
MŰVÉSZET
Országos Néptáncfesztivál Szolnokon
A hazai néptáncmozgalom jelentős
eseményének színhelye volt Szolnok,
május 17—19-e között. A Tisza-parti
város XII. alkalommal adott otthont
az országos néptáncfesztiválnak, mely-
re az idén a korábbiaknál jóval töb-
ben érkeztek — 23 együttes ezeregy-
száz táncosa. A megnövekedett érdek-
lődés azt is jelzi, hogy a néptáncmoz-
galomban egyre rangosabb helyet fog-
lalnak el a szolnoki fesztiválok, élvo-
nalbeli együtteseink mind nagyobb
jelentőséget tulajdonítanak a Tisza-
parti bemutatkozásnak, megmérette-
tésnek.

A fesztivál május 17-én délután az
együttesek színpompás utcai felvonu-
lásával kezdődött, majd este, illetve
másnap délután a Szigligeti Színház-
ban a bemutatókkal folytatódott. A
produkciók nem csupán azért voltak
színesek, mert a legkülönbözőbb táj-
egységek eredeti táncai, hagyományai
elevenedtek meg a színpadon, hanem
azért is, mert ezek más-más felfogás-
ban, előadói-, koreográfiái stílusban
kerültek a nézők elé.

A zsűri, amelynek elnöke Mácz Lász-
ló, a Táncművészet című folyóirat fő-
szerkesztője, az ANOT művészeti bi-
zottságának vezetője volt, tagjai kö-
zött pedig ott láthattuk Halmos Bélát,
az MTA Zenetudományi Intézetének
munkatársát, Szabó Iván szobrászmű-
vészt, Györgyfalvai Katalin koreográ-
fust a Népszínház táncegyüttesének
művészeti vezetőjét, ár. Pesovár Ernőt,
az MTA Zenetudományi Intézetének
osztályvezetőjét, az ANOT elnökét,
Fuchs Lívia kritikust, a Táncművé-
szek Szövetségének munkatársát, va-
lamint Lelkes Lajos főszerkesztőt, az

ANOT elnökhelyettesét — május 19-
én, vasárnap hirdetett eredményt.

Szólótáncos díjat nyert Balázs Gusz-
táv, a Nyírség táncegyüttesből. A ze-
neszerzői díjat Brükler Tamás, Virág-
völgyi Márta és Rossa László kapta
meg. Zenei előadói díjban Ótott Ko-
vács Zsolt, a szegedi Délép tancegyüt
tes zenekarának furulyása, zenekari
díjban pedig a budapesti „Zalfca" és a
„Bartók" Táncegyüttes zenekara, il-
letve a debreceni Üj Délibáb együttes
pott bemutatott művei alapján Dió-
szegi László, Farkas Zoltán, Stoller
Antal, Zsuráfszky Zoltán, Varga Zol-
tán, Osskó Endréné és Mucsi János.
Magasabb fokozatú koreográfiái ní-
vódíjjal ismerték el Szögi Csaba és
Botos József munkátját, s a legrango-
sabb nívódíjat e kategóriában Janek
József nyerte el.

A fesztiválon nyújtott összteljesít-
ménye alapján együttesi nívódíjjal ju-
talmazták a Szövetkezetek Jászsági
Népi Együttesét, az Építők Hajdú
Táncegyüttesét és a Szeged Táncegyüt-
test. Magasabb fokozatú nívódíjat ka-
pott a dunaújvárosi „Vasas", a szolno-
ki „Tisza", a kaposvári „Somogy", a
nyíregyházi „Nyírség", s a szegedi
Délép „Napsugár" táncegyüttese. A
fesztivál legmagasabb együttesi nívó-
díját, a fődíjat a székesfehérvári Álba
Regva táncegyüttes vehette át Bíró Bol-
dizsártól, a városi tanács elnökhelyet-
tesétől. A Jászkun díjat a közönség
szavazatai alapján a szolnoki Tisza
táncegyüttes kapta meg. Szabó Iván
szobrászművész pedig a Nyírség tánc-
együttesnek adta át az általa alapított
vándordíjat.
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