
BALETTCIPÖ 
Június 22-én új érde-

kes műsor-sorozat su-
gárzását kezdi el a tele-
vízió. A sorozat céljá-
ról és jelentőségéről a 
műsor vezetője Kun 
Zsuzsa, az Operaház prí-
mabalérinája s az Álla-
mi Balettintézet igazga-
tója ismertetéséből idé-
zünk: „A műsor célja, 
hogy megismertesse a 
nézőkkel hazai táncéle-

Pártay Lilla a Hattyúk ta-
vában 

tünk kiválóságait. Ezek 
a művészek, noha hosszú 
évek óta részesei itthoni 
és külföldi sikereknek: 
érzésem szerint mégsem 
olyan „népszerűek" és 
ismertek, mint a velük 
egyenrangú színészeink, 
énekeseink, zenészeink. 
Táncműsorokkal eddig 
nemigen kényeztetett el 
bennünket a televízió. 
(Ezt a hiányt remélem 
pótolja a most megindu-
ló sorozat, a Balettcipő.) 
A táncos arca elmosódik 

a néző emlékezetében, 
hiszen még a képernyő 
előtt ülve is, a táncos 
egész testének mozgását 
figyeli. A félig-ismeret-
ségnek ebből a méltat-
lan állapotából csak egy 
jó tévésorozat szabadít-
hatja ki táncművészein-
ket." 

Talán e néhány mon-
dat már jelzi is a prog-
ram egészét: a balettmű-

Slpeky Levente A rosszul 
őrzött lány cimű balettben 



vészét népszerűsítéséhez 
az egyetlen alkalmas tö-
megkommunikációs esz-
köz a televízió. De a Pé-
csi Nemzeti Színházon 
kívül — olyan sincs, 
amely a modern törek-
véseknek rendszeresen 
otthont adna. Annak te-
hát, aki ma hazánkban 
balettelőadást akar lát-
ná, az Operaház, az Er-
kel Színház, vagy legfel-
jebb Pécs áll rendelke-
zésére. Ez — úgyszólván 
— ,.adottság", amiből — 

Csarnóy Katalin és Havas 
Ferenc-Czerny: Etűdök el-

mű balettjében 

pro és kontra — sok 
minden következik, egy 
azonban feltétlenül: 
nincs még egy olyan 
művészeti ág, amely 
ennyire rászorulna a té-
vé segítségére, mint a 
balett. 

A magyar közönség 
Harangozó Gyula, Fülöp 
Viktor, Lakatos Gabriel-
la, Havas Ferenc, Kun 
Zsuzsa, Róna Viktor, 

Orosz Adél, Kékesi Má-
ria, Sdpeky Levente ne-
vével asszociálja felsza-
badulás utáni balettmű-
vészetünk vezető élőadó-
gárdáját. A fiatalabba-
kat már kevésbé ismeri. 
Nem készült riport a 
végzős növen dékekkel, 
nem „játszanak" — már 
a diploma kézhezvétele 
előtt — pl. tévéfilmek-
ben, nem mutaithatják 
be önmagukat, minit a 
kezdő színészek. A kül-
földi nemzetközi balett-



versenyen való részvé-
telnek — még ha arany-
érmes győzelem is a vé-
ge — alig van hazai 
visszhangja. Nincsenek 
„első kötetes" koreográ-
fusok; még olyan balett-
stúdió sincs, ahol önál-
ló munkáikkal meg le-
hetne ismerkedni. 

A televízió segíteni 
akar. A most induló so-
rozat a szónak albban az 
értelmében új, hogy 
„ilyen, még nem volt". 
Az operai balettreper-
toárból idéz értékes-jel-
legzetes részleteket, fia-
tal művészek tolmácso-
lásában, egymásnak 
„kölcsönösen megfelel-
tetve" szerepet és elő-
adót. Dvorszky Erzsébet, 
Forgách József, Csarnóy 
Katalin, Meízger Márta 
és a többiek önmaguk-
ról, művészi alkatukról 
is vallanak. A Balettcipő 
című sorozat tehát kettős 
feladatot lát el: kereszt-
metszetet ad főként a 
klasszikus repertoárból, 
s egyúttal portrét rajzol 
a táncosokról. Ezzel ter-
mészetesen a balettmű-
vészet sajátos értékeire, 
kifejező erejére is fel-
hívja a figyelmet. Való-
színűleg sok új hívet sze-
rez majd ennek az ősré-
gi, de mostohasorsú mű-
vészetnek — ha sikerül 
nézőivel megértetni, 
vagy legalábbis megsej-
tetni a balett elvont 
mozdulatnyelvét 

