
részletek szerepeltek, mint Vécsey 
Ferenc, Hubay Jenő és Lakatos Sándor. 
Az olykor édes-bús, máskor 
romantikusan áradó zenére zajlik az 
állandó körforgásban lévő színpadi 
akció. Minden szereplő egy-egy 
karaktert formál meg, utalva a 
Moliere-műben megjelenített olyan 
tulajdonságokra, mint amilyen a 
széplelkűség, a tetszenivágyás, az 
álszemérem, a hízelgés. A 
Cré-Ange-féle „fekete szobában” ezek 
a vonások korunkhoz igazítva, maró 
gúnnyal fűszerezve jelennek meg, 
miközben az alkotó ügyesen megtartja, 
sőt modem tánckomédiává fejleszti az 
eredeti vígjáték sajátosságait.
Az előadók egytől-egyig rendkívül és 
sokoldalúan képzett művészek. 
Lenyűgözően tudják párhuzamosan 
használni a dinamikus, sok energiát és 
koncentrációt igénylő mozgást, és a 
teljes értékű testi kifejezés részeként, 
olykor szinte impulzív gesztusként 
működő beszédet. De még ebből az 
erős mezőnyből is kiemelkedett (a 
külföldi kritikák szerint egyenesen 
„karizmatikusnak” nevezett) Gérald 
Weingand, aki valóban egészen 
kivételes művész. Már külső 
megjelenésében, fizikai mivoltában is 
csupa kifejezés. Bámulatra méltóan 
képlékeny, nyúlánk teste a többféle 
technika birtokában szinte mindenre 
képes. Perdül-fordul, ugrik, vetődik, 
szinte összehajtja magát, azután 
pompás arabesque-et csinál, de a 
következő pillanatban akár a saját 
fejével is képes eljátszadozni... Közben 
fújtat, hadar, vigyorog. Gumiszerű 
clown-arca ezernyi láthatatlan maszkot 
kölcsönöz neki. És mindezen 
adottságokhoz vibráló egyéniségés 
gazdag színészi eszköztár párosul. 
Weingland a klasszikus értelemben 
vett, mindenttudó komédiás modern 
megfelelője, akinek előkelő helye 
lehetett volna Moliere társulatában is. 
A Tánc ’91 fesztivál külföldi 
résztvevőinek bemutatkozásait 
figyelemmel kísérve, úgy tűnt 
számomra, hogy a társulatok szinte 
mindegyike — talán az általánosabb 
gondolatokat megfogalmazó svájciakat 
kivéve — megőrzött és közvetített 
valamilyen, a saját nemzete kultúrájára 
jellemző, megfogalmazhatatlanul 
sajátos vonást. így a Compagnie 
Cré-Ange művészetében is 
megnyilatkozott a hamisítatlanul 
francia „esprit” ...

