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A ház legjobbjai táncoltak a bemutatón
Az elefánt én vagyok. Lassan,
bambán és nagy erőfeszítések
kel próbálom megérteni, hogy
miért pont ezt, miért a Don
Quijotét mutatták be az Operá
ban. Harangozó Gyula, a ba
lettigazgató azt mondta, hogy
a nehéz modem este után sze
rettek volna valami könnyen
emészthetőt kínálni a közön
ségnek. Hát, lehet, hogy ez az
egész másnak könnyen emészt
hető, nekem még a történetet
sem sikerült tökéletesen meg
értenem. Basil úgy akarja rá
venni apósjelöltjét arra, hogy
hozzáadja a lányt, hogy színleg
öngyilkosságot követ el, mire a
zord atya rögtön beleegyezik
abba, hogy a lány hozzámenjen
a halotthoz. Van ennek valami
mélyebb vagy magasabb értel
me? Driádok táncolnak külön
böző szappanszínű ruhácskák
ban, és körülöttük szalad né
hány kört egy hálóinges Ámor.
Érintve vagyunk valamikép
pen a jelenetben? Nyilván nem
a történet az érdekes, de akkor
mi? Talán a zene. Csakhogy
nem emlékszem, hogy valaha

TEKNŐS MIKLÓS FELVÉTELE

ennél silányabb zenét játszot
tak volna az Operaházban.
Ludwig Minkusz szerzeménye
egészen egyszerűen iszonyatos,
mindent tízszer mond el, pedig
már elsőre is unalmas, tinglitangli hejehuja valami spanyo
los kolorittal.
Az eszme bizonyára az, hogy
legyen tánc, tánc és tánc, a töb
bi nem érdekes, de valahogy
mégis nehéz kényelmesen hát
radőlni és élvezni a színpadot,
miközben a cselekményes ba
lett cselekményének se füle, se
farka, a zene pedig igen közel
jár a teljes elviselhetetlenséghez. Nem arról van szó, hogy a
klasszikus balettnak vége, láb
ujjhegyen már nem lehet sem
mi lényegeset mondani a kö
zönségnek. Ugyanezeket a
mozdulatokat maiakká lehet
tenni, és történik is rá kísérlet
a színen. Természetesen nem
arra a jelenetre gondolok, ami
kor Don Quijote a dárdájával
viccesen herén üti a gazdag ké
rőt alakító Erényi Bélát, ha
nem, mondjuk, Aleszja Popova
egy-egy fintorára, vállrándítá

sára. A gesztus teljesen mai, az
elkényeztetett szép lány sértett
mozdulata mégsem lóg ki vég
zetesen a klasszikus mozgások
közül.
Igazából nincs mire panasz
kodni, az első szereposztásban
elég erős karakterek táncoltak
ahhoz, hogy emlékezetessé, bi
zonyos pillanataiban pedig
széppé tegyék az estét, de
mintha mindez a darab, zene
ellenére történt volna. Tempe
ramentum volt Venekei Mari
anna és Nagyszentpéteri Mik
lós cigánytáncában, légies fi
nomság Volf Katalinban, mély
szenvedély Hágai Katalinban,
komikumba hajló, de határo
zott férfiasság Csonka Rolandban, elegancia a végére a meg
szokottnál kissé talán fárad
tabban mozgó ifjabb Nagy Zol
tánban. A névsorból is látszik,
hogy a ház legjobbjai táncolták
a bemutatót, és ettől az est néz
hető volt és maradt mindvégig.
De legközelebb, azt hiszem,
mégsem kellene ennyire kímél
ni a közönséget.
Fáy Miklós

