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REFLEKTORFÉNYBEN REFLEKTORFÉNYBEN

A mesternő végigkísérte az intézmény elmúlt 70 évét. Mi-
lyen volt a kezdet kezdete az akkor még Állami Balett In-
tézetben? 
Az volt ám a hősi időszak! Miután összeállt a tanári kar, rög-
vest elhatároztuk, hogy kidolgozunk egy tanmenetet, mi-
vel nem volt akkor még előkészítve semmi. Mindenki csak  
a saját területére koncentrált, és ezeket bizony össze kellett 
hangolni. Armasevszkaja orosz mesternő ezt megelőzően 
tartott egy gyors kurzust, amelyen átvettük három év anya-
gát. Az ő javaslatára kerültem be a tanári karba balettmes-
terként, noha akkor még csak 25 éves táncosnő voltam, 
nem pedig pedagógus. Láttam azt a mérhetetlen, fölényes 
tudást, amit az orosz mesterek birtokoltak a balett terén 
és azt az érzéket, amellyel bárkin azonnal meglátták, hogy 
mit tud, vagy hogy később hová fejleszthető. Hatalmas ta-
nulási vágyam volt, és látták, hogy van bennem tehetség  
a balettmesteri munkára. A pedagóguscsapatban szeretet-
tel fogadtak. A legtöbbjük idősebb volt, balettmesterként 
már tanított itt-ott és táncolt az Operában. Mások karak-
tertáncot, történelmi társastáncot oktattak, és külön mun-
kaközösségeket alkottak. A társastáncon kívül sok csoport 
tagja voltam, még az akrobatika pedagógiai közösségében, 
sőt a táncírásban is, ami borzasztó volt, mert soha nem tud-
tuk visszaolvasni azt, amit leírtunk. Az elején még nem tar-

tottam órákat, mert kevés osztály volt, és előnyt élveztek 
a tapasztaltabb balettmesterek, úgyhogy asszisztensként 
dolgoztam Lőrinc György igazgató mellett, akit többször 
helyettesítettem, ha elfoglaltsága akadt. Mindennap ott vol-
tam, és azáltal is tanultam, hogy asszisztáltam nála. Nagyon 
jól összedolgoztunk a karaktertáncot oktató Roboz Ágnes 
mesternővel. Megtanultam tőle mindent, és a Lopuhov-
könyvből kidolgoztuk a karaktertáncok rúdgyakorlatát 
is. Amikor aztán szülési szabadságra ment a tanév utolsó 
két hónapjában, megtartottam helyette az órákat például 
Orosz Adél, Róna Viktor, Havas Feri évfolyamában is. 

Nagyon érdekes és szép, tanulás szempontjából hihetetlenül 
eredményes volt ez a hősi időszak, amely körülbelül három 
évig tartott. Ezalatt összeállítottuk a tananyagot, és közben 
megjöttek a Szovjetunióból az ott tanuló mesterek. Egyikük 
Merényi Zsuzsa volt, a másik pedig Barkóczy Sándor, és ők 
mindent átadtak nekünk, amit ott összegyűjtöttek. Úgy érez-
tük, hogy valami fontos dolgot teszünk. Az eltelt 70 év alatt 
ebből az intézetből egyetem lett. Az újabb feladatokon és 
elismeréseken keresztül az alapvetően balettiskolának indu-
ló intézmény ma már elismert művészeket képez. Úgy gon-
dolom, hogy a kezdeti néhány esztendő jó alapokat adott 
ahhoz, hogy eljusson oda, ahol most tart. Egyetem lett, és 

Schanda Beáta inter jú ja

Fotók:  Mészáros Cs aba,  K anyó Bél a ,  M T E archí v um

magas szintű oktatás folyik, amelynek keretében diplomás 
táncosokat képeznek. Az intézet négy évvel a megalakulá-
sát követően már kibocsátott egy diplomás osztályt. Akkor 
abból az osztályból mindenki az Operában helyezkedett el.  
A későbbiekben persze a balett-társulat sem igényelt minden 
végzőst. Aztán néhány év múlva egy-egy évfolyamból meg-
alakultak a vidéki együttesek: a Pécsi Balett és a Győri Balett. 
De később ők sem tudtak felvenni mindenkit.

A balett egy nagyon klasszikus, nagyon szervezett, rend-
szerbe foglalt művészeti ág. Hogyan látja, mi az, amit meg 
kell őrizni, mi az, ahonnan tovább lehet lépni? Hogyan fej-
lődik ön szerint a tánc a 21. században? Mit őrzünk meg 
a régiektől, akár az orosz-szovjet mesterektől, és milyen 
irányban lehet változtatni?
Na, ez egy nagyon jó kérdés, mert nem mondhatom azt, 
hogy teljes mértékben el vagyok ragadtatva a vadonatúj 
művektől. Viszont szép számmal születtek tehetséges kore-
ográfusok az elmúlt 70 év alatt. Harangozó Gyula volt a mi 
időnkben a legjelentősebb alkotó az Operaházban, az ő da-
rabjait táncoltuk. Meghatározott stílusa volt, amit nehezen 
sajátítottak el azok, akik már másféle táncokat tanultak. Az 
intézetben nem foglalkoztak Harangozó-koreográfiákkal, 
noha mi bevittük oda némely táncát vagy egyes számokat. 
Már az első vizsgaelőadásnak is része volt például a Vörös-
bor című Harangozó-mű, de azért a vizsgák anyaga alapve-
tően a Vaganova-rendszeren képzett táncosoknak adott fel-
adatokat. Nagyon sok orosz-szovjet balettet tanultunk meg, 
azokat készen kaptuk ajándékba. Ezek olyan fejlődést köve-
teltek meg, amihez fel kellett nőni. Az operaházi balettmes-

terek ugyanúgy ezzel a technikával dolgoztak a gyakorlato-
kon, mint aztán később azokban a darabokban, amelyek 
újonnan születtek. Lassan elhatárolódtak a régi stílustól, de 
ez nem vált kárára az együttesnek, hanem hasznos volt, 
mert ezzel a metódussal fejlődtek, amit egyébként kötele-
ző volt megtanulni és csinálni. A magam részéről sok-sok 
éven keresztül voltam asszisztens a legkülönbözőbb osztá-
lyokban. Oda küldtek, ahol hiányzott a balettmester, és ott 
kellett helytállnom. Tulajdonképpen a tanulás hihetetlenül 
könnyű volt nekem, mert az Operában táncosnőként na-
ponta csináltam azt, amit kellett, a Balett Intézetben pedig 
továbbfejlődtem az ottaniaktól. Szóval sokkal szélesebb volt 
a látóköröm, mint bárki másnak, úgyhogy tulajdonképpen 
jolly joker voltam. 

Ebben a nem csekélynek nevezhető korban még szinte napi 
szinten követem a lépéseket és a nagyobb, jelentőségtelje-
sebb tehetségeket. Megtanulom a nevüket és figyelemmel 
kísérem a pályafutásukat, ott vagyok a vizsgaelőadásokon, 
és kinézem azokat, akikből lehet valami. Nem szoktam té-
vedni. Nagyon köszönöm a sorsnak a lehetőséget, hogy 
ezen a pályán voltam és vagyok. 

Mit mondana útravalóként a mai fiatal növendékeknek  
a pályájuk kezdetén? 
Fegyelem nélkül nincs tanulás. Az, hogy szeretik, amit csi-
nálnak, természetes, mert különben nem kerültek volna be 
az egyetemre. Van megfelelő testi adottságuk, rajonganak 
azért, amit csinálnak, de a fegyelmet meg kell tanulniuk, és 
az nagyon fontos, mert anélkül nem tudnak haladni.

Első végzős évfolyam: 1954
Évfolyamvezető: Nádasi Ferenc 

Ángyási Erzsébet, Boros Erzsébet
Menyhárt Jacqueline, Miklóssy Margit
Orosz Adél, Szumrák Vera
Wellisch Annamária, Koren Tamás
Pethő László, Róna Viktor
Szépvölgyi Imre, Tóth János

Az évfolyam tagja volt Havas Ferenc, 
akit az Operaház 
a végzés előtt szerződtetett.

A 70 éves Magyar Táncművészeti Egyetem 
alapítására emlékezik Mák Magda.

„Úgy éreztük, hogy valami 
fontos dolgot teszünk”

„Ebben a nem csekélynek nevezhető korban még 
szinte napi szinten követem a lépéseket és a na-
gyobb, jelentőségteljesebb tehetségeket. Megtanu-
lom a nevüket és figyelemmel kísérem a pályafu-
tásukat, ott vagyok a vizsgaelőadásokon, és kiné-
zem azokat, akikből lehet valami. Nem szoktam té-
vedni. Nagyon köszönöm a sorsnak a lehetőséget, 
hogy ezen a pályán voltam és vagyok.” 

Az alapító tantestület szakmai tanárai:

Bartos Irén (1917–1981), Hidas Hedvig (1915–2011),
Lőrinc György (1917–1996), Mák Magdolna (1925–),
Nádasi Ferenc (1893–1966), Roboz Ágnes (1926–),
Szalay Karola (1911–2001), Szentpál Olga (1895–1968),
Vályi Rózsi (1907–2003)

A mesternő a 60 éve végzett
első ÁBI végzős évfolyam tagjaival (2014)
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Jó néhány éve visszatérő narratíva, hogy míg több 10 év-
vel ezelőtt néhány ezer gyermek jelentkezett a klasszikus 
balettművészképzésre, manapság jó, ha százan. Azért 
ehhez hozzá kell tenni, hogy a Táncművészeti Egyetem 
művészképzőjébe jelentkezők szakmai felkészültsége és 
adottsága jóval kedvezőbb, mint anno. Ettől függetlenül 
jobb lenne, ha minél több gyerekből kellene kiválasztani  
a legjobbakat. Tudnak-e ezen a helyzeten változtatni a vi-
déki tehetségcentrumok?
Úgy gondolom, hogy erőteljesen változtatnak majd, leg-
alábbis nagyon nagy ebben a bizodalmam. Hiszen itt, Buda-

pesten, az intézmény campusán belül is éppen ezért élesz-
tettük újra az előkészítő balettstúdiót, illetve újrastruktu-
ráltuk az eddigi oktatási programot. Ennek köszönhetően 
tavaly mintegy nyolcvanan jártak erre az előképzésre. Ezzel 
egy olyan utánpótlásbázist szeretnénk megteremteni, amit 
mi nevelünk ki. A vidéki tehetségcentrumoknak is az a na-
gyon nagy előnye, hogy a tehetséges gyerekek egy kicsit 
hamarabb kerülnek be a sikeres felvételihez szükséges in-
tenzív képzésbe, ráadásul a saját lakóhelyükön. Vagyis nem 
kell elszakadni a szeretett balettmestertől sem. Mindig egy 

Az országban elsőként Szegeden és Oroszlányban indított vidéki tehetségcentrumot szeptem-
berben a Magyar Táncművészeti Egyetem. Az MTE szegedi partnerintézményében, a VargaBalett 
Táncműhelyben Varga József, Oroszlányban, a Silhouette Balett iskolában Csáky Mária irányítja  
a 8-10 évesek felkészítését. Az első esztendőben heti két 90 perces órán a képességfejlesztés 
mellett a klasszikus balett alapjainak elsajátítása lesz a növendékek feladata az egyetem által ki-
dolgozott tanmenet alapján. Az előkészítő balettstúdió-hálózat szakmai vezetője, Szitt Melinda 
szerint az utánpótlásbázis szélesítése volt a cél. 

     Szöveg: Péli Nagy Kata I Fotó: Czank Lív ia

ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁSBÁZIST ÉPÍT KI 
A TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM 

OKTATÁS OKTATÁS

olyan karizmatikus pedagógust választunk az adott helyszí-
nen – Szegeden Varga József, Oroszlányban Csáky Mária 
személyében –, akit az egyetem is elismer.

Ők mindketten Merényi-díjasok, ezt az elismerést évente 
azok kapják, akik számos tanítvánnyal járultak hozzá az 
egyetemen zajló klasszikus balettképzés utánpótlásához. 
Bizonyították pedagógiai és szakmai tudásukat, vagyis 
megvan a kölcsönös bizalom az egyetemi mesterek és  
a vidéki kollégák között.
Igen, ez így van, és terveink szerint további három városban 
hozunk létre hasonló tehetségcentrumokat a jövő tanévben, 
hiszen így a tehetséges vidéki gyerekeket hamarabb be tudjuk 
integrálni a képzésünkbe, a szülőkkel pedig előbb meg tudjuk 
ismertetni az egyetem campusát. A gyerekek év végi kis be-
mutatója ugyanis már az MTE-n lesz.

Ez tekinthető egyfajta előszűrésnek?
Igen, de ezzel senki nem veszít, hiszen ha a gyermek még-
sem alkalmas a profi táncosi pályára, azért még kap egy jó 
képzést és akár a helyi alap- vagy középfokú művészeti isko-
lában tudja folytatni a tanulmányait.

Ez azért egy kicsit átírja a művészképző első évfolyamá-
nak a tananyagát,, hiszen ha fölvesznek 12 kiváló előkép-
zettségű lányt és fiút, akkor őket már nem a nulláról kell 
elkezdeni tanítani.
Nem teljesen, mivel a klasszikus balettel abban a formában, 
amelyben az első évfolyamosok találkoznak az egyetemen, 
előtte nem ismerkednek meg. Az előképzőben csak azokat 
az alapvető koordinációs képességeket sajátítják el, amelyek 
manapság már sajnos problémát okoznak, nyilván a megvál-
tozott, mozgásszegény életmóddal is kapcsolatosan. Ezek-
ben tudjuk őket megerősíteni, mert önmagában az kevés, 
hogy valakinek jók az adottságai, ha az életkorának nem 
megfelelő a koordinációja.

Nagyon sok gyerek azért nem jelentkezik, még ha tehet-
séges is, mert tízévesen úgy gondolja, akár ő, akár a szü-
lő, hogy nem tud ekkora súlyú döntést meghozni a saját 
jövőjét illetően. Az előkészítő stúdiórendszer segít ezen?
Az ott töltött 2-3 év alatt kiderül, hogy valaki erre a pályára 
való-e. Addig el tudnak jönni a nyílt napokra, a szülő is meg 
ismerkedhet az egyetemi és a kollégiumi léttel, hiszen az is 
érthető, hogy tízévesen nehezebben engedik el a gyereket. 
Ezzel a szülő döntését is megkönnyítjük.
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Alkotóként mekkora részt vállal a jelenleg zajló próbákban?  
A darab különböző jelenetekből, képekből áll, amelyeket 
összefűzve állítunk színpadra. A kreációs folyamat kezdetén 
beszélgettünk arról, hogy igyekszünk ránk nem jellemző mó-
don mindenféle narratívát kerülni, ami nem olyan egyszerű, 
ha az ember ahhoz van szokva, hogy valamilyen dramaturgia 
mentén alkot. A darab ívét ebben az esetben az egyes ké-
pek dinamikája, ritmikája, hangulati hullámzása diktálta sor-
rendiség adja. A rendszer valahogy a jelenetek energiájának 
egymásra hatásából áll fel. Egy szabad asszociációs játékról 
van szó. Annak a témakörnek, amelyet most körbejárunk, 
azon szakaszait, aspektusait ragadtam meg, amelyek szá-
momra érdekesek, azokat a képeket koreografálom meg. 
Más részeket Juronics Tamás, a társulat művészeti vezetője 
készít el, és van egy vendégünk, akit speciálisan erre a darab-
ra hívtunk meg, ő Kurucz Sándor, aki az urban stílust hozza 
be, nem annyira a formai jelleget, mint inkább a dinamikai 
hatást próbáljuk beleszőni a darabba.

Az utóbbi időben gyakrabban láttunk a társulattól „történet-
mesélős” vagy konkrét gondolati ívek mentén megvalósuló 
darabokat, mint például a Bernarda Alba háza, a Coppélia, 
a Credo, a Carmina Burana. Mi motiválta a váltást? 
Ez összetett kérdés. Nagyon hiszünk abban, főleg Juronics 
Tamás művészeti vezető, aki meghatározza a társulat arcula-
tát, hogy a modern tánc és a kortárs táncszínház eszközeivel 
is lehet, érdemes és kell is történetet mesélni az emberek-
nek. Hiszen ebben tudják egy kicsit jobban elhelyezni magu-
kat, kevésbé idegenül hat, szélesebb rétegekhez tud eljutni 
a műfaj. Ettől függetlenül már korábban is akadtak olyan da-
rabjaink, amelyeknél körülírt atmoszférája volt az előadás-
nak, vagy valamiféle háttértematikája és nem egy tetten ér-
hető, történeti szála. Ezáltal sokkal jobban előtérbe kerül-
tek a szereplők, a táncosok közötti energiák, vagyis inkább  

a dinamika, a belső feszültség dominált, és ebben a most ké-
szülő darabban is erre törekszünk. És hát egyfajta frissítés is 
mindig kell. Azt se felejtsük el, hogy nagyot változott a világ, 
és ez szorosan összefügg a most készülő mű tematikájával. 
Nagyon kevés a fogódzó körülöttünk és sok az információ. 
A mostani helyzetből, ha bármit kiragadnánk, úgy tűnhet, 
hogy vakok vagyunk a többi iránt.

Ezt most nagyon érdekesen írta körül, vagyis ha bármi-
lyen konkrét problematikára vagy gondolatiságra kon-
centrálnának, az pillanatok alatt aktualitását veszítené, 
így jobb, ha az emóciókra hagyatkoznak?
Annyiféle új hatás és kellemetlen inger lépett be az életünk-
be napi szinten, hogyha történetet akarunk ebből szőni, az 
vagy túlságosan sok mindenről szólna, vagy ha csak néhány 
dolgot emelünk ki, az kizárná a többit és nem mutatná meg 
a valóság igazi lényegét. Igyekszünk egyben nézni a képet, és 
konkrét konfliktusok helyett a történések emberekre gya-
korolt hatásaira fókuszálni.

Vagyis egyfajta káosz tükre lenne, ha jól értem.
Így van. Az alkotási folyamat általában nézve is nagyon sok-
rétű és sok tőről fakadhat. Messze nem az egyetlen az, ami-
kor az ember bármiféle dramaturgiával rendelkező művet 
alkot. A mostani darabunk igazából egy kísérlet, legalábbis 
annak indult és nagyon érdekes tanulságai vannak.

