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Ön az, aki a Pécsi Balett 1960-as alapításától kezdve nap-
jainkig végigkísérte a társulat életét. Eck Imre alapító ko-
reográfussal érkezett Budapestről végzősként, most pe-
dig az ügyvezetője a társulatnak. Milyen ívet jártak be az 
első próbától kezdve napjainkig?
Bátran mondhatom, hogy a híd szerepét töltöm be a Pé-
csi Balett történetében, összekötve a jelent a múlttal. A pá-
lyám palettája rendkívül színes. Kezdtem táncművészként, 
majd mint asszisztens, balettmester, koreográfus, művésze-
ti tanácsadó, rendező, dramaturg, vezető pedagógus, tan-
könyvíró folytattam, jelenleg ügyvezetőként segítem a tár-
sulat munkáját. Az is érdekes, hogy akiket korábban tanítot-
tam, azok most az együttes szólistái, a munkatársaim. Na-
gyon megváltozott a feladatunk 60 év alatt. Az ország első 
modern balettegyütteseként kellett a közönséget valamilyen 
módon meghódítani és bevonzani a színházba. Az Opera-
házban Harangozó Gyula darabjain kívül a repertoárban az 
orosz klasszikus balett öröksége dominált. Eck Imrének nem 
volt balett-táncos múltja, viszont fantasztikus színházi szakem-
ber volt. Az emberi kapcsolatok és a körülöttünk lévő világ 

bemutatása volt a célja a tánc nyelvén. Műveit nem egy újfaj-
ta tánctechnika, hanem a tartalmi változás jellemezte. Ma, 60 
évvel később egész más a feladatunk, más a közönség igénye. 
Az emberek rendkívül elfoglaltak, nagyon sok információ éri 
őket. Mindent meg lehet találni és nézni otthon, az internet 
segítségével, szinte színházba sem kell járniuk. Nekünk most 
a kapcsolatunkat kell szorosabbá tenni a közönséggel, egy na-
gyon nézőbarát repertoárral, amely magas színvonalú tech-
nikát, színházi formát, tartalmat hordoz. A táncművészet az 
egyetemes színházi kultúra része, és nem tudom külön kezel-
ni. Ha mi, a Pécsi Nemzeti Színházban olyan darabot játsza-
nánk, amely 60 percen keresztül csak mozgásformákat mu-
tat, akkor rétegműfajjá válva elveszítenénk a közönségünket.

Nemrég ünnepelte 40. évfordulóját a Győri Balett, az ala-
pításkor egy egész évfolyam szerződött le Győrbe, és bár  
a késő szocialista éra megengedőbb kultúrpolitikájának 
idején történt mindez, mégis nem kis bonyodalom és láza-
dás közepette zajlott. A pécsi társulat 20 évvel korábban 
ugyanezt tette meg, de nem önszántából.

Az iszonyat balladájától Vasarelyig
60 ÉVES A PÉCSI BALETT 

Hatvanadik, jubileumi évadát kezdte meg 2020 szeptemberében a Pécsi Balett. 
Az ország első európai hírű, modern balettegyüttese a Pécsi Nemzeti Színház 

balett-tagozataként 1960-ban létesült Eck Imre Kossuth- és Liszt-díjas, érdemes 
és kiváló művész vezetésével, aki túllépve a klasszikus balettek mesevilágán, a színpadra 

helyezte a kor emberi problémáit, érzelmeit, morális kétségeit, aktuális tartalmait 
sajátos, modern mozgásvilágában. Az alapításról, az önállósodásról, a nézőbarát 

repertoárról és az új utak kereséséről Uhrik Dóra ügyvezető beszélt Péli Nagy Katának.

A mi esetünkben egy egész évfolyamot köteleztek a leköl-
tözésre, ami egy decentralizáló kultúrpolitikai döntés volt. 
Akkor nem volt szokás megkérdezni, hogy hova szeretnénk 
szerződni, egyszerűen levezényeltek minket. Mi pedig boldo-
gan jöttünk Pécsre, ha az Operaház nem ajánlott szerződést, 
külföldre pedig nem mehettünk, hiszen 1960-ban még vas-
függöny mögött éltünk.

Mi volt ebben Eck Imre szerepe?
Eck akkor az Operaházban volt koreográfus és karaktertán-
cos. Ott nőtt fel a színházban, mivel a szülei a varrodában 
dolgoztak, így már kiskorától statisztált, majd amikor 56-ban  
a vezető táncosok elhagyták az országot, bekerült a balett-tár-
sulatba. Később szeretett volna egy modern balettegyüttest 
létrehozni, és az Aczél György által irányított kultúrpolitika 
mellé állt. Pécsett pedig volt egy fantasztikus színházigazgató, 
Katona Ferenc, aki boldogan fogadott be a nemrég létesített 
operatársulata után egy balettegyüttest is. Eck Imrének vol-
tak elképzelései, aktuális tartalmat tükröző művek, moder-
nebb, a megszokottól eltérő formavilággal. Erről mi, odaszer-
ződött végzős táncosok nem tudtunk semmit, csak azt, hogy 
Pécsre kell jönnünk. Én még nem töltöttem be a 17. évemet, 
amikor aláírtam a szerződést, és nagyon örültem, hogy elke-
rülök otthonról, tetszett az önálló élet.

A próbák során végül hogy talált egymásra Eck és a tár-
sulat?
Olyan helyzetgyakorlatokat csináltunk, amiket addig nem is-
mertünk. Augusztusban szerződtünk le, és az első premie-

rünk a következő év márciusában volt. Sokat voltunk vele 
és körülötte, mindent elmondott arról, hogy mit szeretne, 
mit gondol, mit kezdene velünk. A saját történetem egy igazi 
Pygmalion-sztori, mert ő alkotta meg a táncművész énemet. 
Nála a karakter kialakítása, a személyiség megformálása rend-
kívül fontos volt. Hoztunk magunkkal egy tanult technikát,  
ő pedig abból alkotott. Kitalált minket különböző szerepek-
ben, szituációkban. A pécsi közönség eleinte nem nagyon ér-
deklődött, Pestről viszont rengetegen jöttek az előadásaink-
ra. Mondhatom, hogy egyfajta művészeti szamizdat voltunk. 
A darabjainknak titkos üzenetei voltak, persze nem nagy for-
mátumú politikai üzenetek, hiszen minden művet cenzúráz-
tak a bemutató előtt. A színpadon eddig szokatlan térhasz-
nálatot és mozgásformát használt, a jelmez, illetve a díszlet 
is az új elképzelések része volt. Például a Változatok egy ta-
lálkozásra című darabban a kor divatjának megfelelő, ballon-
kabátos emberek jelentek meg a pódiumon. Olyan emberi 
történetek elevenedtek meg, amelyek addig még nem voltak 
a magyar táncszínpadon.
 
Fel lehet ezeket újítani?
A 40. évfordulóra néhányat felújítottunk, amelyek tánctech-
nikailag ma már nem kihívások, viszont tartalmukban, színpa-
di hatásukban továbbra is érvényesek. A 60. évfordulót pedig 
új művekkel szeretnénk megünnepelni.

Az együttes 2017-ben önállóvá vált, levált a Pécsi Nemze-
ti Színház társulatáról. Ez szinte egy második alapítással 
felér, ön pedig ügyvezetőként Vincze Balázs művészeti 
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Keveházi: A fából faragott királyfi,
Spala Korinna, Vincze Balázs
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Kiss János, a Magyar Táncművészek Szövetségének társel-
nöke minden bizonnyal viszonylag teljes képet tud alkotni 
arról, hogy a táncszakma miképp vészelte át az elmúlt hó-
napokat, hiszen számos támogatás, segély, pályázat elbírá-
lásában részt vett. 

Hogyan látja, mennyire volt mentálisan és fizikailag is fel-
készülve a táncszakma az évadnyitásra négy hónapnyi 
kényszerleállást követően?  
A legnagyobb elszenvedője a tavaszi pandémiás időszaknak 
az előadó-művészeti körből a táncművészet volt. A tánco-
sok a testükből élnek, szörnyű érzés volt, amikor megtud-
tuk, hogy nem mehetünk be a próbatermekbe, le kell állnia 
az oktatásnak és a gyakorlásoknak. Nekünk tér kell, nem 
tudunk egy garzonban gyakorolni, ugrani, forogni. Egy tánc-

művész azonban nagyon fegyelmezett, és ez most is műkö-
dött. Tudtuk, hogy egymás kezét kell fognunk és figyelnünk 
kell a másikra, de nem láttuk, hogy anyagilag hogyan fogjuk 
túlélni. Négy hónap után azt mondhatom, hogy a nemzeti, 
a kiemelt és a független társulatok még soha ennyi támoga-
tásban nem részesültek. Ezt hangsúlyoznom kell, bármeny-
nyire is meglepő. A többlettámogatási keret összege, amit 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Ál-
lamtitkársága írt ki, megközelíti az egymilliárd forintot. Ez  
a program, amit Köszönjük, Magyarország! néven hirdettek 
meg független előadóművészeknek, nem segélyként, hanem 
feladatvállalás után, előlegként osztotta szét a pénzeket. Ez 
alapján mintegy 10 ezer rendezvénnyel indították újra a ha-
zai kulturális életet.
 

Paradox helyzetet hozott a tavaszi pandémiás időszak több hónapnyi színházi és oktatási kény-
szerszünete. Miközben fellépés-, gyakorlás-, oktatás- és főleg bevételnélküliséget okozott,  
a különböző segélyeknek, támogatásoknak és pályázati forrásoknak köszönhetően soha annyi 
dotációban nem részesültek a társulatok és a független táncművészek, mint ez időszak alatt.  
Az még persze kérdés, mennyi időre és mire elég az elnyert összeg, és hogy jut-e mindenkinek, 
aki bajba jutott. Erre kerestük a választ a feltett körkérdésben. Kiss Jánossal, Nagy Zoltánnal és 
Mihályi Gáborral készült az alábbi beszélgetés. 

Péli Nagy Kata interjú-összeállítása        

REFLEKTORFÉNYBEN
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vezetővel közösen irányítja a csapatot. Merre?
Számomra életszerű ez a feladat, hiszen igazgatóhelyettes-
ként 20 évig vezettem a pécsi művészeti iskola tánctagozatát. 
Vincze Balázzsal megosztjuk a feladatokat. A szabadságnak 
ára van, mert az együttesnek nincs állandó műszaki stábja, 
ezek megszervezése is ránk hárul. A tánc nemzetközi nyel-
vét használva meg kell mutatkozni itthon és külföldön, de ezt 
csak akkor tudjuk megtenni, ha önállók vagyunk.

Hogyan ünnepelnek?
Szeptemberben tartjuk a XIV. Pécsi Nemzetközi Tánctalál-
kozót. Elkészült egy remek gyermekelőadásunk, a Piroska és  
a farkas, amelynek alkotója fiatal koreográfusunk, Molnár 
Zsolt. Úgy gondolom, fontos felépíteni egy új koreográfus-
nemzedéket, ez is dolgunk. Tervezünk egy Ádám és Éva című 
táncjátékot, amely a Pécsi Nemzeti Színházzal koprodukci-
óban jönne létre, amit Vincze Balázs koreografál. Tavasszal 
egy Vasarely-bemutatóra készülünk a Müpában. A világhírű 
képzőművész pécsi volt, kapcsolatba kerültünk Pierre-rel, az 
unokájával, aki engedélyt adott a képei használatára, és ter-
mészetesen lesz egy gálaestünk is. 

A Pécsi Balett alapítói: 
Árva Eszter, Boschán Daisy, Bretus Mária, Csifó Ferenc, Domján Mária, Domján Tibor, Eck Imre, Esztergá-
lyos Cecília, Fodor Antal, Fülöp Zoltán, Hegedűs Magdolna, Hetényi János, Major Mária, Medveczky Ilona, 
Rónay Márta, Stimácz Gabriella, Téry Piroska, Tóth Sándor, Uhrik Dóra, Veöreös Boldizsár.
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Mennyi jutott ebből a táncszakmának? 
Jelentős összeg, de megnyíltak más források is, a Magyar 
Művészeti Akadémia 850 millió forintos összértékben nyílt 
pályázatot hirdetett a kultúra és a művészet területén dol-
gozó egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek, va-
lamint civil és egyéb gazdálkodó szervezetek részére műkö-
dési költségeik támogatására. Akik tehát éberek voltak és 
megfelelően pályáztak, biztonságban érezhették magukat, 
noha előadásokat nem tudtak készíteni. Vagyis személy sze-
rint bemutatódömpingre számítok.

Egy picit mélyedjünk még el a számokban. Az első szer-
vezet, amely mozdult, az Előadóművészi Jogvédő Iroda és 
az Artisjus volt, amely rendkívüli szociális támogatásként 
90 millió forintot osztott szét gyorssegélyként, itt 96 ezer 
volt a felső limit és feltételekhez kötötték. A táncszakma 
tudott ebből részesedni?
Így igaz, és bármennyire kevés összegnek tű-
nik ez, azoknak az embereknek, akik fize-
tés nélküliek, nincs havi jövedelmük és 
számlákból élnek, minden egyes fo-
rint életmentő segély volt.

Számoljunk tovább: az MMA 
850 milliós forrása pályázón-
ként 500 ezer forintig négy hó-
napra szólt, a Köszönjük, Ma-
gyarország! program első sza-
kasza május 18-án zárult, 4297 
pályázati anyag érkezett, ebből 
191 a kortárs táncművészet ka-
tegóriájából. Ez reális szám vagy 
nem mozdult rá eléggé a szakma? 
Jóformán mindenki rámozdult, aki tudott, 
sokan részesültek belőle, és mi, a Győri Ba-
lett is befogadó helye leszünk a nyertes előadások-
nak. Bármennyire furcsán hangzik, de a támogatásoknak az 
anyagi juttatáson kívül mentális értéke is van. Nemcsak se-
gélyként működött, hanem felszabadította azokat az ener-
giákat is, amelyek egy táncosban benne vannak. Nagyon bí-
zom abban, hogy ezt a keserűséget a művészek ki tudják 
majd magukból táncolni, és ez egy nagyon jó lehetőség volt 
a túlélésre anyagilag, valamint mentálisan egyaránt.  

„Ezentúl több lábon kell állni” – Nagy Zoltán, a SIN Művé-
szeti Központ ügyvezetője, a Független Előadó-művészeti 
Szövetség (FESZ) társelnöke.

Minden bizonnyal önökhöz érkezett a legtöbb „segélyki-
áltás”, hiszen az előadóhelyek és próbatermek bezárása 
után a legnagyobb bajban a stabil, rendszeres jövedelem 
nélküli, számlaadó, önfoglalkoztató függetlenek lehettek. 
A táncművészek és alkotók mekkora aránya lehet önfog-
lalkoztató?
Számításaink szerint a táncosok mintegy 80 százaléka a füg-
getlen kategóriába tartozik. Ketté kell azonban választani 
a szakmailag függetleneket és azokat, akik számlás, vagyis 

egyéni vagy társas vállalkozói és egyéb munkaviszonnyal 
foglalkoztatott tánc- és előadó-művészeti kategóriában van-
nak. Ez utóbbiba tartoznak azok is, akik társulatban dolgoz-
nak, de nem alkalmazottként.  

Leginkább tanácstalanságot tapasztaltam a táncművészek 
körében. A táncelőadásokra ugyanis nem volt semmiféle 
narratíva kitalálva. Nagyon sok előadást mondtak le, a tá-
mogatási formák egy része pedig az otthon vagy az online 
térben végezhető tevékenységeket támogatta, de ez a tán-
cosok számára nem jelentett megoldást. 

Ha összességében nézzük, azért mégsem maradt egye-
dül a szakma, valamilyen forrásból valamennyi pénz töb-
bé-kevésbé mindenkihez eljutott. Az más kérdés, hogy ki 
mennyire volt ezzel elégedett, vagy mennyire tudott gyor-

san lépni. 
Emeljük ki a Köszönjük, Magyarország! 

programot, amelynek keretében 191 
táncművésznek sikerült 300 ezer 

forintot elnyernie 5 hónapra. Ez 
egy bruttó összeg, ami azt jelen-
ti, hogy erre az időszakra úgy-
mond előfinanszíroznak öt elő-
adást vagy foglalkozást, amit 
lehetőleg vidéken kell meg-
tartani. S vajon ezt hol tudják 
megtenni? Be tudnak-e menni 

egy közösségi házba vagy egy 
színházba? Jó kezdeményezés, 

de ha elosztjuk az öt előadásra, 
túl sok nem marad, amiből meg le-

hetne élni. Szerencsére volt arra lehe-
tőség, hogy akár csoportok is tudtak úgy 

pályázni, hogy egyénileg, de a csoport részeként 
adták be az igényüket. Ezenkívül volt legalább 4-5 pénz-
osztási alap, amelyen keresztül támogatáshoz lehetett jutni.  
A FESZ-nek volt egy segélyalapja, amelyből 12,2 millió forin-
tot osztottunk szét koreográfusoknak, valamint a társulati 
háttérdolgozók között. Meg lehet említeni a Színházi Szo-
lidaritási Alapot, amelyet a Thália Színház hozott létre, itt 
szintén pályázhattak a táncművészek, koreográfusok nem, 
csak előadóművészek. A Magyar Művészeti Akadémia 800 
millió forintos keretéből a március-áprilisi költségekre le-
hetett pályázni, tehát ha valaki például termet bérelt vagy 
részt vett egy online oktatáson, akkor azt el tudta számolni. 
Viszont ennek is van egy buktatója, hogy a költségek össze-
ge el kellett érje a 300 ezer forintot. Tehát ez kimondottan 
költségelszámolási támogatás volt, nem arról szólt, hogy 
egy táncművész hogyan éljen túl. Összességében azt gya-
nítjuk, hogy sok emberhez nem jutottak el a támogatások. 
Sok esetben csak az a lehetőség maradt, hogy elmennek 
pizzafutárnak vagy elhagyják a szakmát, remélhetően csak 
erre a rövid időszakra, de mindenképpen kiestek abból  
a rutinból, ami ahhoz kell, hogy valaki táncművészként ma-
gas színvonalat nyújtson a színpadon.

Beszélgettem olyan fiatalokkal, akik most végeztek az isko-
lájukban, és bele akartak ugrani a táncművészet színes for-
gatagába, de azt látták, hogy nem tudnak elindulni, elkezde-
ni a szakmájukat.
 
