát sugárzó Réti Annát, aki az évad meglepetése volt számomra, és nem is csak ebben a
duettben. A Gál Eszter által jegyzett Figyelem címû kettôs számomra az évad egyik legna-
gyobb élményét adta, olyan enigmatikus szépség áradt a két egymásba bonyolódó test –
Réti Anna és Molnár Csaba – meglóduló, majd megnyugvó szekvenciáiból. A párkapcso-
latok öröknek tekinthetô témája sokféle változatban kelt életre ebben az évadban (is).
Legfájdalmasabb megfogalmazását Frenák Pál kínálta MIL-AN címû mûvében, ahol az
elôadóként debütáló Újvári Milán partnere egy animált báb-más lett. E szóló/duó képi és
mozgásvilága szerves folytatása a korábbi Frenák-vallomásoknak, mint ahogy Kovács
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Gerzson Péter is a maga vágta ösvényen lépett egyet – szerintem helyben, hiszen az
In Sol – In Luna eszköztára, mozgás- és gondolatvilága korábbi megoldásait ismétli.
A Még 1 Mozdulatszínház Horváth Csabát nyerte meg egy bemutató erejéig, s ezzel
végre egy olyan mûvel gazdagodott a tár-
sulat repertoárja, amely valóban koreográ-
fiaként értelmezhetô. Horváth a társulat
magját jelentô két táncosban gondolkodva
komponálta meg a Káin-Ábel címû duettet,
ám inkább személyiségükre, mintsem fel-
készültségükre figyelt. Így ez a rendkívüli
állóképességet és koncentrációt igénylô
minimalista kompozíció túl súlyosnak tû-
nik Pálosi István és Fenyves Márk táncosi-
elôadói kvalitásaihoz. Horváth Csaba
egyébként is újabban szinte megoldhatat-
lanul nehéz – persze közben koherens,
igényes, gazdag és szellemes – mozgás-
anyagot zúdít a táncosaira, ami nem
elôzmények nélkül tört elô belôle. Aki fi-
gyelte koreográfiáinak egyre gyarapodó
sorát, láthatta, hogyan bukkantak fel és
vonultak mûrôl mûre, s közben csiszolód-
tak mozgásötletei, hogy végül összeté-
veszthetetlenül egyéni stílussá kristályo-

sodjanak. És eközben ráadásul figyelme az
irodalomtól a zenei inspirációk s egyben a
felé a kompozíciós metódus felé fordult,
amelyik modelljét is a zenében keresi.
Ezen az úton új elôadói minôségre vágyva
az évad végére elhagyta együttesét, a Kö-
zép-Európa Táncszínházat, s egyelôre al-
kalmi csapatot alapított, Fortedanse né-
ven. Két új egyfelvonásosa, a Hymn és az
&Echo is Sosztakovics muzsikáira szüle-
tett, s mindkettô az évad kiemelkedô kore-
ográfiája lett, mert Horváth úgy volt képes
zenei élményeit megérzékíteni, hogy túllé-
pett a zenei formák táncos interpretáció-
ján. A zenék szellemi tartalma kel életre s
ölt testi matériát e mûveiben, ám ehhez
egyelôre csak Lôrinc Katalinban és Ladá-
nyi Andreában találta meg az ideális
elôadót – bár én a K.E.T. táncosnôiben is
láttam erre lehetôséget. 

Ha az évad legjobb pillanatainál tartok,
örömmel idézem fel az OFF Társulat
mindhárom premierjét, amelyek közül a
legjelentôsebb kétségtelenül a Fészek be-
mutatása volt. De túl a meglepetésen,
amelyet ez a konvencionális nôi szerepe-
ket bátran semmibe vevô, friss szemléletû,
egyszerre ironikus és poétikus darab kel-
tett, azt is fontosnak gondolom, hogy egy
együttes – még ha van is állandó koreog-
ráfusa – külföldi alkotóval is dolgozzon.
Mert a koreográfusi és táncostapasztala-
tokat és -szemhatárt egyaránt bôvíti, ha
egy társulat szembesül azzal, mit tartanak
kortárs táncnak egy tôlünk eltérô kulturá-
lis közegben. Hód Adrienn társulatán kí-
vül – akik Wally Cardonával dolgoztak –
tavaly erre csak a Kun Attila-féle PRevolu-
tion D.C.-nek – ôk ismét J. James-darabot
vettek át –, a Fejes és Juhász által irányí-
tott MU Terminálnak és a Ladányi Andrea
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vezette L.A.D.C.-nek volt igénye. Mindehhez talán nem is szükséges kommentárt fûz-
nöm.

