
Angelus Iván (a továbbiakban A. I.): Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk, 
hogy itt van nálunk a stúdióban, és hogy megcsinálhatjuk ezt a felvételt. Ahogy valamelyik este már 
a vendéglőben szóba került, úgy érzem, érdemes lenne elbeszélgetnünk az életéről és természetesen 
a táncról, a jazz-balettről. Néha-néha kérdezek majd valamit, de leginkább azt szeretném, ha ön 
beszélne arról, amit látott, szeretett. Kezdeném hát azzal, hogy igazából nem tudom pontosan, hol 
született, honnan származik, milyen családból, milyen háttérrel indult.

Matt Mattox (a továbbiakban M. M.): Nos, az USA közepén születtem, Texasban, Oklahomá- 
ban. Életemből csak hét évet töltöttem ott, azután anyámmal és apámmal Kaliforniába költöztünk. 
Kb. hét éves koromtól egészen 32 éves koromig Kaliforniában éltem. A gyerekkoromra igazából 
nem nagyon emlékszem. Emlékszem a nagyszüleimre, a nagybátyáimra, nagynénéimre, unokatestvé
reimre, sokkal jobban emlékszem rájuk, mint anyámra, apámra vagy a bátyámra. De azután, amikor 
Kaliforniába költöztünk, hogy úgy mondjam, erősebb lett a családi életünk, mint Oklahomában.

Úgy tizenegy éves lehettem, amikor iskolába menet megláttam a színháznál a plakátot, hogy 
amatőr tehetségeket keresnek. Szóval iskolába menet elolvastam a hirdetést, megakadt rajta a sze
mem, érdekelt a dolog, azért aztán hazafelé jövet bementem a színházba és megkérdeztem, hogy 
mi is ez az egész. Egy nagyon kedves nő volt ott, aki rákérdezett, hogy mit tudok én? Mondtam, 
hogy tudok egy kicsit énekelni meg táncolni, mire azt mondta: mutasd meg! Énekeltem neki és 
táncoltam, de a legérdekesebb az volt az egészben, hogy valami olyat táncoltam, amit valahonnan 
tudtam, de fogalmam sem volt róla, hogy kitől tanultam.

A. I.: Mégis, honnan tudta?
M. M.: Tulajdonképpen csak egy sztorihoz tudom kötni az egészet. Egészen kisgyerekkorom

ban egy alkalommal rettentő sok baja lett velem apámnak és anyámnak a vonaton. A sztori, amit el
meséltek nekem, úgy szól, hogy egyszer a vonaton elkószáltam az anyámtól, s amikor végre rámta
lált, a poggyászkocsiban voltam egy fekete hordárral, aki éppen szteppelni tanított. Én nem emlék
szem a dologra, de így kellett lennie, mert a tánc, amit akkor eltáncoltam, vagy 32 ütemnyi zenét 
fogott be, márpedig 32 ütemnyi táncot nem csinál meg az ember csak úgy véletlenül improvizáció
ként, különösen nem 11 évesen. Szóval, kell hogy legyen valami igazság ebben a történetben, még ha 
nem is emlékszem rá, mert nagyon kicsi voltam még.

A. I.: A szüleinek volt valami köze a művészethez, a tánchoz?
M. M.: Nem, az egyetlen kapcsolat a színházzal — ezt a történetet is csak elmesélésből isme

rem —, az anyám, aki 16 éves korában koncertzongorista szeretett volna lenni. Zongorázott, de 
amennyire emlékszem, nem túl jól. És a koncertezés álmát nyilvánvalóan föladta, amikor hozzá
ment az apámhoz, aztán jöttünk mi, a bátyám és én. Amennyire én tudom, ő az egyetlen a család
ban, akinek valami hajlandósága volt a színházhoz.

A. I.: Szóval, elment a meghallgatásra...
M. M.: Igen, elmentem a meghallgatásra, énekeltem és táncoltam, és a következő szombat dél

utánján életemben először betettem a lábam a színpadra, előadtam a kis műsoromat. A közönség 
épp olyan gyerkőcökből állt, mint én, néhányuknak talán a szülei is o tt voltak, a közönség nagyon 
jól fogadott, és ez rettentően jól hatott rám. Örült nagy hatással volt rám! Ha az ember, hallja, hogy 
tapsolnak neki, az nem kicsiség ám! Szóval, elkezdtem csinálni ezeket a szombat délutáni fellépése
ket — sajátos előadásfajta volt az. Ekkoriban még sokkal inkább énekes voltam, mint táncos. Gye
rekkorában mindenkinek van egy természetes gyerekénekhangja, nekem is volt. így hát minden 
szombatra megtanultam egy új dalt és elénekeltem.

A. I.: Valamiféle musical volt ez vagy show?
M. M.^Nem, egyszerűen egyik szám jött a másik után, különböző emberek előadásában. Mikor 

is volt ez? Úgy tizenegy éves lehettem, szóval, nagyon régen volt, nagyjából 1932—33 körül. Na és 
a dolog következménye: A hölgy, aki az előadásokat szervezte, tánctanár volt. Miután hagyta, hogy 
mindenki fellépjen 3—4 hétig, minden föllépő gyerek lakására — akik olyan korúak voltak, mint 
én -  elküldött egy levelet, amelyben megkérdezte a szülőket, hogy nem akaiják-e táncolni taníttatni 
a gyereküket. Hát így kezdtem el igazából a tánctanulást. Ez a hölgy régi varieté-színésznő volt, tud-
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ják, az USA-ban a varieté rendkívül népszerű műfaj volt, s íg; sok varieté-előadást tartottak. Szóval 
így gyűjtött össze annyi gyereket, amennyivel már elindíthat; tt egy osztályt, és ekkor kezdtem el 
igazán komolyan tanulni.

A. I.: Mit tanított a hölgy, varieté-táncot?
M. M.: Nem, ezt a táncot Európában claquette-nek hr'.ák, sztepptáncnak, tudja, amit Fred 

Astaire csinált... Szóval elkezdtem nála táncot tanulni, és továl ma is felléptem énekesként, továbbra 
is szervezett mindenfelé előadásokat. És amit sohasem felejtse el, az egyik első tánc, amit egy 10 
éves kislánnyal mutattunk be — el kell mesélnem, mert még rr.í . is pontosan emlékszem rá! A kislány 
körülbelül akkora volt, mint én. Egyfajta adagiot táncoltunk, és közben különféle dolgokat csinál
tunk. A számunk utolsó részében én állok, a színpad egyik felén, ő a másikon, rohan felém, és a nya
kamba ugrik. Elkapom, megfordítom, hogy háttal legyen felém. Ö egy kézzel és egy lábbal kapasz
kodik belém, s amikor fordítom, a másik karját és a másik lábát fogom meg. A figura egyik pillana
tában a lány nagyon közel kerül a földhöz — úgy hívták ezt, hogy „repülő hollandus”. Szóval, egyik 
karjával és lábával nyitva lendül, míg én fogom a másik lábát és karját. Sose felejtem el! Vigyázok, 
hogy éppen csak érintse a földet. Végül aztán leteszem őt a földre, meglendítem, ő meg pörög a ha
sán — ez volt az utolsó elem. Mindig nagy sikert arattunk ezzel a figurával. Nos, hát ez volt az én fel- 
avattatásom, a bevezetésem a táncba. De 14 éves koromig leginkább az éneklés érdekelt. Nem volt 
ez valami nagy művészet, de nem bánom, hogy ebbe is beleszagoltam. Tudja, gyerekkoromban na
gyon jó hangom volt.

Négy évet töltöttem ennél a hölgynél, amíg Los Angelesben éltünk. Aztán az apámnak másho
va kellett mennie dolgozni, és mi elköltöztünk egy kis városba Kaliforniába, San Bernadinoba. 
Apám ott nyitott üzletet, és nem táncoltam.

A. I.: Milyen üzletet nyitott?
M. M.: Bőröndárus volt. ö  maga is tudott bőröndöt, útiládát csinálni, szóval ilyen nagy darabo

kat.
A. I.: Ezért szereti annyira a bőrárut?
M. M.: Igen, azt hiszem, az apám miatt kedvelem annyira a szép bőrdíszműves munkát. Ez volt 

az egyetlen dolog, amihez értett, és nem élt túl jól belőle, mi határozottan szegények voltunk. Én is 
mindig segítettem a boltban, különösen Karácsony táján. San Bernardinóban éltünk tehát 3—4 —5 
hónapja már, és emlékszem, megint sokáig kellett gyalogolnom a lakástól az iskoláig, és minden nap 
egy táncstúdió mellett mentem el. Valahányszor elmentem mellette, bekukucskáltam, hogy mi is 
folyik ott. Egy nap aztán összeszedtem a bátorságom és bementem megkérdezni, hogy meonyibe 
kerül az óra. A hölgy nagyon kedves volt, megmondta, én meg hazamentem és megkérdeztem anyá
mat, hogy nem tanulhatnék-e megint szteppelni? összehozták a pénzt. Tudja, akkor egy lecke 50 
cent volt. Nem tudom, mennyi ez a maguk pénzében, mindenesetre nagyon olcsó volt.