Az önfoglalkoztató művészek számára a próbák és az elő-
adások elhalasztásával nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire 
instabil ez a foglalkoztatási forma, de van-e alternatívájuk, 
választási lehetőségük? 
Megint egy nehéz kérdést tett fel. Külföldön rengeteg pél-
da van arra, hogy egy táncművész félállásban dolgozik pél-
dául egy vendéglátóipari egységben vagy kurzusokat tart, 
tanít, netán bébiszitter. De ezúttal a kiegészítő tevékeny-
ségek is átmenetileg szüneteltek. Most kell megbarátkoz-
ni azzal, hogy ezentúl több lábon kell állni. Ez egy rizikós 
pálya, amelyben nem lehet tartalékokat felhalmozni, nin-
csen táncosátképzési program és nyugdíjalap-finanszírozás, 
nagyon sok olyan összetevő hiányzik a rendszerből, amit 
ilyenkor segítségképpen fel lehetne használni.   

„Nem tudjuk, hogyan tér majd vissza a közönség a színhá-
zakba” – Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes ve-
zetője, a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke.

Hogy látja, hogyan állt talpra a táncművészet a pandémia 
után?
Személyesen is nagyon nehezen éltem meg ezt a helyze-
tet. Biztosan más foglalkozásoknál is így van ez, de ha az 
ember aktívan éli az életét, és ez egyszer csak megszakad, 
akkor már nemcsak fizikai, hanem lelki problémák is föllép-
hetnek. Saját tapasztalatból is tudom, hogy a táncművészek 
esetén egy ilyen szituáció fokozottan problémás. A táncos-

nak ugyanakkor nagyon nagy a fizikai és lelki teherbíró ké-
pessége, éppen ezért szerintem gyorsan visszazökkenünk 
a pandémia előtti, ideális helyzetbe. Saját társulatomnál, az 
Állami Népi Együttesnél is ezt látom, rajtunk nem múlik 
semmi. Ha lesznek előadások, akkor rendben leszünk mi 
is. Annak az anyagi veszteségnek, amit elszenvedtek a tánc-
művészek ebben a néhány hónapban, egy részét a kormány 
nagy figyelemmel igyekszik pótolni, és a lehetséges segít-
séget megadták, miközben pontosan tudjuk, hogy nincs az  
a pénz, aminél ne lehetne többet igényelni. Azt viszont nem 
mondhatjuk, hogy elengedték volna a táncművészet ke-
zét, ez nem lenne igaz. Pályázatok zajlanak, pénzhez jutnak  
a művészek, most nemrég például a Magyar Művészeti Aka-
démia indított egy segítő programot. A Magyar Táncművé-
szek Szövetségének pályázata is ezt a szakadékot próbálja 
áthidalni. Ez a Nemzeti Kulturális Alap Táncművészeti Szak-
mai Kollégiumában fel nem használt összegből történik, ami 
mintegy 30 millió forint, persze ez nem összehasonlítható  
a több százmilliós kormánytámogatásokkal. Ezzel is a pro-
duktumokat igyekszünk segíteni, illetve készülődünk a jövő-
re: weblapokat támogatunk, új műsorkoncepciókat, -terve-
ket stb. Van természetesen aggodalmunk, hiszen nincs ta-
pasztalatunk arról, hogy hogyan tér majd vissza a közönség 
a színházakba… Most, amikor beszélgetünk, éppen az első 
turnénk előtt állunk, Felvidékre készülünk, meglátjuk, mit 
hoz a jövő. Reménykedem, hogy a félelem mellett hiány-
érzet is van az emberekben, és eljönnek a produkcióinkra.  
A Magyar Állami Népi Együttes a tervek szerint szeptember 
közepén indítja az évadot a bérletes előadásokkal. Jelenleg 
bizonyos székeket letakartunk, hogy betartsuk a védőtávol-
ságot, úgyhogy eleinte félházas előadások lesznek, azután, 
ha javulnak a mutatók, tudunk tovább nyitni. 

REFLEKTORFÉNYBENREFLEKTORFÉNYBEN
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A Kaktuszok balettest három darabja közül a skandináv zse-
ni, Alexander Ekman Cacti című műve új ízeket hozott az 
első két rész spicctechnikájával megteremtett atmoszférá-
jába, azzal a változatossággal, amely magára e tüskés nö-
vényre is jellemző. A koreográfia szúrós, sokoldalú, hu-
moros, vicces, önironikus, egyszóval, a darabból idézve, 
kellően „kaktuszbarát”, és az Ekmanra jellemző geometri-
kus világban feszegeti a táncoslétet (vagy talán magát a lé-
tet?), valamint annak a néző által kevésbé ismert rétegeit. 
A 2010-ben megalkotott koreográfia „kaktuszai” először 
az NDT2 tolmácsolásában jelentek meg a közönség előtt, 
majd az elkövetkezendő években bejárták a világot, At-
lantától Koppenhágáig, Bostontól Londo-
nig. Ausztráliába és Új-Zélandra 2016-ban 
értek, ezt követően Kanadában jelen-
tek meg, hogy négy esztendővel később, 
2020 szeptemberében végre beborítsák 
a budapesti Eiffel Műhelyház színpadát is.
A Cacti összművészeti produkcióként te-
kint magára, nem véletlenül, hiszen a ze-
nészek a színpadon a táncosokkal keve-
redve szolgáltatják a kíséretet, amelyet 
beszédhang, a koreográfus belső mo-
nológjai egészítenek ki és díszítik a leg-
fontosabb összetevőt, magát a mozgást.  
A skandináv letisztultság, a vizualitás egy-
szerűsége, mint mindig, most is annyira 
találó, a dolgok annyira beszédesek csupán, ameny-
nyire szükséges, jelzésértékűek, és ez nekünk éppen elég:  
a föntről centralizált, szabályosan elrendezett reflektorok 
egy-egy táncosra vetülnek mint pontszerű meteorok az ég-
ből, a színpad két szélét könnyűzenei koncerteket idéző fény-
panelek határolják, rajtuk a felirat: C A C T I, akár egy mo-
dern városi neonreklám. A kétoldalú megvilágítás villódzása 
járul hozzá a darab egy jelenetében ahhoz az elképesztő 
optikai csalódáshoz, amely egyszerre láttatja a táncosok „két 
oldalát”, két különböző szöget valós fizikai mozgásuk nélkül.
A színpadkép tehát minimál, és a kaktuszkellékek zöldjét le-
számítva monokróm. A nyitóképben a táncosok két sorba 

rendeződve négyzet pulpitusokon térdelnek, nőkön, férfia-
kon egységesen testszínű dressz és melegítő. Táncuk ütemes, 
fegyelmezett és annyira magával ragadó, hogy elfelejtjük azt 
is, hogy az elmúlt egy órához képest merőben új dolgot lá-
tunk. A Magyar Nemzeti Balett művészei ismét elénk tárták, 
hogy a stílus és az országok közötti különbségek a táncban 
nem számítanak, nincs valós nyelvi differencia. Ekmant a ti-
beti szerzetesek szinkronizált mozgásvilága ihlette, a preci-
zitás és az időzítés adja a darab lényegét, meg persze a hu-
mor és a jól átgondolt dramaturgia. Így történhet meg, hogy  
a stilizált és szimbolikus darabot átszeli egy női és férfi táncos 
valós cselekménye, a kettős különös párbeszéde. Furuhashi-

Huber Inés és Rónai András duója egyszer-
re pajkos, játékos, táncuk a szavakkal leírt 
dialógusuk fizikai kivetülése. E jelenetben  
a színpadot valósan is szétvágja egy díszlet-
elem, amelyre föntről egy „döglött macska” 
zuhan, egyszerre spontánul és bizarr mó-
don, fanyar meglepetésként. A négyzet do-
bogók folyamatos mozgása, áthelyezése, for-
mába rendezése és az azokon végrehajtott 
kombinációk szinkronjában egyszerre kerül-
nek elő a változatos formájú kaktuszok. Min-
den táncosé egy, területük jól körbehatárolt, 
pusztán néhány négyzetméter, ahogy ma-
guk a táncosok terét is e szűk négyzet adja.
Ekman szórakoztatni akar, nevettetni, és így 
közvetítik felénk hatékonyan az üzenetet. De 

mi is a Cacti üzenete? Talán mindenkinek egy kicsit más, sőt 
netán meg sem kell fejteni a valós üzenetet: talán ez a válasz 
Ekmannak is tetszene, aki a negatív kritikát szúró tüskeként 
érzi a testén, és koreográfiájában a táncos teste is hirtelen 
kaktusszá alakul a keze alatt. Táncosait úgy helyezi el a tér-
ben, ahogy mi magunkat a társadalom dobogóján: egyszerre 
vagyunk foglyok és közben szabadok. A koreográfust az al-
kotás terhe nyomja, a táncost a mindennapi izommunka és 
a fizika törvényei, így hát mi szükség arra, hogy megítéljék 
őket, hogy mi, nézők bármilyen irányból is megítéljük őket. 
 

FÜGGÖNY FEL I láttuk

Létezésünk és a tánc apró tüskéi posztmodern köntösben bújtak elő 
szeptember 11-én, amikor Alexander Ekman darabját először mutatta be hazai társulat. 

Tánc, amely egyszerre gömbölyű és lapos, szúr, miközben simogat.

Szöveg:  Bőc s A nnamár ia I  Fotó:  Mag y ar Á l l ami Oper aház ,  Nag y At t i l a ,  Har asz t i  Z sol t 

KAKTUSZFÉLÉK
Kaktuszok – Hans van Manen/Er ik Satie: Trois Gnossiennes, Hans van Manen/Astor 

Piazzolla: 5 tangó, Alexander Ekman/Franz Joseph Haydn/Ludwig van Beethoven/Franz 

Schuber t: Cacti – Magyar Nemzeti Balet t, 2020. szeptember 11., Eif fel Műhelyház 
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A Győri Balett nemrég kinevezett igazgatója, Velekei Lász-
ló a Bécsből hazatért Lukács Andrást kérte fel művésze-
ti vezetőnek, aki legnagyobb örömünkre igent mondott,  
s a hagyomány és innováció mentén saját koreográfiáit, vala-
mint nemzetközi if jú alkotók munkáit garantálja ezzel a győri 
együttesnek. Lukács, aki a Magyar Nemzeti Balett számára 
készített Connection (1997), Elégia (2000), Ketten (2000), 
Levél Martha Grahamnek (2001), Connection szóló (2003), 
Örvény (2005) című műveivel már maradandót alkotott  
a magyar balettművészetben (darabjai nem nemritkán dip-
loma-előadásokon is feltűnnek), korábban Bolero című alko-
tását készítette a győri együttesnek. Örömmel kevert kíván-
csisággal vártuk tehát, hogy a frissen kinevezett művészeti 
vezető mivel lepi meg a közönséget. Az este két műve el-
térő megközelítésből és eszköztárral a kapcsolódás, a szét-

válás, a szeparáltság kérdéskörét járja körbe. Eno Peci albán 
származású, Bécsben alkotó táncművész, aki Lukács And-
ráshoz hasonlóan, táncos karrierjével párhuzamosan, 2009 
óta a tánc nyelvén nem pusztán előadóművészként közvetít, 
hanem koreografál is.

Az este Peci erre a napra megalkotott Összetartozás című 
darabjával indul, amelyben a magány érzésvilágát, a társas 
magányt gyúrja egy nő és egy férfi pas de deux-jébe, akik 
válaszok után kutatnak: Vele könnyebb vagy nélküle? Az 
idő közelít minket egymáshoz vagy eltávolít? Valaha értet-
tük-e egymást? Miért érzem magam egyedül vele? Miköz-
ben nézzük, nem kell hazudnunk magunknak sem, bizony 
mindannyian éreztünk már ilyet, hiába voltunk kapcsolatban. 
A társulat, mint a pár csendes kísérője, feketébe öltözve 

Szöveg:  Bőc s A nnamár ia I  Fotó:  L apos a T ibor,  A mbr us L ászló 

A Győri Balett a járvány okozta kényszerszünet utáni premierjével tért vissza a táncélet kör-
forgásába, a Körforgás című estje az összetartozás és az elválás tematikájára épül. Első gondolatunk, 
hogy az egész estés előadás talán arra a helyzetre reflektál, amelyben az elmúlt hónapokban a világ 
érezhette magát, ám a darabok mondanivalóját nem kell időhöz, helyhez kötnünk ahhoz, hogy 
újraéljünk ismerősként előbújó, megrendítően örökérvényű érzéseket: ahogy az összetartozás 
is lehet fájdalmas, úgy a szétválás is lehet örömteli.

FÜGGÖNY FEL I láttuk

Mikor a lelkünk búcsút int 
testesíti meg egyszerre a szorongásukat, a rohanó időt és 
a rádöbbenésük vagy épp mozdulatlanságuk fájdalmas érzé-
sét. A következő darabban a táncosok ismét mint csöndes 
fenyegetettség jelennek meg, csak ott a halál és a végzet 
metaforájaként. A színpadot órák borítják, amelyek néhol 
előkerülnek, majd tovatűnnek, az idő gyors folyását, vissza-
fordíthatatlanságát jelezve, miközben a pár babaház méretű 
„otthonát” belengi a magány. A minimál színpadkép fekete-
ségét többször megtöri a háttérben „megnyíló ajtó” fényes-
sége, amely kirajzolja a táncosok körvonalait, és a látványon 
túl dramaturgiai jelentősége is van. A zenei montázs jól il-
leszkedik a színpad világához, a latinos dallamok közben mint 
apró szentjánosbogarak, fentről lógó villanykörték tucatjai 
gyúlnak fel, percek alatt mediterrán vidékre repítve a nézőt. 
A koreográfia a kortárs tánc, az art-jazz elemeit hordozza, 
földkombinációkkal, kontakttal, míg Lukács András darabja 
inkább a neoklasszikus irányvonalat képviseli. A pár mozdu-
latai gördülékenyen kapcsolódnak egymásba, kettősük hi-
telesen közvetíti emberi törékenységüket. Ugyan a tánckar  
a darab elején néhol nem volt teljes szinkronban, olyan 
energiákat, lendületet közvetítettek, az egyes táncosok pe-
dig külön-külön egyéniségekként jelentek meg a színpadon, 
hogy ezek, valamint a stílus sajátosságai megengedték ennek 
szabadságát, és nem rontottak az élményen, sőt.

Az est második felében Lukács András új koreográfiája de-
bütált, Elválás címmel. A darab letagadhatatlanul hordoz 
mindent, ami Lukács koreográfiáinak sajátossága: esztétikai 
szépség, harmónia, a lélek finom rezdülései, érzelmi intel-
ligencia, a mozdulatok egységessége, amelyekbe az eddigi 

műveiben kevésbé használt szorongás és a félelem érzését 
keverte, nem kevésbé hatásosan. Az alkotó elmondása sze-
rint a kisujjaknak is egyszerre kell mozdulniuk, hogy a kívánt 
hatást elérjék, és ebben az esetben ez teljesen megvalósul, a 
látvány valóban gyönyörködtető. A táncmű központi témája 
maga a halál, a saját elmúlásunk, amikor a test és a lélek vég-
leg kettéválik. A két részünk, amely egymás nélkül képtelen 
létezni: testünk halálával lelkünk végleg elszakad tőlünk. Guti 
Gerda (az idei Audi Hungaria Díj a minőségi táncművészet-
ért díjazottja) a test, Herkovics Eszter Adria a lélek meg-
formálója. Karakterük alkatilag is tökéletes választás, egy-
beolvadnak, kiegészítve egymást, összetartoznak, és csak 
ők ketten táncolják a darabot spicctechnikával. Ahogy már 
megszokhattuk az alkotótól, a darab monokróm, letisztult 
látványvilágra épül, a fehér az életet, az élni akarást, a fekete 
a halált, az elmúlást szimbolizálja, és e jelképrendszer ter-
jed át a díszleteken, illetve a jelmezeken. A balettdresszek is 
jelzésértékűek, mindenki egyformán fehérben, az egységes 
képből egyedül a lélek tűnik ki, akinek a többiekével azonos 
ruhája – finom utalással – áttetsző tüllből készült. A koreog-
ráfiába az Örvényhez hasonló elemeket is épített az alkotó, 
amikor a táncosok örvényszerűen áramlanak a színpadon, 
vagy egy sorban, dominószerűen lépnek ki egymás takará-
sából. A csodálatos formákat megrázó, torokszorító mozdu-
latok törik meg, az egymást ölelő, elválni képtelen táncosnő-
ket feketébe öltözött, arcukat is takaró táncosok fenyegetik, 
közeledő tánclépéseikkel borzongató érzést hoznak a szín-
padra, mozgásnyelvük eltér az eddig megszokottól. A fenye-
getettség érzése olyan erős, hogy szinte érezzük az elmúlás 
szorongását, a betegséggel járó fájdalmat, a kórház hangjait, 

FÜGGÖNY FEL I láttuk

Eno Peci–Lukács András: Körforgás, 
Győri Balett, Győri Nemzeti Színház, 
2020. szeptember 19. 

Eno Peci: Összetartozás

Eno Peci: Összetartozás, 
Gyurmánczi Diána és Jekli Zoltán
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Háttértámogatás Hiányában 
megszÛnt a marosvásárHelyi 
andrás lóránt társulat

Több mint öt év működés után megszűnt  
a marosvásárhelyi András Lóránt Társulat, 
amely független színházként a táncművészet 
népszerűsítését tűzte ki célul – adta hírül  
a Krónika című erdélyi napilap.

A 2014-ben alakult társulat 2015 őszén állandó 
helyszínen, az 1930-as években épült egykori 
marosvásárhelyi Knöpfler Vilmos utcai zsina-
gógában kezdte meg tevékenységét, ahol a tár-
sulatvezető András Lóránt egy Tánc és kortárs 
művészetek háza nevű projekt megvalósításá-

ba kezdett. A háromszintessé alakított ingatlan 
legfelső emeletén egy stúdiót rendeztek be, 
akárcsak a földszinten, ahol előadásokat tar-
tottak. A középső emelet a workshopok, szak-
mai képzések helyszíne volt.

A lap szerint az új társulat fenntartása már in-
duláskor kétséges volt, András Lóránt már az 
induláskor arról beszélt, hogy amennyiben az 
önkormányzat nem áll melléjük, kénytelenek 
lesznek bezárni, ugyanis a fűtetlen épületben 
nem tudnak dolgozni. Időközben magánsze-
mélyek önzetlen támogatásának köszönhető-
en működhettek. Az önkormányzattól ígére-
tet kaptak, de végül támogatás nem érkezett.

