
balettgála nem színházi mûfaj. Ugyanannyi köze van a szín-  
házhoz, mint az operagálának, a revünek vagy a cirkusz-

nak. Igaz, ez utóbbi újabban kifejezetten igyekszik szimbiózisba
kerülni a színházzal, de a két elôbbi is fennen hirdeti: színházban
a helye. Mintha a színházterem tárgyi valósága garantálná a mû-
fajok színháziasságát. Pedig színházat föld alatti sziklabarlang-
ban is lehet csinálni, mint ahogy revüknek és gáláknak (persze a
színháznak is) remek helyszínéül szolgálhat sportcsarnok, sza-
badtéri színpad vagy városi közterület. Az viszont igencsak kér-
déses, hogy a hangversenyterem megfelelô helyiség-e balettgála
számára. Ennek ellenére a Világsztárok Nemzetközi Balettgála-
sorozat idei, tizennegyedik elôadását az Operaház helyett a
Mûvészetek Palotája Bartók Béla Hangversenytermében rendez-
ték meg.    

Ennek oka szokásos és prózai: az Operaház múlt évadban reg-
náló vezetôsége a kölcsönösen kialkudott és évek óta kölcsönö-
sen elfogadott, körülbelül másfélmillió forintos bérleti díj helyett
az idén hirtelen kilenc és fél milliót kért. A tizennégy éve minden
esztendôben jótékonysági céllal megrendezett gála szervezôi nem
tudták (és valószínûleg nem is akarták) elôteremteni az összeget.
Lehet, hogy a gazdasági-irányítási válságban szenvedô dalszín-
háznak anyagilag nem éri meg a fenti kisebb összegért kiadni a
házat, de az imázsának biztosan nem tesz jót, hogy kiebrudalja
a jótékonysági rendezvényt, amelyen nemzetközi hírû vendég-
mûvészek szokásos gázsijuk töredékéért lépnek fel. Persze lehet,
hogy az anyagi megfontolásokkal magyarázott döntés mögött
szerteágazó személyes és csoportérdekek is ütköznek egymással,
de ennek feltárása nem lehet e recenzió tárgya. Elsôsorban azért
nem, mert a téma gazdagsága a táncrovat nyújtotta lehetôségnél
sokkalta nagyobb terjedelmet kívánna.

Elérve végre mûvészeti kérdésekhez, az idei elôadáson (is) arra
voltam kíváncsi, hogy az est mennyire képes kitörni a balettgálák
jól ismert unalmából. Egy balettgála akkor unalmas, ha „kihagy-
hatatlan”, megszámlálhatatlanszor elôadott híres kettôsök és ba-
lettrészletek szerepelnek a mûsorán – közepes színvonalú tolmá-
csolásban. Ezek a legtöbbször XIX. századi koreográfiákból szár-
mazó „standard táncok” csak és kizárólag akkor fogyaszthatók
örömmel, ha elôadásuk – tánctechnikailag és elôadó-mûvészileg
egyaránt – makulátlan, csak felsôfokú jelzôkkel illethetô. Köze-
pesen elôadott klasszikus kettôs okozta sokkhatás csak preventí-
ven orvosolható: nem szabad mûsorra tûzni a számot. Az idei gá-
lából kihagytam volna a fehérorosz páros (Ekaterina és Petr
Borchenko) A bajadér-kínlódását, és igencsak töprengtem volna
azon, hogy színpadra engedjem-e a koreaiak (Seul Park és Young
Lee) bemutatta Esmeralda-pas de deux-t. Az ukránok (Olena Filip-
yeva és Sergii Sydorskyi) A diótörô-kettôsében is többször meg-
rezgett a léc, a Bulyba Taraszból a gopakot viszont két fiatal
operaházi táncos (Kerényi Miklós Dávid és Szegô András) pará-
désan mutatta be. 

A gálaszervezôk a világ minden táján már régen rájöttek arra,
hogy a kötelezô klasszikus számok unalmát közbeiktatott mo-
dern produkciókkal meg lehet törni. Jó ideje kifejezetten hangoz-

tatott cél is a modern stílusok bemutatása, bár ez aggályos kérdé-
seket is felvet. Például azt, hogy mi a modern. A modern balett
stíluskategóriája valamikor a múlt században elpárolgott, ma-
napság az ítészek leginkább pejoratívan használják a fogalmat
akkor, amikor klasszikus balettnyelven készült, álmodernesített
koreográfiákat minôsítenek. A táncmûvészet korszerû törekvé-
seit mostanság kortárs táncnak hívjuk (nem olyan régen alterna-
tívnak neveztük). 

