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A FákIUa Horvát Tdnceqqüttes bemutatója

A szó lehet  legiobb é rtemé ben, akár affé le családi
vállalkozásnak is tekinthetné nk a Fáklqa Howát Tánt,
egaüttes iú nius l l-i bemutató el adását a Pesti Magaar
szí nházban.

Az alapí tó koreográfus - Kricskovics Antal é rdemes
m vé sz, a ké t ré szes m sor rendez je - mellett
ugyanis táncokat tervezett mé g é lete társa, Szilcsanov
Mária, aki Gombár ]udittal osztozott a jelmezek megál-
modásában é s kivitelezé sé ben, továbbá leánya,
Kicsftovics ]elica is,   egyé bké nt most Vé gezte el a Ma-
gyar Táncm vé szeti F iskola háromé ves koreográfusi
szakát, é s diploma-munkája volt az est els  száma,
amit helyszí ni folklór-kutatás nyomán állí tott össze. A
famí lia ré szvé teie ezzel mé g korántsem Volt telies,
mert a m sorfüzet borí tó|ának szí nes fotóit ifjabb
Kricskovics Antal ké szí tette, profi szinten, Kricskovics
Ielica ráadásul szebbné l-szebb szóIószámokat táncolt.

Amennyi el nye lehet annak, hogy m vé sz-család-
ba születik az embet talán ugyanannyi a hátránya is,
hiszen akarva-akaratlanul a szül i teliesí tmé nyhez
mé rik a gyermek produkcióiát, f leg akkor, ha azonos
el adáson kerül szí nre, Nos, az adriai té rsé g táncaiból
é s dalaitól ihletett ,,Dukátok" - mint aZ est nyitánya -
ré szben hagyományos, ré szben korszer sí tett kosz-
tümieivel is jelezte azt a köZé putat, azt a Sajátos át-
menetet, amelyet az eredeti folklór valamint a szí npa-
di tánc köZött ké pvisel- E sorok í róia - sajnos - nem

ismeri annyira a szóban forgó ré gió ma is é l  né pm -
Vé szeté t, hogy el tudná dönteni: aZ aprózó alaplé pé -
sek mellett elóforduló, é rdekesen kifelé  fordí tott láb-
fej  té rdemelé sek modernnek t n , groteszk motí vu-
ma, vaion egy az egyben átvett né pi elem, avagy az if-
jú  koreográfusn  saiát ötlete volt-e? Mindenesetre
Kricskovics ]elica, a kisebb-nagyobb fiú - é s leánycso-
portok, Valamint a teljes együttes mozgatásában vál-
tozatosságí a törekedett, a láncvonaltól a kör-formáci-
ón át, a spontán tömegielenetekig- A koreográfia a
SZimmetrikus é pí tkezé s elvé t követte. Emiatt, S talán a
puritán lé pé sanyag miatt t nhet kissé  monotonnak
utóIag a szám. Igazi ellenpontot ielentett az ,,lgraj
kolo" cí m , a Mura-menti gyermekiáté kokat megidé z 
,,aprók tánca", meIyben hófehé r ruhában é s mezí tláb -
a fiú knál kalappal, a lánykáknál szalaggal kiegé szí tve a
falusi öltöZé ket - ropták a táncot, A korábbról ismert
produkciók sorába í ródott a ,,Páris almáia" cí m  mito-
lógiai té máiú  táncjáté k felú ií tása is. Gorjonác llona,
kricskovics ]elica é s szú cs Emese más-más n tí pust
ieIení tett meg a sodró erej , egzotikus ritmusokra é s
melódiákra, Mé gis azonos volt a sorsuk, minden egy-
más közötti veté lkedé s ellené re, amelyet váratlan, hu-
moros fordulattal zárt le simon Dean akrobatikusan
rusztikus tánca, amikor a vé gé n annak átadása helyett
megeszi az almát,,. Az els  ré szt ,,Sastanak" né ven
dé l-baranyai táncok füzé re, Lakodalmi dal, valamint a



szlavóniai tavasz hagyományos forgataga zárta, a né ,
z k lelkes tapsától kí sé rve, a zsrlfolásig megtöltött
szí nházban,