Azok a részek, amelyeket ön készít, alapvetően miből táp-
lálkoznak? Milyen motivációk alapján készülnek? 
Amin éppen dolgozom, az egy kicsit utópisztikus, egy egy-
re bővülő folyamatot ábrázol, két emberből indul ki, aztán 
csatlakoznak hozzájuk mások. Egy nagyon bonyolult egymásra 
utaltságot jelenít meg, egymást motiválva, érintve, impulzuso-
kat adva a szereplők egymáshoz érnek, segítséget adnak, ami 

NEM KELL VALAMILYENNEK 
LENNEM! 

– CZÁR GERGELY AZ ÖNKIFEJEZÉS KERESÉSÉNEK IZGALMÁRÓL 

A Szegedi Kortárs Balett december elejére tervezett új bemutatója, 
a Blue / The Black Painting több alkotó munkája, köztük van a társulat 

táncművésze-próbavezetője, koreográfusasszisztense, Czár Gergely, aki a szegedi művészeti 
műhely inkubátorában nem először fog önálló alkotásba. Az új szerepkörre tudatosan készül 
már évek óta, hiszen elvégezte a Táncművészeti Egyetem szakirányú felsőfokú képzését is. 

A vele készült interjúban beszél arról is, hogy lesz-e valaha „czárgeris” stílus, 
és hogy hogyan kerülhető el az, hogy a mesterektől kapott inspiráció utánzássá váljon.

REFLEKTORFÉNYBEN

Szöveg: Péli Nagy Kata I Fotó: Lakatos János  

Czár Gergely

Graziano Bongiovanni
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egyébként teljesen általános dolog volna, de a mostani hely-
zetben már másfajta tartalommal bír. Egy másik jelenetem-
nek az volt az alapmotivációja, hogy rengeteg információ ér 
minket, és nincs körülöttünk csend, mindig van valami, amit 
éppen az ember olvasott, amit éppen most jelentettek be, 
amire megint figyelni kell, de eddig nem kellett: hogy mikor 
érjek haza, hogy mit hordjak, hogy mit mondhatok, mit nem 
mondhatok, kit hogy hívhatok. Bizonyos szavakat tilos, más 
szavakat kötelező mondanom, hogy korrekt maradjak. Na-
gyon sokféle szempontból, ideológiai, vallási, politikai néze-
teket tekintve mi az, amiről beszélhetek, mi az, amiről nem, 
rengeteg dolog az, ami felénk gyűrűzik. Azt gondolom, hogy 
ekkora mennyiségű információ feldolgozása szinte lehetet-
len, nem az intelligencia vagy az agy végessége miatt, hanem 
mert nem vagyunk rá berendezkedve, hogy ezt az ingerhal-
mazt negatív hatások nélkül fogadjuk be. Az a frusztráció, 
amely minket ér nap mint nap, folyamatos belső zajt kelt, za-
katol a fejünkben és nem hagy nyugodni, olyan, mint egy bel-
ső szellem, amelytől nehéz megszabadulni. Erről egy szólót 
kreáltam, amely később duetté válik, megoldásokat keresve, 
de erre nincs megoldás, legalábbis a szokványos eszközeink-
kel. Egy másik szólómat az eddig stabilnak hitt dolgok eltű-
nése inspirálta, mintha a talaj egy kicsit bizonytalan lenne, 
mozogna, csúszkálna, ezekkel játszunk folyamatosan.

Lényegében el is mondta, le is festette, hogy koreográ-
fusként miképp képzeli el azt, amit a színpadra álmodik. 
Most egy olyan életpályaszakaszban van, amikor szóló-
táncos mivoltát fenntartva, de mégis lassacskán az alko-
tásra kezd összpontosítani. Egy olyan társulatban dolgo-
zik, amelynek a művészeti vezetőjének rendkívül markáns  
a mozgásvilága és a gondolatisága, hogyan tudja megtalálni  
a maga stílusát, elkerülni azt, hogy az inspiráció ne váljon 
utánzássá?
Az, hogy itt vagyok és látok magam előtt egy valóban markáns 
és nemcsak a társulat szempontjából, hanem a magyarországi 
táncszcénában is meghatározó példát, az egyfelől iskola, más-
felől valóban magában rejti a veszélyét annak, hogy tudat alatt 
utánamenjek, amit nem is akarok tagadni. Nyilvánvaló, hogy  
a kezdeti próbálkozásaimnál jelen volt és van, a gondolkodás-
ban talán kicsit jobban, mint mozgásformájában, hiszen már csak  

a fizikai különbségek miatt is nagyon más a mozgáskultúránk.
Most arról beszél, hogy Juronics Tamás alkatilag más, 
mint ön? 
Igen, és ettől fogva teljesen mások a dinamikáink. Az ő 
stílusa letisztult, bár most ez a darab épp egy olyan pró-
bálkozás, amelyben ő is új utakat keres, azért megvan  
a maga kimunkált mozgásvilága, amelyben nagyon hatá-
rozottan és magabiztosan mozog, nekem ez még nincs 
meg. Minden egyes alkalommal, amikor saját darabot ké-
szítek, előjön az önkifejezésnek egy olyan rétege, amely új  
a számomra, és ennek a felfedezésnek az izgalma nem len-
ne jó, ha hiányozna. Az jó, hogy van egy alap, amelyből el-
indulok, és egyre közelítek afelé, amit majd egyszer a sa-
játomnak mondhatok. Nem tudom, lesz-e olyan, hogy ez 
„czárgeris”, nem is biztos, hogy lennie kell, de mindenesetre 
a leginkább inspiratív dolog ebben a folyamatban a magam 
felé közelítés. Ez egy önkutatás, egy pszichológiai útvesz-
tőben való barangolás. Erre itt, a társulatban jó lehetőség 
van, mivel nagy nyitottsággal állnak hozzá, mint minden más-
hoz. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy tudok időt szakíta-
ni arra, hogy kísérletezzek ezekkel. Nem kell valamilyennek 
lennem, nem kell egyfajta stílust követnem, inkább témák és 
tartalmak mentén dolgozunk. Most az önkifejezés keresésé-
nek izgalmát élem.

Hol van ennek a határa? Tehát ha ad absurdum teljesen 
szélsőséges irányba menne el, ami már nem is hasonlít 
ahhoz, ami a Szegedi Kortárs Balett stílusa, volnának so-
rompók, amelyek megállítanák, mondván ez már nem fér 
bele?
Nem hiszem. Egy társulat arculata ritkán jó, ha formai sé-
mákon nyugszik. Az a megújulás gátja lenne. Az új utak ke-
resése egy művészeti műhely sajátja kell legyen, mint ahogy 
az önállóság és a szabad gondolkodás is. Szerintem a miénk 
egy jó alkotóműhely, és azon túl, hogy megvannak a maga 
művészeti törvényszerűségei és aspektusai, nagy a szabad-
ság. Nem hiszem, hogy lenne olyan, hacsak nem ideológia-
ilag és tartalmilag annyira sarkos dologról volna szó, amely 
már romboló lenne – bár abban is volna egyfajta merészség 
és bátorság –, ami bármiféle ellenállásba ütközne. 

Szeptember 23-án mutatta be a GG Tánc Eger az ön legutób-
bi koreográfiáját, amelyet Beethoven V. szimfóniájára készített. 
Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy sokáig tartott, amíg meg-
találta a zenemű valódi üzenetét. Mára már teljesen megértet-
te ezt az üzenetet, vagy azért még maradtak sötét foltok?
Idestova csaknem 15 éve fontolgatom, hogy Beethoven  
V. szimfóniájára készítek egy koreográfiát. Ugyanakkor meg 
kell érteni a teljes, négy tételből álló zeneművet, nem elég 
csak a nagyon híres nyitányát. Az egész, mindössze har-
mincöt perces műnek nagyon világos struktúrája és üzenete 
van, a teljes zenei anyag megértése nem volt könnyű. Még  
a pandémia előtt megegyeztünk Tamással (Topolánszky Ta-
más, a GG Tánc Eger művészeti vezetője – a szerk.), hogy 
ezt a darabot vesszük alapul a koreográfiához. Látok hason-
lóságokat a zenemű akkori kontextusa és a mai helyzet kö-
zött. Akkoriban a nagy francia forradalom kezdetén jártunk, 
ami – ha tetszik, ha nem – megváltoztatta az emberiség 
történelmét. Sosem gondoltam volna, hogy a szimfóniában 
érzékelhető mindent elsöprő változás ennyire gyorsan, eny-
nyire brutálisan érkezik meg a mi világunkba is, járvány for-
májában. Ugyanúgy megállította és felforgatta a világunkat  
a koronavírus, mint annak idején a francia forradalom. És 
még csak ezt követően fogjuk igazán látni a járvány gaz-
dasági hatásait. A művészetben gyakorlatilag teljes leállást 
eredményezett, a színházak bezártak, nincsenek új elő-
adások, mert a nézők nem mehetnek be a teátrumba. Ezt  

a helyzetet nem lehet sokáig fenntartani, ezért új kifejezési 
módok, az alkotás új formái jelentek meg. A pandémia meg-
rengette, alapjaiban rázta meg a művészvilágot. Az utóhatá-
sai pedig egyre erősebbek, és velünk lesznek még a követ-
kező három évben is. Sosem gondoltam volna, hogy egy ko-
reográfiát digitális platformon keresztül fogunk létrehozni.
 
A zenemű kiválasztásakor tudta-e, hogy Magyarországon 
Beethoven V. szimfóniájának különös jelentése is van, 
hiszen 1956 forradalmi eseményeinek idején a rádió ezt  
a zenét sugározta, mivel nem volt más tartalom, és azóta 
is emblematikus műnek számít hazánkban?
Igen, hallottam arról, hogy a magyar nép számára emblema-
tikus műről van szó. Miután mélyen beleástam magam  
a zene megértésébe, rájöttem, hogy egy új világ eljövete-
lét hirdeti. A műben lévő változások teljes univerzumokat 
ölelnek fel, megjelenítik a klasszicizmus, az addigi, nevez-
zük így, establishment megroppanását, amit valami új do-
log váltott fel. Amikor online el tudtuk kezdeni a munkát 
a társulattal, egyértelmű vízióm, elképzelésem volt a tánc-
cal, a testi formákkal, saját magunkkal kapcsolatban. Nem  
a kultúra szól a politikáról, hanem ebben az életben mind-
annyian politikusok vagyunk, a testünkön keresztül szólunk 
a politikáról. És itt most nem pártpolitikáról beszélek. Ami-
kor elkezdtük próbálni a darabot, ha jól emlékszem, már 
négy hónapja voltunk karanténba zárva. A testünket hasz-

Roberto Galvan argentin koreográfus már 1992-ben művet alkotott Szegeden, majd 28 évvel 
később, a pandémia miatt online koreografált – ezúttal a GG Tánc Egernek. Lapunknak adott in-
terjújában beszélt arról, hogy látta leomlani a berlini falat és szerinte Piazzolla, valamint Beethoven 
zenéje egyaránt a forradalmi változásról szól. A diktatúra alatt rendszert bíráló darabjai miatt 
felgyújtották a próbatermét, és most sem hívják fesztiválokra. Véleménye szerint a járvány miatt 
új kifejezési formákat kell találnunk.   

A spanyol nyelvű interjút készítette: Imre Lőrinc ) Fotó: Tarnavölgyi Zoltán, a képek a Szegedi Kortárs Balett próbáin készültek  

REFLEKTORFÉNYBEN NÉGYSZEMKÖZT

Még senki sem 
hozott létre ilyen 
koreográfiát  

Még senki sem 
hozott létre ilyen 
koreográfiát  

Nem tudom, lesz-e olyan, hogy ez „czárgeris”, nem is biztos, hogy lennie kell, de mindenesetre  

a leginkább inspiratív dolog ebben a folyamatban a magam felé közelítés. Ez egy önkutatás, 

egy pszichológiai útvesztőben való barangolás. Erre itt, a társulatban nagyon jó lehetőség 

van, mivel nagy nyitottsággal állnak hozzá, mint minden máshoz.
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nálva, a táncon keresztül kellett ismét feltennünk a kérdést: 
hogyan fejezzük ki magunkat, mit fogunk most csinálni, mi 
fog történni ebben a megváltozott világban?  
 
Hogyan jellemezné a próbafolyamatot, hatékonynak bizo-
nyult, vagy nagyon sok nehézséget hozott magával? Hi-
szen nem tudott Magyarországra utazni, személyesen ta-
lálkozni a táncosaival.
Mindkettő igaz. Egyszerre volt nagyon nehéz és rendkívül 
hatékony. Amikor elhatároztuk Tamással, hogy megcsináljuk 
az előadást online, először is találnunk kellett egy megfelelő 
munkamódszert. Hiszen nem tudtunk összegyűlni egy pró-
bateremben, mindannyian az otthonunkban voltunk. Egy öt-
fős tánccsoportom volt itt Argentínában: Sergio Maximiliano 
Villalba, María Kuhmichel, Candela Rodríguez, Mauro 
Cacciatore és Lihuén Fiorotto, de mi sem találkozhattunk sze-
mélyesen. Az eredmény végül anélkül született, hogy egyszer 
is érintkeztünk volna egymással akár Argentínában, akár Ma-
gyarországon. Minden a kommunikáción és a munkamódsze-
ren múlt, és azon, hogy miként tudtuk egymáshoz eljuttatni  
a darabrészeket. Én személy szerint könnyebben dolgozom 
egy zenei struktúra alapján. Beethoven zeneművének a té-
mái és az azokra írt variációk határozták meg a koreográfiát. 
Emellett szükségünk volt egy történetre, amely lépésről lé-
pésre bontakozott ki, amikor már a magyarországi táncosok-
kal is kapcsolatba tudtunk lépni. Mi itt, Argentínában kidol-
goztunk egy hatékony munkamódszert, de meg kellett nézni 
a munka második fázisában, hogy hogyan tudunk együttmű-
ködni az egri társulattal. Amit közösen megalkottunk, az me-
rőben újszerű volt. Ebben a formában, úgy, hogy mindenki 
otthonról, a többiektől elzárva keltette életre a mozdulato-
kat, még senki sem hozott létre egy ilyen koreográfiát.

Hogyan jellemezné a társulat hozzáállását? Elveszítették 
egy picit a lelkesedésüket azért, mert mindenkinek egye-
dül kellett próbálnia, jóval ingerszegényebb környezetben, 

vagy épp ellenkezőleg: próbálták ebből az újfajta munka-
módszerből kihozni a maximumot?
Főként a munka második fázisában voltak bizonytalansága-
ink, hogy hogyan tudunk majd együtt dolgozni az egri társu-
lat bevonásával. Meg kellett találnunk ebben a formában is  
a megfelelő munkamódszert, az eredmény pedig nagyon lát-
ványosra sikeredett. Vagyis az a szenvedély, elhivatottság és az 
a szeretet, ahogy ehhez a típusú alkotói munkához viszonyul-
tak, teljesen egyedülálló volt. Az alkotás alatt egymásra talál-
tunk. Az itteni és az egri társulat között nagyon erős érzelmi 
kötelék alakult ki, éppen azért, mert valami teljesen újat kel-
lett létrehoznunk, és ezt mindenki kihívásként fogta fel. Nagy 
kedvvel és buzgalommal vetették bele magukat a munkába. 
Ha ez a hozzáállás nem lett volna meg, a mű sem készül el.

Nemrég felújított egy majdnem 30 éves darabot is a Sze-
gedi Kortárs Balett számára, a Koncert tangóharmonikára 
és zenekarra címűt, Piazzolla zenéjére. A mű alapjául az 
argentin tangó szolgált. Mit gondol, hogyan változott az 
elmúlt három évtizedben a tánc, a tangó szerepe, és mit 
üzen ma nekünk ez a műfaj?
A szegedi társulat számára felújított darabomat eredeti-
leg 1992-ben készítettem. Éppen ebben az évben kezdtem 
Magyarországon dolgozni, a rendszerváltás után nem sok-
kal. Előtte Svájcban is éltem, és ott voltam például 1989-ben  
a berlini fal lebontásánál. Az európai változások részévé vál-
tam. Imre Zoltánnal, a szegedi balett alapítójával Izrael-
ben ismerkedtem meg, és 1992-ben felkért, hogy készít-
sek egy darabot a társulat számára. Személyesen nekem és  
a szegedieknek is nagyon fontos volt ez a felkérés. Abból  
a társulatból olyan művészek indultak el, mint Topolánszky Ta-
más, Bodor Johanna, Juronics Tamás vagy Pataki András, akik 
most a mai magyar kortárs tánc vezető alakjai. De említhet-
ném még Lőrinc Katalint vagy Bozsik Yvette-et is, mindannyian 
nagyon fiatalok, 25-26 évesek voltak akkor. És amit létrehoz-
tunk közösen, az az egész magyar kortárs táncművészet része 

lett. A darab akkor és most is ugyanolyan aktuális. Ez a ko-
reográfia Astor Piazzolla zenéjére támaszkodik, ami szintén  
a változásról szól. Talán mondhatjuk, hogy most még aktuá-
lisabb az üzenete, mint akkoriban volt. És hogy mi történik 
ma a tangóval? Nos, Argentínában, Buenos Airesben, a tan-
gó szülőhazájában egy évig nem táncolhatnak az emberek, 
mert nem érintkezhetnek egymással a vírus miatt. Zárva 
tartanak a szalonok. Képzeljük csak el annak a változásnak 
a mélységét, amit a vírus okozott. Emiatt az apró kis lény 
miatt a tangó szülőhazájában az emberek nem táncolhatnak 
tangót. Rendben, ha valaki a párjával van karanténban, ak-
kor táncolhat, feltölthet videókat az internetre, de aki egye-
dül van a lezárások idején, semmit sem tud csinálni.
 
