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A kar fontos szereplője a daraboknak
„Sokan elfelejtik, hogy a balettkarnak milyen fontos szerepe van
a színpadon. Leginkább csak a szólistákról beszélnek, de a kar végigkíséri a nagybaletteket, a kezdőhangtól a függöny lehullásáig, jelen
van és megadja az emocionális hatásokat. Bármilyen darabot nézel,
ha a kar nem lenne ott, akkor üres volna a színpad. Mi nemcsak megtanuljuk a koreográfiát, hanem együtt kell működnünk a szólistával
is, segítjük őt. Ott vagyunk harminc-negyvenen, néha még többen
a színpadon, figyelünk a sorokra, leszámoljuk a zenét, ha szünet van
benne, akkor is számolunk. Megtaláljuk a helyezkedéseket. Olyanokra figyelünk, hogy ennek a függönynek a csücskéhez kell, hogy odaérjek a jobb vállammal.
Karban táncolni nem snassz. A karban energia van. Az a szólista, aki
korábban köztünk táncolt, képes belőlünk is energiát meríteni. Nekünk ez a művészetünk, az értelmünk, hogy ő is felemeljen minket és
mi is őt. A kar fontos szereplője a daraboknak.”
Fotó: L akatos János
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Velekei László

mechanizmusokban, a marketingben és a szervezésben is. Ami
talán a legfontosabb, rengeteg energiát fektetünk a fiatalok megszólításába, és abba, hogy a közönségünkből közösséget tudjunk
építeni.
Lukács Andrást hívta meg maga mellé művészeti vezetőnek. Ő 15 éve a szomszédos Bécsben a Wiener
Staatsoper szólistája és koreográfusa, előtte Frankfurtban és Lyonban dolgozott. Sikeres alkotó, legismertebb
darabja idehaza az Örvény, amelyet a Magyar Nemzeti Balett is többször műsorára tűzött, és legutóbb
a Bolero is sikert aratott a Győri Balett színpadán. Mit
vár el tőle?
Andrással négy éve kezdtünk el együtt álmodozni. Nem tűztünk
ki pontos elvárásokat egymással szemben, hanem egyszerűen
csak hagytuk, hogy alakuljon az élet. Csodálatos táncművész és
koreográfus. Inspirál a világlátása, gondolkodása, embersége. Azt
szeretném, hogy ugyanezt tegye az együttessel, a hazai táncélettel és legfőképp a győri publikummal.

Folytonosság
és megújulás
V E Z E T Ő V Á LTÁ S
A GYŐRI BALETT ÉLÉN

Hiszek a magyar táncművészetben, mert rendkívül színes. Minden
szegmens feladata a saját világképét artikulálni a közönségének.
A hivatástudatunk, a tánc szeretete, a táncművészek tisztelete végül úgyis összeköt minket egy egésszé.
Markó Iván idején lényegében egy koreográfusra épülő
társulat volt a Győri Balett, és ennek megvolt a maga
kockázata. Ez már az elmúlt 19 évben nem volt jellemző, ugyanakkor ön és Lukács András is sikeres koreográfus, alkotói szempontból kihasználják azt, hogy egy
egész társulat áll a rendelkezésükre?
Természetesen. Hiszen egy alkotó és egy táncos között nagyon in-

A 40 éves Győri Balett működése az alapításától napjainkig két szakaszra bontható: az 1979-ben
kezdődő 12 év Markó Iván nevéhez kötődik, aki vezetőként és koreográfusként irányította az
együttest. Ezt a korszakot egy új társulat létrehozása, művészeti megerősítése és Győr kulturális
vérkeringésébe való bekapcsolása jellemezte. 1991-től Kiss János igazgatóként stabilizálta az
együttes működési feltételeit, biztosította a szakmai fejlődését, külföldi művészekkel egészítette
ki a hazai csapatot, kiszélesítette a repertoárt és a nemzetközi táncélet rendszeres szereplőjévé
tette a társulatot. A harmadik szakasz Velekei László eddigi művészeti vezető igazgatóvá való
várható kinevezésével kezdődhet, egyedüli pályázóként sikeres önkormányzati szakbizottsági
meghallgatáson van túl.
S z ö v e g: P é l i N a g y K a t a I F o tó: F e h é r A l e x a n d r a

Milyen célokat és koncepciót fogalmazott meg a pályázatában, hova akar eljutni és mit akar megőrizni az
eddigi eredményekből? Gyökeres fordulat vagy értékmegőrző innováció lesz a következő évek jellemzője?
Voltam táncos, magántáncos, szólista, próbavezető, művészeti
asszisztens, alkalmazott koreográfus, koreográfus és művészeti
vezető, vagyis a szakmai létra valamennyi lépcsőfokát volt szerencsém bejárni a Győri Balettnél töltött 23 évben. Dolgoztam
együtt mindkét igazgatóval, Markó Ivánnal és Kiss Jánossal, valamint sok alapító táncossal. Elmondhatom, a Győri Balett minden
4
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szegletét bejártam, ismerem a várost és a közönségét. Igazgatóként, ha elnyerem a bizalmat, szeretnék méltó lenni a társulat 40
évéhez.
A beadott pályázatom egyik alcíme: Tradíció és innováció. Amen�nyiben támogatnak a döntéshozók, a folytonosságra és a megújulásra szavaznak. 2015 óta a Győri Balett vezetésében kettévált az
igazgatói és művészeti vezetői poszt. A szakmai nyitás garanciája
számomra Lukács András személye a művészeti vezetői poszton.
De tervezek változást a szervezeti felépítésben, a döntéshozatali

tim kapcsolat van. Vezetői szemszögből nézve fontos, hogy benne
legyünk és részeseivé váljunk a csapatnak, időnként együtt próbáljunk. Azt érzem, attól váltam hitelessé a táncosok szemében,
hogy minden jó és rossz pillanatot együtt éltünk meg és kezeltünk.
Nem szeretnék szerénytelen lenni, de András és az én darabjaim
is nagy sikerrel debütáltak Győrben. Ennek ellenére, amint lejárnak a 2021-es évre szóló ígérvényeim, alkotóként eltávolodnék az
együttestől. Lukács András munkássága adja majd a repertoár gerincét, de természetesen mindketten úgy gondoljuk, hogy hívunk
más alkotókat is.
Kiss János leköszönő igazgató ereje teljében van, miben számít rá a későbbiekben?
Ő mindig is a része lesz a Győri Balettnek. Nemcsak szakmaiságára, hanem a barátságára is szükségem van és lesz. Nem túlzok,
ha úgy fogalmazok, ő az egész életét szentelte a Győri Balettnek
és a magyar táncművészetnek. A jövőben a Magyar Táncfesztivál
igazgatójaként és szakmai tanácsadóként számítok rá.
Úgy tűnik, az idei Magyar Táncfesztivál a legjobb esetben is őszre tolódik, egybeeshet az évadkezdéssel. Milyen őszre számít, hogyan kezdik az új évadot?
A legfontosabb most, hogy mindenki egészséges maradjon. Szeretném így elkezdeni az új szezont, minden mást megoldunk
együtt. Magabiztos vagyok, mert nagyon jó az a csapat, amellyel
együtt dolgozhatok.
A társulat tagjai otthon vannak, mivel a járvány miatt
már nincsenek előadások. Hogyan töltik az időt szakmai szempontból?
Alázattal, fegyelemmel és némi kreativitással. 

„Még inkább felzárkózni
a jelenlegi nemzetközi
táncélethez”
INTERJÚ
LUKÁCS ANDRÁSSAL

S z ö v e g: P é l i N a g y K a t a I F o tó: B o r i s N e b y l a

A Győri Balett művészeti vezetésére szóló felkérés hogyan illeszkedik az ön karrierelképzeléseibe?
Már évek óta tervezem, hogy abbahagyom az aktív táncot, tehát a legjobbkor jött ez a felkérés. Negyvenkét éves vagyok, egy
táncosnak ebben a korban már bőven el kell gondolkodnia azon,
hogy merre tovább. Nekem ez a váltás fantasztikus átmenet lenne egy új szakaszba. Nagyon megtisztelő a felkérés, hálás vagyok
Velekei Lászlónak és Kiss Jánosnak, amiért rám gondoltak, ennél
jobbat nem is tudnék elképzelni. Nagyon régóta tudom, hogy koreografálni szeretnék az aktív tánc után.
Tizenkilenc éves voltam, amikor az első művem született. A Magyar
Nemzeti Balettnél ifj. Harangozó Gyula, az akkori balettigazgató
indította el a Fiatal Koreográfusok Estje elnevezésű stúdiót, amely

hosszú évekig adott lehetőséget az ifjú alkotóknak a szárnypróbálgatásra. Az első ilyen előadásra készítettem el Connection című
rövid, hatperces darabomat, amit Gyarmati Zsófiával táncoltunk.
Kimondottan nagy sikere lett, ami akkor engem is meglepett.
A mai napig néha-néha elővesszük egy-egy vizsgakoncertre. Néhány évvel ezelőtt még én is táncoltam Kozmér Alexandrával
a Müpában.
Valójában soha nem erőltettem a koreografálást, és ez így van
a mai napig. Általában az egyik hozza a másikat. Alkotóként nem
szeretem gyártani a darabokat. Szerintem nem is lehet, ebben
nem hiszek. Bármennyire is tehetséges valaki, igazán maradandót,
értékes koreográfiát azt gondolom, egy évben legfeljebb kettőt
lehet létrehozni.
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Azért vannak pályázati, felkérési kötelezettségek is, és
persze a megélhetési kényszer is alkotásra sarkallhat.
Persze, jól tudom, hogy vannak helyzetek, amikor egyszerűen
muszáj koreográfiát készíteni, különböző elvárásoknak megfelelni, eleget tenni. Szerencsére még nem kerültem ilyen helyzetbe.
Olyan volt már, hogy felkértek egy darabra, egy konkrét zenét
ajánlva. Amúgy ezt se nagyon szeretem, az a szerencsés, ha egy
alkotó teljesen szabad kezet kap, abban hiszek. Bécsben a mostani igazgatóm, Manuel Legris (a Wiener Staatsballett direktora
– a szerk.) adott megbízást, hogy Sztravinszkij zenéjére készítsek
egy egyfelvonásos darabot. A fő zenei anyag a Pulcinella című
szvitből való, ezt három éve mutattuk be a bécsi Volksoperben
egy Sztravinszkij-est keretében, és az idén került át a Wiener
Staatsoper színpadára, egy három egyfelvonásos est egyikeként.
Ebben az esetben csak a zeneszerző volt megszabva, ezenkívül
szabad kezet kaptam.
Hogyan került Bécsbe?
A pályámat a Magyar Nemzeti Balettben kezdtem, három évad
után jött egy fantasztikus lehetőség a William Forsythe vezette
Frankfurt Ballettnél. Innen a lyoni Operához (Le ballet de l’Opéra
de Lyon) szerződtem, ahol szintén eltöltöttem néhány évet. Utána viszont nagyon szerettem volna hazajönni, honvágyam volt. Ifj.
Harangozó Gyula, a Nemzeti Balett akkori igazgatója szívesen látott, így visszaszerződtem egy évre, és úgy terveztem, hogy már
nem is megyek el. Ő viszont elment 2005-ben a bécsi Staastoper
és Volksoper balettegyütteseinek élére, és felajánlotta, hogy ha
van kedvem, akkor tartsak vele. Ott ragadtam 15 évre, amit egyáltalán nem bántam meg. Imádom Bécset, amit ma már második
otthonomnak tekintek, itt soha nem volt honvágyam. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy sok társulatnál, számos koreográfussal
dolgozhattam, a kor legjelentősebb alkotóival. Az így megszerzett szakmai tudást remélem, hogy jól tudom majd kamatoztatni
Győrben, az együttes számára.
Idehaza kevés koreográfiája ismert, az egyik a már korábban említett Connection, leginkább az Örvény című,
Philip Glass zenéjére megalkotott mű szerzett rajongótábort. Az eredeti kettőst, amit Bajári Leventére és
Bacskai Ildikóra alkotott, később hosszabb, nagyobb
létszámú együttesre dolgozta át, a legutóbbi idehaza
is bemutatott darabja pedig a Győri Balettnek készült,
amely egy korábbi Bolero-művének a felújítása. Művészeti vezetőként felteszem, több lehetősége és szándéka is lesz darabokat létrehozni.
Természetesen. Elsősorban művészeti vezetőnek jövök, de ezzel
párhuzamosan mint alkotó is jelen leszek a Győri Balett életében.
Milyen lesz a társulat új művészeti koncepciója, amit
Veleki Lászlóval közösen dolgoztak ki?
Úgy gondolom, hogy Velekei Lászlónak kevesebb ideje lesz az alkotásra, ezért a fő célunk, hogy a saját koreográfiáinkon kívül minél több vendégkoreográfust hívjunk meg külföldről és itthonról.
Egy kicsit nemzetközibbé szeretnénk tenni a repertoárt, ez remélem, működni fog. Elengedhetetlen egy táncos számára, hogy minél több szakmai impulzus érje. Külföldi koreográfusok, betanítók,
táncosok hoznák a maguk tudását és stílusát különböző országokból, kultúrákból. Azt persze nem lehet mondani, hogy a társulat
eddig nem dolgozott külföldi koreográfusokkal, de véleményem
szerint ezt a vonalat tovább lehet és kell erősíteni, s még inkább
6
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felzárkózni a jelenlegi nemzetközi táncélethez. Ez a koncepciónk
egyik fele, másrészt nekem mint művészeti vezetőnek az a célom,
hogy az együttes egy nagyon erős klasszikus technikára épülő, de
mai, kortárs repertoárt képviseljen, amely időnként a spicctechnikát is igényli. Fantasztikus táncosai vannak a társulatnak, ezt már
négy évvel ezelőtt is tapasztaltam, amikor a Bolero kapcsán dolgoztam velük.
Mit tart a társulat erősségének?
Nagyon egyéni karakterű és erős klasszikus technikájú művészek
vannak itt, ami számomra nagyon fontos. A mai napig úgy válogatom a szereplőket a darabjaimhoz, hogy nem veszem figyelembe
azt, hogy ki kartáncos vagy principál. Azt nézem, hogy miképp tud
megmozdulni, milyen egyéniség, mennyire illik ahhoz az elképzeléshez, amit kigondoltam.
A győriek erőssége még a fantasztikus csapatmunka, ami például
a Bolerónál elengedhetetlen, hiszen az egy hadseregdarab. Mindenki ugyanúgy néz ki, mindenki egyformán mozog, s ez a fajta összmunka nagyon látszódott a végeredményen is, hiszen az
együttes valóban úgy táncolt, ahogy azt elképzeltem.
Milyennek ítéli a társulat nemzetközi rangját?
Kis országként nehezebb helyzetben vagyunk, de ha egy társulat
szakmailag megkérdőjelezhetetlen, akkor ez nem lehet gát. Bekerülni a nevesebb színpadokra, társulatokhoz egy koreográfusnak
van esélye, ám az együtteseket inkább fesztiválokra hívják. A mai
világban nagyon sok múlik azon is, hogy az ember kiket ismer, milyen kapcsolatai vannak, hogy tudja az együttest prezentálni, bemutatni. A megfelelő reklám elkerülhetetlen, enélkül nem megy.
Sajnos ma egy olyan világban élünk, ahol ezek szükségszerűek
a feljebb jutáshoz, az előrelépéshez. Erre nagyon nagy hangsúlyt
szeretnénk fektetni. Remélem, sikerülni is fog. 
Lukács András

KRÍZIS ÉS
SEGÍTSÉG
A koronavírus okozta veszélyhelyzet kialakulásával kapcsolatban hozott kormányzati intézkedések hatására az előadások és bemutatók elmaradnak. A táncművészet rendkívül kiszolgáltatott
helyzetbe került. A táncművészek, alkotók, táncpedagógusok egyéni felkészüléssel, otthoni
gyakorlással és otthoni munkavégzéssel készülnek a visszatérésre.
A Magyar Táncművészek Szövetsége több közleményben is felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazat szereplői speciális helyzetükből
adódóan, 70 százalékuk struktúrán kívüli, 30 százalékuk struktúrán belüli, az előadások bevételeiből tartják fenn magukat. A fellépések hosszú távú elmaradása a táncművészet területén dolgozó
művészek és kollégák megélhetési nehézségeihez vezet.
Rajtuk kívül megélhetési gondok elé néznek a kapcsolódó szakmák szabadúszói és kényszervállalkozói is.
A hazai táncművészek egész helyzetét tekintve – néptánc, klas�szikus balett, modern-kortárs táncművészek – nagy segítséget
jelent, hogy a kormány döntése értelmében 2020. június 30-ig
a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedik, a munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik, nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük és az egészségbiztosítás díja a törvényi
minimumra csökken.
A kormány a katafizetés (kisadózó vállalkozások tételes adója) mentességét kiterjesztette az előadó-művészeti területre is.
Ez óriási lépés a táncművészet és a táncművészek megmentése
érdekében.
Az adók és járulékok fizetésének könnyítése fontos segítség, de
nem oldja meg a megélhetést, ezért a Magyar Táncművészek Szövetsége kéri a Nemzeti Kulturális Alapot, az NKA Táncművészeti
Kollégium elnökét, Vincze Balázst, hogy tegyen lépéseket a probléma megoldására, vizsgálja felül az erőforrásait, hozzon létre egy
olyan alapot, amelyből pályázati úton segítséget lehet nyújtani
azoknak a táncművészeknek, akiknek nincs havi fix fizetése.
Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) és az Artisjus a koronavírus miatt nehéz anyagi helyzetbe került előadók és szerzők ös�szehangolt megsegítésére rendkívüli szociális támogatásokat tesz
elérhetővé. A dotációt az EJI azoknak az általa képviselt előadóművészeknek biztosítja, akiknek a koronavírus-járvánnyal össze-

függésben hozott rendkívüli kormányzati intézkedések miatt előadásaik maradnak el, ezért jelentős bevételkiesést kénytelenek
elszenvedni. A támogatás feltétele legalább négy, a járvány miatt
hozott intézkedések miatt elmaradt előadás megjelölése. Ez a támogatás kizárólag azon előadóművész számára állapítható meg,
aki a személyi adatlapját a veszélyhelyzet elrendelése, azaz 2020.
március 11. előtt benyújtotta az EJI-hez.
A Nemzeti Kulturális Alap közleményben értesítette pályázóit,
hogy amennyiben a vállalt pályázati cél megvalósítását a kialakult
koronavírus-helyzet befolyásolja, akkor mielőbb, de lehetőség
szerint már a megváltozott körülmények ismeretében nyújtsanak be módosítási kérelmet – az objektív okokat részletesen ismertetve, dokumentációval alátámasztva. A veszélyhelyzet idején
esedékes támogatási célt a támogató kollégium abban az esetben
is teljesültnek tekintheti, ha a tervezett rendezvény megvalósítása
a nyilvánosság kizárásával történik, azonban az eseményről készült kép- és hangfelvételt a támogatott valamely nyilvános felületen (saját honlapján vagy egyéb nyilvánosan elérhető portálon)
– akár időlegesen vagy korlátozva – elérhetővé teszi és ezt a körülményt a szakmai beszámolóban részletezi.
Az NKA a veszélyhelyzet miatt az eredetileg tervezett időpontban nem megvalósítható külföldi programok elhalasztott megvalósulása esetén az objektíven bizonyíthatóan keletkezett, korábban kifizetett költségek elszámolhatóságát – a hatályos szabályozással összhangban – megvizsgálja.
A Magyar Táncművészek Szövetsége az első kormányzati intézkedéseket követően megkezdte az adatok begyűjtését, hogy
a későbbiekben teljes képet kapjon az ágazat érintettségéről.
Ez alapján folynak a tárgyalások egyebek mellett az Emmi táncbizottságának, valamint a Magyar Zeneművészek és Táncművészek
Szakszervezetének bevonásával a további egzisztenciális biztonságot elősegítő intézkedésekről. 
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AMÍG TÁNCOLOK,

rendezkedtek be, úgyhogy emiatt nyilván mindenki félti itt a helyét, küzd azért, hogy maradhasson. Személy szerint nagyon sokat
tanulok mindenkitől, a külföldi táncosoktól is, új táncformákat ismerhetek meg, eltérő iskolákból jönnek, jövünk, ezért mások az
alapjaink, más a képzettségünk, és aki tényleg nyitott szemmel jár,
az ezekből a dolgokból tanulni tud. Akárki akármit mond, akárhány külföldi táncosa is van a színháznak, nagyrészt a magyar táncosok viszik a Magyar Nemzeti Balettet a hátukon, a férfiak szempontjából beszélek itt Balázsi Gergőről, Leblanc Gergőről, Rónai
Andrisról, Oláh Zoliról.