A megértéshez termé-
szetesen a megérteni-
akarás is szükséges. S, 
hogy a néző, akiben 
megvan erre a hajlandó-
ság, ne maradjon magá-
ra a produkcióval, s 
hogy a mintegy 300 évet 
felölelő táncanyag labi-
rintusában könnyen el-
igazodjék, arról, Kun 
Zsuzsa gondoskodik 
majd. 

KAÁN ZSUZSA 

HOSSZÚ, FORRÓ... 
Sanyarú körülményeim megakadályoznak ab-

ban, hogy a Hosszú, forró nyár élvezetes, bár nev. 
túl éles sajtóvitában résztvegyek. Sőt abban is, 
hogy tizenhárom részen keresztül minden csütör-
tök estémet a képernyő előtt töltsem, elmélyedve 
Ben és Clara szerelmének kibontakozásában. Két-
három folytatást — kritikusi kötelességérzetből — 
megnéztem ugyan, de korán felismerve, hogy ebből 
nagy siker lesz, továbbá azt is, hogy az ügy a mű-
vészet szféráján kívül esik — abbahagytam élve-
zését. Valószínűleg optimista természetem okozta, 
hogy a benne rejlő ideológiai veszedelmeket nem 
tartottam súlyosabbaknak, mint a mozikban mind-
untalan látható western filmek veszedelmeit (hogy 
egyéb műveknek a miénktől idegen ideológiáról és 
filozófiáról ne is beszéljek). Mégis egyetértettem 
azokkal az elemző cikkekkel (például a Jovánovics 
Miklóséval, melyek a mesétől elbűvölt nézők mil-
lióit higgadtan figyelmeztették arra, hogy a mesével 
együt mit ne szívjanak magukba. Azoknak a cikkek-
nek olvasására azonban, melyek apokaliptikus vízi-
ókban tárták elénk a Hosszú, forró ... rémültségét 
— már nyugtalanság fogott el. Rengeteg emberrel 
beszélgettem ugyanis, aki az ál-Faulkner sorozatot 
megnézendő: sietősen elhagyta munkahelyét, a fod-
rászt, a közértet, az italboltot, sőt az utcát is — de 
egy sem mondta közülük „Rohanok haza, hogy be-
levessem magam az amerikai életforma gyönyörei-
be". Mindenkitől csak Ben és Clara szerelmének 
viszontagságairól hallottam. Ezért hökkentem meg, 
amikor nagy napilapunk tévékritikusa a skizofré-
nia lehetőségével rémítette meg nézőink millióit, 
ezt írván: „Csütörtök esténként a tévénéző mint-
egy tudathasadásos állapotba került. Ugyanis fél-
nyolctól nyolcig az Amerikát elítélő híreket hall-
gatta a televízióban ... Nyolc órakor viszont elkez-
dődött a sorozat, amely az our country eufóriájá-
ban lihegte a néhány perccel előbb elmarasztalt 
ország életformáját..." Ami engem illet: szorgal-
masan hallgatom a tévé esti félcfrás hírműsorát. 
Nagyon lehangolna, ha félórán át csupán Amerikát 
elítélő híreket hallhatnék benne, s nem értesül-
hetnék hazánk és a világ egyéb eseményéről. Sze-
rencsére, nincs így. S ha — megfelelő alkalmakkor 
— bírálják is az amerikai politikát: magát Ameri-
kát elítélő híreket, kommentárokat még nem hal-
lottam egyáltalán. Nemhogy fél órán át szakadat-
lanul. A cikket befejező szónoki kérdés viszont he-
ves vággyal töltött el. „Vajon bemutatná-e mond-
juk a CBS — a mi hőseinket felvonultató Egy óra 
múlva itt vagyok-at? — kérdi a kritikus. Valóban 
itt lenne az ideje, hogy a mi ideológiánkat is olyan 
fordulatos, szórakoztató filmekbe szőjük bele, me-
lyeknek amerikai vetítésekor kiürülnének New 
York, Washington stb. utcái. 

HÁMOS GYÖRGY 


