Magyar

Játékszín
Jellegőrzés és teremtés
BESZÉLGETÉS NÓVÁK FERENCCEL

— Egy beszélgetésben említetted: ifjúkorodról nem beszólsz szívesen. S ugyancsak ebben a gondolatsorban mondottad azt is, hogy kolozsvári diákéveidben
dehogy
gondoltál arra, hogy valaha is a magyar folklór és a magyar néptánc ügyére teszed
az életed! Ha nem is sorsszerű meghatározottsággal,
valamiféle élmény
bizonyára
felmerül benned a népéletről ebből az időből. Éppen ez volna nehezen
megidézhető?
— Meghatározó iskolaéveimet Besztercén töltöttem. A háború utolsó évében
keveredtem a kolozsvári piaristákhoz, ami már egy tört év volt, be se fejeződött a
közismert események miatt. Besztercén jártam iskolába. Ez egy nagyon furcsa város
volt, mert a várost 40—50 százalékban szászok, harminc százalékban románok, húsz
százalékban magyarok lakták. A háborút megelőző időszakról beszélek. Nem szabad
elfelejteni, hogy Besztercétől nem messze van a Kelet-Mezőség néhány izgalmas
faluja: Somkerék, Bethlen, Apanagyfalu, Köbölkút, Vice. És ha Besztercétől északkeletre haladunk, a folklórban talán leggazdagabb román vidékre jutunk, ez Borgó
és Naszód környéke. A városba özönlöttek be a parasztok; románok és magyarok
egyaránt. A szászok mindig egy kicsit előkelőek voltak. Rájuk' úgy emlékszem, mint
a gótikus szentekre. Kőbe faragva. Ök mindig méltósággal vonultak, a magyar és a
román parasztok voltak a szegények. A folklórban sokszor a szegényebbek őrzik a
legértékesebb kincset. Polgári család voltunk, mindig volt nálunk lány vagy legény,
ahogyan Erdélyben mondják, mert sose mondták, hogy cseléd. Ezek mindig parasztok voltak. Elmúlhatatlan az ember életéből például Ankidim, a pásztorfiú, aki
mindennap furulyázott, mindennap táncolt nekünk, s a bátyámmal néztük. Énekelt
és balladákat írt egy füzetbe. Amit sokáig meg is őriztem. Születésnapjára vettem
neki, hogy írja le a balladáit, s azokat gyöngybetűkkel rótta. Aztán szolgált nálunk
egy mezőségi asszony, aki végigénekelte a gyerekkoromat. Nagyon szerettem a vásárokat. Hetenként kétszer volt nagypiac Besztercén. Mindig kimentem, szájtátva
néztük a táncolókat. Biztos, hogy ez a környezet meghatározó, de olyan nehéz ebből
az életem későbbi alakulására következtetni. Mert hányan foglalkoznak a folklórral
és jól, olyanok, akik nem éltek ilyen környezetben. Nem akarom tehát misztifikálni
ezt az indíttatást.
A bécsi döntés után Besztercén megalakult a Hunyadi János Gimnázium.
A magyar népi írók egy része jogdíjat, s egyéb anyagiakat szánt arra, hogy ide
szegény, nincstelen székelyföldi családok gyermekeit hozzák iskolába. Macskássy
Attila volt az igazgatónk, aki úgy építette fel a gimnáziumot, hogy a szegény, egykét holdas parasztgyerekek összekeveredjenek velünk, polgárgyerekekkel. Vasárnap
minden polgárgyereknek egy vagy két parasztgyereket reggeltől estig vendégül kellett látni. Nekem csíkdánfalviak jutottak. A padtársam is csíkdánfalvi volt, mert a
gimnázium nem engedte meg, hogy származás szerint elkülönüljünk. Zsigmond Béla
mellett ültem, ő sajnos, azóta meghalt. Ezek a legénykék, és a náluknál nagyobb
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suhancgyerekek az iskolában ott verték a verbunkot és táncolták a szökőst, meg a
marosszékit.
— Ebbe a táncba

bele-belekaptál-e?

— Igen, ott álltunk mi, polgárgyerekek; mi a fenét csináljunk? Belemásztunk.
Olyannyira, hogy amikor később végre elkezdtem táncolni 1950-ben, az Építőknél,
és Molnár István jött hozzánk, székely verbunkot táncoltunk, s mondtam: „Pista
bácsi, ez nem pontosan így van." „Hát hogy van?" — kérdi. Fogalmam nem volt,
hogy hogy van, nem tudtam, hogy ez tudás. Egyszerűen elkezdtem toporogni, hogy
így van. Pista bácsi rámnézett, s azt mondta: „Fel kell gyűjteni."
— A harmincas években, amikor a világban felizzott a gyűlölség, Bartók Béla
írta: az uszítás és a háborúság szelleme mindig a hatalmak és a felsőbb
vezetők
köréből terjedt. Gyűjtőútjain járva ő mindig azt tapasztalta, hogy románok,
magyarok, szászok, az egyszerű emberek békességben és megértésben élnek egymás
mellett. Így tapasztaltad-e te is e vegyes népességű táj
mindennapjaiban?
— Ott Erdélyben és akkor nem éreztünk annyira román—magyar problémát,
mint ahogyan itt gondolják. Nem emlékszem arra, hogy mi elmentünk volna a román gimnáziumba azért, hogy kikezdjünk a román fiúkkal és verekedjünk. Az elmúlt két-háromszáz évben például a Kelet-Mezőségben, ahol a falvak nagy része
vegyes, ritkán volt viszály. Máskülönben hogyan táncolhatták románok, magyarok
ugyanazt? Majdnem ugyanazt táncolták, legfeljebb másképp nevezték.
'
— Nemrégiben olvashattuk
épp a Tiszatájban a Jancsó és Muharay
kapcsolat dokumentumait.
Te mikor ismerkedtél
meg Muharay Elemér
seivel?