A. I.: Ezt még meg tudta fizetni a család?
M. M.: Tudja, az én családomban mindig úgy volt, hogy először megtárgyalták a dolgot, aztán 

összehozták. Megcsinálták, hogy újból órákra járhassak. San Bernadinóban aztán ennél a hölgynél 
tanultam 16 éves koromig. Tartottunk előadásokat is. Ekkor tanultam meg újabb dolgokat arról, 
hogy hogyan kell fellépni lányokkal. Tudja, az USA-ban a magániskolákban többnyire nem túl sok 
fiú van. összesen ketten vagy hárman voltunk fiúk, és amikor év végén előadást tartottunk, a lá
nyokkal táncoltunk valamit. Akkoriban társastáncokat táncoltak, így hívták őket. Nos, én nagyon 
hálás vagyok ezért a korszakért, mert akkoriban tanultam meg, hogyan kell a lányokkal dolgozni. 
És ez igen-igen fontos volt.

Amikor 16 éves lettem, visszaköltöztünk Los Angelesbe, és én megint rendesen iskolába jár
tam. Mindaddig, amíg rá nem jöttem, hogy az iskolában semmi olyat nem tanulok, amire szükségem 
van, ha táncos akarok lenni. Ekkoriban döntöttem el ugyanis végleg, hogy táncolni akarok. Ez az 
időszak, azaz 11 — 16 éves koromig, amikor az a csodálatos musical-korszak elkezdődik, amelyben 
olyan nagy lett Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby és a többiek. Szóval nagyon szerettem 
ezeket a musicaleket, és emlékszem, megpróbáltam utánozni Fred Astaire-t, meg Bing Crosbyt, és 
megpróbáltam úgy énekelni, ahogy ő énekelt. Szóval 16 évesen eldöntöttem, hogy az iskolában 
semmi olyat nem tanulok, amitől jobb táncos leszek.

A. I.: Említette, hogy később filmen dolgozott is ezekkel a táncosokkal...
M. M.: Igen, az nagy reveláció volt számomra, mert később tényleg dolgoztam ezekkel az ifjú

kori kedvencekkel. Az első filmben, amiben szerepeltem, Fred Astaire volt a sztár, nem Ginger 
Rogers-szel táncolt, hanem egy másik ifjú hölggyel. Később azután koreografáltam is Ginger Ron- 
gtrs-nek — nem filmben, hanem egy musical comedy-ben, amivel turnézott az USA-ban. Sőt, azután
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még táncoltam is Ginger Rogers-szel! Ez azért szédületes volt! Amikor a koreográfiát csináltam ne
ki, az ötvenes éveiben járhatott. Én akkoriban úgy harminc voltam, ő meg ötven, és együtt dolgoz
hattam azzal a nővel, akit csak a moziból ismertem, ahol tátott szájjal bámultam, hogy milyen cso
dálatos a vásznon. De hát az élet fordulásait sohasem lehet előre látni. Amikor elkezdtem, nem is 
sejthettem, hogy eljutok idáig, hogy majdan egy filmben táncolok Fred Astaire-rel, vagy olyan mo
zisztárokkal, akiket ifjúkoromban csak a nézőtérről ismertem.

A. I.: Milyen volt akkoriban egy fiatal táncos útja? Hogyan jutott tovább a sztepptánctól?
M. M.: Folytattam a tanulást majdnem 20 éves koromig, azután jött a II. Világháború, és én, 

mint mindenki, bevonultam katonának. Majdnem két évig, 22 hónapig voltam katona. Még mielőtt 
bevonultam, egy klasszikustánc stúdióban tanultam Nico Charisso-nál, Cyd Charisso főijénél. Ma 
Cyd Charisso néven ismeijük, akkoriban nagyon szép fiatal nő volt, gyönyörű technikájú klasszikus 
táncosnő. Velük még a katonáskodás előtt ismerkedtem meg. Amikor azután visszajöttem a háború
ból, természetesen visszamentem a stúdióba tanulni. Egy este Cyd megkérdezett, hogy nem akarok-e 
elmenni meghallgatásra a filmstúdióba. A háború miatt ugyanis nagyon nehezen tudtak férfitáncoso
kat találni. Azt feleltem, hogy nem tudom, vajon készen állok-e már ilyen feladatra, de ha elintézi, 
hogy megnézzenek, természetesen örömmel elmegyek, és megpróbálom. (A Metro-Goldwyn-Mayer- 
be kellett menni)

A. I.: Hány táncos volt a meghallgatáson?
M. M.: Én. Egyedül én. Hogy hogyan történt? Akkoriban Egy Long Beach nevű helyen éltem, 

Kaliforniában, és egész utazást kellett tennem, hogy beégek Los Angelesbe. Az épületben találkoz
tam Cyddel — aki ott filmezett —, és vele együtt mentem be a filmstúdióba. Sose felejtem el! Déle
lőtt 10 körül értünk be a stúdióba, s én azt hittem, hogy mindjárt a meghallgatás következik, így 
gyorsan átöltöztem gyakorlóruhába, elvonultam a díszlet egyik zugába, és elkezdtem bemelegíteni 
és rúdgyakorlatokat csinálni. Eltelt egy félóra, 40 perc, és még mindig nem történt semmi, ök  csi
nálták a filmet, egy musicalt. Végül azután ebédidőben — és elég késői ebéd volt, majdnem 1 óra
kor — leállt a stáb enni, és ekkor jött az én meghallgattatásom. Közben háromszor melegítettem be! 
Nem egyszer, háromszor! És az egész annyi volt, hogy megcsináltam egy klasszikus enchaínement-t, 
egy eléggé hosszú enchafnement-t, ezután megkérdezték, hogy tudok-e szteppelni, mondtam, hogy 
igen, cipőt váltottam, megcsináltam egy rutingyakorlatot, és a végén a rendező csak annyit mon
dott: oké! És nem egész félóra múlva már mentem is fel a központi irodába és aláírtam a szerződé
semet. 22 éves voltam akkor, és örömmel mondom, hogy azóta is egyfolytában dolgozom, vagy tán
colok, vagy tanítok. Hát így kezdődött az egész.

A. I.: Említette, hogy nagyon fontosak voltak ön számára a klasszikus tánc tanárai. Kik voltak 
a mesterei?

M. M.: Klasszikus képzésemért a legtöbb hálával egy apró angolnak tartozom, aki a klasszikus 
tánc francia módszerét tanította. Apró, törékeny emberke volt, olyan madárcsontú. ö  alapozta meg 
a klasszikus tudásomat. Nagyon furcsán kezdődött az egész. Los Angeles mellett, egy kisvárosban 
kezdtem el klasszikus táncot tanulni Ernst-től. Hetente kétszer, háromszor utaztam ide Los Angeles
ből. Mr. Belscher sohasem javított ki. Odaállított a rúdhoz, és amikor arrajárt, mondott ezt-azt, hogy 
így vagy úgy, mindig ugyanazt csináltam, mint a többiek, és ő nekem is csak annyit mondott, mint 
bárki másnak. Amikor megvoltunk a rúdgyakorlatokkal, mindenkinek changement de pieds-t kel
lett csinálnia, tehát a fiúknak is meg a lányoknak is. Ezután a fiúk mindig variációt csináltak. Eb
ben minden volt, nagy ugrások, forgások, nagyon jó variáció volt, amit tényleg érdemes volt minden 
órán megcsinálni, mert olyan volt, mint egy igazi szólóvariáció egy balettben. De az volt a furcsa a 
dologban, hogy soha semmit sem magyarázott meg, csak annyit mondott: Mac, menj hátra, és csi
náld, amit ők! Amikor először küldött így hátra, tátott szájjal és elkerekedett szemmel bámultam, 
mi  ̂hogy csináljam velük csak úgy? De azután megtanultam. Igazából nem tudtam, hogy technikai
lag hogy is van, egyszerűen csak megcsináltam, amit mondott, illetve amit a többiektől láttam. Min
dig a legjobb fiút választottam ki, és őt utánoztam. Szóval, így kezdtem tanulni, azzal, hogy néztem 
a többieket. És lassanként kezdtem érezni is, hogy mi történik, kezdtem összehozni a dolgokat, 
hogy a rúdnál csinált gyakorlatok hogy függnek össze a terem közepén végzett gyakorlatokkal. 
Idővel újabb és újabb gyakorlatokat tanultunk meg, és minden gyakorlat egy kicsit nehezebb volt 
az előzőnél. Ezzel a makacs próbálgatással tanultam meg a klasszikus táncot.

