
Az 1983184-es tdncduad
Magyarorszdgon

Egy-egy szinhAzi 6vad lez6rultaval a t6rsula-
tok is 0gy vagnak neki a kovetkez6 peri6dusnak,
hogy szdrmba veszik az elm0lt 6v eredm6nyeit
s megoldatlansagait. Ha a kapott s hiAba v6rt
t6nc6 lm6nyek a lap j6n  gondo lom v€g ig  az
1983/84-es 6vadot, 16 kell dobbennem, hogy
bizony k1zepesnek is alig mondhat6, 0j alkot6-
sokban 6ppen hogy gazdagod6 6vadot zArt
szinte mindegyik hivatasos tdrsulat.

A tancegyuttesek munkAj6nak term6szetesen
csak egyik jellemz6je, hogy 0j mftveket t0znek
m0sorra, de 6pp a testm0v6szetek e sajAtos
Ag6ban - az el6ad6i pdlya kurtasdga miatt is -

kii lonos jelent6s6g0 ek a ren d sze re s be m utat6k.
Ha mindj6rt az OperahAz egyUttes6vel kezdjuk
a sort,  nem tr i l  nagy orommel kel l  nyugt6znunk,
hogy az egyetlen megtervezett premier, a Ha-
mupip6ke a befektetett nagy munka, a tobb sze-
reposzt6sos betanulas ellen6re sem lett a ter-
sulat igazi nyeres6ge. A ktilfoldr6l hozott, k6sz
koreogr6fi6k eddig is lontos 6sszetev6jet alkot-
t6k az operai m0sorrendnek. A nemzetkozi ki-
n6latb6l val6 valogatasnal azonban a m0v6szi,
pedag6giai,  a repertoerpol i t ikai 6s gazdasAgi
t6nyez6ket egyarAnt t igyelembe kel l  venni, ami
nyilvAn neheziti az 6tv6teleket. A Hamupip6ke
eset6ben azonban els6sorban a koreogr6fia
eszt6tikai 6rtdkei teszik k6rd6sess6 az 6tv6tel

sziiks6gess6get, hiszen Vinogradovnak ez a ko-
rai opusza gyermekbalettnek nem el6gg6 naiv
6s meseszer0, a feln6tt n6z6nek viszont nem
el6g szel lemes 6s b6jos ahhoz, hogy feledni
lehessen koreogrAfiai invenci6t lans6gat 6s t0l-
komplik6lts6g6t. Az operai repertoArb6l sem
hidnyzott oly 6get6en m6g egy mesebalett. Bi-
zonyos, hogy a szovjet kort6rs balettalkot6k m0-
vei koz0l eloddrzhatatlann6 vfilt egy reprezenta-
tiv 6s m6lt6 alkotAs kit0z6se a budapesti egyiit-
tes programjaba, csak k6rd6s, hogy a m0 meg-
felelt-e a kri t6riumoknak?

Az elmrilt 6vad balettigazgat6ja, D6zsa lmre
egy jelent6s f6l-premiert is vi169ra segitett, az
elSzetes terveken felrll. A tavasszal bemutatott
kdt Kylian-baletf egyertelmg nyeres6g, mert mi-
k<jzben a repertodr kortars m0veket lelolelo 16-
tege 6rt6kes darabokkal eg6sztilt ki, az el6ad6-
m0v6szek klasszikus k6pzetts69tiket is p16bara
tev6, s m6gis 0jszer0 leladatokat kaptak.

Az OperahAz megnyitAsa el6tti utols6 6vad-
ban 6rthet6en nem nagyon b6viilhetett a reper-
to5r mdsik k6t alapr6tege: a klasszikus-romanti-
kus balettek k<iztil szerencs6sen 6letben ma-
radl A di6tijr6 6s A hatU1k tava, mig a hazai
koreog r6f usok tradici6j 5b6l a szinhAz m i ndosz-
sze Seregi Lirszl6 kordrbbi kompozici6ib6l 0jitott



lel kett6t, s Harangoz6 Gyula 6letmrive ism6t
nem kapott rangj6hoz i l16 helyet az Erkel szin-
hdzi reperto6rban.