közötti
törekvé-

— Miután nem táncoltam és a tánccal nem foglalkoztam, Muharayval csak az
ötvenes években találkoztam. Bölcsészkarra akartam menni, de a származásom
1949—50-ben nem tette lehetővé, hogy irodalom—esztétika szakra beiratkozhassak.
Légüres térben maradtam, mert 49-ig úgy jártam iskolába, hogy elképzelhetetlennek
véltem, hogy ne kerüljek be egyetemre.
A közvetlen kapcsolatra visszatérve, azt hiszem, hogy Pór Annának, aki a Népművészeti Intézet táncosztályának vezetője volt, és aki egy nagyszerű ember, az ő
ajánlására kerültem kapcsolatba Elemér bácsival. A kapcsolat szorosabbá vált és
sokfelé küldött falusi együtteseket patronálni. Nagyon fontosnak tartom a munkásságát, mégha az együttesteremtő, színházteremtő szándékai nem is teljesedtek be.
De szuggesztív személyiségével sokakat indított el, sokaknak adott élményt egy
életre. Ma is gyakran megkérdem magamban, vajon Elemér bácsi hogy csinálná ezt?
Mindenki mondja az európai néptáncmozgalomban, hogy a szegedi Dóm téri produkciók milyen egyedülállóak, 400 táncos egy dramaturgiában. Az elsőt én csináltam tíz évvel ezelőtt, „Hegyen-völgyön lakodalom" címmel. Tulajdonképpen nekiugrottam látatlanba, de az előzményhez hozzátartozik, hogy 1957 őszén Muharay
Elemér csinált egy nagy dramatizált szüreti játékot Gyöngyösön, ahol 350 szereplő
játszott; együttesek, kórusok, paraszttáncosok, szekerek vonultak. 1958-ban megismételtük. Dramatikus játék volt ez, színpadon zajlott, a kastély udvarán.
Tíz évvel ezelőtt Szegeden, amikor az első próbanap lezajlott, azt mondtam,
hogy ez összehozhatatlan. De felötlött bennem Elemér bácsi kajánkodó mosolya.
Muharay Elemér a szervezett magyar tánckutatást szinte bujtatva teremtette meg
az osztályán. Nem volt kötelességük sok ezer méternyi táncot, dallamot gyűjteni,
Martin György, Olsvai Imre, Borbély Jolán, Pesovár Ernő, Halmos István és mások
mind ott kezdtek el dolgozni. A belső munkatársakat említettem csak, akik nélkül
ma nem volna néptánckutatás. S voltunk jó páran, külső munkatársak. Érdemét,
erőfeszítését mindmáig nem méltányoltuk illendően.
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— A negyvenes évek második felének ifjonti lázát te hogyan élted meg?
— A csóró erdélyi kisértelmiségi srác létemre nem voltam műveletlenebb, tájékozatlanabb, mint pesti osztálytársaim, de azért a szellem, ami itt fogadott, mindj á r t mellbevágott. Osztályfőnöki óra következett s szétültünk, mint a parlamentben,
jobb és bal oldalra és középre, mert három padsor volt. S megkezdődtek a kíméletlen politikai viták. Nekem egy évig tartott, amíg feldolgoztam, hogy tizenvalahány évesként bele lehet szólni a politikába. Éreztük, hogy a NÉKOSZ felől
f ú j a szellő, mert mi, mint diákszövetségiek, feléjük orientálódtunk. Emlékszem,
amikor Mindszenthy híres beszéde következett a sziklakápolnánál, akkor a gimnáziumunk udvarára NÉKOSZ-isták jöttek, erre mi is elindultunk a Gellérthegyre
ellentüntetni. Az említett események nem múltak el nyomtalanul bennem. Annál
nagyobb döbbenet következett, amikor a VIT után minden megfagyott.
— Könnyen elfogadtad, hogy sorsod méltatlan arra, hogy a népi
demokrácia
értelmiségije
lehess?
— Egy dologra nagyon büszke vagyok, apám sose méltatlankodott sorsa miatt.
Otthon soha nem hangzott el gyűlölködő szó; sőt ő inkább magyarázkodott. Pedig a
háború után segédmunkásként folytatta életét, s csak az ötvenes évek közepén vált
ismét értelmiségivé. Az ő magatartása a bátyám és az én életemben is meghatározó volt. Emlékszem, anyám sírt, amikor kiderült, hogy nem kerülök egyetemre,
én elég könnyedén fogadtam és elmentem a Vegyipari Gép- és Radiátorgyárba műszaki gyakornoknak. Ott egy olyan szakszervezeti titkárral hozott össze a sors, aki
valóban végigcsinálta a munkásmozgalmat, s azt mondta: „Nem kell félni, fiatalember, nehéz időszak következik, van itt munka bőven. Itt ez a sok fiatal átképzős,
azt se tudják, ki volt József Attila, majd maga elmeséli nekik. Jó? Megegyeztünk?"
Megegyeztünk. S elkezdtem szervezni mindenfajta kultúrcsoportot, amit csak el
lehet képzelni, s önképzőkört erdélyi mintára. Nagyon büszke vagyok, hogy néha
találkozom generációmbeliekkel, akik ma főosztályvezetők, funkcionáriusok azóta.
Nemrég külföldön egy fogadáson egyszer csak valaki átölel, még fel se ismertem,
s odacipel a nagykövethez és azt mondja: „Ennek az embernek köszönhetem, hogy
most itt vagyok." Jó érzés volt.
— Azt gondolom, ahogy az ötvenes évek első felét politikailag
úgy, egyebek között, a néptáncmozgalomban
se mondható egységes

korszakoljuk,
korszaknak...

