
- Mindkét táborozáson részt vettem. A jása-
berényi és a debreceni tanfo|yam egyaránt ma-
gas szintű, jó| szervezett programokat kínált.
Nekünk' ' , idegenbe szakadt' '  magyar táncosok-
nak ez nagy segítséget nyújtott' Egyébként a
magyar tánccsoportok Nyugat-Eu rópában nagy
nehézségekkel múködnek, A||ami támogatást
nem kapunk, ezérI az,,anyaország' '  támogatá-
sa rendkívü| Íontos. E|sósorban persze nem is
anyagi támogatásra számítunk, hanem szakta-
nácsokra. tánctanítókra. kottákra. video- és f iIm-
Íe|véte|ekre stb. É|etbevágóan Íontos ez ne-
künk, hiszen a tánc, vaIamint az &nyanye|V ápo-
|ása az egyet|en Iehetöségünk arra, hogy meg-
őrizzük a magyarsághoz való kötódésünket...

Ha|ász Sándor az Egyesü|t Á||amokból, a
New York me||ett i EngIewoodbó| érkezett. Nyo|c
éve tánco|, a Hungáriának is tagja volt egy idó-
oen:

- A debreceni táborozássa| t öké|etesen e|é-
gedett vagyok. Fe|túnt Viszont, hogy egyes tán-
cokat tú|ságosan is tavorizá|nak Magyarorszá-
gon, p|. a ka|otaszegi és mezóségi stí|ust. Ezt
nem tartom egészséges Íoiyamatnak, sztárku|-
tusz kialaku|ásához is Vezethet. Egyébként ne.
kem is az a véleményem' hogy a tovább|épés-
hez jeIentósebb magyarországi támogatásra
Ienne szükségünk.

B i | |  Ke||y  vérbeI i  amer ika i ,  nem magyar .  E| .
mú|t már hatvanéves, de még mindig kivá|óan
táncol. A New York.i ABC tévétársaság munka-
társa kivá|óan megtanu|ta Debrecenben a szat-
mári vérbunkot és a marosszéki Íorgatóst.

- A ka|otaszegi |egényesse| még akadnak
prob|émáim _ mondja szerényen' Kb. négy

évveI eze|ött ismerkedett meg a magyar táncok-
ka|' New Yorkban(!) egy nemzetközi táncház-
ban, aho| a ba|káni táncok me|lett a mi táncain.
kat is tanítja egy é|e|mes néptáncos házaspár'

' 'A kis japán' ' .  Mindenki így becézi az| a ro.
konszenves japán egyetemistát '  aki minden
nemzetközi, i lIetve magyar néptánctáborban és
Íesztivá|on részt Vett az idén. 1979-ben Timár
Sándortó| tanu|ta az elsö magyar tánc|épéseket
Tokióban. Az idén másodszor járt hazánkban.
Beutazta Erdé|yt is '  és kivá|óan megtanu|ta a
magyaÍ táncokat' Még a ka|otaszegi legényest
i s !

- Hogy érzed itt magad, Norio? - kérdez-
tem tó|e Debrecenben.

_ Kivá|óan' Aho| tánco|ni |ehet és szabad,
mindenütt otthon érzem magam!

- Dezsii-
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oktatókkal büszkélkedó nyári
tanfolyam?

_ osztö| tavaszig a |egkü-
|önfélébb órákra a Iegkü|önbö.
zóbb korosztályok járhatnak a
stúdióba. Az á|taIunk kíná|t
órák eltérö mértékben teljesí-
t ik be azt a tudást ' amit mi -
Kálmán Ferenc és én - a
mozgásró| és a testró| sejtünk.
Pé|dáuI a dzsessz-ba|ett óra
egy sze|etet kíná| abbó|' ami
az ideá|om a ma már számta-
Ian stí|usra bom|ott dzsessz-
táncró|. Ná|unk a kondíciótánc
sem Íogyókúra' hanem inkább
ösztönzés, hogy aki részt vesz
benne, ÍelÍedezze a saját tes-
tét. Tráinkra álta|ában kisisko-
lások, kamaszok és felnöttek
járnak. Mi nem táncosokat
vagy Íé|-proÍikat oktatunk -
hiszen a hazai tánc-Üzemek
nem is igény|ik azt a Íajta kés2-
séget, amire mi a hangsúlyt
he|yezzÜk -, a nyári tanfolya-