ÉS MEGVAN
A SAJÁT HELYEM
A TÁRSULATON BELÜL,
ADDIG RENDBEN VAN

Ön szerint az egyik oka, hogy a férfi balettművészet en�nyire a perifériára került, az az, hogy még mindig negatív
sztereotípiák terjednek a férfi táncosokkal kapcsolatban?
Gondolok itt a #BoysDanceToo mozgalomra, amely végigsöpört a világon.
Nagyon elszomorodom, amikor ezt tapasztalom, és nem pusztán azért, mert magam is férfi balett-táncos vagyok, hanem mert
számomra lehangolók, érthetetlenek az előítéletek a szakmával
szemben. Persze reálisan nem tudjuk felvenni a versenyt a költséges amerikai mozifilmekkel és az instant szórakozási lehetőségekkel, de úgy gondolom, hogy mindenképpen óriási veszteség lenne,
ha veszélybe kerülne a szakma, és elveszne például a pas de deux
varázsa azzal, hogy egy női táncos mellett nincs már ott egy férfi,
pusztán primitív sztereotípiák miatt. A megoldást abban látom,
hogy beszélni kell erről, és meg kell mutatni azokat a példákat,
amelyek ellensúlyozzák ezt a negatív tendenciát.

MINDEN

az évad legjobb férfi
táncmûvésze 2020,
klasszikus balett:
majoros balázs
S z ö v e g: B ő c s A n n a m á r i a
F o tó: M é s z á r o s C s a b a , K u m m e r J á n o s ,
Nagy Attila

Hullámvölgyekkel tarkított 10 szakmai év után Majoros Balázs az idén megkapja a Magyar
Táncművészek Szövetségének egyik legrangosabb szakmai díját. A Magyar Nemzeti Balett címzetes
magántáncosa, aki az idén már a grand sujet kategóriába került, korábban elnyerte az Opera
Kamaraművésze címet. A balettszakma féltéséről, művésszé alakulásának folyamatáról beszélt
a Táncművészetnek.
Hogyan értékeli az eltelt tíz évét a Nemzeti Balettnél?
A társulathoz 2010-ben kerültem, amikor még Keveházi Gábor
volt a balettigazgató. Az első évem hihetetlenül kaotikus volt, egy
olyan időszak következett, amikor az igazgatói szék üres, az együttes pedig gazdátlan maradt. Félelmetes érzés, amikor egy társulat
úgy fejezi be az évadot, hogy nem tudja, ki lesz a vezetője a következő szezonban.
A második évben aztán kinevezték Solymosi Tamást, aki rengeteg
lehetőséggel halmozott el. A merev kasztrendszer ellenére rövid
időn belül címzetes magántáncos lettem, ami abban az időben
szokatlannak számított, mások talán nem is nézték jó szemmel,
hogy az eddigi, minimum öt év után ilyen gyorsan elérem a létra
ezen fokát. Valójában engem is nagyon váratlanul ért, akkoriban
kiváló szerepeket kaptam, és a siker elkezdett a fejembe szállni.
Elhanyagoltam a napi munkát, már nem az volt a legfontosabb, és
ennek szemmel látható, rossz következményei lettek.
Az, hogy egy előadás jó lesz-e vagy sem, nem aznap, nem ott,
a színpadon dől el, hanem az előtte lévő hetekben, hónapokban,
a felkészülés folyamatában. Bevallom, akkoriban a próbák során
nem tettem meg mindent, és ez az előadásaimon nagyon meglát8
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szott. Eljött az idő, amikor eldöntöttem, hogy ezen változtatnom
kell, és ez életmódváltással is együtt járt. Lehet, hogy különösen hangzik, de valahol hálát érzek azért, hogy a múltban mindez így történt, mert most nem tudnék ennyire koncentráltan és
keményen dolgozni, ilyen fegyelmezetten és kitartással ott lenni
mindennap. A kétes időszakom csalódásainak köszönhetően most
könnyebben tudok erőfeszítéseket tenni, áldozatokat hozni a céljaimért.
Említette a hierarchiát a társulatban, ez soha sem frusztrálta?
A táncművészet nagyon szubjektív műfaj, azt, hogy ki kinek és
miért tetszik jobban, nehéz átlátni. Tudomásul kell venni, hogy
nem tudjuk függetleníteni magunkat ettől. Úgy gondolom, hogy
amíg táncolok, és megvan a saját helyem a társulaton belül, addig
rendben van minden.

Kapott valaha megjegyzéseket a szakmája miatt?
Általában igyekszem olyan emberekkel körülvenni magam, akikről
nem is feltételezek hasonló megjegyzést vagy gondolkodásmódot.
Bár emlékszem, amikor tinédzser voltam, nem nagyon reklámoztam, hogy balettozni tanulok vagy hogy balett-táncos szeretnék
lenni. Nem azt mondom, hogy szégyelltem, de tény, nem ezzel
kezdtem egy ismerkedést.
Térjünk vissza a szerepeihez! Ha önre nézek, egyből
A vágy villamosának Stanley-je ugrik be. A korábban említett fájdalmas időszak tapasztalatait bele tudta sűríteni
ebbe a szerepbe?
Nagyon érdekes, hogy éppen ezt kérdezi, mert az a darab és
szerep volt a választóvonal az életemben. Amikor bekerülsz az
Operaházba húszévesen, elkezdesz a társulattal dolgozni, akadnak kisebb-nagyobb szerepeid, de ott vannak a nagy művészek

a színházban, akikre felnézel, akik a példaképeid, akiken felnőttél,
akiknek az előadásaira jártál a főiskola alatt, és arról ábrándoztál,
hogy talán egyszer majd ott állsz közöttük egy színpadon. Aztán
bekerülsz a mókuskerékbe, csak mész és csinálod, nem nézel vis�sza, nem gondolkozol ezen az egészen, nem veszed észre, hogy ez
az egész megtörténik, és hogy eltelt tíz év, és jé, tényleg ott állok
köztük. Mintha hirtelen felébredtem volna, és rádöbbennék, hogy
megtörtént mindaz, amiről korábban csak álmodni mertem. Nekem ez a pillanat A vágy villamosának premierje után következett.
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, hogy művészileg mennyit
fejlődtem, vagy hogy egy érett előadót láttak a színpadon. Ez
a darab volt, amely meghozta ezt a felismerést, a társulat és a nézők részéről pedig valamilyen tiszteletet.
Őszintén megvallva, nap mint nap sokat küzdök a klasszikus technikával, mert a fizikai adottságaim alapján nem arra teremtettek.
Először nem is vettek fel a Táncművészeti Főiskolára. A modern
technikával kevesebbet kell küzdenem. A vágy villamosa már csak
ezért is hatalmas kedvencem, mert bár fizikailag nagyon nehéz
darab, nem kell kifacsarnom magam, hogy olyan legyen egy mozdulat, amilyennek a koreográfus, Venekei Marianna látni akarja.
Igazán sajátomnak érzem.
A Karamazov testvérekben legutóbb Iván szerepét táncolta, amely szintén egy erőteljes, vad karakter.
Négy éve kezdtem táncolni azt a figurát, és évről évre mindig
találok benne valami többletet, valami pluszt. Nagyon fontosnak
tartom, hogy egy szerepet az ember éveken keresztül végig tudjon vinni, mert a karakter évről évre érik. Tánc közben, tudat
alatt bevillan egy-két személyes gondolat és néhány saját érzés,
ezek sokat emelnek az előadáson. Az általam említett negatív időszakokból is rengeteget tudtam meríteni, ha másért nem, ezért is
megérte minden küzdelmes pillanat.
Jelenleg úgy érzem, hogy a helyére került minden. Tényleg olyan
szerepeket táncolok, olyan pozícióban vagyok a színházban, ahol
jól érzem magam. Úgy érzem, hogy megbecsülnek, és nagyon hálás vagyok a lehetőségekért, amelyeket a színháztól kapok. Tényleg szerencsés, boldog időszaka ez az életemnek, és bár hál’ istennek sok megvalósult szerepálmom van, egyszer szeretném Rudolfot eltáncolni a Mayerlingben, amely az egyik kedvenc darabom.
Emlékszem, Solymosi Tamásnak ez volt a búcsúelőadása Bécsben,
a hideg rázott majdnem minden jelenet után, kitörölhetetlenül
erős hatást gyakorolt rám. 
A vágy villamosa,
Földi Lea és Majoros Balázs

A klasszikus balettművészek Magyarországon nehéz helyzetben
vannak, mert ha nem veszik fel őket a Magyar Nemzeti Baletthez,
akkor kevés társulat akad ebben az országban, ahol még klas�szikus táncosként el tudnak helyezkedni. Persze ott van a győri
vagy a pécsi, de ők is inkább a modern és a kortárs repertoárra
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LAURENCIA,

a #metoo mozgalom őshősnője
Michael Messerer / Alexander Krein:
L a u r e n ci a , M a g y a r N e m ze t i B a l e t t , 2020 . m á r ci u s 6 . , 7. , E r ke l Sz í n h á z

Mindenesetre amit látunk, az kiváló, esztétikus és ízléses munka… A darab egyébként kiszerepezési szempontból remekmű. Valóságos aranybánya egy nagy, klasszikus alapokon
működő társulat számára. A betanítás kitűnő, gondos, a kar mindkét előadáson elsőrangúan teljesített.
ben éppen fordítva szoktuk meg: a küzdelem és a dráma után jön
a feloldás, a közös örömtánc és ünneplés. A zene (Alexander Krein
munkája) életteli, remek ritmikájú, spanyolos kolorittal átszőtt balettmuzsika. Amellett, hogy jól illeszkedik a helyszínhez és szépen
illusztrálja a cselekményt, kiváló alapot is ad a koreográfiának. Dallamgazdagsága, derűs hangulata önmagában is élvezetessé teszi.
Sajnos az nehezen tudható vagy eldönthető, hogy a mozgásanyagban, dramaturgiában mennyi az eredeti és mennyi az átdolgozó
munkája. A más előadásoknál megszokottan igényes és informatív
műsorfüzet most elég laposra sikerült. A Laurencia hagyományai
azért túlmutatnak a jelen feldolgozáson, a mű eredeti koreográfusát, a szovjet balettéra vonatkozó időszakát, a darab hazai történetét, a korábbi változat szólistáit is be lehetett volna mutatni. Érdemes lett volna megkérdezni a Messerer-interjúban, hogy mennyiben változott a koreográfia az új feldolgozásban, miben más (több,
jobb) ez a mostani változat és vajon melyik filmből származik a II.
felvonásban látható, előfüggönyre vetített mozirészlet. Akkor talán
a mesterrel folytatott beszélgetés sem sikerült volna ilyen rövidkére.

Az évtizedekkel korábban bemutatott, majd pihentetett és újra műsorra kerülő nagy-szabású
táncművek nehezen kerülik el az átdolgozást. Ez sokszor valóban szükséges: a változó korízlés és
életritmus megköveteli e darabok rövidítését, a pantomimikus részek minimalizálását és a táncos
részek arányának növelését. A neves táncoscsaládból származó balettmester-koreográfusnak,
Michael Messerernek specialitása a hajdani nagy balettsikerek felújítása és átdolgozása: egyebek
mellett a Párizs lángjai, A bajadér és a Don Quijote újraalkotása is a nevéhez fűződik. A Laurenciát
saját változatában 2010-ben állította először színpadra.

Mindenesetre amit látunk, az kiváló, esztétikus és ízléses munka. Az
átdolgozó vélhetően rövidített (az eredeti darab háromfelvonásos)
és valószínűleg tömörített is. A koreográfia igényességén, az
egyes szereplők súlyozásán látszik, hogy Michael Messerer szereti és – jó értelemben véve – kiszolgálja a táncost. Nem sajnálja
a képességeket csillogtató, pazar, de persze nehéz, komoly technikát és állóképességet igénylő lépésanyagot. A profin megalkotott
technikai összhatást tovább nemesíti a koreográfus azon tehetsége, hogy mindezt érzelemmel, lendülettel, szenvedéllyel tudta
megtölteni, pontosan karakterizál, ráadásul még humora is van.
A darab egyébként kiszerepezési szempontból remekmű. Valóságos aranybánya egy nagy, klasszikus alapokon működő társulat

számára. Jelentős szerepet kaphat benne az univerzális prímabalerina (Laurencia), az ereje teljében lévő férfi étoile (Frondoso),
a nagy színpadi hatású karakter férfitáncos (Parancsnok), a pergőforgó, atomspiccű balettszubrett (Pascuala), a feltörekvő fiatal férfisztár (Mengo) és a drámai naivaszólista (Jacinta). Van ezenkívül
a darabban több kisebb, de technikában jelentős, színvonalas klas�szikus szólólehetőség (például pas de six), látványos számokhoz
juthatnak a karakterszólisták (flamenco és kasztanyettás tánc),
illetve a kar is sokat és sokszínűen dolgozik. A klasszikus mozdulatok spanyolos jellegét a finoman jelzett stílusjegyek (kézfej, nyak,
karok, fej, testtengely) adják. A darab koreográfiai és dramaturgiai
egyensúlya pontosan, ügyesen kiszámított – mindenki megmutatkozhat és a cselekményben is a megfelelő mértékben vonódik be.
A koreográfia nagyon jól használja a kart, a szólók, illetve kettősök
inkább csak jelzetten különülnek el a csoporttáncoktól, az egész
mozgásanyag dinamikus és karakteres egységet alkot. Külön ér
téke, hogy a szovjet baletthagyomány akrobatikus stílusvonalát is
méltón képviseli. Ezek a látványos elemek ki-kiragyognak a klasszikus formanyelvből, de nem uralják el a látványt és nem öncélúak.
A főszereplők tekintetében a hatás az első szereposztás párjánál (Melnik Tatjana – Leblanc Gergely) volt átütőbb, sok tekintetben lehengerlő. Ők szólistaként táncban és előadásmódban is
végig dominálták az előadást, ugyanakkor ügyesen simultak bele
a csoportos koreográfiai részekbe. Kettőseik technikailag szépen,
tisztán kivitelezettek, és az akrobatikus részeket is megcsillogtatók voltak. Nem mintha a második előadáson Tanykpayeva Aliya
(Tanyikpajeva Alija) és Timofeev Dmitrij (Tyimofejev Dmitrij) nem
szerzett volna szép pillanatokat – sőt, előbbi kifejezetten meglepett szokatlanul szenvedélyes előadásmódjával. Ám ebben a koreográfiában a férfi főszereplő mozgásanyaga és színpadi hatása
nem emelkedik a többi szólista fölé, ha a karaktert nem egy magasabb, erőteljesebb fizikumú, robbanékony-lobbanékony, kifejezés

Szöveg: Póny ai G yör g y i I Fotó: Nag y At til a, Kummer János

A Laurencia eredeti alkotója a neves grúz táncos-koreográfus,
Vahtang Csabukiani. Darabját 1939-ben mutatták be a Szovjetunióban és 1970-ben Budapesten. A leningrádi premier után eltelt
30 év alatt – a nyugati nyitásnak köszönhetően – már számos, akkoriban modernnek számító darabot, sőt formabontó hazai koreográfiát (például Seregi Spartacusát) is bemutattak az Operában.
A Laurencia hazai premierje a maga idejében tehát művészileg
már megkésettnek tűnhetett. Ez a balett nem is élt meg nálunk
akkora szériát, mint a korábbi szovjet átvételek (Párizs lángjai, A
bahcsiszeráji szökőkút, Rómeó és Júlia), s nem is újították fel rendszeresen. A kollektív emlékezetben sem hagyott különösebb nyomot, ma már inkább csak a balettrajongók tudják, hogy nálunk is
bemutatták. Meséje Lope de Vega A hős falu című színművén
alapszik, amelyben Laurencia, a parasztlány és kedvese, Frondoso
vezetésével egy falu népe véres elégtételt vesz a felettük zsarno10
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koskodó parancsnokon. Ez az általános „népi forradalom” téma
akkoriban kiválóan megfelelt a szovjet kultúrpolitikai elvárásoknak. Ma már (a #metoo mozgalom korában) inkább a (nemi) erőszakot nem tűrő, sőt megtorló kollektív bosszú motívuma tűnik
hangsúlyosabbnak.

Kovács Noel Ágoston,
Carulla Leon Jessica,
Melny Vladislav

Tanykpayeva Aliya és Timofeev Dmitry

A mostani előadást végignézve szinte meglepő, hogy a darab –
különösen „nagybalettnek” – valójában mennyire rövid: alig több
mint másfél óra, egy szünettel. Mégsem érződik kurtának, jól eltalált dramaturgiai váltásai, a pontos arányérzékkel elhelyezett táncok és a gazdag, változatos, frappáns lépésanyag miatt. A mű összhatása is harmonikus, a két felvonás egyenként újabb két-két, jól
elkülönülő részre oszlik. Ezek között viszont elég nagy a kontraszt,
az idilli falusi, illetve esküvői kép után gyors vágással zajlanak a drámai események, ami már csak azért is szokatlan, mert a balettek-
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REFLEKTORFÉNYBEN

Melnik Tatiana és Leblanc Gergely

Pokhodnykh Ellina

Dié tás pro gra m mal
m u ta tkoz o t t be
B uda pesten
a N ew York Cit y B alle t
St a r s of N e w Yo r k C i t y B a l l e t
– A N e w Yo r k C i t y B a l l e t s zó l i s t á i é s p r i n ci p á l j a i ,
2020 . m á r ci u s 11. , N e m ze t i Tá n c s z í n h á z
A darabot
a B u d a p e s t Tá n c fe s z t i v á l 2020

Felméry Lili és Kekalo Iurii

ke r e té b e n m u t a t t á k b e .

Tanykpayeva Aliya és Radziush Mikalai

Senki nem számított arra, hogy az idei Budapest Táncfesztivál utolsó fellépő társulata,
a New York City Ballet talán az évad utolsó előadását tartja március 11-én
a Nemzeti Táncszínházban. Másnap már nem nyitottak ki a színházak idehaza, megelőzendő
a koronavírus-járvány további terjedését. Maga a társulat is lemondani kényszerült közép-európai
turnéjának további előadásait Újvidéken és Belgrádban.
S z ö v e g: K a z i n c z y E s z te r I F o tó: S e r e n a S .Y. H s u

re is képes férfi táncolja. Itt nem elég a líra, ha nem dübörög alatta a színpad és nem „tolja maga előtt a levegőt”, akkor legfeljebb
a jelmeze fogja megkülönböztetni a többi szólistától. Nem véletlen, hogy Csabukiani (aki maga is táncolta Frondosót) saját karakterében megalkotta a „heroikus férfitáncos” figuráját.
Pascuala szerepében egyaránt ügyes, technikás és kellemes, bájos jelenség volt Balaban Cristina és Takamori Miyu. Mengóként
mindkét előadáson Rónai András táncolt és partnerolt, a szokottan megbízható, precíz módon. Jacinta szerepében Felméry Lili
és Pokhodnykh Ellina (Pohodnih Ellina) lépett színpadra. A két
feltűnően különböző karakterű táncosnőtől két igen eltérő figurát kaptunk. Felméry Lilinél a lágyabb, líraibb hangsúlyok, az „áldozati” szerep volt hangsúlyos. Gyönyörű mozdulatsoraiból, játékából beszédesen bontakozott ki a karakter egyéni drámája, amely
a figurát mintegy másod női főszereplővé avatta. Pokhodnykh
Ellinánál az ellenállás, a dac dominálta az itt inkább harcosabb,
karakteres Jacintát.
Az első előadáson a Parancsnok szerepében Kekalo Jurii (Kekalo
Jurij) hideg, kiszámított távolságtartással tette kellően ellenszenvessé a figurát, a másodikon pedig Radziush Mikalai (Radzjus
Mikalaj) volt jól eltaláltan drámai hatású főgonosz.
12
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A karakterszólisták közül ki kell emelni Földi Lea és Carulla Leon
Jessica (flamenco, illetve kasztanyettás tánc) produkcióját. Emellett mindkét előadáson a pas de six közreműködőit, és különösen
Okajima Takaakit, akinek tiszta technikáját, finom stílusbiztonságát és elegáns színpadi megjelenését öröm volt nézni. A betanítás
kitűnő, gondos, a kar mindkét előadáson elsőrangúan teljesített.
A színpadkép mesekönyvbe illően látványos. A jelmezek szépek,
a színvilágban megjelennek a lila, a rózsa, a sárgásbarna árnyalatai,
a kék-zöld, narancssárga-fekete párosítások. A kosztümök nagyrészt ügyesen kerülik a fekete-vöröst, kivéve a Parancsnoknál, akit
figurája szerint spanyol konkvisztádornak öltöztettek – egyébként ügyesen. Elismerésre méltók a maszkok is, leginkább éppen
a főgonosz karakterénél.
Minden dicséret mellett nehezen tudtam viszont értelmezni
a második előadáson a nyitány alatt az előfüggönyre vetített, cirill
betűs Laurencia-színlapot. Az orosz anyanyelvű közönség bizonyára örömmel nosztalgiázna rajta, itt talán az 1970-es hazai premier színlapját lehetne vetíteni. Bár mivel ez a darab átdolgozás,
a dolog még így sem stimmel, és nálunk mindenképpen szokatlan
az ilyesmi. Talán lehetne mellőzni is. 