D6zsa lmre ebben az 6vadban nem egy fiatal
el6ad6m0v6szt dobott az 6let m6ly viz6be, ami
6nmag6ban nagyon is j6 dolog lenne, ha kozben
nem t6nn6nek el a szinpadr6l id6 el6tt  a , ,na-
gyok". Az igy ,,trllfiatalitott" 6vad a szok6sosn6l
is 6lesebben mutatta meg, hogy milyen ki-
egyenlitetlen az operai t6rsulat rbsszet6tele.
A balerina-gener6ci6k - ha 6ppen nincsenek
s6rri l t  vagy mell6zott korszakukbq,n - harmoni-
kusan 6lnek egyti t t  a darabokban, mig a f6rf i-
sz6l ist6kn6l, de n6ha a karban is eg6sz t6ncos
generaci6k hiAnyoznak! S miutAn a balettm0v6-
szet sem a technikenel v6gz6dik, hanem jobb6-
ra ott kezd6dik, az 6rett 6s kiforrott ferfitancosok
hi6nya nagyon rAnyomta b6lyeg6t az el6ade-
sokra.

A Pdcsl Balett -  epp el lenkez6leg, mint ai
Operahiz - a beharangozott k6t premier he-
lyett csupen egyet tartott meg. A Baleff '84 azon-
ban egy szempontb6l igy is mindenk6pp kiemel-
kedett a teljes 6vadb6l: a P6csi Balett ugyanis
ezzel ism6t megnyitotta balett-termeit a tiatal,
s6t kezd6 koreogrAfusok el6tt ,  amit maholnap
sajnos egyetlen m6s tersulat sem tesz meg.
Tudjuk, hogy az Operai Balett-str idi6 - a Viga-
d6ban fel0jitott Balettest n6h6ny el6ad6s6n ki-
v0l - gyakorlat i lag m6r nem dolgozik, pedig
tArsulat, pr6baterem 6s a bemutat6 rem6nye
n6lki l l  egyetlen l iatal alkot6 sem tud l6tezni.
A P6csi Balett erre az egyetlen bemutat6jAra a
,,n6hai" Operai St0di6 legigeretesebbjet; L6sz-
16 Pdtert hivta meg, hogy a francia vend6g, Bert-
rand d'At 6s a sz6rnypr6b6lgat6 L6rinc Katal in
mellett bemutatkozz6k egy-egy m0sorharmad-
dal. A p6csi t6ncosok ldrthat6 kedwel 6s lelke-
sed6ssel segitett6k a fiatal alkot6kat, igy a Ba-
lett '84 j6 hangulatti, s a p6csi repertoerb6l na-
gyon hienyz6 konnyed m0sorra kerekedett.

S most egy pi l lanatra az egy'6vadnyi peri6-
dusn6l j6val hosszasabb, 6s a vid6ki szinh6zak-
kal egyiitt dolgoz6 balettegyijttesek mindegyi-
k6t 6rint6, s0lyos gondot kel l  megemliteni,  s ez
a repertoAr k6rd6se. Mert van-e egyaltalen re-
pertoarja p6ld6ul a P6csi Balettnek, s lesz-e a
gy6rinek? MArmint a ki i lonboz6 jubi leumokon
6s vend6gszerepl6seken t0l van-e 616 reper.
toArja a pdcsieknek? Vagy t6nyleg arra k6ny-
szerit a vid6ki v6rosok aranylag szOk kozons6g-
retege, hogy a m6r tobb, mint sz6zotven bemu-
tatott darabb6l val6j6ban hat-nyolc 6ljen a p6-
csiek ,,repertoArj6,n"? S mi lesz azokkal a fiatal
tAncosokkal, akik folyamatosan b6vitik a p6csi
tdrsulatot? Nekik 6vente hdny szinpadra l6p6s
jut? Hiszen a kev6s, 6s kis l6tszirmot foglalkoz-
tat6 m0 m6g a vezet6 t6ncosok szinpadehs6g6t
sem el6githeti ki. S ezen a ny6ron aPdcsi Nydri
SzinhAz esem6nyei is reduk6l6dtak. Mindossze
egyetlen tAncpremier akadt, a neh6z h6napok
ut5n a munk6hoz visszater6 Eck lmre n6gysze-
repl6s H6hal6l cimI produkci6ja. Persze tudom,
hogy a Ny6ri Szinh6z ,,hakni",  s nem tartozik
kotelez6en a p6csiek 6vadj6hoz. De ha eg6sz
6vben al ig akadt feladat alkot6nak s el5ad6nak,
nyArra m6r i96nytik sem volt valamilyen t6ncfel-
adatra?