mon azonban jobbára az utób.
biak vesznek részt. |gaz, azért
e|ég je|entós az átÍedés a ,,sa-
ját ' '  növendékeinkkeI is.

A nyári kurzus - mint min-
denütt a vi|ágon - szükség-
mego|dás és nem a |egjobb
mego|dás. Ezze| t isztában ke||
|ennÜnk, de mégsem szabad
|ebecsü|ni '  ahogyan ezt a ha.
gyományos módon képzett
táncosok szokták, mondván:
mit |ehet tíz nap alatt megta-
nu|ni?! Egyrészt sok mindent,
másrészt o|yan inspirációt |e.
het kapni, amiból aztán az em-
ber sokáig táp|álkozhat. És ez
borzasztóan fontos!

_ A második kurzus már
mTdot ad az összehasonlítás-
ra' Én úgy tapasztaltam, hogy
a mesterek jóvoltábil az idei
sokkal színvonalasabb volt,
mint a tavalyi, nyilván kísérleti
tantolyam' Elsősorban Bruce

Nagy Jenő felvételei

A megújuIó tánckuItúráért
Jú|ius második Íe|ében is-

mét benépesü|t a Rajk Lász|ó
utcai iskola mindkét tornater-
me. Regge|tól koraestig gyön-
gyözó test(t ,,növendékek'' is-
merkedtek a modern, a
dzsessz és a kontakt tánc kü-
|önbözó irányzataiva| a l l ,  Bu-
dapesti Új Tánc Tanfolyamon.
E nyári kurzus - és a hozzá
kapcso|ódó rendezvények -

spir itusz rektoÍa idén is Ange-
/us |ván vo|t' így ót kerestem
Íe|, hogy errő| az újszerú, s
még a szakmai közönség e|ött
is jobbára ismeretlen tovább.
képzési Íormáró| beszé|ges-
sünk .

- A nemzetközi nyári kur-
zus és táncverseny a két éve
működő Kreatív Mozgás Stú.
dió ,,találmánya,,. A Stúdió el-
sód/egesen amatörök képzé-
sével foglalkozik' Hogyan iI-
leszkedik ehhez az alapvető
céIjához a rangos nemzetközi
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Taylor technikaiIag és pedagó-
giailag nagyszerű dzsessz-
Tráira gondolok, de legalább
ilyen fontosnak érzem, hogy a
nagy múlt(l Limón-technika
egyáItalán megjelent M agyar-
országon, s hogy az elöbbiek-
től eltérő gondolkodásmódú és
még csak kezdeti periódusát
élö kontakt tánc is helyet ka-
pott az oktatási programban,

_ A tava|yi tanÍo|yamon a
dzsesszórák - amennyiben
amerikai mesterek tanították
_ izga|masak voltak' csak épp
a dzsesszbalettnek egy olyan
kommerszebb irányzatát kép-

vise|ték' amely köze|ebb á|| a
show-business-hez, mint a
táncmúvészethez. EzzeI szem-
ben idén Bruce raylor sokka|
korszerűbb, nyitottabb techni.
kát tanított, ame|y mesterei-
nek' Luiginak és A|vin McDuf-
f ie-nek köszönhetóen bár a
kIasszikus baIett technikáján
nyugszik, az egész vi|ágában
frissebb és modernebb. Es hát
Tay|or táncosként és pedagó-
guskéqlis o|y megnyerö, hogy
mindenkit elbűvö|t '  A dzsessz-
órákró| tehát elmondhatjuk'
hogy a színvona| je|entósen
emelkedett, hiszen Bruce Tay-

|or ma a vi|ágszínvona|at kép-
vise|i ' Nem vé|et|enül tanít
hosszú évek óta a Kö|ni Tánc-
akadémián, ami az Euripában
mÚködó nyári tanfo|yamok
,,mértékegysége''.