Szerencsés vagyok, mert életem során mindig úgy éreztem, hogy könnyen megy nekem a tán
colás. A legelső balettórámon például, egy magánstúdióban, mint a maguké — a mennyezet egy ki
csit alacsonyabban volt, mint itt —, a tanár elmondta, hogy mit csináljak, aztán a gyakorlat végrehaj
tásakor a kezem a mennyezetet érintette. Mindenki teljesen meglepődött, hogy hogy tudok én ilyen
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magasra ugrani, amikor igazából fogalmam sincs róla, hogy mit is csinálok. Valamiféle istem ado
mány jutott nekem, hogy mindig rettentő könnyű volt számomra a táncolás. És a pályafutásom so
rán, amikor rengeteg különféle kc.-eográfussal és szinházi emberrel dolgoztam, ha valaki megkérdez
te tőlem, hogy meg tudom-e csinálni ezt vagy azt, mindig azt feleltem, nem tudom megmondani, 
hogy tudom-e, de megpróbálom. És ha valami olyasmit kértek tőlem, amit még sohasem csináltam, 
mindig egyszerűen megkértem, mondják el pontosan, hogy mit is akarnak, és megpróbáltam 
megcsinálni. És rájöttem, hogy a dolgok egész életemben így jöttek nekem. Meg kell mondanom, 
néha különös érzés tör rám emiatt. Megpróbálom a háborúból vett példával érzékeltetni. Pilóta vol
tam. Vadászrepülőgépen. Sohasem voltam bevetésen. Kiképeztek, de hibás hátam miatt nem repül
hettem. Ha megkérdeznék tőlem, hogy vezettem-e gépet, repültem-e, azt felelném: Nem. Megtanul
tam, hogyan kell repülőt vezetni, megtanultam mindazt, amit meg kellett tanulnom hozzá. Ám iga
zából háromszor kerültem a halál közelébe repülés közben előadódott dolgok miatt. És nem haltam 
meg. Ha visszatekintek a repülős életemre, azt kell mondanom, hogy ha valami baj volt, az ösztö
nöm irányított: Csináld ezt! És én megcsináltam. Emlékszem, egyszer majdnem összeütköztem egy 
repülőgéppel, és a természetes ösztönöm sugallatára távolodtam el a lehetséges baleset helyszínéről. 
Valami belső őr parancsára tehát eltávolodtam onnan, így elkerültük az összeütközést. Amikor visz- 
szagondolok a repüléseimre, esküszöm, úgy érzem, valami emberke ült a nyakamban, és állandóan 
azt mondogatta, hogy csináld meg! csináld meg! csináld meg! És ugyanezt történt az életemben is. 
Mintha lenne valaki bennem, aki állandóan beszél nekem, aki állandóan megmondja, hogy mit csi
náljak. Talán ettől annyira természetes számomra a velem született tehetség a mozgásra. Hivatásos 
táncos karrieremnek már egészen az elején rájöttem, rettentően fontos, hogy hogyan nézel, hogy 
hogyan látsz, rettentően fontos, hogy hogyan használod a szemed. És hogy azután hogyan haszná
lod fel azt, amit láttál, s amit mintegy fényképként elraktároztál a fejedben. Emlékszem az első 
munkára, amit Jack Cole-lal csináltam — ő változtatta meg az életemet, miatta tértem át a klasszikus 
táncról a jazz-re. Minden, amit ő csinált, teljesen hatalmába kerítette az embert. Meg kellett próbál
nom mindenre odafigyelni. És ez rettenetesen nehéz volt. Igen, mert ha az ember már régóta klasz- 
szikával foglalkozik, és egyszer csak hirtelen egy egész más szempontból kell irányítania a testét, 
hülyének érzi magát, idiótának tűnik az egész. És én akkor már 15 éve profi táncos voltam! Úgy 
éreztem, hogy abszolút kezdő vagyok!

A. I.: Milyen módszerrel tanulta meg ezeket a nagyon kemény és másfajta gyakorlatokat? Az 
óráit látva azt hiszem, hogy az ön stílusának egyik jellegzetessége, hogy nagyon nehéz kombináció
kat alkalmaz. Hogyan tanulta meg ezeket a kombinációkat, amelyekben a test minden porcikája 
ellentétesen mozog?

M. M.: Ez akkor történt, amikor tanítani kezdtem New Yorkban. Nagyon sok profi táncost ta
nítottam, akik musicalekben táncoltak a Broadway-n. Mindegyikük nagyon nehezen tanulta meg 
azokat a kombinációkat, amiket én kitaláltam, tanítottam nekik. Ez nagyon elgondolkodtatott, hi
szen ezek közül a táncosok közül jó páran már régóta profi táncosok voltak, és fiatalok is, húsz év 
körüliek és a harmincas éveik elején járók. Nem értettem, hogy miért olyan nehezek nekik ezek a 
gyakorlatok, mi a probléma, hiszen profik voltak, meg kellett volna érteniük és csinálniuk ezeket 
a dolgokat. Szóval erősen foglalkoztatott a dolog. Végül, emlékszem, egyik este hazamentem, le
ültem, előszedtem egy darab papírt, fogtam egy tollat és rajzolni kezdtem. Egy vonallal kezdtem. 
Azután az egyenes vonalhoz hozzárajzoltam a kart, a lábat, az íveket és a szögeket, és megpróbál
tam annyi különböző pálcikaembert rajzolni, amennyit csak ki tudtam találni. És ezután kezdtem 
újragondolni a karrieremet, és különösen akkor kezdtem megkérdőjelezni az életemet, amikor Jack 
Cole-lal találkoztam. Az ő mozgása meglehetősen végletes volt. Szóval ekkor azt mondtam magam
nak: na jó, gondold végig, hogy mit is tanultál Jack-től, amikor vele dolgoztál. Az üzenet a fejből in
dul ki, onnan megy le a vállakba, onnan a mellkasba, a medencébe, a lábakba, és miután végiggon
doltad, hogy a tested minden porcikájával mit tudsz megcsinálni, ülj le a padlóra,és csináld végig az 
összes gyakorlatot, amit Jacknél tanultál. Ezután két éven át ezeket a fejből kiinduló mozdulatokat 
csináltam, amikre gyakorlatokat találtam ki. Autentikusak, eredetiek voltak ezek a mozdulatok, 
ezeket csináltuk azokban a musicalekben, amiket Jack-kel készítettünk. Amikor vele dolgoztunk, 
nem egyszerűen jazz-t táncoltunk, hanem keleti táncokat táncoltunk, autentikus keleti táncokat, 
orosz népitáncokat, flamencot, azután azt a táncot is, amit amerikai népitáncnak ismernek. Ezeket 
a táncokat Jack-kel csináltam, de más koreográfussal is dolgoztam. A táncosnak meg kell tanulnia 
mindent, amit a koreográfus előír neki. Ha valami olyan módszerről van szó, amit előzőleg még so
hasem csináltál, neki kell állnod, és meg kell tanulnod. Szóval összeszedtem mindazokat az eleme
ket, amiket pályafutásom során felhasználtam, lebontottam őke^és ezekből készítettem használható
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gyakorlatokat. így egészen más gyakorlatok születtek, s egészen másként is kezdtem tanítani. És a 
táncosok, akiket tanítottam, hirtelen kezdték megérteni, hogy hogyan is kell egyénileg, saját maguk
nak megtanulniuk, hogy hogyan mozgassák a testrészeiket. Az a legcsodálatosabb az egészben, hogy 
előfordul, hogy egyeseknek két év is kell annak megtanulásához, hogy a fejből kiinduló mozdulatot 
hogyan szivárogtassák át a testbe, de ha egyszer sikerül megtanulniuk ezt az „átszivárogtatást”, 
azonnal létrejön a metamorfózis, és technikailag is gyönyörűen látni ezt az átváltozást. Tényleg gyö
nyörű. Ám az egésznek az alapja egy nagyon erős klasszikus képzés. Minden más csak ezután jöhet.

A. I.: Amennyire én tudom, ez a Jack Cole-jazz, ez a tendencia vagy stílus, nem tudom, ön mi
nek nevezi a jazz-táncot, szóval amennyire én tudom, ez a stílus véletlenül alakult ki.

M. M.: Jack? Jack tulajdonképpen az egésznek az apja volt. ö  volt a jazz-tánc igazi apja. Nem 
hagyhatjuk ugyanis figyelmen kívül, hogy maga a jazz-mozgás tulajdonképpen meglehetősen primi
tív mozgás. Azoktól az afrikai törzsektől származik az egész, amelyeket Amerikába hoztak rabszol
gának, benne van a ritmusuk, dobolásuk, mozgásuk. És benne van az a rabszolgakorszak is, amikor 
a feketék rabszolgákként éltek. De még az is benne van, ahogy a feketebőrűek az elnyomásból, a ki
látástalan helyzetből kialakították a saját zenéjüket. Ebből született meg, ebből a panaszkodásból, 
sírásból például a blues zene is.

