
A Kamarabalett bemutatója 
az Operaházban_________

Az Áll. Operaház Kamara
balettje március 28-án, két 
nappal az Interbalett befejezé
se után mutatta be új műsorát. 
Az együttest Fodor Antal az 
1985/86-os szezonban azzal a 
szándékkal hozta létre, hogy 
fórumot teremtsen a feladat
hoz ritkán jutó fiataloknak. 
Szükség volt erre, mert a fejlő
déstől elzárt, frakciókra sza
kadt együttes rossz rutinná 
merevedett életrendjét vala
milyen módon ki kellett mozdí
tani a holtpontról, és mert az 
évek folyamán — a balettelőa
dások számának, minőségé
nek, nehézségi fokának csök
kenésével — arányosan nőtt a 
kielégítetlen táncosok száma 
is.

A színházi vezetésnek és 
munkának alárendelt szerve
zet sajnos nem válhatott igazi 
kísérleti műhellyé; csupán évi 
egy programra jutott lehető
ség. A néha túlerőltetéssel, 
néha pangó időszakokkal járó 
különmunka eredményeinek 
megtartása bizonytalan ma
radt. A kivételezett koreográ
fusok sem bajlódnak a tapasz
talatlan táncosokkal; a biztos 
siker érdekében inkább élvo
nalbeli szólistákkal dolgoznak. 
A plusz munka őket is gazda
gítja. A kérdés csak az, ha 
ugyanazok táncolják a Kama
rabalett feladatait is, mire való 
az elkülönült szervezés? Nem 
lenne célszerű az egész együt
tesnek évente egy kísérleti 
programot beiktatni, ami leg
alább tíz alkalommal lenne 
műsoron? így a kiállítási költ
ségek is enyhülnének.

Az idei bemutatóra való 
felékészülés is az operai mun
ka mellett zajlott, de a Kama
rabalett fiatal táncosainak 
ezúttal abban a szerencsében 
lehetett részük, hogy az arab 
származású, Franciaország
ban élő Raza Hamadiva\ is dol
gozhattak. Akik tavaly nyáron 
részt vettek Angelusz Iván 
tánckurzusán, tudják, milyen 
nehéz és élvezetes Hamadi 
sokféle táncformából össze
gyúrt dinamikus variációit kö

vetni. A koreográfusnak lassí
tani kellett a tempóján, de így 
is rövid idő alatt nem várt 
eredményt ért el a táncosok
kal. Röpke három hét próbával 
hozta létre Fuenté y Candal 
(Meleg forrás) című koreográ
fiáját spanyol népzenére. Any-

nyi intenzitással és energiával 
mutatta, magyarázta és köve
telte vissza a zene hangulatá
ra kitalált lépéskombinációit, 
hogy végül a modern techniká
ban járatlanabb táncosok is 
színpadképes formát mutattak.

A koreográfia ötletes moz
gáskombinációk és variációk 
sorából áll, s közben egy sze
relmi háromszög drámai ce- 
lekményszálát hordozza. 
A színpadon néhány széket 
látni, a tánc atmoszféráját a 
mozdulatok dinamikája és a vi
lágítás teremti meg. A kezdeti 
feszültséget az alkotó sajnos

Hat prelűd (Magyarossy felvételei)
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Kéz a kézben — Sárközi Gyula és Végh Krisztina kettőse
nem vezette végig, a sejtetett 
történést elvágta egy öncélú 
kódéval.

A férjet(?), a lány visszahú
zó szellemét Eichner Tibor 
precíz, kitűnően koordinált 
mozgással karakterizálta. 
A zárkózott, magányos lányt 
Ruisz Edit alakította. Különö
sen szépen oldotta meg a sze

relmével, Tengter Tamással 
táncolt duettet. A tánckar mun
kájában a férfiak színvonala 
nem érte el a nőkét, de alakítá
suk így is kellemes meglepe
tést okozott. Táncukban érző
dött a dinamika. A rendszerint 
ikonszerűen tartott fejek ki
mozdultak merev helyzetük
ből, a kézmozgások pedig a

központból indult lendületet 
követték. Úgy tűnt, hogy a tán
cosok és a nézők egyaránt él
vezték ezt a művet.