A társulat szakmai vezetője, Kovács Levente 
rendező elmondta a lapnak, hogy az utóbbi 
150 esztendőben a színházművészet támoga-
tottsága szinte semmit nem változott, hiába 
keresték folyamatosan a támogatókat, egy in-
tézmény sem vállalta a táncszínház háttértá-
mogatását. Marosvásárhelyen nagyon élénk 
a színházi élet, a román kulturális minisztéri-
um alárendeltségébe tartozó Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház és a színházi szakemberek 
képzését biztosító Művészeti Egyetem mellett 
több magánszínház és -társulat működik, ezek 

közül volt az egyik az András Lóránt Társulat.

Forrás: MTI Fotó: Compania András Lóránt 
Társulat Facebook-oldala 

siker szlovákiában 
Két L1-tag, Ladjánszki Márta és Varga Zsolt al-
kotása LetMeC címen nagy sikerrel mutatko-
zott be Besztercebányán, a Zahrada Kulturális 
Központ programjában. Mind a textiles, mind 
a nézőkkel együtt meztelen verzió is izgalmas 
beszélgetéseknek adott kiindulópontot, és min-
den néző élményekkel telve utazott haza.

Egy kétnapos műhelymunkát is vezettek a mű-
vészek, amelynek fő témája az alkotási folya-
matok megismerése volt.

és bár szimbolikus, nem tudunk elmenni amellett, milyen az, 
amikor valóban egy fiatalember hagy itt bennünket. Meg-
rendítő elszakadásukat látványos színpadkép zárja. Miután  
a Körforgás est darabjai után legördül a függöny, megérin-
tetten ülünk a székünkben, a kéz tapsol, de a lelkünk máshol 
jár. Előhívott érzéseink között próbál utat törni magának, 
hogy visszatérjen az automatizmussal teleszórt világunkba, 
este hazatérjünk a színházból, majd folytatódjon rutinsze-
rű életünk örök körforgása. Nem szükséges vallásosnak len-
ni azonban ahhoz, hogy a látott élmény kirajzolja előttünk  
a kérdést: amikor eljön az idő és valóban kettéválunk, a lel-
künk hová tűnik majd? Hálával tartozunk az alkotóknak, hi-
szen legalább egy este kiléptünk a monoton körforgásból, 
és megjelent előttünk, amit ritkán van alkalmunk látni: a bi-
zonytalan, a jövőnk. 

FÜGGÖNY FEL I láttuk

Nem szükséges vallásosnak lenni ahhoz, hogy a lá-

tott élmény kirajzolja előttünk a kérdést: amikor 

eljön az idő és valóban kettéválunk, a lelkünk hová 

tűnik majd? Hálával tartozunk az alkotóknak, hi-

szen legalább egy este kiléptünk a monoton kör-

forgásból, és megjelent előttünk, amit ritkán van 

alkalmunk látni: a bizonytalan, a jövőnk.

A KULT50 / 2020 IDEI NÉVSORA TÁNC KATEGÓRIÁBAN
A Fidelio 2017-ben indított kulturális missziója, a Kult50 az idén 
is összeállította azoknak a művészeknek a névsorát, akik a saját 
területükön jelentős teljesítményt nyújtottak az előző évben. 
Ezúttal is tíz kategóriában választották ki az alkotókat és alkotó-
csoportokat, védnökök segítségével. A Kult50 révén a kimagas-
ló teljesítményekre igyekeznek ráirányítani a figyelmet. Az idén 

negyedik évébe lépett program keretében ismét ötven jelentős 
hazai alkotó, kulturális szereplő munkásságát ismerték el, olya-
nokét, akik új irányokat sem félnek kipróbálni, és hatással van-
nak a kulturális életünkre. A Fidelio szerkesztősége a Kult50-be 
korábban már bekerült művészek közül felkért védnökökkel kö-
zösen választotta ki az idei ötvenet. 

A tánc kategória idei díjazottjai: 

Appelshoffer János és Rémi Tünde (néptáncművészek) – A Gondolatok táncban és versben című előadásért

Balázsi Gergő Ármin (balettművész) – A Magyar Nemzeti Balett előadásaiban nyújtott alakításaiért

Duda Éva (koreográfus) – A Wonderland című előadásért

Goda Gábor (koreográfus) – A Szél kapuja című előadásért

Győri Balett (társulat) – Az Anna Karenina című előadásért

Győri Balett – Anna KareninaGoda Gábor – A szél kapuja

Duda ÉvaBalázsi Gergő Ármin A rosszul őrzött lányban

ÉLETJELEK
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Mindenki ismeri a mesét, de ebben az olvasatban csak kevesen. Mindenki ismeri a balett 
fogalmát, de ilyen mélységekig csak kevesen. Ez a két kijelentés olyan igaz, mint az, hogy a Pécsi 
Balett az idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az együttes múltja megkérdőjelezhetetlen 
garanciát jelent, annak vezetője pedig a hagyományok útján képes újból és újból megújulni, 
ezzel elkápráztatva a mindig hű közönségét, pontosan úgy, mint jelen esetben legújabb 
bemutatója, a Piroska és a farkas.

A koreográfus bejön, köszönti a nézőket, majd a nagyközönség 
előtt moderálni kezd. Behívja a táncosokat (Pécsi Balett táncka-
ra), próbát hirdet, javít, korrigál, figyel. Ezzel a bájosan rebellis 
képpel nyit a 60. jubileumi évét ünneplő balettegyüttes Piroska és  
a farkas című gyerekelőadása, miközben pillanatnyi kételyt kelt: mi 
lesz most, hogyan tovább? Bármennyire is szokatlanul, ez a darab 
direkt módon enged betekintést a balett világába, kendőzetlenül 
avat be a függöny mögött gyakorló művészek munkájába, mindezt 
a fiatalok előtt, akik szemmel láthatóan legalább annyira élvezik  
a nyitó jelenetet, mint az előadás témáját. 

Ki ne ismerné a Grimm fivérek által világszerte népszerűvé vált 
történetet a szeretetteljes unokáról, a védtelen nagymamáról és 
a négylábú gonoszról? A Pécsi Balett ez esetben biztosra ment, 
olyan alapművet dolgozott fel, amely mindannyiunkban gyermek-
kori emlékeket idéz a felnőtté váláshoz vezető út egyik legéde-
sebb ösvényéről, az esti mesék világából. Uhrik Teodóra rende-
zésében az együttes nem csupán egy történetet dolgozott fel, 
ennél jóval többről van szó. Hiszen a főhős, Piroska (Frank Edina), 
akit nemrég még a sajátos nyitó jelenetben a koreográfus (Molnár 

Zsolt) moderált, édesanyja telefonhívása után otthagyja a próbát, 
és elindul, hogy ebédet vigyen a nagymamájának. Ebben a várat-
lan pillanatban találkozik a klasszikus történet és a formabontó 
„beavató szertartás”. Frank Edina és partnere, Balogh Csongor  
szempillantás alatt gyakorló művészből engedelmes, mégis csin-
talan gyermekké avanzsál, és miután jóllaknak a vacsorával, némi 
édes civakodást követően indulnak is a nagymamához, a bonyo-
dalom pedig ettől a perctől ismert. Ugyanakkor meg kell jegyezni, 
az előadás ezen a ponton egy következetes dramaturgi munkát di-
csér, hiszen a fiatal táncosnő azáltal, hogy egy partnert kap, men-
tesül a hosszas szólójelenetektől – noha a karakter megformálása 
és magabiztos mozgása arra utal, hogy egyedül is megbirkózott 
volna a feladattal. 

A harmadik jelenetben (ha csupán a mesét nézzük, a második-
ban) a közönség találkozik a történetből ismert rejtélyes erdővel 
és benne a szomorúfűzzel (Szendrői Bence), aki lombkoronája 
alatt két bájos lényt rejt. A szitakötő (Kis Jana Luca) és a béka 
(Erdélyi Zsombor) – noha új szereplőként jelenik meg a Piroska 
és a farkas balettfeldolgozásában – a történethez legalább olyan 

Szöveg:  Ver mes Nikolet t  I  Fotó:  Mihály L ászló  

BA L E T T MIS SZIÓ 
GY ER M EK N Y ELV EN

R iede r aue r  R i chá rd – Mo lná r  Z so l t : 

P i r osk a  é s  a  f a r k a s , 

Péc s i  B a l e t t ,  2020 .  s zeptember  15 . , 

Péc s i  Nemze t i  Sz í nhá z 
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jól illeszkedik, mint Piroska kísérője. Koncz Péter farkasa a karak-
terhez tapadt sztereotípiákat lerázza magáról, és esendőségéből 
fakadóan hamar tüneményes rosszfiúvá válik. A Kiss Julcsi által 
tervezett rémisztő külső ide vagy oda, ez a farkas bi-
zony a szíve mélyén jámbor teremtés, még akkor 
is, ha az előadás minden percében határozottan 
harcol a saját rosszaságáért, nem úgy, mint 
a Vadász (Molnár Zsolt), aki senkinek sem 
okoz meglepetést, elvégre a karaktert nem 
sokat bolygatta a dramaturgia. Továbbha-
ladva a történetben, ahogy Koncz Péter 
szabadul Molnár Zsolt karmai közül, pilla-
natnyi gondolkodás után lecsap a nagyma-
mára, és mint tudjuk, később Piroskát sem 
kímélné. A végén persze – a Pécsi Balett ol-
vasatában – szőnyegként hever a táncosok lába 
alatt. Ezt persze megelőzi az a jelenet, amikor  
a farkasnak valahogy abszolválnia kell az emberek el-
fogyasztását. A darab újból csak kiérdemli a bájos és gyerek-
barát jelzőt, hiszen a nagy lakoma minden, csak nem ijesztő vagy 
elrettentő, helyette egyszerű és kiszámítható.

Mindehhez egy praktikus díszlet tartozik, amely egy pillanatra 
sem akar többnek látszani, mint ami, vagyis egy forgatható hát-
tér, ami hol Piroskáék konyhája, hol az erdő, hol a nagyi háza.  

A bemutató végére egyébként is elképzelhetetlenné válik, 
hogy egy grandiózus, gazdag háttér, tele tárgyakkal, 

bármi pluszt adhatott volna ennek a rendezés-
nek. Aki ismeri az együttest, tudja, hogy csak 
ritkán dolgozik színekben, formákban tömé-
nyen úszó, rózsaszín cukormázzal vagy feke-
te szurokkal átitatott díszletekkel, és most 
sem a plasztikus látványtervező áll a közép-
pontban, hanem az a titkos világ, amelybe 
betekintést ad a Piroska és a farkas, vagyis  

a táncművészet rejtelmeibe. Amelyik gyer-
mekben az előadás láttán nem ébred fel a ba-

lett utáni vágy, nem volt ott. Mivel a 60 éves 
tánctársulat küldetésként tekint az utánpótlás biz-

tosítására, a megoldás elismerést garantál az alkotók-
nak: Uhrik Teodóra rendezőnek, Riederauer Richárd zeneszerző-
nek, Molnár Zsolt koreográfusnak és Ujvári Katalin koreográfus-
asszisztensnek. 

Karin Iwata és Varga Máté

Varga Maté és Kocsy Mónika
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Nagyon remélem, hogy sok mindenben, talán leginkább ab-
ban, hogy a Magyar Állami Népi Együttes még soha nem vál-
lalt ilyesfajta feladatot. Rövidebb prózai szövegek elhangzot-
tak már az előadásainkban, hiszen a népi hagyományban is 
léteznek vőfélyszövegek, rigmusok, csujogatások, a paraszt-
ember is megszólalt bizonyos alkalmakkor a tánc mellett. De 
az, hogy egy ilyen műhöz nyúljunk táncszínházi adaptáció for-
májában, most lesz először, pedig már lassan hetvenéves az 
együttes. A verbalitás nagyon hangsúlyosan megjelenik majd 
a produkciónkban, és ami miatt izgalmas, hogy a megszo-
kottól eltérő arányát szeretnénk megtalálni a szövegnek és  
a táncnak. Az előadás szövegkönyvét Kutszegi Csaba jegy-
zi, ő tánckritikusként ismeri a néptáncot, de a kortárs tánc-
formákat is. Ő volt az első szűrője az adaptációnak, aki már  
a szinopszisba is beleírta az elképzeléseit. A második én vol-
tam, illetve a fiatal koreográfustársaim (Darabos Péter, Módos 
Máté, ifj. Zsuráfszki Zoltán), akikkel együtt úgy érzem, meg 
fogjuk találni a megfelelő arányt a tánc és a próza között.

Dramaturgiailag milyen változtatásokat igényel ez a mun-
ka? Nyilván nem lehet egy az egyben a háromfelvonásos 
darabot színpadra tenni.
Nagyjából követjük az eredeti darabot, de az valóban egy 
háromrészes székely színmű, mi pedig egy egyfelvonásos 
táncelőadást készítünk. A dramaturgiánk megkívánja, hogy 
ne csak tradicionális táncot alkalmazzunk, a néptáncnak és  
a kicsit elvonatkoztatott táncnak az elemei keverednek 
majd, ami – reményeink szerint – sajátos fogalmazásmódot, 
különleges világot eredményez. A legfontosabb persze, hogy  
a darab eredeti mondanivalóját szem előtt tartsuk. A tör-
ténet szerint van három nővér, a két idősebbik lányhoz már 
hosszú idő óta járnak az udvarlóik, de nem kérik meg a ke-
züket. Az események katalizátora a fiatalabbik lány és annak 
párja, valamint kettőjük tiszta szerelme.

Ki kellett találnunk azt is, hogy a darabban megjelenő mese-
szerű elemek hogyan jöjjenek elő a mi világunkban. A fősze-
replőnek, Magdónak az eredeti műben olyan természetfe-
letti képességei vannak, hogy még a szoba falát is eltolja. Azt 
gondolom, sikerült ezeket megoldanunk, és még tágítanunk 
is ezt a mágikus világot. A készülő előadás szövegszövete 
részben a Tamási-szövegekből áll, hiszen nagyon fontosnak 
tartottuk, hogy az a jellegzetes székely népi beszéd, ami  
a darabban benne van, itt is megjelenjen. Mivel mi játsszuk, 
ezért a városi szleng is beleszövődik, szerintem ízlésesen, va-
lamint vendégszövegek is akadnak benne, a mű varázslatos-
ságát növelve, ehhez segítségül hívtuk Weöres Sándort, Ju-
hász Gyulát, József Attilát és még William Shakespeare-t is.

Említette Tamási nyelvezetének ezt a népi misztikus vo-
nalát. Hogyan lehet ezt táncnyelvre átfordítani?
Két szintje lesz a mozgásnak, hiszen a hagyományos székely 
táncok alapvetően megjelennek, ugyanakkor a dramaturgia 
megkívánja, hogy a tradicionális paraszti mozgásformák mel-
lett stilizáltabb, kortárs mozdulatok is legyenek. Az biztos, 
hogy az egésznek egységes képet kell adnia, tehát ha kortárs 
mozdulatsort veszünk, az is a tradícióból inspirálódik. Oly-
annyira, hogy akár néptánc is lehetne, csak ezt nem látjuk 
a gyűjtéseken… Ez a táncszínmű, miközben a hagyomány-
tisztelet és az inspiráció szempontjából is a tradícióra tá-
maszkodik, megjeleníti a mai világunkat is. A közeg, amiben 
játszódik, nem más, mint a mi világunk, itt és most, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes fiataljai játsszák el, olyan, mint 
egy színház a színházban. Hátizsákkal és tornacipőben, hi-
szen ez korunk népviselete. Nagyon reménykedek abban, 
hogy mindezt meggyőzően jelenítik meg fiataljaink, hiszen  
a hagyományban való gondolkodást ők is nagyvárosi em-
berként teszik. Azt gondolom, hogy a prózai megszólalások 
is hitelesek lesznek, hiszen tavaly óta színészmesterség-kép-

Formabontó előadásra készül a Magyar Állami Népi Együttes. Október 30-án és 31-én látható 
az a táncszínjáték, amelyet Tamási Áron Énekes madár című népi játéka alapján állít színpadra  
a társulat a Hagyományok Házában. A rendező-koreográfus Mihályi Gábor, akit lapunk arról 
kérdezett, hogy miben lesz különleges ez az előadás.

Szöveg:  Ung v ár i  Judi t 

Fotó:  Vár adi  Levente Lumidance 

Hátizsákkal, 
tornacipôben 

tamási  mû néptáncszínpadon   

zés is zajlik a társulatnál. Természetesen az meg sem fordul  
a fejemben, hogy egy klasszikus prózai színház szintjén be-
szélünk majd, de abban bízom, hogy az a stílus, az a műfaj, 
amit mi művelünk, a nézők számára meggyőzőnek és termé-
szetesnek fog tűnni.

A tradicionális néptáncokból mi kerül bele az előadásba?
Döntően a Székelyföld inspirál minket, a klasszikus székely-
földi, sófalvi, nyárádmenti táncok mellett egész Csíkig, sőt 
Gyimesig is eljutunk. A csűrdöngölőtől, a verbunktól a lassú 
csárdáson át a marosszéki forgatósig minden olyan megjele-
nik, ami karakteres a székely folklórhagyományban. 

Hogyan kerülnek kölcsönhatásba Tamási világával ezek 
a táncok?
A legtermészetesebb módon, hiszen feltételezem, hogy is-
merte némelyiküket, legalábbis a dalokat biztosan, mert írt 
is a darabba eredeti népdalt. Az irodalmi műben nagyon 
erősek a karakterek, ezt szövegben sokkal könnyebb érzé-
keltetni. Mozgásban viszont már jóval nehezebb, de éppen 
ezért izgalmas feladat, hogy a kettő pariban legyen, és a tánc-
ból, a mozgásból is kiderüljön az, hogyan viszonyul az egyik 
szereplő a másikhoz vagy az őt körülvevő világhoz. Nagyon 
erős drámai szituációk vannak az előadásban, és ott a két 

fiatal szerelme is, amit fontos volt táncként is kibontanunk. 
Írtunk bele bizonyos álomjeleneteket is, amelyek nincsenek 
benne Tamási darabjában, de fontosnak láttuk a kiemelés 
szempontjából. Például amikor a két fiatal eljátssza az álom-
esküvőjét, amiben kiélhetjük a mozdulatkreativitásunkat.  
Az előadásban a humort sem akarjuk elkerülni, hisz az Ta-
másinál is megvan, tehát a mi világunkban is ott kell lennie, 
legyen az a szavakban vagy a mozdulatban rejlő.