Ezután a jazz egy következő állapotba került, a minstrel show-kba, ami nagyon népszerű elő
adásforma volt az Amerikai Egyesült Államokban. A minstrel show-kban volt a sztepptánc, aminek 
egyik fajtája volt a homok-tánc — ebben homokkal terítik be a padlót és a táncos a homokban veri 
ki lábával a ritmusokat, csodálatos tánc ez. Illetve tulajdonképpen ebből alakult ki a sztepptánc, 
amibe aztán kezdtek beépülni olyan táncok is mint például a fish-tail (ugrándozó, irányváltoztató 
tánc) és a lindy, valamint olyan más formák, amelyekből később a jitterbug tánc lett (rángatódzó 
szving). j A jitterbug tulajdonképpen társastánc volt, de nem a tipikus romantikus társastánc, hanem 
nagyon erőteljes, ugrándozós, lábváltós tánc. Igazi forradalmi változást hozott a társastáncba. A 
jazz ebből az időszakból kinőve átlépett abba a korszakba, amikor valóban kialakult a jazz-zene. 
Olyan emberek alkották meg, mint Count Basey, Ellington, Louis Armstrong, azok tehát, akik a 
nagy jazz-zenekarokat megalakították és zenéket is írtak nekik. És ezután jöttek a koreográfusok, 
akik fogták ezt az egész tudást, és filmekben, musicalekben használták fel. Jack volt az egésznek 
az apja, de sok más koreográfust is említhetnék: Jerome Robbins pl. a West Side Storyban, Bob 
Fosse az All That Jazz-ben, Michael Kidd számos filmben és musicalben. Ezek az emberek mind 
újítók voltak a tekintetben, hogy a már létező anyagot előbbre vitték, tovább fejlesztették. És úgy 
érzem, én is valami ilyesmit csináltam. Ugyanis, amikor elkezdtem táncolni, pontosabban szólva, 
inkább amikor elkezdtem tanítani, én sem csináltam mást, mint hogy két éven át összegyűjtöttem 
mi ndazt, amit én magam megtanultam — leginkább Jacktől. Ugyanis tanítottam klasszikus táncot 
is és jazz-táncot is. Szóval két év után rájöttem, hogy ez nem én vagyok, ahhoz hogy valóban önma
gam legyek, mindabból, amit csináltam, ki kell alakítanom, fejlesztenem saját magamat. Ekkor 
kezdtem végiggondolni és összegyűjteni azokat a táncelemeket, amiket valaha is csináltam, tanul
tam. És ebben benne voltak például a flamenco tánc kombinációi is, mert egy musical comedy-ben 
flamencot is táncoltam, autentikusan. Olyan amerikai táncok kombinációit is tanítottam az órái
mon, amiket el sem tudok magyarázni, mert maguk nem ismerik ezeknek a zenéjét. New Yorkban 
olyan kombinációkat tanítottam, amikkel az óráimra járó emberek megszerezhették annak a tudás
nak az alapjait, amivel azután eséllyel jelentkezhettek meghallgatásokra, és eséllyel jelentkezhettek 
musical comedy-k szerepeire, tévészerepekre, stb.

A. L: A jazz-balett ekkoriban valóban szoros kapcsolatban állt a jazz-zenével, vagy nem feltét
lenül?

M. M.: Nem, Jack például Ruth Saint Denis-nél tanult. Charles Weidman-nél tanult és Ted 
Shawn-nál is. Tudomásom szerint ez a három tanár volt a mestere. Ruth Saint Denis-nél tanulta meg 
az indiai táncot. Ted Shawn-nál a free dance-szal ismerkedett meg, egy nagyon férfias free dance- 
szal. Charles Weidman-nél megtanulta azt a modern táncot, amit Weidman modernnek tartott. 
Most mindegy, hogy az ő technikáját minek tartjuk, saját külön technikájának vagy átvételnek a 
Graham-, a Horton- vagy a Limón-technikából. Szóval Jack megismerkedett ezzel a három nagyon 
erős, nagyon erőteljes technikával, és levette a cipőjét. Ted Shawn-nál ugyanis inkább cipő nélkül 
táncoltak és gyakorlatilag többnyire majdnem meztelenül. Jack a balettjeit olyan zenékre készítette 
mint pl. Benny Goodmané, Harry Jamesé. A korszak számos híres nagy zenekarának zenéjét felhasz
nálta. A másik oldalon pedig, amennyire én tudom, három autentikus indiai táncot csinált — egyszer 
láttam őket tőle, de ebben az időszakban általában jazz-zenét használt. Rendkívül komoly formai 
tanulmányokat végzett, ezeket vitték át később rettentően kommerciális előadásokba, mintegy ki-
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árusították őket. Ö valami rendkívül fontosat teremtett meg ebben a mozgásformában. Es mindmáig 
találkozhat egy csomó olyan emberrel, aki azt mondja: ezt Jacktől tanultam, azt is Jacktől tanul
tam. Sajnos sohasem ismerték el annyira, amennyire kellett volna, sohasem került be a neve a nagy 
koreográfusok közé, holott teljesen megérdemelte volna. Talán mert rendkívül különös, nem is kü
lönös, különc ember volt, nem volt könnyű vele dolgozni, de szerintem zseni volt a maga módján. 
Nos, amennyire én tudom, így került be az én életembe a jazz.

A. I.: Az ön véleménye szerint a jazz-balettet is annyira jellemzi az improvizáció, mint a jazz-ze- 
nét? Vagy úgy érzi, hogy ezek megkoreografált táncok? Mi az improvizáció szerepe a jazz-balett- 
ben?

M. M.: Csak a saját véleményemet mondhatom, de az én műveimben minden az improvizáció
val kezdődik. Jack munkáiban másképp volt, ő úgy építette fel a darabjait, hogy a kutatásaiból nőtt 
ki a gondolat, hogy mifajta mozgásra lesz is szüksége. Hogy miért éppen egyik vagy másik tánc 
technikáját használta föl, azt nem tudom megmondani. A táncokban például határozottan tudom, 
hogy feltétlenül az indiai táncok technikáját akarta felhasználni, és mindazt, amit az indiai táncok
ról tudott. A flamenco táncban — mondom, ő koreografálta azt az előadást, amiben csodálatos tán
cok voltak —, először óriási kutatásokat végzett, eredeti flamenco táncokat nézett meg, olvasott 
róluk, azután amikor darabot készített, a saját mozdulat-körén belül használta fel őket. Az ő újításai 
nagyon kicsi apróságokból álltak, pl. tánc közben a táncos előre nyomta a fülét, vagy szippantott 
egyet az egyik orrcimpájával. Ezek az elemek a kor maniijai közé tartoztak, leginkább a musical 
comedy-kben használták őket, és még a spanyol táncokban is alkalmazták e mozdulatokat — mert 
ne felejtsék el, ebben a korszakban szipákoltak az emberek!, szóval erről a mozdulatról lehet fölis
merni a korszakot. Ezek csak apró újítások, és nem hiszem, hogy improvizációnak nevezhetnénk 
őket. Még az óráin is — nagyon keveset tanított, de nekem szerencsém volt, mert amennyire emlék
szem, valamennyi óráján ott voltam -  szóval még az óráin sem annyira a variációkra vagy kombiná
ciókra összpontosított, hanem sokkal inkább a test felépítésére, a test elhelyezésére és a testrészek 
elkülönítésére, izolálására. És volt olyan óra, amin ötven percen keresztül semmi mást nem csinál
tunk, csak ilyenfajta gyakorlatokat. És ötven percen keresztül valami rendkívül stilizált mozgást 
csináltatott velünk, de sosem valamiféle kombinációt. A műveiben pedig, vagyis azt hiszem, a művei 
kialakulásában végül is nagy szerepe volt az improvizációnak. Ugyanúgy a zene hallgatásából merí
tett ötleteket, ahogy például én is. Emlékszem, hiszen többször is előfordult, amikor vele dolgoz
tam filmeken, hogy megadott nekünk egy bizonyos mozgásfajtát, és amíg mi azt gyakoroltuk az 
asszisztens vezetésével, ő elvonult a kis irodájába, és föltett magának egy lemezt. Valami egészen 
más zenét hallgatott, mint amire éppen táncoltunk, és mégis ebből a zenéből szerezte az ötletet a mi 
következő mozdulatunkhoz. Visszajött, és megadta a mozdulat folytatását, amin épp dolgoztunk. 
Lehet, hogy egy kicsit manipulált volt a dolog, igen... Lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, minden 
alkotó tulajdonképpen improvizál. Az embernek attól jut eszébe valami, hogy zenét hallgat, vagy 
valami egyéb dologról. Ekkor az ember megpróbálja kibányászni a fejéből az ötletet és az mindaddig 
csak egy improvizáció marad, amíg csak valami mozgássorrá nem alakítod, vagy éppen tovább nem 
folytatod belőle az improvizálást.

A. I.: Önök is hozzátettek valamit a koreográfiához, amikor egy musicalben vagy filmben Jack 
Cole-lal dolgoztak együtt? Vagy ő mondott meg mindent?

M. M.: Ö mondott meg mindent. Mindig. Jack nem az a fajta ember volt. aki valaha is kér vala
mit valakitől. És olyan volt, hogy ma is pontosan emlékszem arra, amit vele csináltam. Lépésről lé
pésre talán nem, de az bizonyos, hogy minden darabja nagy hatást tett rám, és erősen bevésődött 
az emlékezetembe. Mindig egyfajta nosztalgiával gondolok vissza rá, mert olyasmit csinált — és ezért 
mondtam, hogy zseni volt —, ami soha senki másnak nem jutott volna az eszébe. Senkinek. Abban 
a bizonyos előadásban, amiben a flamencot táncoltam, például németalföldi festőket tanulmányo
zott, Brueghelt A darab ugyanis a spanyol-holland háborút vette alapul. A festmények tanulmányo
zása után készítette el a musical számait, és számos ponton előveheti a darabról készült fotókat: 
Brueghel festményeit látja maga előtt. Az egyik táncban — emlékszem, ,,Erőszakának neveztük, 
mert a falu kirablásáról szólt — fel akart akasztani valakit. A színpad a porig leégett falut ábrázolta, 
a háttér vörös és narancsszínű volt, mintha égne még a tűz, az előtér pedig elszenesedett formákkal 
volt tele, nos ebben a jelenetben akarta felakasztani az egyik kisebb szereplőt. A nyakánál fogva 
akasztotta fel, és azzal kezdődött a jelenet, hogy ez a „halott” ott ingázott a színpadon. Na, hát ki
nek jutna eszébe ilyen jelenetet megcsinálni? Hogy a dolog ennyire átjárja a balettet? Ugyanebben 
az előadásban volt az a jelenet is, kb. a háromnegyed résznél, amikor az összes spanyol katonát egy 
óriási hosszú asztal köré gyűjtötte össze, a szín másik sarkában pedig a holland falu asszonyai álltak,
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és az egész egy fantasztikusan szép képpé állt össze. A kép a Brueghel-festmények tanulmányozásá
ból született.