Ha átfutom, milyen elôzmények nélküli és ezért feltétlenül rögzítendô eseményei vol-
tak az elmúlt évadnak, elôször a kezdô táncosoknak színpadi és mûhelymunkát nyújtó
MU Terminálról kell szólnom. Bár ebben a meglehetôsen szûk hazai mezônyben kocká-
zatosnak tartottam a csapat indulását, hiszen azt gondoltam, csak tehetségtelen tánco-
sok maradnak munka nélkül, mert a többieket nyilván a jó szemû együttesvezetôk le-
szerzôdtetik, belátom, nagyot tévedtem. A több kiugró tehetséget is mutató és idôköz-
ben társulattá érô kis csoport három bemutatója, bár nagyon kevés alkalommal játszot-
tak, meggyôzött e munka értelmérôl és fontosságáról. A másik újdonság a Dunaújváros-
ban meginduló Monotánc Fesztivál volt, aminek koncepciója és válogatása eléggé
bizonytalan lábakon áll, de legalább elindult, s remélhetôen újabb vidéket hódít meg a
kortárs törekvések számára.

Dunaújváros kapcsán kell még kitérnem a néptáncra hivatkozó együttesek mûvészileg
eléggé lehangoló egy helyben toporgására, akár a hagyományra, akár az újításra esküd-
tek is fel. Miután e két irányzat egyike sem nézett szembe legalább két évtizede a jelen-
kort jellemzô és a hagyományos mûvészetfelfogást felforgató eszmékkel, szinte mind-
egyikük változatlanul a táncszínházi eszményre esküszik, mintha az ma még ugyanolyan
érvényes és progresszív lenne, mint a nyolcvanas években volt. E nagyjából egységes szem-
lélet egyik végpontján a repertoárját egy „titkos” Vári Bertalan-show-val bôvítô Experi-
dance, a másikon a Martin György gyûjtéseit a legapróbb nüanszokig magáévá tevô
Budapest Táncegyüttes áll, amely emellett a nyolcvanas évek legjobb táncszínházi da-
rabjai elôtt is tisztelgett a Fekete-piros tánc címû, egyébként vitatható szemléletû elôadá-
sával. A Duna együttes és a Duna Mûhely állandó koreográfusa, Juhász Zsolt táncdrá-
mái is, alapos anyag-, de ennél jóval csekélyebb színpadismerettel, mintha a húsz évvel
korábbi irányzatok problémátlan folytatásai volnának. A Bartók Táncszínházra átke-
resztelt dunaújvárosi együttes az új vezetô, Szögi Csaba irányítása alatt sem találja mû-
vészi útját. Talán érdemes lenne nemcsak hangoztatni, hanem át is gondolni, van-e
közvetlen átjárás a hivatkozott és idealizált, húsz évvel ezelôtt még virágzó néptáncszín-
házi elképzelés és a jelen között. Ez a kérdés a Honvéd Táncszínháznál nem vetôdik fel
ilyen élesen, hiszen itt a mûvészeti vezetés és így a folklór- és színházfelfogás évtizedek
óta változatlan, s az idôrôl idôre a mûvészeti munkába – mint most a Bartók útjain címû
mûsorba – bevont alkotók, Foltin Jolán, Horváth Zsófia, Ertl Péter, Béres Anikó és a
többiek is hasonló, csak árnyalatokban eltérô koreográfusi irányzatot képviselnek.
Gombai Szabolcs önálló jelentkezése viszont egészen ígéretes, mert A férfi tánca ugyan
nem reflektál a férfi = mulatós, iszós, verekedôs, tombolós állat sztereotípiára, de ezt
szellemesen, arányosan, játékosan és kimondottan táncosan teszi. S egy induló koreog-
ráfusnál számomra ennél több nem is kell. 