— Mennyiségileg iszonyatos felfutás jellemezte az első időszakot. Nagyon sok
fiatal energiáját le tudták kötni.
— A szakmai irányítás gyönge lehetett.
— Nagyon gyönge, ötszáz csoport volt csak a fővárosban — ha azt mondom,
hogy minden oktatónak volt két vagy három csoportja, akkor is feltételezek Budapesten 150—200 oktatót. Képtelenség. Emlékszem kolléganőkre, akik a modern táncról pályáztak át néptáncra. Taxival jártak egyik csoporttól a másikhoz, mert az
akkori olcsó próbadíjból is kifizetődött a taxi.
Akkor az ötszáz együttesben táncoló fiatal azért valamilyen áramlatba mégiscsak bekapcsolódott. Ne felejtsd el, hogy akkor egy kultúrversenyre csak úgy lehetett elmenni, ha az együttes a belső társadalmi életét is igazolni tudta. Akkor az
nem lehetett formális. Valóban elmentünk színházba és hangversenyekre. Rengeteget
voltunk együtt. Sokkal többet, mint most. S még egy: a fényes szelek korszaka a
táncegyüttesekben konzerválódott. 1951—53-ban május elsején fellépésre sötétkék
zakóban mentünk, kihajtott fehér ingben, csizmában és csizmanadrágban. A sötétkék zakót levetettük, s összekapaszkodva végigénekeltük az utcát.
— Lappangva, vagy olykor kimondottan is, később a nacionalizmus vádja is körbelengte — lengi a
néptáncmozgalmat...
— Én nem tudom, hogy mikor és ki, milyen mélységben próbálja ezt bizonygatni. Amikor a táncházmozgalom indult, olvastam egy pár ilyen írást; vajon nem
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nacionalizmus-e? — kérdezték túlbuzgó sandasággal. Egyszerűen tiltakozom ellene.
Hogy fordulhat elő a nacionalizmus egy olyan ifjúsági tevékenységi formában, mint
a magyar néptáncmozgalom, ahol az összes kelet-európai országok közül az egyetlen
mi vagyunk, akik a környező és a velünk együtt élő népek táncait táncoljuk, ö n ként, nem felsőbb kényszerre. Bizonyítsa be valaki, hogy ez előfordul-e Szlovákiában, Romániában, Jugoszláviában vagy bárhol a "környékünkön. Csak itt
táncolnak
románt, bolgárt, görögöt és egyebet. A nyugat-európai néptáncklubokban ez természetes, mert nekik nincs saját anyaguk. De nekünk van saját anyagunk, és mégis
táncoljuk — akkor hogyan értsem a nacionalista vádaskodást? Boldog vagyok, ha
elolvasom a párthatározatot az oktatás korszerűsítéséről; végre benne találom szó
szerint: „nemzeti tudatunk" és „történelmi tudatunk" fontosságát. Sorozatban tartom
az ismeretterjesztő előadásokat általános iskolák felső tagozataiban, s elképesztő,
hogy még azt sem tudják sok helyen, pedig ülnek százan-kétszázan velem szemben,
hogy Erdélyben magyarok élnek. Nem revanspolitikáról van szó, hanem reálisan
kell tudnunk a magyarság történelmi szerepét. Hogy fordulhat elő, hogy elmegyek
az együttesemmel a gombaszögi fesztiválra, és 16—17 évesek azt kérdezik tőlem:
„Feri bácsi, itt magyarok is élnek?" Kérdik ezt tőlem Fülek vára tövében. A rómaiak azt mondták: egy nép akkor kezd pusztulni, amikor halottait sem t u d j a tiszteim. A mi esetünkben pedig az élőkről van szó! Itt és most! Elképesztőnek tartottam a mozgalommal kapcsolatos rosszízű célzásokat, a nyílt vagy sanda t á m a dásokat. Vendégszerepel egy román együttes, de ki látott tőlük magyar táncot?
Idejön egy szlovák együttes: ki látott tőlük magyar táncot? — feltéve, ha nem
magyar együttesről van szó. Mi elmegyünk hozzájuk, s a repertoárunkban a környező népek táncait, nem protokolláris, hanem természetes programként szerepeltetjük. S uram bocsá', sokszor még jobban csináljuk, mint ők. Mert azt az anyagot
is mi filmeztük többet.
— Az Állami Néjri Együttes élete, felemelkedése, elgyöngülése körül viták kerekedtek az utóbbi időben. Hazai és külföldi eredményeit immár történelmi
érvénnyel
hogyan látod?
— Az a baj, hogy sokan, akik ma beszélnek az Állami Népi Együttesről, beleértve a legjobbjainkat, a Kritika-beli vitasorozatban is, a történeti szempontok figyelmen kívül hagyásával szólottak. Ezt én helytelen etikai magatartásnak vélem.
Amikor 1950-ben az együttes megalakult, egy kérdés merülhetett fel: v a j o n nem
Molnár Istvánnak kellett volna megkapnia a vezetést? A történeti igazsághoz t a r tozik, hogy 1951-ben őt is megbízták a SZOT-együttes vezetésével, amely nem volt
kisebb, sőt nagyobb létszámot jelenített. Az aztán más kérdés, hogy később anyagiakra való hivatkozással megszüntették. Az igazságosság Molnár István i r á n t tehát
egy év múlva helyrebillent. A SZOT-együttesnek fénykora volt ez és valóban vetekedett a népi együttessel, sokan emlékeznek az 1953-as operettszínházi bemutatóra.
— Vajon nem éppen ezért kellett

megszüntetni?