A. I.: Tudom, hogy csinált nagy filmeket, és vannak kedvenc filmjei, tudom, hogy voltak nagy 
partnerei és kedvenc partnerei. Beszéljen róluk!

M. M.: A pályafutásomnak két kiemelkedő pillanata volt. Az egyik a Seven Brides for Seven 
Brothers (Hét menyasszony hét testvérnek, Rendezte: Stanley Donan, 1954), amiben táncoltam, 
játszottam és énekeltem — és amiben én voltam a listavezető a főcímlistán. Ez volt karrierem nagy 
pillanata. És ezt a filmet azért csinálhattam meg, mert előzőleg megcsináltam karrierem második 
legjelentősebb darabját, ezt a bizonyos Jack koreografálta musicalt, a Carnival in Flanders (1953) 
címűt, amelyben flamencot táncoltam.

A. L: Szóval ez színházi előadás volt?
M. M.: Igen, ez élő előadás volt.
A. I.: A Broadway-n ment?
M. M.: New Yorkban indult, két hétig játszottuk Philadelphiában, azután kilenc hétig Kalifor

niában és végül visszajöttünk New Yorkba. Sajnos, a musical story-ja nem volt valami jó, így amikor 
másodszor kezdtük játszani New Yorkban, kedden indultunk vele és szombatra már le is ment. So
hasem felejtem el, amikor a második felvonásban ezt a spanyol táncot táncoltuk, egyszerűen leállt 
az előadás. Szédületes volt a közönség, öt percig egyszerűen nem engedte folytatni az előadást. 
Annyira tetszett neki az a tánc, amit két másik fiúval táncoltunk. Ez a két mű a pályám két legfonto
sabb darabja. És van még néhány, amelyekben én voltam a partner. Ilven d1. a Band Wagon (A Zene
kar kocsija, Rendező: V. Minnelli, 1953), amiben Cyd Charisso-szel táncoltam — ő indította el a kar
rieremet és ő vitt be a filmbe is —, ez a film is fontos és szép pillanata volt az életemnek, hiszen vele 
táncolhattam, az ő partnere lehettem. Egy másik fontos darab az 1959-es Pepe című film volt 
(R.: Sidney George). Egy Cantinflas nevű mexikói színész volt a film sztáija, de olyan színészek ját
szottak benne, mint Dan Daley — egy nagyon magas, sovány ember —, aki nagyon jó sztepptáncos 
volt, Shirley Jones — vele táncoltam, és még nagyon sok nagy-nagy név, mert ez a film tulajdonkép
pen egy óriási varieté előadás volt igencsak aprócska cselekménnyel. Nagy élmény volt számomra, 
hogy megcsinálhattam a táncot ebben a filmben. Általában nagy élmény volt, hogy az a sok-sok em
ber, akiket korábban csak a vászonról ismertem, hirtelen közel került hozzám. Liz Taylor például. 
Elisabeth Taylor a legszépségesebb fiatal nő volt, akit valaha is láttam. Ma is nagyon szép, de akkori
ban szinte szederkék volt a szeme! Ha az ember olyanokkal dolgozhat, mint Liz Taylor, William 
Powell, Clark Gable... Marilyn Monroe igen, ő is...

A. I.: Dolgozott vele?
M. M.: Igen, Jack asszisztense voltam egyik filmjében, a Show Business címűben, amiben kife

jezetten Monroe számára készítettünk egy koreográfiát, ugyanis más koreográfussal nem volt hajlan
dó dolgozni, csakis Jackkel, Jack pedig engem kért meg, hogy legyek az asszisztense a filmben. Ez is 
nagy élmény volt, hiszen valóban megismerkedhettem Marilynnel, úgy, ahogyan mi is ismeijük egy
mást. És akkor jöttem  rá, hogy egyáltalán nem olyan, amilyennek a filmjeiben látszik. Szerencsét
lenségére senki sem fogta fel, hogy ő nem egy szex-szimbólum, hogy nem az a fajta nő, amire gon
dolsz, ha ránézel. Nagyon okos, kedves ember volt, és szégyen, hogy ezt nem vették észre. Szomo
rúan gondolok rá, hogy milyen véget ért. Csodálatos, valóban csodálatos nő volt. Nem volt túl jó 
táncosnő, de nemcsak ő, Jane Russel sem volt túl jó  táncosnő. Jane Russel is olyasfajta nő volt, mint 
Marilyn, ő is szex-szimbólum lett, mindketten játszottak a Szőkék előnyben (Gentleman Prefer 
Blondes) és a Show business című fűmben, amiben Jack készített számukra koreográfiát. Jackben 
megvolt az a fantasztikus képesség, hogy még az ilyen sztárokkal is, akik az életben soha nem tanul
tak táncot, még velük is elérje, hogy a vásznon úgy fessenek, mintha tényleg mindent tudnának a 
táncról. Néha meglehetősen erőszakosan szedte ki belőlük a teljesítményt, mert megijesztette őket. 
Amikor ugyanis bepörgött, hogy úgy mondjam, feldühödött, mert hülyeséggel találkozott, igen, né
ha határozottan begurult. És amikor dühös volt, mindenki tudta, hogy most aztán vigyázni kell vele. 
De azt hiszem, Marilyn és Jane megértette -  ahogy annyian megértettük —, hogy Jack megpróbál 
valami olyasmit kihozni belőlük, ami teljesen eltér korábbi önismeretüktől. És ezért fogadták el őt 
a rossz természetével együtt is, mert néha tényleg „olyan” tudott lenni. És mivel elfogadták őt, ki is 
hozott belőlük valami egészen újat, ismeretlent és sokkal nagyobbat, mint amilyenek a közös munka 
előtt voltak. Az volt tehát a kérdés, hogy elfogadják-e őt, és hagyják-e, hogy egy olyan világba vigye 
el őket, amihez még sohasem közelítettek. Ezt többnyire mindenki elfogadta, Donald O’Connor is 
például...
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Erről jut eszembe, New Yorkban egy ideig, úgy két évig tévéshow-kat csináltam, tulajdonkép
pen kéthetente egyet. Ebben olyan emberek léptek fel, mint Donald O’Connor, Ray Böiger — ugye 
ismerik őt az ó z , a csodák csodájából, amelyben Judy Garlanddal játszott? —, Birl Ites, aki népi 
énekes volt. Ezek az emberek mind eljöttek az én show-mba, koreográfiákat készítettem velük, mu
sical számokat, együtt dolgoztunk. És szerencsém volt, mert ezek az emberek sohasem voltak 
— hogy is mondjam — tiszteletlenek velem. Talán, mert látták, hogy igyekszem valami jót csinálni, 
hogy megpróbálok valami nekik is jót kitalálni. Nagyon készségesek voltak, és mindig megpróbálták 
megcsinálni, amit kértem tőlük. Csodálatos volt! Ha belegondolok, még ma is elcsodálkozom, hogy 
azok közül, akikkel színházi pályafutásom során kapcsolatba kerültem, milyen sok volt az olyan, 
akit már gyerekként ismertem a moziból. Vagyis ahogy az életem és a pályám ment előre, megis
merkedhettem velük, akik bizony igazi sztárok voltak!

A. I.: New Yorkban mennyit és hogyan dolgoztak a filmekben és a musicalekben?
M. M.: A filmmel akkoriban szerencsések voltunk. Ha filmhez csináltunk táncot, akkoriban hat 

hétig dolgozhattunk rajta, hat hétig próbálhattuk. Ma egy egész filmet meg kell csinálni két hét 
alatt. Ebben az időszakban, 1946—1956 között nagyon sok pénzt adtak musical comedy-kre mind 
filmen, mind a Broadway-n. Akkoriban egy Broadway-musical 250—450 ezer dollárba került. 450 
ezerért már nagyon-nagyon költséges darabot lehetett csinálni. Ma 1 miihóba kerül egy igazán jó 
musical összehozása. És senki sem akar ennyi pénzt belefektetni. Ezért készül manapság olyan kevés 
musical comedy New Yorkban. Vagyis félnek, hogy nem jön vissza a pénz. 1946 és 56 között a 
Broadway-n a My Fair Lady-t például Rex Harrison és Julie Andrews játszotta. Óriási sztárok. Vilá
gos, mindenki úgy gondolta, hogy a közönség ilyen nevekre bejön a színházba, hiszen látni akaija a 
sztárokat. Volt egy olyan időszak, amikor egyetlen producer sem volt hajlandó musicalt csinálni, 
ha nem volt benne valami nagy név. Ez ugyanis általában garantálta, hogy vissza fogja kapni, amit 
befektetett az előadásba. Időnként bele-belebuktak, de többnyire bejött a siker. A musical comedy- 
kban is hat hét próbaidő volt a táncokra. A színészek négy hétig próbáltak. Naponta nyolc órát dol
goztunk. Reggel 9-kor kezdtünk, és este hatig dolgoztunk. Közben volt egy órás szünet.