A Gy6ri Balett ebben az 6vadban jutott el az
els6 lelt j i t6sokig, ami lehet k6nyszer is, hiszen
egyetlen koreografus sem kotelezhet6 arra,
hogy a szokAsoknak megfelel6en 6vente k6t
tel jes est6re val6 ihlete legyen. l lyenkor vagy
vend6galkot6kat lehet meghivni - amit Mark6
lv6n egyre kevdsb6 tesz -, vagy a fel0jitasok-
hoz lehetfordulni, ami egyr6szt 6letben tartja az
arra 6rdeme$ darabokat, masr6szt segit a min-
den -tersulatnal elengedhetetlen alaprepertoar
kialakitasaban. Mark6 lvAn ket kompozici6jAt_ is
fel{ j i totta az elm0lt 6vadban, s 0gy t0nt, az Ev-
szakok megSllja a hely6t az 0j est nyitAnyak6nt
is, a tavaszi premier mesodik felvonAsAvd ala-
kult Tabuk 6s f6frsek azonban veszitett er6tel-
jess6g6b6l 6s hat6sossdgAb6l. Az 0j balettek
koziil a Bolerdnak mern6k hosszabb p6lyAt j6-
solni, mig a Boldog' lelkek 6s a Totem a mel
kordbban sikeresen szinpadra vit t  mark6i gon-
dolatok, form6k 6s ot letek ,,0jrakozl6s6nek" ha-
tott.

A fel0j i t6sok kapcsAn szeretn€m felhivni a
f igyelmet Mark6 lv6n egyedii lAl l6an j6 mUsor-
pol i t ik6j6ra: 6rdemes t6le megtanulni,  hogyan
lehet gazd6lkodni egy repertodrral.  (Mert nekik
igenis van 616 reperto6rjuk!) Mark6 nagyszer0
m6dszerrel valogat a budapesti  6s kt i l loldi ven-
d6gj6t6kok alkalm6val, mindig 0jat ad a kozon-
s6gnek, s kdzben a balettek pihentetesere 6s
repertoAron tart6sdra egyar6nt mindig sor ke-
r0 l .

A gy6ri tArsulat egy6bk6nt az €vek sorAn n6-
hAny 0j taggal gyarapodott, akik 6tvett6k az
egyr.ittes jellemz6 el6ad6i stilusdt, s igy most
m6r a 169iekkel egy0tt k6pviselik aztavlllozat-
lan szinvonal0, s Erzelemmel at i tatott  interpre-
tAci6s m6dot, melyet Mark6 lv6n megkovetel
m0vei nek tolm6csol6it6l.

Debrecenben 0j bemutat6val jelentkezett a
Csoko n ai Szi nhiiz tancegytittese, az odatelepi.i lt
Majoros lstvAn vezet6s6vel. Rem6lem, hogy a
t6rsulat el6bb-ut6bb k6pes 6s alkalmas lesz a
szinh6zon bel i i l i  on6l16 6letre is, 6s akkor tal6n
nem mil l ik el -  mint mdr annyiszor - sok
hossz0 6vad k6t bemutat6 koz6tt.