— Nem tudom. Visszatérve a népi együtteshez; Rábai alkotói periódusának első
menetében azt csinálta, amit a néptánckutatás akkor nyújthatott számára. Ö igenis
járt gyűjteni, státuszban levő néprajzosa volt az együttesnek Maácz László személyében. Rengeteg filmanyag található még ma is az együttes birtokában. Az akkori
kutatási eredményeknek megfelelően prezentálták az anyagot. Nem lehet Rábaitól
számon kérni azt, amit ma tud a kutatás, ez történelmietlen szemlélet Amit ő az
Ecseri lakodalmassal, népi játékokkal, fonó-, szüreti játékokkal, mesejátékában, a
Kisbojtárban csinált, amit balladáival, főleg a Barcsay szeretőjével megmutatott, azt
tessék tudomásul venni: az akkori színházművészetünk, balettéletünk törekvései
előtt járt, modernebb volt. Fülöp Viktor át a k a r t menni az Állami Népi Együttesbe,
amikor a Barcsay szeretőjét és a Kisbojtárt látta. Pálfy Csaba vagy Sík Ferenc, a
szólisták az akkori tizenéves lányoknak szerelmes ideáljai voltak, mint ma például
Bródy János. Az Erkel Színház kijárójánál autogrammért álltak sorba. Amikor elő80

ször kikerültek Párizsba, robbanásként hatott ott kint is ez a felfogás. Megszokták
addig, hogy a szocialista országok nagy hivatásos együttesei, beleértve a Mojszejevet
is, inkább a csillogó színpadi látvány felé tolódtak el. Az Ecseri lakodalmas az üres
formai látványhoz képest mégis emberi kapcsolatokat jelenített meg. Gondolom,
itt kell mondanom azt, ha a mai törekvések nem haladnak együtt a legjobb színházi kísérletekkel, akkor vállalni kell a periférián maradást, hiába a felgyülemlett
és nagyszerű ismeretanyag. A kérdés második lépcsőfoka ott folytatódik, hogy amikor a tánckutatás a hatvanas évek közepétől a szerkezeti vizsgálatokhoz kezdett és
ontotta az anyagot, hogy akkor vajon: az Állami Népi Együttes Rábai Miklós vezetésével követte-e ezt vagy sem. A szándék szerintem megvolt Rábaiban. Ezt lehetett
látni a Hétszínvirág című műsorukban, amelyben a magyarországi nemzetiségiek
táncait összegezi. Nyilvánvalóan egy pár régiesebb manírral vagy formulával. Rábai
magában hordozta a halált és elment közülünk. Ótt kezdődik a baj, hogy halála
után nem ismerték fel a megváltozott helyzetet. Nem mertek egy tabula rasát csinálni. Addig vártak, amíg ezek a régi formulák elfáradtak. De engedd meg, már
az újabbak is elfáradtak számomra. Igen, a tiszta forrást bemutató formulák is
elgyöngültek. Kiderült, hogy például a mezőségi táncnál, ha nem kerül még válami
hozzá, ami színpadi műformává teszi, akkor csak ugyanez a már túl sokat hajtogatott táncrend jön létre.
— A mozgalom

hozománya

azért mégiscsak

fontos...

— Igen, a dolog lényege, hogy mégiscsak történik valami. Egy nagyon szuggesztív táncolási mód került előtérbe. Ha nagyon megtanulunk táncolni, ha jól tanuljuk
meg néptáncainkat, abból már mindent lehet csinálni. Az a struktúra, amiben most
mozognak a hivatásos együttesek, az tulajdonképpen kommersz igényű. Ez az, amit
nehéz megváltoztatni. A közhangulat egy népi együttestől az ünnepi műsort várja.
A vevő, aki meg a k a r j a venni, azt se akarja, hogy túl modern, túlzottan dramatikus
legyen. Tehát ne túl sok gondolkodásra, áttételre kényszerítse közönségét. De arra
se kíváncsiak, ha a folklórkutatás problematikáival terheljük őket.
Nemrég mondtam el ezt, mint zsűritag Keszthelyen. Ahol legjobb népzenészeink,
zenekaraink voltak ott, ám felállt egy country zenekar Szegedről, amatőr egyetemi
zenekar, és learatta a sikert. Attól, hogy pontosan tudták, mit, hogyan, milyen fogásokkal kell a közönségnek csinálni. Felmentek a színpadra kitűnő zenekaraink, behunyták a szemüket, és szigorú, el nem mosolyodó arccal, egyébként gyönyörűen,
elmuzsikáltak egy széki táncrendet. Aztán, ha ú j szám következett, perceken át
válogatták a hangszereket. Azt mondjuk: az eredeti népzenét vagy néptáncot csináljuk; aztán ehhez felveszünk egy begombolkozott formát, kutatói arculatot, szárazon
ezt prezentáljuk. És közben elvesztjük a közönséget és más nyeri meg. Eltávolodtunk az összes olyan zenei mozgalomtól, aminek tömegvonzása van.
— Egyik-másik fesztiválon azt tapasztaltam, hogy a táncosokon
tánc öröme. Mintha csak a bravúros végrehajtás kényszerűsége és
töltené be
őket...