A. I.: Ebben a nyolc órában benne volt a tréning is, tehát a rúdgyakorlatok, a bemelegítés, stb.?
M. M.: Nem. Ha az ember meg akarta csinálni a rúdgyakorlatait, a próba kezdete előtt kellett 

megcsinálnia. Mindig bolondnak tartottak, mert én mindig megcsináltam a rúdgyakorlatokat. Reggel 
is, meg ebédidőben is. Amikor visszajöttem az ebédtől, odaálltam árúdhoz. Amikor filmeztem, so
hasem felejtem el, akkor is megcsináltam őket. Újonc voltam még, állandóan tanulni akartam, lenni 
akartam valaki. A film úgy ment, hogy elkezdtünk dolgozni reggel 9-kor, vagy másfél órát dolgoz
tunk és akkor gyakran leálltunk, mert a producerek, a rendező és a koreográfus összeültek megbe
szélni a dolgokat. A koreográfusnak is el kellett mennie, Üljetek le egy darabig! — mondta. Minden
ki leült, a férfiak előszedték a kártyát, a nők elkezdtek kötni, én meg elmentem a sarokba, a tükör- 
höz.és nekiálltam gyakorolni a pirouette-jeimet. Mindenki azt gondolta magában: Ez bolond! De én 
ilyen voltam.

A. I.:Ezek szerint nem mindenki dolgozott olyan keményen?
M. M.: Nem hát. De pontosan ezért volt, hogy én sohasem mentem el úgy próbatáncolásra, 

hogy ne vettek volna fel! Minden koreográfusnál! A koreográfusok úgy hívtak, hogy a táncos a tán
cosok közt, mert bármit kérhettek tőlem, megcsináltam nekik. És pontosan ezért kaptam meg kü
lönféle kisebb szerepeket is, amiket nem feltétlenül nekem kellett volna megkapnom, tudták rólam, 
hogy azt is meg fogom csinálni. Csináltam például egy filmet Judy Garland-dal Till The Clouds Roll 
By címen (Ameddig a felhőkkel megyek, 1946) — George Gershwin élettörténetéről szólt, és Judy 
Garland volt a sztár benne, s én mellette táncoltam a film három táncában. Sosem felejtem el, ebben 
a filmben nagyon elegánsak voltunk, szmokingot meg frakkot viseltünk, nagy díszlet volt, pompa 
meg ilyesmi, és én Judyval táncoltam. Én fejeztem be a számot vele. A baloldalamon volt, én az ő 
jobbján, a kamera jó messze volt tőlünk, aztán közeljött, nagyon közel, és mi voltunk elöl. Minden
ki noszogatott: Mosolyogj, Matt! Mosolyogj! A kamera egész közel jött, én meg, hát én azt hittem, 
hogy borzalmasan nagyot mosolygok. Aztán levetítették a musztert a stúdióban, és látom hogy vala
mi hülye, apró kis vigyorgást produkáltam, Judy meg igazi egyéniségként áll mellettem! Persze, 
hogy szépen csúsztam lefelé a székemen. De tényleg, sohasem szerettem magam a vásznon. Sosem 
szerettem túlságosan viszontlátni magam a vásznon. Az még elmegy, azt még többnyire kibírom, 
ahogy a testem mozog a filmen, de az arcom! Sohasem voltam túlságosan kifejező. Mindaddig, amíg 
azt a flamencot meg nem csináltam. Abban a musicalban, abban a táncban megváltoztam. Hirtelen 
életre keltem, mert szeretem a flamencot. Ez a legszebb, legférfiasabb tánc, amit csak ismerek.
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A. I.: Hogyan kezdett tanítani? Nagy korszak az is, amikor táncolt. Táncosként is nagy csú
csokra jutott fel, de én már ahhoz a generációhoz tartozom, aki önt tanárként ismeri, s nem táncos
ként. Azt hiszem, ön  tanárként olyan egyéniség lett, mint azok a bizonyos filmsztárok, akikkel dol
gozott.

M. M.: Tanítani 16 éves koromban kezdtem, mégpedig otthon, abban a szobában, amit szalon
nak hívtunk. Egyetlen tanítványom volt. Balettórákat adtam neki. Ezt aztán nagyon hamar abba
hagytam, mert rájöttem, hogy nem megy. Ezután lehetőséget kaptam rá, hogy gyerekeket tanítsak, 
öt-hat-hét éves gyerekeket sztepp táncra. A munkámért nem pénzzel fizettek, lakást kaptam, és en
gedélyt, hogy bármilyen órára ingyen járhassak. Tehát tulajdonképpen az órák ellenértékeként taní
tottam szteppelni a kis gyerekeket. És volt még egy munka, amit még az előtt kaptam, hogy igazán 
komolyan kezdtem volna tanítani, társastáncot oktattam. Ismétlem, ez az időszak a jitterbug nagy 
korszaka volt, ezt a táncot is nagyon szívesen tanulták tőlem. Komoly szakmaként a tanítást 1954 
körül kezdtem el. Akkoriban musical komedy-kben dolgoztam New Yorkban és a táncosok meg
kértek, hogy adjak nekik órákat. Elkezdtem hát klasszikus tánc órákat adni nekik. Később, amikor 
másfajta táncokat kezdtem csinálni — a jazz-hez közel állókat —, megint a darabban szereplő tánco
sok kértek meg, hogy adjak nekik órákat, ezúttal jazz-órákat. így kezdtem. A dolognak azután híre 
ment New Yorkban, és egyszer csak azt vettem észre, hogy tanítani hívnak June Taylorhoz — aki té
vé-koreográfus volt. Ez a hölgy másokat is meghívott, hogy tanítsanak az iskolájában. Sohasem fe
lejtem el ezt az időszakot, mert ekkoriban két héttel előre bejelentkeztek nálam a tanítványok. 
Ez akkoriban hallatlan dolog volt New York Cityben! Normálisan ugyanis, ha az ember elment az 
iskolába, beiratkozott és már ment is az órákra. De az én óráimra annyian jöttek el, hogy két héttel 
előre kellett feliatkozniuk.

A. I.: Milyen volt a stúdiója? Személyesen érdekel a kérdés.
M. M.: Az a hölgy stúdiója volt. A három különböző közül az egyik, s körülbelül akkora lehe

tett, mint a maguké. Ha harminc ember dolgozott benne, már eléggé zsúfoltnak hatott. Ezért is 
iratkoztak fel két héttel előre a tanítványok. Beleuntak már, hogy eljöttek és nem volt hely, úgy 
kellett hazamenniük, hogy nem jöhettek az órára. Feliratkoztak hát előre. Tehát ennek a hölgynek 
az iskolájában kezdtem el tanítani. Aztán elhatároztam, hogy a magam kontójára tanítok, ekkor egy 
próbateremben kezdtem órát adni. Még mindig New Yorkban. Azután eljöttem a próbateremből és 
megalapítottam a saját stúdiómat, ami azonban nagyon-nagyon kicsi volt. Tán feleakkora volt, mint 
a maguké. Feleakkora! Megnyitottam hát a saját iskolámat, körülbelül két évig dolgoztam benne. 
Mindig annyira látogatottak voltak az óráim, hogy úgy véltem, ideje lenne valami más helyet keres
ni, egy kicsit nagyobbat. Emlékszem Jack darabját, a Carnival in Flanders-t ebben a kis stúdióban 
próbáltuk. Aztán megtaláltam azt a csodálatos stúdiót, ami kb. akkora volt, mint a maguké, talán 
kissé keskenyebb, de hosszabb, voltak benne remek tükrök, rúdak, egy pompás padló, s mindehhez 
öltözők, irodahelyiségek, szóval minden, ami egy tánciskolához szükséges. Ezután megszereztem a 
hivatali engedélyt, így lett meg a saját iskolám. Körülbelül 1956—1964-ig működött ez az iskola.

A. I.: Mennyi órát adott naponta?
M. M.: Általában reggel 10-kor kezdtem egy klasszikus órával. Aztán este 9-ig egyfolytában 

sztepp és jazz-órákat tartottam. A délutáni időszak volt a legfontosabb, mert ekkor kezdőket, kö
zép- haladókat és haladókat tanítottam.

A. I.: Szóval délelőtt 10-től este 9-ig. Egyedül?
M. M.: Igen, egymagám.
A. I.: Egyórás ebédszünettel?
M. M.: Igen. De hát én akkoriban nagyon erős és nagyon fiatal voltam még!
A. I.: Jól megélt belőle?
M. M.: Végül a New York-i adórendszer miatt hagytam ott, illetve oszlattam fel az iskolámat. 