A táncosok képzését említette már, mennyire nyitottak arra, 
hogy itt nem csak mozgásban kell megnyilvánulniuk? 
Olyannyira, hogy két bemutatót kell csinálnunk, mert min-
denki benne akar lenni. A társulatot kettébontottam, hogy 
mindenki lehetőséget kapjon. Rendkívül nyitottak, izgatottan 
várják, nagyon készülnek rá. Nagy kihívás, ezért is kezdtük el 
tavaly nyáron a színészmesterség-képzést, bár a járvány há-
rom hónapot elvett a mi életünkből is. Nagyon tehetséges 
fiatalok táncolják a főszerepeket: Aranyos Norina, Gyetvai 
Júlia, Szabó Zsombor és Kele Kristóf, sokrétűek, színesek, 
izgalmasak. 

Mennyire fontos ez a fajta komplexitás, vagy összművésze-
tiség a mai előadásokban? 
Úgy látom, nem véletlenül megy efelé a világ, a nézők ízlé-

NÉGYSZEMKÖZTNÉGYSZEMKÖZT

Gyetvai Júlia, 
Mihályi Gábor, 
Kele Kristóf
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se folyamatosan változik, tágul a befogadóterük, örömmel 
vesznek minél több impulzust egy-egy előadásnál. Beszél-
tünk a táncról, a zenéről, de nagyon fontos a látvány is. Az 
előadás jelmeztervezője Szűcs Edit lesz, akivel már sokszor 
dolgoztam együtt, és – látva az elkészült terveket – nagyon 
izgalmas világ alakul ki, amely egyrészt erősen a tradíció-
ra támaszkodik, de akár mainak is tekinthető. A látványter-
vezőnk Árvai György, akivel szintén dolgoztam már, és az 
összművészet jegyében egy nagyon izgalmas videoanimáció 
is szerepel az előadásban. Ez a komplexitás hitem szerint  

a nézők minden érzékére hat majd. Bízom benne, hogy  
a prózának, a zenének, a táncnak és a vizualitásnak ez a kü-
lönleges elegye kinyit egy olyan világot, ami a 21. században 
képes megszólítani a közönséget. A közönség vágyik is erre.
Ha mi hiszünk abban, hogy a tradicionális kultúránk megélé-
se a világra adott válaszainknak nagyon fontos szegmense, 
akkor meg kell találni az eszközöket, hogy a fiatalok is kö-
zelebb kerüljenek ehhez a kultúrához és a magukévá tegyék 
azt. Ehhez azonban beszélnünk kell az ő nyelvüket, hogy 
megértsük egymást. Én erre törekszem. 

NÉGYSZEMKÖZT

közönségdíjjal kezdte 33. 
évadját a szegedi 
kortárs balett
A karantén időszakát követően első alkalom-
mal augusztus közepén, a szegedi Rakpart Hét-
végén találkozott nézőivel a társulat. A Tisza-
parton rendezett színházi estéken különbö-
ző darabokból láthattak részleteket a nézők.  

A táncművészek augusztus eleje óta próbál-
ják a 2020/2021-es évad produkcióit, elsőként 
a repertoáron futó nyolc előadást újítják fel: 
Carmina burana, Menyegző, A fából faragott 
királyfi, Bernarda Alba háza, Koncert tangó-
harmonikára és zenekarra, Coppélia, Daphnis 
és Chloé, A diótörő.

Hat új táncos érkezett a társulathoz. Marie 
Vilette Franciaországban, míg Liszkay Zsófia 
Londonban szerzett táncművész végzettséget, 
majd egy évet mindketten a Székesfehérvá-
ri Balett Színháznál töltöttek. Nyeste Adrienn 
a Közép-Európa Táncszínház és a Gangaray 
Dance Company művészeként dolgozott, 
most szülővárosába tért vissza. Mészáros Fan-
ni a Magyar Táncművészeti Egyetem klasszikus 
táncművész szakán diplomázott, így számára  
a szegedi az első társulat, amelyhez csatlako-
zott. Hozzá hasonlóan Hudacsek Hanna is pá-

lyakezdő művész, ő az idén fejezte be a Madách 
Musical Tánciskolát. Heim Boglárka Hollandiá-
ban, Németországban és Ausztriában szerzett 
tapasztalatait követően szerződött Szegedre.

Szeptemberben három fesztivál programjá-
ban szerepelt a társulat. Veszprémben A tánc 
fesztiválja Juronics Tamás Bernarda Alba háza 

című koreográfiájával nyitotta meg kapuit, és 
hozta el a találkozó közönségdíját. Keszthe-
lyen, a Táncparton a Coppéliát és a Koncert 
tangóharmonikára című darabot adták elő,  
a XIV. Pécsi Táncfesztiválon pedig az Orfeusz 
és Euridiké egyik duettjét táncolták.

A felújító próbákkal párhuzamosan a decem-
beri premier előkészületei is megkezdődtek, 
ennek során két egyfelvonásos darab kerül 
először a Szegedi Nemzeti Színház Kisszínháza, 
azt követően a Nemzeti Táncszínház műsorá-
ra. A The black painting koreográfusa Nanine 
Linning, míg a Blue Juronics Tamás alkotása.

A művészeti vezető a kék színt egyfajta szim-
bólumként használva, annak számtalan jelen-
tése köré építi darabját. Egyszerűen beszínezi 
a szereplőket, és az ily módon a csoportok, 
valamint az egyének között létrejövő színbeli, 

formai különbségekből adódó játékkal sokféle 
asszociációra készteti a nézőket. Az angolban 
a blue szó egyfajta szomorkás hangulatot is je-
lent, a blues is ebből eredeztethető, a kore-
ográfus ezt a többletjelentést és ezt a zenei 
világot is használja kreációjában.

Az est második felvonásában Nanine Linning 

Francisco Goya festményeit kelti életre. A spa-
nyol festő halálát követően tizennégy freskót 
találtak madridi otthonának falain, ahol utol-
só éveit töltötte. A képeken erőteljes kísértő 
motívumok hangsúlyozták a festő elmezavar-
tól való félelmét és az emberiség sorsára vo-
natkozó sivár jövőképét. Linning Goya festmé-
nyeit saját, a mai társadalomra vonatkozó vízi-
ójával együtt kelti életre, és helyezi a klasszikus 
világosság, valamint a sötétség közti harc tör-
ténetébe. Elénk tárja a küzdelmet, ahogy fényt 
és reményt keresünk a krízis, a zsarnokság 
és a kétségbeesés idején. Arvo Pärt 4. szim-
fóniájának természetfeletti zenéjére hangolva 
Nanine Linning Hésziodosz: Istenek születése 
című művéből és Goya vitatottan legsötétebb, 
legendás Fekete festmények sorozatának egyi-
kéből, a Szaturnusz felfalja gyermekét című al-
kotásából merített ihletet. 

Ötödik alkalommal választották meg 
újabb három évre elnöknek Mihályi Gá-
bort, a Magyar Állami Népi Együttes 
vezetőjét és társelnöknek Kiss Jánost,  
a győri Magyar Táncfesztivál igazgatóját.

A szövetség szeptember 17-én tartott 
közgyűlésének döntése alapján az el-
nökség tagjai lettek a következő 3 évre:

Bozsik Yvette – a Bozsik Yvette 
Társulat igazgatója, művészeti vezetője

Ertl Péter – a Nemzeti Táncszínház 
igazgatója

Fodor Zoltán – az Inversedance 
Fodor Zoltán Társulat művészeti 
vezetője

Juhász Zsolt – a Duna Művészegyüttes 
művészeti vezetője

Orendi István – az Udvarhely 
Néptáncműhely igazgatója 
(Székelyudvarhely)

Solymosi Tamás – a Magyar Nemzeti 
Balett igazgatója

Topolánszky Tamás – a GG Tánc Eger 
művészeti vezetője

Vincze Balázs – a Pécsi Balett 
művészeti vezetője

Zsuráfszky Zoltán – a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes 
művészeti vezetője

AZ ÚJ FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
Elnök: 
Mucsi János – a Duna Művészeti 
Társaság elnöke

Tagok:
Földi Béla – a Budapest Táncszínház 
igazgatója

Pataki András – a Szegedi Kortárs 
Balett igazgatója

A Magyar Táncművészek Szövetsége 
ügyvezető titkára a következő 3 éves 

ciklusban is Szalay Tamás.

A közgyűlés megerősítette Novák Fe-
renc Tata tiszteletbeli örökös elnöki cí-
mét, valamint dr. Bolvári-Takács Gábort, 
a Magyar Táncművészeti Egyetem rek-
torát, Török Jolán mellett, tiszteletbeli 
elnökségi tagnak választotta.

Új tagokkal, a Duda Éva Társulat,  
a Gangaray Dance Company és a Ne-
mes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimná-
zium Táncművészeti Tagozata felvételé-
vel bővült a Magyar Táncművészek Szö-
vetsége tagsága.

A Magyar Táncművészek Szövetsége  
a táncszakma legfontosabb érdekvé-
delmi szervezete, amely a különböző 
működési formájú és műfajú hivatásos 
táncegyüttesek, alkotó- és előadómű-
vészek, oktatási intézmények első szá-
mú szakmai ernyőszervezete. 

TISZTÚJÍTÁS A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉBEN

a tánc Fesztiválja 2020 
veszprém díjazottjai 
Közönségdíj: Szegedi Kortárs Balett: Bernarda 
Alba háza
Előadói díj: a Gangaray Dance Company tán-
cosainak a Luna című produkcióban nyújtott 
teljesítményükért
Előadói díj: a Duda Éva Társulat – Eva Duda 
Dance Company táncosainak a Mirror című 
produkcióban nyújtott teljesítményükért
Előadói díj: a Compagnie Pál Frenák táncosa-
inak a Cage című produkcióban nyújtott telje-
sítményükért
Különdíj: Tadashi Endo butohmester, a Bozsik 
Yvette Társulat Ha Do című produkciójának 
koreográfusa 
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Nem volt még arra példa, hogy a Táncművészeti Egyetem klasszikus balett szakos végzősei  
a koncertvizsgájukat ne az ország legrangosabb színpadán mutassák be. Sőt, a Covid miatti orszá-
gos karanténintézkedések villámcsapásszerűen megszakították a felkészülési folyamatot is. Volf 
Katalin növendékei a zárlat feloldását követően több hónapnyi kihagyás után mindössze néhány 
hét alatt behozták a lemaradást, és mégis kiálltak, ezúttal az intézmény házi színpadára. Az ered-
mény kivételes lett, az évfolyam tánccal tudott elbúcsúzni az egyetemtől, és majd mindegyikük 

állásra is talált. Volf Katalinnal, az MTE művészeti vezetőjével Réfi Zsuzsanna beszélgetett. 

REFLEKTORFÉNYBEN

Olyan helyzetben kellett felkészülniük a vizsgára, ami-
re eddig még nem volt példa, hiszen bezárt az egyetem,  
a kollégium. Hogyan kezelték mindezt? 
Nagyon nehezen. Ezt megelőzően ugyanis éppen felszálló 
ágba került az évfolyam, februárban túl voltunk a képesítő 
vizsgán, megérkezett Rebecca Metzger balettmester, hogy 
betanítsa a Balanchine-darabot (Faust: Walpurgis-éj), amit 
két és fél hét alatt el is sajátítottak a lányok. Ez a koreográfia 
az egész iskolát megmozgatta, már a jelmezek is elkészül-
tek, amikor a következő napon bejelentették a Covid miatti 
vészhelyzetet… Álltak velem szemben a japán lányok, akik-
nek azt kellett mondanom, hogy utazzanak haza. Azt hittük, 
két-három hétről van csupán szó, de aztán jöttek az egyre 
rosszabb hírek, mindenki szétszéledt, és kezdett a remény 
is elhalni. A lányok írták a szakdolgozataikat, az kicsit élet-
ben tartotta őket, küldtünk egymásnak leveleket, videókat, 
beszéltünk rendszeresen Zoomon, de sokszor összeomlot-
tunk mindannyian. Jött a helyzet miatti harag, csalódottság, 
átmentünk minden stáción. Próbáltuk tartani egymásban  
a lelket, de kezdtük feladni, azt gondoltuk, így fejezzük be 
az utolsó közös évünket. Aztán az utolsó pillanatban rektori 
engedéllyel kinyithattuk az iskolát.

Miként lehetett bepótolni a felkészülés hónapjait? 
Úgy, hogy a lányok csodát tettek, keményen, zokszó nélkül 
dolgoztak, dacára a véres lábujjaknak, a lenyúzott sarkaknak. 
Hiszen konyhapultnál, könyvespolcnál nem lehet normálisan, 
teljes értékűen gyakorolni. Kell a hely az ugráshoz, a spiccen 
forgáshoz. A fizikai erőnlétet senki sem tudja megőrizni ott-
hon, próbaterem nélkül. Arról nem is beszélve, hogy nem 
mindenki volt Magyarországon, az idejutás sem jelentett 
egyszerű feladatot, hát még az azt követő karantén. Mégis, 
abban az egy hónapban olyan intenzíven dolgoztunk, hogy 
fél év munkáját végeztük el. A lányok is tudták, hogy sürget 
az idő, harcoltak, küzdöttek, felnőtt táncosokként igyekez-
tek elsajátítani mindent. Jók akartak lenni, és igazi színhá-
zi munkát végeztek. Döbbenten néztem, hogy honnan van 
mindehhez erejük. Nem is vizsgakoncert volt a záró fellépés, 
hanem inkább búcsú az iskolától. Fontosnak tartottam, hogy 
a kilenc esztendő munkáját követően el tudjanak köszönni 
az egyetemtől, és odafigyeltem arra, hogy úgy búcsúzzanak 
el, ahogy nekik a legjobb. 

Mennyiben kellett átalakítania a záróvizsga darabjait? 
Említette ugyanis tavaly, hogy minden lány más karakter, 

Szöveg:  Réf i  Z suz s anna I  Fotó:  Csi l l ag Pál 

A LÁNYOK CSODÁT TETTEK! 
V I Z S G A K O N C E R T  H E L Y E T T  Z Á R Ó  F E L L É P É S S E L  B Ú C S Ú Z T A K  A  V É G Z Ő S Ö K 

REFLEKTORFÉNYBEN

és mindenkire egyénileg szabja a műveket. 
Számomra már attól kezdve nagyon fontos volt az egyénisé-
gük megőrzése, amikor megismertem őket. Balettozni sokan 
tudnak, táncolni kevesen… Arra törekedtem, hogy az utol-
só évben a művészeté legyen a fő szerep, és hogy minden-
ki meg tudja mutatni az egyéni értékeit, a benne rejlő igazi 
színpadi varázst. Úgy vélem, ez a sokszínűség, egyedi karak-
ter is segített abban, hogy szinte mindannyian állásra leljenek. 
Már tavaly elkezdtem a záróvizsgán gondolkozni, így született 
a Balanchine-mű ötlete. Végül ezt a darabot most nem adták 
elő a vírushelyzet miatt, ezért rugalmasnak kellett lennem, és 
így csak két részből állt össze a vizsga. Mindenki bemutatta 
azt a művet, amiben a legjobb volt, majd a szünetet követő-
en Andrea P. Merlo rájuk készített, csodás koreográfiáját mu-
tatták be, kiválóan. Annak is örülök, hogy mindezt négyszer 
adhatták elő a saját színháztermünkben, így tényleg kitáncol-
hatták magukat, elköszönhettek az iskolától. A néptáncos osz-
tálynak erre nem volt módja, és láttam, hogy mindez mekkora 
fájdalmat okozott a gyerekeknek… Örülök, hogy nálunk nem 
így történt, és ezért hálás vagyok a szülőknek is, akik a három 
év alatt végig támogattak engem és a lányokat, és most, ezek-
ben a nehéz időkben is megtettek mindent, energiát, pénzt 
nem sajnálva, hogy legyen vizsga. 

Mindenki olyan állást talált az osztályából, amelyre vá-
gyott? 
Igen, ez szinte mindegyikükről elmondható. Ketten a Ma-
gyar Nemzeti Baletthez kerültek, ketten a Szlovén Nem-
zeti Baletthez. Egy lány a Szegedi Kortárs Baletthez, egy 
a Pécsi Balett társulatának lett a tagja, egyikük a Wiener 
Staatsballetthez került, egy másiknak pedig az Operettszín-
ház társulata kínált állást. Csak a két japán lányomnak nem 
sikerült helyet találnia, mert éppen akkor jött a vírus, amikor 
próbatáncra kellett volna menniük. Ők most otthon vannak, 
és a helyzettől függ, hogy ismét lesz-e lehetőségük Magyar-
országon próbálkozni. A többiek, úgy vélem, jó helyre kerül-
tek, és már el is kezdték a munkát az új együttesükben. 

Vállal ismét osztályt? 
Jövőre biztos nem. Ez a mostani évfolyam nagyon sokat kivett 
belőlem érzelmileg, persze azért is, mivel ez volt az első osztá-
lyom. Most szükségem van egy kis töltődésre, aztán majd meg-
látjuk… Azt ugyanis, amit negyven esztendővel ezelőtt Meny-
hárt Jacqueline mesterem tanított nekem, szeretném tovább-
adni. Ösztönösen próbálom követni a tőle kapott mintát. 

Számos tervvel vállalta el a művészeti vezetői posztot  
a Magyar Táncművészeti Egyetemen. Hogyan értékeli az 
első tanévét? 
Nagyon nehéz időszak volt, nemcsak a vírus miatt, hanem 
azért is, mert a vezetői feladatok mellett a végzős osztá-
lyommal is sokat kellett foglalkoznom. Temérdek segítséget 
kaptam – a legtöbbet Schanda Beától –, de ebben az évben 
még nem látszódnak igazán az általam elindított elképzelé-
sek. Arról nem is beszélve, hogy márciustól művészet he-
lyett leginkább csak túlélésről szóltak a napjaink… Annak 
azonban örülök, hogy a gyerekek mosolygósabbakká váltak, 
oda mernek jönni beszélgetni hozzám. Megváltozott a hang-
nem, és ez azért is lényeges, mert ez egy művészeti iskola, 
ahol tobzódnak az érzelmek, így fontos, hogy az emberi rész 
is működjön. Az szintén kiderült, hogy a kollégák nyitottak 
az ötleteimre.