Az ember fekszik gyanútlanul
a Tisza-parti mólón, sütteti a
hasát a napon, amikor egyszer
csak megszólal a füle mellett
egy furulya, azon egy régi ked
ves dallam. Dresch Mihály az,
aki fújja, még le sem száradt
testéről az úszás közben rára
kódott szürkészöld víz. Itt nem
szednek belépőt, nem kérnek
autogramot, magunk között
vagyunk, körülöttünk pedig a
természet.
Jeanne Lee és Mai Waldron
hasonló természetességgel ké
szült az esti koncertre. (Ott
azért volt már belépő.). A két
őszülő fekete művész már a
technikai szünet alatt a szín
padon próbálgatta egymást,
kicsit úgy, mint otthon, családi
körben. Aztán, amikor eljött az
idő, néhány percre lementek,
illedelmesen megvárták, míg
bekonferálják őket, és - kicsit
szervezettebb formában - ott
folytatták, ahol abbahagyták.
Dresch, Lee és Waldron Szabados György mellett - a
közelmúltban megrendezett
Jazz, improvizatív zene... elne
vezésű fesztivál legfőbb pillé
rei voltak. A helyszín a vajda
sági Kanizsa, lassan pusztuló
magyar település a Tisza part
ján. A csönd városa - írta Gál
László költő, így, „ö”-vel. Nem
a pusztítás utáni hangtalan, si
ket csendé, hanem a vala
mennyi hangot és a mozgást
magában hordozó, a teljességet
jelentő csöndé. E folyók szab
dalta szikes déli síkság - mint
arra Hamvas Béla is rámuta
tott - mindig gazdag volt te
hetségekben. Kanizsa szellemi
kisugárzása viszont még az át
lagosnál is nagyobb: itt szüle
tett többek között a költő Tol
nai Ottó és Koncz István, a fes
tő Dobó Tihamér, a világhírű
Jel Színház vezetője, Nagy Jó
zsef és a század első felének
egyik legismertebb európai he
gedűkészítő mestere, Tóth Jó
zsef. (Egyébként Szeles Móni
ka szülei is innen származnak.)
Az utóbbi néhány évben pedig
Kanizsa az improvizatív zenei
áramlatok legfontosabb délvi
déki központja lett.
A mostani fesztivál már a
harmadik a sorban, az elsőt a

szerb Nasa Borba országos na
pilap az év eseményének és leg
jobban szervezett rendezvé
nyének kiáltotta ki 1995-ben.
Anyagi nehézségek miatt mégis
úgy tűnt, a kezdeményezés
hamvába hal, a tavalyi progra
mok inkább csak a létezés té
nyét demonstrálták, az idei
eseménysor azonban erős, ze
neileg és szellemileg egyaránt
magas színvonalú volt. Hála az
egyébként főként munkások
toborzásával és sportolók tá
mogatásával foglalkozó kani
zsai Ifjúsági Szövetkezet szer
vező energiáinak, valamint többek között - a jugoszláviai
Soros-alapítvány és a magyarországi Illyés Közalapítvány
támogatásának.
A szervezők elsődleges célja,
hogy e szeptemberi hétvégén
Kanizsán valódi műhelymunka
folyjon, elsősorban közép-eu
rópai hangsúllyal. Hogy az eb
ben a térségben komolyan lat
ba eső muzsikusok jelen legye
nek, találkozzanak egymással,
a helybéli színvonalas muzsi
kusokkal és a legkülönbözőbb
stílusú, de minőségben hozzá
juk mérhető külföldi művé
szekkel. Egyik lelkes művésze
ti támogatójuk a világhírű ze
neszerző, Ligeti György, aki
mindig is nagyra értékelte a
kortárs zenének azt az áramla
tát, amelyre a szervezők Kani
zsán építenek. Nevezetesen
Szabados Györgyöt és szelle
mi-zenei körét.
Szabados György triójával
az idén kétszer is fellépett,
adott egy kicsit hosszúra nyúlt
koncertet, valamint egy ke
gyetlen, de zseniális miniatúrát a Jel Színházzal közösen. A
zene, a mozgás és a színházi
elemek az előadásban tökéletes
egységet alkotnak. A társmű
vészetek egyébként minden év
ben jelen vannak, eddig a szer
vezők elsősorban a bennszülött
Nagy Józsefre építettek, jövőre
pedig a filmművészet adekvát
irányzatait szeretnék bevonni
a programba.
A programok telt ház előtt
zajlottak, a közönség közel fele
Kanizsán kívülről jött, főként
Zentárói, Újvidékről, Szeged
ről, Szabadkáról, Belgrádból

és Budapestről. A délutánon
ként a természetben tartott ze
nei szeánszokon is bőven akadt
bámészkodó. A Szertartás a
nagy fáért elnevezésű koncert
egy letűnt világ emlékét idézte:
a monarchia idején a lassan ki
száradó hatalmas kőrisfa körü
li pódiumon vasárnaponként
keringőket és menüetteket ját
szottak a helyi muzsikusok,
miközben a polgárok az akkor
még rendezett parkban korzóz
tak. A Tisza-mólón Dresch Mi
hály társaival két éve a naptól
búcsúzott, idén pedig a folyó
lassúságát tapogatta, de zené
jükben a háromszáz évvel ez
előtti zentai csata zaja is felsej
lett.
Ezen a koncerten tűnt fel
először a duóban később mél
tán nagy sikert aratott Miroslav Jovancic. A félig magyar,
félig szerb palicsi fiatal hege
dűs népzenei alapú improviza
tív zenét és klasszikus dzsesszt
egyaránt kitűnően játszik, ro
busztus alkatát meghazudtoló
finomsággal és belső tűzzel. A
szabadkai Etnokor együttes
tagja, szabad idejében tanár,
ha egy kicsit nyugatabbra szü
letik, lényegesen többre vihette
volna.
A jellegzetes lengyel hagyo
mányban gyökerező dzsessz je
les képviselőjének, Wlodzimierz Nahomy triójának kon
certjén még a belgrádi lengyel
nagykövet is megjelent. Nem
hívták, ő akart jönni, protokoll
nélkül, köszönteni a zenésze
ket. Irigykedve nézte ezt Bics
kei Zoltán, a fesztivál művé
szeti vezetője is, hiszen harma
dik éve csinálják ezt a feszti
vált, a magyar kulturális veze
tők mégsem érdeklődnek. Mint
ahogy annak idején, 1979 és
1988 között az újvidéki
dzsessznapokon is egyetlen al
kalommal jelent meg valame
lyik másodtitkár. Ez a magára
hagyottság kicsit fáj a szerve
zőknek, de igazából nem kese
rű a szájuk íze, mert a legkü
lönbözőbb, egymással gyakran
perlekedő erők támogatják
őket. És közben hagyják, hogy
szabadon dolgozhassanak.
Jávorszky Béla Szilárd