A Stars of New York City Ballet címen összeállított gálaműsor
programját tekintve átfogó képet nyújtott a világ egyik vezető társulatának repertoárjáról. A legendás együttesalapító George
Balanchine-tól a Gyémántok című kettőst hozták, az Ékszerek című darabból és a Who Cares szólistákra szűkített verzióját. (A teljes művet a Magyar Nemzeti Balett 2010-ben mutatta be.) Az amerikai balettstílus atyjának tartott koreográfusnak
465 művét jegyzik, így a választás elveinek keresése ösztönös
a nézőben. Az Ékszerek (1967) Balanchine stílusának technikai
kicsúcsosodása. Az előadott kettős mégsem volt lélegzetelállító.
A Who Cares (1970) mozgásvilága egyedi, Balanchine ezzel a művével tiszteleg az amerikai zeneszerző, George Gershwin előtt.
A korszak másik kiváló amerikai koreográfusa Jerome Robbins, akinek Chopin-korszakából emeltek ki egy opust, a melankolikus In
the nightot (1970). A harsányabb megoldásoktól sem idegenkedő,
a Broadwayen musicalkoreográfiákkal is befutott alkotó legelvontabb időszakából ragadták ki az említett művet. Kár, hogy Robbins
könnyedsége, humora nem volt látható, és az est nyitódarabjaként a vontatott és – előadásmódját tekintve – szenvtelen kettősökből álló alkotását láthattuk. Két kortárs művet is tartalmazott
a műsor, Christopher Wheeldontól (brit táncos és a NYCB állandó koreográfusa) az After the Rain (2005) utolsó kettősét, valamint Johan Kobborg (dán táncos, koreográfus) Les Lutins (2009)
című derűs és virtuóz trióját.
A művek összeválogatása leginkább az igényelt létszámhoz igazodhatott, bármiféle tartalmi kapcsolat nélkül. De a produktum
technikai bravúrokban, frissességben egyaránt hiányt szenvedett.

Az est elejét látva a következő kérdés fogalmazódott meg bennem: ennyi a mai művészi igény az USA-ban vagy csak KözépEurópát tisztelik meg egy „diétás” programmal? A két táncművész (Tyler Angle és Jared Angle, akik nem mellesleg első szólistái
a NYCB-nek) felvállalhatatlanul terebélyesek voltak. A tánc minősége ezáltal esztétikailag élvezhetetlenné vált, a fizikai teljesítményt pedig jócskán korlátozta. A nemzetközi táncszcéna tetején
álló társulat ezt nem engedhetné meg magának. A vezető szólista, Megan Fairchild fürgelábú volt, de mozgásán már az erőlködés jelei mutatkoztak. Teresa Reichlen, szintén a legnagyobbak közül, merevnek és unalmasnak tűnt. Daniel Ulbricht volt
a leghitelesebb közülük, a Les Lutins-ban mutatott egyéni eleganciájával és hegyes mozdulataival. Miriam Miller – aki kartáncos
– kitűnt az After the Rainben, kidolgozott atlétaalkatával – ami
a „Balanchine-táncosnők” mindenkori sajátossága –, de partnere, Jared Angle meztelen felsőteste élvezhetetlenné tette a duett finomságát. Olybá tűnik, hogy a hazánkba delegált csillagok
pályájuk lefelé ívelő szakaszában mutatkoztak be és képviselték
a NYCB-t, haloványan.
Egy koreográfia csak akkor érinti meg a befogadót – legyen bármily zseniális –, ha azt az előadók minden körülmények között,
hitelesen prezentálják. Teljes lelki odaadással és kitűnő fizikai-esztétikai kondícióban. Hat vezető táncos, négy szólista és mindös�sze két kartáncos lépett fel, de mit számít a szakmai titulus, ha
a technikai fölény nem megmutatható vagy megfáradt? Lehangoló, hogy a magas minőség megtartásának igénye nem terjedhetett
ki a közép-európai turnéra. 
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S c h u b e r t / A n g e l i n P r e l j o c a j : W i n te r r e i s e – B a l l e t P r e l j o c a j ,
2020 . fe b r u á r 27. , N e m ze t i Tá n c s z í n h á z – M ü p a

Vélhetőleg az izgathatta Preljocajt leginkább:

A z e l ő a d á s t a B u d a p e s t Tá n c fe s z t i v á l 2020 ke r e té b e n m u t a t t á k b e .

hogyan lehet az ő saját nyelvezetét, az ő világát megjeleníteni úgy, hogy ilyen irdatlan
erős zenei szőnyeget kapjon, és mégse kerüljön e szőnyeg alá. Segíti, erősíti igyekezetét a színpadkép és a világítás jelentékeny
monumentalitása.

Valószínűleg vannak jó néhányan, akiket Franz Schubert Winterreise című dalciklusa
(vagy akár valamely részlete) első hallásra torkon ragadott, és azóta sem enged el.
Preljocaj (2019-ben elsőként a milánói Scala társulatára készült, majd saját táncosaira alakított)
műve megalkotásakor nem hagyta magát a dalok konkrét tartalma által
elsodorni, legyen az akár a szöveg, akár a zenei szövet.
S z ö v e g: L ő r i n c K a t a l i n I F o tó: J e a n C l a u d e C a r b o n n e

Minden alkalom, amikor hallhatjuk Schubert dalciklusát, már önmagában ünnep. Versenyeztetjük magunkban az énekeseket: vajon Dietrich Fischer-Dieskaut (akin felnőttünk) ki tudja lekörözni,
de még inkább: ki milyen színezetet ad az egyébként nagyon is
meghatározott karakterű daloknak. Schubert szenvedélyessége,
érzelmi amplitúdója a szövegeken is túlnő (Wilhelm Müller 24
verse szerepel a teljes ciklusban); valami olyan mélyre és a létezés
fájdalmába, hogy az nekünk is fáj. Nem véletlen: az 1828-ban befejezett alkotás Schubertnél az élettől való búcsút is jelentette…
És talán olyanok is vagyunk néhányan, ha kevesebben is, akik
a dalciklus feldolgozásaival táncszínpadon is találkozhattak. John
Neumeier, Tim Plegge, Robert Bondara (hogy csak az elmúlt öt
év terméséből idézzek) változatai más és más szemlélettel, s némileg eltérő stílusokban ugyan, de mintegy dramatizálva, szituációkba rendezve kezelik a dalokat.
Ha jóval hátrébb keresgélünk a mű táncciklussá adaptálásának történetében, ott találjuk (mert olyanok is vagyunk, ha kevesebben is,
akik táncoltak is Winterreise-adaptációban) Liz King változatát (1987)
a bécsi Tanztheater Wien történetéből. Hiába esik ez időben távolabb Preljocaj friss alkotásától, és hiába használt Liz King is színházi
eszközöket (elsősorban kellékeket) a színpadon, az, ahogyan a koreográfusnő szemérmesen eltávolította magától a zenemű (és szövege)
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érzelmi szélsőségeit, elvontabban, a testek plasztikájára hagyatkozva
építve fel műve (nem a teljes ciklust feldolgozó) szerkezetét, áll talán
a legközelebb Preljocaj attitűdjéhez.
Az 1957-ben született francia koreográfus, Angelin Preljocaj a modern tánc felől – hiszen Cunningham-tanítvány is volt – közelített
a balettszínpadok felé, egy önkényes műszóval posztklasszikusnak
is titulálhatjuk. Már 1984 óta dolgozik saját társulattal, miközben
állandó meghívottja a világ legjelentékenyebb táncközpontjainak,
együtteseinek, fesztiváljainak.
Preljocaj műve megalkotásakor nem hagyta magát a dalok konkrét tartalma által elsodorni, legyen az akár a szöveg, akár a zenei
szövet. Eleve a tér, valamint annak fény- és színhatása, amelyet
darabja vizuális keretéül kiszab, eltávolít minden romantikától.
Ezüstszürke az alapélmény, és ebbe beletartoznak a feketék, fehérek, a hűvösen diszkrét fények és a balettszőnyeget vastagon
beborító, a fényt ezüstösen visszaverő fekete papírfecnik. Ezek
fekete hó gyanánt is „működnek” később, valahányszor a táncos
a testével, a lábával körbeszórja, fellendíti azokat, de főleg, ha
a zsinórpadlásról hullanak alá: egy télies képet kapunk, ám adott
pillanatokban működnek hamuként is, vagy mint fekete porfelhő. Ennél több kellék azonban nem jelenik meg ezen a színpadon
a 75 perc alatt.

Az egyenlő létszámban jelenlévő férfi és női előadók (egytől egyig
szép alkatú, a stílusnak megfelelő izomzatú táncművészek) a testet láttatni engedő fekete jelmezeket váltogatnak színről színre az
első 10 dal során. Mindegyik ruhadarabon van valamennyi csillogó, fényvisszaverő felület (legyen az egy végigfutó műanyag szalag,
néhány flitter vagy egy öv), ez is a diszkrét, szinte végig monokróm, de mégis a csillogást, a felcsillanást lényegi elemként kezelő látásmódot támasztja alá. Mindössze a 11. dal (nem véletlenül a Frühlingstraum) az, ahol a lányok egy finoman pasztellszínű
dresszben lépnek színre – valahol a rozsda- és a barackszín közötti árnyalatban. Innen kezdve néhány jelenet nemcsak jelmezében,
hanem világításában is megenged magának színeket, hogy aztán
a mű végére ismét a feketére fókuszáljon. Ott, ahol Schubert dalai is egyre mélyebben vájnak a létezés (pontosabban: annak elmúlása) kínzó fájdalmába. Preljocaj azonban férfiasan megkeményíti a szívét, és egy keretes formában visszatér a darab elejének
képi emlékére. (Erősen bevésődik az előadás végéig ez az emlék annak is, aki először látja a művet, hiszen a nők vízszintesen,
a fekete papírhalomban diagonálisan fekve, elásva, a férfiak pedig
mögöttük merőlegesen, álló helyzetben kezdtek, míg a darab végén ugyanaz a kép, csak a nők állnak, a férfiak fekszenek. Nincs
kedvem genderszemszögű, konkrét válaszokat keresni a nemek
cseréjére, az előtte eltelt bő 70 perc nem adott erre okot. Inkább
formai, de szép a hatás: a visszatérés ugyanarra a pontra sohasem
ugyanolyan. Vagy inkább: a keletkezés előtti és az elmúlás utáni
mező: a semmi mezsgyéje oly hasonló is lehet…)

erős zenei szőnyeget kapjon, és mégse kerüljön e szőnyeg alá. Segíti, erősíti igyekezetét a színpadkép és a világítás jelentékeny monumentalitása: a fényfal által hátulról, vagy az intelligens lámpák
segítségével képről képre „átrajzolt” terek az egész nagy általános
éjszakafeelinget teszik mozgalmasabbá, álmoktól tarkítottabbá, elemeltté, felcsillanóvá vagy elhamvadóvá.
Hangfelvételről Thomas Tatzl énekelt, de ne feledkezzünk el
e ciklus esetében a zongoráról sem, amely szinte párbajt vív
a férfihanggal Schubert remekművében: James Vaughan játszott
a hangszeren. Utoljára, de nem utolsósorban álljon itt egységesen
köszönet a Ballet Preljocaj táncművészei és minden munkatársa
számára. 

Ami a koreográfiai nyelvezetet, technikát illeti: mozgássorozataiban – főként a csoporttáncok során – az említett hűvös elemeltség olyan fokú, hogy néha azt érzem: akár másmilyen zenékre is
történhetne. Olyan, mint egy-egy tréningteremben összeállított
elemsor, ahol a mozgásfázisok, mozdulatötletek a lényegesek, és
nem az, hogy „mit szeretne kifejezni”, és pláne nem az alatta szóló zene követése. (A ritmikai megegyezés nem ugyanaz!) Itt, a nagyobb csoportképekben érzem leginkább az elidegenítést – néha
zavaróan is, de ezt saját emlékeim csatornazajának is betudhatom.
A duettek, triók és az ellenpontozottabb, aszimmetrikusabb csoportok mozdulatvilága érdekesebb, és nem egyszer finom humor,
irónia is kerül az egyes mozgássorozatba, szituációba, néha pedig
valódi, mert tisztán érzéki reflexió a zenei tartalomra.
Vélhetőleg az izgathatta Preljocajt leginkább: hogyan lehet az ő
saját nyelvezetét, az ő világát megjeleníteni úgy, hogy ilyen irdatlan
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Eyal korokon, kultúrákon átívelő, a jelen bizonytalanságában sodródó, fogódzkodót kereső, érző embereket tár elénk. Mozgásuk egységes, szaggatott, lüktető, repetitív és egyre
gyorsul. Stílusa mégis másképp szólal meg a Rambert-tagok testén, mint a L-E-V táncosain.
Ezen a csapaton az erőt, a várakozó vadak feszültségét lehet érzékelni.
amely utat tör magának és mozdulattá formálódik. Mozgása
a tőle megszokott stílusjegyeket mutatja: zsigeri, lüktető és animális, nagyban építve a Rambert-táncosok maszkulin és szuggesztív jellegére. Tavares közlésformája Eyaléhoz képest közönséges.
Az alkotók öt fejezetre osztották a darabot, amely az alábbi gondolatok mentén épül fel: „Azt mondják, az óceán a félelem kön�nyeiből lett. Azok könnyeiből, akik belevesztek a kiút keresésébe.
Ússz, járj, kússz és élj – a pillanat által teremtett emlékekkel.”

AISHA ÉS ABHAYA

Sharon Eyal koprodukciós műve
a Rambert Ballet-nél
Sharon Ey al / Gai Behar / Or i L ichtik / K ibwe Tav ares: A isha és A bhay a
– a Ramber t és a Roy al Ballet közös produkciója,
2 0 2 0. január 21., L inbur y Színház, K ir ály i Oper aház, London

Visszafogott kritika fogadta az európai táncművészet fellegvárában a januári Rambert Ballet-bemutatót Londonban. Az újító szellemű darab Sharon Eyal meghívott koreográfus és Kibwe Tavares
fimrendező közös műve, amely minden erénye mellett képtelen volt szervesen összekapcsolni
a két alkotó világát. A londoni előadást a Táncművészet kritikusa-szakírója, Kazinczy Eszter sem
látta másként.

Három rész Tavares, kettő Eyal munkája. Tavares első és utolsó szakaszának címe Utazás, a középsőé Mielőtt, Eyal két epizódjának nem adtak címet. A darab kezdő filmrészletében egy
testvérpár (Salomé Pressac és Maëva Berthelot) partra vetődik, elindul a szárazföld belsejébe, ahol egy fiatalokból álló, rítustáncot járó csapattal találkozik. Velük tartanak. Útjuk egy
városba vezet. A két alkotó között feszülő ellentmondást erősíti, hogy Tavares az ősi kultúrákból vegyesen összeszedett szimbólumokat használ, ami Eyal kifejezéskészlete és a tánc természetéből fakadó érzéki erő szempontjából okafogyottá válik.
Az Abhaya név eredete szanszkrit (jelentése: félelemnélküliség),
az Aisha (jelentése: remény) pedig az arab kultúrkörből származik. Aisha szelencéje is a reményre utal, és ilyen értelemben görög eredetű is (lásd: Pandóra). Mindez a filmbéli örmény viselettel
együtt teljes multikulturális káoszt eredményez. A két fogalmazásmód nem képes egymáshoz illeszkedni. A második fejezetben a vászonról a színpadra vándorol a tekintet, és megnyugszik.
Eyal korokon, kultúrákon átívelő, a jelen bizonytalanságában sodródó, fogódzkodót kereső, érző embereket tár elénk. Hét elképesztően eredeti táncoskarakter alkot csoportot. Mozgásuk egységes,
szaggatott, lüktető, repetitív, egyre gyorsul. Ahogy Eyaltól megszokhattuk. Stílusa mégis másképp szólal meg a Rambert-tagok
testén, mint a L-E-V táncosain. Ezen a csapaton az erőt, a várakozó
vadak feszültségét lehet érzékelni. Kiemelem a francia Guillaume

Quéau-t, aki mozdulatait a végtelenségig tudja kiterjeszteni, óriási
termetével uralja a terepet, valamint a magyar Domoszlai Editet
Aisha szerepében, aki irreális izoláltságával és zsigeri átélésével
emelkedett ki a többiek közül. További táncosok: Maëva Berthelot
(Abhaya), Daniel Davidson, Hannah Rudd, Juan Gil és Liam Francis.
Sorrendben – éles vágással – a második filmepizód következett,
amelyben a lánytestvérek menekülés előtti életébe pillantunk
bele, nagyanyjuk erőszakos halálát látva. Majd Sharon második
epizódja következik, amelyben végtelenül érzékeny érintésekkel,
találkozásokkal teli, továbbra is pulzáló, erős táncmatéria látható.
Ezen a ponton sikerült a filmnek és a színpadon történő táncnak
érdemben találkoznia, ahogy a vásznon a mozgó testek megsokszorozódnak addig, míg falanszteri tömegként nem lüktet az egész
háttér, miközben a táncművészek apró kitörésekkel jelzik: itt vagyunk. Ezen a ponton kellett volna befejezni a darabot. Milyen jó
is lett volna Eyal világát így hazavinni magunkkal! Tavares azonban
pontot tesz a saját történetének végére. A nagymama felkarolja
az unokáit és magával viszi őket az ismeretlen szférában.
A zene mindenkor megtámogatta a látottakat, de hasonló kettősséget mutat, mint a rendező és a koreográfus különböző értelmezése. Eyal és Tavares is hozta magával a saját zeneszerzőjét, ám
Ori Lichtik és Gaika ugyanúgy eldolgoztak egymás mellett, mint a
rendező és a koreográfus. A Londonban felkapott jelmeztervező,
Uldus Bakhtiozina sem bontakoztathatta ki extrém ötleteit, mert
a táncoló test nem visel el túl sok és nagy öltözéket. Van az a helyzet, amikor a tánc érdekében nincs kompromisszum.
Végezetül, érthető a Rambert szándéka, hogy innovatív produkcióval kísérletezik és divatos alkotókat hív meg, mégis elvárható
lenne, hogy a táncszínpadon megőrizzék a tánc privilégiumát. Észszerűen társítsák az alkotókat, és az újítás célja a színpadi formák
kiterjesztése legyen, ne a vászon digitális világának feltétlen beszüremkedése. 

S z ö v e g: K a z i n c z y E s z te r I F o tó: R O H a n d R a m b e r t , F o te i n i C h r i s to f i l o p o u l o u

Sharon Eyal izraeli születésű alkotó munkáit a hazai közönség jól ismerheti. 2013-ban megalakult társulata, a L-E-V (jelentése: szív) a következő évben már a Trafó Kortárs Művészetek Háza vendégeként lépett színpadra, és azóta még három ízben járt Budapesten. Ezt megelőzően, 1990-től Eyal
a Batseva együttes táncosa volt, majd 2008-tól annak koreográfusa. Európa egyik legkeresettebb alkotója, nem meglepő, hogy a Rambert Ballet is meghívta őt egy közös projektre.
A bemutató 2020. január 21-én volt. Kibwe Tavares társalkotó-filmrendező élete első színpadi munkáját láthattuk, Sharon Eyal kompozíciója mögé-mellé-elé rendelve. Az építészmérnök végzettségű
fiatalember kilenc esztendeje foglalkozik filmkészítéssel. Első rövidfilmje elhozta a Sundance Filmfesztivál különdíját, de ezt követően
16
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csupán négy alkotást forgatott. Ezért is tűnt vakmerőségnek a két
– a pályafutásukat illetően ennyire eltérő múltú – művész összepárosítása. A darab színpadi megvalósulását tekintve éppen ez volt
a tapasztalt disszonancia gyökere: az értelmes összhang hiánya.
A címszereplők, Aisha és Abhaya, a két elárvult, menekült nővér története a túlélés egymással ellentétes alternatívája. A történetben rejlő lehetőségeket az alkotók meglehetősen különbözőképpen értelmezték. Kibwe Tavares filmje erőteljes narratívával
él, képi világa a posztapokaliptikus fantasy stílusjegyeitől a számítógépes grafikáig terjed, és nem tud elrugaszkodni a kimondott tartalmaktól. Eyal ugyanakkor univerzális érzésekkel, érzékekkel operál. Nem tesz semmiféle utalást helyre, korra, jellemre vonatkozóan. Kiindulópontja az éppen megélt érzelem,
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Fotó: Chr is Nash

„Csak álmodoztam arról,
hogy egyszer majd
egy ilyen neves együttes
tag ja leszek,
mint a Rambert”
S z ö v e g: K a z i n c z y E s z te r

A londoni Sharon Eyal-bemutató (Aisha és Abhaya) magyar táncművésze,
Domoszlai Edit a Pécsi Balettől került a Rambert Dance Companyhez néhány évvel ezelőtt.
Idehaza 2014-ben megkapta a táncszakmától az Évad legjobb táncművésze díjat
modern- és kortárstánc-kategóriában.
Az előadást követően Kazinczy Eszter készített vele interjút Londonban.
Elképesztő fizikai és szellemi teljesítményt követel meg
ez az előadás, hogyan lehet nap mint nap ilyen hőfokon égni?
Olyan, mintha nem is táncolnék, hanem átélnék valamit. Átmegyek egy érzelmi hullámvasúton, és próbálok a darabban a sztorira gondolni. A zene, a kollégák mind hozzátesznek valamit.
A koreográfiában egyes mozdulatok ismétlődnek, de mindegyikben van valami eltérő többlet, változik a jelentése.
Az érzelmeire gondol, nem a mozdulataira?
Nem kifejezetten. A táncos birtokában van egy erős izommemória és a mozdulat, ettől megy magától. Nem szeretek előre tervezni, amit a pillanat hoz, arra hagyatkozom. Ezt az ajtót Sharon,
a koreográfus nyitva hagyta nekünk. Ezek apró, a néző számára nem észrevehető különbségek, azonban ezerfélék lehetnek.
Ahány kapcsolat van a színpadon, annyi a lehetőség a pillanat adta,
spontán változtatásra.
Az érzelmek elragadnak, és ezt nem akarom elrejteni. Havas Ferenc, az egykori neves balettművész szavai sokat jelentenek nekem: „Lehet egy mozdulatot tudatosan kivitelezni, de helyette el
is lehet szállni.” Szeretek szállni, szívből táncolni. Sharon is hasonlóan fogalmazott: „Ne mutasd, érezd!”
Hogyan kezdődött a közös munka Sharon Eyal koreográfussal?
Először workshopot tartott a Rambertnél. Rögtön úgy éreztem,
hogy a stílusa nagyon megragadott. Egy hónap múlva az asszisztense, Rebecca Hytting járt nálunk. Ekkor elkezdtem felkészülni
Sharon darabjaiból, a mozgáskultúrájából – ahogy szoktam.
18

I 2020. tavasz I T A N C
m

û

v

é

s

z

e

t

Fel szokott készülni a koreográfusokból?
Amennyire a lehetőségeim engedik, igen. Hasznos ismerni a koreográfus munkáját. Kialakul bennünk egy kép, de az nem segít,
ha annak akarunk megfelelni, azt el kell engedni. Ha a koreográfus azt kapja, amit máshol, esetleg mindig ugyanazt, az neki sem
jó. Az inspiráció kölcsönös dolog. Amikor Sharonnal találkoztam,
önmagamat adtam.

bot vagy egy kész művet próbálsz. McGregor PreSentient 20 éves
darabját óriási élmény táncolni, de egy kész művet egészen más
interpretálni, mint egy új kreációt. Egy születő mű létrehozásakor
a táncos egyénisége fontos szerepet tölt be a folyamatban. Sok új
lehetőséget hozott az új vezetőnk, Benoit-Swan Pouffer is, kíváncsian várom a jövő feladatait.

kon végeztem. Berlinben, a Humboldt Egyetemen neveléstudományt hallgattam, ahová Erasmus programmal jutottam ki. Aztán
Londonban is elvégeztem egy egyéves online képzést a CIPD-n
(Chartered Institute of Personnel and Development – egyfajta
posztgraduális humánerőforrás-képzés). Két éve pedig a Dancer’s
Career Development szervezet nagykövete vagyok.