Miként látja az egyetemen is bevezetett online oktatást? 
Működött az elméleti oktatás, a felvételi, megmaradt a gye-
rekekkel a napi kapcsolat. De úgy vélem, semmilyen művé-
szeti formát nem lehet sokáig online életben tartani. Akkor 
ugyanis a lényeg veszik el. A tánchoz tér kell. Hasizmot le-
het otthon erősíteni, ugrásokat gyakorolni nem. Engem az 
is zavar, hogy nem látom élőben a gyerekek reakcióját, nem 
tudok a szemükbe nézni. Az online tér számomra műanyag 
világ, de tudom, a gyerekek érdekét szolgálja, hogyha más 
módon nem lehet, legalább így foglalkozzunk velük napi szin-
ten. E téren is nagyobb rutinra tettünk szert, ám augusztus 
10-től ismét elkezdtük az élő szakmai oktatást, és remélem, 
folytathatjuk egész tanévben. 
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Utoljára 2003-ban indult az akkori Magyar Táncművésze-
ti Főiskola égisze alatt kihelyezett moderntánc-pedagó-
gus képzési Pécsett. Tizenhét évnyi szünet után szep-
temberben ismét lehetőség nyílt a székhelyen kívüli ok-
tatásra táncos és próbavezető szakirányon, moderntánc-
specializáción, amely a táncpedagógus-képzés bevezető
szakasza. Miért esett ismét Pécsre a választás?
Noha Nyíregyházán – és most már Marosvásárhelyen – is 
van kihelyezett pedagógusképzés, még mindig nagyon Bu-
dapest-központú az oktatás, nagy szükség van arra, hogy 
az ország más területein is hozzáférhető legyen. Az idén 
szeptemberben Pesten nem indult ilyen szak, ezért az or-
szág egész területéről és külföldről is jelentkeztek hozzánk 
hallgatók. Pécsett minden megvan, ami egy művészemberre 
hatással lehet, a város kultúrája kimondottan segíti az okta-
tást. Ráadásul itt van a Pécsi Művészeti Gimnázium, és aki 
ott végez, annak lehetősége nyílik arra, hogy helyben tánc-
pedagógus-diplomát is szerezzen.

A képzésnek van egy alaptematikája, de lesznek-e helyi, 
vagyis pécsi sajátosságai?
Mivel az oktatás szakmai partnere a Pécsi Balett, valamint  
a Pécsi Tudományegyetem, ezért szeretnénk a társulat egy-
kori művészeit és az egyetem munkatársait is bevonni az 
oktatásba, természetesen az MTE tanárai mellett.

Nagy tudású és tapasztalatú kollégákból álló tanári gárda áll 
a rendelkezésünkre.

A táncos és próbavezető szakirány a bevezetője a később 
erre épülő táncpedagógus-képzésnek, de a jelentkezők 
motivációja mégis eltérő lehet. Vagyis van, aki táncosként 
szeretne a színpadon érvényesülni, van, akinek nincse-
nek ilyen ambíciói, ellenben már most is tánctanárként 
adja át a tudását. Hogy lehet ezt a kétféle igényt figyelem-
be venni a képzés során?
Már a felvételinél mérlegelnünk kellett, nem vehettünk fel 
olyan jelentkezőket, akik csak táncos pályára készülnek,  
a legjobb az, ha előbb a színpadon próbálja ki magát, és 
utána eldönti, mit szeretne csinálni. Az esti képzés nehéz-
sége, hogy heti egy klasszikus balettel és három-négy óra 
modern tánccal nem lenne könnyű feladat esti tagozaton 
táncosokat képezni. Szerencsére a 21 hallgató közül többen 
együttesnél táncolnak, így a mi feladatunk a megfelelő mód-
szertan átadása, a diákok anatómiai, pedagógiai és szakmai 
ismereteinek bővítése. Személy szerint nagy hangsúlyt sze-
retnék fektetni a testtudat fejlesztésére és a sérülések meg-
előzésére, a prevencióra. Saját tapasztalataim alapján is ki-
emelten fontosnak tartom, hogy ez irányban is jól felkészí-
tett táncosokat és próbavezetőket képezzünk.

Szöveg:  Pél i  Nag y K ata  I  Fotó:  Bir ta Endre,  Sz iget i  Ok táv ia 

Tizenhét év után újra indít moderntánc-pedagógusi képzést a Magyar Táncművészeti Egyetem 
Pécsett. Az oktatás szakmai vezetőjével, Szigeti Oktáviával, az intézmény docensével  
a táncpedagógusok felelősségéről, a személyiségközpontú tanításról és a modern tánc helyzetéről 
beszélgettünk. 

Vannak olyanok, akik már több esztendeje tanítanak vidé-
ki településeken, és számítanak rájuk, hajlandók több évig 
idejárni, hogy aztán a saját iskolájukba visszatérve tovább-
vigyék ezt a folyamatot és oktathassák a szakmai jövőnket 
jelentő utánpótlást.

Nem szabad elfelejteni, hogy a pedagógusok munkája és fele-
lőssége kiemelten fontos. Hitvallásom, hogy az alapoktól kell 
kezdeni mindent, a gyermektáncoktatás az egyik szívügyem.

Jelenleg alapítványi keretek között mintegy 100 gyereket 
oktatok, közülük nem mindenkiből lesz profi táncos, de 
nem is ez a cél. A munkánk gyümölcse az is, ha a gyermeke-
ket a tánc szeretete egész életükön át elkíséri, tánckedvelő 
és értő közönség válik belőlük.

Egyik publikációjában nézőpontváltást sürget, sőt ígér  
a táncoktatásban. Ön szerint szükség van egy ekkora vál-
tásra? Mit ért ezen?
A személyiséget állítjuk a képzés középpontjába, amellett, 
hogy a tánctechnikára helyezzük a hangsúlyt. Nagyon fon-
tos, hogy a növendék, a hallgató önmagához képest fejlőd-
jön, ki tudja fejezni magát a tánc nyelvén, segítünk neki, hogy  
a személyisége kibontakozzon, és megtalálja a táncban  
a saját útját. A pedagógiában az egyéniség, valamint a te-
hetség kibontakoztatása mellett a csoportszellemiséget is 
erősíteni kell. A testtudat, a koordináció, a koncentráció, az 
elfogadás, az együttműködés, a mozgás szépsége mind fej-
leszthető, de ehhez jó pedagógusok kellenek, akik megértik  
a lehetőséget és átérzik a felelősséget.

Ha jól értem, a most indult pedagógusképzésben ez már 
szinte alapelv lesz.
Mindenképpen, hiszen ezt tartom a legfontosabbnak. Nem 
lehet egyformán kezelni a növendékeket, hisz ők sem 
ugyanolyanok. A folyamatos javítások, elvárások mellett  
a dicséret csodákra képes, és ajtót nyit a lélek felé. A leg-
több embernél a pozitív megerősítés az egyén fejlődéséhez 
vezető út egyik alapköve, ez kiemelten fontos tényező az 
oktatásban. A kreatív feladatokkal, az improvizációval egy 
másik irányból közelítünk a személyiségük felé.

A kortárs és modern technikák talán több lehetőséget és 
szabadságot kínálnak a pedagógiában ezek megvalósí-
tásában, ellenben a klasszikus balett metodikája és mód-
szertana ennél keményebb elveket követ.
A professzionális táncképzésben a klasszikus balett az alap. 
A táncosoknak a testük a hangszerük, és hosszú évek kitartó 
munkája kell ahhoz, hogy ez a hangszer hitelesen és tisztán 
szólaljon meg. A klasszikus balett mellett a mai kor követel-
ményéhez igazodva modern technikákat is el kell sajátítania 
a táncosoknak, hiszen szinte már nincs olyan együttes, ahol  
a klasszikus balett-tudás önmagában elegendő lenne.

Korábban azt nyilatkozta, hogy szeretné, ha a modern 
tánc elfoglalná az őt megillető helyét a tánc világában. 
Merre változott azóta a helyzet?
Hála istennek, pozitív irányba, egészen másként néznek már  
a modern táncra, a műfaj kezdi elfoglalni méltó helyét, kö-
szönhetően a professzionális és az egyre jobb színvonalon 
működő amatőr táncegyüttesek munkájának is. A kortárs és 
modern technikák új utakat keresnek, folyamatosan fejlőd-
nek, nyitottak a változás felé, talán ebben rejlik az erejük. 

 
N É Z Ő P O N T V Á L T Á S 
A  T Á N C O K T A T Á S B A N

Fontos, 
hogy a 
növendék 
önmagához 
képest 
fejlődjön

A személyiséget állítjuk a képzés kö-

zéppontjába, amellett, hogy a tánctech-

nikára helyezzük a hangsúlyt. Nagyon 

fontos, hogy a növendék, a hallgató ön-

magához képest fejlődjön, ki tudja fejez-

ni magát a tánc nyelvén, segítünk neki, 

hogy a személyisége kibontakozzon, és 

megtalálja a táncban a saját útját.

Tanévkezdés Pécsett
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A koreográfus lételeme a tánc, mindenhol, mindenben azt 
látja. Mozgásban lenni maga az élet. Az elmúlás állandó, sta-
tikus. Fodor Antal minden művében a lét kérdéseiről beszél, 
tanárként „A minden virág virágozzon!” elvet követte, így re-
mélve, hogy ennek szellemében a táncról és az életről szól-
nak e sorok.

Egy bárándi kiskamasz volt, akit Budapestre hívtak, az Ál-
lami Balett Intézet harmadik évfolyamába. Jött is örömmel  
a főváros hívó szavára. Táncművésznek készült, ám hamar 
kiderült: az alkotás érdekli inkább. Talán a kollégiumi magány 
és a Duna áramlása, amely „világokon túlra visz”, érlelte meg 
benne a gondolatot.

Az intézet történetének negyedik végzős osztályát Lőrinc 
György és Hidas Hedvig vezette. Fodor számára Lőrinc volt 

az eszményi pedagógus, tőle kapta az igényt műveltsége és 
szakmai látóköre szélesítésére, és majdan a magyar táncélet 
jobbítására. Az osztály vizsgaelőadását teljes egészében a két 
balettmester koreografálta (a megszokott klasszikus duettek 
nélkül), és Lőrinc György az Egy faun délutánja címszerepét 
személyesen rá szabta. Megmutatta ezzel, hogy személyre 
szóló mozgást tervezve a kifejezés lehetőségei határtalanok. 
Mestere szeretetét, bőkezű támogatását mindvégig élvezte. 
Nem csoda, hogy ezzel a szellemi és szakmai vezérlettel bát-
ran indult el más úton, mint operaházi táncművész társai.

Téry Tibor modern együtteséhez szerződött Pécsre, majd az 
őt követő végzős osztály Eck Imre vezetésével megalapította 
a Pécsi Balettet. Eck mellett ő jelentkezett először saját kore-
ográfiával, 1964-ben A pulóveres Daphnis és Chloéval. (Ezt 
két évvel később a Körhinta és a díjnyertes Ballo concertante 

Gondosan vasalt ing, lábán kifényesített cipő, lezserül nyakára vetett kasmírpulóver, arcán örök 
derű – így járt-kelt köztünk ez év márciusáig. Azután eltűnt, mint mindannyian az egész világon egy 
kis időre – de ő nem jött vissza közénk többé. Elhunyt Fodor Antal, a Magyar Állami Operaház 
koreográfusa, a Magyar Táncművészeti Egyetem professor emeritusa, a Magyar Táncművészek 
Szövetségének elnökségi tagja. Tanár, kolléga, barát, férj, apa.  
2021. január 1-jén lett volna 80 éves.

követte.) Az együttes, lévén az ország első színházi műhe-
lye, teret engedett a szabad gondolkodásnak, helyet adott 
a közös alkotásoknak és tudatosan nyitott a nyugati, 
modern formanyelvek felé. Ők hatá-
rozták meg koruk szellemi-művészeti 
értékét, egyfajta intellektuális reflektív 
szemlélettel közelítettek a társadalmi 
tendenciákhoz. Fodor Antal minden 
idejét a színházban töltötte, figyelte  
a prózai előadások rendezői próbáit 
vagy éppen kávéházakban olvasgatott. 
Több ötlete volt ekkor, mint amennyit 
lehetősége volt megvalósítani, mégis eb-
ben az alkotói közegben talált rá saját 
koreográfusi hangjára, amelynek két leg-
fontosabb alappillére a belső tartalom és  
a melodikus zene volt. Az emberi kapcso-
latok szövevénye érdekelte, amikor abszt-
rakt balettjeit koreografálta, és még inkább 
érett koreográfusként, szürreális látomásai-
ban. A lét értelme, célja, jelentőségének ku-
tatása végig jelen volt a művészetében és a mindennapi életé-
ben. Aki kutat, életjelenségekre magyarázatot keres, az olvas 
is – sokat. Olvasottságánál talán csak zenei érzéke, jártassága 
volt nagyobb. Eleinte a barokk zeneszerzők műveivel lépett 
jegyességre (J. S. Bach, Vivaldi, Albinoni), majd a korszellem-
nek megfelelően kortárs magyar komponistákkal ápolt mű-
vészi kapcsolatot (Szokolay Sándor, Bozay Attila, Székely Iván, 
Presser Gábor, Márta István) – nem ritkán íratta zenéit. De  
a posztromantika szerzői, az impresszionisták sem maradtak 
ki a sorból (Mahler, Ravel, Prokofjev, Orff). Mi volt az oka, 
hogy ezekre a szerzőkre talált rá? Kibomlott számára a dal-
lamból a mozdulat.

„Amikor négyszemközt vagyok a zenével, folytonos mozgást 
látok; számomra a tánc a szem zenéje…”

Lőrinc György, aki igazgatóként is állt az Opera balett-társu-
latának élén, bízott tehetségében, és remélte, hogy a főváros-

ban is elfogadásra lel a kortárs tartalom 
és forma, amikor meghívta őt koreográ-
fusnak a Magyar Állami Operaházba. Az 
akkor még a testidegennek vélt moz-
gással szemben tartózkodó együttessel 
nem volt könnyű dolga, mégis a 70-es 
évek volt a legtermékenyebb alkotói 
periódusa. Ő lett a magyar operai 
modern tánc első képviselője. Pedig 
milyen küzdelemmel hozta létre új és 
újabb formáit! A gondolat, a kimon-
dani akarás azonban soha nem hagy-
ta nyugodni. Az áttörést talán a Bach 
E-dúr hegedűversenye hozta meg, 
amit Metzger Márta, Szőnyi Nóra 
és a balettkar egyaránt nagy lelkese-
déssel adott elő, igaz, eleinte nem 
fogadták kitörő örömmel, hogy 

mezítláb kell táncolniuk a szálkás deszkapadlón. Abban 
az évben Maurice Béjart-darabokat is táncolhatott az együt-
tes, ami számukra reveláció volt.

Jó néhány műve született ezután, mindig a zenéhez adek-
vát mozgásformával, mindig valami újdonsággal kiszínezve: 
Rossiniana a klasszikus etűd, a Gyermekgyászdalok a fájdalom 
és a gyász expresszív megszólaltatása, a VIII. Ecloga – Radnóti 
verse nyomán, ahol megjelenik a látomásszerű ábrázolásmód 
és még sorolhatnám. Mindig volt ötlete, gondolata, ereje va-
lami újat kipróbálni. Úgy hiszem, meglepően sokan köszönhe-
tünk neki, szerepeket, sikert, színpadon érzett örömöt, mű-
vészi beteljesülést vagy éppen „csak” bizalmat és teret a hol-
naphoz. Volt, akit gyötört, hogy képes legyen önnön korlátain 
átlépni, volt, akivel vitákba bocsátkozott és volt, aki alkotótárs-
ként együtt gondolkozott vele tovább. Meglepően sokan.

Imádom az életet, csodálatosnak ta-
lálom, ezért félek a haláltól… Ezeket 
a színpadra rajzolom fel munkáim-
ban… Hogy tánckomponista vagyok, 
az élet megélhetőségének megtalált s 
egyetlen lehetséges módja.

Szöveg: Kazinczy Eszter I Fotók: OSZMI Táncarchívum, Opera Archívum, Pécsi Balett Archívum
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Fodor Antal

SZÁMOMRA A TÁNC A SZEM ZENÉJE    

Fodor: Körhinta, Pécsi Balett
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A legnépszerűbb, bár sokat vitatott nagy dobása, az alko-
tói szintézisének mondható rockbalettje, A próba. Níkosz 
Kazandzákisz Akinek meg kell halnia című könyvében talált 
rá a témájára. A regényben felvetett kérdés, hogy ki legyen 
az áldozat a passiójátékban. Fodor Antal túllép ezen, számára 
az áldozatkövetelés mint nyomasztó szükségszerűség jelenik 
meg, nem pedig mint egyszeri, mitikus eset. A kitaszítottak 
sorsa, az elfogadásuk vagy elutasításuk, a harag, az elnyomás, 
a szerelem, az újrakezdésben az élet körforgása mind élesen 
kirajzolódik. Sikerének záloga a könnyed hangvétel, amivel 
széles rétegek számára tette fogyaszthatóvá a darabját. Van 
még valami, ami a közvetlen sikerénél is fontosabb lehet: ha 
a rádióban megszólalnak Presser Gábor dallamai, százakban-
ezrekben indul meg a mozdulat, tolulnak elő a megélt em-
lékek, mert valamennyien, akik a darabjában valaha voltunk 
(vagy láttuk), mind megéltük akkor kékben, pirosban, fehér-
ben, feketében a sorsunk – évtizedeken és a világ különböző 

városain átívelve. Ez az, ami fontos, mert emlékszünk, emlé-
kezni fogunk – és minket ez összeköt.

Témái közt gyakran felvetődik a vágy is. A csodálatos mandarin-
ban, a Látomásokban, A nő hétszerben – majd minden darab-
jában. A nő mint fenséges titok ölt formát mindannyiszor, más 
és más sorssal, és szürreális képbe fogalmazva. Őszintén vallott 
emberi érzésekről, gyengeségekről, bűnökről. „Vágyom, tehát va-
gyok”, „érzek, tehát vagyok”, „gondolkodom, tehát vagyok”.

Majd 40 év alkotói tevékenység után tanítani kezdett a Ma-
gyar Táncművészeti Egyetemen, ahol élő szóban beszélt to-
vább. A koreografálás örömteli és gyötrelmes pillanatairól,  
a gondolatok eredetiségéről, gyakran citálva kedvenc tudó-
sait, Freudot, Jungot, Adlert, Konfuciuszt. Vezette az elméleti 
tanszéket, elnökölt a Tudományos Tanácsban, de – szeret-
ném hinni – mindvégig koreográfus maradt és marad. 