Amit ná|unk a Graham- és a
Limón-technikáró| tudni Iehet'
az szerintem kicsit fe|ü|etes.
Kü|sóséges is, és a Iegna.
gyobb baj' hogy mindig még-
reked az aIapgyakorIatokná|
- hiszen ,,mi ezt nem tudjuk"
- ' és e|Íe|ejtödik' miért is is-
merkedtünk meg az a|apokka|.
||yen szempontbó| nagyon
hasznosnak tartottam mind a
tava|yi modern irákat' mind az
idei Limón órákat' ame|yeket
Milagros Desdunes, i l letve
Anne Dreyfus tartott' Ná|unk
az em|ített prob|éma fel sem
merü|t! Tartottak egy technikai
e|ókészÍtést' és rögtön e|kezd-
tek táncolni a tanÍtott rend-
szerben. És sok kombináciÓt
csiná|tak, ami ugyancsak na-
gyon Íontos'

E két nagy a|aptechnika
me||ett idén fe|vettÜk az órák
közé a kontakÍ táncot' amit *
ha nem is o|yan nagy mú|tú -
szintén a|aptechnikának tekin-
tek, mert o|yan öná||ó |ogika
nyi|vánuI meg benne, ame|y
nem kapcso|ódik közvet|enü|
egyet|en másikhoz sem. És ez
a nagyszerú benne! Nagy Jó.
zseÍ, a kontakt tánc párizsi
mestere me||ett még meg ke||
em|ítenem Berger Gyulát is'
aki a Limón-technikához közeI
á|ló saiát rendszerét tanÍtotta'
Tt nem kell bemutatnom, hi-
szen az oSZK.ban. ná|unk a
Stúdióban és saját együttesé-
nél is tanít egész évben.

A tava|yi oktatók és tantár-
gyak közü| idén néhány hiány-
zott. A pantomimról és a bio-
mechanikáró| úgy gondo|om'
hogy nem kapcso|ódik szoro-
san a mi profi lunkhoz, a klasz-
szikus ba|ett iránt pedig egy.
szerúen nem Vo|t ke||ó érdek-
|ödés, így nem tudunk a jövö.
ben sem kÜ|fö|di mestert híVni'
Viszont jövóre szeretnék oIyan
mestereket is megnyerni, akik
koreográfiai szemináriumot
tartanának. Tehát nem alap-
technikát tanitanának, hanem
kreatív müheIy Íormában e
technikák Va|ami|yen fe|hasz.
ná|ását.

Az á|ta|am is örömme| ta-
paszta|t színvona|javu|ás má-
sik olda|a, hogy a résztvevók
nívóia is óriási mértékben
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eme|kedett! Tava|y egy csomó
szorongás és szerénység é|t
bennem, ha egy tanárra| be-
szé|tem, hogy ,, igen, mi itt Ma-
gyarországon még nagyon
kezdők vagyunk ezekben a
technikákban' ' .  Az idén azon-
ban a ha|adó órák résztvevőit
|átva e|mondhatom, hogy már
nem ke|| szégyenkeznem.
A ha|adók  semmiben sem ma-
radtak |e az át|agos nyugat-
euripai nyári tánctanÍoIyamok
közönségétö| '  Annyiban érez-
ni csak a másságot, hogy a mi
csoportjaink alkati lag nem
o|yan egységesek, mint nyu-
gaton. Sok a pici, a köVér, a
nyurga, tehát ha ránézeI a cso.
portra, nagyon tarkabarka.