A Rambert társulata korábban alkalmat adott kezdő koreográfusoknak a szárnypróbálgatásra. Az ön két művét – Angels, Competitive Plasticity – is bemutatták.
Ez a kitűnő lehetőség most egy időre sajnos megszűnt.
A Competitive Plasticity kijutott a Hannoveri Nemzetközi Koreográfiai Fesztiválra, a műhöz zenét is tudtam íratni a szintén Pécsett végzett szerzővel, Szabó Sebestyén Lajossal.

Honnan indult a táncoskarrierje?
Gyöngyösről. Bódis Beáta volt az első tánctanárom, aki versenyekre küldött, 12 éves koromtól kezdve. Nyolcosztályos gimnáziumba jártam, s nagyon kíváncsi gyermek voltam, a tudomány is
érdekelt, minden szakkörön ott voltam, mégis a tánc jelentette
a legtöbbet. Később Földi Béla óráit látogattam, és sok nyári tánckurzuson tanultam tovább.

Ha nem táncos, akkor azt hiszem, zenész lettem volna. Nagyon
fontos számomra a kettő összhangja. Inspirációt mindenesetre
máshonnan is merítek, színházba, kiállításokra, koncertekre járok.
Gyakran bent maradok a teremben improvizálni, mert hiányzik
a szabadság, az önkifejezés, az alkotás.

A Pécsi Művészeti Szakgimnázium volt a következő iskolám. Nagyon ösztönző szellemiség vett ott körül. Lehetőséget kaptunk
koreografálni is, minden irányú ötletünk megvalósítását segítette
Uhrik Dóra és mesternőm, Kovács Zsuzsa. Az iskolában többféle
művészeti ág volt jelen, természetesnek számított a sokféle gondolat és az együttműködés. Még zeneanalízis-órákra is bejártam,
amikor időm engedte.

Külföldön élni, sokat utazni kimerítő és nehéz. Nem vágyik haza?
Persze vágyom, bár nagyon szeretem Londont. Nyitott vagyok,
folyton keresem a további lehetőségeket. Amit kaptam, tanultam,
szeretném majd valamilyen formában visszaadni, továbbadni.
A Dancer’s Career Development, vagyis a táncos
életpálya-fejlesztés szervezet nagykövete, aki már
táncoskarrierjének kezdetén folyamatosan képezte ma-

Hogyan sikerült bekerülnie a Ramberthez?
Az első jelentkezésemkor önéletrajz alapján nem hívtak be. Két
évvel később, amikor már fotókat, videót is csatoltam az anyagomhoz, sikerült. Valószínűleg a nemzetközileg elismert Cameron
McMillan koreográfus neve, akivel Pécsett dolgoztam két ízben is,
valamint az NDT (Holland Nemzeti Balett) nyári kurzusa sokat
nyomott a latban.

Azonnal megvolt a kölcsönhatás?
Sharon nem az a típus, aki rögtön kimutatja, hogy kedveli-e azt,
amit csinálsz vagy sem. Megfigyel, feladatokat ad. Érzéseket, metaforákat adott instrukcióként, amit megpróbáltunk a tánc nyelvére
lefordítani. Tudatosan, fokozatosan bontja ki a táncosban rejlő és
őt érdeklő lehetőségeket. A workshop során hatunkat választottak ki, hogy kiutazzunk hozzá Tel-Avivba egy hónapra, felkészülni.
Londonban csak az asszisztense tudott velünk dolgozni, TelAvivban pedig ő is. Valamit kaptunk ott a világából, a múltjából,
a helyi kultúrából. Megértettük, hogy honnan indul az egész, ami
a Gaga mozgásnyelvezet, ami a Batsheva Dance Company, ami ő.
Hatodik éve van a társulatnál. Kik voltak még hasonlóan izgalmas koreográfusok, akikkel ez idő alatt dolgozott?
Néhány név a teljesség igénye nélkül: Wayne McGregor, Hofesh
Shechter, Itzik Galili, Christopher Bruce, Andonis Foniadakis,
Kim Brandstrup, Malgorzata Dzierzon, Mark Baldwin, Alexander
Whitley, Lucy Guerin. Többször már meglévő darabot adaptáltunk, néhányszor új koreográfia készült nekünk.
Fontos különbség, hogy rád álmodja-e meg a koreográfus a dara-

gát más területen is. Miért érezte szükségét ennek?
Ennek két oka van. Az egyik az, hogy 18 évesen két sérülésem
volt, és aggódni kezdtem. A másik, hogy csillapítani akartam
a bennem élő tudásvágyat.
Tanulmányaim a Pécsi Balettnél töltött éveim alatt kezdődtek,
a Pécsi Tudományegyetemen egyéni tanrenddel andragógiát tanultam három évig, mesterképzésen pedig emberi erőforrás sza-

Az Aisha és Abhaya bemutatója után mi következik?
Májusig turnézik az együttes a Shechter–Motin–McGregor esttel.
Március közepén újra Aisha és Abhayát táncolunk a Berlini Nemzetközi Fesztiválon. (Az interjú idején még nem volt ismert, hogy
Európa államai milyen korlátozó intézkedéseket vezetnek be a járvány miatt – a szerk.) Amikor kilenc évvel ezelőtt ott tanultam,
még csak álmodoztam arról, hogy egyszer majd egy ilyen neves
együttes tagja leszek, mint a Rambert. 
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MIKOR ÁLLJON SPICCRE A NÖVENDÉK?
AZ ALKALMASSÁG ÚJ, FUNKCIONÁLIS NEMZETKÖZI MÉRÉSMÓDSZEREI

A spicctechnika elsajátításának elkezdése mérföldkő a balettnövendékek életében. Ekkor indulnak el a professzionális táncosképzés útján. De hogyan tudjuk megítélni az alkalmasságot? Mik
a feltételei a spicctechnika tanulásának? Hogyan tudjuk oktatóként megelőzni a sérüléseket,
az ortopéd deformitásokat? Mit kockáztatunk a túl korai spiccre tétellel?
S z ö v e g: G e r é b y Fr u z s i n a , a z M T E g y ó g y to r n á s z - m a n u á l te r a p e u t á j a
F o tó: M é s z á r o s C s a b a , C z a n k L í v i a

A fent említett kérdéseket feszegeti Marijeanne Liederbach 2010es, a Journal of Dance Medicine and Science-ben publikált cikke. Az International Association for Dance Medicine and Science
(IADMS) elnevezésű nemzetközi tudományos szervezet folyóirata rendszeresen közöl olyan publikációkat, amelyeket alapos
és hiteles vizsgálati eredményekkel támasztanak alá. Marijeanne
Liederbach és társai azt kutatták, hogy van-e objektív, funkcionális
módszer, amely alapján eldönthető, hogy ki alkalmas a spicctáncra. Először egy kérdőív segítségével felmérték, hogy jelenleg milyen szubjektív szempontok alapján döntenek ebben a kérdésben
a tánctanárok. Kiderült, hogy a válaszadók 96 százaléka gondolja
úgy, hogy az alkalmasság alapvető feltétele, hogy a táncos betöltse
a 12. évét és legalább 3-4 évnyi klasszikus balett tréningtapasztalata legyen. Ez feltételezi, hogy az alapvető balettképességek már
stabilan kilaultak.
De vajon mindez elég a spicceléshez? Vagy szükség lenne más képességek felmérésére is?
A 12 éves gyermekek idegrendszeri érettsége igen eltérő mértékű. Ebben az életkorban hatalmas fejlődésen, változáson megy
át a szervezet, eközben az idegrendszernek folyamatosan alkalmazkodnia kell a változó testarányokhoz, izom- és csontozatbeli
fejődéshez. A pubertás alatt változik az izmok nyújthatóságának
mértéke, az izomerő és a helyzetérzékelési képesség is csökkenhet. A hirtelen és gyorsan történő csontnövekedéshez való idegrendszeri alkalmazkodás folyamatos pluszmunkát jelent. Az izomzatnak nagyjából 30 százalékkal kell többet teljesítenie bizonyos
20
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testhelyzetek fenntartásához, mint a kamaszkor előtt. Arról nem
is beszélve, hogy a kognitív és pszichoszociális érés is befolyásolja a fizikai teljesítőképesség mértékét. Liderbachék kutatásának
a célja az volt, hogy objektív, konkrét, funkcionális teszteket keressenek az alkalmasság megítéléséhez.

A hipotézis felállításakor a kutatók javaslatot tettek három egyéb
feltétel teljesülésére is: az idegrendszer finomhangoltságának mértékére (motoros kontroll – az egyensúlyozásra való képesség), a megfelelő alsó végtagi izomerőre, valamint különböző balettos készségek helyes kivitelezésére. De hogyan tudjuk mindezt mérni? Hogyan
számszerűsíthető mindez?
Korábbi tánctudományos kutatásokból kiderül, hogy a helyesen kivitelezett spicctechnikához elengedhetetlenül fontos a törzs-, valamint a csípő körüli izomzat megfelelő izomereje és működése.
Ezek hiányában alsó végtagi tengelyeltérések alakulnak ki, amik hosszú távon nagy eséllyel vezetnek sérülésekhez. Vegyük például az egyik
leggyakoribb balesetet, a bokaszalag-szakadást, amelynek kiváltó oka lehet az
instabil központ és a gyenge alsóvégtagi izomerő. A törzsstabilitás hiánya
esetén jóval nagyobb munka hárul
a lábszár és a boka körüli izomzatra,
valamint a pozíciók, dinamikusan végzett gyakorlatok is instabillá válnak.
A táncosok fokozott ízületi mozgásterjedelme önmagában nem elég
a biztonsággal végezhető balett-technikához, az izomerőt, valamint a statikus
és dinamikus egyensúlyozási képességet is
folyamatosan fejleszteni kell. A kutatás során
a kilenc funkcionális teszt közül három bizonyult
statisztikailag releváns módszernek: az Airplane, a Saute és
a Topple.
Az Airplane-teszt során a táncos egy parallel helyzetű mérlegállásból indulva egy demi plién (térdhajlításon) keresztül megérinti
a talajt a két kezével, majd újra felveszi a mérlegállást. Ezt a mozdulatot tízszer végzi el egymás után, miközben a felmérést végző
szakember figyeli a mozdulatok hangolásának mértékét, az alsó végtagi tengelyeket, valamint a helyes kivitelezést. Ez a teszt a dinamikus egyensúlyozási képesség megítélésére, valamint az alsó végtagi
izomerő tengelyfenntartási képességének megítélésére alkalmas.

A Sauté-teszt során a táncosnak 16 egylábas sautét (ugrást) kell
végeznie, amelynek során minimum 8 tökéletesen kivitelezett ugrás minősül megfelelőnek. A szakember figyeli a lábfej lefeszítésének mértékét, az érkezés, a talajfogás során az alsó végtagi tengelyek fenntartásának képességét.
A Topple-teszt szintén egy dinamikus egyensúlyozási képességet
megítélő felmérés, ami közben a balettképesség kivitelezésére
való alkalmasságról is képet kapunk. Ennek során a táncos negyedik lábpozícióból indított piruettet végez, amelynek kivitelezése közben a szakember az egyensúlyozási képességet, az alsó végtagi tengelyeket és a helyes végrehajtást figyeli.
Összességében tehát elmondható, hogy a spicctechnika tanulásának elkezdéséhez egyéb feltételeket is figyelembe kellene venni
a biológiai életkoron és a balettban eltöltött évek számán kívül. A balettmesterek szubjektív
megítélése, és az életkor, valamint
a boka lefeszítésének mértéke mellett a fent említett három funkcionális
teszt elvégzése során a szakemberek átfogó képet kapnának az adott növendék dinamikus egyensúlyozási képességéről, az alsó
végtagi izomerejéről, valamint a balettképességek
kivitelezésének mértékéről. Ezen információk birtokában
fejlesztő gyakorlatokkal célzottan lehetne edzeni a növendékeket,
ami hosszú távon a prevenciót segítené. Nagy létszám esetén természetesen nehéz figyelembe venni az egyes növendékek eltérő
idegrendszeri érettségét és izomerőbeli különbségét, ugyanakkor
a megelőző felmérések során kapott eredményeknek köszönhetően egyénre szabott, prevenciós terveket lehet kialakítani gyógytornász bevonásával, így nagy eséllyel megelőzhetők a sérülések,
ortopéd deformitások (bütyök). Ahogy George Balanchine is fogalmazott: „Először jön az izzadás, és csak utána a szépség, ha
szerencsés vagy és jól imádkoztál.” 

Egészségügyi és sporttal foglalkozó szakemberek számára ismerősen hangozhat a funkcionális teszt kifejezés. Ennek lényege, hogy
olyan mozdulatokat, mozdulatsorokat végeztetünk a pácienssel, amelyek mentén objektíven felmérhető egy adott képesség.
Liederbachék hipotézise szerint a balettmesterek ilyen funkcionális teszteket is alkalmazhatnának, hogy átfogóbb képet kapjanak
a növendékek fizikai felkészültségéről.
Kutatásuk során 37, átlagosan tizenkettedik életévüket betöltött,
professzionális balettképzésben részt vevő növendék spiccre való
alkalmasságát vizsgálták kilenc különböző funkcionális teszttel. Ezzel együtt a balettmestereknek is ki kellett tölteniük egy kérdőívet, amelyben szubjektíven ítélték meg, hogy az adott növendék
alkalmas-e a spicctechnika elkezdésére vagy sem. A kérdőívekből
kiderült, hogy a mesterek három szempont alapján döntöttek,
három kritérium teljesülése esetén kezdték el tanítani a spicctechnikát: 12. betöltött életév, 3-4 eltöltött év klasszikus balett
képzésben, valamint a bokalefeszítés mértékének 113 fok körüli
értéke. Érdekesség, hogy egy átlagos női boka lefeszítésének mértéke átlagosan 48 fok.

A Magyar Táncművészeti Egyetem
növendékei
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V Á G YA K H A R C A
Bar ta Dóra: Anna Karenina,
Ke c s ke m é t i C i t y B a l e t t ,
2020 . fe b r u á r 8 . ,
N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

– Alekszej – a keresztneve. Anna ott is hangsúlyozza, hogy a két
Alekszej között kell választania. Ezt az olvasati lehetőséget remekül kihasználja az előadás, és nem ragad le egy leegyszerűsített
verziónál, ahol az unalmas férj és a szenvedélyes szerető áll a két
oldalon. Ezzel a megoldással lényegesen izgalmasabb konfliktusokat generál a színpadon.
Talán mindebből már kitűnik, hogy az előadás az egyes szereplők nézőpontja felől építi fel a történetet. Minden karakter sajátja
a magány, a másikkal való kapcsolódásra való törekvés, amely folyton meghiúsul. A tánc szintjén ez az egymással párhuzamos, de
találkozni nem képes mozdulatsorokban jelenik meg. Vagy amikor
a zene épp elhallgat, a tánc azonban tovább folyik: mintha elszállna
a valódi találkozás lehetősége. Többször megjelenik az egymásrautaltság tragédiája – a legérzékenyebben Dolly és Oblonszkij
kapcsolatában. Újra és újra olyan pozícióba kerülnek, ahol Dolly a
súlypontját Oblonszkijra helyezi. Ezekben a képekben a másikért
folyó küzdelem és a tehetetlenség kétségbeesése konfrontálódik.
Még a gyermek motívumában is felfedezhető az, ahogy az alkotó
az egyes alak szenvedésére fókuszál. A történetből kimarad Anna
második gyermeke, és minden szál a kisfiú alakjában összpontosul. Megindító, ahogyan eszközzé válik a szülők közötti szakadék
áthidalásában. Az ő magánytörténete is fontossá válik, a legplasztikusabban abban a jelentben, amikor magára maradva a játékvonat ívébe kuporodik. Lényeges kiemelnünk, hogy a darab frappánsan operál a gyermeki perspektívával. Az előadás elején és végén
megjelenített gyerekrajzok ártatlansága és őszintesége új keretbe
helyezi az átélteket.
A végkifejlet felé haladva a tér megváltozik, egyre zártabb, lüktetőbb formát ölt. Beszűkül és tükröződik a játékteret határoló felü-

Napjaink színháza nem tud elszakadni Anna Karenina történetétől, mondhatni reneszánszát éli
Tolsztoj klasszikus regénye. A sok száz oldalas realista mű színpadra adaptálása nem kis kihívás
az alkotók számára. Barta Dórának a szerelmi sokszögön kívül sikerült mélyebb rétegeket is
megérintenie.
S z ö v e g: V a r g a N ó r a B e r t a I F o tó: M é s z á r o s C s a b a

A Kecskeméti City Balett művészeti vezetője nemcsak rendezőkoreográfusként jegyzi az előadást, hanem díszlet- és jelmeztervezőként is, tehát a darab minden aspektusát tekintve megvalósíthatta vízióját. Ideális koncepció, hogy a történetet nem köti
konkrét történelmi korszakhoz és földrajzi helyszínhez, mégis átsejlik rajta egy sajátosan baljóslatú, oroszos életérzés. Ebben a zenének is nagy szerepe van: többféle stílust vegyít, hol orosz zenét,
hol kortárs elemeket felhasználva filmzeneszerű hatást hoz létre.
A remek érzékkel megteremtett atmoszférából sugárzik a stílusos elegancia.
A színpadi tér élő, lélegző közegként működik, amely reagál a szereplők lelkiállapotára. Magas, türkiz színű fal és fényes fekete felület határolja, amelyek elemei megfordulnak vagy éppen összehúzódnak, tovább fokozva a színpadi feszültséget. Sőt, nemcsak vertikálisan, hanem horizontálisan is változik a tér: Kitty csalódásakor
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például a kristálycsillár leereszkedik, és a nézőkre is rátelepszik
a földön fekvő lány beszűkült mozgásterének összepréselő ereje.
A darab legizgalmasabb sajátossága, hogy a karakterek megformálásakor nem a sztenderd, leggyakrabban alkalmazott sémákhoz nyúl, hanem bátran kiszélesíti az értelmezési lehetőségeket.
Meglepő, hogy nem Levinre esik a hangsúly, hanem sokkal inkább
Kitty alakjára. Nem ártatlan és kedves lányként, hanem törekvő,
csábító nőalakként láthatjuk. Itt ő az, aki megvalósítja az „enyém
a bosszúállás és én megfizetek” mottót. Nagy Nikolett remekül
elkapta a fonalat ennek a szerepnek a megformálásakor. Katonka
Zoltán Karenin-alakítása telitalálat. A koncepció itt is szakít azzal
a gyakori megközelítéssel, amely szerint Karenin ellenszenves, gonosz, rideg alkat lenne. Ezzel szemben a darab kidomborítja egyéni tragédiáját: szigorú érzékenységét és magányát. Nem véletlen,
hogy Vronszkijnak és Kareninnek Tolsztoj regényében is ugyanaz

let Anna körül, majd megjelennek a feketébe öltözött, ritmikusan
mozgó alakok. Ebben a jelenetben teljesedik ki Szöllősi Krisztina
alakítása, amikor is rendkívüli erővel uralja az egész színpadot.
A rendhagyó megoldás egyaránt olvasható az Annára nehezedő
társadalmi nyomásként és Anna belső démonjaiként. A táncosok
által megformált vonat képe is túlmutat egy kívülről érkező gépezeten, Anna önmagát felvállaló és elpusztító tette születik meg
a színpadon.
A dramaturgia centrumában kétségkívül Anna alakja áll, mégis
a mű képes rajta keresztül szélesebb kitekintést nyújtani. Habár
egy ilyen volumenű történetfolyam színpadra állításakor elkerülhetetlen, hogy a szálak követésébe a nézők esetenként belegabalyodjanak, szerencsére ez nem jelentett nehézséget az előadás
értelmezésekor.
Tolsztoj azt írta, hogy a regény szerkezetének egysége nem a mesén és a szereplők viszonyán alapul, hanem az észrevétlenül vezetett „boltíveken”. Barta Dóráéknak sikerült megtalálniuk a történetben a saját „boltíveiket”. Mintha mikroszkóp alá helyeznék és
felnagyítanák a végzet felé sodró örvényeket: az egyén önmagába
záródását, az egymáshoz való kapcsolódásért folytatott küzdelem hiábavalóságát, a kiszolgáltatottságot, az egyéni döntésekért
való felelősségvállalást egy olyan világban, ahol nem lehetséges
a párbeszéd, mivel – ahogy Anna fogalmaz a regényben – az élet
eltávolít egymástól minket.
A Kecskemét City Balett előadása a sorsot nem nevezi nevén,
nem írja körül, nem illusztrálja, hanem a darab struktúrája alkotja meg és közvetíti a feszültséget. A megállíthatatlan és elsöprő
erejű sors nem külső meghatározó tényező, hanem az egyénben
rejlő vágyak harca. 