Mintha valakinek hirtelen megparancsolták volna, hogy 
nem gyakorolhatja tovább a kedvenc hobbiját.
A tangó lelkét akkor is az órák, a szalonok, a bemutatók adják. 
Azáltal, hogy nincsenek fizikai érintkezések, nincsenek új nö-
vendékek, ki kellett dolgozni az online tangóórák módszerét, 
ami valljuk be, teljes őrültség. Általánosságban beszélve min-
denféle tánccal ugyanez történik, és meg kell találnunk az új 
kifejezési formákat, mert nem fogunk visszatérni teljes egészé-
ben a korábbi világunkhoz. Újra kellett strukturálnunk az egé-
szet, a helyzet rákényszerített minket az újragondolásra. Ma-
gyarországon is négy-öt hónapig tartó lezárások voltak, ugye?
 
Nagyjából három hónapig tartó szigorú korlátozások voltak, 
majd a nyári nyitást követően ismét a bevezették ezeket.
Az elszigeteltség érzése, akár ha sportolsz valamit, tangózol 
vagy fizikai úton fejezed ki magadat, nagymértékben meg-
nehezül. Vagy teljesen ellehetetlenül, vagy új csatornákat 
kell találni a fizikai önkifejezésre. Nem beszélve arról, hogy 
mentálisan is teljesen becsavarodhatunk ettől a helyzettől.

Hogyan írná le a kapcsolatát a mostani argentin politikai 
rendszerrel? Értelmezhetjük úgy, hogy a művei, a művé-
szete egyfajta protestálás a politikával szemben?

Azt gondolom, hogy a művészetnek a politikáról kell szólnia. 
Főként egy olyan generáció tagjai számára, akik megtapasztal-
ták, hogy milyen diktatúrában élni. Ilyen alapon sok hasonlóság 
van Argentína és Magyarország között, ahol én is részese le-
hettem annak az időszaknak, amikor végleg lebomlott a szoci-
alizmus. Talán ön nem is, de a szülei, nagyszülei tudják, milyen 
volt diktatúrában élni. Én 1983-ig katonai diktatúrában éltem 
Argentínában, majd két évvel később, mindössze húszévesen 
mentem át Európába. Számomra a művészet politika, de nem 
a közéleti csatározások szintjén. Azt vallom, hogy a művészek-
nek nem szabad semmilyen politikai párt mellett elköteleződ-
niük. Nekem saját gondolataim vannak, amik nem lehetnek po-
litikai érdekek által vezéreltek. Jelenleg egyébként ezek a gon-
dolatok közelebb állnak az aktuális kormány gondolataihoz. De 
egy évvel ezelőttig, négy éven keresztül nagyon nem értettem 
egyet a kormány politikai irányzatával, és akkor úgy döntöttem, 
hogy olyan művet kell színpadra állítanom, ami kifejezi a szemé-
lyes gondolataimat. Nagyon erős kritikai művet hoztam létre 
egy olyan kormánnyal szemben, amely egyáltalán nem bírta az 
ellenvéleményt.

Érték támadások, esetleg fenyegetések emiatt a politikai 
rendszer oldaláról?
Nem, szó szerinti fenyegetéseket nem kaptam, de például 
nem is hívtak meg a hivatalos fesztiválokra. Ez is a cenzúra 
egyik megnyilvánulási formája. De éltem és dolgoztam na-
gyon kemény diktatúra alatt is a 80-as években – ne feled-
je, 16 évesen kezdtem el táncolni –, ám a táncra még min-
dig nem úgy tekintenek, mint Európában. Itt, Argentínában  
a táncnak szexuális töltete, forradalmi jelentése van, a tra-
díciókat idézi fel. A mai rendszerben már nincsenek olyan 
nyilvánvaló jelei a diktatúra elnyomásának, mint régebben, 
amikor például a San Martín társulat tagjaként felgyújtot-
ták a próbatermünket, vagy ma már nem fenyeget börtön  
a műveimért. De azért valljuk be, az, hogy nem hívnak meg 
egy fesztiválra, csak azért, mert nem tetszik a hatalomnak  
a darabod, szintén eléggé abszurd. 

NÉGYSZEMKÖZTNÉGYSZEMKÖZT
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Az alkotó személyes jelenlétét nélkülözve, „távmunkában”, kizárólag online kapcsolaton 
keresztül hozta létre a GG Tánc Eger társulata legutóbbi darabját, Beethoven V. címmel.  

Az argentin koreográfus, Roberto Galvan Buenos Airesből tanította be öt táncosa segítségével 
a művet, amit sikerrel mutattak be Egerben, szeptember 23-án. A próbafolyamat nehézségeiről 

és eredményeiről Kelemen Dorottya, a társulat koreográfusasszisztense számolt be. 

Videóról vagy internetes kapcsolaton keresztül betanulni 
egy darabot nehéz feladat, főleg egy egész társulat szá-
mára például azért, mert két dimenzióban láthatók a moz-
dulatok, anélkül, hogy pontosan elhelyezhetők lennének  
a térben. Hogy tudtak megbirkózni ezzel?
Az első lépések nagyon nehezek voltak, mivel eddig nem dolgoz-
tunk együtt Robertóval még egy kurzus erejéig sem, ezért nem 
ismertük a mozgásminőségét. Ő maga is egyfajta kísérleti művet 
szeretett volna létrehozni azzal, hogy az utcai táncokat vegyítette 
a kortárs tánccal. Ezt kellett nekünk először videón keresztül ma-
gunkba szippantanunk. Az első darabrészletek elsajátítása megle-

hetősen izzasztó feladat volt, de miután megtanultuk a matériát, ő 
és az asszisztensei kijavították, majd elmondták, hogy hogyan kell 
a mozdulatokat értelmezni. Ezt követően már sokkal gyorsabban 
tudtunk haladni.

A módszerük szerint különböző szegmenseket, frag-
mentumokat kaptak meg előre, majd Galvan ezeket élő 
videókapcsolaton keresztül helyezte el a térben.
Nagyon sok információ érkezett, videóanyagok, a zene partitú-
rája, tényleg mindent átküldtek nekünk online. Különböző map-
pákba helyezték el ezeket és megszabták, hogy mikor melyikkel 

Szöveg:  Pél i  Nag y K ata I  Fotó:  Gál  Gábor   

T U DT U K ,  H OGY A  L EH E T E T L EN N EL 
P RÓ BÁ L KOZU N K 
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foglalkozunk aznap. A próbákról is készültek felvéte-
lek, amiket vissza tudtunk nézni, az instrukciókat 
megkereshettük, összehasonlítottuk az ő vi-
deójukat a miénkkel, nagyon hasznos volt.

Jó néhány évvel ezelőtt ez még el-
képzelhetetlen lett volna, mert nem 
voltak meg a szükséges technikai 
feltételek. 
Pontosan, nekünk is fel kellett készülni. 
Minden egyes próbán kiderült, hogy kell 
még egy hangszóró, egy kábel, le kell töl-
teni még egy alkalmazást, az első két hét 
tényleg nagyon nehéz volt. Mindig újabb prob-
lémába ütköztünk, mikor némítsd le, mikor vedd le  
a hangot, honnan jobb hallani, ő osztja meg a zenét vagy 
mi stb. Viszont az első néhány hét után már nagyon gördüléke-
nyen működtek a dolgok. 

Az utcai táncokból építkezik a mű, de keveredik a kortárs 
műfajokkal. Mennyire volt szokatlan a társulat számára ez 
a stílus? 
Kortárs táncon alapszik a mozgáskészlete és az életérzése a darab-
nak, az egymáshoz való viszonyulás az, amit kiragadott az alkotó  
a streetdance-es vagy a hiphopos világból. Nagyon izgalmas, hogy 
klasszikus zenéről beszélünk, és mégis modernnek számított a sa-
ját korában. Főleg Beethoven V. szimfóniája sokkolta az akkori 
közönséget. Azzal, hogy modern és fiatalos mozdulatokat kap-

csolunk a zenéhez, még a mai világban is megállja 
a helyét. 

Roberto Galvan a magyar nézők szá-
mára nem túlzottan ismert alkotó, 
noha 28 évvel ezelőtt készített egy 
darabot a Szegedi Kortárs Balett 
számára Koncert tangóharmoniká-
ra és zenekarra címmel, amit né-
hány hónappal ezelőtt újítottak fel 
a szegediek. Ezt követően született 

meg az önök darabja. Volt a kettőnek 
valamiféle kapcsolata egymással? 

Együttesvezetőnk, Topolánszky Tamás dolgozott 
már korábban együtt Roberto Galvannal, épp a sze-

gedi darab eredeti bemutatójában. Most hogy felújították, 
felfrissült ez az ismeretség, és rájött, hogy azt az energiát, amivel 
Roberto rendelkezik, az ötletességét szeretné hozzánk is elhozni, 
hogy mi is találkozzunk ezzel a mozgáskultúrával és gondolatisággal. 

Az argentin és a magyar ember habitusban nagyon hasonlít 
egymáshoz, mennyire tudtak egymásra hangolódni?
Roberto temperamentumos személyiség, ugyanakkor nagyon jó 
pedagógus. Pontosan érezte, hogy mikor mennyi türelemre van 
szükség, mennyi idő kell, hogy előrébb haladjunk. Tudtuk, hogy  
a lehetetlennel próbálkozunk, mindennap sikerélmény volt, ami-
kor előrébb jutottunk a darabbal. 
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„Romániában a kortárs tánc gyerekcipőben jár” és a „bu-
karesti kezdeményezések sem ütik meg a nemzetközi szin-
tet” – tágítja ki egész Romániára a fiatalok (ön)kritikus vé-
leményét Bordás Attila, akinek bukaresti munkái nyomán 
és a CAMP2 szervezőjeként mind a magyar, mind a román 
táncszcénáról vannak tapasztalatai. Noha András Lóránt 
is utal arra, hogy ez ügyben rengeteg tennivaló van még 
Romániában, kifejezetten pozitívan látja a helyzetet („nem 
kell a kőkorszakból indítani a dolgokat”, „elindult egy lavina, 
amit nem lehet megállítani”), ami elsőre meglepőnek tűn-
het, nem egészen fél évvel azt követően, hogy be kellett 
szüntetnie az általa vezetett tánctársulat működését. Vava 
Stefanescu sem tagadja, hogy akadnak problémák, viszont 
úgy látja, a romániai táncszcéna Franciaországgal való élő 
kapcsolatával, a maga sokféleségével és a színházi előadástól 
inkább a performance felé, a színházi dramaturgiától a tánc-
dramaturgia irányába való elmozdulásával megállja a helyét 
a nemzetközi tánctéren is. Sőt, arra is utalt, hogy a 1990-es 
évek végén és a 2000-es évek elején a Romániából érke-
ző táncelőadások kifejezetten innovatívnak számítottak és 
nemzetközi szinten elismertek voltak3. Véleménye szerint 
színvonal tekintetében nincs különbség a romániai magyar 
és a román táncdarabok között. Nem dolgunk igazságot ten-
ni a markánsan eltérő vélemények között, a romániai jel-
legzetességek azonban a hazai helyzetet is jobban megvilá-
gíthatják, az erdélyi magyar táncszcéna sajátosságai, illetve  
a román szcénával való közössége pedig közös kulturális gyö-
kereink és kapcsolatunk miatt lehet tanulságos mindannyi-
unk számára. 

AZ OKTATÁSI ÉS TÁMOGATÁSI STRUKTÚRÁK HIÁNYA 
Bármilyen tudásról, tudományról legyen is szó napjainkban, 
alapjukat az intézményes oktatási rendszer képezi, és ez  
a mester-tanítvány viszony nagyobb súlyát leszámítva a mű-
vészeti ágak esetén sincs másképp. Magyarországon jobban 
állunk ebben a tekintetben: a Magyar Táncművészeti Egyete-
men kívül több középiskolában van professzionális tánckép-
zés balett- és kortárstánc-órákkal, létezik (?4) főiskolai szintű 
kortárstánc-alkotó képzés (Budapesti Kortárstánc Főiskola), 
egész hálózata alakult ki az alapfokú művészeti oktatásnak, 
a Nemzeti Balett saját intézetet hozott létre utánpótlásá-
nak biztosítására, az MTE kihelyezett tagozatokon határon 
innen és túl képezi széles spektrumban a szakembereket. 
Romániában hét helyen van lehetőség gimnáziumokban ki-
emelt szinten táncot tanulni, azonban ez elsősorban klasz-
szikus balettképzést jelent, illetve létezik egy Táncakadé-
mia, ahol felsőfokú képesítést lehet szerezni táncosként, és  
a képzések fókusza itt is a Vaganova-alapú klasszikus balett. 
E szűkösséggel szemben több román egyetemen és főisko-
lán van koreográfus szak5, Bukaresten kívül például Kolozs-
váron, Marosvásárhelyen és Jászvárosban. 

András Lóránt, a marosvásárhelyi koreográfusképzés köz-
ponti alakja szerint egyszerűen „nincs kigondolva a rendszer 
a legalacsonyabb szinttől a legmagasabbig”, a koreográfus 
szakokra „komoly képzettséggel kellene, hogy érkezzenek 
az emberek, de ilyenek nincsenek”, ráadásul „nem lehet im-
portálni se táncosokat, se koreográfusokat az oktatásba, 
legfeljebb ideig-óráig”. Bordás Attila még kritikusabban látja 
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Szegedi Kortárs Balett – Bernarda Alba háza

Üdítő élmény volt néhány évvel ezelőtt 
Kisvárdán látni a marosvásárhelyi András Ló-
ránt Társulat Fade out című táncelőadását, 
amely játszi könnyedséggel és szellemesség-
gel mutatta fel egyik elemi létélményünket, 
a valamire való folyamatos várakozást. Ezek 
után az egyik Fade outban szereplő táncos,  
a Közép-Európa Táncszínházhoz frissen szer-
ződött Dabóczi Dávid szájából meglepő volt 
hallani a romániai magyar táncszcéna kapcsán, 
hogy „otthon nem állunk jól”, illetve „amikor 
kijöttem, azt gondoltam, elég jó vagyok, itt 
azonban rájöttem, hogy nem vagyok szinte 
sehol sem”. Mire fel e kishitűség? Hol áll  
a romániai magyar, illetve a román táncszín-
ház1 az európai trendekhez képest? Milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésre és melyek 
hiányoznak Romániában? Egyebek mellett 
ezekről kérdeztük az időközben megszűnt 
András Lóránt Társulat egykori tagjait: Deák 
Orsolyát, Joó Renátát és Dabóczi Dávidot, 
András Lóránt koreográfus-pedagógust, Bor-
dás Attila rendező-koreográfust, valamint 
Vava Stefanescu koreográfust, aki a Nemzeti 
Táncközpontot vezeti Bukarestben. 

AVAGY HOL ÁLL A ROMÁNIAI MAGYAR 

ÉS A ROMÁN TÁNCSZÍNHÁZ

 AZ EURÓPAI TRENDEKHEZ KÉPEST?

Szöveg:  Török Á kos 

Fotók:  Pege Nór a ,  A l ina Usurelu

EGY ER DÉLYI 
  TÁ R SU L AT 

M EGSZÛ NÉSE
K A P CSÁ N 

András Lóránt Társulat: Lecke, 
Bezsán Noémi és Deák Orsolya 
(rendező-koreográfus: Győrfi Csaba)

András Lóránt Társulat: Flow,
Joó Renáta, Kányádi György és Szabó Franciska 
(rendező-koreográfus: Bezsán Noémi) F
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a helyzetet: a legtehetségesebbek a rendszerváltást köve-
tően rendre külföldre mennek, ezért szerinte már a klasz-
szikus balett sincs azon a szinten, mint korábban, kortárs-
tánc-platform pedig még nem alakult ki. „Az egyetemeken 
érdemben nincs kortárstánc-képzés”, az oktatásból hiányoz-
nak azok a struktúrák, amelyek alapján a diákok mindenütt 
megütnének egy minimumszintet, ezeken felül eleve keve-
sen felvételiznek a koreográfus szakokra, így nincs miből vá-
logatni. „Ahány diák, annyiféle koreográfusi látásmód, ami 
nem is lenne baj, de van, aki úgy kerül be, hogy semmilyen 
kortárstánc-szakmai tapasztalata sincs6, mások nem tudnak 
kikeveredni a balett-technikából” – fogalmaz a helyzetről. 
Maradnak tehát a kiépített rendszer híján a leginkább saját 
erőből finanszírozott külföldi tanulmányok és workshopok, 
amelyeknek az anyagát átadják egymásnak, illetve vannak Er-
délyben a Magyarországról érkezett koreográfusok kurzusai. 
Vava Stefanescu szerint nem akkora probléma, hogy sokan 
profi táncképzettség nélkül érkeznek, mivel több kifejezet-
ten jó táncost és koreográfust köszönhet a szcéna a civilszfé-
rának. Dabóczi Dávid szerint sem a vendégkoreográfusok, 
sem a workshopok nem voltak elegek Marosvásárhelyen 
ahhoz, hogy megfelelő rálátásuk legyen akár a nemzetkö-
zi trendekre, akár önmagukra eme irányzatokhoz viszonyít-
va. Deák Orsolya arról mesélt, hogy egy idő után ráadásul 
„bele lehetett fáradni, hogy nagyrészt magunktól kell tanul-
junk”. András Lóránt meglátása szerint a bolognai rendszer 
sem tett jót a szakmának, mivel ennek hatására „mindenki 
doktori dolgozatokat kénytelen írogatni, ezért nehéz gya-
korlati szakembereket bevonni a rendszerbe”. 

A romániai táncszcéna egyik jellegzetessége éppen abból 
ered, hogy mivel kevesebb a szakmában maradó, jól képzett 
táncos és táncos-koreográfus7, nem ritka, hogy színészek-
kel hoznak létre táncdarabokat, és a táncszínházi előadások 

nyelvezete gyakran közelebb áll a színházhoz, mint a tánchoz 
– mondta el a helyzetről András Lóránt, aki eredendően 
maga is színművész volt Kolozsváron. Az is igaz, hogy mivel 
a színházakban nincsenek profi táncosok, és így a zenés-tán-
cos előadások tánckari feladatait is színészekkel kell megold-
ják, a romániai színészek alapvetően jó mozgásúak. Szintén  
a színház irányába tereli a magyar táncalkotókat, hogy táncos 
mesteri képzés nincs magyarul, ezért sokan rendező szakon 
fejezik be a tanulmányaikat8. Ezt a színházi jelleget erősíti 
Bukarestben és a nagyobb városokban, hogy mivel a kőszín-
házaknak több az erőforrásuk, így inkább ott van lehetőség 
bármiféle táncos műhelymunkára, amelyekben értelemsze-
rűen színészek is részt vesznek9. Ezeken kívül egy prakti-
kus kapcsolat van Romániában a színház és a tánc között: 
míg hazánkban a kortárstánc-koreográfusok szórványosan 
jutnak lehetőséghez alkalmazott koreográfusként dolgozni 
egy-egy színházi (vagy filmes) produkcióban, keleti szomszé-
dunknál ez a fajta „bérmunka” alapvető és általános megél-
hetési forrás a táncalkotók számára. 