_ ldén már ,,konkurrens''
tanfolyam is született a Műsza-
ki Egyetem támogatásával,
ami azt jelzi, hogy hihetetlenül
megnőtt az érdeklödés az is.
meretlen táncáramlatok beto-
gadása' valamint a mozgás ál-
talános kulturáltsága iránt is.

-  M ind ig  a lape|vünk vo| t ,
hogy egy mester nem mester,
még a  |eg jobb sem.  Sok em.
bertó| ke|| tanulni ugyanazt is,
hát még kü|önbözö do|gokat.
lgy  mi  mind ig  i s  bá torí t juk  a
s a j á t , , g y e r e k e i n k e t ' ' '  h og y
menjenek el ide-oda, tanulja-
nak másutt is. Ezért jó '  hogy
Regós Pá| megszervezte ezt a
tanÍolyamot a Szkéné kereté-
ben' A nyári tanfo|yamok kö-
zönsége érdekében azonban

h iszen annak e| |enére,
hogy a kÜ|fö ldi kurzusokhoz
képest mi o|csók vagyunk, a

részvéteI mégiscsak nagy
anyagi á|dozatot köVeteI
Úgy érzem,  koord iná|nunk ke||
majd a j övöben' hogy se idó-
pontban, se mesterekben ne
Iegyen átÍedés a két kurzus kö-
zött. A Stúdió és a Szkéné ter-
mészetébó| következően a két
,,workshop' '  nyi Iván kü|önbözö
|esz a j övóben is. A miénk szo-
rosabban a tánctechnikákra és
az avantgarde irányzatokra

ryonatkozó képzést' programot
és músorokat kíván adni, míg
a Múszaki Egyetem - hagyo-
mánya inak  megfe|e|ően -  b i -
zonyára inkább színházi és
mozgásszÍnházi o|da|ró| köze-
|íti meg u-gyanezt a do|got' 

.
_ Az Uj Tánc Tanfolyam sa-

játossága' hogy a kurzushoz
koreográtiai verseny is kap-
csolódik, Annak ellenére, hogy
tavaly tíz műből kettőt, idén ki-
Iencből hármat kimondottan
izgalmasnak neveznék _ és
mondjuk egy szolnoki vagy za-
I aegerszegi néptáncÍesztivál-
ra emlékezve ez nem ls rossz
arány! -, úgy érzem, a hazai
táncéletnek a balett és nép-
tánc skatulyáiba nem szorÍtha-
tl szelete mintha elkeserítöen
hiányozna, vagy múvészi Útján
a kezdet kezdetén tartana. Hi.
szen az emlÍtett ,,jók,, tavaly is,
és egy kivétellel az idén is küI-
földi résztvevök művei voltak!
Ezen persze nem szörnyülköd-
ni akarok, hiszen honnan is
l e n ne n ál u n k tánc-av antgarde?

- A verseny csakugyan
nem azt mutatta, hogy |étezik
hazai avantgarde (Vagy ha |é-

A KAKTUsz TáncszÍnház az
Ú 1 T án cve rsenyen ( Ágosto n

András felvételei)

tezik, akkor az it i  nem jelent
meg). A Verseny cé|ja egyéb-
ként nem is a versengés vo|t,
hanem, hogy a legjobbakat ki-
eme|je és bemutassa. A díjnak
pedig az a cé|ja' hogy va|ami
kis anyagi támogatást nyújtson
a tehetségesebb társu|ások-
nak. Borzasztó sokat jeIent
ugyanis egy kis közös kassza!
A két év tapaszta|ata a|apján
úgy |átom' hogy a koreográÍus
versenyt nem i|yen formában
érdemes ÍoIytatnunk. Inkább a
rendezvény Íórum je|legét ke||
hangsú|yozni, és nem díjat,
hanem támogatást ke|| adni.
J övöre úgy tervezzük, hogy
meghívunk csoportokat, de
azért nyitott formában is meg-
hirdetjük' hátha Íe|bukkan egy
eddig ismeret|en tehetség.