Ha már a számokkal kezdtem, álljon itt egy egyéni statisztika, amely részben indo-
kolja, miért nem esett szó sokakról ebben a személyes évadáttekintésben. A 2005/
2006-os évad bemutatói közül 31 együttes 88 premierjét, 61 koreográfus darabját lát-
tam, vagyis jóval többet annál, mint amirôl azt gondoltam, esztétikai okokból nem
hagyható figyelmen kívül. A többi, az én szememben, pusztán statisztikai adat. 

alamely táncfesztivál eredeti és tartal-
mas alapeszméjét sablonmentesen

megfogalmazni majdnem olyan nehéz,
mint megszervezni a seregszemlét. Szögi
Csaba és Énekes István, a Dunaújvárosi
Bartók Táncszínház vezetôi célratörô
ékesszólással oldották meg a feladatot: „Az
értékek zûrzavarában a biztos támpontok
egyike már évezredek óta az Egyszál Ember
maga. [...] Szeretnénk, ha a Monotánc
Fesztivál évrôl évre a bátor emberek gyüle-
kezete lenne, a mindig újat akaróké, akik
nem rejtôzködni, hanem épp ellenkezôleg,
kitörni akarnak.” Énekes a több évtizede
sikeresen mûködô Zalai Kamaratánc Fesz-
tiválnak is frontembere, nem lehet véletlen
tehát, hogy a szervezôk a zalai versenyki-
írásban is az újat akarásra, pontosabban a
„koncentráltabb táncdramaturgiára és
szerkesztésre, valamint frissebb szemléletû
térhasználatra” ösztönzik a koreográfuso-
kat. A két fesztivál között alapvetô különb-
ség, hogy a Monotáncon már ismert, be-
mutatott darabok kerülnek – tematikus
csoportosításban – közönség elé, míg a
zalaira csak új koreográfiákkal lehet bene-
vezni. A Gyôrben már ötödször megrende-
zett Magyar Táncfesztivál mûsor-összeállí-
tását nem nehezítik tematikus megköté-
sek, viszont a rendezô szervezetek (a Gyôri
Balett, a Magyar Táncmûvészek Szövet-
sége és a Nemzeti Táncszínház Kht.) illeté-
kesei igen magasra helyezik a mércét: „Cé-
lunk az, hogy megmutassuk a világ szak-
embereinek, impresszárióinak és fesztivál-
igazgatóinak, mire vagyunk mi, magyarok
képesek, ha úgy tetszik, milyen országokon
átívelô, ténylegesen konvertibilis értékeink
vannak” – írja Kiss János, a Gyôri Balett
igazgatója a fesztivál mûsorfüzetében.
Ezek után aligha túlzás, ha a három feszti-
vált meglátogató érdeklôdô azt reméli,
hogy koncentrált képet kap a magyar tánc-
élet meghatározó folyamatairól. Elvárása
teljesül is: a táncfesztiválok a magyar tánc-
valóságot tükrözik vissza.

Megkockáztatom: a múlt év decemberé-
ben lezajlott I. Monotánc Fesztivál nem
azért volt kiemelkedôen színvonalas, mert
a rendezvényen Egyszál Emberek bátor
gyülekezete mutatta be alkotásait, hanem
azért, mert a kortárs táncélet szervezeti és
financiális feltételei leginkább kevés sze-
replôs koreográfiák létrejöttét teszik le-
hetôvé. Érthetôbb, ha a jelenséget másik
irányból szemlélve fogalmazom meg a gon-
dolatot: sokszereplôs, egész estés elôadá-
sokra nagyon nehéz elegendô pénzt sze-
rezni, ráadásul az állandó társulattal nem
rendelkezô alkotók energiáját a produkció-
szervezés is emészti, ezért a legtöbb mûvé-
szi invenció, viszonylag nyugodt körülmé-
nyek között, az egy (vagy két)-személyes
koreográfiákra fordítható. Ez persze nem
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von le semmit a jól sikerült monotáncmû-
vek mûvészi értékébôl, sôt feltétlenül
hangsúlyozandó az is, hogy szólódarabot
talán nehezebb is koreografálni, mint cso-
porttáncokat is tartalmazó táncjátékokat.
Egyszemélyes darabban az elôadó csak ma-
gára számíthat, nem lehetnek üresjáratai,
és elengedhetetlen, hogy színes, figyelem-
felkeltô egyénisége legyen. Monotáncmû-
vet nem lehet rutinnal letudni, az elôadó-
nak az elôadás minden pillanatát minden
alkalommal újra meg kell alkotnia. Nagyon
fontos a koreográfus és a táncos maximális
együttmûködése is, ez olyannyira igaz,
hogy a szólódarabokat legtöbbször az alko-
tók maguk adják elô. Ladányi Andrea Tu-
tyilája vagy a Finita la Commedia Exit –
Kaspar variációkja nem is képzelhetô el más
interpretálásában. Az utóbbi produkció,
amely O. Caruso és Fehér Ferenc közös al-
kotása (Fehér az elôadója is), megnyerte a
– közönség szavazatai alapján megítélt –
fesztiváldíjat. A december 28–30. között
tartott rendezvény tizenhárom elôadásá-
ból csak két olyan akadt, amelynek nem az
alkotója volt az elôadója is egyben. (Gergye
Krisztián a havazás okozta közlekedési ká-
osz miatt nem érkezett meg Dunaújvá-
rosba, Egoist? címû szólója helyett a Finita
la Commedia játszotta el az Emberkönyvet,
de ez nem változtatta meg az elôadók–al-
kotók arányát.)