Az oktatási struktúra hiányosságai mellett tovább nehezí-
ti az ottani helyzetet, hogy a függetlenek szinte egyáltalán 
nem kapnak költségvetési támogatást10, így állandó táncszín-
házi társulatok sem jönnek létre. Csupán alkotói egyénisé-
gek vannak, akik projektjelleggel gyűjtenek maguk köré elő-
adókat. Magyarországon ezzel szemben léteznek egészen jól 
támogatott balett-társulatok kortárs balettrepertoárral, ha-
sonlóan kiemelt büdzsével három jelentős néptáncegyüttes 
is működik, amelyek repertoárján megjelennek táncszínházi 
produkciók, és több vidéki teátrumnak is van tánctagozata, 
amelyek kínálatában a kortárs balett mellett a kortárs tánc 
is megjelenik. A független „társulatok” közül pályázat útján 
több is kap éves működési támogatást, a „társulat” azonban 
ebben az esetben a romániai helyzethez hasonlóan gyakor-
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latilag egy-egy potens koreográfust jelent, aki évente egy-
két produkció erejéig áll össze különböző alkotótársakkal és 
táncosokkal. Mellettük sokan pedig legfeljebb egy-egy pro-
dukció létrehozására vagy továbbjátszására kapnak kisebb 
összegeket – illetve van, hogy arra sem. 

Bordás Attila szerint a romániai helyzetet a klikkesedés jel-
lemzi, és mindenki a maga lehetőségeit igyekszik megte-
remteni. Éppen ezért egyelőre nem is jött létre semmiféle 
szakmai ernyőszervezet, és annak a rendszere sem alakult 
ki, hogy ki hogyan juthatna forrásokhoz. Bordás úgy látja, 
hogy az oktatási és szakmai struktúrák hiánya miatt „kicsit 
mindenki magára van hagyva”, és „maga próbálja kitalálni, 
hogyan is kellene ezt csinálni”, azonban ez – nyilvánvaló hát-
rányai11 ellenére – izgalmas és folyamatos kihívást is jelent 
a szcéna számára. András Lóránt ebben a tekintetben ke-
vésbé optimista, szerinte, ha lesz is ilyen szervezet, akkor is 
előbb jutnának forrásokhoz Magyarországról vagy Európá-
ból, mivel szinte reménytelennek látja, hogy a költségvetési 
szerveket meg lehetne győzni a táncszínházak támogatásá-
nak szükségességéről ott, ahol a független teátrumok is alig 
jutnak közpénzekhez. A társulatok hiánya azt is jelenti sze-
rinte, hogy a szcéna résztvevői egyelőre elesnek bizonyos 
„továbbtanulási lehetőségektől”, ugyanis az „egy-egy kariz-
matikus alkotó köré szerveződő alkotóműhelyek kiválthat-
nák az oktatás hiányosságait, miként a világon máshol sem 
az egyetemeken zajlik a kortárstánc-oktatás. Az egyeteme-
ken csupán általános oktatás folyik, azután mindenki megy 
az után az alkotó után, akinek a stílusa érdekli”. Magyaror-
szágon több táncszakmai ernyőszervezet létezik, a legjellem-
zőbb érdekérvényesítési mód azonban nálunk is az egyéni 
lobbi – és ebben a tekintetben a függetlenek kiváltképpen 
rossz helyzetben vannak idehaza is. 

TÁNCOSOK, NÉZŐK ÉS EGYÉB NEHÉZSÉGEK
Hazánkban egyre kevesebb fiatal érdeklődik a táncművészet 
iránt, és ez úgy tűnik, Romániában sincs másképp. Ennek 
okát Bordás Attila részben abban látja, hogy az elmúlt tizen-
öt évben rengeteg új lehetőséggel bővült a testmozgások 
kínálata, köztük sok olyannal, amely a szellemet is megcé-
lozza a testen keresztül. A másik ok egyben „komoly krízist 
idéz elő, ami az esztétikát, a gondolkodásmódot, az elhiva-
tottságot illeti: a fiatalok önkifejezési lehetőségei oly módon 

bővültek, hogy ma már bármilyen megnyilvánulásukat érték-
nek és akár művészetnek tarthatják, ezért nem is próbálják  
a tudásukat elmélyíteni”12. Dabóczi Dávid tapasztalata szerint 
finoman szólva nem menő dolog, és (jó esetben csak) „bo-
londnak nézik még a barátai is” azt, aki kortárs táncos akar 
lenni; részben azért, mert „nem vagány jégerben táncolni  
a színpadon”, főként pedig azért, mert ezt nem tartják szak-
mának Erdélyben. András Lóránt is alátámasztja, hogy egyre 
kevesebb fiú érkezik a koreográfusképzésekre, viszont sze-
rinte nem igaz, hogy a mozgásforma és a gondolkodásmód 
iránt ne lennének érdeklődők, mivel „a kortárstánc-kurzu-
sok a legtrendibbek!”. 

A kortárs művészetek, közöttük a kortárs tánc számára 
bárhol komoly kihívást jelent megtalálni a nézőközönségét 
a könnyebben emészthető műfajok között. A marosvásár-
helyi fiatalok erdélyi tapasztalata szerint a táncnyelv szokat-
lansága miatt nehéz megszerettetni a nézőkkel ezt a szcé-
nát13, így alkotóként nem könnyű eldönteni, milyen darabo-
kat hozzanak létre, mivel véleményük szerint a könnyebben 
érthető előadások, amelyek sikeresek Erdélyben – kevés ki-
vételtől eltekintve –, nem állják meg a helyüket sem Ma-
gyarországon, sem nyugatabbra, és ez oda-vissza igaz14. Vava 
Stefanescu szerint ez a bukaresti (nagyvárosi) nézőknél már 
nincs így15: az előadók és a nézők számára itt fontos, hogy 
ne „előre megemésztett gondolatokat” adjanak-kapjanak, 
hogy a befogadás „gondolat- és ötletcsere” legyen. András 
Lóránt is jobbnak látja a helyzetet, még Erdélyben is. Noha 
a kortárs tánc (szemben a néptánccal) szerinte is rétegmű-
vészet, ő korosztálytól független nyitottságot tapasztal rá, 
ami mögött véleménye szerint az áll, hogy a tánc érzelme-
ket közvetít és dinamikája van, márpedig ezek fontosabbak 
a nézőknek, mint az informális nyelv – megtanulták, nem 
baj, ha nem értik pontosan, amit látnak. Bordás Attila ez-
zel szemben úgy látja, hogy a romániai táncszcéna által kí-
nált darabok alkotóinak sok esetben nincs táncos-koreográ-
fus képzettsége. „Konceptuális emberek, akik úgy rúgják fel  
a táncos konvenciókat, hogy nincs mögöttük semmiféle szak-
tudás, ami alapján hitelesek lennének, és leggyakrabban egy 
stílust utánoznak, ahelyett, hogy valamit végiggondolnának, 
továbbgondolnának és valami mást teremtenének16, aminek 
következtében folyamatosan elijesztjük a nézőket.” 

Promised Land fizikai színházi előadás,
Bordás Attila, Koreográfus: Arcadie Rusu 
Bukarest Linotip Centru Independent Coregrafic

Joó Renáta,
Dabóczi Dávid,
Deák Orsolya
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REFLEKTORFÉNYBEN REFLEKTORFÉNYBEN

A táncszcéna és a nézők közötti kapcsolatból a szakmai la-
pok is hiányoznak Romániában. „A rendszerváltás óta nin-
csenek orgánumok és tánckritikusokról sem lehet érdem-
ben beszélni, így a kezdeményezések nem jutnak el széle-
sebb körökhöz” – fogalmaz Bordás. 

ROMÁNIAI HUNGARIKUMOK 
Az elsősorban bukaresti központú román kortárs tánc és  
a romániai magyar (erdélyi) táncszínház helyzete közötti leg-
fontosabb különbség17 a néptánchoz fűződő, kétélű viszony-
ból ered. Erdélyben ugyanis vannak táncszínházi társulatok, 
és ezek a költségvetési támogatású néptáncegyüttesek jóvol-
tából léteznek: így jött létre az M Stúdió a Háromszék Tánc-
együttesből kiválva, így alakult egy társulaton belüli társulat  
a Nagyvárad Táncegyüttesben, de hasonló törekvésre többek 
között Székelyudvarhelyen is volt példa, ahol mostanra visz-
szatértek a néptánchoz. A társulati szintű kezdeményezések 
mellett több professzionális és félamatőr néptáncegyüttesben 
is megjelenik egy-egy táncszínházi produkció. Ez a fajta 
néptáncegyüttesekbe oltott kortárs táncszínház azonban 
sem Magyarországon, sem Erdélyben nem adja könnyen ma-
gát: a folyamatos újítás és megújulás, illetve az autentikusság 
mint a hagyományőrzés két eltérő formája már önmagában 
sem mindig fér meg egymás mellett, és akkor nem beszél-
tünk még a kortárstánc-mozgásformákról, amelyeket gyak-
ran az autentikus tánctól távolabb eső, táncszínházi mozgá-
sokra nyitott néptáncosok is megmosolyognak. 

Ezzel együtt a néptáncegyüttesek közül sokan „a maguk mód-
ján igyekeznek kortárs elemekkel tűzdelni a néptáncot vagy  
a néptáncot magát átalakítani” – fogalmazott András Lóránt, 
akinek több tanítványa18 is bejárta az utat a néptánc felől  
a kortárs tánc felé. Bordás Attila is úgy látja, nehéz az átme-
net a kettő között, elsősorban a markánsan eltérő alkatok 
és mozgásformák, illetve a táncosok konzervativizmusa mi-
att. A néptáncosok azonban meglátása szerint nem magától  
a táncnyelvtől ódzkodnak, sokkal inkább – a produktum előál-
lításának kényszere miatt és kellően megalapozott tudás híján 
– nem érzik otthon magukat benne, ezért profi előadóként 
ahhoz ragaszkodnak, amit profi módon tudnak. Az is igaz, fűzi 

hozzá Bordás, hogy „ha valakit egyszer elkapott a néptánc,  
a tradíció, az már nehezebben mozdul bármi felé is”. Ez utóbbi 
azt is jelenti, hogy a folklór aktív táncként erőteljes konkuren-
ciája a táncszínháznak Erdélyben, kiváltképpen Székelyföldön. 
Ahogy András Lóránt fogalmazott: „ez egy életforma, nem 
csak hobbi19 vagy előadó-művészet”, abban pedig mindannyi-
an egyetértenek, hogy a kortárs táncot nem szabad és nem is 
érdemes ráerőltetni a néptáncosokra. 

Az autentikussághoz való ragaszkodás vélhetően, nagyrészt 
a kisebbségi helyzetből ered, a románokra már csak ezért 
sem annyira jellemző, főként nem a nagyobb városokban 
és Bukarestben, ahol a kortárs tánc leginkább jelen van.  
A néphagyományhoz fűződő, eltérő viszony azonban a leg-
kevésbé sem akadályozza meg román és magyar táncalko-
tók, táncosok közös munkáit, mint ahogy a megkérdezettek-
kel való beszélgetésből úgy tűnt, a magyar és román tánc-
színházi szcéna sokkal több dologban rokonítható egymással 
Romániában, mint amennyiben különböznek. 

Az András Lóránt Társulat javarészt állandó tagokkal mű-
ködő, kortárstánc- és táncszínházi előadásokat létrehozó és 
kínáló együttesként szintén unikális jelenség (volt) Románi-
ában20. András Lóránt 2010-ben kapcsolódott be Maros-
vásárhelyen a felsőfokú koreográfusképzésbe, majd miután 
itt megfelelő számban nevelt ki elhivatott táncos-koreog-
ráfusokat, 2014-ben megalapította a társulatot. A különös 
modell lényege szerint az iskola és az együttes egymást erő-
sítette: a társulat folyamatos utánpótlást kapott, az iskola 
tanulói pedig tovább képezhették magukat az együttesben. 
Amit tehát az egyetemi rendszer nem tudott biztosítani  
a növendékeknek, azt a társulattól kapták meg, amely  
a szakmai gyakorlat lehetőségét kínálta a diákoknak. A sza-
kon folyó képzés részben eleve a független társulati lét min-
tájára folyt, ezt jól példázzák a másfél-kétórás vizsgaelőadás-
ok, amelyekben a zenétől és a jelmezektől a fényeken ke-
resztül mindent maguk a növendékek csináltak. A társulat 
végét az anyagi források szűkössége okozta, amelyre a pe-
csétet a járványhelyzet diktálta karantén nyomta rá az idén 
nyáron21. 

András Lóránt tehát költségvetési támogatás nélkül, „intéz-
ményi keretrendszerként, szükségből” hozta létre a társula-
tot, többek között abból a célból, hogy „a frissen végzettek 
el tudják kezdeni a pályát”. Mint elmondta, olyannyira jól 
sikerült „belőni őket a piacra, hogy sokukat aztán nem is 
tudta megtartani”22. A sors különös fintora, hogy mire or-
szágos szinten is láthatóvá váltak volna, megszűntek. Min-
den értékének és praktikusságának elismerése mellett, ez az 
alacsony költségvetésű, szimbióta modell legfeljebb más fel-
sőfokú tanintézmények kellően elszánt táncpedagógus-kore-
ográfusai számára lehet opció – feltéve, ha ismét lehetséges 
lesz bármiféle opció. 

A HÓGOLYÓTÓL A VITUSTÁNCIG
Az még a jövő zenéje, hogy meddig jut el az a bizonyos „la-
vina”23, amely hógolyóként kezdte – körülbelül tíz eszten-
dővel ezelőtt – a magyar nyelvű koreográfusképzésben. Ha  
a „táncból az óvodai vagy iskolai oktatásba kerülők meg tud-
nák fertőzni a gyerekeket a néptánctól és a balettől füg-
getlen mozgásos kreativitással”24, és beengednék a kortárs-
tánc-technikákat a balettképzésbe, valamint a kortárs tánc 
(a drámaórák mintájára) helyet kaphatna a középiskolákban, 
bizonyosan eleve képzettebb alkotók és előadók kerülnének 
az egyetemekre és a romániai táncszcénába. Ha pedig mind-
ezek mellett jelentősen több központi forrást is szánnának 
táncszínházra és azon belül a kortárs táncra, sok egyéb lehe-
tőség mellett reális esély nyílhatna független kortárstánc-tár-
sulatok, állandó alkotóműhelyek létrejöttére is. Bármennyire 
is jobban állunk struktúrák tekintetében, mindezeket a vá-
gyakat nagyrészt Magyarországon is megfogalmazhatnánk, 
miként rendszeresen meg is fogalmazzuk. Úgy tűnik, a dol-
gok messze nem csak a struktúrákon múlnak. 

Ahogy András Lóránt vallja, nem lehet elvárni, hogy az állam 
szülje meg a rendszert, amit majd kényelmesen belaknak az 
emberek, kicsit ennek kell lépnie, kicsit annak. Kérdés (és ez 
már a sajátom): mennyit kell lépnie a független táncszcéná-
nak, mire az állam is lép, és vajon a vitustánc ebben a leosz-
tásban még társastánc-e? 