Az idei budapesti Világsztárok-gála mûsorszerkesztôi igyekez-
tek megjeleníteni a kortárs táncot. Az természetes, hogy a balett-
gálákon a kortárs tánc különbözô áramlatai közül a technikás,
valamennyire balettszerû koreográfiákat preferálják az extrém,
inkább képi hatással operáló performanszokkal szemben. Ez
utóbbiak a Bartók Béla Hangversenyterem speciális színpadtech-
nikai adottságai között nem is igen érvényesülhettek volna. De ez
igaz a klasszikus számokra is: a mély színpad hiánya és a külön-
bözô színûre világítható hátsó horizontok kényszerû nélkülözése
szegényessé tette a látványt. Ennek ellenére az idén mind meny-
nyiségében, mind minôségében figyelemre méltó volt a kortárs
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A patina fényesítése
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Seul Park a Mimosában

A



felhozatal. A koreai hölgy Mimosa címû rövid monotánca –
elsôsorban az elôadó extrém testi adottságai és páratlanul plasz-
tikus mozgása miatt – az est egyik fénypontja volt. A kanadai hip
hop páros (Anne Plamondon és Victor Quijada) tánctechnikai
tudását csillogtatta, kár, hogy a szellemesen kezdôdô koreográfia
a késôbbiekben hosszúra nyúlt, és önismétlôvé vált. Klassziku-
san (is) képzett táncosok kacérkodása a hip hop stílussal egyéb-

ként izgalmas jelenség. A fehérorosz és az ukrán páros második
megjelenésében olyan koreográfiát mutatott be, amely inkább
nevezhetô – pejoráció nélkül – modern balettkettôsnek, mint
kortárs táncnak. Mindkét kettôs míves mûalkotás, a klasszikus
számban merev és néha bizonytalan elôadók a „modernben” fel-
szabadultan táncoltak.

Az operaházi balettmûvész, de kortárstánc-körökben is jól is-
mert Venekei Marianna által koreografált Vonós szerenád volt az
est egyetlen, kettônél több szereplôs, teljes, igaz, rövid egyfelvo-
násos mûalkotása. Az öt férfi táncosra komponált darab az
operaházi fiatal koreográfusok mûhelyében készült, és elôször
két éve az Erkel Színházban mutatták be. A Vonós szerenádot al-
kotója groteszk Balanchine-parafrázisnak szánta (Balanchine
Csajkovszkij Vonósszerenádjára koreografálta egyik legismertebb,
jórészt nôk táncolta darabját). Venekei színvonalas, ötletes kore-
ográfiát alkotott, de a darabból hiányzik az egyszerû, kedves báj.
Humora viszont lehetne csattanósabb és eredetibb, „örömtán-
cai” sem elég önfeledtek és lendületesek. Az nem baj, hogy a moz-
dulatok között nem fedeztem fel Balanchine-ra konkrétan utaló
motívumokat, de annak már nem örültem, hogy a koreográfiai
megoldások között inkább csak átvett, mint átértelmezett Jíř í
Kylián-szerû elemeket és kötôlépéseket láttam. Mindezek ellené-
re a Vonós szerenáddal (és öt elôadójával: Bajári Leventével, Keré-
nyi Miklós Dáviddal, Kohári Istvánnal, Liebich Rolanddal és
Szegô Andrással) sem a magyar operabalett, sem pedig a magyar
kortárs tánc nem vallott szégyent.

Igazi világsztár benyomását a szeptemberi gálán egy szerep-
lô keltette: Operaházunk vezetô szólistája, Tsygankova Anna.
A Novoszibirszkben született, orosz iskolán nevelkedett balerina
mindkét megjelenése az est revelációja volt: bebizonyította, hogy
„ezerszer látott” klasszikus kettôsök újbóli fogyasztása is nyújt-
hat mûélményt. Méltó partnerével, Solymosi Tamással kitûnô fe-
ketehattyú-pas de deux-t mutattak be, de Tsygankova igazán ma-
gával ragadó a Moszkovszkij-keringôben volt. 

A jókor jó helyen megszervezett balettgáláknak van helyük a
kortárs táncpalettán, mint ahogy a kortárs táncalkotások is ille-
nek balettgálákra. De egy alapszabályt mindig be kell tartani: a
klasszikus mûrészletek interpretálásának színvonala nem lehet
kísérletezés tárgya. Kísérletezni csak kísérleti darabokkal cél-
szerû, a patinát csak lekaparni vagy szebbre fényesíteni érdemes. 
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Tsygankova Anna és Solymosi Tamás a Moszkovszkij-
keringôben 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenéves évfordulójára az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállítást rendez a Bajor Gizi Színészmúzeum-
ban. A tárlat hat kiemelkedô színházi személyiség forradalmi szerepvállalását mutat-
ja be. Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Földes Gábor, Gáli József, Mensáros László és
Sinkovits Imre emblematikus alakjai az ´56-os szabadságharcnak, személyes sorsuk
elválaszthatatlanul összekapcsolódott a forradalmi eseményekkel. A multimédiás
kiállítás e hat mûvész életútját, pályáját követi az 1950-es évek elôzményeitôl az
´56-os forradalom eseményein át a megtorlásig. Nemcsak a kiállított fényképeket, színlapokat, periratokat, visz-
szaemlékezéseket tekinthetik meg, hanem a számítógép nyújtotta lehetôségeknek köszönhetôen egy virtuális
múzeumba is ellátogathatnak, ahol többek között meghallgathatják Mensáros Lászlót Hamlet szerepében, a
Szabad Európa Rádió korabeli adásait, és megnézhetik a Bem-szobornál készült archív felvételeken Bessenyei
Ferencet, amint a Szózatot szavalja.

A kiállítás, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg, 2006. november 24-tôl (péntek) 
2007. február 25-ig (vasárnap) tekinthetô meg a Bajor Gizi Színészmúzeumban.

BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM 1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 16.
Telefon: +36–1 356–4294. Nyitva tartás: csütörtök–vasárnap: 14 órától 18 óráig