A dramaturgia centrumában kétségkívül Anna alakja áll, mégis a mű képes
rajta keresztül szélesebb kitekintést
nyújtani. Habár egy ilyen volumenű
történetfolyam színpadra állításakor
elkerülhetetlen, hogy a szálak követésébe a nézők esetenként belegabalyodjanak, szerencsére ez nem jelentett nehézséget az előadás értelmezésekor.
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MESTEREK

MESTEREK

AKI MINDENHOL
OTT VOLT

A derűs, bohém, megszállott fotográfust gyorsan maguk közé fogad-

KANYÓ BÉLA,
1939. OKTÓBER 1.–2020. FEBRUÁR 3.

ták a táncosok, bizonyos értelemben

Halász Tamás (muzeológus
– OSZMI Táncarchívum) emlékezik
a táncszakma kiemelkedő fotókrónikására.

külső szem, aki nem csupán színpadi

egy lett közülük – egyszerre belső és
munkájukat örökítette meg.

F o tó k : K a n y ó B é l a P I M - O S Z M I - g y ű j te m é n y e

Minden korszak kitermeli a maga művészkrónikásait: Kanyó Béla
egy szűk, jól behatárolható Megörökítői Kör, generáció jeles tagja volt. Fotográfus, akit a táncművészet és annak egy bizonyos
szegmense szippantott be magába, hogy ő életművével, idővel
és mintegy hálából az örökkévalóságba exponálja azt. Az eredeti
szakmáját tekintve villamosmérnök – bár a fotózás szinte gyerekkora óta vonzotta –, és a harmincas évei elején kezdett rendszeresen fényképezni. Az 1970-es évektől az egykori csokoládégyári energetikus a Magyar Televízió Reflektor című műsorának
munkatársaként barátja, Regös István szerkesztő mellett dolgozott standfotósként. Az igazán tarka műsorfolyam forgatási helyszínein, gyárban és majálison, futóversenyen, építkezésen és műterem-látogatáson próbálgatta képességeit: kompozíciós tehetségét, reflexeit, empátiáját, rögtönözni tudását – eleinte szinte csak
fekete-fehérben.
A táncművészet kellős közepébe a néptáncon keresztül jutott el.
Bár munkásságát mind jobban a színház (elsősorban a zenés színház) és a klasszikus balett iránt ébredő, megszállott érdeklődése dominálta, hagyatékának nagy fontosságú részét az évtizedek
alatt megörökített néptáncos anyag – az Állami Népi Együttes
mellett a Budapest, a Honvéd, a Fáklya Együttes előadásain, turnéin, próbáin készített fotók ezrei adják.
Seregi: Rómeó és Júlia,
ifj. Nagy Zoltán és Volf Katalin

A Magyar Állami Operaház és a Madách Színház hivatalos fotósa
lett, és a kezdetektől fényképezte a Markó Iván-féle Győri Balett
előadásait is. A két nagy társulat, az Opera és a Madách produkcióit megszállott alapossággal dokumentálta, kedvenc előadásairól
– amelyeket biztos érzékkel talált meg magának – rengeteg felvételt készített. Szereposztásról szereposztásra, megörökítve a legapróbb változásokat, új beállókat, beugrókat, szerepátvételeket,
turnéfellépéseket, a próbák titokzatos és kemény világát. Látott
és láttatott emelkedő pályaíveket, színre lépő reménységeket és
búcsúzó nagyokat.
A klasszikus balett iránti elkötelezettségét a Seregi Lászlóval megkötött barátsága pecsételte meg – újra és újra szerkesztett, alkalmanként kiállításokon is bemutatott, „best of” válogatásainak
darabjai szinte kizárólag Seregi előadásain készültek. A derűs,
bohém, megszállott fotográfust gyorsan maguk közé fogadták
a táncosok, bizonyos értelemben egy lett közülük – egyszerre
belső és külső szem, aki nem csupán színpadi munkájukat örökítette meg. Befogadottsága fokát a civil helyzetekben, így társulati turnékon (Kanadától Isztambulig), banketteken, fogadásokon készült felvételei, táncosportréi sokasága illusztrálja. Kanyó
Béla zsigerileg volt fotográfus, aki élete utolsó időszakáig megrendült egészségét kockáztatva is nekiindult, hogy ott lehessen

a történés, a táncolás közelében. S míg a balett, elsősorban az
operaházi balett maradt számára az örök szerelem, érdeklődése,
művészi étvágya messze tájakra is elvitte a táncművészet birodalmában. Életműve egy szinte alig ismert szelete a kortársakhoz,
a modernekhez köthető. Az 1980-as évek végétől megerősödő
függetlenek izgalmasan forrongó világát is felfedezte magának.
A Szegedi Balett (később: Szegedi Kortárs Balett) Imre Zoltán,
Juronics Tamás és Bozsik Yvette alkotta izgalmasan újszerű előadásait, a Jeszenszky Endre iskolájában nevelkedett újak produkcióit, a Magyar Nemzeti Balett Ifjú Koreográfusok Estjein megvillanó oroszlánkörmöket ugyanúgy, mint az Artus, Frenák Pál vagy
a Közép-Európa Táncszínház előadásait. Közben – s olykor szinte
indirekt módon – dokumentált egy kort, örökített meg egy korszakváltást, egy rendszerváltást. Táncfotói megannyi szaklapban,

plakátokon, különféle kiadványok sokaságában megjelentek, így
a Táncművészet oldalain is százával találkozhatott velük az olvasó.
Fotózott bálokat és fogadásokat, szépségversenyeket, mai szemmel nézve olykor hajmeresztő szuperprodukciókat, az új elitet
rémes maskaráiban, énekes és táncos sztárvendégeket, élő legendákat, kezdő és haladó modelleket, reményteli vagy reménytelen
sztár(ön)jelölteket.
Kanyó Béla hatalmas életműve élete utolsó hónapjaiban – családjának segítségével – az Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet (PIM-OSZMI) gyűjteményeibe került. Négy évtizedet felölelő munkássága méltó helyén őrzi a fotós művét és korát. Válogatásunkban kedves képeiből láthatnak ízelítőt. 

Petipa–Ivanov: A hattyúk tava,
ifj. Nagy Zoltán és Popova Aleszja

Magyar Állami Operaház, Fiatal Koreográfusok Estje,
Andrea Paolini Merlo koreográfiája
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F RIS S TÁ NCT R E N D E K
A R ÖV ID KO R EOG R Á FI Á K
SE R EG SZ E MLÉ J É N
21. SzólóDuó Nemzetközi Tánc fesz ti v ál ,
2 0 2 0. január 16 –18., MU Színház

FÜGGÖNY FEL I láttuk
Az idén a zsűri nem ítélte oda a Legjobb szóló díjat, helyette két
Legjobb duó elismerést osztott ki. Az egyik a Mindjárt visszajövök
| BIAS – Back in a second című darab lett, amelynek koreográfusa és előadója Stella Felicitas Kolodzey és Magdalena Oettl. Fenomenális kapcsolati, alá- és fölérendeltségi harc zajlik a színpad
átlójában: két nő a találkozás elkerülése, megtörténte, elkerülhetetlensége és harca közben, menekülés és vonzódás szorításában.
A feszültséget és az alázatot, az elutasítást és a vágyat olyan erővel sugározza a darab, a táncosok szenvedélye, hogy a romantika
korában érezhetjük magunkat, amikor még erény volt egy szenvedélynek szentelni egy életet. Őszinteség, a végkimerülésig hajló
ragaszkodás és a valódi érzelmek hatalma – nem könnyű, nem
műanyag, nem felcserélhető. Egyik szereplő sem. A másik Legjobb
duó díjazott a már említett 102 és fél című produkció lett.
A szóló közönségdíjat az „Elvesző” cipő / Shoestolose című darab kapta, amelynek koreográfusa és előadója Mahalia Horvath.
Egy paródiába oltott női problémát láthatunk, amikor sem a láb,
sem a cipő nem azt akarja, amit a nő. El kellene indulni, fent az
izgága smink, megvan a ruha, de a cipő nem megy, visszatart. Ha
a női sorsok és a cipők klasszikus meséire gondolunk, mint az Óz,
a nagy varázsló, a Hamupipőke vagy Az asszony, aki egy cipőben lakott, sejthetjük, mi mindent szimbolizálhat egy magas sarkú,
amelyik nem engedelmeskedik. Mahalia most mint táncoskomikus, a humoros oldaláról mutatja meg a problémát és engedetlen
cipőjét, majd engedetlen lábát rángatva és csapkodva egyszerre
csak eleven kérdéssé változik: mi mozgat valójában, ki mozgat valójában, hová megyek?

Dienes Valéria 106 éves orkesztikai iskolájának szellemi továbbéltetője az 1991-ben Fenyves
Márk és Pálosi István által megalapított Orkesztika Alapítvány. Az intézmény évről évre, most
21. alkalommal rendezte meg a SzólóDuó Fesztivált. A mintegy 70 pályázatból a rendezvényt
megelőző négy jelölőkör keretében szakmai zsűri válogatta ki a versenyprogramba továbbjutó
19 produkciót.
S z ö v e g: M a r x L a u r a I F o tó k : M é s z á r o s C s a b a

A fesztivál részben a MU Színházban, részben a Moha – Mozdulatművészetek Házában zajlott, ez utóbbi az alapítvány otthona,
és rekonstrukciós (20-as, 40-es évek), gyermek-mozdulatművészeti, kortárs táncművészeti előadásaik és vendégkoreográfusprogramjaik vannak. A SzólóDuó Fesztivál fiatal művészeknek ad
alkalmat arra, hogy elképzeléseiket – szakmai visszajelzéseket is
kapva – kipróbálhassák, ehhez előadókat kérhessenek fel, és egy
innovatív folyamat részeseivé váljanak. A produkciókat szakmai
zsűri, valamint a közönség is értékeli.
Az idei versenyprogram, hűen a hagyományokhoz, rövid, 5-10
perces szólók és duók izgalmas, igényes sorozatát kínálta. A MU
Színház intim közege kiválóan alkalmas arra, hogy a táncosok kamaradarabokhoz hasonló, rövid, csattanós előadásokban a stílusukat, az elképzeléseiket, az egyéniségüket felvillanthassák, testközelből mutathassák meg, mit jelent számukra a színpad, a mozdulat és a kortárs világ kihívása. Technikailag, koreográfiailag nagyon
igényes, szívet-lelket megrendítő előadásokat láthattunk, utóbbira
példa a zsűri és a közönség által is a legjobb duónak ítélt 102 és
26
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fél / 102 i pół című előadás, amelynek koreográfusa és előadója
Joanna Woźna és Magdalena Kowala. A cirkusz világát megidéző,
mégis nagyon halk, finom kettősük a szeretet kiszolgáltatottságáról, az egymásra utaltságról és a legteljesebb odaadás hosszú történetéről mesél. A darab bárhol érvényesen előadható lenne, ami
egy mai művészi alkotásnál nagyon sokat jelent. A túlméretezett
bohócnadrágok és a kockás zakók, az esés-kelés, a szenvedélytől
izzó arcok azokra a jelenetekre hasonlítottak, amelyektől a városi
káoszban gyakran elfordulunk: a szeretet burleszkjére, a harcra,
amelyet egymásért és az életért vívni sohasem szégyen.
A tavaly a legjobb szólótánc-produkciónak járó és a közönségdíjat is elnyerő Kenji Shinohe idei, R című táncdarabja szintén
a burleszk, a pantomim és a nosztalgia világát idézi meg. A rádió, a kazettás magnó, a bakelitlemez-lejátszó, a rock and roll és
az Ének az esőben/Singing in the Rain által határolt zenei, valamint tárgyi emlékezettartományban fekete-fehér árnyjátékkal és
papírfecniviharral játszadozva könnyednek tűnő kérdést tesz fel:
Are you ready? Kezdődhet a tánc?

A két éve elhunyt Fenyves Márk emlékére alapított Fenyves Márk
Emlékdíjat a fesztivál igazgatója, Pálosi István és a kuratórium ígéretes tehetségeknek adja, ezt az idén a Kék halál / Error című
koreográfiáért és előadásért vehette át Szalay Attila. A fiatal művész harmonikus és letisztult mozdulataival megidézte a mozdulatművészeti hagyomány ezoterikusabb, befelé figyelő oldalát, és
egy szál zakóban, egy hatalmas reflektorral szemközt a táncos
kilétének, mibenlétének, sorsának, a működésképtelenség problémájának vezetett neki minket. (A számítógépes nyelvben kék
halálnak nevezett rendszerhiba az újabb és újabb programok javítási szándékkal való telepítésekor újabb kék halálhoz vezet.) Hogy
a harmónia takarhat drámát, azt ebből a darabból lehetett jól
megérezni.
A nem díjazott előadások is magas színvonalú, ötletgazdag és bátor produkciók voltak.
A fesztivál különprogramja poétikus, elgondolkodtató és humoros
egyperces táncfilmeket versenyeztetett, amelyeket a gálaesten
megnézhettünk. A MOHA stúdióban feedbackbeszélgetéseken
vehetett részt a közönség. A fesztivál megnyitóján Mándy Ildikó Társulatának Madame Deficit, a gálaesten Fehér Ferenc The
Station című előadása volt a vendég, amelyet Mikó Dáviddal adott
elő. A SzólóDuó Fesztivál professzionális színvonalon megrendezett nemzetközi művészeti eseményként értékes és pótolhatatlan
része a kortárs magyar tánckultúrának. A hagyományőrzés mellett az Orkesztika Alapítvány komoly tehetséggondozást végez,
és Dienes Valéria szellemében a test és a lélek harmóniájára törekvő táncművészeti foglalkozásokat, workshopokat rendez. 
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REFLEKTORFÉNYBEN
Dance in Vancouver 2019

S z ö v e g: L a d j á n s z k i M á r t a I F o tó: L1, O f i r Yu d i l e v i t h

Tavaly ősszel Kanadába és Izraelbe, ezen belül pedig három olyan
eseményre volt lehetőségem ellátogatni, amelyek első látásra különböztek, de mindnél megfigyelhető volt, hogy az identitásépítés
alapvető sajátossága, a sokszínű kulturális háttér.
A kanadai Dance In Vancouver (DIV) eseményre először volt lehetőségem eljutni, köszönhetően annak a kitartó munkának, amit
Mirna Žagar, a The Dance Centre ügyvezető igazgatója és munkatársai végeztek. Most először kaptak Brit Kolumbia tartomány
művészeti tanácsától támogatást arra, hogy nagyobb létszámban
hívjanak meg nemzetközi vendégeket is.

F o t ó : L1
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Kanadában és Izraelbe

Mirna Žagar sokáig a Zagreb Dance Centre vezetőjeként a horvát
táncélet bemutatásáért felelt. Horvátországból 1995-ben költözött Vancouverbe, és 1998 óta, 22 éve, ügyvezető igazgatóként
vezeti a The Dance Centre-t, a modern és kortárs tánc kiemelt
helyszínét Vancouverben.
Az idei kanadai rendezvény új arcát mutatta meg az ország identitásának. Számos program adott lehetőséget arra, hogy betekintsünk az aktuális munkákba, mégis a legmarkánsabban az úgynevezett indigeDIV („indigenous artists” a Dance In Vancouver
keretében) esemény hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen körültekintően kell eljárnunk, amikor a mi helyünkről, a mi földünkről, a mi kultúránkról beszélünk. A kanadai identitás (a táncban is) összetett jelenség. Mindenki különböző helyről érkezett,
mégis gyökereinek felkutatásával és megmutatásával találta meg
a maga azonosságtudatát, és ebből rajzolódik ki a kanadai összkép.
A fesztivált végigkísérte az úgynevezett Land Acknowledgement
(a föld visszaigazolása, megemlékezés az őslakos népek földhöz
fűződő alapvető viszonyáról), amelynek szövegét minden előadás
előtt elmondták.1
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Mindez a nemzetközi vendégek figyelmét is markánsan az őslakosok leszármazottainak hagyományőrző művészetére irányította.
Sierra Tasi Baker és Troy Emery Twigg meggyőző előadásokon a jelenre is kitérő, történeti áttekintést adott az őslakosok helyzetéről.

F o t ó : O f i r Yu d i l e v i t h

A fő programokból kiemelkedett Amber Funk Barton vizualitásban
gazdag szólódarabja, aki a záróeseményen az énektudását is megcsillogtatta. Joshua Beamish alkotása a modern balettet képviselte. Ziyian Kwan műve a rituálét vegyítette önéletrajzi elemekkel.
Az All Bodies Dance Project műve az érzékenyítő alkotások közé
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tartozott. A Farouche Collective három fiatal táncosnő alkotta
együttműködés.
A platform legkiemelkedőbb munkájának a Justine A. Chambers
rendezte Choreography Walkot tartom, amit Vancouver belvárosában sétálva tekinthettünk át. Az utcákon, tereken, bevásárlóközpontokon áthaladók többsége akár az előadók közé is tartozhatott volna. Izgalmas sétát hoztak létre, amely során a figyelmünket állandóan megnyitották valami új érzékelésére.
Mindig is érdekelt, hogy a független művészek más országokban
hogyan találják meg a helyüket (stúdiót, előadóteret, alkotótársakat stb.). Volt alkalmam találkozni Vanessa Goodman / Action at
Distance és Olivia J. Shaffer alkotókkal, mindketten magasan képzett táncosok, akik élő zenei kísérettel dolgoznak; betekinthettem
a Left of Main művészi csoportosulás és stúdió munkájába, akik
önerőből, a közösség erősítése érdekében különféle eseményeket
rendeznek a stúdiójukban. A performance világából pedig találkozhattam Sherlock Chen Kínából érkező queer művésszel, valamint Brigitte Potter-Mael multimédia-alkotóval.
A vancouveri művészek mindegyike önmagát és az identitását
több nemzet megjelölésével fogalmazta meg.
Decemberben Izraelen belül két városba, Jeruzsálembe és
Tel-Avivba, két fesztiválra, a Jerusalem Dance Weekre és az
International Exposure-ra látogathattam el, már nem először.
Jeruzsálemben szinte minden megmozdulás szembesít az aktuális politikai helyzettel, egyfajta provokáció, hogy újragondolják
a nemzeti identitást. A platform kurátorai kimondottan olyan darabokat válogatnak a programba, amelyek kísérletezők, munkabemutatók vagy független művészeti alkotások.
A Machol Shalem Dance House 2012-ben nyitotta meg fesztiválját a nemzetközi vendégek előtt, és évről évre egyre meghatározóbb eseménnyé növi ki magát. Egy nemzetközi versenyprogrammal kezdődik a rendezvény, amelynek zsűrijében többször, így
2019-ben is volt szerencsém részt venni.
A versenyben az első díjat a hongkongi Tan-ki Wong és Sze-Yeung
Li Justyne páros nyerte el. Nagy figyelmet kapott Lukas Karvelis
litván szólista, akinek ezt a munkáját a Balti Táncplatformon teljes
hosszában is volt szerencsém már látni.

https://thedancecentre.ca/about-us/?fbclid=IwAR0YvMUgHpZZW6PrQIjTfNzdXTtzzdoG0LjtQcJcMokk_myJusxVB_FLc2M

1

„A xwm kw y’ m (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) és S l’ílw ta?/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) népek ősi, át nem engedett területén tartózkodunk. Megtiszteltetés és kiváltság, hogy vendégeik lehetünk. Hálásak vagyunk ezért.”