nem látszik a
precizitásigénye

— Azért válik monoton produkcióvá, mert ha egy fesztiválon tíz együttest megnézel, akik egyébként nagyszerűen táncolnak, akkor a tíz együttestől mindegyik
bemutat hármat, az harminc szám, abból húsz erdélyi és mindig csak táncrend.
Különösebb koreográfiai vagy színpadi ötletek nélkül. Elfelejtjük valami olyan
ötlettel megsózni, amivel felkeltenénk a közönségnek azt a másfajta érdeklődését,
ami nélkül, úgy látszik, nem lehet kultúrát eladni. Még akkor is, ha ingyen adják
a jegyet. Ha ezt nem vesszük figyelembe, akkor egy idő után a közönség érdeklődése csappan. Nem revüt igényelek. Isten mentsen, hogy eltolódjunk az öncélú látványosság felé, de valami színpadi, dramaturgiai elevenségét, képzeletet mindenképp elvárok. Egy másik kérdés, pedig: a mi generációnk — tételezzük fel — megtanulta kultúránk mélységeit. Ami nemcsak táncot jelent, hanem zenét, népszokást
is. De nem kerültünk közel sem a filmhez, sem a színházhoz. A világban a rituális
6 Tiszatáj
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színház a divatos. Azok mutatják a legjobb produkciókat, ahol valamilyen gyökereket keresnek és találnak.
— Ami a Huszonötödik Színházban elkezdődött, s név szerint Jancsó Miklós és
Szigeti Károly nevével jelezhetően eredményeket is mutatott; ez a te elgondolásod
szerint volt?
— Sokakkal ellentétben, én nagyon szerettem a Huszonötödik Színházat. Először
is azért, mert egy színházi szövetkezés jött létre. Éppen a hetvenes évek elején hozott valami mást. És azért láttunk néhány produkciót, amire lehet azt mondani,
hogy nem szeretek, de azért nagyon felizgatta az ember fantáziáját, a kedélyeket.
Ami a színház életében sosem baj. Szigeti Karcsi, aki a generációmból a legtehetségesebb volt, mert a legváratlanabb, leglélegzetelállítóbb ötletekkel mindig ő jött
elő mint koreográfus, és attól, hogy ő vezette a színházat, természetes, hogy ez a
kultúra bekerült a színház áramkörébe. Politizáló színház volt; a polgárok talán
ezért is fanyalogtak, ezért ódzkodtak. A tiszta folklór felkent papjai pedig a néptánc aprópénzre váltásának tekintették. Az utóbbi magatartást sarkalatos b a j n a k
érzem a mi műfajunkat illetően. Ami azt is megmagyarázza, hogy miért is kerültünk ma, 1982-ben egy kicsit a perifériára. Elmennek a polgárok a mozgásszínházak nemzetközi találkozójára, és bocsássanak meg nekem, de ott lihegnek sokan,
hogy milyen nagyszerű, de ha eljönnének egy néptánc-antológiára a Madách Színházba, annál öt klasszissal jobb dolgokat is látnának. Olyan dolgokat, a m i k beletartoznak a mozgásszínház tárgykörébe. Végtelenül értelmes és általam tisztelt
íróemberrel vitáztam fél éjszakán át, aki az egyik produkciót magasztalta, olyat,
amit ha az utánpótlásban táncoló gyerekem ilyen fájdalmas dilettantizmussal oldana
meg, kivágnám a próbáról. Nemrég a tatabányai színjátszó fesztiválon találkoztam
egy ilyen törekvéssel. Eljöttek és végtelen magabiztossággal mutatták be produkciójukat. Láttam, hogy jó néhány értelmiségi ájuldozik. Kétségbeesve néztem hol
a színpadra, hol a rajongókra, micsoda dezorientált ízlés: ilyen dilettantizmus egy
néptáncfesztiválon említésre se kerülne! Színházba járó emberek ájuldoznak — hogy
lehet ez? Azért, mert mi néptáncosok magunkba fordultunk és elzárkóztunk a színháztól és a színház igényeitől. Nem is tudnak rólunk.
A fiatal generáció sok tehetséges koreográfusát a szakmai teoretikusok a r r a biztatják, hogy másolják a folklórt. Számomra téves és beszűkült ideológia ez. Képzeljük el azt a népi indíttatású költőt, aki mindennap egy népballadát vagy egy
népdalszöveget másol le, és a d j a közre saját nevében, mint ú j alkotást.
— A néptáncmozgalmat

mintha

túl sok torzsalkodás

emésztené

...

— Azt hiszem, így van. Az én generációm az ötven év körüliek, úgy látszik,
nehezen viselték el a sikert. Amikor a siker kezdetén voltunk, mindenki arra volt
kíváncsi, ki a második legjobb koreográfus. Mert hogy ki a legjobb, abban mindenki
biztos volt. Amikor a siker pénzben, alkotásokban is kezdett megmutatkozni, akkor
mindenki hatalmi posztokra is aspirált. De a száraz igazság az, hogy n e m olyan borzasztó nagy rang hivatásos együttes vezetőjének lenni. A mi esetünkben, a z t hiszem,
mégis ez az óhatatlan vágy bujkált és váltotta ki ezeket az iszonyatos presztízs
szembenállásokat. Ettől a kollégák nagy része begubózik, és senki véleményére nem
kíváncsi, senki nem számít. Szomorú, nagyon szomorú.
— Csíksomlyói passió. Tudom, a várszinházbeli
előadás előtt már a néptánc
nyelvére fogalmazott passió foglalkoztatott. Sőt, el is készítetted. Hogyan alakult ki
szövetséged
Kerényivel?
— Számomra a találkozás sorrendje a következő volt: két évvel ezelőtt Moszkvában, a Kongresszusi Palotában a nemzeti műsor főrendezésére Kerényi kapta a
megbízatást, én pedig az egész műsor táncos, folklór anyagát fogtam össze. Megtisztelő megbízatás volt. Kerényi Imre és a műsor szerkesztői elképzelhetetlennek
tartották, hogy ne legyen benne egy szuper népi zenekar, de természetesnek találták, hogy folkmuzsika is helyet kapjon. A Muzsikás és a Vízöntő együttest javasol82

tam, továbbá a HVDSZ Bihari és a Néphadsereg együttest is összeillesztettük.
A Kongresszusi Palotának híresen elkényeztetett és híresen hűvös közönsége van.
Minden erre készült és épült. Mondtam Kerényinek, nem jó az, ha összeállítjuk a
mezőségi blokkot, majd jön a szuper népi zenekar. Imre rádöbbent arra, hogy ha
igazán látványosari, tisztán megjelenik ez a folklór, akkor a 26 tagú cigányzenekar
sem tudja a kilenctagú folkbandát túllicitálni. A folklór iszonyatos sikert aratott.
A Háry toborzóját is szatmári verbunknak fogtam föl, és Melis mögött színtiszta
szatmári tánd jelent meg 36 fiúval. Tombolt a közönség, ismételni kellett. Ez a
munka Kerényivel minket összekapcsolt. Tavaly tavasszal találkoztunk, s kérdezte,
min dolgozom, mondtam, most fejeztem be egy passió táncjátékot. Feljött megnézni a próbaterembe. Érdekelte, mert a csíksomlyói passióra készült, végignézte a
passiómat, ami egy táncjáték voltaképpen, csak párhuzamosan van benne egy reális
szituáció is.
— Az anyagát honnan

gyűjtöttétek?