MAJOR RITA

Magyar posztmodernek
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Az egyébként nemzetközi rendezvény 
keretében három hosszú estén át 
lehettünk szemtanúi a legkülönbözőbb 
belföldi bemutatkozásoknak a Petőfi 
Csarnokban. Az, hogy a kezemben 
szorongatott műsorfüzetben többnyire 
nem az áll, (legalábbis nem abban a 
sorrendben), ahogy az előadások 
zajlanak, semmiképpen sem írható a 
szervezés számlájára. Csakis dicséret 
illeti Szabó Györgyöt, a fesztivál 
szervezőjét, aki színpadot biztosított 
több olyan csoportosulásnak, akik 
más, ilyen rangos helyszínen (mert 
azzá tette a csarnokot 1-2 év leforgása 
alatt) csak nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem kaptak volna 
lehetőséget. S tette ezt — 
feltételezésem szerint — akkor is, 
amikor sok résztvevő még teljesen 
bizonytalan volt műsorának végső 
összetételében, neki viszont a fesztivál 
programjait már jó időben 
nyilvánosságra kellett hoznia. így 
aztán az előadások előtt mikrofonból 
hangzik el az a rengeteg 
rövidebb-hosszabb műsorszám-cím, 
zeneszerző és koreográfusnév, amelyet 
az esték folyamán láthatunk. Hogyan 
is kezdjek hozzá ehhez a 
mennyiséghez? „Érkezési” sorrendben? 
Nem bírnám ki, hogy előre-hátra ne 
ugorjak, összehasonlítások végett, ami 
ezen a seregszemlén elkerülhetetlennek 
tűnik.
Végül elhatároztam, „játékból” 
elképzelem magam egy egyszemélyes 
zsűrinek — elvégre a fesztiválokon ma 
már gyakran zsűriznek —, amely 
természetesen kiosztja a „leg”-ek 
díjait. (S noha zsűri egyszemélyes, 
azért sommás ítéleteit megindokolja, és 
azokra is kitér, akik nem jutnak 
„éremhez”).
Nézzük hát a „választékot” :
Jún. 6.: Modem Tánciskola 4 
koreográfiával (egyéves fennállása óta a 
növendékek első kísérletei); Hajós Nóra 
(Amerikában élő táncosnő); Sarbo 
(Molnár Éva ebben a felállásban 
először fellépő együttese).

Jún. 13.: Berger Táncegyüttes, 5 
koreográfia (ezúttal Berger Gyula 
vezetése nélkül, a tagok önálló 
koreográfia kíséreletei, valamint 
Monica Levy amerikai koroegráfusnő 
m. v.).
Jún. 16.: Orkesztika csoport (Tatai 
Mária 3 darabja); 2ákány Csoport 
(Zákány Magdolna 3 darabja); Artus 
(egy készülő estjük félórás részletével). 
És most következzen az értékelés:
Nem volt nehéz dolga az Artus 
csoportnak, hogy elnyerje tőlem a 
„legjobb darab” (tehát a mindent 
egybevetve legjobb koreográfia, ötlet, 
rendezés, kivitelezés) díját. Az együttes 
nem kezdő, s mint ilyen, magasan a 
legprofibb előadást nyújtotta. A 
készülő estjükből kiszedett részlet 
önmagában is egész, s ez nemcsak a 
rendező-koreográfus Goda Gábor 
világos koncepcióját dicséri, de az 
előadók rutinos, az énekléstől a 
beszéden és doboláson át a táncig 
mindenhez értő lenyűgöző színpadi 
jelenlétét, melynek hiánya a fesztivál 
többi hazai résztvevőjére többé vagy 
kevésbé rányomta bélyegét. A darab 
szellemessége elsősorban a szcenikai 
ötletekre és a zenei, vagy inkább 
hanghatásokra (Melis László) alapoz, 
de mozgásvilágában is érvényre jut 
egyfajta szarkasztikus, mégis 
emberszerető humorérzék, amely 
táncszínpadon oly ritkán látható.
A „legjobb koreográfia” díját meg 
kéne osztanom,mert pusztán a 
koreográfia megítélését nehéz 
elválasztani az előadók 
teljesítményétől. Monica Levy 
kívánkozik előre, bár valljuk be, nem 
egészen méltányosan, mert bár magyar 
(Berger-) színekben állított színpadra 
egy szép, lendületes szólószámot (Gál 
Éva tolmácsolásában, akire még más 
„kategóriában” visszatérek), az 
amerikai koreográfusnő csak 
vendégként, magánúton tartózkodik 
Budapesten. Ezután említem Molnár 
Éva egyfelvonásosát. A fiatal, a 
balettől a jazz-ig többféle
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mozgásképzést „kitanult” táncosnő 
darabjának legnagyobb erőssége maga a 
mozdulatfűzés. A műsorban 
feltüntetett téma akár teljesen el is 
hagyható; eszerint egy nő különböző 
énjeit ábrázolná az öt nő, míg a szám 
legmegkapóbb erőssége az egységesség: 
az, hogy milyen összefogottan s 
közben egy percig sem egyhangúan 
képes ez a fiatal lány a kollégáit 
mozgatni. Az együttes maga tehát 
elnyerhetné akár a „legjobb 
összmunkának” odaítélt díjat is. 
Harmadiknak Zákány Magdolna 
kívánkozik ide, akit (ugyanúgy, mint 
az előző két koreográfust, s ahogyan a 
fesztiválon szereplő túlnyomó 
többséget) az amerikai táncirányzatok 
lendülete, energiabősége inspirált. 
Nagyszerűen szerkesztett, üresjáratot 
sosem hagyó mozgáskompozícióit