Pierrette fátyola, 1932, Brada Rezső, Kőszegi Ferenc, Szalay Karola
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Molnár Mihály (1946–2020) táncmű-
vész, balettmester 1965–1971 között  
a Pécsi Balett táncosa volt. 1971 óta Né-
metországban élt. A Horváth Krisztina 
által vezetett osnabrücki, freiburgi és 
1990-től a kasseli társulat táncművésze, 
majd a Tanztheater Eutin szólistája volt.

Táncszínházi munkájáról Horváth 
Krisztina, táncpartnere és felesége  
a következőket nyilatkozta: „A kore-
ográfusi munkában … a legfőbb se-
gítségem a férjem volt és maradt.  
A legtöbb ötletet Misivel találtuk ki és 
beszéltük meg. Ő segített a betaní-
tás nehéz és fáradságos folyamatában 
is. Táncos- és koreográfustársam volt 
egész közös életünkön át.”

Életút
    1956–1965 tanulmányok 
     a Magyar Állami Balett Intézetben
    1965–1970 az Eck Imre vezette 
     Pécsi Balettnél táncolt
    1970 Horváth Krisztinával emigrált 
     a Német Szövetségi Köztársaságba
    1971–1972 az Erick Walter  
     vezette düsseldorfi 
     Rajnai Német Opera táncosa
    1973–1980 a Kölni Opera 
     Táncfórumának szólistája
    1981–1983 az Osnabrücki 
     Táncszínház szólótáncosa

     1983–1990 a Freiburgi Táncszínház 
      szólótáncosa
     1990–1994 a Kasseli Városi 
     Színház Táncszínpadának 
     vezető táncosa
     1995 az Oldenburgi Városi 
     Színháznál vezető táncos
     1996 balettstúdió 
     (Studio im Hof) és táncszínház 
     (Tanztheater Eutin) alapítása 
     Horváth Krisztinával 
 
A Tanztheater Eutin 2014 óta együtt-
működik a Magyar Mozdulatművészeti 
Társulattal és az Orkesztika Alapítvány 
– MOHA-Mozdulatművészek Házá-
val. Ennek keretében rendezték meg 
2014 és 2017 között Horváth Kriszti-
nával közös életmű-kiállítását a buda-
pesti MOHA-Mozdulatművészek Há-
zában. 2014-ben a Nachtschwärmer 
(Hopper képek, avagy Éjszakai rajon-
gók) című előadást, 2017-ben pedig  
a Valeska Gert emlékestjüket is itt mu-
tatták be.  Fotó: a Pécsi Balett archívuma

ÉLETJELEK

A táncművész feleségével, a szintén ba-
lett-táncos Kováts Nórával 1953-ban 
hagyta el Magyarországot, és az Egye-
sült Államokban telepedett le, ott is halt 
meg, New Yorkban. Kilencvenéves volt. 
Halálhírét mostani felesége, Candice 
Itow erősítette meg. 

Rab (Rabovsky) István 1930-ban szü-
letett Szegeden, szegény családban, jó-
részt nagyszülei nevelték. Tehetsége 
korán kiderült, így került a Magyar Ál-
lami Operaház balettiskolájába, Nádasi 
Ferenc keze alá, majd 1948-tól az Ope-
raház magántáncosa lett. Későbbi fele-
ségével, Kováts Nórával együtt 1949-
ben és 1950-ben fél évig Moszkvában 
és Leningrádban tanult Pjotr Guszev és 
Agrippina Vaganova kezei alatt, ahol el-
sajátították az orosz balettiskola hagyo-
mányait és fel is léptek a Kirov Opera 
színpadán.

A házaspár 1953 márciusában Kossuth-
díjat kapott, ugyanazon év májusában 
egy kelet-berlini turné alkalmával kísé-

rőiket kijátszva metróra szálltak és át-
szöktek a nyugati oldalra. Disszidálásuk 
annak idején komoly publicitást kapott 
a világsajtóban, még film is készült róla. 
Első nyugati fellépésük a londoni Festival 
Ballet-ben volt, 15 perces táncproduk-
ciójuk után ugyanannyi ideig ünnepelte 
őket a közönség. Sol Hurok sztárme-
nedzser karolta fel őket, sikerük alap-
ját Kováts Nóra elbűvölő előadásmódja 
mellett Rab virtuóz ugrásai, energikus 
stílusa adta. A házaspár az Egyesült Ál-
lamokba települt át és épített karriert, 
számos tévéműsorban léptek fel, fel-
tűntek Judy Garland oldalán is. Rab és 
Kováts 1962-ben elvált, de 1970-ig még 
együtt dolgoztak a színpadon. Kováts 
Nóra 2009-ben hunyt el. Az Istvan 
Rabovsky néven dolgozó művész saját 
iskolát alapított és tizenöt éven át oktat-
ta a tehetségeket. New Yorkban jelen-
leg is a nevét viseli az Istvan Rabovsky 
Ballet Camp Alumni. 

Forrás: Színház Online, New York Times 

ELHUNYT MOLNÁR MIHÁLY TÁNCMŰVÉSZ 

MEGHALT RAB (RABOVSKY) ISTVÁN KOSSUTH-DÍJAS BALETT-TÁNCOS 

Rab István 
A bahcsiszeráji szökőkútban (1952) 
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Tíz opera- és három balettpremiert tervez a Bécsi Állami Opera (Wiener Staatsoper) 
2020–21-es évadában az új igazgató, Bogdan Roščić, aki szinte teljes egészében lecserélte 
a repertoárt. Mivel új a zenei és a balettigazgató, sőt az intézményhez tartozó balettakadémia 
korábbi vezetését is menesztették a gyerekeket veszélyeztető pedagógiai módszerek miatt, 
egy teljesen új stábbal kezdik az évadot.

Már három évvel ezelőtt, amikor az osztrák kulturális minisz-
ter megnevezte Dominique Meyer utódját a Ring operájá-
nak élén, szkeptikus véleményekkel volt tele az osztrák sajtó.  
A mostani új évadot kezdő Bogdan Roščić ugyanis popze-
nekritikusból rádióadó-vezetővé, majd lemezkiadó-főnökké 
avanzsált, és a Lyoni Operában szakmailag már bizonyított 
Serge Dornyval szemben kapta meg a posztot.

Roščić kinevezte zenei igazgatónak Philippe Jordan svájci szár-
mazású karmestert, akit a párizsi Opéra Bastille-ből csábított 
el. Az új vezetés felújítja a repertoárműveket, néhány pro-
dukciót más neves operaházakkal együttműködve állít szín-
padra, kiválasztva a leghíresebb, legjobb rendezőket, éneke-
seket, karmestereket, szereplőket.

Fiatal énekesekből Mozart-együttest alakítanak és a balett-
akadémia végzős növendékeiből összeállított junior együttes 
aktív szerepeltetését ígérik.

Vegyes érzésekkel fogadták a táncosok, a szakértők, a sajtó 
és a közönség a svájci származású Martin Schläpfer kineve-
zését a Bécsi Állami Balettegyüttes, a Wiener Staatsballett 
élére. Schläpfer a Bázeli Városi Színház egykori szólótánco-
sa, dolgozott a kanadai Royal Winnipeg Ballet-ben, a Bern 
Stadttheaterben és a Deutsche Oper am Rheinnál. Hogy 
van-e összefüggés az érkezése és a társulatból való töme-

ges kiválás között, az csak vélelmezhető, mindenesetre nagy 
megdöbbenést váltott ki, hogy az együttest 26 táncosa is el-
hagyta. Többek között olyan nagyszerű művészek szerződé-
sét nem hosszabbították meg, mint a Budapesten is jól is-
mert Irina Tsymbal, Szabó Richard, Nistor Laura, a remek 
moldovai szólista, Mihail Sosnovschi és Dumitru Taran. Távo-
zásukkal a négy férfiszólistából három már nem Bécsben foly-
tatja pályafutását. Néhány első szólista pedig máshova szer-
ződik: az osztrák Natascha Mair az English National Ballet-
hez megy, Jakob Feyferlik pedig az Amszterdami Operaház-
nál principalszólistaként folytatja pályafutását. Nagy űrt hagy 
maga után a távozó svéd első szólista, Nikisha Fogo is.

Martin Schläpfer szerencsére nem a Düsseldorfban koráb-
ban már bemutatott, saját Hattyúk tava-koreográfiáját tűzi 
műsorra, amely egyébként nem aratott osztatlan sikert, ha-
nem Rudolf Nureyev alkotását, amely a nézők kedvence,  
vagyis a siker garantált.

Gálával búcsúztatták a Milánóba 
távozó balettigazgatót
Ne feledkezzünk el a távozó balettigazgató, Manuel Legris 
tízéves sikeres tevékenységéről sem, amely során a klasszi-
kus művek mellett a 20-21. század kiemelkedő koreográfu-
sainak darabjai is bekerültek az osztrák balett történetébe. 
A párizsi operából érkezett danseur étoile mint aktív táncos, 

Szöveg:  Tér i  Evely n és Pél i  Nag y K ata I  Fotó:  A shley Tay lor,  T i l lman Fr anzen 

VILÁGSZÍNPAD

SCHL ÄPFER VÁLTOT TA LEGRIST 
A WIENER STA ATSBALLE T T ÉLÉN 

VILÁGSZÍNPAD

koreográfus és igazgató rövid időn belül elnyerte az együt-
tes és a közönség bizalmát, majd az elismerését is. Úgy tűnt, 
hogy Manuel Legrist nem lehet méltó módon elbúcsúztatni, 
de mégis sikerült, az elmúlt 10 év alkotásaiból készült gála-
program online bemutatásával, amit Delbó Balázs örökített 
meg hozzáértő, remek filmfelvételeivel. A Legris-éra fantasz-
tikus dokumentációja volt, amely összefoglalta tevékenységé-
nek legfontosabb állomásait: Rudolf Nureyev emlékére kilenc 
gálát szervezett, felújította a Raymondát, A hattyúk tavát,  
a Don Quijote-ét, a Csipkerózsikát és A diótörőt. Reper-
toáron tartotta Balanchine, John Cranko, Jerome Robbins, 
John Neumeier, Frederick Ashton darabjait. Bemutatta Ro-
land Petit Denevér című balettjét, Boris Eifman Giselle Rouge 
című produkcióját, Pierre Lacotte eredeti Coppelia-verzióját 
és számos kortárs alkotó művét, köztük Edward Clug, Jiří 
Kylián, Jean-Christophe Maillot, Nacho Duato, José Martinez, 
Angelin Preljocaj darabjait.

Legris lehetőséget adott több fiatal koreográfusnak is a be-
mutatkozásra, közöttük volt Eno Peci, Andrej Kajdanovszkij, 
Vesna Orlic. Az elmúlt operaházi évad utolsó közönség előtt 
megtartott, három egyfelvonásos balettje között a társulat-
tól szintén búcsúzó Lukács András koreográfiája is szerepelt, 
Movements to Stravinsky címmel.

Manuel Legris nagy munkabírású, dolgozni szerető ember 
volt, a bécsi operaház örökös tagjává választották. Pályafu-
tásában új fejezet indul, mivel a milánói Scalába szerződött,  
a balettigazgatói posztra.

Személycserék és reformok 
a bécsi opera balettiskolájában
Nemcsak új kulturális irányok és víziók felé nyitott a bécsi 
Opera, hanem az oktatásban is jelentős lépésre szánta el ma-
gát. Egy átfogó vizsgálatot követően a bécsi balettakadémián 
tapasztalt hiányosságok miatt leváltották az eddigi vezetőt,  
a román Simona Noja-Nebylát, akinek a helyére a görög 
származású Christiana Stefanou érkezett. Erről még június-

ban adott ki közleményt az operaház vezetése, amely szerint 
az iskola az utóbbi időben nem szentelt kellő figyelmet az 
előadások, a próbák és az iskolai teljesítmény miatt a gye-
rekekre nehezedő nyomásra. Az osztrák kormány áprilisban 
indított vizsgálatot az intézmény ellen. Hírügynökségi forrá-
sok szerint 16 meghallgatás és 24 interjú után kiderült, hogy 
az iskola dohányzásra buzdította a 10–18 év közötti diákokat, 
mondván, túl nagy a ruhaméretük és le kéne fogyniuk. Emel-
lett a gyerekeket sokszor hívták a keresztnevük helyett a ru-
haméretük alapján.

A folyamatos testszégyenítés és fogyásra kényszerítés miatt 
sok diák anorexiás vagy bulimiás lett. A tréningek során fizikai 
bántalmazások is érték őket.

A vizsgálat feltárta a balettakadémián zajló durva oktatási 
módszereket, a verbális bántalmazásokat, valamint az irányí-
tás és a minőségi munka teljes hiányát. Christiana Stefanou 
az akadémia megújítása jegyében új koncepciót dolgozott ki, 
amely egyebek mellett olyan tanrendet alkalmaz, amelyben 
„figyelni fognak a gyerekek személyes fejlődésére, és számos 
intézkedést hoznak annak érdekében, hogy megvédjék fizikai 
és mentális jólétüket”. „A diákok biztonságos, kreatív és ma-
gas szakmai színvonalú környezetben dolgozhatnak, hogy a 
fejlődésük a lehető legszélesebb körű legyen” – közölte az új 
igazgató. A jelenlegi oktatók maradhatnak az akadémián, ha 
a következő évben az értékelésük pozitív lesz. A javaslatok 
között szerepel, hogy valamennyi oktatóteremre tegyenek 
üvegajtót, és cseréljék ki a termek régi padlóit. Az 1771-ben 
alapított balettakadémiának jelenleg nagyjából 130 diákja van, 
a 10 és 18 év közötti fiatalok csaknem 80 százaléka külföld-
ről érkezett.

Christiana Stefanou táncosnői és pedagógiai pályafutása 
nemzetközileg is elismert. Az iskola pedagógiai módszereinek 
megújításába bevonta Samuel Wuerstent, a lausanne-i verse-
nyek moderntánc-pedagógusát, valamint a Rotterdami Tánc-
fesztivál igazgatóját és több más neves táncszakembert.
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Kicsit korábbról, a nyelv, a vers, a dramaturgia, valamint  
a színházi élet átalakulásától kell kezdenünk: 1730-ban, ami-
kor Anna elfoglalta a trónt Oroszországban, ijesztően kevés 
lehetőséget talált színházi előadások létrehozására, ezért 
meggyőzte II. Ágostot, hogy varsói operaházából küldjön 
hozzá egy csapat olasz zenészt és színészt. 1731-ben egy 
nagyjából 40 fős társaság érkezett Moszkvába, és noha Anna 
nem beszélt olaszul, a commedia dell’ arte és az intermezzi 
darabjaikkal remekül elszórakoztatták őt. Az orosz ember 
úgy hiszi, a tánc, amit jár, az az élet, és annak spiritualitásá-
nak ünneplése. Népi táncaiban minden emberi tulajdonság 
életre kel. A népi tánc baletté válása az egyik legérdekesebb 
része az orosz kultúrának. Az első orosz színházat 1673-
ban alapította I. Alekszej cár, így éppen egyidős a párizsi 
Comédie-Française-szal, és az első balettet Matvejev bojár 
rendezte, Orfeus címmel. Valószínűleg volt abban turpisság, 
hogy sok olasz és francia táncost neveztek meg a színlapon, 
de ők gyakran orosz jobbágyokból udvari táncossá váló fi-
atalok voltak álnéven, balettmesterekként viszont a legkivá-
lóbb olasz és francia művészek dolgoztak. Az 1800-as évek-
ben iparosok és kistisztviselők gyermekei is kezdtek bekerül-
ni a balett-társulatokba. 

Az író, Alekszandr Szergejevics Puskin progresszív politikai 
gondolkodó és művész volt, hű védelmezője és kritikusa  
a balett műfajának. Azt írja Anyegin című verses regényé-
ben, hogy Charles Louis Didelot, aki a Szentpéterváron el-
töltött 20 év alatt az orosz balett alapjainak megteremtésén 

fáradozott, tett annyit, vagy még többet is a kultúráért, mint 
a teljes francia irodalom, Corneille vagy akár Racine. Puskin 
leghíresebb balettet idéző sorai Anyegin monológjában han-
goznak el:

         „Nagy nympha-raj kíséretében
         Isztominánk ott áll középen,
         Ragyog s lebeg a könnyű test,
         Hegedűszót les, légiest.
         A padlót most fél lábbal érve,
         Másikkal lassan kört jelez,
         Majd szökken, száll és lengedez
         – Aeolus szája fújt pihére? –,
         Most megperdül s forog tovább,
         S lábhoz lendül a fürge láb.”

Anyegin ugyan nagyon unja az előadást, de a szerző talán 
nem: a híres orosz balerina, Avdotja Isztomina alakját idézi 
meg elragadtatva Puskin. Isztomina már 1816-ban lábujjhe-
gyen táncolt, elsőként az orosz balerinák között. Kutatók 
egyetértenek abban, hogy Puskin nemcsak az irodalommal, 
hanem a többi művészeti ággal is egyenrangúnak tartotta  
a balettet. 

Talán irónia is megbújik Puskin soraiban, mégis úgy idézi meg 
a táncot, mint a költészet ihletőjét. „Aeolus szája fújt pihé-
re?” – sorával Puskin arra utal, hogy a táncosnő nem volt 
éppen a legjobb formájában, előadása nem volt elmélyült. 

Az orosz irodalom a szegények és a gazdagok közti végtelen távolság, a tánc és a melankólia, 
a ragyogás és a bukás közt egyensúlyozó paródiák, tragédiák világa. Az orosz balett, amely  
a világon első helyet vívott ki magának szépségével, párhuzamosan fejlődött az elmúlt csaknem 
300 évben a fanyar, ugyanakkor érzelmekkel, groteszk humorral, zenével és nagylelkűséggel teli 
orosz irodalommal. A két művészeti ág összefonódása sok ezer fantasztikus történetet és alkotást 
eredményezett, ezek közül a két Alekszandr Puskint emeljük ki, akik nagyon nagy hatással voltak 
az orosz balettre. Egyikük költő és drámaíró, másikuk balettmester és művész.