Balettr6l dnnyit -  z6rhatn6m le az eltelt
6vadnak a n6z6t6rr6l k6szult summAzatAt, ha
nem otlene lel 0jb6l 6s 0jb6l ket-h5rom olyan
jelens6g, amely j6val m6lyebb elemz6st ig6-
nyelne, mintsem egy 6vaddttekint6s, hiszen
nem egyetlen 6v megoldatlansegait jelzi. Az
egyik az idei Balett intezeti vizsgakoncert, szo-
katlan felem6ss6g6val. K6t el lent6tes tendencia
tltkozott ki ezen a vizsg6n: egy altalaban j6
adotts6g0, de szinte egys6gesen nem j6l tdnco-
16 lednyoszt6ly, 6s egy nem el6gg6 felk6sziilt,
de el6ad6m0v6szi ihlett6l athatott fi0osztAly
vegzett, szinpadi munk6j6val min6sitve a k6t
pedag6gust, Handel Editet 6s Havas Ferencet.
A m6sik - ugyancsak lelemAssAgot mutat6
esem6ny - a budapesti baleftkoncerfek bein-
dul6sa volt  (h6nyadszor?), melyekr6l azonnal
kiderr i l t ,  hogy sem rendszeress6, sem megbiz-
hat6 szinvonal0v6 nem sikeni l t  tenni. A harma-
dik izgat6 probl6mdr6l szinte sosem esik sz6,
hiszen balettszinhdzakban oly r i tk6k az el-,  i l let-
ve eEzerzdd'sek. Ha iden is csak ez lenne, nem



is 6rdemelne m6g n6h6ny sort sem, hiszen el6-
ad6m0v6sznek 6s tArsulatnak egyardrnt joga,
hogy el6gedetlen legyen a m6sikkal. De most
vafami mAs bukkant tel, az elszerz6d6s a bi-
zonytalanra, a tarsulatn6lkul is6gre, ami ko-
reogr6fus 6s el6ad6m0vesz eset6ben is p6lya-
vesz6lyes, ha i lyen kev6s t6rsulat 61.

Az el6bbivel akAr ii is t6rhettink a hivatdsos
n6pthncegyiittesekre, hiszen az ilyen elszerz6-
d6s - sajnos - 6pp annyira jel lemezte ezt az
6vadot a n6pt6ncegy0ttesekn6l, mint a balett-
t6rsulatokn6l. Ha viszont i t t  is a bemutat6khl
k-ezdj i ik az attekintest, el kel l  mondani, hogy az
Allami N6pi Egyi l t tes az elm0lt 6vadot Amerika
megh6dit6s6val toltotte, s ehhez mindossze
egyetlen mcsorszammal bovitette repertoarj6t:
a tobb 6vtizedes Hortob1gyi pdsztortdncok 6t-
v6tel6vel. Egy6bk6nt - amint a rAdi6b6l, a ha-
zai 6s USA-bel i sajt6orgdn u mokb6l 6rtestl ltrl n k
- a szervez6k k6r6s6re a kommersznek n6mi
engedm6nyt tev6 (r j  folkl6r-program 6ri6si si-
kert hozott az egytittesnek.

A BM Duna Mfiv6szegytittes most 6ppen a
m0v6szeti vezet6s-v6lt6s korszak6t 6li, igy ebr
ben az 6vadban m0helymunk6ra vonult vissza.
A Ndphadsereg Mov6szegytittes szinte teljesen
0jj6alakult t6nckara a vArszinhAzi Magyar
ElectrAban mutatkozott meg, majd az 6vad v6-
g6n unnepi mfisorral eml6kezett meg fenndlld-
senak harminc 6ves jubi leumAr6l. Az ekkor be-
mutatott neptancszvit - 6s az Electra - a.je-
lenr6l,  a megfiatal i tott  el5ad6- 6s alkot6nemze-
d6kr6l adott k6pet, igazolva az egytittesnek azt
a megvdltozott profiljat, amelybe szervesen be-
letartozik a mAsf6le szinh6zi produkci6kkal val6
egytitt6l6s. Ez a koncepci6 az egyuttest ir6nyit6
Novdk Ferenc kor6bbi, 6s 6pp a m0lt 6vadbeli
eredmGnyei nyomdn kristdlyosodott ki .  Novdk
els6k6nt l6pte et sikerrel a szinhdz 6s a n6ptAnc
kcizotti hagyom4nyos vdlaszt6vonalaf. A m0lt
6vad talAn legnagyobb szinh{zi siker6ben is
oroszl6nr6sze volt  mozgasterveinek, hiszen az
lstvdn, a kiritly Idmegjelenetei, a produkci6 di-
namikus k6pi vi ldga n6lkul a darab nem v6lha-
tott  volna szinh6zi esem6nny6.