— összecéduláztuk Rossa Lacival. Mindenhonnan, még kéziratos gyűjteményből
is. Kiderült, hogy Erdélyben még protestáns vidéken is, tehát ahol a passiójátszás
rég tilos, de a népdalban és a népszokásban rengeteg töredék maradt fenn. Az én
passióm Virágvasárnaptól a Golgotáig tartott. Kerényi Imrére meglepően hatott az,
hogy a folklórban ilyen erősen él ez a szokás. Felajánlotta, hogy Rossa Lászlóval
vegyünk részt a színpadi munkában. Én nem elsősorban a koreográfiai ténykedést
tekintem fontosnak ebben, hanem, hogy amit tudtunk a népi szertartás-rendszerből,
szokásrendből, dallamvilágból, mitológiából, azt belevittük a produkcióba.

CSLKSOMLYÖI P A S S I Ó

— ... Nem képtelenség,

(VÁRSZÍNHÁZ)

hogy a Színművészeti

Főiskolán ezt nem

tanítják?

— De képtelenség. Rendezőink, de a színészek is a főiskolán semmiféle népzenét, népszokást nem tanulnak. Egyszer megpendítettem, hogy én szívesen felkészülnék erre, hogy legalább két félévben erről szó l e g y e n . . . Idáig csak Kerényi
hívott összesen egy féléves munkára elsőseihez.
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—
erre a
—
—

A munka folyamán hogyan érezted; színház
szokatlan
feladatra?
Kell erről beszélni?
Igen, mert tanulságos.

és színész

miként

volt

készülve

— A próbaidőszak első része nagyon nehéz volt. El kellett teljen egy kis idő,
amíg Kerényi szándékát maradéktalanul elfogadták. Kerényinek nemcsak jól kellett
megrendeznie, hanem közben még pedagógusnak is kellett lennie. Az eljövendő
magyar színházban, úgy gondolom, mind több és több olyan jelzésrendszert kell
bevinni, ami csak ránk tartozik. S ez borzasztó fontos: nincs értelme nekünk Párizst vagy a Broadway-t utánozni. Az odavaló. Nekünk azt kell kitalálni, ami nekünk van. Azt kell feldolgoznunk és beépítenünk. A Kőműves Kelemen és a Passió
sikere azzal is magyarázható, hogy Kerényi is és Marton László is azt vette észre,
hogy ki kell találni egy olyan jelzésrendszert, ami ránk jellemző. Én nem tudom
azt megcsinálni, amit a Jézus Krisztus szupersztárban csinálnak meg az amerikaiak.
És nem is kell.

KŐMŰVES KELEMEN

— A Kőműves

Kelemen-előadásból

(PESTI

SZÍNHÁZ)

szinte fanatikus

erő

sugárzik...

— A színészek és főiskolások hihetetlen elszántsággal kezdtek dolgozni. Kemény,
háromhónapos próbaidőszak volt. Marton rengeteg időt szánt arra, hogy ezek a
mozgások olyanok legyenek, mint amilyenek lettek. Amit például a múlatásban
csinálnak a csángó jártatóssal, az döbbenetes erejű. Marton arra érzett rá nagyon
egészségesen, hogy a Kőműves Kelement csak a mi jelzésrendszerünkben lehet megcsinálni. És ebben Szörényi Levente is kitűnő partnernek bizonyult, hiszen ha kellett, munka közben is változtatott kíséreti formát vagy dallamvezetést. Rég nem
dolgoztam ilyen kellemesen. Az alkotói gárda erősen együtt-tartott a munka folyamán, ami ritka eset.
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— A Csíksomlyói passió olyan időket imitál, amikor a hit, a liturgia összetartotta az embereket. Üres égboltozat alatt is katartikus megrendüléssel szolgál az
előadás. Mivel magyarázod?
— A lányom osztályán mértem le. Most érettségiző osztályával nézte meg, de
eljött a Bihari együttes munden tagja is, akik dominánsan középiskolások. Nyilvánvalóan kilencven százalékuk nem hivő. Ennek a kultúrának az erejét és összetartozását én nem hitnek nevezem. A játékban a keresztény mitológiának a nép kultúrájával való összefonódását, a félelmetes, vas szükségszerűséggel összetartozó struktúráját, emberségét érezték meg a nézők. Nem a hit misztikuma fogta meg ezeket
a. fiatalokat, hanem rádöbbentek az iszonyatos összetartozásra. Arra például, hogy
a betlehemezés bumfordisága és böfögő részeg öregemberei milyen csodálatosan tartóznak egybe egy megszülető gyermek életével. A végén valaki meghal a többiekért.
A fiatalokban nem merült fel, hogy egy misztikus lény halt meg, hanem egy ember
halt meg. Emberközelbe hozta ezt a kereszten függő Krisztust. Majd odaáll két
csizmás hegedűs, és elkezdi játszani azt a gyönyörű székely keservest, aztán Hámori
Ildikó elénekli egy erdélyi dalra illesztve az Ómagyar Mária-siralmat. A mindenkori anya fájdalmával. Ez döbbentette meg a gyerekeket. Lehet az, hogy fontosnak
tartjuk, hogy tudja, mi az, hogy Kalevala, tudja, mi az az Odüsszeia de amire a
magyar és a világirodalom évszázadokon át felépült, azt a mitológiát nem ismerik.
Elképesztőnek tartom. Harminc év múltán első alkalom, hogy újra szóba kerülhet
irodalmi órán a Biblia, de hány generáció felnőtt az elmúlt évtizedeken ebbéli műveletlenségben, tájékozatlanságban! Ennek a passiónak elsősorban a fiatalok között
van óriási sikere. De rögtön említem a Kőműves Kelement, amiben vallásosságról
nincs szó. Egy szakrális darab épül fel rockzenére, s ebben találkozunk egy balladamotívummal, ami egy általános iskolásnak is a fülébe cseng. Tombolnak, mert megérzik az emberi, tartalmi, formai egység sugárzását. Éppen ezért nem tartom nagyon másnak a Kőműves Kelement, mint a Csíksomlyói sikerét. A magyar színház
adós még egypár fontos dolog bebizonyításával. A magyar irodalmi, balladai világából, amelyekből pontosan ilyen sikereket lehetne csinálni. Elképzelhetetlen, hogy ne
tudjuk bebizonyítani egyszer, hogy Petőfi János vitézét nemcsak a Kacsóh Pongrácféle mázzal kell lássuk, halljuk á színpadon. Kiderülne, hogy fantasztikusan modern
hős lehet belőle. És megérdemelné a közönség, hogy a Dorottyát abban a szokásrendben és abban a történelmi körképben lássa, amiben Csokonai megírta. Remélem, hogy a Kőműves Kelemen és a Passió, vagy ezekhez hasonló más munka a
folklórt is közelebb viszi a közönséghez. Közönséget, hívőket nyerünk ezzel mi néptáncosok is.
— A szegedi szakszervezeti
néptáncfesztiválnak
szervezője, organizátora
Milyen tanulságokkal, tapasztalatokkal
szolgált eddig ez a Tisza-parti nagy
találkozó?