1 Táncszínház alatt bármiféle, nézőközönségnek szánt, a puszta táncon túli jelentésű tánc-
előadást értek, a klasszikus balettől a kortárs táncig. Ebben a tekintetben nem nevezem 
táncszínháznak például az autentikus néptáncprodukciókat és a versenytáncot sem. 
2 Contemporary Artistic Movement Platform: egy összművészeti, elsősorban táncra fóku-
száló, intenzív szakmai nyári tábor tánckurzusokkal, táncos workshopokkal és különböző 
oktatókkal Sepsiszentgyörgyön.
3 Mint mondta, előbb ismerték el a romániai kortárs tánc produktumait külföldön, mint 
saját hazájukban.
4 Az Angelus Iván által vezetett, 2004-ben főiskolai rangra emelt táncalkotó- és táncpe-
dagógus-képzésből az állam öles léptekkel, folyamatosan vonult ki, 2018 végére az anyagi 
helyzet és a magánoktatást megnehezítő jogszabályok végleg ellehetetlenítették a műkö-
dést, ezért az intézményben megszűnt az új szakok indítása. 2019 márciusában a főiskola 
együttműködési megállapodást kötött a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.-vel egy 
új, főiskolai szintű cirkuszi művész-, tanár- és producerképzés beindításával kapcsolatban. Ez 
a változás Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár nevéhez köthető, az egyre nagyobb és 
nagyobb teret követelő cirkuszlobbi hatására, elsősorban a cirkuszművészet főiskolai rangra 
emelése miatt jött létre, azonban a táncképzés továbbélésére is adhat lehetőséget. Jelen pil-
lanatban nem könnyű átlátni, mindebből valójában mennyit prof itál majd a táncszcéna. 
5 Ezeken a szakokon nem csupán koreografálást tanulnak a növendékek, hanem táncot és 
táncpedagógiát is.
6 Dabóczi Dávid: „Matek-info szak után azt gondoltam, hogy milyen vagány lesz táncot 
tanulni”.
7 Bordás Attila szerint az egyetemen végzettek közül tízből egy ember marad a táncszakmában.  
8 Például Bordás Attila, Györf i Csaba, Bezsán Noémi. 
9 Erdélyben ugyanez nem áll fenn, mivel Dabóczi Dávid elmondása szerint semmilyen for-
mában nincs jelen a nagyvárosi kőszínházakban a kortárs tánc, és a táncszínházban is legfel-
jebb csak meghívott előadásokként mutatják be.
10 Létezik egy NKA-hoz hasonló költségvetési támogatásrendszer, ezen keresztül azonban 
túlnyomórészt színházi kezdeményezéseket és társulatokat támogatnak. Emellett a Nemze-
ti Táncközponton keresztül is lehetséges költségvetési forrásokhoz jutni, ráadásul az intéz-
ményt éppen a táncos szcéna támogatása és előrelendítése céljából hozták létre 2004-ben, 
azonban mind András Lóránt, mind Bordás Attila úgy véli, belterjessége miatt ezt a felada-
tát csak részben látja el. Ráadásul információink szerint néhány évvel ezelőtt radikálisan 
csökkentették a működési támogatásukat, így jó esetben is csak kis összegekhez lehet jutni 
innen. Vava Stefanescu ezzel szemben úgy látja, hogy az intézmény külföldi előadók rendsze-
res meghívásával és romániaiak külföldre jutásának támogatásával hidat képez Románia és 

Nyugat-Európa között. Szintén Bukarestben van a LINOTIP – Független Koreográfusi Köz-
pont, amely Arcadie Rusu vezetésével és többek között Bordás Attila közreműködésével 
azt a célt tűzte maga elé, hogy általuk szervezett workshopokkal, meghívott pedagógusok, 
koreográfusok és külföldi, valamint saját előadások segítségével létrehozzanak egy hálóza-
tot, amely képes lehet összefogni a tehetségeket.
11 „Ólomsúlyosan lépegetünk előre.” (Bordás Attila)
12 „Milliónyi darabkára irányítódott a f igyelem ahelyett, hogy elmélyülnénk három-négy 
dologban akár egész életen keresztül.”
13 Joó Renáta meglátása szerint a nézők „kicsit tartózkodnak tőle”, érdeklődés is van rá, de 
távolságtartást is lehet tapasztalni. 
14 Ráadásul az erdélyi nézők számára „egy f lamenco darab is színház” (Dabóczi Dávid) és 
„egy gólyalábra szerkesztett mozgás is táncszínház” (Bordás Attila).
15 Véleménye szerint az aktív befogadói közönséget az általa vezetett Nemzeti Táncköz-
pont teremtette meg Romániában. 
16 Egyik példaként említi, amikor: „valaki elszánt, jó f izikumú embereket gyűjt össze egy tár-
sulásba, és ebből próbál valami egyedit kihozni, de nem tudja, mi az, hogy kompozíció vagy 
mit jelent, hogy egy darabnak valamilyen szempontból esztétikája van”.
17 Azon túl, hogy a magyar kezdeményezések esetenként Magyarországról is kapnak tá-
mogatást.
18 Például Joó Renáta, Györf i Csaba. 
19 Bordás Attila: „A magyarok át is akarják élni az autentikumot a táncházakban”.
20 Egyébként Magyarországon sem nagyon volt/van hasonló. Leginkább Horváth Csaba és 
a Forte Társulat hasonlít leginkább erre a modellre. 
21 „Nem attól állt meg ez a történet, mert ne lettek volna nézők, vagy ne lett volna meg-
felelő színvonal, hanem egyszerűen attól, hogy anyagilag ennyire voltunk képesek” – fogal-
mazott András Lóránt.
22 Amikor egykori tanítványait megkérdeztem, mit tanultak András Lóránttól, egyszerre 
és mosolyogva vágták rá: „mindent”. Hogyan kell nekifogni egy koreográf iának, hogyan 
lehet magukból kicsalogatni egy mozgássort, és hogyan lehet azt továbbépíteni, hogyan 
állhatják meg a helyüket egy társulatban, hogyan kell „emberileg helyesen és jól dolgozni”: 
közösségben és nem csak önmagukban gondolkodni, sosem elégedni meg azzal, amit addig 
elértek, alázatra, tiszteletre és tisztességességre tanította őket, és arra is, hogy „minden 
legyen igaz, amit csinálnak” és „ne mozdulatokon gondolkozzanak tánc közben” – fejtették 
ki a sommás választ.
23 „Elindult egy lavina, amit nem lehet megállítani.” (András Lóránt) 
24 Bordás Attila.

András Lóránt
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Frenák Pál korábbi művei is kötelek, ketrec, ingó és egyen-
súlyozásra késztető színpadi elemek, félgömbök, rudak, 
döntött síkok, falak, tehát a táncosok számára különleges 
kihívást jelentő díszletek között játszódnak. A cél, ahogyan  
a koreográfus többször is hangsúlyozta, a behatárolt, leszű-
kített fizikai és lelki-szellemi lehetőségek között a kitörés, 
a szabadság felé való elmozdulás, az új egyensúly, a térrel 
való egyesülés megtalálása. Valahogy úgy, hogy a lendület ne 
vesszen el, a mozdulat használjon fel minden kreatív energiát 
akkor is, ha – mint most – egy hálónak egyetlen kis szeglete 
áll csak a táncos rendelkezésére. Mintha az akadály nem len-
ne ott. A táncosokra nézve mindez fizikai megterhelésként 
is óriási, hiszen akkor is ugrani kell, becsapódni, zuhanni és 
esni, amikor nehéz és kemény tárgyak állnak ellen a mozdu-
latnak, és legalább ugyanekkora erőfeszítés ez lélekben is, 
hiszen korántsem evidens, mit kell tenni akkor, amikor tehe-
tetlennek érezzük a helyzetünket. A Frenák-darabok innen 
dobbantanak. 

A teljesen reménytelen helyzetekből való kiútkeresés Frenák 
gyermekkori traumatikus magára maradottság élményében 

is gyökerezhet, amikor egy nevelőintézet folyosóján önma-
gát és a túlélést keresve táncolni, saját lelki és testi árvasá-
gát mozgássá formálva alkotni kezdett. Itt élte meg hosszú 
évekre siketnéma, jelnyelvvel kommunikáló édesanyja el-
vesztését. A mai napig tartó jelelés a darabjaiban, a mozgás 
őszinteségéhez, a gesztusok valódiságához való következe-
tes ragaszkodása, a bezártság és kitörés tematikája, a frenáki 
antropológia részben innen eredeztethető. 

A cél mindig az, hogy ne is lehessen klisék szerint megmoz-
dulni és megoldást keresni egy-egy problémára: a táncosok 
olyan terekben léteznek Frenák színpadán, amelyekben nem 
lehet hagyományosan táncolni. 

„Amióta elkezdtem koreografálni, Gilles Deleuze francia 
filozófus szabad asszociációs gondolkodásával alkotok” – 
mondja Frenák. Számára nagyon fontos a közösség, nem 
a koreográfus egymagában, hanem a csapat együtt alkotja 
meg a darabot. Emlékszünk a Fiúkra/Les hommes cachés 
(2004), a Frisson-Apokalipszisre (2005), a Hymenre (2012) 
vagy a Birdie-re (2015)? Akkor tudjuk, hogy az élet vért és 

Ami fontos, az az, hogy hol van a támaszték, hogyan koordinálja valaki a testét és hogyan hozza 
egyensúlyba a lelkiségét – mondta Frenák Pál, amikor a táncosokkal való munkáról kérdezték 
egyszer. Új darabja a Radical Dance formáció közreműködésével a koreográfus emblematikus 
koordinátái, a tér-idő-bezártság és a tér-idő-szabadság keretei között keresi ezeket a válaszokat, 
ezúttal egy gigantikus, a Nemzeti Táncszínház teljes színpadát betöltő pókháló küzdőterében.

Szöveg:  Mar x L aur a I  Fotó:  Bobál  K atal in – bobal  photogr aphy

verekedést, minden mozdulatot meghatározó erotikát, két-
ségbeesést és folyamatos harcot jelent, amelyből csak a fan-
tázia, a képzelet, a művészet és a remény alkothat valami 
felemelőt, amiért érdemes tovább csúszni és mászni a véres 
padlón, elkapni a kötelet, azzal, amit Henri Bergson így fo-
galmaz meg: „Egy zuhanás kétségtelenül mindig zuhanás, de 
más dolog, ha azért esünk a kútba, mert nem néztünk ma-
gunk elé, és megint más, ha azért, mert egy csillagot követ-
tünk a tekintetünkkel.”

„Az emberiség úgy szövi be láthatatlan hálóval a világot, 
hogy lassan belefulladunk” – mondja egy friss interjúban 
Frenák, és az internet mindent befonó korszakában könnyen 
asszociálhatunk arra, hogy mi vagyunk ennek a hálónak a la-
kói, szövői és áldozatai, amely a nézőtér felé döntött síkban 
a színpad teljes területét betölti, és amelyben, amely alatt és 
felett a különböző érték- vagy létdimenziók, minőségek és 
lehetőségek megjelennek. 

Melyek, mifélék ezek a dimenziók? 
Egy Frenák-alkotástól ne várjunk hagyományos narratívát, 
itt mindig a racionalitást felváltó szabad asszociáció és 
fragmentáció, az elért érzelmi hatás, az egyéni interpretáció, 
a Gilles Deleuze által tanított ciklikus, szelektáló, megisme-
rő, fejlődő, centrum nélküli kutató gondolkodás és cselek-
vés uralkodik, amely elutasítja a fixált identitásokat (amelyek 
mindig a hatalom kicsinyített másai).

Az ábrázolt vágyakról, amelyek a szereplőket mozgatják, 
mindig kiderül, hogy egészen máshová vezetnek, mint számí-
tottunk volna rá. Az ember deleuze-i meghatározása, azaz 
mint vágyakozó gépezet, mint a kapitalista világ által kre-
ált, vágyaktól mozgatott báb inkább érvényes, mint bármely 
más emberről alkotott képzet. 

A háló és a pók nemcsak az online világot, hanem – mint a 
darab során kiderül – a nemek közötti harcot és a teremtő 
női princípiumot is megtestesíti. Arakhné görög mítoszában 
a csodálatosan szövő, de hiú hercegnőt, akinek életre kelnek 

szövött alakjai, Athéné megbünteti, mire Arakhné öngyilkos 
lesz. Athéné pók képében támasztja fel.

A pókháló egyszerre pozitív (a pók a növekedés, a kreativi-
tás, a türelem, a sors szövésének képességeit szimbolizálja, 
az erő és az átgondolt lépések, a precizitás jelképe; az indián 
kultúrában a tudás védelmezője; a Pókasszony fonja az Élet 
fonalát, és ezen a fonálon kapcsolódik minden mindenhez; 
Egyiptomban a múlt és a jövő közti egyensúlyra tanító mes-
ter, aki arra figyelmeztet, hogy a hálónk minden rezdülésé-
re oda kell figyelni, minden rész kapcsolatban van a közép-
ponttal, ezért ne felejtsük el, honnan indultunk) és negatív 
is (csapda, sötét erők, halál, gyilkosság, kegyetlenség, mérge-
zés, csalás). Jelentéseit a táncosok sokáig nem döntik el egyik 
vagy másik irányba, mert a háló szélén, a háló feletti magas-
ban és az alatta lévő csoportban vagy párban olykor egyedül 
mozgó alakok nem képviselnek beazonosítható, értékhez 
köthető emberi viselkedést. Kapaszkodnak, csimpaszkod-
nak vagy függenek, láthatóan inkább valami ösztönös kész-
tetés, mint határozott cél elérése érdekében. A háló szélein, 
egy-egy sarokban megpróbál fel-, be-, át- vagy lejutni valaki,  
a háló sarkaiba ragadt alakok végül mindig kiszabadulnak.  
A jól ismert, Frenák által kidolgozott mozgásrepertoárt 
színvonalasan bemutató táncosokat nézve azonban valami 
mégis hiányérzetet okoz. Túl hosszúra és a tér birtokbavéte- 
lét illetően túl sematikusra, mechanikusra sikerült ez az első 
rész, egy villanás, egy szikra hiányzik. A hét táncos (Anibal 
dos Santos, Eoin Mac Donncha, Esterházy Fanni, Jurák Betti-
na, Keresztes Patrik, Maurer Milán, Vasas Erika) és a három 
akrobata (Buda Balázs, László Tamás, Zsíros László) töké-
letesen dolgoznak, valami mégsem jön át, számomra ért-
hetetlen, miért csak a háló széleit használják. A háló alatti 
jelenetek a rovarszerű emberiséget ábrázoló némafilmeket 
idézik, egyben azzal a sejtelemmel töltenek el, hogy hama-
rosan érkeznek a további szereplők, a magasból ereszkedve. 
Valóban néhányszor le-, majd felemelkedik néhány alak, ők 
lehetnek a már elfogott áldozatok, a még meg nem szüle-
tettek, kétségeink támadhatnak, vajon ők-e a pókok, akik  
a hálót szőtték. 
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ÉLETJELEK

Az aláfestő technozene már nem sugározza azt az energi-
át, amit korábban, ha valamiben, akkor erre ráfér az újítás. 
Korábban az egyik fő építőeleme volt Frenák darabjainak  
a tánc energiáját megsokszorozó zene, most azonban nem az.  

Két táncos kiemelkedően alakít, Eoin Mac Donncha és Ju-
rák Bettina sajátos atmoszférát teremt, vonzó, vibráló mik-
rovilágokat a hatalmas háló egy-egy szegletében. Emberek, 
bogarak, áldozatok, pókok, gépek? Eldönthetetlen. A klisék 
parodizálása mindig fő szempont Frenáknál, most is, főleg  
a párkeresés-vonzás-taszítás mechanizmusait illetően. A fő 
jelenet, a Pókasszony, Arakhné, a nő, a Teremtő, a Mechanon, 
a nem tudjuk ki leereszkedésekor a hálóban vergődő hős-
nek már nincs esélye: a Tricks & Tracks fő jelenetére erősen 
emlékeztető gyönyörűséges duettben, amelyben összefo-
nódva táncolnak a levegőben, végül a felső princípium győz, 
és a félig elpusztult férfit magával ragadja a magasba. 

Kérdéseim maradtak, mennyiben a női princípium kegyet-
lenségéről és a férfi kiszolgáltatottságáról, vagy a női terem-
tőerő kozmikus szerepéről, esetleg egy mindennapi románc-
ról szól-e végkifejlet, és ha igen, vajon miért. 

Mintha eldönthetetlen lenne, mit is képvisel a nő a magasból 
aláereszkedve, most nem marad földlakó, nem vágják falhoz 

és erőszakolják meg, mint a Tricks & Tracksben, nem, most  
ő viszi fel magával a megölt férfit. Mit jelent megérinteni valamit, 
valakit, egy újonnan születettet? Nem tudod, kit-mit érintesz: ez 
vonatkozik az alkotási folyamatra, mondja a koreográfus. 

„Nincs sem tárgya, sem szubjektuma, különféle módon meg-
formált anyagokból, teljesen eltérő időkből és gyorsaságok-
ból áll össze. Mihelyst valamely szubjektumnak tulajdonítjuk 
a könyvet, nem veszünk tudomást ezen anyagok munkájáról 
és viszonylataik külső jellegéről. Ilyenkor a földtani mozgások 
magyarázatául egy jóságos istent kreálunk.

A könyvben, mint minden dologban, vannak artikulációs 
vagy szegmentációs vonalak, rétegek, összefüggő territóriu-
mok, de vannak szökésvonalak, a territóriumokat szétvető, 
deterritorializáló és rétegtelenítő mozgások. Az e vonalak 
mentén létrejött szivárgások, folydogálások egymással ha-
sonlított sebességei a relatív késés, illetve a viszkozitás je-
lenségét vonják maguk után, vagy ellenkezőleg, gyorsulást 
és szakadást eredményeznek. Mindezek, vagyis a vonalak és  
a mérhető sebességek egyfajta elrendeződést hoznak lét-
re. A könyv efféle elrendeződés. Nincs különbség aközött, 
amiről a könyv szól és a mód között, ahogy azt megírták.” 
(Gilles Deleuze és Félix Guattari: Ezer fennsík)
Mindez a táncról is elmondható. 
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FantomFájdalom 
– Balett SzékeSFehérváron 
A Székesfehérvári Balett Színház 2020/21-
es évadjának első bemutatója október 14-én  
a Carmen című három egyfelvonásos produk-
ció volt. Az est címadó táncdrámája, a Carmen 
az alapvető emberi érzelmeket veszi górcső 
alá: szerelem, szerelemféltés, vágy, csábítás, 
valamint a férfi és nő között létrejövő domi-
nancia. A koreográfusa Egerházi Attila, akinek 
a nevéhez köthető az Aritmia című táncvers, 
amelyet a karanténidőszaknak dedikálva alko-
tott. A táncmű az emberi kapcsolatok tökélet-
lensége és törékenysége mellett egyebek mel-
lett a koronavírus-járvány társadalomra gyako-
rolt hatásait vizsgálja.

Alexander Ekman világhírű svéd táncművész 
és koreográfus Szeszély (a mű eredeti címe 
Whim) című egyfelvonásos táncművét a társu-
lat balettmestere és szólistája, Cristina Porres 
Mormeneo tanította be, ezt követően a darab 
további próbáira, valamint színpadra állítására 
Ekman betanító balettmestere, Mathilde van 
de Meerendonk érkezett Székesfehérvárra.  
A Szeszély a való életből vett változatos szitu-
ációkat mutat be, humorral telítve.

Fantomfájdalom címmel egyfelvonásos tánc-
drámát készített a társulat számára a székes-
fehérvári születésű L. Simon László író, költő, 
Kocsák Tibor zeneszerző, valamint Egerházi 
Attila koreográfus-társulatvezető. A produkció 
televíziós ősbemutatója december 1-jén volt 
az M5 csatornán. A felvétel a Nemzeti Tánc-
színházban, november 30-án készült.

A táncdráma a trianoni békediktátum századik 
évfordulójának állít emléket. A mű nem törek-
szik politikatörténeti események bemutatá-
sára, az alkotók hétköznapi emberek sorsán, 
küzdelmein és személyes tragédiáin keresztül 
mutatják be, miként hathat a politika, a hábo-
rú, valamint egy csodálatos ország felszabdalá-
sa a szétszakított családok életére.

A terveik között szerepel még ebben az évad-
ban az Aladdin című mesebalett bemutatá-
sa Nemes Zsófia koreografálásában, továbbá  
a Hattyúk tava színpadra vitele Egerházi Attila 
rendezésében és koreográfiájában.