viszont az rontja le némileg (a Molnár 
Nóra által előadott szólót kivéve), 
hogy táncosai számára a technikai 
mérce túl magasnak bizonyul. (Erre a 
jelenségre is visszatérnék még, 
minthogy nem volt egyedülálló.) Az 
„Unpaired” című, utolsó számára 
viszont már mintha bemelegedtek 
volna.
Azután kioszthatnám azoknak a 
koreográfiáknak a díját, ahol 
egyszeriben feltűnt, milyen 
nagyszerűek a világítási effektusok —, 
ahol a fény főszereplővé, némileg tehát 
koreográfia-pótlóvá is vált. Ilyen volt 
az Orkesztika Csoport néhány száma, 
vagy pl. Deli Adrien (MOTI) szólója. 
Sőt, eszerint a legjobb világítás díját 
kellene kiosztanom, de sajnos nincs 
kinek, mert az Artus és Hargitai Ákos 
kivételével senki sem említi meg, hogy 
ki készítette a világítást. Minthogy 
azonban a rendezvények mindegyikére 
jellemzőek voltak szép, változatos 
fényeffektusok, gyanítom, hogy a 
csarnok hozzáértő embere siethetett a 
résztvevők segítségére. Hiányos 
információk híján ez megintcsak 
feltételezés, de ürügyet ad arra, hogy

megemlítsem, milyen magas 
színvonalon áll ennek a helyiségnek a 
színpadi felszereltsége, s ha gyanúm 
alapos, akkor a technikai személyzete 
is.
A „legjobb előadó” díját ugyancsak 
megkérdőjelezhető, viszonylagossági 
alapon oszthatnám ki. Hiszen az Artu 
tagjai úgy, ahogy vannak, elvihetnék 
ezt a pálmát is. Aztán mások is 
feltűntek Molnár Éva csoportjában, 
vagy Zákányéknál. Én mégis Gál 
Évának gratulálnék, aki egy idegen 
koreográfus művében (az említett 
Levy-számban) olyan jól mutatkozott 
be, hogy azzal felülmúlta egy saját 
koreográfiájában nyújtott 
teljesítményét is. Ugyanilyen furcsa 
alapon említeném Gerencsér Ildikót, 
aki viszont fordítva: saját, a 
MOTI-tagokkal együtt bemutatott 
számaiban tűnt fel s magaslott ki az 
előadói mezőfiyből. (Ugyanakkor a 
Berger-együttes kebelén, Visontai 
Miklós koreográfiájában meglehetősen 
átlagosan szerepelt.)
S akiket meg idesorolnék, Hargitai 
Ákost Bóta Ildikóval az oldalán, 
azoknak inkább egy másik díjat, a
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„legígéretesebb kísérlet” különdíját 
ítélném oda. „Esküvő” című számuk 
nagyszerű játék: jól kitalálva, s 
egyszerű eszközökkel, kevés, inkább 
teátrális, mint táncos mozgással 
kivitelezve.
„A közönség tűrőképességét próbára 
tevő hosszúság” díját megosztva Hajós 
Nóra és Visontai Miklós kapná.
Kényes műfaj az improvizáció, 
különösen, ha helyszínként nem 
kamarajellegű, intim helyiség, hanem 
egy nagy, üres színpad szolgál. Az 
egyhangúvá válás veszélye így 
méginkább fennáll, a zenével és 
világítással fennálló szép összhang 
ellenére is, mint Hajós Nóra esetében. 
Végelláthatalanul ismételte önmagát, 
kb. 2x3 méteren legyökerezve, s így 
egyébként érdekes, egyéni 
felsőtestmozdulatai hamarosan 
unalmassá váltak.
Visontai Miklós (Berger Együttes) a 
zenei választással követett el 
jóvátehetetlen hibát. Mint koreográfus, 
főként a gesztusok és alakzatok 
foglalkoztatják, mintegy 
felsorolásszerűen, a kifejezés 
szempontjából teljesen indifferensen.