vagy.
táncos

— Kiderült, hogy a nem mindennapi néptánckutatás olyan szilárd alapokat
adott a magyar néptáncművészetnek, ami tiszteletre késztet minden külföldi szakembert. A magyar néptáncművészet előnybe került. Erről pontos visszajelzéseket
észlelhetünk tőlünk nyugatabbról és keletebbről is.
Szegeden az első nagy produkciót tíz évvel ezelőtt mutattuk be. Akkora sikere
volt a fesztiválnak Újszegeden, hogy a szabadtéri igazgatóság a gálát a Dóm térre
telepítette. Dramatikus játékot kértek, nem pedig esztrádműsort. Először engem
bíztak meg, hogy csináljam a Hegyen-völgyön lakodalom című előadást. Azóta is
tart ez a sorozat. Azt hiszem, a szabadtéri játékok és a város nagy örömére, mert
Európában és szerte a világon úgy tartják nyilván, mint az egyik legjelentősebb
néptánctalálkozót. Híre úgy terjedt el Európában, hogy Szegeden egyáltalában részt
venni a fesztiválon rangot jelent. Most már évente körülbelül húsz együttest kell
visszautasítanunk.
A magyar együttesek emelkedő színvonala lemérhető. És ott tartunk, hogy ezt a
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kelet-európai partnereink is beismerik már. Amikor a produkciót készítjük elő és
négyszáz táncos dolgozik együtt, a magyar táncosoknak tömegesen lehet olyan utasítást adni például: „gyerekek, a második dallam fele kimarad, ugrunk a következőre!". A külföldi együtteseknek ugyanennek a megmagyarázása egy fél órát vesz
igénybe — nem. a nyelvi nehézségek miatt.
— Miből adódik a

különbség?

— A szakmai felkészítéssel magyarázható. Itt a próbateremben a magyar gyerekek taktusra szétszedve tudják táncaikat. A külföldiek a magyar együttesek különpróbáin ezt a módszert lenyűgözve nézik. Vagy azt, hogy milyen gyorsasággal tanulnak meg motívumokat. Fordítva, a külföldieknek bizony nehezen megy. Megtörténnek olyan különösen szép dolgok, hogy például a haidaut — csodálatos erdélyi román tánc — a román együttesek élvezettel tanulják a magyaroktól.
— Milyen perspektivikus

elképzelésed

van

Szegeddel?

— Nemcsak rajtam múlik. A fesztiválnak mind nagyobb és nagyobb sikere van.
Azt tartanám jónak, ha az Idegenforgalmi Hivatal is jobban belekapcsolódna, mert
spontánul, minden alkalommal 5—600 szakmai érdeklődő érkezik. A szegedi találkozónak mindig párhuzamosan együtt kéne járnia nagy nemzetközi tanfolyammal,
ahol a folklór-szakemberek különböző elméleti és gyakorlati előadás-sorozatokban
ismerkednének a néptánc s népművészet különböző aktuális kérdéseivel. Ismerkednének a sokat emlegetett „magyar iskolával". Büszke vagyok, amikor a fesztivál
szervezettségét dicsérik. Szegeden egy perc sem hibban el. Ezt a helyi SZMT teljesen profivá vált gárdája biztosítja. Egy évvel a fesztivál előtt a meghívott együttesek
koreográfusai már itt vannak. Bemutatjuk az összes helyszínt, ismertetjük a következő év programját és feladataikat, alaposan felkészülhetnek. A táncházak fantasztikus hangulatúak. Aki egyszer az újszegedi vigadó erkélyén megáll és lenéz, és
látja a négyszáz összekapaszkodó táncost, bizonyára meghatódik. Azt hiszem, ez a
fesztivál politikájának is a lényege. Nehezen képzelhető el, hogy ezek a srácok gyűlölhetnék egymást.
— Kelet-Európa

koreográfusai,

tánckutatói

mennyire

kapaszkodnak

össze?•

— Hát, nem tudom. Azt tudom, hogy a kelet-európai kutatóintézetek táncszekcióit sokszor mi magyar koreográfusok többször látogatjuk, mint sokan az ottani
kollégák közül. Nem eléggé fogódzkodunk össze. Sok akadálya van ennek. Beszéljünk szárazon. Egy román kolléga eljön hozzánk, elmehet Méhkerékre, Elekre.
Annyit filmezhet nálunk román táncot, amennyit akar. Ha egy német kolléga eljön
az NDK-ból, szintén kedvére dolgozhat magyarországi németeknél, hiszen ez az ő
középkoruk. Én ugyanakkor ezt nem tehetem meg. Tilalmak vannak. Nem magyar
tilalmak.
— Mikor készültek

az utolsó határon túli

felvételek?