A s z e r e p e t m in d ig c s is z o lju k
Ifj. N a g y Z o ltá n tá n c m ű v é s z a D o n Q u ijo te b e m u ta tó ja e lő tt
A Don Quijote nem feltétlenül a Búsképű Lovag története. Egy ba
lettdarabban lehet egy borbély szerelmi regénye is anélkül, hogy az
eredeti mondanivaló megváltozzon. Az Operaház színpadán a múlt
hét végén mutatták be először a Marius Petipa műve alapján készült
Don Quijote-balett legújabb koreográfiáját. Basil, a borbély főszere
pében a Liszt-díjas kiváló művész, ifjabb Nagy Zoltán lépett fel.
- Cervantes regényében a ba
lettdarab két főszereplője nem
található meg. Szerepeltetésük
re azért volt szükség, mert az
eredeti történetet nem lehetett
volna a táncban ilyen izgalma
san megfogalmazni. Basil és Kitri két népi figura, szerelmi bo
nyodalmaik szövik át a darabot.
A fő mondanivaló azonban
ugyanaz: Kitri Dulcinea esz
ményképe, a két szerelmes há
zasságát végül Don Quijote erő
szakolja ki.

hetséges forrásból felkészülök.
Nagyon jó támpontok a Shakespeare-drámák, a Zefirelli-filmek, jó fogódzó a táncos elődök
színpadi megoldásainak ismere
te. A szerepeket természetesen a
saját egyéniségünkre kell for
málnunk. Az alakítás pedig ak
kor jó, ha az ember ezer százalé
kig elhiszi magáról, hogy ő azon
az estén Herceg, Rómeó vagy ép
pen Basil. Enélkül nincs kisu
gárzás.

csak a közönség előtt válik va
rázslattá.
- Minden főszerepet eltáncolt
már. Mi jöhet még?

- A kortól függően még több
feladat is várhat egy táncosra. A
Rómeó és Júliában például a kü
lönböző generációknak több fő
szerep is íródott. Születnek új
koreográfiák, az idő múlásával
pedig egyre érettebbé válhat a
művész, mindig tökéletesedhet a
tudás. Sosem elégedhetünk meg,
a szerepet mindig csiszolni kell.
Rómeót majdnem tíz éve tánco
lom, de még most is annyi min
den újat tudtam az egyéniségé
ben felfedezni, hogy szinte új
szereppé vált. Bár előfordulhat,
hogy két-három év múlva már
nem lehetek hősszerelmes.

- Premier előtt a táncos napi tíz
- Mikor eldöntötte, hogy táncos
- A darabot először a Bolsoj Ba órát is gyakorolhat. Évtizedeken ke lesz, nem rémisztette a pálya rövidsé
lett mutatta be 1869-ben. Nem vált resztül nap mint nap nem fásulhat el? ge?
- Ha éppen nem premier előtt
mára elavulttá?

állunk, akkor az is előfordulhat,
hogy két-három szerepre kell
egyszerre készülnünk. Lassan
építkezünk: először a lépések
sorrendjét, majd a tánctechnikai
elemeket vesszük át. Ez minden
partnerrel másképpen megy:
mindenkinek máshol van a súly
pontja, másképp kell fogni az
emeléseknél, a forgatásoknál.
Sosem éghetünk ki, ezért csak az
utolsó négy-öt próbán jön mind
ezekhez a művészi többlet. A
legtöbbet mégis az előadásokon
- A legkülönfélébb karaktereket
adjuk ki magunkból - a darab
formálta már meg. Most visszatér a

- A nagy klasszikus balettek a Giselle, A hattyúk tava - mind
múlt századi, majdnem egyidős
alkotások. A korszerűséget nem
ez befolyásolja. A szentpétervári
és moszkvai együttesek a Don
Quijotét négy felvonásban ad
ják, de manapság minél tömö
rebben és érdekesebben kell koreografálni. A mostani magyar
változat pergőbb, cselekményesebb két felvonásból áll. A törté
net azonban ugyanaz.