Mar x L aur a tanulmány a I  Fotó:  OSZMI Táncarchí v um, Csi l l ag Pál

A KÉT ALEKSZANDR PUSKIN  
az orosz költészet és balett összefonódásának nagy alakjai      

Az író líceumi évei alatt balettozni tanult, méghozzá hat esz-
tendőn keresztül kétszer egy héten. Akkoriban a társastán-
cot így tanították a fiatal arisztokratáknak, s nem csak nekik, 
a professzionális balett-táncosok is csupán ennyit gyakorol-
tak. Gyermekkorában tanult népi táncokat is, amelyek óriási 
szerepet játszottak az orosz zene, opera és balett kialaku-
lásában. Az arisztokrácia azonban ezzel a tánccal már nem 
foglalkozott, amire Puskin reflektál is a regényben:

         „Most más tánc jön: mazurka. Régen
         Ha megzendült a hangszeren,
         Ropogott sarkaktól keményen
         S rengett a parkettes terem,
         Ablak csörrent a tánc-zenébe.
         Most? Mint a dámák, csúszva-lépve
         Siklunk tükör-padlón tovább.
         Örülhetünk, hogy legalább
         Kisvárosban, falun, vidéken
         Él még a régi szép szokás:

         Ugrás, bajusz, lábdobbanás –
         Nincs változás az ősi képen,
         Idáig zsarnokunk se hat:
         A kóros, új orosz divat.”

Puskin látta, hogy Didelot az orosz balett alapjait teremti 
meg, követi a francia Jean-Georges Noverre táncművész és 
balettmester újító elveit az érzelmek kifejezése, a természe-
tesség és a valódi drámaiság terén. Noverre hiányolta a kor-
társak előadásaiból a valódi expresszivitást, gépiesnek látta 
a táncot („Gépiesen – szólás ma ez” – írja Puskin is), feles-
leges allegóriákkal agyonnyomva. Abban hitt, hogy a balett 
egyesíti a drámát, a zenét, a képzőművészetet és a táncot, 
amelyben a kifejezőerő az első. Jelentősen hatott rá Marie 
Sallé 18. századi vezető balerina stílusa, kifejezésbeli újításai, 
a rizsporos paróka és a maszkok letétele, a könnyű szoknya 
viselése a nehézkes, súlyos ruhák helyett. Az 1760-ban meg-
jelent Levelek a táncról és a balettről című munkája nagy vi-
hart kavart a korabeli Európában. Didelot is követte ezeket 

az elveket, és a helyi jellegzetességek, az orosz irodalomból 
merített témák, az érzelmi karakterizáció tekintetében már 
a romantikus balett előfutára volt. Ő volt az első, aki Puskin 
műveit színpadra állította: A kaukázusi fogoly (1823), vala-
mint a Ruszlán és Ludmilla (1824) című balettet a szentpé-
tervári Mariinszkij Színházban rendezte meg. 

Az 1820-as években versengés indult a moszkvai és a péter-
vári balett között, ami kedvező hatással volt az orosz balett 
fejlődésére, és erős inspirációt kapott a népi játékoktól, népi 
mulatságoktól. Puskin nyelvhez, tánchoz és zenéhez fűző-
dő szakértelme, a románcokhoz való különleges vonzódása, 
írói képességei egyaránt nagy hatással voltak az orosz ba-
lettre. Verseiből, epikai műveiből dalok, operák, balettelő-
adások és színművek születtek. A népdalokhoz erősen kötő-
dő orosz kultúra Puskin számára természetes közeg, alkotói 
szabadságot nyújtó háttér. Egyik legismertebb drámájából, 
a Borisz Godunovból Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij írt 
operát, és bőven akadnak benne orosz népdalok. Másik is-
mert művét, az Anyegint Csajkovszkij zenésítette meg, te-
lis-tele tűzdelve románcokkal – amely műfaj Puskin lírájában 
teljesedett ki, és máig él az orosz kultúrában. A Pikk dáma 
és a Poltava című Puskin-darabot is színpadra alkalmazta 
Csajkovszkij (az opera címe: Mazeppa), és ezek, valamint  
A bronzlovas, A bahcsiszeráji szökőkút ma is játszott művek 
világszerte opera-, sok tánccal bővített opera- vagy balett-
előadás formájában. S ha nem is az eredeti szcenárió szerint, 
de a világ számos országában szerepelnek a repertoárokon.

A „másik” Alekszandr Puskin, a balett-táncos, balettmester, 
a Marinszkiij Balett, később, 1934-től a Kirov Balett mestere 
és vezető táncosa 1925-től 1970-ig, sokak szerint nagyobb 
hatással volt a műfaj fejlődésére a 20. században, mint az 
metodikai alapokat lefektető Agrippina Vaganova. 

Mestere Vlagyimir Ponomarev volt, 25 évesen kezdett taní-
tani és a férfitechnikára specializálódott. A Kirov Balett mes-
tereként a legnagyobb balettművészek köszönhetik neki pá-
lyafutásukat. Mihail Barisnyikov szerint lépéskombinációinak 
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logikája tette hatékonnyá a munkáját, amiket a táncos izom-
zatához és nem a klasszikus balett követelményeihez igazí-
tott. Jól lehetett gyakorolni ezeket, és minél többször végez-
te el egy táncos, annál inkább klasszikusbalett-táncossá vált. 
Puskin segítette tanítványait egyéniségük megtalálásában is. 
Türelmes és kedves volt hozzájuk. Hallgatók ezreit vezette 
be a balett művészetébe, két tanítványát pedig világszerte 
ismerik: Rudolf Nureyevet és Mihail Barisnyikovot. Mindket-
ten hatalmas sikereket értek el az akkori Szovjetunióban, 
majd emigrációjukat követően a nagyvilágban. Elismerően 
nyilatkoztak Alekszandr Puskinról, aki a legnagyobb hatással 
volt rájuk. Rajtuk kívül – az ismertebb táncosok közül – nála 
tanult Nyikita Dolgusin és Jurij Szolovjov is. Nagyon szerény, 
belső tisztaságú ember volt, akit a korszak legnagyobb pe-
dagógusaként tartanak számon. 

Nureyev évekig élt Puskin otthonában, később a fontosabb 
előadások előtt szundikálhatott kicsiny apartmanjában, és 

Puskin felesége – korábban maga is Kirov-táncos – vigyázott, 
hogy kipihenhesse magát. A Puskin család és Nureyev meg-
hitt kapcsolatát mutatja be néhány jelentében Ralph Fiennes 
2018-as, The White Crow című, Nureyevről szóló életrajzi 
filmje. Puskin szerepét a rendező-színész Fiennes játssza, aki 
a Royal Ballet óráin készült a hiteles alakítására. Barisnyikov 
később ugyanazon a kis szófán pihent fontosabb előadásai 
előtt, mint Nureyev. „Sokan jöttek hozzá a világ minden 
tájáról – mondja Barisnyikov –, és ő hagyta a táncosokat  
a saját fejükkel gondolkodni, ült a terem egyik sarkában, és 
csendesen beszélt hozzájuk. Ismerte tanítványai gondolata-
it, érzelmeit, empátiával közelített hozzájuk, ami hatalmas 
ajándék volt.”

Talán ezen a ponton találkozik a művészetben az esztétika  
a morállal, ahol a szépség tisztán és természetesen tűnik elő, 
és reményt ad arra, hogy mi magunk is lehetünk csodálato-
sak, ahogyan a költő Puskin gondolta. 

TANULMÁNY
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gg tánc eger – beetHoven 
– roberto galvan: v. szimFónia 

A IX. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál nyitó 
előadása volt az argentin koreográfus, Roberto 
Galvan darabja, amelyet Beethoven V. szimfó-
niájára készített a GG Tánc Eger táncosai szá-
mára. Augusztus 11-től az online térben zaj-
lottak a próbák, mivel az alkotó és assziszten-
sei Buenos Airesből jelentkeztek be nap mint 
nap az egriek próbatermébe. A táncfesztivál 
szervezői, ahogy az elmúlt években, úgy most 
is különös figyelmet fordítottak a független,  
a kiemelt, illetve a nemzeti kategóriában lévő 
együttesek és szakemberek meghívására.  
A szeptember 23–27. között megrendezett 
eseményen a táncszakma kiválóságait láthatta  
a közönség.

Feledi project – metamorFózis, 
2020. november 3., nemzeti 
táncszínHáz
A Metamorfózis Kafka novelláján alapul. Egy 
valóságos világot ábrázol, hogy az hová tart. 
Drámaian érdekes, abszurd világ. Groteszk lá-
tásmód és parabolikus szerkezet. Visszatérünk 
a kezdeti állati létünkhöz. Az állatok az ember 

előtti világot képviselik. Az ember igazi mivol-
tát a féreglét, állatiasság jelképezi. Ez magya-
rázza azt, hogy miért szerette ennyire Kafka a 
férgeket, bogarakat. Az ember és a világunk is 
más állapot felé tart, és ha nem változtatunk, 
akkor egy groteszk, radikális világban találjuk 
magunkat. 
Váratlan és végzetszerű, amely megpecsételi 
az emberiség sorsát. Az ember saját maga el-
lensége. Mindenkiben ott van a groteszkség, a 
torzulás. A belső állattá változás metaforikus, 
nem emberhez méltó élés, állatként tud csak 
teljesebb ösztönös ember lenni, ám kérdés, 
hogy ez hová vezethet.
Az előadás a társadalom és annak elkorcso-
sulása, torzulása, átalakulásának konfliktusára 
épül. Lázadásnak is vehetjük, amely a sors ellen 
irányul. Az átváltozása végeredményben teljes 
elidegenedés a világtól.
Az előadás zenéje Philip Glass azonos című 
műve, amit Tóth Marianna élő zongorajáték-
kal ad elő.  

minden (is) – goda gábor új 
darabja az artus stúdióban 
bemutató: 2020. október 9.

Az önellentmondás jó ideje az Artus egyik 
alaptémája. Hogyan jelennek meg az életünk-
ben olyan lényegi fogalmak, mint a minden,  
a semmi, az örökké, a soha és a csend, ame-
lyek – ha jobban belegondolunk – a valóságban 
nem is léteznek. Vagy igen? Hiszen évezredek 
óta ezeket kutatjuk.
Az Artus épületét bekalandozó performance 
térben mindenhol, időben mindenkor játszó-
dik. A játszó is néző, a néző is játszó. Színház 
is, tánc is, képzőművészet is, zene is, vetítések, 
interaktív helyzetek, képek és mondatok, egy-
szóval Artus (is).

8+1 új produkcióval készül 
a közép-európa táncszín-
Ház a 2020/21-es évadra 
Egy korábbi előadás továbbgondolása, két si-
keres programsorozat folytatása, egy új meg-
alapozása és egy elmaradt premier pótlása 

mellett egyik legsikeresebb előadásuk második 
felvonásával bővül a KET repertoárja.
Október 20-án látható az évad első bemuta-
tója, amelyet Cserepes Gyula, az If jú Koreog-
ráfusok Fórumának nyertes pályázója, 2019-
es demonstrációját továbbgondolva készít el, 
Bardo címen. Az előadás a magyar nyelvterü-
leten fellelhető, az emberi élet kezdetét és vé-
gét kijelölő két pillérhez kötődő hagyományo-
kat, szokásokat, hiedelmeket vizsgálva a köztes 
lét állapotára összpontosít.

idei lábán-díjasok  
Augusztus 31-én a Trafóban immár 15. alka-
lommal hirdették ki a legjobb hazai kortárs-
tánc-produkciókat elismerő díjat, valamint  
a színházi alkotókat méltató elismerést.
A díjátadó műsorvezetője Ladányi Andrea 
Kossuth-díjas táncművész volt, az elismerése-
ket Marozsán Erika színművész, Eötvös Péter 
Kossuth-díjas zeneszerző, valamint a Halász-
kuratórium tagjai adták át. A Lábán-emlék-
plakettek és a Halász Péter-díj emblematikus 
figurája Szabó Ádám Munkácsy-díjas szobrász-
művész alkotásai.
A Trafó Kortárs Művészetek Háza és a MU 
Színház által 2005-ben alapított Lábán Rudolf-
díj az elmúlt másfél évtizedben rangos szakmai 
elismeréssé, díjátadója pedig a hazai kortárs-
tánc-élet kiemelt eseményévé, ünnepévé vált. 
A 20. századi európai modern táncművészet 
újító személyiségéről elnevezett elismerésre 
független esztétákból, kritikusokból és szakúj-
ságírókból álló testület nominálja a produkció-
kat. A 15. Lábán-díjra a kurátorok a 2019-ben 
bemutatott előadások közül hatot jelöltek, kö-
zülük az idén is kettő kapta meg az elismerést.
Jenna Jalonen finn származású, Magyaror-
szágon élő és alkotó táncos-koreográfus,  
a Collective Dope egyik alapítótagja a BEAT – 
„I just wish to feel you” című előadásért nyerte 
el a díjat, amelyet Jonas Garrido Verwert hol-
land táncossal valósított meg. Cuhorka Emese 
és Molnár Csaba pedig a Mestermunka című 
előadásért érdemelték ki az elismerést. 
A Lábán-különdíjat – ahogyan azt már koráb-
ban nyilvánosságra hozták – a Műhely Ala-
pítvány érdemelte ki Az Ismeretlen Kutatása 
című projektért. 
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Berger Gyula, Bővülő Terek

REFLEKTORFÉNYBEN REFLEKTORFÉNYBEN

Adja magát a kérdés: miben volt más az idei rendezvény 
vagy mi az, amire számíthattak a fesztivállátogatók? Van-e 
visszatérő eleme az eseménynek, amit az online térben is 
meg lehetett tartani? 

A legfontosabb szempont, hogy olyan művészeknek kínál-
nak bemutatkozási lehetőséget, akik másképp nem jutnának 
el Magyarországra, nincsenek benne egy már létező hálóza-
ti rendszerben.

A külföldiek mellett pedig nagyon fontosnak tartják a szer-
vezők, hogy a nemzetközi fesztivál szövetében magyar alko-
tók is megjelenhessenek, különös tekintettel az L1 Egyesü-
let tagjainak és rezidens művészeinek a munkáira. Az idén 
a tavasz óta átrendeződött utazási lehetőségek miatt a kül-
földi meghívottak nagy részét le kellett mondani, a helyüket 
pedig hazai művészek alkotásai vették át. 

A szervezők zártkörű forgatási napokat tűztek ki, részben 
Budapesten, a Bakelit Multi Art Centerben, amely a kezde-
tek óta befogadója a fesztiválnak, valamint az idén harmadik 
éve helyszínt adó monori Egy Falu – Egy Város Egyesület 
monori és csévharaszti helyszínein. Mivel a fő szempontnak 

megfelelően nézők nélkül rögzítették az előadásokat (akár 
helyszínspecifikusan), fontos volt, hogy a kamera képviselje 
a mindenkori néző szemszögét, ezzel Lajti Balázsra (aki szin-
tén állandó partnere az egyesületnek) alkotói feladatokat is 
bíztak. Az esemény minden évben nagy gondot fordít a do-
kumentációra, és az idén két művészét, Syporca Whandalt 
és Kovács Istvánt bízta meg azzal, hogy összeállításokat ké-
szítsen a forgatásokról. Mindketten saját munkával is fellép-
tek az online fesztiválon.

Különleges kezdése, felütése volt az eseménynek Szemessy 
Kinga (az L1 Egyesület rezidens művésze) Szószóró – játékos 
keretekbe ágyazott művészinterjúk sorozata, amely betekin-
tést nyújtott a fesztiválon részt vevők gondolkodásába.

Élő Ráhangolás / Bemelegítés segítette azokat, akik a köz-
vetítések előtt, játékos formában szerettek volna közelebb 
kerülni egy-egy témához.

A fesztivál gerincét az este 7-kor kezdődő Premiervetíté-
sek sorozat adta, amely a korábbi évek Showcase program 
– rövid darabok seregszemléje struktúráját követte, vagyis 
legfeljebb 15 perces alkotásokat lehetett látni.

Szöveg:  L adjánszk i  Már ta ,  a fesz t i v ál  kur átor a  I  Fotók:  Kov ác s Is t v án,  Sy porca W handal

Az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület által szeptember 1–5. között megrendezett 19. 
L1danceFest az idén az online térbe költözött, ahol 14 előadás, 2 kiállítás és megnyitóakció, il-
letve 2 koncert várta a nézőket. A rendezvényen magyar fellépők mellett kanadai, litván, ukrán, 
lengyel, cseh, valamint egy Berlinben élő queer feminista művész munkájával találkozhattak.  
Az egyesület 10 önkéntesének közreműködésével létrejött különleges esemény minden évben 
a kortárs előadó-művészetek sokszínű képviselőit gyűjti össze.

Két kiállítás is fűszerezte az eseményt, az egyik a már ötödik 
éve a MAMŰ Galériával közösen Koroknai Zsolt DLA kurá-
tori közreműködésével bemutatott munkák, TestVonal cím-
mel, a másik pedig Syporca Whandal tavalyi kollázsképeinek 
videófelvétele (ahol L1-művészek portréit készítette el).

Erőteljesen jelen volt a fesztivál alatt társművészetünk, a zene. 
Varga Zsolt két koncert keretében szólóban és meghívott 
zenésztársaival közösen is fellépett. Az egyes alkotásokban 
az adott darabhoz zenét komponált, amely élőben előadott 
hangszövetként meghatározója lett a produkcióknak. 

Kiemelkedő, bár regisztrációhoz kötött, ezért csak élőben 
követhető esemény volt a Testbeszéd-konferencia köntös-
be bújt alkotói módszertanok. A minikonferencia nemes 
egyszerűséggel a testet helyezte a középpontba, és három 
teljesen más művészeti területen, illetve művészeti megfo-
galmazásban dolgozó alkotót hívott meg vendégelőadóként, 
egyben vitaindítóként. Bár vitára semmi ok nem volt, hiszen 
a konferencia hallgatósága – egy véletlenszerűen kialakult, 
érdeklődő kör – egymást elfogadó és támogató közegben 

érezhette magát, és gyönyörködhetett az erős, valamint 
egymástól különböző művészeti gondolatokban, témákban, 
képi megvalósulásokban. 

A fesztivál szervezői ingyen felajánlották a nézőknek a prog-
ramokba való bekapcsolódást, és minden erejükkel igye-
keztek a láthatóságot, a jelenlétet erősíteni, a figyelem kö-
zéppontjában maradni. Ahhoz képest, hogy milyen kis stáb 
tartja – szinte csak lelkesedéssel és elhivatottsággal – élet-
ben az eseményt, élvezetes és nagyon színvonalas öt napot 
tölthetett el a közönség a virtuális térben. Minden este ki-
emelkedő volt valamiért, és bizonyára az összes néző meg-
találta a maga kedvenc műsorszámát is. Az utolsó nap pedig 
a délutáni konferenciával, az átvezetéssel és a záró premier-
vetítésekkel egyfajta összegzése volt az L1danceFest 2020 
online kiadásának.