Én is adót fizettem, mint mindenki. Volt egy könyvelőm, aki egy napon odahívott és azt mondta: 
Matt! Egy újfajta adót kell fizetnünk. Megkérdeztem, milyet. Elmondta, hogy mivel New Yorkban 
van az üzletem, egy újabb adót kell ráfizetnem, ha továbbra is meg akarom tartani az iskolámat. Ez 
volt az utolsó csöpp a pohárban. Azt mondtam, nem, ezt már nem tudom megcsinálni. Bezártam hát 
az iskolámat...

A. I.: Szóval ilyen kemény, reggel 10-től este 9-ig tartó munkával nem lehetett ésszerűen fenn
tartani az iskolát?

M. M.: Nem, más okok is közrejátszottak. Ez volt az az időszak, amikor a tévéshow-kat csinál
tam. Gyakran megesett, hogy a televízióban dolgoztam és nem tudtam megtartani az óráimat. Ilyen
kor megkértem valamelyik tanítványomat, hogy tartsa meg helyettem az órát. És mivel nem voltam
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ott annyit, amennyit egyébként szoktam, kezdtek elmaradni tőlem a tanítványok, és ezzel termé
szetesen elestem bizonyos jövedelemtől. Amikor azután kiderült, hogy még egy újabb adót is fizet
nem kéne, úgy döntöttem, hogy inkább bezárom az iskolát. Amikor aztán bezártam, négy különbö
ző helyen kezdtem tanítani: a Dramatic School-ban, a New York University-n, egy manhattani ma
gániskolában, délutánonként pedig New Jersey-ben, egy másik magániskolában tanítottam 4.30-tól 
9-ig. Szóval, így szedtem össze a jövedelmemet. Végül azután 1970-ben elhatároztam, hogy ottha
gyom New Yorkot — személyes okokból - ,  és először Londonba megyek. Ott élt ugyanis egyik ko
rábbi tanítványom, aki Dance Center néven nyitott egy tánciskolát. írtam neki, és megkérdeztem, 
hogy meg tudnék-e élni náluk a tanításból. Válaszolt, hogy persze. így hát elköltöztem, és négy 
évig éltem, tanítottam Londonban a Dance Center-ben. Átlag napi 2, néha 3 órát adtam. Később 
kezdtek jönni a meghívások is. Az egyik felkérés Franciaországból jött. Két, két és fél éven át min
den szombaton 9 körül elmentem Londonból és kb. délután 2-től este 9-ig, vasárnap pedig reggel 
9-től este 6-ig tanítottam Párizsban, este aztán visszamentem Londonba. Mintegy két és fél éven át 
minden hétvégén megtettem a London—Párizs—London utat. De akkoriban olyan lelkesedéssel fo
gadták a tanításomat, hogy esetenként 150 ember is állt velem szemben az óriási tornateremben. 
A lelkesedést látva úgy gondoltam, ha ennyire tetszik nekik, amit tőlem tanulhatnak, talán átmehet
nék tanítani Franciaországba. Ezért költöztem 1975-ben Franciaországba, Párizsba, és tanítottam 
ott 1980-ig. 1980-ban megint költöztem egyet, akkor Perpignanba, Dél-Franciaországba mentem a 
feleségemmel. Ott van egy iskolánk, egész jól megy. Nem valami nagy iskola, de jól megy, nagyon 
jól. Igazán szép előadásokat,videó-programokat csinálunk.

A. L: Amikor nem tanít Perpignanban, Európában utazik?
M. M.: Igen, az 1973-tól máig tartó időszak alatt — ma pedig már majdnem 1986-ot írunk.
A. L: Igen, mert ma van 1985 utolsó napja.
M. M.: Igen, szóval ebben az időszakban rendkívül sok meghívást kaptam mindenfelől. Először 

is Párizsból és Párizs környékéről, azütán Németországból, Norvégiából... összesen 15 különböző 
országban jártam és tanítottam a dolgaimat, táncomat. Tudja, ha valaki megjósolja,amikor még New 
Yorkban éltem, hogy később Európában fogok élni, sőt 15 különböző országba jutok el — olyan 
országokba, amelyekről sráckoromban olvastam ugyan, de eszembe sem jutott, hogy valaha is látni 
fogom őket —, hát el nem hiszem. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen nagy utat tettem meg a 
táncommal...

A. I.: Hogyan születnek meg a mozdulatok, az a stílus, amit ön szeret. Azt mondta, hogy az óra 
végi kombinációk mindig improvizáltak. De egyébként hogy van ez? Valóban improvizálja őket az 
órán, igen. De ha megnézünk egy videófelvételt, és nem tudjuk, hogy az öné, akkor is azonnal felis- 
meijük, hogy ezek az Ön kombinációi.

M. M.: Mindnyájan tudjuk, minden alkotó ember tudja, hogy az élet különféle elemei hatnak 
rá, s ötletet adnak neki, amit fel tud használni a táncban. Lehet, hogy a szél cibálta fát nézi, és az 
ágak mozgásából meríti a táncmozdulat ötletét. Emlékszem, egyszer étterembe mentem. Halétterem 
volt, a bejáratánál egy hatalmas akvárium állt, benne különféle tengeri halakkal, köztük languszták
kal. Amikor beléptem az ajtón, megláttam egy hatalmas langusztát, amint nagyon sebesen előre-hát- 
ra rohangál. Azt mondtam magamban: Ohó! Ez tetszik nekem! Ezért aztán másnap az órámon meg
csináltam egy kombinációt, ami ebből a mozgásból indult ki, és ezt utánozta — felemelt karokkal 
ide-oda mászkálás volt benne így ... Azóta tudom, amit valószínűleg mindenki tud, azt, hogy az em
ber nézi az embereket, nézi az állatokat, nézi a madarakat, a virágokat, nézi az élet bármely elkép
zelhető elemét, és ötletet nyerhet belőle valamely táncmozdulathoz. Az, hogy mit fog belőlük al
kotni, az attól is függ, hogy milyen a fantáziája. És attól is függ, hogy hogyan alkalmazza mindazt, 
amit a táncról megtanult. Csak ezekből születik fantáziadús mozdulat. Azt hiszem, egyetlen igazi 
alkotó sem lehet vak arra, ami a szeme előtt van. Néha megvakulunk, ilyenkor csak nézünk, de 
nem látjuk igazán azt, ami előttünk van, nem látjuk meg, nem használjuk fel. Egy másik példa jut 
az eszembe. Nekünk otthon galambjaink vannak, és amikor tollászkodnak, elhullatják a tollaikat. 
Egy ilyen föntről leeső, és a levegőben lebegő toliról is azonnal eszébe jut valami az embernek. Az 
élet — és a halál — elemei ezekben a dolgokban vannak benne, ha tudjuk, felhasználhatjuk őket.

A pályafutásom, a tanulásaim során azt tapasztaltam, hogy fantasztikusan széles az a terület, 
ahonnan a táncmozdulat ötletét meríthetjük. Amikor kombinációt vagy épp balettet csinálok, állít
hatom, hogy a zenéből merítem a mozgás ötletét. Az, hogy hogyan fejlesztem ki a mozdulatot, attól 
is függ, hogy hogyan kezdtem el. Néha a balett közepén kezdem el, máskor a végén, és csak azután 
térek rá az elejére. Mert arra jöttem rá, hogy ha a balett egy részét megcsináltam, abból ötleteket 
merítek a többi részhez is, azaz újabb ötletekre indít. Elmondok még egy példát. Ezelőtt 5—6—7 év-
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vei volt egy film a televízióban az állatokról. Halakról, madarakról, egyebekről. Volt benne egy rész, 
ami a rákokról szólt. A szó szoros értelmében egy hím és egy nőstény együttéléséről szólt. Egysze
rűen elbűvölt, ahogy összetalálkoztak, és ahogy a nőstény később cipelte utódait. Akkoriban éppen 
egy balettet csináltam Colombes-ban, azaz Párizson kívül. A fejemben a rákoktól látott mozgás
anyaggal kezdtem hozzá a munkához. Az első rész után jöttem rá, hogy miről is beszélek a koreog
ráfiában: mindig a nőstény és a hím közötti helyzetről beszélek. Néha boldog helyzetről, néha meg 
szomorúról. Végül is úgy alakult, hogy a történet egy asszonyról szólt, aki egymaga néz szembe az 
élettel, senki sem áll mellette, senki sincs segítségére, azután véletlenül találkozik egy férfival, egy
másba szeretnek, és az asszonynak gyerekei születnek. A balett második része arról szólt, hogy mi 
következik abból, hogy a nőnek és férfinak gyerekei lettek, tehát arról, ami gyakran megtörténik, 
hogy a férfit — vagy a nőt — már nem érdekli a másik, és elmegy. A nő ismét egyedül marad — a 
gyerekekkel. Ám — ami szintén gyakran megtörténik — a férfi időnként visszatér. És ilyenkor egy 
darabig mindenki nagyon boldog. Azután a gyerekek felnőnek, egymás után elmennek otthonról, 
a férfit megint nem érdekli az asszony, ismét elmegy, a nő pedig újból magára marad. Végül ez lett 
a balett alaptörténete, de az ötletet eredetileg onnan merítettem, hogy láttam, hogyan szeretkezik 
az a két apró folyami rák. Hát például ez az egyik mód, ahogyan valamely balett gondolata felötlik 
bennem.