Indul az e-traFó onlIne 
programSorozat
Minden hétköznapra kínál nézni- és hallgatni-
valót a Kortárs Művészetek Háza

November 26-án, csütörtökön indult a Trafó 
Kortárs Művészetek Háza e-Trafó elnevezésű 

programsorozata, amely minden hétköznap-
ra tartalmas, a digitális platformokon elérhető 
programot kínál. Virtuális műterem-látogatá-
sok, online táncórák, live setek, performance-
ok, beszélgetések, webinarok, speciális előadá-
sok és egyéb bónuszprogramok várják az ér-
deklődőket.

November 30-án kezdődtek a hétfő esti in-
ternetes táncórák a Műhely Alapítvány szer-
vezésében. A Táncműhely foglalkozásaihoz 
bárki csatlakozhat, ám főként tapasztalt tánc-
kedvelőknek hirdetik meg azokat. Az órákat 
Grecsó Zoltán, Keresztes Patrik, Bakó Gábor 
és Békési-Szombati Anett táncos-koreográfu-
sok tartják felváltva, lágy és dinamikus, rikflow 
basic, színpadi jazztanc és soft wave kortárs-
tánc-stílusokban.

Az e-Trafó első, „kísérleti adása” december 
20-ig tart, majd a tervek szerint januárban foly-
tatódik, és újabb programtípusokkal bővül.

Barta dóra – kecSkemét 
cIty Balett: a négy évSzak 
– a „máSodIk FelvonáS”
Novemberben különleges bemutatónak adott 
otthont a Kecskeméti Katona József Nemze-
ti Színház Kelemen László Kamaraszínháza, 
ugyanis a Kecskemét City Balett Barta Dóra 
rendező-koreográfus mára ikonikussá vált  
A négy évszak című koreográfiáját láthatta  
a közönség. A bemutató szó nem teljesen fedi 
a valóságot, hiszen éppen A négy évszak volt 
Barta Dóra és a Kecskemét City Balett „alap-
kőletétele” 2014. április 25-én. A bemutató 
óriási sikert aratott a balettkedvelő közönség 
körében, jól példázva azt, hogy ebben a város-
ban is igény van a minőségi kortárs tánc aktív 
és állandó jelenlétére, ezzel is színesítve a szín-
házi repertoárt. A nézői igények és a művészi 
látásmód állandóan alakuló, újat mondani aka-
ró, a mai valóságra a ma érzéseivel reflektáló 
alkotó, Barta Dóra szükségét érezte a klasszi-
kus előadás újragondolásának.

A rendezői koncepció alaptétele az emberi 
élet és az évszakok közötti periodicitás pár-
huzamba állításával egy virtuális esztendő ta-
vasztól télig tartó ciklikusságában végigvezetni 
az emberi élet állomásait a születéstől egészen  
a halálig az emberi élet örömeivel, fájdalmaival, 
harcaival, küzdelmeivel együtt.

BatarIta – kíSérletI FIlmek 
éS táncBemutatók tavaSSzal  
A koreográfus-előadó a 2021-es tavaszi évad-
ra két bemutatóval is készül a Nemzeti Tánc-

színház felkérésére. Az Édes eső – Baziliszkusz 
és a hullócsillag igaz identitása című, csendre 
és harmóniára fókuszáló szólóját január 28-án 
láthatja a közönség. A márciusban bemutatan-
dó Indikátor című koprodukciós alkotásban 
Batarita a Dairakudakan együttesből nemrég 
kivált japán Okuyama Barabbasszal lép szín-
padra. A két táncos testének energiaáramlá-
sát a butoh műfaji sajátosságai izzítják és kötik 
majd össze.

A koreográfusi munkák mellett Batarita jelen-
leg a második kísérleti filmjén dolgozik, amely 
2021 áprilisában kerül a nyilvánosság elé, Elszi-
getelt játszótér címmel.

Mindhárom darabban és a filmben a már több 
mint tíz éve összeszokott csapatként működő 
alkotótársak, XRC Kovács Balázs kortárs zene-
szerző és Hornyák István jelmeztervező lesz je-
len, a kamerák mögött pedig Varga Miklós áll. 

agreSSzIvItáS éS kIFInomultSág 
– a mISkolcI Balett Színpadra 
vItte a gépnarancSot
Magyarországon elsőként ültették át a tánc-
színpadra Anthony Burgess kultikus regényét, 
a Gépnarancsot. A történetet művészien, de 
realisztikus formában dolgozták fel, így a nézők 
legmélyebb érzelmeire is hatással lehet a moz-
dulatokkal elmesélt megrázó cselekmény.

A koreográfiát Dragos Dániel készítette, aki-
nek ez az első nagy volumenű alkotói munkája 
a Miskolci Balettnél.

A társulat alapítása óta mindig törekedett arra, 
hogy megszerettesse a táncot minden korosz-
tállyal, és Kozma Attila szerint az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján már tart ott a társulat 
(és a közönség), hogy hagyják, hogy ne csak  
a történetmesélés, hanem az asszociáció vigye  
a nézőket.

„Na, mi legyen?” – teszi fel a kérdést a fősze-
replő, Alex, egy messzemenőkig agresszív, 
manipulatív, ugyanakkor a klasszikus zene iránt 
rajongó és igen éles elméjű fiú, aki hétköz-
napjait alárendelt drúgjai (barátai) társaságá-
ban tölti. Együtt rabolnak, verekednek, nőket 
erőszakolnak meg… pusztán saját örömükre, 
mindenféle valós cél nélkül. Alexet a tetteiért 
börtönbe zárják, de egy idő után lehetőséget 
kap, hogy „normálissá” változtassák, hogy az-
tán ismét szabadon élhessen. Alex él a lehető-
séggel, ám az eredmény valami egészen más, 
mint amire számít… 

Egy Frenák-alkotástól ne várjunk hagyományos narratívát, itt mindig a racionalitást felváltó 
szabad asszociáció és fragmentáció, az elért érzelmi hatás, az egyéni interpretáció, a Gilles 
Deleuze által tanított ciklikus, szelektáló, megismerő, fejlődő, centrum nélküli, kutató 
gondolkodás és cselekvés uralkodik, amely elutasítja a fixált identitásokat (melyek mindig 
a hatalom kicsinyített másai). 
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Gergye Krisztián a hazai kortárs táncélet egyik legikonikusabb alkotója, művészetében 
a klasszikus és kortárs mozgásformák mellett a jávai tánctradíciók is hangsúlyos szerephez 
jutnak. Legújabb koreográfiája Magdalena Abakanowicz lengyel textil- és szobrászművész 
alkotásainak, valamint Jerger Krisztina művészettörténész tevékenységének állít emléket, 
ugyanakkor a tánc médiumán túlmutató, összművészeti alkotás is.

Gergye Krisztián alkotói karakterében a tánc mellett hangsú-
lyos szerep jut a képzőművészetnek is. Korábbi előadásaiban 
épített már Egon Schiele, valamint Oskar Kokoschka osztrák 
képzőművészek alkotásaira, 2014-ben Aukció című táncda-
rabjában vegyítette a tánc és a festészet elemeit, Lautrecről 
szóló darabjában pedig a kiváló francia festő világképét idézte 
meg. Előadásaiban azt feszegette, hogy milyen módon való-
sítható meg a művészetek közötti átjárhatóság. Hogyan lehet-
séges a festői képi világot a test nyelvére lefordítani, transz-
formálni?

A test emlékezete című mostani darab a kiváló lengyel textil- 
és szobrászművész, Magdalena Abakanowicz alkotói világá-
hoz kapcsolódik, amelyben a háromdimenziós szőttesek már 
formanyelvükben is átértelmezik az anyagukhoz kapcsoló-
dó, hagyományos képzeteket. A fej nélküli, a formátlanság és  
a forma viszonyával játszó alakjai olyan mitologikus síkot hoz-
nak létre, amely egyszersmind az ember kultúra előtti, ar-
chaikus állapotát is felidézi. Gergye koreográfiáját ezen ala-
kok inspirálták, az előadás pedig megvalósulásában is kilé-
pett a tánc keretrendszeréből, sokkal inkább érvényes rá az 
összművészeti alkotás kifejezés, már csak azért is, mert a da-
rabban a táncosok (Barabás Anita, Téri Gáspár, Gergye Krisz-
tián) jelenléte erőteljesen háttérbe szorul.

Az archaikus állapot már a nyitóképben is hangsúlyos szere-
pet kap, hiszen egy nagy, fekete, formátlan és mozgó anyagda-
rab hullámzását figyelhetjük percekig, miközben a színpadon 
megjelenített ősember (?) alakja szintén felfedezi, körbejárja 
a jelenséget, majd abból megszületik egy nőalak, és egymás-
ra talál férfi és nő, az első emberpár. Mondhatnánk, hogy  
a mű koncepciója az emberiség történetének madáchi felvá-
zolása, egyfajta Az ember tragédiája-parafrázis, a darab azon-
ban ezt a szisztematikus áttekintést nem tekinti érvényesnek, 
sokkal inkább nonlineáris pillanatképek sorozatát villantja fel, 
folyamatosan ugrálva az időben és a kultúrák között. Ugyan-
úgy helyet kapnak benne a népviseletbe öltözött női kar ál-
tal elénekelt népdalok, mint a diktatúrákat felidéző brutali-
tás és embertelenség képei. Mivel az alkotás már a címében 
is hommage-ként jelölődik, a nézőnek nem árt kiműveltnek 
lennie Abakanowicz művészetében is, egyébként könnyen el-
veszik a megjelenített színpadi világok sokrétűségében, eset-
leges vagy szándékolt kuszaságában.

Az összművészeti koncepciónak megfelelően az előadásban 
hangsúlyos szerep jut a Soharóza énekegyüttesnek, amely-
nek tagjai nem csupán a mű zenei világáért felelősek, hanem 
színészekként is elengedhetetlen szerepük van. A kísérletező 
karakterről is ismert kórus minden bizonnyal az egyik legszín-

Szöveg:  Kov ác s Péter I  Fotó:  Mészáros Cs aba

KILÉPVE A TÁNC KERE TRENDSZERÉBŐL  
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vonalasabb, legüdítőbb része Gergye darabjának, nem csu-
pán elképesztően pontos hangzásviláguk miatt, hanem rend-
kívül karakteres alakításaik nyomán is. A test emlékezetének 
zenei világa igen összetett, a zajzenei motívumoktól kezdődő-
en a népdalokig, illetve a szakrális zenéig minden megtalálha-
tó benne, pontosan az egyes részek hangulatához, látványvi-
lágához illeszkedve. Emellett a színpadi jelenlétük is igen aktív, 
már-már felmerül a nézőben, hogy valójában nem is a tánco-
sok, hanem sokkal inkább a kórus tagjai vannak előtérben, 
amelyhez a táncosok egyfajta hátteret biztosítanak.

Az auditív és vizuális ingerkavalkád minden bizonnyal a né-
zők számára rendkívül lebilincselő. Vitathatatlan, hogy a szín-
padkép, a kosztümök, az Abakanowicz-figurákat – amelyeket  
a művésznő a saját neve után abakanoknak nevezett el – 
megjelenítő testek érzékeny bepillantást engednek a képző-
művész alkotói világába, mégis inkább úgy tűnik, hogy alig 
érzékelhető, nagyon lassan mozgó szobrokat szemlélünk. Ta-
lán ennek tudható be az a kimért időkezelés is, amely több 
esetben inkább a vontatottság fogalmaival írható le. A színpa-
di idő lassú múlásában azonban nem a feszültség egyre erő-
södő jelenléte tapintható – mint példának okáért egy Tarr 

Béla-filmben –, sokkal inkább az értetlenség, olykor unalmas 
várakozás. Mintha időről időre szétesne a darab, hogy aztán 
a következő pillanatban összeállva újra a szétesés felé indul-
hasson el.

Tudható, hogy a kortárs tánc fontos jellegzetessége, hogy va-
lamilyen módon önnön határait keresi, az általa feltett fogal-
makra kérdez rá. Vagyis végső soron megkérdőjelezi eseten-
ként mindazt, amit a táncról a befogadó gondol. Ezen attitűd 
A test emlékezetének is sajátja, összességében azonban ah-
hoz a ponthoz érkezünk, ahol egyre nehezebb táncról be-
szélni. Gergye korábbi képzőművészeti ihletésű koreográfi-
áinál mindig erőteljesen érezhető volt az a gesztus, az arra 
történő rákérdezés, hogy milyen módon lehet egyfajta mé-

diumváltást létrehozni, a vizuális művészet jelenségeit a tes-
tet előtérbe állító táncművészet terébe átírni. Az új előadást 
megnézve felemás érzetünk lehet, mintha – talán épp Gergye 
Abakanowicz iránti lelkesedése nyomán – nem lett volna 
meg az az eltávolodás az alkotói világtól, amelynek nyomán 
a médiumváltás ténylegesen bekövetkezhetett volna. Mint-
ha Gergye nem bízott volna eléggé abban, hogy a tánc által 
a művésznő alakjai, figurái, világképe meg tud fogalmazód-
ni, ebből kifolyólag pedig néhány villanástól eltekintve lassú, 
néhány mozdulatból álló pillanatokat láthatunk csupán. Hogy 
A test emlékezete nem táncelőadás, azzal viszonylag gyor-
san szembesül a néző, mint ahogy azzal is, hogy a Gergye 
táncművészetére oly jellemző karakter is csupán villanások-
ban van jelen, mint ahogy Barabás Anita és Téri Gáspár is 
igen erőteljesen háttérbe szorul, ezzel együtt pedig a tánc 
jelenléte is redukálttá és esetlegessé válik. Az alkotásban nem 
csupán Abakanowicz szobrai, jelenetei tárulnak elénk, hanem 
gondolatai is. A darab második felében Bánfalvi Eszter tolmá-
csolásában a művésznő gondolatfoszlányait hallhatjuk, tovább 
tágítva ezzel a mű kifejezéskészletét. Azonban az elhangzó 
gondolatok valahogy mégsem találják meg integráns helyüket, 
és keringve a levegőben, egy idő után megszűnnek. Nehezen 

érezni, hogy valódi súlyuk lenne, és valami lényegeset hozzá-
adnának az egészhez.

A test emlékezetében ott rejtezik a művészi értelmezés, az 
interpretáció valódi lehetősége. Világosan látható, hogy az al-
kotás mögött Abakanowicz művészetének értő ismerete hú-
zódik meg, valamint az a nagyon elementáris és élményszerű 
tapasztalat, amely Gergye látásmódjára, alaposságára, alkotói 
attitűdjére jellemző. A művésznő munkásságától való eltá-
volodásra, és ezen pozícióból való rátekintésre viszont nem 
kerül sor, ebből fakadóan a művészeti ágak közötti transzfor-
máció hiányos lesz. Így Gergye darabja sokkal inkább meg-
marad egyfajta impulzusegyüttesnek, amely épp a gondolati 
mélységet nem tudja erőteljesen létrehozni. 

Ger g ye K r i s z t i án :  A te s t  em lékeze te  –  Ger g ye  K r i s z t i án  Tá r su l a t a , 
2020 .  ok tóbe r  27. ,  Nemze t i  Tánc s z í nhá z

 



28 I 2020. tél I T A N Cm û v é s z e t 29I 2020. tél IT A N Cm û v é s z e t

FÜGGÖNY FEL I láttuk

A társulat szíve, aki folyamatos kreatív izzásban létezik, Duda 
Éva, akinek sajátos mozgásanyagkészletét a 2004-es operett-
színházi Rómeó és Júlia-bemutató óta ismerjük és szeretjük. 
2009-ben alapította meg saját csapatát, és vérbeli színházcsi-
nálóként munkásságát a műfaji sokszínűség, a különböző stílu-
sok jellemzik. A közös pont a maximális energiaszint, a lendü-
letes, dinamikus, precíz formavilág és a nyitottság. 

A tízéves születésnapi est első, rövid, Parting Ways című 
előadását Maciej Kuźmiński lengyel koreográfus jegyzi, a tár-
sulat három női táncművészének előadásában. A melankoli-
kus hangvétel és a nőiség stációinak repetitív mozdulatsorai, 
a csend, valamint a „last chance… last dance…” Meredith 
Monk és Philip Glass zenei anyaga nem épp a szülinapi buli 
érzetét erősíti az est nyitányaként. Finom, érzékeny alkotás 
az elmúlásról, egyfajta belső utazás. A két rész közötti szü-

netet, amíg átöltöztek az előadók, egy humoros átvezetéssel 
oldották meg. A táncosok egyesével, a függöny elé lépve tá-
jékoztatták a közönséget – a nemzetköziség égisze alatt an-
golul, franciául, németül, oroszul és természetesen magyarul 
is –, hogy az előadás hamarosan folytatódik. Ezzel az apró 
humorbonbonnal hangolták fel a nézőteret a Mirror (tükör) 
atmoszférájához.