- A szüleim révén családi tra
díció a balett. Természetes, hogy
táncos lettem. Egy teljes ener
giával végzett munka után
ugyan idővel elfáradhat a test,
átalakul a művész - de vannak
„levezető” szerepek, amelyek
kevesebb technikát- és több mű
vészi kifejezést igényelnek. Ami
kor pedig az ember erre a pályá
ra adja a fejét, a tehetségét, a
testét-lelkét, akkor sosem kese
reg azon, hogy ez a csoda talán
csak huszonöt évig tart.
Tölgyesi Gábor

lírai szerepekhez?

- A sors ajándéka, hogy a lírai
és a karakterszerepekhez is
megfelel az alkatom. Basil alak
ja művészileg nem annyira
összetett, mint Rómeó vagy
Spartacus egyénisége, a szerep
inkább tánctechnikai tudást igé
nyel. A klasszikus balettek közül
ez talán az egyik legnehezebb
táncos feladat.
- Hogyan lehet ennyire különböző
alkatú egyéniségeket egyaránt jól
megformálni?

- Ha tudom, hogy új szerep
vár rám, akkor arra minden le
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Összeállítás a főiskoláról: Most is meghatározó a mester szerepe, de leg
alább ilyen fontos a nyitottság, a sokszínűség, az ingergazdagság. (Nánay István beszélgetése Huszti Péterrel, a főiskola rektorával) Proble
matikus az is. hogy a főiskola bármilyen szakos hallgatói csupán a pszi
chológiai naturalista (Sztanyiszlavszkij-féle) színjátszás, azaz egyfajta
kisrealista játékstílus hagyományát sajátítják el, így a stilizálás meré
szebb érvényesítésével kísérletező rendezések is gyakran a hazai előa
dások többségének játékmódját uraló konvenciók felé fordulnak, s emi
att jócskán veszítenek kezdeményező erejükből. (Kékesi Kun Árpád a
végzős rendezőhallgatókról)

Dresch Mihály és társai a folyóparton

DORMÁN LÁSZLÓ FELVÉTELE

J é g a la tt is le h e t t is z t a a v í z
S z á z h u s z o n ö t é v e s a z E L T E fin n u g o r ta n s z é k e
Hazai és külföldi nyelvtudó
sok, nagykövetek és egyetemi
tanárok meg hallgatók előtt
észt, udmurt és magyar nép
dalt énekelt egy Tartuban ta
nuló udmurt nemzetiségű
egyetemista, Irina Orehova így kezdődött tegnap az a tu
dományos konferencia, ame
lyet abból az alkalomból ren
deztek, hogy 125 esztendeje elsőként a világon - alakult
meg az ELTE finnugor tanszé
kének elődje.
A tanszék mai vezetője, Do
mokos Péter emlékezett meg
az alapítóról, Budenz Józsefről
és a távolabbi elődről, Sajnovics Jánosról, aki először bizo
nyította a magyar nyelv finn
ugor eredetét. Sokan támadták
J

őket ezért. A nemzeti múltat
főképpen a magyar nyelv régi
ségével bearanyozni szándéko
zók Bécs megbízottjának tar
tották a német földről érkező
Budenzet, és azzal átkozták ki,
hogy „a magyaroknak nincs
közük holmi halzsírszagú fin
nekhez” - pedig a tudomány
nem genetikai, hanem csak
nyelvrokonságról beszél.
Az Udinében kutató Honti
László mindezt azzal toldotta
meg, hogy a legutóbbi fél év
században „a Burg ügynöke”
bélyeget „a Kreml ügynöke”
címke váltotta föl - ez, persze,
ugyanolyan képtelenség. Fel
hívta a figyelmet a históriai és
az összehasonlító kutatási
szempont egyaránt fontos vol

tára, valamint arra, hogy „a
tudomány embereinek kapcso
latai egyengetik az utat a gaz
daság embereinek a kapcsola
tai előtt”.
Jean-Luc Moreau a párizsi
nyelvtudós szemszögéből egye
beken kívül azt hangsúlyozta,
hogy a magyar kutatók - köz
tük a tanszék munkatársai akkor is hídként kötötték össze
a egyetemes finnugrisztikát a
Szovjetunióban élő és nem ál
lamalkotó kis finnugor népek
kel, amikor a közvetlen kap
csolat politikai okokból lehe
tetlen volt.
A konferencia ma folytatja
munkáját.
D. Gy.
/