A második ré sz triptichonia a három világvallás - a
kato]ikus, a zsidó é s a pravoszláv - lé nyegé t próbálta
megragadni a koreográfia nyelvé n, A születé s, halál é s
feltámadás mozzanatai, a karácsonyi ünnepkört l a
hú své tiig követté k egymást, Az ,,É gi iel" hé t n alakja
Vöí ös-fekete köntösé ben, mennybe ré Vül  tekintettel
é s magasba tör  kalaival kora-teneszánsz freskók at-
moSZfé ráját árasztotta, A kifordí tottan imára kulcsoló-
dó ké zfeiek, az alázatos meghajlások, a té rdre borulá-
Sok Fí a Angelico é s Giotto naiv angyalainak szárny-
csapkodását idé zte fel számomra, a zágrálsi Lado é nek-
együttes é s zenekar gyönyör  oratórium ré szleté nek
magnóról felhangzó kí sé reté ben. Pe ,Áldozat/ok" hat
fé rfitáncosa ismé t kricskovics Antal vé rbeli é s rutinos
m sor- felé pí té si elké pzelé seit igazolta, ameJIyel egy-
re fokozni tudta aZ összhatást, A f papok (Nacsa

Szasa, Né meth Dánie], Polí ánác Márkó, Tonfta Dávid) ma-
gas föVege é S b  köntöse tet t l-talpig feketé ben is a
kereng  dervisek hófehé rben rótt köreit idé zte, egé -
szen az extázisig, A drapé riák fest i red kbe rende-
z dtek (akárcsak korábban a három görög istenn  pa-
rasztasszonyi hasonmásainak háromsarkú  kend i a
Páris almáiában ), mí g a ]é zust alakí t ó Halmos Adám é s
a |ú dást táncoló Molwir |ános mezte]en fe]s teste ele-
ve sé rülé keny embersé güket, sebezhet sé güket é s ki-
szolgáltatottságukat hangsú lyozta, Emlé kezetes ma-
radt számomra az öles lé pé sek frappáns é s egyben
groteszk - mindegyre visszaté I  - motí vuma (amelybe
olykor az amú gy egyé ní tett koreográfiájú  f szereplók
is beletagolódtak), il]etve a ké t, ellenté tes jellem 

h s különbsé gei mellett, né mi azonosságuk í d nké nti
felviIlantása is (amely olyannyira jellemz  Kricskovics
Antal komplex világszemlé leté re é s koreográfiai ábrá-
zolásmód|ára), A tóka (ka]apáccsal ütögetett deszka-
lap) hangiára lndulí  a ,,Tavaszünnep í ",ú své tho/', é s mire
ezek az elemek dekoratí v pravoszJáv keresztté  kompo-
nálódtak a hátté rben, az együttes kollektí v né pünne-
pé lye bontakozott ki fergeteges ritmusban, a kiválasz-
tottakkal aZ é len, E Szerepeket Kricskovics ]e]ica é s Si-
mon Dean alakí totta áté lé ssel, küls  megjelené sük-
ben is teliesen hitelesen,

Wagner lstván

Pályázati felhí vás: Kié  lesz a legiobb rovatcí m?
A Magyar KöZtársaság Külügyminiszté riumának EU Politikai Kapcso]atok F osztálya pályáZatot Í ft ki a nyomta-
tott sajtó számára abból a cé lból, hogy lé nyeges é s közé rthet  információk |ussanak el a lakosság olyan cso-
port|aihoz is, amelyek mé g nem szereztek kell  ismereteket az európai uniós csatlakozás ké rdé seir l

A FiLantróp Társaság, mint a Barátrág cí m , országos terieszté s , ké thavonta meglelen  folyóirat kiadÓ|a

is pályázott, mé gpedig arra gondoltunk, hogy önálló rovatot indí tunk, amelyben számról-számra más, a

hazai kisebbsé geket é rzé kenyen é rint  té mákkal foglalkozunk, Teí mé szetesen valljuk, hogy a Magyaror-
szágon é l  kisebbsé geket az integráció ugyanú gy é rinti, mint bármely más magyar állampolgárt, hiszen
mindannyian itt é lünk é s dolgozunk, ez a hazánk,

A rovat cí mé re iobbnál jobb ötleteket várunk - a pályázatban termé szetesen megadtunk egy ú gyneve-
zett munkací met - öIülné nk, ha Olvasóink olyan rovatcí meket találnának ki é s küldené nek el cí münkre
postán vagy E-mail-en, amelyet a legtalálóbbnak tartanak a fenti cé lok megvalósí tására.

A legsihercsebb pátgazó ötlet  ezentú l lapunhban áIlandó nvathé nt tüntetiüh fel é s a behüld t
egy egyszei, 

' 
OOO Ft-os pé nziutalomban ú szesí tiüí l. További fté t pálgá7Jót is iutalmazunht

Ké riük a pedagógusokat, ismertessé k meg diákiaikkal pályázati felhí vásunkat, hogy miné l többen
vehessenek ré szt a nemes versenyben,

Beküldé si határid , 200t, október l5.

Cí münk: Barátság szerkeszt sé ge
15l9 BUDAPEST, Postafiók 452. E,mai]: baratsag l @freemail.hu

3283