A mű reflektál és visszatekint az elmúlt tíz év alkotásaira. 
Retrospektív újragondolása és egymásba fűzése a korábbi 
előadásoknak. A Mirrorban négy nagyobb egységet látunk 
egy összedolgozott, kész „dudaévás” koreográfiaként. Kere-
tes szerkezetben válik homogénné a színpadról felemelke-
dő reflektorsorok légies tánca, majd zárásként a leengedett 
lámpák lassú mozgása, amely egy szempillantás érzetét kel-
ti. A színpadi mozgásmontázs maga a dinamizmus: a harcos 

Az idei egy különleges, bizarr és fordulatokkal teli év a társulatok életében. A tizedik születésnapját 
ünneplő Duda Éva Társulat március 9-én Mirror című jubileumi előadásával lépett fel a Nemzeti 
Táncszínházban, majd a premiert követő napoktól kezdve már nem fogadhattak nézőt a teátrumok.
November 10-én egy sérülés miatt a Virtus című előadásuk helyett ismét bemutatták a Mirrort, 
majd egy nappal később újra bezártak a fellépőhelyek. A darab a harmadolt nézőtér ellenére 
hatalmas ovációval kísért sikert ért el, és megteremtette a tánc varázslatába vetett hitünket. 

generáció akciófilmekbe illő, precízen kidolgozott anyaga,  
a szenvtelen droidlétre való reflektálás, a zsigeri emberi-
állati ösztönök és a szabad szerelem szenvedélyes tangó-
ja egyaránt megtalálható benne. Emblematikus mozdulatok, 
hangulatok segítik a tíz év produkcióiból a felismerhetősé-
get. A 2009-es Lunatika, a társulat legelső előadása érzé-
keny, intenzív és barbárként aposztrofálta megát. A precízen 
megszerkesztett kombinációk és mozdulatsorok különleges 
hangulatot teremtenek az álom és az ébrenlét között: tig-
risbukfencben repülés, alatta átgurulás, egyensúlymegtartás  
– a finomságtól az erőszakosságig, majd vissza egy nyugvó-
pontra. A válogatásban szerepel a 2011-es Rumble, a férfi-
erő előadása. A maszkulin tulajdonságok közt a pasik erősza-
kos oldala is megjelenik: balhéznak, alfahímek akarnak lenni, 
mulatnak, agresszívek, nőkkel való viszonyaik is szélsősége-
sek lehetnek. Az intenzív, kötött, akrobatikus mozgássorok  
a nyers és kemény fightvilágot láttatják. A 2014-es Outbreak, 
Gregor Lustek és Rosana Hribar koreográfiája, emlékezetes 
és emblematikus egyszerre. Rembeczki Fruzsina jelmezei  
a fekete szenvedély 50 árnyalatát idézik. Tangó, érzékiségtől 
és tűztől vibráló, túlfűtött előadás. A táncosok nyitott kap-
csolatokban létező jellemekként megmutatják a lélek titkos 
vágyait és torzulásait. Bizarr kettősséget hordoz a koreog-
ráfia: izgató agresszió és taszító szexualitás. A tangó lehető-
séget ad megmártózni a forró mocsokban, fizikálisan eggyé 
válni a bűnnel, megélni az elfojtásokat, majd kitörni onnan és 
visszaintegrálódni a társadalmi konvenciók unalmas hétköz-

napjaiba. A 2014-es bemutató felrázta a magyar közönséget, 
az egyik legemlékezetesebb előadása a társulatnak.

A negyedik felismerhető produkció, a 2017-es From Helix to 
Vortex egy egyszerű gondolaton alapul: az akrobatikus kom-
binációk fokozatos és folyamatos gyorsulásán. A repetitív, 
ismétlődő mozgássorok intenzitását növelik egyre gyorsab-
ban. Ez a folyamatos terhelés kemény fizikai kihívás a tánco-
soknak. Láthatóvá válik, hogyan lépik át a saját árnyékukat, 
feszegetik a határaikat, ami a nézőknek óriási élmény.

A társulat sikeres, hiszen széles közönséghez szól: a kor-
társtánc-előadások mellett az akrobatikus, újcirkuszi és 
néptáncelemeket ötvöző produkciók is megtalálhatók a re-
pertoárjukban. Az elmúlt években a társulat számára hazai 
és külföldi vendégalkotók is készítettek koreográfiákat Duda 
Éva saját előadásai mellett. Azonban felmerül a kérdés: ki-
nek szól ez a visszatekintő tükör? Kell ismerni a tíz év elő-
adásait, vagy anélkül is fogyasztható? Mi a vezérelve az elő-
adásnak, hol fut a dramaturgiai ív? Mit akar mondani, üzenni 
a csapat a következő tíz évre?

A társulat csodás, a kiváló táncosok szakmai alázattal a telje-
sítményük maximumát hozzák az intenzív koreográfiákban. 
Ez az iszonyatosan dinamikus, robbanásszerű folyamat sajá-
tos, felismerhető, olyan „dudaévás”. Energikus, szélsőséges, 
űzött és izgatott, szenvedélyes és élvezetes.

Szöveg: Sárosi Emőke I Fotó: Dusa Gábor
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a folyamatosan mozgó hálózatnak a súlypontja a vetítővá-
szon mögé esik. Csere Zoltán karaktere egyszerre sejteti az 
anya, vagy A hattyúk tava varázsló figuráját – alakja gravitáci-
ós központként húzza magához a szálak eredőjét. Mindhár-
man kapaszkodnak ezekbe a szálakba – görcsösen ragasz-
kodnak a másik fölötti uralom gyakorlásához. Ez a dinamika 
irányítja a szereplőket: valamiféle ismeretlen és félelmetes 
belső bizonytalanságot a végsőkig kell leplezni még saját ma-
guk előtt is, a fájdalom ütötte sajgó ürességet be kell tölteni 
a másik folyamatos megalázásával. Ebben a mintázatban is 
megjelenik a külső és belső világ összemosódása, ahogyan 
egymás érzelmi meghosszabbításaként működnek.

A fiú alakja törékeny és szépséges, mégis megszelídíthetet-
len és kegyetlen. Horváth Attila remekül megjeleníti ezt  
a zavarba ejtő kettősséget. Kecses mozdulataival már az elő-
adás első képeiben a saját mozgását gátolva formálja meg 
azt, ahogyan ez a tökéletesre fejlesztett, fénylő felszín elzár-
ja önmagát a boldogság lehetősége elől. Rácz Réka maga  
a természetesség ebben a túlcsiszolt világban, belekénysze-
rül a kíméletlen és számító szabályok kötelékébe.

Kórkép ez, mintha egy apró mintát felcsippentettek volna 
az utcáról, és elénk tették volna egy Petri-csészében: nézd, 
ezek vagyunk mi, ilyen fájdalomban, ilyen kegyetlenek – és 
nem teszel semmit.

Az említett thrillerekre hivatkozva talán arra számíthattunk, 
hogy vérengzésre kerül sor a színen, az alkotó azonban en-
nél okosabban teremti meg a feszültséget: egy olyan érzel-
mi működési hálót hoz létre, ami megsebez téged és meg-
sebesíted a másikat te is – és ki tudja, hogyan lehet mind-
ebből kiszállni.

A darab finomsága, hogy az apró részletekben bújik meg 
a hátborzongató igazság – egy tekintetben, egy simogatás-
ban: miként történhet meg, hogy akár a simogatás is bántás? 
Mi, nézők, mintha befagyott tó tükrébe néznénk, a csillogó, 
fényes felszínt szemléljük, miközben alatta, a mélyben alig 
láthatóan felsejlik a gomolygó sötétség. 

FÜGGÖNY FEL I láttuk

Ahogy elhelyezkedünk a nézőtéren, egy pillantás alatt ránk 
borul ez az üvegbúra: egyszerre halljuk a szívverésünket és 
egy városi utca zaját, szirénát – kényelmetlen disszonanci-
át teremtve. Ezzel máris lefekteti a feszültség alapköveit: 
egymásba ér, összemosódik a külső és a belső világ. A zene 
síkján is egymásba épülnek a legkülönbözőbb típusú hangef-
fektusok, a klasszikus és a mai zene. A színpad hátsó részét 
leválasztó vetítővászon egyaránt tűnhet hatalmas monitor-
nak vagy az emberi és a transzcendens világ határának.

Rendkívül diszkréten operál azzal, hogy nem borzolja a néző 
idegeit, hanem alig észlelhetően folyamatosan kényelmetlen 
kérdések elé állítja. Vajon jól látom, hogy a fiú a hattyú? Va-
lódi vagy vetített a háttérben felsejlő alak? Biztosan csak  
a vetített fény miatt dől a talaj? Igen érzékeny ez a hatás-
mód, pontosan leképezi bennünk azt, ami a szereplők kö-
zött is megtörténik: a homályos, kényelmetlen belső ör-
vénylést a felszín éles és határozott vonásokkal leplezi.

Ezt az elegáns élességet a virtuális látvány tovább fokozza. 
Egyrészt az érzéki csalódás nagyszerű eszközként szolgál 
a figyelmünk felkeltésére, másrészt az emberi test hús-vér 
valója és a mesterséges, digitalizált világ kettősségének kér-
dését is elénk tárja. Az eredmény egyszerre lenyűgöző és – 
a vizuális illúzió miatt – éppen annyira frusztráló is egyben, 
hogy ne hagyjon belekényelmesedni a székünkbe.

A vizualitás kétségkívül kiemelt hangsúlyt kap, és az egész 
előadáson keresztül fenntartja az érdeklődést. Nem veszi 
át a dramaturgia funkcióját, mégis több, mint egyszerű dísz-
let: a táncosok játékszere. A szervező elem a táncosok teste 
és mozgása, amelyet felemel a látvánnyal való játék. Rend-
kívül erős a szereplők karizmája, mindhárman egyaránt ma-
gas intenzitással vannak jelen. Az a benyomásunk, mintha 
egy láthatatlan, elektromágneses kapcsolati hálót feszítené-
nek ki egymás között. Minden rezdülésük hatással van a má-
sikra, mintha az energiáikkal összekapcsolódnának. Ennek  

Szöveg:  Varga Nór a Ber ta I  Fotó:  Mészáros Cs aba 

Remekbe szabott imázssorozat előzte meg a Kulcsár Noémi Tellabor társulat új, őszi bemutatóját, 
a Silver Swant. Videóspot, vagány plakát, tévés ajánló… Több hivatkozási pontra (Csajkovszkij:  
A hattyúk tava, Hitchcock: Psycho, Bret Easton Ellis: Amerikai psycho) is rámutatott a koreográ-
fus, az előadás azonban megérdemli, hogy ezen művek motívumainak kutatásától elrugaszkodva, 
magára a darab által keltett élményre támaszkodjunk. Kulcsár Noémiék produkciójának ereje 
abban rejlik, hogy olyan atmoszférát teremt, mintha egy pszichedelikus üvegbúrát eresztene le 
a színházteremre. 

Rácz Réka és Horváth Attila

Ku l c s á r  Noémi :  S i l ve r  Swan

 –  Ku l c s á r  Noémi  Te l l abor, 

2020 .  ok tóbe r  21. , 

Nemze t i  Tánc s z í nhá z

 

TÜKÖRSIMA 
pszichedel ikum

MINDVÉGIG OTT ÁLL EGY HARMADIK TÉNYEZŐ, 
AMELY BEFOLYÁSOLJA A TÖRTÉNÉSEKET

A történet, amely egy régi orosz mesén alapszik és Csaj-
kovszkij első balettzenéje köthető hozzá, szinte alapmű. 
A koreográfusok általában az eredeti dramaturgia felépí-
tését követik, és egy ifjú, valamint egy két alakban létező, 
átvitt értelemben kettős személyiségű hattyúhölgy szerel-
mét helyezik a középpontba. Ezzel ön szakít, és egy telje-
sen más pszichológiai, valamint kapcsolati felállásban ál-
lítja színpadra a szereplőket, ráadásul a történetből csak 
egy részletet, egy meghatározott viszonyrendszert ragad 
ki. Mi volt ebben az izgalmas?
Egyrészt az, hogy ez a társkeresés agresszióba, kudarcba 
torkollik. A Psychóval való kapcsolat itt jelenik meg, a film-

ben egy férfi a halott anyja benne továbbélő lelki terror-
ja miatt nőket gyilkol, az én A hattyúk tavámban is ráül 
az édesanya akarata a fiúra, akinek kényszeres megoldásai 
lesznek vagy beleképzel ideálokat a nőkbe. Ezeket a kapcso-
latokat epizódszerűen dolgoztam fel. Ezek tulajdonképpen 
lehetnek akár gyilkosságok vagy egy lélek megnyomorítása 
egy-egy epizód végén. Ezeket összefűztem, és ez adja a da-
rab ívét. Mindvégig ott áll egy harmadik tényező, amely be-
leszól a történésekbe. Lehet ez egy anyafigura vagy egy-egy 
rossz gondolat, amely befolyásolja, hogy jobbra vagy balra 
menjen a főszereplő abban a pillanatban.

MŰVEK ÉS ALKOTÓK

Pél i  Nag y K ata beszélgetése a műr ől  Kulc s ár Noémi vel

„Az alapkoncepció mindenképpen valamilyen szinten kötődik A hattyúk tava eredeti történeti 
magjához, ahhoz a hármas egységhez, amely az anya, az apa és a kiválasztott lány körül forog. 
Aztán elkezdtem elkanyarodni más irányba, és tulajdonképpen egy asszociációs párhuzamot 
kezdtem el kialakítani Hitchcock Psycho című filmjével.”
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MESTEREKMŰVEK ÉS ALKOTÓK

Alapvetően ez egy anya-fiú érzelmi viszony által determi-
nált történet, vagy inkább egy párkapcsolati szituáció?
Ez érdekes kérdés. Ahogy elkezdtem készíteni a darabot, 
akkor jöttem rá, hogy mind a három szemszög érdekel, és 
nem akarok egyet sem kiválasztani vagy felerősíteni. Való-
jában elbillen majd valamelyik irányba, de most még nem 
tudom határozottan eldönteni, hogy merre. Azt hiszem,  
a néző fogja eldönteni, valamint az, hogy milyen lelkiállapot-
ban ül be az előadásra, mit akar látni benne, mi fogja meg. 
Ezt szabadon hagyom még saját magamban is, mert engem 
mind a három szint érdekel.

Ez egy nagyon is mindennapi történet, hiszen olyan szi-
tuációt ábrázol, amikor a párkapcsolatokat nem könnyítik 
meg a háttérben lévő családi viszonyok vagy társadalmi 
sztereotípiák.
Igen, ez egy globális problematika, az a harmadik tényező 
lehet egy anyafigura, egy másik rosszakaró, egy gondolat, 
egy elvárás, befolyás vagy egy elterjesztett nézet, egy társa-
dalmi közeg, bármi.

Fiús anyaként hogyan kerüli majd el ezt a csapdát?
Bízom benne, hogy felül tudok kerekedni azon a kísérté-
sen, hogy befolyásoljam majd a párválasztását. És van egy 
lányom is, alapból szeretek sok szemszögből nézni dolgokat, 
nem pedig elsőre ítélkezni. Bízom benne, hogy a saját éle-
temben is objektív tudok majd maradni.

Kikkel dolgozott?
Rácz Rékával, Horváth Attilával és Csere Zoltánnal. A da-
rabban mindössze egyszer használom az eredeti Csajkovsz-
kij-mű egy részletét, a zenét Ólafur Arnalds izlandi zene-
szerző műveiből állítottam össze. Ő a kortárstánc-alkotók 
körében igen népszerű. A zenéjének modern korhangulata, 
ugyanakkor szép romantikája is van, nagyon inspiráló. 

Különleges ünneplés volt…

Amellyel boldoggá tettek, és a tőlük kapott emlékkönyv-
be megható bejegyzések kerültek. Még ifj. Harangozó Gyula 
koreográfus is eljött. Édesapja sok darabjában táncoltam, le-
hettem a betanítója, édesanyjától, Hamala Iréntől pedig szin-
tén rengeteget tanultam, elképesztő volt a tudása és példa-
adó a tánchoz való hozzáállása is. Ha valamit betanított, meg 
is mutatta, mit hogyan képzel… Nagyon örültem mindenki-
nek, hiszen olyanok is eljöttek, akiket húsz éve nem láttam, 
sőt, akik nem is voltak szigorúan véve a tanítványaim, esetleg 
csak betanítóként találkoztak velem. Nincs ma Magyarorszá-
gon sok olyan táncos, akivel ne lenne valamilyen kapcsola-
tom. Ha nem is tanárként, akkor a pedagógusképzésben ta-
lálkoztunk, vagy felkészítettem őket valamelyik darabra.

Hatvankét éve végzett a Balett Intézetben, és azóta a tánc 
minden szegmensét kipróbálhatta, hiszen táncolt az Ope-
raházban, ahol később betanító mester lett és már sok-

sok évtizede tanít. Egyedül a koreografálás maradt ki.
Igen, az az egy. Ahhoz valahogy soha nem volt sem ihletem, 
sem képességem, bár egy képesítő vizsga hasonlít a koreog-
rafáláshoz. Egyébként az, hogy a pedagógia érdekel, még en-
gem is meglepett. Amikor végeztem, 1958-ban, Merényi Zsu-
zsa növendékeként, az Opera ösztöndíjasként szerződtetett. 
Két státuszuk volt, azokat Kaszás Ildikó és Kékesi Mária kapta. 
Nyáron, a Margitszigeten előadott Faustban mi hárman már 
kaptunk is feladatot, igaz, annyi volt a szerepünk, hogy fel 
kellett másznunk egy ágra, és onnan integetni Faustnak. De 
boldogok voltunk, hogy az előadás részesei lehetünk. Akkor 
készített velem interjút egy újságíró, akinek arra a kérdésére, 
hogy mit szeretnék táncolni, felsoroltam mindenfajta csoda-
szerepet. Az utolsó mondatom azonban az volt, hogy utána 
tanítani szeretnék. Tizennyolc éves voltam ekkor…

Öt évvel később pedig már meg is szerezte a pedagógus-
végzettséget, pedig akkoriban egyáltalán nem volt általá-
nos, hogy a frissen végzett táncosok visszaüljenek az 

Meglepetéspartival, kerti összejövetellel köszöntötték volt tanítványai, kollégái és fia nyolcvanadik 
születésnapján, októberben. Sok neves táncos és koreográfus vett részt az ünneplésen, hiszen nincs 
olyan társulat az országban, ahol ne akadna legalább egy-két egykori növendéke. Sebestény Katalin 
a Magyar Táncművészeti Egyetem professor emeritája ugyanis már éppen fél évszázada tanít az 
intézményben. Ezúttal a legelső évekről, a Vaganova-módszerről, szólistákról és kartáncosokról, 
legendás szigorúságáról, valamint az utolsó tanévéről is beszélgetett vele Réfi Zsuzsa.

SEBESTÉNY KATALIN 
A BALETT CSODÁJÁRÓL 
ÉS AZ ÖRÖKÜL HAGYOTT 
NÉZETEKRŐL

MÁNIÁKUSAN 
TANÍTOK

Szöveg:  Réf i  Z suz s a 

Fotó:  Mezey Bél a , 

OSZMI Táncarchí v um

tízéveS a FeledI project 
– premIer éS külFöldI 
turnék a juBIleumI évadBan
Feledi János első önálló alkotásának premier-
je 2010. december 8-án volt az egri Gárdo-
nyi Géza Színházban, Idők folyamán címmel. 
Ez a nagy sikerű előadás megerősítette abban, 
hogy a saját útját kell járnia. Ekkor alakult a Fe-
ledi Project, ahol alkotói, koreográfusi elkép-
zeléseit valósította meg állandó és meghívott 
művészekkel.

Tavasszal tervezik bemutatni az új kreációjukat 
Don Quijote címmel, amelybe olyan táncmű-
vészeket hívott meg Feledi János, akikkel még 
sosem dolgozott együtt, és más stílusú moz-
gásvilágból érkeznek.