Túlzás nélkül állítható, hogy az I. Mono-
tánc Fesztivál a hazai kortárs táncélet
színe-javát felsorakoztatta. Az említettek
mellett kiemelkedô produkciót nyújtott
Bozsik Yvette a régi EMIvel, Horváth Csa-
ba a Nagyvárosi ikonokkal, Kovács Gerzson
Péter a CODÁval és Szabó Réka az Olyan
furcsa vagy ma címû tánchumoreszkjével.
A többi szereplô is említésre érdemes szín-
folt volt. Fellépett Katona Gábor (Esô
után), Kocsis László Szúnyog (Napszámos),
Ladjánszki Márta (Berger Gyula: Baubo),
Mészöly Andrea (Ada), Michaela Pein
(Doris Maria Reisinger: Az átmenetek vál-
toztatnak a fejlôdésen) és Hargitay Ákos
(Neoposztmodern táncfantázia).

A szervezôk alapeszméi között szerepelt
az is, hogy az egyszereplôs koreográfiák
utógondozást igényelnek, mert a többsze-
replôs, látványosabb konkurenciával szem-
ben kevesebbszer jutnak színpadra. Ez
azért van így, mert az erôsen szubjektív,

lélekfeltáró, elvont hangulat-mûalkotások elmélyültebb befogadói aktivitást igényelnek a
publikumtól, vagyis nem könnyen fogyasztható, sokszor játszható darabok. Ennek elle-
nére az I. Monotánc Fesztivál meglepôen sok nézôt vonzott. A rendezvény szakmai hoza-
déka sem pusztán annyi, hogy elôadási lehetôséget teremtett szólódarabok számára.
Ennél fontosabb, hogy önálló, egyszereplôs koreográfiák kontextusát hozta létre. A szó-
lókat leginkább egy-egy koreográfusi életmû szakaszaihoz szokás viszonyítani, de a múlt
év decemberében Dunaújvárosban kiderült: különbözô szerzôk más-más stílusban, ízlés-
világban fogant alkotásai sajátos, egymásra szándék nélkül is reagáló szegmensekbôl álló
entitást hozhatnak létre. Ez az, ami érdekessé, unikálissá tette, és remélhetôleg teszi a
jövôben is a fesztivált.

■

Ahogy haladunk az egyszereplôs koreográfiák felôl a sokszereplôs, több pénzbe kerülô
produkciók felé, azt vesszük észre, hogy nô a mûvészi invenció hiánya, gyakoribb az alko-
tói igénytelenség, és egyre többször bukkannak fel a koreográfiákban a nézôt hülyére
vevô, lelkiismeretlen, gagyi megoldások. A XXII. Zalai Kamaratánc Fesztiválra benevezett
koreográfiákra egyáltalán nem ez jellemzô (a pályamûvek döntô többsége igen színvona-
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las volt), de csírájában Zalaegerszegen is
megmutatkozott a jelenség. Elôfordult,
hogy a szakmai értékelésen régi, sokat pró-
bált zsûritagok felháborodottan ostoroz-
ták az eredményt könnyen elérni akaró,
félresikeredett vagy túlontúl zsenge mûvek
alkotóit. 