Ez rendben is van, mindezt azonban 
Vivaldi megrendítő, 40 perces 
„Glória”-jára ráhúzva, nemcsak a 
zeneszerző-nagymesterre nézve 
tisztelenség, hanem a nézőre nézve is. 
S végül — díj nélkül, csak úgy, 
általánosságban — megemlíteném, 
hogy a jelmezek az összes résztvevő 
részéről rendkívül ízlésesek voltak, 
többnyire szerények és egyszerűek, s 
nemcsak a fiatalok anyagi helyzetét 
tükrözendő, hiszen olcsón is lehet 
ízléstelenséget produkálni. 
Általánosságban ért az a megnyugtató 
benyomás, hogy ez az új 
táncgeneráció, nemcsak a jelmezekben, 
de egyéb, művészi megnyilvánulásikon 
keresztül is, nem adja egyfajta ízlésnek 
alább, s ez csak derűlátásra adhat okot 
a jövőt illetően. Mint ahogy az az 
invenciógazdaság, ötletesség is, ami a 
legtöbb próbálkozást jellemezte, s 
amiből pl. a nyugati amatőr csoportok 
esetében gyakran kevesebbet észlelek. 
A hiányosságok alapvetően az előadói 
minőségben jelentkeznek. Általánosan 
jellemző volt egyfajta színpadi „lét” , 
tartás, kordában tartott tekintet stb. 
hiánya, tehát a színpadra érettségnek
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olyan minimális kritériumai, melyek 
elsajátítása előtt nem szabadna 
fontosabb színpadokra lépni. Fennáll 
ez a leginkább a MOTI és az 
Orkesztra Csoport esetében, ahol 
ennek az egyébként jó koreográfiái 
ötletek látják a kárát. A technikai 
felkészültségben szintén sok a 
hiányosság (bár több esetben meglepett 
ennek az ellenkezője!), — ám ez csak 
ott zavar, ahol a koreográfust „elkapja 
a gépszíj” , mint Zákány Magdolnát 
„Sodrásban” című számában. Ha 
például valaki nem tud izgalmában két 
másodpercig egy lábon megállni, akkor 
nem is szabad ilyesmivel próbálkoznia. 
Gál Éva is ebbe a csapdába téved, mint 
koreográfus: a „csak tiszta 
táncoláshoz” (mikor tehát nincs 
semmi más eszköz színpadi hatás 
elérésére), egész egyszerűen nagyon jól 
kell tudni táncolni.
Végezetül: elhangzott itt sok minden. 
Konkrétumok és általánosságok. Nem 
tudom, összeáll-e mindebből egy kép, 
főleg annak, aki az említett 
előadásokat nem látta.
S mivel eltökéltem, hogy kerülni 
fogom a fesztivál külföldi résztvevőivel 
való összehasonlítást (ezt nem 
tartottam volna ,,fair”-nek), e 
vendégjátékok megtekintését tudatosan 
el is kerültem. Önmagukhoz és 
egymáshoz igazított mércével mértem 
tehát a magyar produkciókat; végülis 
bíztató az eredmény.

LŐRINC KATALIN

A Modern Tánciskola növendékei 
(MOTI)

Visontai—Vivaldi: Gloria

Zákány csoport 
Fotók: PAPP DEZSŐ
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