Tel Aviv International Exposure
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MESTEREK

REFLEKTORFÉNYBEN
A program számos izraeli művet vonultatott fel, hogy további előadási lehetőségekhez segítse az alkotókat akár a nemzetközi táncporondon is. A rendezvény résztvevőinek száma mára mintegy
80 fősre duzzadt, és új helyszínt avattak Rav Chen néven a Talpiot
negyedben. Bár még teljes átalakításra vár, remélhetőleg a következő fesztivált egy teljesen
felújított kulturális központban rendezik majd
meg, noha a jelenlegi, egy egykori bevásárlóközpont 90-es éveket idéző, lelakott hangulata
szinte minden nemzetközi vendégnek tetszett.
A programból néhány alkotót már évek óta
követünk, figyeljük, hogy miképp fejlődik a pályája, így a kivételes tánctudással és képességekkel büszkélkedő Avidan Ben Giattal öröm
volt újra találkozni. Gilad Yerushalmy munkája új volt, de nagyon
meggyőző. Nina Traub szürreális víziója pedig az emberiség által
okozott környezeti katasztrófákra reagált.
Hosszabb múltra tekint vissza a tel-avivi fesztivál, amelyet a kezdetek óta egy Trafó méretű színháztermet és különböző stúdiókból álló komplexumot működtető intézmény, a Suzanne Dellal
Center rendez meg 1995 óta. Az International Exposure egy
többnapos, reggeltől estig tartó esemény rengeteg előadással és
stúdióprezentációval, amely az utóbbi években beszélgetésekkel
és informális találkozási lehetőségekkel is bővült.
Úgy tapasztaltam, hogy olyan alkotókat és előadásokat válogatnak be a programba, akiket már ismer a nemzetközi táncszakma. A fiatalok és az újítóbb szellemben létrehozott előadások
viszont egyfajta előválogatáson esnek át, az úgynevezett Curtain
Külföldi alkotók és
mesterek a Magyar
TáncmÛvészeti Egyetemen
A nemzetközi táncélet meghatározó alakja, a világ egyik leggyakrabban foglalkoztatott balettmestere, Juhani Teräsvuori tartott balettórákat
februárban az MTE VIII. fiúosztálya számára.
Kate Jewett, a Shen Wei Dance Arts társulat
próbaigazgatója egy modern workshoppal érkezett Budapestre, szintén februárban.
Az egyetem modern évfolyama számára tartott tréninget, valamint részleteket tanított be
a világhírű koreográfus, Shen Wei néhány darabjából. Magyarországi meghívása az egyetem
oktatójával, Grecsó Zoltán táncművész-koreográfussal együttműködve, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

Balanchine-bemutató
a vizsgakoncerten
Magyarországon először az MTE végzős klaszszikusbalett-hallgatói mutatják be George
Balanchine Walpurgis-éj című koreográfiáját
vizsgakoncertjükön. A darabot a koreográfus
nevét viselő alapítvány képviselője, Rebecca
Metzger balettmester tanította be, március közepén. A Walpurgis-éj a Faust című opera utolsó felvonásában jelenik meg, amikor Mefisztó
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Up program eseményeiből rövid előadásokat válogat be a zsűri.
Vizuális és hanghatásaival különleges volt Guy Gutman és Tami
Lebovitz O.S.L.O. című darabja. Emlékezetes előadás volt Mor
Shani Love-ism / the problem of our being together című alkotása, amelyről utólag kiderült, hogy több szereposztásban is játsszák, mi a férfi-nő duett
formát láttuk. Sharon Zuckerman Weiser
Adam & id előadása különleges humorával bűvölt el, és öröm volt látni Olivia Court Mesa
és Yochai Ginton I carry, you hold című duettjét. Mindketten meghatározó alakjai az izraeli táncosszcénának, és több projektben is
dolgoztak már együtt. Ez volt viszont az első
közös alkotásuk, noha az életben is egy párt
alkotnak. A darab mindent felvonultatott,
amit egy őszinte és tiszta, mozdulatokba rejtett megszólalástól
várhatunk. A rövidebb művek közül hatalmas sikert aratott Guy
Shomroni & Yaniv Abraham It Will End in Tears című quartetje.

RIPKA ILONA EMLÉKÉRE
(1930–2020)
Kilencvenéves korában elhunyt
Ripka Ilona,
a Magyar Állami Népi Együttes alapítója.
Rábai Miklós Kossuth-díjas
koreográfus asszisztense,
A kisbojtár című táncmű női főszereplője
az együttes örökös tagja volt.
A Farkasréti temetőben
február 10-én elhangzott
búcsúztató beszédekből idézünk.

Az Izraeli Külügyminisztérium mindkét fesztivált akkora összeggel
támogatja, hogy nemzetközi vendégeket is meg tudnak hívni. Sajnos
az idén a két esemény fedte egymás programját, és ezzel a szervezőknek logisztikai nehézségeket okoztak, de főleg azoknak a nemzetközi vendégeknek, akik mindkét platform eseményeit szerették
volna végignézni. Kíváncsian várom, hogy milyen változásokat hoz
az, hogy 30 év után Yair Vardi befejezi a Suzanne Dellal Centre
vezetését. A helyébe lépő talán frissíti, újragondolja a nemzeti platform fogalmát és megvalósítását. Elmondható, hogy a kanadai és az
izraeli táncművészet különböző és főleg sokszínű identitásból épül
fel. A világ számos pontjáról érkeztek ide egykor a bevándorlók, így
a művészeknek is nagyon eltérő a kulturális hátterük. 

a május 1-jére virradó éjjel Fausttal együtt elmerül a Walpurgis-éj ünnepi eseményeiben, amikor a hagyomány szerint a halottak lelkét szabadon engedik, hogy vándoroljanak. Maga a balett
nem a Walpurgis-éj cselekményeit ábrázolja,
hanem az örömteli visszaemlékezésre épít.

Havas Ferenc-emléktáblát
avattak a XIII. kerületben
Az idén lenne 85 éves Havas Ferenc balettművész. Tiszteletére Budapest Főváros XIII. kerületi
Önkormányzata emléktáblát avatott március 12én a Mosoly utca 36–38. számú háznál. A rendkívül népszerű Kossuth-díjas balettművész sok
szállal kötődött a Magyar Táncművészeti Egyetemhez. Haláláig kapcsolatban maradt egykori
iskolájával, versenyek zsűritagja volt, és mindig támogató szeretettel figyelt a fiatal tehetségekre.
Tiszteletére Csáki József vállalkozó Havas Ferenc
Emlékdíjat alapított a végzős növendékek számára, amit 2012 óta Csizmadia Tamás, az első díjazott visz tovább a Magyar Nemzeti Balett Alapítvány segítségével.

Folklorikum KultúrKlub
a Magyar TáncmÛvészeti
Egyetemen
A Folklorikum és a Magyar Táncművészeti Egyetem szervezésében először rendeztek beszélgetéssel egybekötött táncházat az egyetemen, március 6-án. Az est vendége Herczku Ágnes énekes
és Nikola Parov zenész volt, a beszélgetés után
a Naszály zenekar tartott táncházat. Moderátor
és táncoktató ifj. Zsuráfszky Zoltán volt.

Rektorhelyettesek
kinevezése
Március 23-i dátummal dr. Bolvári-Takács Gábor,
az MTE rektora egy év időtartamra megbízta Macher Szilárd DLA egyetemi tanárt a művészképzési rektorhelyettesi, továbbá Fodorné Molnár
Márta PhD egyetemi tanárt a pedagógusképzési
rektorhelyettesi feladatok ellátásával. A kormány
által március 11-én elrendelt járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben a Magyar Táncművészeti Egyetemen a rektori-kancellári utasításnak
megfelelően március 12-étől rektori, majd tavaszi szünet lépett életbe, ezt követően az oktatás
digitális távoktatásra tért át. Ezzel egy időben az
intézmény meghatározatlan ideig a nyilvános eseményeit és rendezvényeit lemondta, campusát
ideiglenesen bezárta. 

F o tó: Fa r k a s Ta m á s , O S Z M I Tá n c a r c h í v u m

Kakuk Pál, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja,
egykori tánckarvezetője:
„A történelmet kiemelkedő egyéniségek, meghatározó művészek, alkotók teremtik. Így volt és van ez a Magyar Állami Népi Együttesnél is. Ilyen
személyisége volt az együttesnek Ripka Ilona. Túlzás nélkül mondhatom,
ő volt a történelem. Az alapítás kezdetétől az együttes újkori történetéig a legfontosabb pillére volt a tánckarnak.
Aki a tánckarba bekerült, először vele találkozott és dolgozott a betanítási, felkészítési időszakban.
A 70-es évek elején Rábai Miklós koreográfiáinak előkészítésében közreműködtünk mindketten. Az alkotók segítőjeként szinte minden koreográfia megalkotásánál segédkezett, formálta, majd rögzítette a kar
számára készült táncfolyamatokat. Ő volt az, aki mindig mindenre emlékezett, előkapta a kis kockás füzetét, és máris minden a helyén volt.
Betanította a kórus színpadi mozgását, felügyelte őket ott, ahol szerepük
volt a koreográfiában.
Az együttes számos korszakában volt nélkülözhetetlen a szorgalma és
tudása, valamint embersége.
A hatvanas évek első fiatalítási hullámának meghatározó alakja volt, betanításának köszönhetően kerültek a színpadra az új táncosok, tőle sajátították el az alázatot és az elkötelezettséget az együttes felé.
A változások idején is kiemelkedő szerepe volt a tánckar munkájában.
Az öltöztetők, a jelmezraktárosok, a műszaki személyzet koordinálásával teremtette meg azt az egységet, amely a mindennapi munka elengedetlen része volt.
Sokunk számára volt nagy megtiszteltetés az örökös tagság. És ha valaki,
akkor Ripka Ilona biztosan megérdemelte ezt a rangos elismerést.
Kiemelkedő táncművészi, áldozatos betanítói, vezetői munkája példa
volt és lehet mindnyájunk számára.”

Erdélyi Tibor táncos-koreográfus, a Magyar Állami Népi
Együttes örökös tagja:
„Szép leány voltál, majd még szebb fiatalasszony. Rábai Miklós ezért is
osztotta rád az első egész estét betöltő mesejátékának főszerepét, életed párjával együtt. Milyen volt Ripka Ilona?
Fiatalon nagyon szép, nagyon naiv, tiszta ember volt, az is maradt. Két
dolog határozta meg az életét. Az Állami Népi Együttesben a munkája és a családja. Mint asszisztense Rábai Miklósnak, Sík Ferivel együtt
a közvetlen főnökünk voltál, voltatok. Köszönjük a sok eligazítást. A koreográfiák karbantartását és a kacagtató vezényszavaidat, amit sok-sok
éven keresztül nem vettél észre, hogy min nevetünk, vihorászunk. De
sohasem vezetted a próbát úgy, hogy bárkit is megbántottál volna személyiségében. Ezért mi sem tettük soha. Mert tiszteltük a türelmedet,
a kulturált személyiségedet.
A táncért volt, aki az orvosi egyetemet, az építészkart hagyta ott. Te
a Testnevelési Főiskolát váltottad táncra. Hogy megérte-e, azt ki-ki
maga döntse el.
Az emberek nagy része szeretné, ha sikerülne valami nyomot hagyni az
elmenetele után. Úgy gondolom, hogy neked ez sikerült. Te nem akartál
koreografálni, ha akartál volna, Rábai valószínűleg lehetőséget biztosít
számodra.
Egyedüli nőként szolgáltad az együttest, annak vezetőit, köztük Rábait,
Náfrádit, Létait, Timárt, Mihályit. Tisztelet érte, hogy ennyi vezetőhöz
tudtál alkalmazkodni. Nem lehetett könnyű.
Búcsúzom tőled az énekkar és a zenekar nevében is. Az alapító tánckari
tagok, akik még nem mentek át a túlsó partra, még az életidejüket töltik,
ha majd követnek titeket, szorítsatok egy kis helyet nekik és nekünk az
égi tánckarban.” 
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HIT EL E S NÉPTÁNCPALETTA
A L KOTÓI BRAVÚROK NÉLKÜL
Néptánc antológia 2 0 2 0 – Mar tin G yör g y Néptánc szövet ség,
2 0 2 0. március 1., Budapesti Operet t színház

FÜGGÖNY FEL I láttuk
előadás. Jó látni, hogy az együtteseknél igény mutatkozik a táncanyagban – technikai tudáshoz mérten – való fokozott elmélyülésre, a színvonalas zenei szerkesztésre és a legapróbb részletekig
precíz viselet összeállítására, beszerzésére. Ilyen műsorszámok közepette valóban egy megnyugtató, kellemes hangulatú Kárpát-medencei utazáson vehettünk részt. Mindenféle érzelmi kilengéstől
mentesen gyönyörködhettünk, csodálkozhattunk rá saját tánctudományunk és népművészetünk jelenlegi fejlettségi szintjére. Műsor közben már szépen körvonalazódott, hogy a korábbi évekkel
ellentétben most nem egy-egy szellemes koreográfiai megoldás,
sokkal inkább néhány táncanyag motivikai szépsége vagy egy-egy
csoport tudása, kisugárzása eredményez nézői élményt.
Mindig szemet gyönyörködtető látni a Cirkalom Táncegyüttes
őszinte és alázatos táncszeretetét, hogy a tánctechnikai tudás hajhászása nélkül jelenítik meg a még mindig kuriózumnak számító
vajdasági táncokat. A Szentendre Táncegyüttesnél pedig éppen az
elképesztő vehemencia, lendület, tánctechnikai tudás ragadta magával és bűvölte el a nagyérdeműt. Főleg úgy, hogy az általuk bemutatott méhkeréki táncok stílusjegyei még ki is emelik az együttes ezen erősségeit.

Bistey Boglárka–Farkas Regő,
kísér a Zagyva Banda

Néhány évvel ezelőtt biztató volt látni, hogy a szellemes megoldások, a professzionális
fényhasználat, a kortárs momentumok fokozott megjelenése egyedi hangulatúvá és egymástól
megkülönböztethetővé tudta varázsolni a Néptáncantológia autentikus koreográfiáit.
Csak találgatni lehet, hogy ezúttal az alkotók modernizáló törekvései csökkentek-e vagy
az ilyen irányú vágyaikat inkább a kortárs néptánc tematikájú fesztiválokon élik ki, esetleg
a műsorszerkesztés válogatott most csak színtiszta autentikus koreográfiákból.
Mindenesetre az idei seregszemlének nem az egyedi megfogalmazási módok, a koreográfiai
bravúrok voltak a legnagyobb erényei.

A Szinvavölgyi Néptáncműhely a Kalocsától északnyugatra fekvő
Duna-menti Uszod község tánchagyományát tárta elénk. Egy igazi
színes forgatagba csöppentünk, amelyben a táncosok a fiatalos lendület mellett mindvégig megőrizték a nagyfokú eleganciát. Bájos,
dinamikus, méltóságteljes előadást láthattunk.
Egyedüli erdélyi román táncanyagként igazi színfoltnak számított
úő, a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes „mezőszopori percei”.
Irigylésre méltó, hogy egy ilyen nehéz táncanyag elővezetésében a
nagy létszámú csapat egységes képet tud mutatni, még úgy is, hogy
nagyon különböző táncoskvalitásokról és -karakterekről beszélhe-

tünk. Összességében egy mindvégig „zakatoló”, magabiztos, fiatalos
vehemenciával előadott produkció képe rajzolódott ki. A közkedvelt
magyarpalatkai táncok anyagából az elmúlt években jó néhány hiteles,
igényesen megszerkesztett koreográfiát láthattunk. Busai Norbert
és Busai Zsuzsanna kifinomult arány- és stílusérzékkel, a népszerű
formakincsen és motívumsorokon túl a táncanyag sugallta hangulatot
és szellemiséget is érzékletesen ábrázolták. A keretes szerkezet, az
egy szál furulyával és énekszóval kísért palatkai négyes önmagában
megteremti a táncanyagban rejlő, bensőséges légkört. A táncrészek
zenei átkötései, amelyek egyszerre biztosították a folytonosságot,
a különbözőséget és a színtiszta zenei élményt, emlékezetes pillanatai a koreográfiának. A produkciót természetesen a Jászság
Népi Együttes biztos, kiforrott táncstílusismerete tette teljessé.
A csaknem háromórás műsor végén szórakoztató percekkel ajándékozta meg a közönséget a Tisza Táncegyüttes. Így, farsang végeztével jó volt átélni egy húshagyókeddi mulatságot. Igaz, a legények
és a Dűvő Zenekar asszonyviselete teljesen elvonta a figyelmet a
gömöri táncanyag szépségeiről, de egy kifejezetten változatos koreográfiával, népszerű dallamokkal bemutatott farsangi népszokás
hálás témának és frappáns befejezésnek bizonyul az antológia műsorában.
Az est folyamán a Kárpát-medencei táncok rendkívül színes, hiteles, igényes palettáját kaptuk. A műfaj kiemelt támogatottsága
kétségtelenül látszik: pazar, legapróbb részletekig precíz viseletek,
nagy létszámú együttesek, kiváló zenei kíséretek, neves koreográfusok. Igen gazdag, színvonalas, ugyanakkor tiszavirág-életű forgatagban éreztük magunkat. Az idei antológiát nem a korszakalkotó koreográfiák miatt szerettük. Ettől függetlenül biztos vagyok
benne, hogy a közönség nagy része az előzetes várakozásokkal
összhangban, elégedetten tért haza a néptáncestről. Ugyanakkor sajnálom, hogy a néptáncmozgalom jelenlegi fejlettségében,
az alkotók kreativitásában lévő potenciál ezúttal rejtve maradt. 

S z ö v e g: F o d o r Z s ó f i a I F o tó: M a j n i k Z s o l t

A gömöri táncanyag a maga lendületével, vidámságával, könnyen
értelmezhető tánc- és zenei szerkezetével műsorkezdéshez mindig
ideális választásnak bizonyul. A precízen megszerkesztett koreográfia szépen kiemelte az Alba Regia Táncegyüttes magabiztos, egységes, érett színpadi megjelenését. Öröm volt látni az antológia válogatásában „első bálozóként” az Ágfalvi György és Lévay Andrea
vezette Bihari Táncegyüttest. A koreográfusok a Disz című műsorszámban is óvatosan, az érthetőség bebiztosításával igyekezték korszerű, módosított formában tálalni az autentikus – ezúttal kalocsai
– táncanyagot. A tájegység zenei és tánckészletére is jellemző játékosság, harsányság ezúttal a koreográfiai szerkesztés, a szöveg és a
gesztus szintjén is főszerepet kapott. A néptánc formakincsének határait állandóan feszegető Fundák Kristóf és Fundák-Kaszai Lili szerzőpáros meglepő módon ezúttal szinte teljes mértékben az autentikusság talaján tartotta Györgyfalvi táncok koreográfiáját, amelynek
hiteles és precíz előadása természetesen nem jelentett gondot az
Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttesnek. A produkció maradandó pillanatait minden bizonnyal a nagyon ötletesen egyfajta burleszk han32
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gulattal társított legényes adta. A játékos zenei kíséret, a jellemző
gesztusrendszer kiemelése, a nyolcütemes táncpontok felbontása,
kombinálása, kánonban való mozgatása igazi férfimókává varázsolta
a mostanában nagy népszerűségnek örvendő györgyfalvi férfitáncot.
Érdekes volt ugyanezt a táncanyagot a műsor második felében is
megtekinteni. Busai Norbert, Kupec Mihály, illetve az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes művészi nyelvezete természetesen
teljesen más hangulatot eredményezett. Egy igazi kalotaszegi mulatságban éreztük magunkat, amelyben a néhány köszöntővel és
eszközös játékkal megtűzdelt táncrend a maga természetességével
volt hiteles, hihető, a közönség számára könnyen befogadható. Hasonló érzést eredményezett a Nyírség Táncegyüttes Magyarói sűrű
berek című produkciója, a Bartina Táncegyüttes Nem tilalmas énnékem műsorszáma, a Debreceni Népi Együttes által bemutatott
nagydobronyi és viski táncok vagy a Debreceni Hajdú Táncegyüttes Rábaközi táncai. Közkedvelt táncanyag, fülbemászó dallamok,
abszolút az együttesre szabott koreográfia, igényes megjelenés és

Néptáncantológia 2020

Válogatás a felnőtt amatőr néptáncmozgalom elmúlt évi díjnyertes alkotásaiból.
Szerkesztő-rendező: Diószegi László
ALBA REGIA TÁNCEGYÜTTES, BIHARI JÁNOS TÁNCEGYÜTTES, ANGYALFÖLDI VADRÓZSA TÁNCEGYÜTTES, CIRKALOM TÁNCEGYÜTTES, BARTINA NÉPTÁNCEGYÜTTES, NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES, SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES, SZINVAVÖLGYI NÉPTÁNCMÛHELY, DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES, CSABA NEMZETISÉGI
NÉPTÁNCEGYÜTTES, ILOSVAI SELYMES PÉTER NÉPTÁNCEGYÜTTES, JÁSZSÁG NÉPI EGYÜTTES, DEBRECENI
HAJDÚ TÁNCEGYÜTTES, TISZA TÁNCEGYÜTTES
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REFLEKTORFÉNYBEN

REFLEKTORFÉNYBEN

BIHARI 65
A L KO T Ó KÖ Z Ö S S É G É S S Z E L L E M I TÁ R S U L Á S – TATA KÖ S Z Ö N T Ő J E

A kezdet kezdetén úgy gondoltuk, hogy ezt a munkát nem csak hármunknak kell továbbfejleszteni. Együttgondolkozó társakat kerestünk. 1956–57-re nagyszerű barátok csatlakoztak a munkánkhoz.
Táncos alkotók közül Szigeti Károly, Timár Sándor, Lányi Ágoston,
később Györgyfalvay Katalin. Szellemi, de nem táncos társakként
Martin György, a két Pesovár, Borbély Joli és az akkori férje, Éri István történész-régész, valamint Sárosi Bálint népzenekutató. Önképzőkörnek neveztük magunkat. Fantasztikus szellemi pezsgés volt.
Éjszakákba nyúló vitáink, beszélgetéseink voltak. A főnök Éri István
volt, aki időnként „elrendelte”, hogy ki-ki a nyelvtudása szerint olvasson akkor még meg nem jelenő szakmai vagy filozófiai írásokat,
és számoljon be róla. Ezekre a megbeszélésekre szívesen látott vendégek voltak a kortárs írók, filmesek és színházi emberek. Közben
a teremben mindnyájan lázas alkotómunkát folytattunk. 1957–58–
59-ben egy ilyen közösségi munkával dolgozó együttes különleges
és egyedülálló képződmény volt a néptáncművészetben.