A zalai fesztiválon az egy darabban fel-
lépô táncosok számát nyolc fôben maxi-
málták, és egy-egy elôadás idôtartama nem
haladhatta meg a húsz percet. A koreográ-
fusversenyt két kategóriában írták ki:
autentikus folklórban és táncszínháziban.
A néptáncosok közül egyre többen látják
be, hogy az újító kísérletek – közvetetten –
a hagyományok megôrzését segítik elô. Ha
a néptáncmûvészet csak újra és újra hagyo-
mányhûen interpretálná a XX. századi
gyûjtések rögzített anyagát, akkor hamar
mozgó színpadi mûtárgyak múzeumává
válna. Persze múzeumba is jó járni, de egy
koreográfia naprakész karbantartása sok-
kal nagyobb anyagi és szellemi befektetést
igényel, mint a festmények és szobrok
százévente aktuális restaurálása. Már ezért
is jobb, ha a néptánc nem a múzeum felé
igyekszik, hanem a korra reagálni tudó, a
ma emberét megérinteni képes, összetett
jelenségeket ábrázoló kortárs táncszínházi
alkotásokban próbál megmutatkozni. Ami
a mában sikeres, annak a múltja is érdekes
– vagyis a korszerû, folklórelemekbôl épít-
kezô elôadások újra és újra felébresztik az
eredeti formák, a gyökerek megismerése
iránti igényt. Ezért (is) okos gondolat
táncszínházi versenykategóriával újszerû
látásmódra ösztönözni a néptánc-koreog-
ráfusokat. És (a közvetett hagyományôrzés
mellett) az sem mellékes, hogy a fesztivá-
lon szerencsés esetben újat akaró bátor
emberek értékes, korszerû – akár Többszál
Emberre komponált – mûvekkel jelentkez-
hetnek. Ahogy történt is ez az idén Zala-
egerszegen. 

A két kategóriában tucatnyi díjat osztott
ki a zsûri. Autentikus néptáncban a Ma-
gyar Állami Népi Együttes fiatal táncosai
által készített, Emlékek a végekrôl címû al-
kotás nyert elsô díjat. A darab elôadásán
megvalósul a versenykiírók és az alkotók
szándéka: a koreográfiában ugyanis nem-
csak felvonultatják az autentikus anyagot,
hanem a korszerûen és ízlésesen bevilágí-
tott színpadi térben egyszerû mondaniva-
lójú táncjátékfilm pereg le. Három fénybu-
rában mozdulatlanul pózolnak a sze-
replôk, majd egymás után táncra perdül-
nek. A mozdulatok dinamikája fokozódik,
a kísérôzene szólamai bôvülnek, a hangzás
terebélyesedik. A táncosok dél-alföldi mo-
tívumokat variálnak. A végén, mintha
fényképész terelgetné a társaság tagjait,
csoportot alkotnak, majd mindenki moz-
dulatlanul elôre, egy pontra néz. Nem
filmszalagon, nem digitális adathordozón,
hanem az emlékezetben rögzül a kép.

Nincs szentimentális faluromantika, fájó nosztalgiázás, csak decens figyelmeztetés: nem
szabad kitörölni az emlékezetbôl a múlt, a régi életformák emlékét.

A táncszínházi kategória gyôztese Juhász Zsolt Metszete lett (BM Duna Mûvészegyüt-
tes). A koreográfus, aki a néptáncelemek és kortárs mozdulatok összehangolásából létre-
jövô egyéni táncnyelven fogalmaz, már jó néhány sajátos hangulatú táncdrámát alkotott.
A zalai fesztiválon elvont, cselekménytelen, drámai és lírai hangulatokat váltogató tánc-
költeménnyel jelentkezett. A helyenként szakrális vokállal, szürreális zörejekkel és ritmi-
kus szintetizátorzenével kísért koreográfiában négy pár hasít ki (táncuk térformáival) há-
romdimenziós metszeteket a térbôl és az idôbôl. Egy pár kiválik a csoportból. Viszonyuk
a közösséghez ellentmondásos, erre utal a zenei eklektika és a rendszeresen megjelenô el-
lenpontozás. Például gyors, ritmikus zenére lassú, feszült sétálás zajlik, szürreális-szakrá-
lis hangzásokra pedig friss népi motívumokat táncolnak. A tér- és idôsíkok eltolódását
mozdulatkánonok és szimultánok jelzik. A Metszet nem emelkedik ki Juhász alkotásai kö-
zül, de megérdemelten nyert díjat: a koreográfus anyagkezelése, a darab gondolatisággal
megalapozott hangulatszerkezete éretté, színvonalassá teszi az elôadást.