— ö t évvel ezelőtt. Aztán jött a tilalom. Én megpróbáltam az utat végigjárni
hivatalosan, kértem engedélyt, de nem jött létre. Nem értem ezt a gondolkodást.
— Nálunk elsüllyedt az ősi paraszti múlt, elmentek az adatközlők. A néptánc
ügye mintha városi értelmiségi együttesek munkájában
élne. A falvakban
megszakadni látszik a folytonosság.
— Erre sajnos nem készültünk fel. Pedig vannak különböző formulák. Talán
mindnyájan, én is hibás vagyok ezért. Portugáliában például nagyon régen megszűntek a folklorizáció útjai. Egyszerűen adminisztratív és egyházi tilalmak miatt.
Azokban a falvakban, ahol a folklór létezett, mindenütt egyesületfélék alakultak,
mint nálunk régen a gyöngyösbokréta volt. A nagypapa, fia, lánya és unokája együtt
táncol. Körülbelül a századfordulón érvényes helyzetet adják át generációról generációra. Azt az állapotot, mintha kőbe faragták volna és tökéletes tisztasággal a
maga szuggesztivitásával tudják táncolni. Nálunk például Madocsán Tóth János
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idős pedagógus iszonyatos erőfeszítéssel azt csinálja, hogy a gyerekeknek megtanítja
a falu motívumkincsét és táncanyagát, és ebből a gyerekeket improvizáltatja. Tehát
a gyerekekkel reprodukáltatja azt a funkciót, ahogyan éltek ezek a táncok. Azt hiszem, miközben helyesen azt kerestük, hogy hol lehet még megtalálni Pista bácsit,
Gyuri bácsit, aki még tud valamit — ez nagyon fontos —, aközben elvesztettünk
két generációt a helyi táncok, szokások, szervezett és tudatos átörökölhetőségéből.
— A jövőbe tekintve hogyan látod: a tánc mennyire tudja megőrizni
hagyományainkat?
— Nagyon fontosnak tartom, hogy a néptáncot a maga tisztaságában, a maga
stílusszépségében és objektivitásában megtanítsuk. Nagyon sok együttes kell legyen,
amelyek adatközlői hűséggel tudják táncolni a tiszta forrást. Ugyanolyan fontos
azonban, hogy mindig legyenek alkotók, koreográfusok, akik a saját generációjuk
élményeit tudják elmondani erről, és ezzel a tánckinccsel. Mert ez a tánckincs körülbelül a XVIII., XIX. századot jelenti, önmagában a folklór már nem fejlődik.
Ez a ritka tempó, amit ma táncolnak, nem ilyen lehetett a múlt század elején.
A verbunk, amikor a verbuválás intézményét felállították 1715-ben, akkor valamilyen ugrós jellegű férfitánc lehetett, később alakult ki mai tánctípussá. Tehát egy
kollektív alkotói folyamat végeredménye. A folklór önmagában is fejlődött és vett
fel külső hatásokat. Hál' istennek, itt Magyarországon nem mindennapi módon és
mennyiségben rögzítettük ezt. Marad a rögzítésében, mint ahogyan kőbe véstük
volna az 1930-as évektől napjainkig. így marad meg a jövő századok számára.
A rögzített anyagot mindig tudni kell, mint az ezeréves folyamat végeredményét, de
a jövőbén minden generációban kell legyenek olyan koreográfusok, akik ehhez
hozzá tudnak tenni valamit. Képpel szólva: fenn kell maradjon a szótár, és meg
kell legyen az alkotókban a képesség, hogy a szavakból költeményeket tudjanak csinálni.
— Határokon

túli dimenziójában

mi az esélye a magyar

néptáncnak?

A koreográfus szerencsés helyzetben van, ha jól fogalmazza meg a mondanivalóját, nem kell drámai küzdelmet folytatnia ennek e nagyon kis nép nyelvének a
megértéséért. A tánc nyelve nemzetközi, éppen ezért óriási lehetősége van arra, hogy
kultúránkat képviselje. Anyagunk pedig olyan erős, hogy ha tehetségesen bánunk
vele, sohase lesz gondunk, hogy újdonsággal álljunk elő.
Határokon kívül fontosabb a nyelv, mint a zene és a tánc, mert lassanként a
nyelvért is meg kell küzdeni. Erről sok szomorú példát tudok említeni. Persze
együtt volna fontos a kettő. Azt várnám ettől a századvégtői, s a következő századtól, hogy olyan helyzet teremtődjön, hogy mi, magyarok mindenütt nyelvünk gyakorlásában biztonságos sorsot éljünk. Nekünk itt, akik egy tömbben élünk, a tánc
és a népművészet más területe is, amiről keveset beszélünk, azért fontos, mert ilyenek csak mi vagyunk. Szomorúnak tartom, hogy néhány nyugat-európai kis ország
a maga kultúráját teljesen feladta, miközben a nyelvét megtartotta. Elvesztette tehát
az arculatát. Csak amerikaiul tudnak énekelni és táncolni. A népekben az információ sokszor agresszív áradata és azonnali megvásárolhatósága miatt már nem lép
fel az átformálás igénye. Nekünk az államalapítás óta fontos volt, hogy a kívülről
jött kultúrákat csodálatos átformáló erővel dolgozzuk át. Ami nálunk népi kultúra
volt, az mindig vaskapoccsal fonódott a nemzeti kultúrához. A nemzeti kultúránkat
pedig mindig külső befolyások is érték. De pillanatok alatt lekerült a gyökerekhez
és feldolgozódott. Mert az ugrós tánc például salterella vagy gaillard volt, ezt nem
lehet elvitatni, beleértve a legényeseket is. A csárdás sem jön létre a forgóstáncok
nélkül, amelyeket egész Európában táncoltak. És a körtáncokat se a sztyeppéról
hoztuk magunkkal. Megtanították az itt élő vágy letelepedő népek. Ha már így átdolgoztuk a magunk arculatára, akkor tartsuk is meg. Ebben a formában már csak
réak jellemző; Mert amit most újonnan kapunk Nyugatról vagy máshonnan, azt a
nép már sose fogjá feldolgozni.
ABLONCZY LÁSZLÓ
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