Pierre és Ljuba Dobrievits 
közösen, neoklasszikus stílus
ban készített koreográfiájuk
hoz Rahmanyinov Hat prelűd- 
jét és Schönberg Megdicsőült 
éj c. művének részletét hasz
nálták. Mindkét darab a férfi és 
a nő kapcsolatáról szólt. 
A mondanivalót a Hat prelűd- 
ben tíz, a Kéz a kézben c. kom
pozícióban pedig egyetlen tán
cospár közvetítette. A koreog
ráfiák mozgásanyaga hasonlí
tott, de a tér- és tömeghatás, 
valamint a dinamika tekinteté
ben eltértek egymástól.

Az alkotók mint egy japán 
tusrajzot, egyetlen finom vo
nallal vezetve ábrázolták a 
Rahmanyinov-zenét, de az ér
dekesebb és kevésbé érdekes 
részek váltakozása megtörte 
az illúziót. Kár volt az Elválás 
tétel férfi táncába Béjartra je l
lemző mozgásokat beépíteni. 
A harmadik tétel szerelmi du
ettjét Marosi Edit és Tengter 
Tamás ígéretesen táncolták. 
Fiatalságuknak tudható be, 
hogy az átkötő lépésekkel ke
vesebbet törődtek, s a virtuóz 
mozgáselemek kivitelezésére 
fektették a hangsúlyt. Marosi 
Edit manapság ritkán látható 
precizitással bemutatott grand 
tourja emlékezetes maradt.

Fuenté y Candal
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A finom vonalú, egyszerű
nek tűnő koreográfia technikai 
nehézségeivel nem minden 
táncos tudott egyfomán meg
birkózni. Eltéréseik mindunta
lan megszakították a kívánt ho
mogenitást. Valószínűleg ez is 
közrejátszott a darab mérsé
kelt sikerében. Érzésem sze
rint a munka mégis nagyon 
hasznos volt, mert napjaink
ban ritkán juthat tíz pár ilyen 
komoly szólisztikus feladat
hoz.

A házaspári vallomásnak tű
nő tánckettőst Végh Krisztina 
és Sárközi Gyula adta elő. 
A különlegesen szép alkatú 
balerina egyre több komoly 
szólószerepet táncol, és egyre 
több figyelemre méltó pillana
tot szerez a közönségnek. Bá
mulatba ejtett zökkenőmente
sen végrehajtott effacée fouet- 
téje. Biztos vagyok benne, 
hogy szerepalakítása is mé
lyülni fog. Sárközi Gyula saj
nos úgy táncolt, mintha jelez
né szerepét. Az energia spóro
lása így jellegtelenné tette ala
kítását.

A jól világított tág horizqntú,

üres színpad átlátható, kelle
mes teret és távlatot kölcsön
zött a szimfonikus jellegű ba
letteknek.

Tűnődöm, vajon kiket szim
bolizáltak Hegyesi Aranka ro
mantikus tütübe öltöztetett höl
gyei, rózsakoszorúval a fejü
kön? A „herceg" és a két „vil
ii" belépése a színpad bal hát
só sarkában a romantikus 
nagy balettek zárt számainak 
indítására utalt, ám a két tán
cosnő, amint a férfi karjaiba 
omladozott, már a folyondáros 
szecessziót idézte. Úgy tet
szett, Chopin g-moll balladájá
ra egy elbeszélő jellegű balet
tet láttunk. Értelmezésem sze
rint (ami nem biztos, hogy 
megegyezik a koreográfus 
szándékával) a Ballada szö
veg nélkül c. darab egy érett, 
lemondani tudó anya (Király 
Melinda), egy virgonc, birto
kolni vágyó szerető (Venekei 
Marianna) és a közösen imá
dott férfi (Debrecenszky Csa
ba) változó viszonyait mutatta 
be. Ha a koreográfiáról lefejt
jük a zavart keltő tényezőket, 
értékeit is felfedezhetjük. Kife

jezőnek és ötletesen felépített
nek hatott a két duett és a vég
póz. A gyors tételben azonban 
kimondottan frivolnak éreztem 
a fiatal lány klasszikus stílus
ból hirtelen Balanchine modo
rára váltó mozgását. Király 
Melinda kulturáltan, Venekei 
Marianna temperamentumo
sán táncolt, Debrecenszky 
Csaba pedig kicsit iskolás fiú 
módjára oldotta meg feladatát.