A N6pszinhdz tdncegytittese az 1983/84-es
6vadban is folytatta - a l6tv6nyos eredm6nyek
id6szakonk6nti  felmutatasa helyett -  dl land6
vid6ki turn6it.  A repertoAr kozben egyetlen da-
rabbal b6vi l l t ,  Moln6r Lajos kor6bban m6r m6-
sutt j Atszott koreogr6tiAj6nak adapt6lAsdval. A
Budapest egyuttes viszont premierrel jelentke-
zett az exponalt 6szi t6ncos seregszeml6n. Szi/-
csanov MAria, Slmon Antal 6s Krlcskoylcs Antal
m0veib6l el6g96 vegyes{elv6gott kertilt ism6t
a kozdns6g el6, ami 0jb6l azt mutatja, hogy az
egytittes megmarad az ,,egy kis kommersz, egy
kis m0v6szet, egy-k!s folkl6r, egy kis modern"
fii0sorpolitika mellett. A t6nckar egydbk6nt itt is
nagyon megtiatalodott,  de a megmaradt n6hdny
koz6pgener6ci6s t6ncos jelenl6te nagyon j6l
kamatozik a szinpadi munk6ban, mint ahogy
hiAnyuk p6ld6ul nagy gondot okoz a N6phadse-
reg egyrittesn6l. Az el6ad6i szlnvonal 6s egys6-
gess6g szempontj6b6l egy6bk6nt 6vek 6ta a
N€pszinh6z egyuttese ;,vezet", ami nyi lv6n a
rendszeres m0helymunka, 6s a tancos szem6-

lyis6g6re is 6pit6 Al land6 reperto6rpol i t ika
eredmenye.

Az 6vad v6ratlan esem6nyek6nt egy 0i nep-
t6ncegytittes sz0 | etett. A szakszervezetek F6v6-
rosi M0vel6d6si HAza hozta l6tre - idegenfor-
galmi ig6nyeket kiszolg6l6 c6l lal -  aHungdria
Kamaratdnc egyiittest, Guba Ldszl6 vezet6s6-
vel.  Szakmai szempontb6l engem legink6bb az
6rdekel, hogy az er6s Folkl6r-Centrum 6rdekelt-
s6g0 Budapest egy0ttes levonja-e az 0j t6rsulat
l6t6b6l ad6d6 kovetkezm6nyeket. De ez met a
kcivetkez6, 1984/85-os 6vad k6rd6se...

ATdncf6rum mfisorkinalata a legut6bbi 6vad-
ban kimeri i lni ,  de legalAbbis elf6radni letszott,
hiszen a vid6ki amator n6ptAncegyiittesek ven-
d6gszerepl6se csak egy sz0kebb kozons6gr6te-
get 6rdekel igazhn. A Corvin t6rre az elm0lt
6vadban a Pdrbeszdd 6s a ketfds portr,-mfisor
vonzotta legink6bb a kozonseget, ami azt mutat-
ja, hogy a.,masutt egy6bk6nt nem ldthat6 prog-
ramok a legcsdbit6bbak. A T6ncf6rum 6vadj6t
val6jfiban a kiilfoldi vend6gj6t6kok mentett6k
meg. (Meg ha ezek tobbnyire nem is a Corvin
t6ri szinpadon zajlottak le.) A vendegegyilttesek
bemutatasaval a T6ncf6rum rendkiviili feladatot
vdllalt 6s teljesitett. Evek vagy taldrn 6vtizedek
6ta egyszerfien nem volt olyan sffr0 a vend6gj6-
r6s, mint az elm0lt 6vadban, ami v6gre lehet6v6
teszi a vi lag jelenkori tAncirodalm6ban val6 t6-
j6koz6dAst a francia neoavantgarde-t6l a sze-
csuAni folkl6rig, a n6met modern t6nc egyik
ir6nyzat6nak megismer6s6n t0l a n6lunk kor6b-
ban sosem l6tott minimal dance-ig. Aki megis-
merheti  a kt l lonf6le nemzetkozi vonulatokat, az
ahazai tdrnc6letet is fr issebb szemmel nezheti .
A legkiilonf6l6bb ktilfoldi tdncegyilttesekket va-
16 egyre s0r0bb talirlkoz6s igy a kozons6g kit6-
kor6t is j6les6en sz6lesitheti ,  s a szakmAnak is
r6gen hiAnyz6 betekint6st enged a ki i l foldi t6nc-
vi lAg sokszinf i ,  valtozatos irdnyzataiba.