- A verseny mellett még
egy saláÍos rendezvénnyeI
gazdagodott az Uj Tánc Tanto.
Iyam: a kéthetes programot
ny itó T án cszi m u ltán n al.

- Az a gondolat, amit ezzel
az egész tanfo|yamma| támo-
gatni szeretnénk - mármint,
hogy a tánc nem egyÍé|e - '
e Táncszimu|tánon primér mó-
don je Ient  meg.  HáromÍé|e
csoport ki lenc{izenegy
éves gyerekek, Íé|profi mo-
dern együttesek és egy szín-

Foglalkozás a KreatÍv Mozgás Stúdió nyári tanfolyamán (Vigh
Katalin felv.)
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házi csoportosulás _ azonos
zenékre, de kül ön.kü|ön szü|e-
tett produkcióját '  i lIetve impro-
vizációját mutatta be egyszer-
re a PetöÍi Csarnokban kia|akí-
tott három szinpadon' Ez az
est szerintem közvetítette a
sokfé|eség Iehetóségének
üzenetét, érze|mi szinten pe-
dig nyi|ván annyit adott '
amennyire az önmaguk Iegia-
vát adó csoportok ÍeIkészÜ|tek'
A néző reá|is képpe| távozha-
tott: ,,ez ma ná|unk a modern
tánc vi|ága' ' '  A Íe||épök nem
azt bizonyították be' hogy
munkájuk perspektívát|an, ha-
nem hogy valami|yen út e|ején
á| lnak .

- A Kreatív Mozgás Stúdió
,,kisvállalkozás'', a Nyári Tan-
tolyam ugyancsak magánkez-
deményezés eredménye,
A nevesebb nyugati mesterek
megnyerése és utaztatása
mellett gondolom, nem cse-
kély kiadással jár egy ilyen

kurzus megrendezése. Lesz
folytatása jövőre?

- Lesz, ismét jú|ius máso-
dik Íe|ében. Ami pedig az
anyagiakat i||eti: idén már vo|t
egy támogatónk, az MTA-
Soros A|apítvány, ame|y e má-
sodik kurzus |étrejöttéhez ko-
mo|y segítséget je|entett '
A kurzus egyébként - az úti-
kö|tségek Íedezésén tú| - e|-
tartja önmagát' ha nem is hajt
anyagi [3sznot. De ami sokkal
Íontosabb: ku|túrát magánerö-
bö l  seho| a vi|ágon nem |ehet
csiná|ni! (Most jártam öszt ön-
díjja| Franciaországban, aho|
a  Ku| turá| i s  M in i sz tér ium és a
helyi múvelödési intézmények
sora a kis együttesek százait
támogatja' és kapva kap a
BagnoIet-i KoreográÍiai Verse-
nyen fe|tűnó tehetségek után!)

Ma sehol sincs olyan ,,kor-
társ népmúvészet' ' ,  ame|y Íe|
tudná venni a Versenyt a hiva.
tásos múvészettel. s hivatásos

mÚvészetet önfenntartó aIa-
pon nem |ehetcsiná|ni, hivatá-
sos színvona|ú oktatást is csak
igen-igen nehezen. Ennek el-
Ienére úgy érzem' hogy az á|-
ta|ános testku|túra divatja' a
tánctanu|ás iránt megnyiIvá-
nu|ó t ömeges érdek|ódés' és
az avantgarde tánc- és moz-
gásszínházak szám- és szín-
vona|be|i eme|kedése, s a Ieg-
jobbak szé|es közönséghez ju-
tása mind o|yan vi|ág- (és már-
már hazai) jeIenség' ameIynek
lendü|etét' s az ebbö| szárma-
zó inspirációkat kár Ienne
veszni hagyni. S hogy a Krea-
tíV Mozgás,stúdió le|kesedés.
bó| mega|aku|t ' hogy a |étÍenn-
tartás határán múvészeti isko-
|át múködtet' hogy tánckurzu-
sokat és múvészi fórumokat
szervez - mindez baráti ösz.
szefogás eredménye. Remé-
|em' múködésünknek a j övó-
ben sem |esz akadá|yá.