Ágfalvi György–Lévay Andrea:
Disz – Táncok Kalocsa vidékről

Telt házas műsorral ünnepelte a Budapesti Operettszínházban
2019. december 16-án 65. születésnapját a Bihari János Táncegyüttes.
Alapítása három „leszerelt sorkatona” nevéhez fűződik, induláskor húszegynéhányan voltak,
ma mintegy 250 néptáncost számlál a Prima Primissima Díjas táncegyüttes.
Az elmúlt 65 évben a Bihari szellemisége az innen kirajzott alkotókkal együtt
meghatározója lett a magyar néptáncművészetnek.
A születésnapi gálaműsorban az egyik alapító, Novák Ferenc Tata köszöntötte
az ünneplőket, beszédének szerkesztett változatával emlékezünk a legendás együttesre.
F o tó: H r o t kó B á l i nt

Három húszéves fiatalember, Boross Géza, Lődör Ernő és jómagam 1951. október elején Budapestről ugyanahhoz a katonai alakulathoz vonult be a kétéves kötelező szolgálatra. Mindhárman táncoltunk már valamelyik budapesti amatőr együttesben, és hamar
rájöttünk, hogy nem akarunk délutánonként ágyút pucolni, ezért
alakítottunk egy tánccsoportot. Mindössze másfél éves táncos
múltammal közfelkiáltásra én lettem a bot- vagy szükségcsinálta
vezetője a 6-8 tagú csapatnak.
A kezdeti zsenge próbálkozásokból meglepetésre a katonai kultúrverseny győzelme lett. Aztán akadtak lányok is, akik vállalkoztak
arra, hogy hetenként akár négy-öt próbát is tartsunk a marcali kultúrotthonban. Nekünk, hadfiaknak fontos volt ez, mert ennyiszer
jöhettünk ki a laktanyából. Esténként hárman, Borossal és Lődörrel
sokat beszélgettünk az álmainkról. Az utolsó évre képzeletünkben
kirajzolódott egy ideális együttes képe, ars poeticája. Nagyon kez34
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A lázas munka megkezdődött. Az utánpótlás-együttest megszerveztük 12-14 éves kamaszokból. Megszülettek az általunk választott szellemiségben az első koreográfiáink (Verbunkfantázia Bihari
János emlékére és Behár csuvas lakodalmasára a Menyegző). Ezeket
1955-ben a hivatalos értékelések, mondhatom, hogy sárba taposták.
Az akkor kötelezővé vált működési engedélyt nem is adták meg nekem. Az indoklás szerint a néptáncról az elképzeléseim zavarosak
voltak, és nem voltam alkalmas egy nagyobb együttes vezetésére.
Pár év múlva viszont ezeket a műveket már példaként emlegették.

detlegesen úgy gondoltuk, hogy az eredeti anyagot – a tiszta forrást – kötelességünk mikroprecizitással megtanulni. Viszont ezt mi
mozgásanyanyelvként használjuk majd, és olyan alkotásokat hozunk
létre – Úristen, micsoda bátorság! –, amelyek ugyanúgy beszélnek
társadalmi, egyéni bajokról, személyes viszonyokról, mint a kortárs
művészetek minden ágazatában az alkotók.

Teltek az évek, Timár Sándor a Bartók Együttest alapította meg,
a Szigeti–Györgyfalvay páros a Vasas Együttes vezetője lett. A
Bihari kezdeti éveiben kialakult szellemiséget mindenki továbbvitte és továbbfejlesztette. Timár fő céljául a tiszta forrást és annak
hűséges bemutatását választotta. Szigeti és Györgyfalvay táncszínházi alkotómunkája a legendás 25. Színház megalakulásához vezetett. Jómagam meg folytattam a tiszta forrásból táplálkozó dramatikus alkotásokkal. A 80-as években ez a tevékenység a Honvéd
Táncszínházban teljesedett ki, amely bejárta a világ nagy befogadó
színházait és profi fesztiváljait.
Ennek a biharis önképzőkörnek, szellemi társulásnak a nehéz politikai légkör ellenére voltak támaszai. Az akkori, Széll Jenő által vezetett Népművészeti Intézet két csodálatos személyisége, Pór Anna
a tánc- és Muharay Elemér a néprajzi osztály vezetője volt. Később
a kezdeti Biharival dolgozó koreográfusok pályája magasba ívelt,
Foltin Jolán: Gyermekem édes

a fiatal kutatók pedig a világon egyedülállónak elismert néprajzkutatás tudományának megszervezői lettek. Szinte hihetetlen, hogy
a Bihari szellemisége az innen kirajzott alkotókkal együtt milyen
meghatározója lett a magyar néptáncművészetnek.
Több év együtt táncolás után tagjaink mindenütt, az élet bármely
területére kerültek, kitűnően megállták a helyüket. Akik a táncot
vagy a kulturális élet bármely területét választották hivatásnak, mind
sikeresek lettek. Büszkélkedjek? Igen. Innen indult a fent említett
alkotó koreográfusokon kívül Kővágó Zsuzsa tánctörténeti kutató,
Neuwirth Annamária kitűnő táncpedagógus, Szögi Csaba, a Bethlen
Színház igazgatója, Mucsi János, a Duna Művészegyüttes volt igazgatója, Lőrinczy György, az NKA alelnöke, Fügedi János, a táncjelírás
nemzetközi nagymestere, Lelkes Lajos és Stoller Huba. Ezeknek
a volt munkatársaknak a segítségével jött össze több szolnoki nagydíj, nemzetközi díjak vagy jelentős külföldi sikeres megjelenések.
És innen indult Foltin Jolán zseniális alkotómunkássága. Nagy és el
nem múló szomorúsággal kell mondanom, hogy örökre eltávozott
közülünk. Több évtizeden át az ő páratlan és biztos ízlése, közösségteremtő ereje határozta meg a Bihari Együttes arculatát, az ő
egyedülálló művei formálták a táncról és a kultúráról való gondolkodást. Nem mellesleg Lelkessel és Stollerrel hárman találták ki,
hogy legyen táncház Budapesten, amely később Timár vezetésével
országos mozgalommá vált. Ebben az időben lett szoros barátunk,
nemcsak mint nagyszerű fotográfus, hanem mint szellemi munkatárs is, Korniss Péter. Munkánkat olyan muzsikusok segítették, mint
Daróci Bárdos Tamás, Rossa László, Kiss Ferenc és Cserepes Károly. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy sok évtizeden keresztül
olyan nagyszerű igazgatók sora egyengette a háttérből az együttes
munkáját, mint Kiss Albert, dr. Kerekes Pál és Székely Tibor.
A Bihariban nagyszerű táncosok fejlődtek és fejlődnek a mai napig. Félve említenék neveket, mert uramisten, kit felejtenék ki
a sok nagyszerű egyéniség közül. A most megjelent Bihari Képeskönyv
kibővített példányában megtalálhatók, 1954-től napjainkig. A hatvan
év alatt kitűnő vezetők követték egymást. Végigvitték a kezdeti szellemiséget, az alkotói nyitottságot, nevelésben a műveltség fontosságát
és az egymás iránti szeretetet. A jelenlegi vezetőknek kell ezt megköszönni. Neuwirth Panni, a művészeti iskola igazgatója, Boross Sándor
igazgató, Lévay Andrea és Ágfalvi György művészeti vezetők és néhány segítőjük, Prohászka Ágnes, Szemán Barnabás, Rásó Barnabás
és sokan mások gondozzák az örökséget és építik a jövőt.
Rossa László–Novák Ferenc: Passió

1953 őszén leszereltünk. Boross Géza a helyi ipari szakszervezet
félállású szakreferense lett, és rávette a kulturális vezetőket, hogy
alakítsanak egy „bázisegyüttest”. Így született meg 1954. szeptember 12-én, vasárnap a Király (akkor Majakovszkij) utca 52.-ben,
a Gólya Áruház feletti kultúrotthonban a kezdeti együttes. Bihari
Jánosról, a reformkor zseniális muzsikusáról neveztük el. Azon az
estén Boross Gézával természetesen úgy berúgtunk, hogy nem is
tudom, hogy találtunk haza.
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TANULMÁNY

TANULMÁNY

Minoség és nyugalom,
avagy
lehet-e filozófiája
egy muvészeti
egyetemnek?
G O N D O L AT O K A M A G YA R K U LT Ú R A N A PJ Á N
S z ö v e g: B o l v á r i -Ta k á c s G á b o r
e g y e te m i t a n á r, a M a g y a r Tá n c m ű v é s z e t i E g y e te m r e k to r a

Rektorként 2018 augusztusa óta vezetem a Magyar Táncművészeti Egyetemet. A hazai felsőoktatás
tengerén kis hajónak számít, bár saját kategóriájában egyedülálló. Működési feltételei az elmúlt években
kormányzati segítséggel ugrásszerűen javultak. Főiskolából egyetemmé vált, széttagolt épülethálózatából páratlan értékű campus lett, infrastruktúrája kibővült, hallgatói létszáma növekedett.
Minőség és nyugalom. A fogalompár szokatlan, de hiszek Régóta meggyőződésem, hogy bármely intézményi probléma ela létjogosultságában. Amikor legutóbb, 2019 februárjában tollat
fogtam („A balettművészképzésről – szelíden, de határozottan”),
írásomat az egyetem és az Operaház közötti többéves feszült
viszony javításának szándéka ihlette. Táncoktatásunk minőségét
és használhatóságát ugyanis kizárólag a felvevőpiac képes visszaigazolni. A pozitív visszajelzések megnyugtatóan hatnak mesterre,
növendékre, szülőre egyaránt. Ezért is fontos a táncegyüttesekkel
való közvetlen és folyamatos kapcsolattartás. Öröm látni, hogy az
itt végzettek a budapesti és vidéki hivatásos együttesekben mindenütt helytállnak.
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simításának legalább 80 százaléka azon múlik, hogy a vezető meg
akarja-e oldani vagy sem. A Magyar Állami Operaház esetében
mindkét fél arra jutott, hogy igen. A több hónapig tartó egyeztetésben az egyetem vezetői, a konzisztórium, az iskolánk céljait
támogató jeles táncművészek és a minisztérium képviselői egyaránt részt vettek. A szenátus például három olvasatban tárgyalta. Fáradozásunkat siker koronázta: 2019. november 7-én az Erkel
Színházban sajtótájékoztatón jelentettük be, hogy megszületett
az együttműködési szerződés. Ebben megállapodtunk az egyetemi növendékek és hallgatók szakmai gyakorlata, operaházi ösz-

töndíja, az oktatás terén kialakítandó együttműködés, a nyilvános
színpadi vizsga operaházi helyszínbiztosítása, a táncművészek, balettmesterek és zongorakísérők kettős foglalkoztatása, valamint
közös táncszakmai programok és kiadványok kérdéseiről. Szabályoztuk továbbá a két intézmény közötti kapcsolattartást és kommunikációt.
Az operaházi együttműködés mintájára további megállapodásokat kezdeményeztem. A Budapesti Operettszínházzal tavaly tető
alá is hoztuk, ennek alapján decemberben félszáz növendékünk
közreműködött ifj. Harangozó Gyula új Diótörőjében. Örömmel
nyugtáztam, hogy mind a három professzionális néptáncegyüttes
– Magyar Állami Népi Együttes, Magyar Nemzeti Táncegyüttes,
Duna Művészegyüttes – vezetői üdvözölték hasonló célú együttműködési javaslatomat.

Minőség és nyugalom. A táncos utánpótlás-nevelésben, a társadalmi felelősségvállalásban és a szakmai biztonságérzet kialakításában is akkor tervezhetünk, ha látjuk a leendő alapokat. Ezért
indítottuk el 2019 szeptemberében az Előkészítő Balett Stúdiót,
amelynek oktatási programja 4–11 év közötti gyermekek igényeihez és az egyetem által kidolgozott tanmenethez igazodik. A kört
az idén vidéki Tehetségcentrumokkal bővítjük. Több ezer érdeklődőt vonzott a 2019 áprilisában első alkalommal megrendezett
Nagy Táncválasztó, amelyet a Táncpedagógusok Országos Szövetsége kezdeményezésére vállaltunk. A valamennyi műfajt felvonultató programot minden április utolsó vasárnapján megrendezzük.
E tanév talán legnagyobb élménye számomra a szeptemberben
elindult marosvásárhelyi néptáncosképzésünk volt (a táncos és
próbavezető alapszak néptánc szakiránya), kifejezetten az erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek (Hargita, Háromszék, Maros, Udvarhely) diplomával nem rendelkező tagjai számára. Évtizedes kérésnek tettünk eleget, hozzájárulva a magyar
néptánchagyomány Kárpát-medencei intézményes formában való
erősebb fennmaradásához. Szakmai igényt elégítünk ki vidéki
képzéseinkkel, mindenütt a helyi egyetemekkel együttműködve.
Nyíregyházán a néptánc szakirány immár harmadik ciklusát kezdte (például ide vettük föl a Nagyvárad Táncegyüttes művészeit).
2020 szeptemberében Pécsett modern tánc, 2021 őszén Győrött
klasszikus balett szakirányt indítunk, táncos és próbavezető BAképzésként.
Gyökeresen újítottunk az egészségtudatosság kialakítása és
a táncmedicina terén. Tavaly megalakult az egyetem Egészségfejlesztő Központja, amelyben immár egységes szakmai elvek mentén szervezzük meg az addig alkalomszerűen és elkülönülten
működő iskolai és kollégiumi orvosi ellátást, ortopédiai, gyógytornász-, masszőr- és dietetikus szakrendeléseket, pszichológiai tanácsadást és sportkórházi kapcsolattartást. Ez utóbbihoz
tartozik, hogy növendékeink szakszerű prevenciós ellátása és
az esetleges sérülések azonnali kezelése érdekében megújítottuk
az évtizedeken át jól működő, de az utóbbi években elhalt együttműködésünket az Országos Sportegészségügyi Intézettel.

Minőség és nyugalom. Nemzetközi kapcsolatok, partneriskolák, vendégoktatók. A táncosképzésben ezek mindig hozzátartoztak a nyugodt és minőségi oktatáshoz, akkor is, amikor még –
a múlt században – létezett a „vasfüggöny”. A tavaly hetedik alkalommal megrendezett Rudolf Nureyev Nemzetközi Balettverseny

egyetemünk társszervezésében valósult meg. Nagy sikernek tekintem, hogy a jogtulajdonossal kötött megállapodás alapján a jövőben ennek a versenynek állandó házigazdái leszünk, így ezentúl
nemcsak az elért növendéksikereink révén, hanem a verseny rendezőjeként is számon tartanak bennünket.

Minőség és nyugalom. Sokban a személyeken múlik. Egyénisé-

gek kellenek, maguk körül értékvonzó és értékteremtő képességű
művészek és pedagógusok, akik továbbörökítik a hagyományokra
épülő szervezeti kultúrát és tudást, akiknek a pályája komoly szakmai innovációs tartalmat foglal magában, akik utat mutatnak, példát adnak. Nálunk eleve sokan vannak ilyenek. De mindig kellenek
újak, és csak az jön, akit hívnak. Ezért hát hívtam őket. Művészeti
vezetőnek – a szenátus egyhangú támogatásával – Volf Katalint.
A balett tanszék vezetésére Kövessy Angélát, a balettmesterek
sorába Keveházi Gábort, Kováts Tibort, Bakó Mátét; szakmai és
elméleti oktatónak – mások mellett – Blaskó Borbálát, Eck Júliát, Kiss-Balbinát Juditot, Sirató Ildikót, Szögi Csabát; pedagógusként pályakezdő gyakornoknak Gyetvai Júliát, Kerekes Kristófot,
Krajczár Balázst, Medvecz Józsefet, Sáfrán Balázst, Somai Valért.
A fiatalítást sosem lehet befejezni. Támaszkodom az új feladatokat és pozíciókat is szívesen vállaló, olykor magukra formáló, régóta bevált művész és tudós kollégákra, mint Barna Mónika, Bozsik
Yvette, Fodorné Molnár Márta, Fügedi János, Hájas Katalin, Hortobágyi Gyöngyvér, Kalmár Attila, Lanszki Anita, Lőrinc Katalin,
Macher Szilárd, Németh András.
Társadalmi Tanácsadó Testületet kértem föl Kiss János, Nagy Tamás, Popova Aleszja és Simon István balettművészek, Pál István
Szalonna népzenész és Török Jolán táncművész-menedzser részvételével, hogy szakértő szemmel segítsék intézményünket a társadalmi igények, elvárások felismerésében. Szívesen segítenek.
Ősszel a szenátus első ízben ítélt oda címzetes egyetemi tanár
kitüntető címeket Mák Magda és Roboz Ágnes balettintézeti alapító mesterek, Kaszás Ildikó, Orosz Adél, Pártay Lilla, Téry Evelin és Uhrik Dóra táncművészek, Novák Ferenc és Timár Sándor
koreográfusok, Hűvösvölgyi Ildikó színművész és Patrizia Veroli
tánctörténész részére. Ők rendszeresen megfordulnak nálunk,
számítunk munkájukra, véleményükre.
A kollégáim és magam számára elvárásként fogalmaztam meg,
hogy hallgassuk meg egymást. Főleg a vezetők a munkatársaikat.
Visszaállítottuk a nevelési értekezletek rendszerét, amelyen valamely kiemelt pedagógiai kérdéssel foglalkozunk. A pszichológusaink közreműködésével tanári workshopokat tartottunk. Hallgatói
gyűlésen találkoztam az egyetemi hallgatókkal, részt vettem a szülői munkaközösség választmányi ülésén, meghallgatva észrevételeiket. Ezek nem egyedi események, hanem éves rendszerességgel
visszatérnek.

Minőség és nyugalom. Ha egy művészeti egyetemnek lehet fi-

lozófiája, akkor a fent felsorolt összetevőket választanám. Iskolánk
az idén hetvenéves. Sok mindent tervezünk még, amelyek az elért
színvonalat és közérzetet tovább szilárdítják. Köszönöm azoknak,
akik támogatnak ebben. 
Budapest, 2020. január 22.