A vend6gszerepl6k tell1ptet6se az6rt is l€-
nyeges, mert az Operah6z 6vek 6ta nem fogad
vend6gegyiittest, s sz6listAkat is alig juttat szin-
padhoz a repertodrdarabokban. A ny6ri szabad-
t6ri  szlnpadok val6szin0leg most mdr megv6l-
toztathatatlanul a konnyfl m0fajt pdrtolj6k els6-
sorban, igy csak a T6ncf6rum - s elvetve m6g
a mozgAsszinh6zakat szerencs6re rendszere-
sen fel l6ptet6 Szk6n6 Szinh6z - fordit  gondot
a szinvonalas kort6rs nemzetkozi orodukci6k
hazai megismertet6s6re. Epp ebben az 6vad-
ban kapcsol6dott be a budapesti t6nck6pz6sbe
a Kreativ MozgAs Stidi6, mely a ny6ri nemzet-
kozi tanfolyam 6s koreogrdfusverseny elinditri-
sa mellett avval is biztat, hogy otthont ad egy-
egy vendegm0v6sznek, hiszen m6ris m6dot
adott a jap6n Min Tanaka fel l6p6s6re.

Meg ket jelent6s esem6ny 6rdemel t igyelmet
az elm0lt 6vadb6l. Nem 0jkelet0 vAgy az, hogy
a balett-tdrsulatok is jdrjdk az orszdgot, hogy a
kdzons6g az anyaszinhlz lalain kivi.il is taldl-
kozz5k balettprodukci6kkal. Koztudom6s0,
hogy a budapesti, 6s sajnos a gy6ri egyrittes
6let6b6l is hi4nyzik az orsz1gon beliili turn6.
Ez6rt is t0nik - szervez6si probl6mai 6s a m0vel
szemben vdltozatlan fenntartdsaim ellenere -



korszakos jelent6s6g0nek az a vAllalkozds,
amely megpr6b6lta A pr6bdt orszAgos turndra
vinni.  A mAsik jelent6s esem6ny - ugyancsak
a konkr6t el6ad6s hib6i ellen6re - az 6vad
elej6n megrendezett Moln6r lstvAn tinnepi m0-
sor volt, mert rAir6nyitotta a figyelmet a saj6t,
oly sokszor elfelejtett, s igy folyamataban meg-
megszakad6 tradici6ra. Sajnos, szinpadi ha-
gyomAnyaink 6rz6se 6s rendszeres megmuta-
tdsa eg6sz hazai t6nc6let0nk egyik legnagyobb
hisnyossAga. Ez6rt ortiltem ennek az estnek,
mert a legend6kb6l 6s anekdofitkb6l, szakcik-

kekb6l 6s eml6kezesekb6l , , ismert" Moln6r m0-
vek fel0jitdsa latni engedett egy ma mAr lez6rult
tanctorteneti korszakot.

Val6j6ban most, az esem6nyeket is sz6mba
v6ve kellene hozzdrlAtnunk tAnc6let0nk m0ltba
6s jov6be 6rgaz6 sz6lainak kibogozAsAhoz. Hi-
szen az 6vad koz6ns6g el6tti retege arra utal,
hogy a strukturAlis, gazdas6gi 6s mfrv6szetpoli-
tikai tendenciAk egyformdn befolyAsolj6k' teszik
lehet6v6 vagy 6pp lehetetlenn6 a m0v6szi mun-
ket" ' 

Fuchs Livia

A fesztiv6l programja sokkal
gazdagabb volt  ann6l, hogy-
sem e rovid ir6s kereteben
minden esem6nyr6l irni lehet-
ne. Ember kel lett  legyen a tal-
p6n, aki az otnapos fesztiv6l
n6gy teleptil6sen kinAlt l6tvdt-
nyossdgait mind 6lvezni akar-
ta, a tancos, zen6s, '  6nekes
esem6nyek sorAt, s a kiAl l i t6-
sok sokas6g6t. Ezert itt csupan
a j0l ius 4-8. kozott i  tal6lkoz6
tancos esemenyei nek m6ltat6t-
sdra v6l lalkozom.