Fuchs Lívia

Tánctáborok országszerte. Június végén
Hajdúböszórményben rendeztek gyerme-
keknek néptánctábort, aho| a megyei gyer-
mekcsoportokbó| mintegy kétszázan gyú|tek
egybe' hogy szatmári, dunántú|i' széki és
lörincrévi táncokat, da|okat tanu|janak. A tá-
bor fiata| |akóinak a népmüvészet mesterei,
Karsai Zsigmond, Nyisztor György és Íe|esé-
ge |órincrévi, iIletve méhkeréki táncokat mu-
tatott be. o Csurgln, jú|ius elején elsó ízben
rendeztek tánctábort tizenévesek részére.
A szakmai programot, me|yben tánc- és da|-
tanu|ás, vaIamint gyöngyfÚzés szerepeIt,
Csikvár JózseÍ irányította, a zenekíséretet
pedig a Zengó együttes szoIgá|tatta. o
Ugyancsak jú|ius e|só Íe|ében tartották meg
Kalocsán a |||. nemzetközi Ío|k|órtábort' Az
egyhetes tapaszta|atcserére a Szovjetunió-
bó|' Törökországbó| és o|aszországbó| is
érkeztek csoportok, ame|yek táncbemutató-
ikka| színesítették a szakmai programot. O
Mezöhegyesen jÚ|. 1-én nyí|t néptánctábor,
aho| a szarvasi, orosházi, mezöhegyesi, aj-

kai' hernádi és szo|noki táncosoknak a gya-
kor|ati Íog|a|kozások és táncházak me||ett
elmé|eti e|óadásokat is tartottak néptánca-
inkró|. o A társastánc múve|öinek iú|ius vé.
gén rendeztek tánctábort a MÁV gyiiri Arany
János Múve|ódési Központjában. o Wünsch
Lász|ó dunaÚjvárosi ba|ettmester vezetésé-
vel Adonyban tizenegyedszer rendeztek
táncmÜVészeti továbbképzö tábort júl. 28. és
aug. 4' között. A tábor egyaránt Íogadott fe|-
nött és gyermektáncosokat, sőt az NSZK-beIi
Gerlingenbó| is érkezett egy tánccsoport,
hogy megismerkedjen a magyar néptánc-
múvészette|' o Sárváron aug. 18.án tejező-
dött be a Magyarok Vi|ágszövetségének Íe|-
kérésére megrendezett kéthetes nemzetközi
néptánctábor, i||etve a hozzá kapcso|ódó
népzenei ta|á|kozó. A többek között Be|gi-
umbó|, Franciaországból, Ausztriábó| érke-
zett magyar származású fiata|ok Újabb is-
meretekke| gyarapíthatták eddigi tánctudá.
sukat. 

O

Születésnap. Ebben az éVben tö|tötte be
70. évét dr. Dlenes Gedeon, a M. Táncmú-
vészek Szövetsége Tudományos tagozatá-
nak munkatársa' aki t öbb' mint egy évtize-
den át képvise|te hazánkat az UNESCO
|T|-szervezetének táncmüvészeti tagoza-
tában, s hosszú évek óta Íordító és művé-
szeti társszerkesztóként |átja e| a The Hun-
garian Dance News szerkesztói ÍeIadatkö-
rét. - Munkásságához további termékeny
éveket kívánunk!

Jubileum. A Csáki EmiIia szakmai veze-
téséVe| múködö szarvasi társastáncklub
augusztusban ünnepe|te Íenná|lásának t i-
zenötéVes évÍordu|óját.

Tizenöt tagú New York-i ének-zene-
táncegyüttes, a ,,The AlIations Dance Com-
pany'' aug. 18-án mutatkozott be a köbá-
nyai Pataky |stván Múv. Központban.
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