A teljes szöveg az MTE honlapján jelent meg: www.mte.eu
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M Û V É SZ E T T EL VA LÓ N E V ELÉS
– módszertani korszerűsítés a táncoktatásban –
S z ö v e g: M a t t y a s o v s z k y N ó r a I F o tó: M T E

Mi volt a szerepe az önök bázisintézményének, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumnak ebben a projektben? – kérdezem Szilágyi Zsoltot.
Ez egy ugyanolyan partnerintézmény, mint a többi iskola, de több
jogosítványa van: úgy is mondhatjuk, hogy egy szervezési központ.
Ha projekt közben új feladatot kellett végrehajtani, új ötletet kellett kipróbálni, azt a bázisintézmény vezetője koordinálta. Nekem kellett felvennem a kapcsolatot a többi partnerintézmén�nyel, egyeztetni a lebonyolítás folyamatát, közreműködni a szervezésben stb. Nem volt kis munka, ugyanakkor alkalmat adott az
együttgondolkodásra és arra, hogy megismerjék egymást a partnerintézmények, amelyek otthont adtak egyebek mellett azoknak
a művészeti ágakat népszerűsítő, érzékenyítő előadásoknak, amelyeket ingyen nézhettek meg a gyerekek. Nagyon jól tettük, hogy
csatlakoztunk, hiszen mind az intézmény, mind pedig a pedagógusaink hihetetlenül sokat profitáltak a három év alatt. Úgy gondolom, ezt éreztük meg akkor, amikor belevágtunk a projektbe.
Ma már mindenhol versenyeznek a diákokért, miért a művészeti iskolák lennének a kivételek. Milyen terveik vannak a növendékek lemorzsolódásának csökkentésére?
A projekt vezetése az elején deklarálta, ha azt akarjuk, hogy
a tanuló az iskolában maradjon, akkor olyan korszerű tananyagtartalmat kell kínálni, amely könnyen emészthető, de ez még nem elég.
Olyan motivált pedagógusok kellenek, akik a szakmai felkészültségükkel a huszonegyedik század gyerekét az osztályteremben – esetünkben a próbateremben – tartják. Ennek megfelelően a projektvezetők olyan programot dolgoztattak ki, amely az egyes táncműfajokban – a klasszikus balettben, a modern táncban, a modern
társastáncban, a néptáncban és a divattáncban is – új alternatívákat

kínál az eddigi alapfokú oktatási dokumentumokhoz képest.
A tanmenet hogyan változott az elmúlt három évben?
Hiszen a művészeti iskolákban gyakran tapasztalták,
hogy annyira kevés az idő, a ráfordítható óraszám, hogy
szinte lehetetlen megvalósítani a korábbi terveket.
Egy alapfokú művészeti iskola a törvény szerint négy-hat órát fordíthat művészeti nevelésre. Azt, hogy az intézmények – figyelembe véve a saját lehetőségeiket – ebből hány órát biztosítanak képzésre, maguk döntik el. Ha belegondolunk abba, hogy az
előkészítő két, az alapfok hat évet jelent, ahol néptáncot tanul
egy diák, akkor összesen nyolcévnyi tánctanulásról beszélünk. Ha
az egyes órák felépítése megfelelő, akkor a gyerekek folyamatos
fejlesztéssel, ismeretbővítéssel, gyakorlással jutnak el oda, hogy
megismerkednek a táncanyaggal. Ha ezeket a feltételeket biztosítjuk, akkor úgy vélem, alapfokon ez elég, még akár heti négy
órában is jelentős eredményeket lehet elérni. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mégiscsak alapszintű művészeti oktatásról
beszélünk, és ha ezt a sok esetben négy órát összevetjük például
egy általános iskolai képzésben biztosított művészeti óraszámmal,
akkor mindjárt látjuk, hogy annál ez jelentősen több. Nem vagyok
híve annak az elméletnek, hogy attól lesz minőségi az oktatás, ha
hozzáadunk valamennyi óraszámot, nem a mennyiség számít. Az
oktatás hatékonyságának növelésében látom a jövő sikeres pedagógusi munkáját.
Akkor lehet, hogy pontosabban meg kellene határozni,
mi a célja az alapfokú művészeti oktatásnak.
Pontosan, mert ha az a célja, hogy minden alapfokú művészeti oktatási csoport egyben kiváló gyerektánccsoport is legyen, akkor

A végéhez közeledik az az uniós támogatású program (EFOP-3.2.6-16-2016-00001),
amely A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben
nevet viseli, és amelynek keretében jelentős módszertani fejlesztést hajtottak végre az alapfokú
táncművészeti oktatásban. A projekt szakmai irányítója
a Magyar Táncművészeti Egyetem volt. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
bázisintézményként vett részt a fejlesztésben. Elsőként Szilágyi Zsolt, a középiskola
gyakorlati oktatásvezetője értékelte az eredményeket,
Fodorné Molnár Márta, az MTE rektorhelyettese pedig
arról beszélt, hogy bár az MTE teljesítette a feladatát, a menet közben felmerülő
igények, ötletek miatt érdemes volna hosszabbítani.
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Amíg ezek a dolgok beérnek, addig rengeteg időnek
kell eltelnie, de nyilván vannak olyan eredmények,
amelyekről már most érdemes beszámolni, emeljen ki
egy példát!
Azt az integrált nevelési programot említem, amelynek kidolgozója a nyíregyházi Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Demarcsek Zsuzsa volt. Azok az intézmények, amelyek változni, fejlődni akarnak, az előképző szint első és második, valamint
az alapfoknál az elsőtől a hatodik osztályig terjedően kidolgozott
tematikus tervrendszert és módszertani példatárat kapnak, mégpedig teljesen ingyenesen. A néptáncoktatásban tehát összeállítottunk egy olyan beemelhető programot, amelynek használhatóságát a bázisintézmény – azaz a mi intézményünk – közreműködésével a közelmúltban ki is próbáltunk, és a legnagyobb örömömre
csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, szívesen tanítanak belőle.
Elmondhatom: elégedettek vagyunk.

Ebben a projektben elsősorban az alapfokú művészetoktatási intézményeket céloztuk meg, az ott folyó munkát szerettük volna még eredményesebbé, sikeresebbé
tenni az új, korszerű szakmódszertani anyagokkal, ezek
kiegészítőivel és a táncpedagógusok továbbképzésével.

ilyen alapon az összes, közoktatásban heti négy órában magyart
tanuló osztálytól elvárhatnánk, hogy irodalmi színpad legyen. Ez
lehetetlen. A köznevelési törvény szilárdan beágyazta az alapfokú
művészeti oktatást a közoktatás intézményrendszerébe, ezért fel
kell készülnünk arra, hogy esetünkben is komolyabban számon
kéri az oktatásirányítás a tudatos tervezést, amely hosszú távú
stratégiai célkitűzés. Ezt a pedagógusnak az intézménnyel karöltve kell elvégeznie. Az alapfokú művészeti oktatásra vonatkozó kerettanterv érvényben van, a hatályos utasítások nem változtak.
Ugyanakkor számunkra is nyilvánvalóvá vált az EFOP-os munka
során, hogy az a szellem, az a gondolatiság, ami a most érvényben
lévő kerettantervben szerepel, egyszerűen nem csatlakoztatható
az általunk megálmodott és felépített rendszerhez. Minden táncműfajnál elkészült egy olyan tematikus tervegyüttes – és a hozzá
kapcsolódó módszertani példatár –, amely szakmailag, pedagógiailag és oktatásszervezésben is egy teljesen új közeget jelent
a táncpedagógiában.
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Egészen pontosan mit jelent a tematikus tervezés?
Ez újdonság?
Régen tanmenetnek hívták azt a dokumentumot, amelyben a pedagógus egy évre előre megtervezte a munkáját, de ezek nagyon
eltérő minőségűek és terjedelműek voltak. Akadt, aki több tíz
oldalt írt, megint mások egy egész hónapos tevékenységet, feladatot néhány mondatba sűrítettek össze. Ez egyértelműen azt
mutatta, hogy valamilyen változtatásra volt szükség azért, hogy
a pedagógus tudatosan, hónapra lebontva megtervezhesse a feladatait, céljait, meghatározva az ehhez szükséges eszközrendszert, de olyasmiket is, hogy hányszor akarja elvinni a gyerekeket előadásra, versenyre, van-e tehetséggondozó foglalkozás az
iskolában és még sorolhatnám. A projekt fejlesztői minden egyes
táncműfajhoz megalkottak egy módszertani példatárat, hogy az új
gondolkodásmódú és tartalmú szervezeti struktúrához kézzelfogható metodikát – ahogy most gyakran mondjuk –, jó gyakorlatot
kapjanak a pedagógusok.

A PROGRAM EGYIK KIDOLGOZÓJA, AZ EGYETEM KOREOGRÁFUS- ÉS TÁNCPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZETÉNEK
IGAZGATÓJA, FODORNÉ MOLNÁR MÁRTA ÚGY LÁTJA,
A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM TELJESÍTETTE
A FELADATÁT, DE SZÁMOS, MENET KÖZBEN FELMERÜLŐ
ÖTLET ÉS IGÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTANA EGY HOSSZABBÍTÁS.
Egy projekt sikeressége nem a befejezésben rejlik, hanem abban, hogy kikerülve a védett környezetből, miként működik. Ennek eredményességét hatásvizsgálat
segítségével lehet igazolni. Mit vállaltak a szervezők?
A projekt kiemelt feladata a tanulók képességkibontakoztatásának segítése, a hátránykompenzáció javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése volt a művészeti és a művészettel való neveléssel. Ennek több eszköze is van, például új szakmódszertani anyagok, a tanórán, valamint intézményen belüli és kívüli programok
megszervezése és lebonyolítása a tánc területén. Mindehhez természetesen tanári továbbképzés is társult, valamint az egyetem
vállalta, hogy a projektbe bevont köznevelési intézmények szakmai munkáját három évig figyelemmel kíséri és segíti. A partnerintézmények felvették a nevelés-oktatási programjukba az egyetem
munkacsoportjai által kidolgozott és kipróbált tananyagfejlesztéseket, új szakmódszertani anyagokat. Az egyetem és a köznevelés
pedagógusai között folyó közös munka nagyon eredményes és
érdekes volt mindkét fél számára, számos előre nem látható kérdés, kérés merült fel. Az egyik ilyen egy pályaorientációs kiadvány
létrehozása volt, hiszen nagyon sokan tájékozatlanok a tánctanulás nyújtotta lehetőségekről. Miként kerülhetnek be a tanulók 10,
14 és 18 éves korukban a professzionális táncképzésbe, hogyan
szerezhetnek BA és táncpedagógusi MA végzettséget a Magyar
Táncművészeti Egyetemen. De kértek tőlünk versenykoreográfia-mintákat, vizsgamintákat öt táncformanyelven, amelyeket egy
videómegosztó csatornán osztunk meg az érdeklődőkkel. Felülvizsgáljuk az iskolák eszköztárát és javaslatot teszünk a megújításukra. A projekt szakmai vezetői úgy gondolják, hogy egy három
hónapos hosszabbítás hozzásegítené mind az öt művészeti egyetemet egy nagyon színvonalas projektzáráshoz.
Mi a céljuk a pályaorientációs kiadvánnyal? Hogyan
fogja azokat a gyerekeket segíteni, akiknek a legnagyobb szükségük van az iránymutatásra?
Egy elmaradott területen élő gyerek és a szülei sem feltétlenül tud-

ják, hogy milyen lehetőségeket nyújt a Magyar Táncművészeti Egyetem. Ha elég tehetséges a fiatal a tánchoz, a bekerülését követően
elég kitartó és szorgalmas, akkor táncművészként alapdiplomát szerezhet, esetleg táncos- és próbavezetői diplomát, amelyekre már
építkezhet, és megszerezheti a táncpedagógus mesteroklevelet is.
Olyan nagy hiány van a diplomás tánctanárokból, hogy a nálunk
megszerezhető képzettség biztonságos életpályát és munkalehetőséget ad. A pályaorientációs tevékenységünk sarokpontja az az
egyenként 35-40 perces film, amelyben öt táncformanyelvet mutatunk be. Határozott véleményünk, hogy ezekkel a bemutatófilmekkel kedvet csinálhatunk a tánchoz, ahhoz, hogy a gyerekek egyáltalán kipróbálják, hogy tudjanak róla, hány táncfajtából választhatnak.
A filmekkel azt is meg akartuk mutatni, mi mindennel jár együtt
a tánc: a gyerekek egy erős, megtartó közösségbe kerülnek, ahol
barátokra lelnek. Megtanulják, hogy ezekben a közösségekben jó
lenni és jó tenni is értük. Kitartást és közösségi feladatvállalást tanulnak, és a csoport kedvéért, a kitűzött célért akkor is elmennek
a táncórára, ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha nem. Megtanulják, hogy
számítanak rájuk és ők is számíthatnak a többiekre. A tánc pedig
örömforrás, számos pozitív fizikai és mentális hatással.
Egy korábbi interjúban is említette, hogy több beavató
előadásra lett volna szükség.
Hasznos lett volna még több beavató színházi előadást rendezni,
de az egyetem kapacitása egyszerűen nem bírt többet. Nagyon
sikeresek voltak ezek az előadások, nem lehet belőlük eleget szervezni. Akadt olyan rendezvényünk, amikor egy tornateremben
egyszerre kétszáz gyerek táncolt. Vagy említhetem a Táncoló Kárpát-medence programot, amellyel nemcsak a táncokat tanulták
meg, hanem földrajzi tudásukat is elmélyítették, mindezt játszva.
Mert nekik ez játék volt, nem tanulás.
Ha lesz lehetőség a folytatásra, mivel kellene kezdeni
a munkát?
Ebben a projektben elsősorban az alapfokú művészetoktatási intézményeket céloztuk meg, az ott folyó munkát szerettük volna
még eredményesebbé, sikeresebbé tenni az új, korszerű szakmódszertani anyagokkal, ezek kiegészítőivel és a táncpedagógusok továbbképzésével. Egy következő projektben szeretnénk megszólítani az óvodapedagógusokat és az alsó tagozaton tanítókat is.
Elengedhetetlen, hogy számukra is készüljenek olyan színvonalas
anyagok, amelyekkel segíthetik a gyerekek képességfejlesztését
a táncoktatással. Természetesen rengeteg táncelőadást és tánctábort szeretnénk. Döbbenetes volt nézni a gyerekeket, ahogy kivirultak ezekben a táborokban. Sokan az ország távoli szegletéből,
életükben először jutottak el a fővárosba. Mi Zuglóban vagyunk,
így a gyerekek megnézhették az állatkertet, a Városligetet, a Hősök terét, a Széchenyi fürdőt, tehát a különböző táncórák mellett
fantasztikus kirándulás volt számukra a tábor. A pedagógus-továbbképzésekről is csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni,
hiszen a tánc területén ilyen professzionális továbbképzés még
nem valósult meg, ezt öt táncformanyelven rendeztük (klasszikus
balett, modern, társastánc, divattánc és néptánc). A nálunk végzett pedagógusoknak azért is adott sokat a képzés, mert sokan
a diplomaszerzés után távol a fővárostól dolgoznak, sokszor teljesen egyedül, talán magukra hagyottan. A képzésben új motivációt,
inspirációt kaptak, szakmai konzultáción vettek részt, találkoztak
a kollégákkal, régi barátokkal, feltöltődhettek. Nagyon jó érzés
volt közöttük lenni és látni, hogy feloldódnak az ismerős szakmai
közegben. Ezek óriási dolgok, ezért dolgoztunk. 
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TÁNC ÉS MÉDIA
B o l v á r i -Ta k á c s G á b o r kö n y v a j á n l ó i

A magyar tánctörténet legendás esztendeje
1979 volt, amikor a balettintézet végzős osztálya társulatot alapított Győrben. Vezetőjük
Maurice Béjart világhírű együttesének szólótáncosa, Markó Iván lett, aki alkotótársával, Gombár Judittal számos sikerdarabot készített. A lendületes és tehetséges csapat hamar meghódította a hazai és a külföldi közönséget. 1991-től
Kiss János progresszív, újító szellemű vezetése
alatt a társulat neves vendégkoreográfusokkal
dolgozott együtt, mint Robert North, Ben van
Cauwenbergh vagy Vámos György. A negyvenéves Győri Balett diadalútját megindító vis�szaemlékezéseken és Major Rita tánctörténész
nagy ívű tanulmányán át gazdag fényképanyaggal mutatja be a tartalmas és súlyos kiadvány.
Az interjúkat Pió Márta és Lukácsy György készítette, a fotókat Bánkuti András válogatta.
Győri Balett 40
Felelős szerkesztő: Palojtay Kinga.
MMA Kiadó, Budapest, 2019, 368 o.
ISBN 978-615-5869-60-0

Táncmûvészet
A hazai táncágazatok mûvészeti
és szakmai közéleti folyóirata
Alapítva: 1951, újraindítva: 2014
Korábbi fôszerkesztôk: Ortutay Zsuzsa (1951–1956),
Maácz László (1976–1990), Kaán Zsuzsa (1991–2011)
Fôszerkesztô: Péli Nagy Kata
Olvasószerkesztô: Réfi Zsuzsanna
Arculat és tördelés: Lerch Péter–Grafoid Stúdió
Szerkesztôségi titkár: Koltai Györgyi
Korrektúra: Baross Gábor
Tanácsadó testület:
Apáti Bence, Bozsik Yvette, Demcsák Ottó,
Diószegi László, Ertl Péter, Fodorné Molnár Márta,
Fodor Zoltán, Halász Tamás, Juhász Zsolt, Kiss János,
Macher Szilárd, Mihályi Gábor, Pataki András,
Solymosi Tamás,Topolánszky Tamás, Török Jolán,
Vincze Balázs, Volf Katalin. Zsuráfszky Zoltán
www.tancmuveszet.hu
ISSN 0134-1421
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A szegedi néprajzi tanszék „Táj és népi kultúra” sorozatában látott napvilágot Varga Sándor áttekintése a Temesvártól 35 kilométerre
fekvő Végvár táncéletéről. A 2012-ben indult
kutatás adatgyűjtéssel, interjúkkal kezdődött,
amelyet jól kiegészítettek a családoknál őrzött
képi anyagok, s a nagy mennyiségű kéziratos és
nyomtatott forrás. Megismerjük a település zenészeit és zenei életét, a táncokat, a tánctanulás
gyermekkori és intézményesített formáit, a civil szervezeteket és a hagyományőrzés irányait.
A munka gerincét a táncalkalmak bemutatása
képezi: bálok, jeles napok, hétvégi táncalkalmak,
társas munkához kapcsolódó mulatságok, az
élet fordulóihoz igazodó táncalkalmak, házasságkötés. Pontos látlelet a helyi közösségről.
Varga Sándor: Végvár tánckultúrája
a változó időben
MTA BTK Zenetudományi Intézet –
SZTE BTK Néprajzi és Kulturális
Antropológiai Tanszék,
Budapest–Szeged, 2018. 106 o.
ISSN 1785-0991
E számunk elkészítésében közremûködtek:
Szöveg: Bolvári-Takács Gábor, Bôcs Annamária,
Erdélyi Tibor, Fodor Zsófia, Geréby Fruzsina, Halász Tamás,
Kakuk Pál, Kazinczy Eszter, Ladjánszki Márta, Lôrinc Katalin,
Mattyasovszky Nóra, Novák Ferenc Tata, Marx Laura,
Péli Nagy Kata, Pónyai Györgyi, Réfi Zsuzsa, Varga Nóra Berta
Fotók: Czank Lívia, Farkas Tamás, Hrotkó Bálint, Kanyó Béla,
Kummer János, Majnik Tibor, Mészáros Csaba, Nagy Attila
Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával,
az NKFIH K115676 kutatás keretében.

Szakmai együttmûködô partnerek:
Magyar Táncmûvészek Szövetsége,
Martin György Néptáncszövetség,
PIM Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet Táncarchívuma,
Táncpedagógusok Országos Szövetsége

A digitális kor a tudományos munkákban, szakdolgozatokban, disszertációkban használható
források igen nagyszámú változatát hozta létre. A források jellege (például könyv, folyóiratban közreadott tanulmány, kézirat, médiaanyag
– CD, DVD – vagy mindezek online változata) szerinti leírás egyre nagyobb kihívást jelent
azoknak, akik anyagaikat következetesen szeretnék leírni. A Modern Language Association
of America (MLA) 2016-ban újszerű, a szabályok hosszú sora és az eltérő jellegű források
eltérő szerkezetű megadása helyett egységes
leírási elvet követő forrásleírási és -hivatkozási
rendszert adott közre. A jelen kötet elsősorban a tánccal kapcsolatos művek köréből mutat megoldásokat a források leírására és példákon át vezeti be az olvasót az MLA-stílus
használatába.
Fügedi János: Forrásleírás a digitális korban
Magyar Táncművészeti Egyetem,
Budapest, 2019, 96 o.
ISBN 978-615-5852-05-3

Laptulajdonos: Noverre Táncmûvészeti Alapítvány
Kiadja a Magyar Táncmûvészeti Egyetem.
Felelôs kiadó: az egyetem rektora
Szerkesztôség és kiadó: 1145 Budapest, Columbus u. 87–89.
A épület, mfsz. 12/b
E-mail: tancmuveszet@mte.eu
Telefon: +36 1 273 3434
Megjelenik negyedévente.
Egy szám ára: 400 Ft. Elôfizetési díj egy évre: 1500 Ft.
Elôfizethetô a kiadó címén, a www.tancmuveszet.hu honlapon,
vagy átutalással a 10032000-01493263-00000000
számlaszámra.
Nyomdai munkák: Keskeny és Társai 2001 Kft., Budapest
Címlapfotó: Lakatos János
A címlapon: Pesel Anita Tiffany,
a Magyar Nemzeti Balett táncmûvésze