A Kamarabalett műsorában 
egy korábbi alkotás, László 
Péter Forradalom a babaház
ban c. balettje is szerepelt. 
Mártha István zenéje és Volf 
Katalin tánctudása most is ga
rantálta a mű sikerét.

Úgy látom, az együttes tenni 
vágyó, tehetséges fiatal tánco
sai többre is képesek lennének 
annál, mint amennyit most fel
mutattak. Meg kell keresni 
számukra a megfelelő koreog
ráfusokat. Körül kell nézni a 
széles hazában és a világban 
is, nem elég várni és megelé
gedni a jelentkezőkkel.

Árva Eszter

A Pécsi Balett 
a József A ttila színházban

A Tavaszi Fesztivál és az Interbalett nem múl
hatott el a Pécsi Balett vendégjátéka nélkül. Úgy 
vélem, ez így is helyes, elvégre a társulatnak 
időnként találkoznia kell a fővárosi közönség
gel. S mikor, ha nem most? -  még ha nagypén
tekre esett is a fellépés.

Valljuk be, az első darabbal nem csinált vala
mi jó vásárt sem az együttes, sem a publikum, 
holott ez lett volna a leginkább újdonságnak 
számító balett. Vendégkoreográfus, Stevan 
GrebeI készítette a táncot, mégpedig Bartók ze
neművére; a színpadi produkció címe is Con
certo két zongorára és zenekarra. A műsorfüzet 
eligazítása szerint itt „az önmagát imádó sze
mélyiség társkeresésének bonyolultsága eleve
nedik meg” , hogy végül a keresés kudarccal, 
magánnyal záruljon. Ami azt illeti, Sólymos Pál 
feladatköre nem árulkodott valami féktelen ön
imádatról, de ez tán nem is baj, — a színpadi 
nárcizmus mindig is veszélyekkel terhes, ha
csak nem paródiáról van szó. De hát „a társke
resés bonyolultsága” sem volt valami bonyo
lult: Sólymos időnként találkozott Paronai Mag
dolnával, majd szétváltak, aztán Sólymos és 
Lencsés Károly nem túl attraktív találkozása

következett, melyet néhány ponton a „mester és 
tanítvány" gesztusai színeztek, illetve Paronai 
alkalmi közbeavatkozásai. Amikor pedig ez a 
kapcsolat sem vált tartóssá, s a két partner 
távozásával a hős valóban egyedül maradt, 
nemigen tudtunk kin vagy min sajnálkozni. Fel
tehetőleg azért, mert a férfit eleve nem feszítet
ték olyan elszánások, amelyek után a magányt 
megrendítő kudarcnak éreznénk.

A látvány köznapi értelemben is langyos, s 
ebben a hatásban valószínű, hogy a koreográ
fusnak a zenéhez való tisztázatlan viszonya is 
szerepet játszik. Ragaszkodik a zene struktúrá
jához? Hol igen, hol nem. Olykor bizonyos kö
zös csomópontok világosan kirajzolódnak, más
kor meg hiába viharzik Bartók, a tánc beállítása 
nem veszi figyelembe. S ez most már nemcsak 
a szerkezetre vonatkozik, hanem a muzsikával 
való belső azonosulásra is, illetve hiányára. így 
nem csoda, ha a partitúra gyakran háttérzenévé 
degradálódik, amelyre — az adott koreográfiái 
beleéléssel és módszerrel — bármit lehetne 
művelni. A felemás és langyos hatáshoz persze 
az adott koreográfiái nyelv is hozzájárult. Időn
ként próbatermi illúziókkal kellett viaskodni,
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