M. M.: Igen, de az nem igazi együttes, hét emberből álló csoport, igazi amatőrök, de nagyon 
jól mozognak, a feleségem is köztük van, de ő profi, ha a többiekkel vetjük össze. Az elmúlt két 
évet dolgoztuk végig, talán valamivel többet is, és összeállítottunk egy programot, ami nem teljesen 
jazz-mozdulatokból áll. A kezdő balett zenéje Barbra Streisand egyik dala, a záró rész zenéjeként 
pedig egy nagyon-nagyon jó  jazz-zenész két darabját használtuk fel. Az egyiknek Stravinsky jazz a 
címe — ennek olyan Stravinsky-zene az alapja, amit a művész akkor írt, amikor rájött, hogy mi a 
köze az ő zenéjének a jazz-hez. Erre a zenére én barokk mozgást írtam, amiben azonban benne van
nak az én jazz-elemeim. Az egyik pás de deux egy fiatalemberről és egy ifjú nőről szól. Mindketten 
nagyon fiatalok és nagyon szeretik egymást. A szerelmük azonban tilalmas a faj-különbség miatt. 
A  férfi ugyanis algériai, a nő fehér, és nem szabadna beleszeretnie a férfiba, ám annyira erős a von
zalom, hogy mégis összejönnek. — Egy másik balettünk lényegét tekintve modern, mert az első rész
ben olyan mozgásokat alkalmaztam, amelyek nagyon közel állnak a Graham-technikához. A máso
dik rész Jack Lucie Bach-zenéjére készült, egy sajátos jazz-Bachra. A két darabot egymás után ad
juk elő, nagyon szépen kiemelik, hangsúlyozzák egymás ritmusát. Nemrégiben készültem el egy új 
pás de trois-val három nőre, amit gitárzenére adunk elő. Nem jut most eszembe a gitáros neve, szá
momra nagyon idegenül hangzik, azt hiszem, görög. Az biztos, hogy nagyon egyénien, személyesen 
játszik a gitáiján, és igazából nem jazz-t, hanem egy nagyon könnyed, nagyon mozgalmas zenét. 
Azért csináltam meg ezt a darabot a három lányra, mert ha továbbra is folytatni akarjuk az előadá
sainkat, szükségünk van olyan művekre, amelyeket egymás mögé lehet tenni. Nem szeretem, ha le
ültetjük a nézőket a székre, és nem kapnak folyamatos, változatos mozgásélményt. De nem profik 
ezek a táncosok, nagyon jól dolgoznak, de nem profik.

A. I.: Visszatérnék a tréninghez. Hogyan szerkeszti meg, milyen logikát követ a gyakorlatai
ban?

M. M.: Erősen hiszem, és ennek megfelelően dolgozom is, hogy az én óráimat is úgy kell fel
építeni, mint egy balett-órát. Igyekszem lassan bemelegíteni a testet. Amikor azután a test bemele
gedett, sokkal erőteljesebben, lendületesen tudja megcsinálni az előírt gyakorlatokat. De, amint 
Önök is tudják, az óráim első 15 perce, az alapozás tulajdonképpen klasszikus rúdgyakorlatokból 
áll, de nem kifordított lábbal, illetve csak részben kifordított lábbal. Ez pedig azért van, mert sok 
jazz-táncos nem szereti a balettet, holott, azt hiszem, nagyon fontos. A balett nélkül mindenfé
le táncot meg lehet csinálni, csak éppen — szerintem — nem lesz olyan minőségű, mintha balett
alapokról indulna az ember. A balettban megvan a vonalnak az a minősége, amely egyetlen más 
táncban sincs meg. Annak is meg kell értenie, hogy milyen fontos ez a sajátos minőség, aki nem 
klasszikus táncot akar táncolni. Amikor a világ különböző pontjain tanítottam, ugyanazokat a 
hiányosságokat vettem észre: a táncosok nem tudták igazán lefeszíteni a lábfejüket, nem tudták ki
nyújtani a lábukat, s nem értették, hogy a vonalnak miért kell feszesnek lennie. Éppen ezért pró
báltam mindenfelé, ahol dolgoztam elhinteni egy bizonyos fokú klasszikus tudást, holott sohasem 
tanítottam igazán klasszikusan egyetlen olyan stíluselemben sem, amin dolgoztunk. A lábfőtől és 
a lábtól kezdtük és jutottunk el olyan mozdulatformákig, amiket a klasszikus táncban tanítanak. 
Mindent a magunk módján csinálunk, paralel pozícióban, ami persze a klasszikus balettben megle
hetősen elemi tudás. De pl. a pirouette en attitude, pirouette en arabesque elől vagy hátul tartott
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lábbal, ha valaki nem tudja, mit jelent az, hogy ezekbe a pozíciókba kell fordulni, egyesek 
ugyanabba a fajta vonalba érkeznek ezekben a pirouette-ekben, mások pedig megcsinálják ugyan 
az elemeket, de csak azért, hogy széttöijék őket. Én ugyanis a kezdetektől mindmáig tulajdonkép
pen nem csináltam egyebet, mint hogy fogtam valami nagyon elemi, alapvető mozdulatot és szét
törtem, hogy megalkothassam belőle azt, amit akartam. És amikor az ember szétrombol, megtör 
egy ilyen elemet, az újjáalkotásban nagyon fontos a fantázia, és ezért is kutat, kísérletezik annyit 
az ember. Én magam is állandóan keresgélem az új utakat ahhoz, amit évek hosszú sora óta csinálok. 
Az állandó keresésben-kutatásban pedig magam is állandóan fejlődöm, és tudom, hogy ettől a ta
nítványaim is fejlődni fognak. Ez rettentően fontos!

A. I.: Melyek azok a főbb elemek, sajátosságok, jellegzetességek, amelyek megtanítását, átadá
sát fontosnak tartja?

M. M.: Leginkább egy jellegzetességről szeretnék beszélni, aminek fontosságát állandóan hang
súlyozom, és ez a lazítás. A lazítás erővel. Nem győzöm eleget hangsúlyozni, ezért mondom újra a 
macskát. Az állatok feszes nyugalmát, akár a macskáét, akár a tigrisét, akár az oroszlánét, akár a 
párducét veszem, a macskafajtákat kell tanulmányozni, hangsúlyozom, megéri. Ugyanis legtöbb
ször rettentő lustának látszanak, nagyon lazán sétálnak, de ha csak pattintasz az ujjaddal, máris 
nekilódulnak, bumm! Pattintasz egy oroszlánnak, és már le is szedte a fejed! Egy másik elem pél
dául az ugrás. Sohasem látod a macskát ahogy ugrik. Nem fordul elő, hogy látod, amint ugrik és 
rámondhatod: Ó, hát ez fantasztikus! Ugyanis az előkészítésen múlik az egész, és azon a hallatlan 
könnyedségen, ahogyan ugrik. Könnyedén, villámgyorsan és főként elegánsan ugrik. Azt hiszem, 
ezt nem lehet eleget tanulmányozni, hogy azután a saját mozgásunkban is utánozhassuk.

A. I.: Azt hiszem, meglehetősen fárasztó, ha egy beszélgetés ilyen hosszúra nyúlik, szeretnék 
valóban köszönetét mondani ezért a beszélgetésért, és azért is, hogy eljött Magyarországra. El nem 
mondhatom, mennyire fontos ez számunkra. Tényleg, valóban nagyon örülök, hogy az után, hogy 
vagy 3—4 évvel ezelőtt megismerkedtünk Kölnben, most itt ülhetek önnel, és beszélgethetünk.

M. M.: Én köszönöm meg, hogy elhívtak, és csak annyit mondhatok, tényleg, teljesen őszintén, 
hogy elképesztő volt számomra, hogy mekkora energiával és akarással dolgoztak az emberek ezen 
a kurzuson. Nem túl gyakran fordul elő, hogy egy olyan csapattal dolgozhatom együtt, akik látha
tóan szeretik a táncot és tanulni akarnak. Az én táncomat ugyanis vagy szereti valaki, vagy nem. 
És ha szeretik, azért szeretik, mert képesek megcsinálni, és ha nem szeretik, azért nem szeretik, 
mert képtelenek megcsinálni. És az, hogy képtelenek megcsinálni, többnyire abból fakad, hogy túl 
gyors számukra, túl nehéz és rendkívül nehezen megjegyezhető. Én ugyanis azt szeretem, ha a m oz
dulat gyors, ha én magam is gyorsan mozgok. Amikor mozgok, élek, és úgy élek, ahogyan mozgok. 
Be kell vallanom, sokkal jobban érzem magam amikor táncolok, mint amikor nem táncolok. Csak 
reménykedem benne, hogy az életem továbbra is így folyik majd, mert mindaddig, amíg táncolni 
tudok, nagyon jól érzem magam. Értik?

A. I.: Köszönöm.

Angelus Iván 
(Fordította: Urbán Mária)
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