Az események, programok visszanézhetők 
az Elegy Hírek oldal videótárában 

vagy az egyesület weboldalán: www.L1.hu. 

Kovács Emese, Our Home Place

Kovács István, Rekviem

Veres Flóra, Vele a mozdulat meghalt

EGY BÁTOR LÉPÉSSEL 

AZ ONLINE TÉRBEN  
L 1 D A N C E F E S T  2 0 2 0 
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A klasszikus balett műfaja alapvetően megköveteli a fokozott, 
akár átlagon felüli ízületi mozgásterjedelmet, mozgékonysá-
got, valamint elengedhetetlen hozzá az izmok rugalmassága. 
Általánosan elfogadott nézet, hogy a táncosoknak rendszere-
sen, naponta akár többször is statikusan nyújtaniuk kell. Fon-
tos tisztázni a statikus nyújtás fogalmát: az adott izom ere-
dési, valamint tapadási, azaz kezdő- és végpontját a lehető 
legjobban eltávolítom egymástól, ezáltal az izomrostok telje-
sen kifeszülnek. Ezt a helyzetet megtartva az izomrost hossza 
változik. Mindenki számára ismerős a középiskolai testneve-
lésórán a rugózó hajolgatás nyújtott ülésben. Ezt ballisztikus 
nyújtásnak nevezzük, amelyről bebizonyosodott, hogy kifeje-
zetten káros, rövid és hosszú távon egyaránt.

Napjainkban a leginkább elterjedt metódus a statikus nyújtás, 
amikor egy testhelyzetet meghatározott ideig (általában 30-
90 másodpercig, szélsőséges esetben több percig, akár órá-
kig) kitartva távolítjuk egymástól az izom eredési és tapadási 
végpontjait. Gyakorlati példája ennek az angolspárgában való 
olvasás, valamint a balettrúdra helyezett lábbal történő spár-
gahelyzet kitartása.

Dr. Susan Mayes, az Ausztrál Balett vezető gyógytornásza 
– annak a táncmedicina-csapatnak a vezetője, amely David 
Hallberget, az ABT principal táncosát is sikeresen rehabili-
tálta két év kőkemény munkával – éveken át tartó kutatást 
végzett a társulat tagjain, főleg a boka-, a vádli- és a lábsérü-

A közösségimédia-platformok tele vannak mindenféle kitekert pózban olvasó, tanuló táncosok 
képével. Láttunk már széken nyújtó neves balett-táncost, angolspárgában szundikáló preprofesszi-
onális növendéket. De valóban hasznos ez a testnek? Milyen károsodások származhatnak ezekből 
a szokásokból, és mit javasolnak helyette a táncmedicina szakemberei, köztük Geréby Fruzsina 
gyógytornász-manuálterapeuta?

Szöveg: Geréby Fruzsina I A szerző fotóin Szilvási Anna kor társ táncművész

MIÉRT NE NYÚJTSUNK 
STATIKUSAN

A berögzült szokások veszélyei  

Z ülésben a hátul lévő lábra történő ismételt hajlás
fokozza a csípő ízületi mozgásterjedelmét,
megelőzi a panaszokat, a szöveti gyulladást. 

TÁNC ÉS EGÉSZSÉG

A békagyakorlat kitartott, statikus pozíciója helyett szorítsuk 
az egyik térdet a talajra, és emeljük lassan a lábszárat a levegőbe, 
majd engedjük vissza. Sose erőltessük a helyzetet.

TÁNC ÉS EGÉSZSÉG

léseket vizsgálva. Ebből kiderült, hogy azok a táncosok, akik 
napi szinten, hosszú időn keresztül nyújtották a vádliizmukat, 
jóval nagyobb eséllyel szenvedtek alsó végtagi, bokát és lábat 
érintő sérüléseket.

Ennek az egyik magyarázata lehet, hogy a nyújtás hatásá-
ra az izom elképzelhető, hogy hosszabb lesz, ám az izom-
erő, az izom összehúzódási és elernyedési képessége romlik.  
A klasszikus balettben az egy lábon végzett ugrások, forgá-
sok, variációk, koreográfiák összetettsége miatt elengedhe-
tetlenül fontos a megfelelő izomerő és az adott ízület stabili-
tása. Tehát a statikus nyújtás önmagában, megfelelő erősítés 
nélkül hosszú távon kifejezetten káros. Az izmot nem elég 
megnyújtani, a megváltozott hosszában meg is kell erősíteni.

Susan Mayes és csapata az eredményeket látva sérülésmeg-
előző intézkedéseket tett: a próbatermekből száműzték a ki-
fejezetten a nyújtás céljából elhelyezett zsámolyokat, helyette 
figyelmet fordítottak a táncosok oktatására és vádlierősítő 
gyakorlatokat tanítottak nekik. Azóta napi rendszerességgel 
egy lábon kivitelezett relevé gyakorlatokat végeznek. Ennek 
hatására minimálisra csökkent a lábat és a vádlit érintő tipikus 
sérülések, panaszok száma. Susan Mayes elmondása szerint 
ma már alig látni vádlit nyújtó táncost a próbatermeikben.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a nyújtással nem csak  
az izomzatra, az inakra és némely esetben a szalagokra ha-
tunk. A testet behálózó fascia – ez a pókhálóhoz hasonló 
szerkezetű kötőszövetes réteg, amely meghatározott rend-
szerekben behálózza az egész testünket, összekapcsolva az 
egymástól távol álló képleteket – borítja az izomzatot (is), 
ezáltal a nyújtás során erre is figyelni kell. A fascialáncolat – 
magyarul izompólyarendszer – idegvégződésekkel sűrűn ellá-
tott képlet, amely agyi szabályozás alatt áll. Az idegrendszer 

azt a mindenkori mozgástartományt, terjedelmet raktározza 
el normálisnak, amelyben a legtöbbet tartózkodunk. Nyújtás 
során kilépünk a komfortzónánkból, hiszen új, nagyobb ter-
jedelmet próbálunk létrehozni. Ilyenkor az idegrendszer vé-
dekező feszüléssel reagál, hogy meggátolja a sérülést. Ahhoz 
tehát, hogy ezt a feszülést, védekezést legyőzzük, kitartó is-
métlésre van szükség. Tehát minél többször tartózkodom az 
adott helyzetben, minél többször ismétlem az adott gyakor-
latot, az idegrendszer annál kevésbé fog védekezni ellene, hi-
szen annál ismerősebb lesz az adott mozgás. Tehát a statikus 
nyújtás helyett érdemes dinamikus, rendszeresen megismé-
telt, mobilizáló, azaz mozgásterjedelem-növelő gyakorlato-
kat végezni. Mindezek mellett pedig elengedhetetlenül fontos  
a megfelelő izomerő, az izom összehúzódási képességének fo-
kozása. A vezető fizioterápiás elmélet szerint ízületi mozgás-
terjedelmet bővíteni leginkább a funkcionális kapacitás terje-
delmének növelésével lehet (Functional Range Conditioning), 
ami az ízületi mozgásterjedelem véghelyzetében való erősí-
tést jelenti. Gyakorlati példája ennek a panché véghelyzeté-
ben történő repetitív lábemelések vagy oldalfekvő helyzet-
ben developpéban való, lassan ismételt lábemelések.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a sokáig kitartott, 
statikus nyújtási helyzetek hosszú távon nagy eséllyel vezet-
nek sérülésekhez, funkcióromláshoz. Helyettük dinamikusabb 
gyakorlatok és célzott izomerősítés javasolt.

Átalakítani egy évek óta berögzült megszokást nem kis fel-
adat. De ahogyan a cukros üdítőkről való leszokás is nehéz, 
ugyanakkor nem lehetetlen, úgy a napi rutinba beiktatott sta-
tikus nyújtási helyzetek mellőzése vagy átalakítása is nehéz 
az első hetekben, azonban mindenképpen megvalósítható, és 
ha megtesszük, a testünk garantáltan meghálálja. 

A csípőízület oldalra emelési véghelyzetében végzett gyakorlatok erősí-
tik az oldalra emelésért és kiforgatásért felelős izomcsoportokat, 
így fokozva az aktív mozgásterjedelmet az ízületben. 

Az en dehors helyzet fokozásához végezzünk a csípőízület kiforgatását erősítő 
gyakorlatokat. Oldalt fekvő helyzetben a labdát szorítva emeljük 
a felül lévő lábat, majd engedjük vissza vízszintesig. 
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TÁNC ÉS EGÉSZSÉG

A TÁNCOSTÁPLÁLKOZÁS: ELVÁRÁSOK KÖZÖTT VERGÔDVE   

Fotó:  Mészáros Cs aba 

Elég vékony tud-e lenni manapság egy balerina? Csupa kar-láb, „ropi” alkatokkal van tele a szín-
pad világszerte, és van arra példa idehaza is, hogy egy táncostól azért válnak meg, mert nehezen 
emelhető. A test alakjának, tömegének, összetételének alakítása kitüntetett jelentőségű a táncban, 
ahol a vékony testalkat megtartása az esztétikai szempontok és a sikeres teljesítmény fontos 
eleme. Rendkívül keskeny ugyanakkor az a sáv, amelynek az egyik határát a balettigazgatók és  
a mesterek, koreográfusok által megkívánt testkép alkotja, a másikat a dietetikusok, a táplálkozási 
szakemberek, valamint a pszichológusok által még egészségesnek tartott alkat. Ezt a mezsgyét 
jelöli ki két dietetikus, Shenker-Horváth Kinga és Asiama Evelyn. 

Általánosan elmondható, hogy a táncosok hamar megismer-
kednek a táplálkozás fontosságával. A lányok körében gya-
koriak (már akár tízéves kortól is) a különböző fogyókúrák. 
Sokan az energiaszegény tápanyagbevitellel járó divatdiéták 
alkalmazásakor kezdik el figyelni, hogy mit is fogyasztanak  
a napjuk során. Veszélyes, ha ilyenkor nem hiteles forrásból, 
hanem önjelölt táplálkozási tanácsadókon vagy a közösségi 
médián keresztül tájékozódnak, nem pedig szakemberektől, 
dietetikusoktól. 

Egy drasztikus diéta gyakran tápanyaghiányhoz vezethet, ez 
pedig fokozza a sérülések kialakulását, a kiszáradást, teljesít-
ménycsökkenést idézhet elő, valamint a hormonális zavarok 
és az emésztőrendszeri problémák kialakulásának esélyét is 
növeli. A táncosok maximális teljesítőképességének eléré-
séhez a megfelelő energia- és tápanyagbevitelnek, valamint 
a folyadékfogyasztásnak kitüntetett szerepe van. Az összes 
tápanyagot csak a kellően változatos, minél többféle élel-
miszercsoportot, illetve nyersanyagot tartalmazó étrenddel 
lehet biztosítani. 

MINDENT VAGY SEMMIT 
A táncosok körében talán a legnépszerűbb táplálkozási mód-
szer a mindent vagy semmit elv. Vagyis amíg nem jelentkezik ki-
fejezett panasz (például súlytöbblet, állandósuló fáradtság, hasi 
panaszok), addig a táncos rendszertelenül és következetlenül ét-
kezik. Amikor pedig az előbb említett tünetek valamelyikét ész-
leli magán, drasztikusan lecsökkenti az addigi energiabevitelét 
– akár egyik napról a másikra. Az erősen megszorító, akár az 
1000 kcal-t alig meghaladó fogyókúrák közkedveltek, különösen 
az előadást és a próbatáncot megelőző hetekben.

Óriási népszerűségnek örvendenek az alacsony szénhidrát-
tartalmú diéták is (például paleolit, ketogén), ezek azonban 
a táncosok számára sok kockázatot jelentenek.  

Az ilyen étrendek során a táncos drasztikusan lecsökkenti, 
akár teljesen mellőzi a legtöbb szénhidrátforrást, mint példá-
ul burgonya, gabonafélék (pékáruk, tésztafélék, rizs), hüvelye-
sek, gyümölcsfélék. Pedig az étrendjük alapját éppen a gabo-
nafélék, a zöldségek és a gyümölcsök kellene, hogy alkossák. 

Amikor testtömegcsökkentés a cél, elsősorban a hozzáadott 
cukortartalmú üdítőitalok, az édességek, a desszertek, a pék-
sütemények fogyasztását célszerű visszaszorítani.

AMITŐL VALÓJÁBAN HÍZHAT A TÁNCOS 
A hibás állítást, miszerint a szénhidrátok hizlalnak, sajnála-
tos módon gyakran halljuk edzőktől, tanároktól is. A spor-
tolók és a táncosok számára is elenged-
hetetlen a megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű szénhidrátbevitel. Ugyanis ezek  
a leggyorsabban és legjobban mobilizálható 
energiaforrások, amelyek az aktivitás során 
a szervezet legfőbb üzemanyagai. Különö-
sen az állóképességi teljesítmény szempont-
jából, így a táncban is meghatározók, minél 
intenzívebb a fizikai aktivitás, annál inkább 
a szénhidrátokat hasznosítja a szervezet. A 
szénhidrátok fogyasztásával megelőzhető a 
vércukorszint-ingadozás, az idő előtti kime-
rülés és fáradtság, ezáltal pedig a teljesítményromlás.

Érdemes megjegyezni, hogy a testtömegtöbbletet a szük-
séglet feletti energia okozza, származzon az bármelyik táp-
anyagból. Így ahelyett, hogy a táncostól teljes mértékben 
megvonunk bizonyos tápanyagokat, célszerű lenne személy-
re szabottan dietetikussal konzultálni: milyen élelmiszerek, 
milyen mennyiségben és miként időzítve javasoltak az adott 
táncos számára, és mely élelmiszereknek célszerű a fogyasz-
tását csökkenteni (nem tiltani).

AZ EVÉSZAVAROK ÚJ FAJTÁI   
A tánccal foglalkozók fokozott kockázatú populációnak szá-
mítanak a kóros táplálkozási magatartásformák (például 
anorexia, bulimia) kialakulását tekintve. Számukra ugyanis  
a testsúly ellenőrzése, a karcsúság a hivatásukhoz tartozik. 
Az evészavarok testi szövődményeként jelentkezhetnek 
menstruációs zavarok (amenorrhea), csontritkulás, ebből 

adódó gyakoribb törések. A női és a férfi táncosokat egy-
aránt érinti a relatív energiahiány (Relative energy deficiency 
– RED-S), amely gyakran előfordul náluk. 

A táncosok környezetében olyan fizikai és pszichikai 
stresszfaktorok vannak jelen, amelyek gyakran kiválthatják 
az említett betegségeket. Ilyenek többek között a karcsú-

ságot vagy előírt testsúlyt megkövetelő 
táncformák, a korai nőiessé válás érzése, 
az elszakadás a családtól, a testalkatra, 
testsúlyra vonatkozó bántó, szarkaszti-
kus mesteri megjegyzések, a fiatalon el-
kezdett diétázás, a rapid diéta, az elégte-
len energia- és tápanyagbevitel.  

Az anorexia és a bulimia mellett olyan 
evészavartípusokat is meg kell említe-
nünk, mint a testzsírfóbia vagy az egész-
ségesétel-függőség (orthorexia nervosa). 

Nem minősül evészavarnak, de érdemes figyelni az alábbi 
jelekre: társaságban való étkezések mellőzése, hosszas idő-
szakok étkezések nélkül, illetve az étkezések szándékos kiha-
gyása, aggodalmas, görcsös kalóriaszámlálás és „grammozás”, 
az ételekhez vagy az étkezéshez társuló szégyenérzet, eset-
leg bűnösség érzése.

A megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozás a jó egészség, ez-
által a sikeres táncteljesítmény egyik kulcsfontosságú ténye-
zője. Ezt is szem előtt kell tartaniuk a mestereknek, akik-
nek a hatásköre nem csupán a napi edzés- és próbameny-
nyiség meghatározására terjed ki, hanem felelősek a táncos 
egészségéért, testi, pszichés, személyiségbeli fejlődéséért is. 
A veszély felismerését és a kockázatok csökkentését segíti 
az edukáció, a veszélyeket és az azonosítást segítő jeleket, 
megküzdési stratégiákat is tartalmazó eljárásmódok, a szak-
emberek csapatmunkája (dietetikus, sportorvos, pszicholó-
gus, gyógytornász). 

TÁNC ÉS EGÉSZSÉG

A tápanyagok és szerepük
Az élelmiszerek azon összetevőit hív-
juk tápanyagoknak, amelyek az élet-
működéshez és a növekedéshez szük-
ségesek. A tápanyagok 6 csoportra 
oszthatók: szénhidrátok, zsírok, fehér-
jék, vitaminok, ásványi anyagok és víz.  
A szénhidrátok, zsírok, fehérjék a szer-
vezet alapvető energiaforrásai, egyben 
felépítő molekulái. A vitaminok és ás-
ványi anyagok az anyagcsere-folyama-
tok során végbemenő biokémiai reak-
ciókhoz nélkülözhetetlenek. A víz pe-
dig ezeknek az életfolyamatoknak a kö-
zegéül szolgál.
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új módszertani segédletek
A Magyar Táncművészeti Egyetem oktatói és külső szakértői új módszertani segédleteket dolgoztak ki a tánc öt formanyelvére az alapfokú művésze-
ti iskolák számára. Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 számú pályázat keretében készült kiadványokat létrehozó munkacsoportok olyan táncpedagógiai 
anyagot állítottak össze, amely szellemében, tartalmában és formájában egyaránt a legkorszerűbb szemléletet és metodikát tartalmazza. A folyamat- 
és tevékenység-központú, spirális-teraszos tananyag-elrendezésű, tematikus tervekből összeálló ismertetés a cél-feladat-eszköz pedagógiai kulcsfogal-
mak összefüggéseit következetesen megtartva, jól értelmezhetően mutatja be a tanulók komplex, a tánccal való személyiségfejlesztési lehetőségeit. 
Az évfolyamokhoz és a tantervekhez kapcsolódó módszertani példatár bőséges metodikai segítséget kínál. A kötetekben található ismeretanyag 
szilárd alapja lehet az iskolákban folyó innovatív fejlesztéseknek, amelyek változó korunk változó igényeihez igazodnak. 
A kiadványok az egyetemen ingyenesen hozzáférhetők, a hozzájuk tartozó gyakorlatok pedig a QR-kódokkal az alábbi linkeken elektronikus for-
mában letölthetők.
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