Az id6n is a fesztiv6l 16 ese-
m6nye volt  a Duna menti or-
sz6gok hagyomAnydrz6 t6nc-
egyi i t teseinek tal6lkoz6ja,
amelynek c6l jai,  sz6nd6kai
egyre vi l6gosabban fogalma-
z6dnak meg el6tt0nk. E c6lo-
kat az ide 6rkez6 egyilttesek is
mind jobban meg6rt ik, s ma
m6r tobbnyire olyan egyiitte-
sek jonnek KalocsAra, akik a
folkl6r l6nyegi von6sainak
mind h0s6gesebb bemutata-
sara torekszenek.

A nyit6 m0sor - a magyar
n6pm1v6szek 6s ifj1 n6pmfr-
v6sz mesterek bemutat6ja -

az id6n is osztatlan sikert ara-
tott. BemutatkozAsuk, amely
Borb6ly Jol6n 6s Foltin Jolln
gondos rendez6munk6jdt is di-
cs6ri, ma mar a magyar tancos
hagyomAny6rzes szimb6luma
lett. Az id6s n6pmflv€szek rit-
ku16 sorai.  a tancaikat hitele-
sen, 6lm6nyszer0en kozvetit6
fiatalok szaporod6 csapata hi-
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ven ttikrdzi n6phagyomdnyunk
mai Al lapotAt.

Kalocsan 6s Szeksz6rdon
tobb, mint t iz nemzet tancosai
mutatkoztak be. Koziiliik az
id6n a Szovjetuni6t k6pvisel6
arhangelszki orosz egy0ttes
okozott meglepet6st. A Duna
menti Folkl6rfesztivAl tort6ne-
t6ben ugyanis ez a t6rsulat lett
az els6 igazan autentikus folk-
l6rt bemutat6 szovjet csoport.
Az Arhangelszk korny6ki 6szak-
orosz t6ncokat 6s dalokat a
fesztiv6l kovetelm6nY6nek
megfelel6 egyszer0s6ggel 6s
meghat6 emberi melegs6ggel
tolm6csolt6k. A rom6n, a cseh,
a szlovAk, a lengyel, s a torok
egytittes tagjai szint6n 0j szint,
a tencos tradici6 KalocsAn ed-
dig m6g nem l6rtott formait mu-
tattfik be n6phagyom6nYukb6l.
Kiilonos meglepetBst okoztak
a tdrdk Segmens egytittes las-
s0, szertartdsos katonatincai
az eddig megszokott torok
l6rnct6ncok ut6n. A fesztivdl ko-
zons6ge ugyancsak orommel
n6zte a moldvai rom6nok f6rfi-
tancat, a burduit,  a bolg6rok
tij6vi k6ntdl6s6t, a d6l-cseh-
orszAgi Postrekov t6ncosainak
j6iz0 mulat6sdt, s a zoborvid€'
ki magyarok gyonyor0 lakodal-
m6t.

A magyar hagyom6nY6rz6
'egyritteseket a fesztivAlon a
hossz0hetenyi, a szanyi, a ba-
gi,  a bogyiszl6i,  a Kalocsa-
vid6ki osszevont n6pi egy0ttes

k6pviselte, tovdbb6 a Becs-
Kiskun megye nemzetis6geit
<isszefog6 Bacska egyUttes,
szem16letes p6ld6t adva a ma-
gyar hagyominydrzb mozga-
lom 0tjai161 6s m6dszereirSl.
A szinpompAs ,,Het6nyi vigs6-
gok", a Duna mell6ki sok6cok,
n6metek, magyarok t6ncai, a
bogyiszl6i lakodalom forgata'
ga s a bagiak meghat6 egysze-
rfis6ggel bemutatott arato szo-
k6sai m6lt6n vivt6k ki a n6z6k
6s a nemzetkozi zstiri elisme-
r6s6t. Sajnos, az id6n is volt
n6h6ny csoport,  peldAul a ju-
goszl5v egyiittes, amely f6lre-
ertette a fesztival kiir6sAt.
Nem er6sitett6k a fesztiv6l
szellemet a Tambovb6l 6s a
Krimb6l 6rkezett szovjet

Az ankarai tdrdk csoqort
tencosa a felvonuldson:

kardtdnc