Még számos kitûnô munka és biztató kísérlet került színpadra Zalaegerszegen. Urbá-
nus környezetben játszódnak, és a stomp-mûvészet magyar megfelelôjeként definiálha-
tók a Kutyakölykek (Fokla Táncegyüttes) és a Kazetofon címû (Folk Quartett) táncképek.
Bennük vagány, boszorkányos ügyességû fiúk zörögve, dobolva, táncolva magyar népi
motívumokat értékelnek át. De voltak néptáncot mozdulatmûvészettel elegyítô próbálko-
zások, és látható volt egy Sosztakovics-tételre elôadott formabontó magyar búsongó is.

■

A Magyar Táncfesztivál kétévente megszervezett egyhetes rendezvény, amely egyszerre
igyekszik szakmai seregszemle és várost megmozgató táncünnepély lenni. Mindemellett
találkozóhelyként és börzeként is mûködik: szakemberek, kritikusok, menedzserek érkez-
nek a fesztivál idején a világ számos pontjáról Gyôrbe, és tanácskoznak, tárgyalnak –
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Emlékek a végekrôl (Magyar Állami Népi Együttes) 
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nemcsak egymással, hanem az együttesvezetôkkel is. A táncünnep általában kitûnôen
mûködik, a Gyôri Nemzeti Színház elôtti téren felállított színpadon napközben gyerek-
programok zajlanak, amatôrök lépnek fel, esténként pedig – néha flamencóval és argen-
tin tangóval globalizált – táncház nyújt alkalmat a szórakozásra. Az idei fesztivál újdon-
sága a show-case program volt, amelynek keretében alternatív elôadók léptek fel a színház
Kisfaludy Termében. Ez vitathatatlanul jól szolgálta az implicit cél megvalósulását: a fesz-
tiválon fellépôk a magyar táncélet keresztmetszetét adták. A körkép (mint legtöbbször)
mégsem válhatott teljessé. A kortársak (vagy alternatívok) közül például kifejezetten
hiányoltam a Finita la Commedia társulatát, míg néhány nagyegyüttes fellépésén azt
kellett (szomorúan) tapasztalnom, hogy vagy nem tartják fontosnak a fesztiválrészvételt,
vagy (ami még kellemetlenebb) olyan elôadással tudtak csak jelentkezni, amely sem
önmagukhoz, sem a gyôri fesztivál hagyományaihoz nem méltó. 

Az Operaház balettegyüttesének, a Magyar Nemzeti Balettnek klasszikus vagy klasszi-
kust is tartalmazó összeállítással kellene fellépnie, elvégre az országban klasszikus balet-
tet egyedül az Operaház balettmûvészei tudnak világszínvonalon elôadni. Az 1982-ben
bemutatott és az elmúlt évadban felújított A próba címû balett nem új, s (ha úgy akarom)
nem is régi, nem klasszikus, de nem is kortárs (talán neoklasszikus dzsesszbalett?) –
akármi is, a több mint két évtizeddel ezelôtti hazai és külföldi sikerei nem feledtethetik el,
hogy eljárt felette az idô. Komolyan megfogalmazott sztoriját a hetvenes éveket idézô lát-
ványközegben ma már nagyon nehéz komolyan venni, a retrodivat rajongói pedig hiába
keresik benne a laza, jópofa múltidézést.

Körkép helyett kórkép mutatkozott meg a gyôri színház nagyszínpadán június 20-án:
a félig szerencsés, félig szerencsétlen nézôk egy esten nézhették meg a fesztivál egyik leg-
jobb és utána rögtön az egyértelmûen legpocsékabb elôadását. A Fortedanse – Horváth
Csaba Társulat a Közép-Európa Táncszínházzal és a debreceni Csokonai Színházzal kö-
zösen hozta létre az &Echo címû egyfelvonásost, amely tavaszi bemutatója óta – erôteljes
hatásából mit sem veszítve – egységesebb, kidolgozottabb lett. Az egyfelvonásost (rövid
szünet után) egy egész estés kétfelvonásos követte, ami önmagában is különös megoldás.
Hát még ha elképzeljük, hogy a Sosztakovics-zenére koreografált filozofikus &Echót a
Weisz Nándor által ollózott harmatgyenge esztrádmuzsikára összeállított A notre-dame-i
toronyôr követte. Ez utóbbi, a Pécsi Balett elôadása, mintapéldánya az invenciótlan ciniz-
musnak. Az esztétikai lázadás felülmúlhatatlan nagymesterének, Eck Imrének mai „utó-

dai” a gyenge, revüs szórakoztatást és a
silány középszerûség szolgálatát tûzték
zászlójukra. A Jurányi Patrick rendezte-ko-
reografálta Toronyôrben karakter nélküli
„papírfigurák” motiválatlanul hókuszpó-
kuszolnak, a Victor Hugo-i történetet la-
zán követô cselekményt dramaturgiai sze-
rep nélküli kartáncok „színesítik”, a mûal-
kotás érzelmi mélysége és intellektuális
színvonala pedig mélyen alulmúlja a legva-
cakabb szappanoperáét. A díszlet több
mint vérciki: egy, talán az Eiffel-torony
lábazatára hajazó vasszerkezet mögött, a
horizonton a Notre-Dame bedekker stí-
lusú óriási fotója látható. A zene tételekbôl
áll, melyeknek végét többször lenyisszan-
tották, amikor – feltehetôen – elfogyott a
lépés. Az elôadás egyetlen pozitívuma a
táncosok odaadó szorgalma és idônként
jól kivitelezett mozgása. Ôk is a vezetôi ci-
nizmus áldozatai: van állásuk, kapnak
pénzt, hadd dolgozzanak... A nézôknek
meg úgyis menthetetlenül begyöpösödött
az agyuk, legyenek hálásak és tapsoljanak,
mert könnyen emészthetôvel úszták meg a
kulturális programot.

A fesztivál nyitó elôadásán két fogyaszt-
ható, de nehezen emészthetô, értékes
elôadás szerepelt. Bozsik Yvette Miss Julie-
ja aprólékos mûgonddal készült, a nézô in-
tellektuális aktivitására számító koreográ-
fiájának befogadásához nem árt ismerni
Strindberg Júlia kisasszonyát – de a svéd
drámaíró naturalista szomorújátéka nélkül
is értelmezhetô az elôadás. Bozsik ugyanis
csak az alapszituációt kölcsönzi Strind-
bergtôl, a múlttal terhelt, a lélek mélyréte-
geiben megélt szerelmiháromszög-törté-
netet – öt szereplô közremûködésével – a
kortalan mában bontja ki. Kortárs táncal-
kotók gyakran alkalmaznak kiindulópont-
ként irodalmi vagy más mûalkotásból szár-
mazó gondolati alapot. Kun Attila Tavaszi
áldozatát is mûélmény – Sztravinszkij ze-
néje és a táncjáték eredeti szövegkönyve –
ihlette. Kun változatának – részleteiben,
látványában – szintén alig van köze a
majd’ százéves, Néhány kép a pogány Orosz-
országból alcímû szövegkönyvhöz, de a
Gyôri Balett által bemutatott koreográfia –
hasonlóan a legtöbb Sacre-feldolgozáshoz
– egyén és közösség konfliktusáról szól.
Sôt az új abban megegyezik a régivel, hogy
mindkettô emberáldozatot ábrázol: az ere-
deti pogányt, a Kun-féle újkorit. 

A régi és új kapcsolata, a hagyomány-
ôrzés és kísérletezés paradoxona Gyôrben
is leginkább a néptánc-elôadásokban volt
megfigyelhetô. A BM Duna Mûvészegyüt-
tes a Zalaegerszegen díjat nyert Metszet
kibôvített változatát Töredékek címmel mu-
tatta be a show-case-ben, majd a fôprog-
ramban eljátszották a Kígyóballada rövidí-
tett verzióját. A Dunaújvárosi Bartók Tánc-
színház is Juhász Zsolt-koreográfiával, a
Ionesco drámája alapján készült Székekkel
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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
■ B E S Z É L G E T É S  K R Á M E R  G Y Ö R G G Y E L  —  

F E S Z T I V Á L O K  I D E J É N  ■

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.

A