A Bartók Béla ihlette Hat tánc előadás Ma-
gyarországon is látható lesz, de külföldi meg-
hívás is szerepel a jubileumi tervekben. A Ref-
lexió Bartók Béla Román népi táncok művére 
íródott jazz-zenekaros táncszínházi produkciót 
erdélyi, kárpátaljai, felvidéki területekre is sze-
retnék elvinni.

Jövő ősszel egy Csehov ihlette előadás premi-
erjével zárják a jubileumi időszakot.

közép-európa táncSzínház 
– dupla eSt decemBerBen
A Közép-Európa Táncszínház az év egyik leg-
mozgalmasabb hónapján van túl, hiszen zárt aj-
tók mögött változatlanul megtartotta tervezett 
öt kisebb bemutatóját. A XVII. Ifjú Koreográ-
fusok Fórumán nyertes lengyel alkotók online 
demonstrációi mellett három táncművészének 
friss szólóját is a virtuális térbe átköltözött 
SŐT7 – Sisi Őszi Tánchét keretében – a társu-
lat két korábbi előadásával együtt – streamelt 
formában tekinthette meg a közönség.

December 17-én Harslet és Dark Matter 
címmel dupla esttel érkezik a KET, folytatva 
K-Arcok című sikeres programsorozatát. Ko-
reográfusok: Mádi László, a KET társulatának 
oszlopos tagja és Egyed Bea koreográfus-tánc-
művész.

harmIncéveS juBIleumI 
évadára kéSzül 
a BudapeSt táncSzínház
Ősszel mutatták be a Budapest Táncszínház 
művészeti vezetője, Sághy Alexandra legújabb 
darabját, a Viszlát a levegőben! címűt, amely  
a kortárs táncot a cirkuszművészet mozgásele-
meivel kombinálja. Az előadás meghívást ka-
pott a Budapest Táncfesztiválra 2021 márciu-

sára, valamint a győri Magyar Táncfesztiválra is 
júniusban. Szervezés alatt áll a produkció több 
külföldi fesztiválra való utaztatása is.

Jövőre ünnepli fennállásának 30. évforduló-
ját a Budapest Táncszínház, ennek apropó-
ján tavasszal ismét az NDT koreográfusa, Jiři 
Pokorny készít új darabot a társulat számára, 
ősszel pedig születésnapi gála keretében ünne-
pelnek. A tervek között szerepel egy Lázár Er-
vin-mese ihlette táncjáték bemutatása A leg-
kisebb boszorkány címmel a Művészetek Pa-
lotájában, amelynek koreográfusa a Budapest 
Táncszínház alapító igazgatója, Földi Béla. 

Fotó  helye
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iskolapadba. Miért döntött így?
Jó kérdés, magam sem tudom. Talán azért, amit ma is ta-
nácsolok mindenkinek: ha teheti, akkor a tanulmányai befe-
jeztével minél hamarabb kezdjen bele a pedagógusképzés-
be. Akkor ugyanis még könnyebb. Ha valakinek már elindult  
a művészpályája, adottá válik a napirendje, beosztottá az éle-
te, sokkal nehezebb ismét nekikezdeni a tanulásnak. Ahogy 
1963-ban megszereztem a pedagógusvégzettséget, azonnal 
tanítani is kezdtem. Először a KSI-ben (Központi Sportiskola) 
a tornászoknak kellett szép mozgást oktatnom, akiknek Ker-
tész Alíz volt a vezetőjük. Majd Forgách József ajánlott Rábai 
Miklósnak, aki művészeti vezetőként meghívott, hogy tart-
sak gyakorlatot az Állami Népi Együttes táncosainak. Na-
gyon kedveltem őket.

Aztán 1970-től az Állami Balett Intézetben kezdett el tanítani…
Akkoriban ahhoz, hogy az ember ennek az intézménynek  
a tanára lehessen, egy egész esztendőn keresztül kellett lá-
togatni a balettórákat, figyelni, hogyan tanít Brada Rózsi, Me-
rényi Zsuzsa, Kálmán Etelka vagy Hidas Hedvig, aki abban az 
időben az intézmény igazgatója volt. Mindennap ott ültem 
hát, de nem is bántam, hiszen ezekből az órákból rengeteget 
lehetett tanulni. Az első osztály, amit taníthattam, Jezerniczky 
Sándoréké volt, majd jöttek sorban a többiek. Az első végzett 
osztályomba járt Lőrinc Kati, aztán jöttek ifj. Nagy Zoltánék, 
Popova Aleszjáék, Süveges Nóriék és végül Pisla Artemiszék. 
Érdekes dolog, hogy az intézet életét a születésétől végigkísér-
tem, először mint növendék, aztán mint tanár.

Hogyan látja ezeket az évtizedeket?
Nagy szerencse, hogy Lőrinc György – a Balett Intézet egyik 
alapítója – lett az első igazgató, mert ő nagyon okosan vé-
giggondolt mindent, ügyesen építkezett, kiváló mestereket 
hívott. Abban az időben futott fel a balett, és az iskola is 
felzárkózott hozzá. Ráadásul sosem habzsolta a pozíciókat. 
Amikor az Operaházban lett balettigazgató, akkor innen ki-
lépett. Ma egyébként sokan mondogatják, hogy a Vaganova-

módszer elavult, kezd kimenni a divatból, de úgy vélem, ez 
tévedés. Ez egy nagyon aprólékosan kidolgozott metódus, 
amelyben az egyik lépés a másikra épül. Kevés olyan iskola 
van a világon, ahol ilyen jól működik ez a módszer, mint ná-
lunk. Nem is tudom, hogy hányadszorra tanítom, de még ma 
is rácsodálkozom, mennyire tökéletes.

Olyan jól ismeri, hogy ön a szerzője A klasszikus balett 
módszertana szakkönyvsorozatnak.
Nem én írtam, hanem a módszer alkotója Agrippina 
Vaganova, és az ő szövegét fordította le Merényi Zsuzsa, 
majd én fogalmaztam kissé át a mai igények szerint. S persze 
utánam is átírja majd valaki. Vannak, akik azt mondják, túlsá-
gosan szájbarágós, de úgy vélem, lényeges mindent ponto-
san leírni, hiszen ennek köszönhetően működik nálunk még 
ma is ilyen jól ez a metódus. Ezért jönnek olyan sokan hoz-
zánk a külföldi diákok. Azt próbálom majd örökül hagyni az 
iskolában – mert az utolsó tanévemet töltöm –, hogy leg-
alább az első néhány évfolyam képzésén ne változtassanak.

Hogyhogy befejezi? Miért?
Nekem mindig vannak komoly elhatározásaim, amelyekhez 
ragaszkodom. Harminc év után a táncos pályát is befejeztem. 
Előtte pedig azt is könnyen eldöntöttem, hogy felhagyok  
a bikinis szerepekkel. Mert tudtam, hiába tartom magam, 
már nem akarok olyan öltözékben színpadra lépni, mert nem 
ad olyan illúziót, mint ami az adott figurához kell. Ma is azt 
érzem, a négy fal között még menne a Sacre (Tavaszi áldo-
zat), de ez nem jelenti azt, hogy a pódiumon is előadnám… 
S úgy határoztam, hogy mivel az idei az ötvenedik tanévem, 
utána befejezem. Bár nehéz lesz megszokni, mert mindig má-
niákusan tanítottam, s így van ez mind a mai napig. Még az 
idő múlását sem veszem észre, ha belemerülök… Olyany-
nyira lételemem, hogy bárhol jártam is a világban, minden-
ütt igyekeztem tanulni és az adott tudást hazahozni. Egyéb-
ként osztályom már nincs, aminek az is az oka, hogy voltak 
lábujjműtéteim, így nem tudok féltalpra állni. Azt pedig nem 

Sztravinszkij–Béjart,  
Le sacre du printemps, 1973

A Le sacre du printemps próbája 
Maurice Béjart-ral, 1973

viselem el, hogy tanárként már semmit sem tudok megmu-
tatni. A pedagógusképzőn ez nem akadály, de az, hogy nem 
tudok felmenni féltalpra egy tournál, hogy megmutassam 
egy másodéves gyereknek, az nagyon zavar. Küzdök persze 
azért, hogy testileg elfogadható fizikai állapotban maradjak, 
az azonban nem jó, hogyha semmit nem tudok e téren adni. 
Hiszen a régi időkben még ifj. Nagy Zoltánék osztályával 
gyakoroltam, kifestettem magam reggel hétkor, megtartot-
tam az órát és mentem a főpróbára. A Giselle-ben táncol-
tam, betanítottam, a próbavezetője voltam. Nagyon szeret-
tem ugrani, aztán nagyon szerettem tanítani is az ugrást.  
S mindig imádtam a karral próbálni. A szólisták ezt nem ér-
tik, mert a kar számukra nem olyan fontos. Pedig ha rossz  
a kar, akkor azon az estén hiába láttam esetleg egy jó szó-
lópárt, az engem nem hat meg. Fordítva többet ér. Az év-
tizedek során azt is megtanultam, hogy egészen más karral 
és más szólistákkal dolgozni. Utóbbiakkal nehezebb… Amíg  
a zseniális táncosnők nem kezdenek el oktatni, addig nem jön-
nek rá, hogy azt is meg kell tanulni. Az ugyanis nem oktatás, 
hogy megmutatják tízszer, hogyan is kellene. Attól csak rosz-
szabbul fog menni a növendéknek. Mindig azt kell megnézni, 
hogy mit tudok neki olyat mondani, amitől jól fogja elvégezni  
a gyakorlatot vagy a variációt. Mindegyik osztály más, min-
den gyerekhez más és más a kulcs. S itt nem lehet az óra 
végén becsukni az ajtót és hazamenni.

Popova Aleszja nyilatkozta egy interjúban, hogy a peda-
gógusképzőn ön azt mondta neki: „…ha elsajátítod a ba-
lett metodikáját és tanítani kezdesz, újra fog éledni ben-
ned a táncművészet, másképpen fogod megélni a balet-
tet. Sokkal jobban fogsz táncolni, precízebben és tudato-
sabban, mint addig bármikor.” Ön is ezt élte meg?
Igen, ez saját tapasztalat. Ma is vannak aktív táncosaim, akiknek 
azt emlegetem, hogy amit megtanulunk, azt ki is kell próbálni, 
mert akkor rájönnek, hogy bizony van értelme az elméletnek.

Eldöntötte, hogy befejezi a táncot, most pedig azt, hogy 
búcsút int a tanításnak. Úgy tűnik, nagyon határozott és 
fegyelmezett ezekben a kérdésekben.
Nem is lehet másképp. Sosem szerettem annyira színpadon 
lenni, hogy mindenáron ragaszkodjak hozzá, az egyetemen 
pedig tényleg úgy érzem, fél évszázad elég volt.

S mi lesz akkor a mániákus tanárral?
Azért ne feledkezzünk el erről a nyolcvan évről, amit nemrég 
töltöttem be. Az utóbbi időben már a pedagógushallgatóknak 
próbálom átadni a tapasztalataimat, de mindig hangsúlyozom, 
hogy nem vagyok náluk okosabb, csak öregebb. Azt mondom, 
hogy nézzék a könyvet, én pedig hozzáteszem a hetven év ta-
pasztalatát. Azt, ami nincs leírva, amit én gyűjtögettem össze 
az évtizedek alatt. Mindig azt mondták rólam – és igazuk volt 
–, hogy borzasztóan szigorú mesternő voltam. De azt próbál-
tam velük megértetni, hogy a terem, az a munka, ami ott fo-
lyik, az lesz az életük. Ha kilépünk a próba után az ajtón, meg 
fogom kérdezni, hogy miért volt valaki rosszkedvű, próbálok 
is segíteni neki, de a munka az munka. Nagyon nehéz hivatás 
a tánc, de ha valaki ezt választja, akkor nem hiányolhatja, hogy 
nem volt eleget gyerekként a játszótéren. Mert a balettnek,  
a színpadnak megvan a maga csodája. Aki nem így érez, az el-
megy. Aki marad, azt pedig sok mindenért kárpótolja a tánc. 
Én még gyakorolni is nagyon szerettem, mert azt éreztem, 
hogy mindennap legyőzöm magam arra az egy-két órára. Lő-
rinc mesternek köszönhetően olyan vendégoktatóink voltak, 
mint például Olga Lepesinszkaja, vagyis tényleg a legjobbaktól 
tanulhattunk. Ebből a szempontból nem is bánom, hogy ilyen 
idős vagyok, mert úgy látom, másfajta gondolkodás, másfajta 
igény felé kezd elmenni a világ és az iskola. Pedig a klasszikus 
oktatásra mindig nagyon figyelni kell, beletéve szívet-lelket.

Aki tanácsot kér tőlem, az a jövőben is megkapja, és aki bízik 
bennem, ahhoz bemegyek. S természetes, ha hívnak, jövök.

Azt kell megnézni mindig, mit tudok neki olyat monda-

ni, amitől ő fogja jól elvégezni a gyakorlatot vagy a vari-

ációt. Mindegyik osztály más, s minden gyerekhez más 

és más a kulcs. S itt nem lehet az óra végén becsukni az 

ajtót és hazamenni.

MESTEREKMESTEREK
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Miért jött el Albániából, mi az oka, hogy Bécsben és Ma-
gyarországon alkot, táncol?
Ez egy hosszú történet. Albániában kezdtem táncolni,  
a megszokottnál kicsit később, tizenkét-tizenhárom éves 
koromban. Gyerekként – a balett előtt – fociztam, hiphop 
és breakdance stílusokat próbáltam ki. Ezután mentem  
a balettképzőbe, amit egyfajta sokként éltem meg: harisnyá-
ban, zongorazenére kellett táncolni. Idővel aztán elkezdtem 
élvezni, és felismertem a fejlődés lehetőségét, amit magá-
ban rejtett. Akaratomon kívül, 1998-ban arra kényszerül-
tem, hogy elhagyjam az országot, ugyanis egy háború kellős 
közepén találtuk magunkat. Albániában a rendszerváltás idő-
szaka nem zajlott békésen, forrongások voltak, az utcákat 
fegyveresek lepték el, mélyszegénység alakult ki. Rákénysze-
rültem arra, hogy elhagyjam a hazámat, és új lehetőségek-
kel teli életet kezdjek Ausztriában, a testvéremnél, aki már 
egy éve ott élt a házassága révén. A jobb élet reményében 
költöztem oda, nem volt más lehetőségem, ekkor még nem 
azzal az egyértelmű céllal, hogy majd ott folytatom a tán-
cos pályám. Egyszerűen nem értettem semmi máshoz, csak 
a tánchoz, úgyhogy jelentkeztem az ottani balettintézetbe. 
Szerencsés voltam, felvettek, ezt követően pedig a Wiener 
Staatsballett azonnal leszerződtetett, így itt kezdtem a kar-
rierem építésébe.

Van különbség a Tiranában és a Bécsben tanult, gyako-
rolt tánctechnika között?
Sok a közös vonás. Albániában az orosz Vaganova-technikára 

alapozva oktatják a növendékeket, jómagam is ilyen képzést 
kaptam, ahogyan Bécsben is ugyanezt alkalmazzák, persze 
fejlettebb és kiforrottabb eszközökkel.

Bécs Európa kulturális központja, a zene, a tánc, a művészet, 
a festészet fellegvára, ott szinte átitatódsz a kultúra hatása-
ival. Albániában alapjaiban mások az anyagi és az erőforrás-
beli feltételek, ezért szerte a világban megtalálhatók az albán 
művészek, különösen az énekesek, mivel odahaza nem ré-
szesülnek kellő támogatásban. Egyszerűen nem marad más 
választásuk, mint máshol szerencsét próbálni.

Lukács Andrással, a Győri Balett új művészeti vezetőjével 
a bécsi Wiener Staatsballett társulatában ismerték meg 
egymást, 15 éve kollégák. Ő az idén már befejezte szó-
listakarrierjét, de a két részből álló Körforgás című esthez 
meghívta alkotótársként.
Így van, ez egy teljesen új alkotás, Lukács András kész ötlet-
tel keresett meg, viszont a darab címét is jelző Körforgást 
máshogy értelmeztük. A saját képünkre formáltuk és alkot-
tuk meg, de megpróbáltuk a két részt összekapcsolni vala-
milyen szempontból.

Az enyém inkább az életről szól, azon belül is a magány 
érzetéről. Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy 
bár nem tudni miért, magányosnak éreztük magunkat akkor 
is, ha volt éppen valaki mellettünk. Néha egyszerűen csak 
nem értjük meg egymást. Lehet, hogy a magány érzete 

Albánia klasszikus és kortárs táncművészete mind ez ideig nem gyakorolt jelentősebb hatást 
Európa táncművészetére. A nyugat-balkáni ország tradicionális tánchagyományai gazdagok, de  
a kortárs szcéna épphogy elindult saját fejlődése útján, közönségének kialakításában pedig sokat 
segít egy-egy több városra kiterjedő, ingyenes előadásokkal megrendezett nemzetközi fesztivál. 
Klasszikus darabokat elsősorban a főváros, Tirana balett-társulata állít színpadra. A honi alkotók 
főleg külföldön szereznek nevet maguknak, mint például az albán származású francia táncos-kore-
ográfus, Angelin Preljocaj vagy Eno Peci, aki Lukács András meghívására a Győri Balett legutóbbi, 
Körforgás című premierjének egyik részét készítette. A díszbemutatót követően készített vele 
interjút Bőcs Annamária.  
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Tirana –Bécs–Budapest , 
egy a lbán a lkotó
„ kör forgása” INTERJÚ ENO PECIVEL    

Eno Peci
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természetes része az életünknek? Talán nem is olyan rossz, 
nem kell félnünk tőle. Ezt az érzést állítottam a darab közép-
pontjába, a szereplők együtt vannak, de mégsem. Az elő-
adás másik központi eleme az idő, sok órát helyeztem el a 
színpadon, amelyek azt szimbolizálják, hogy az idő múlásával 
a gondolataink is egyre inkább kitisztulnak. Minél több idő 
telik el, annál inkább világosabb lesz számodra, hogy az éle-
tedben mit kellett volna máshogy csinálnod egy adott hely-
zetben. A múló idő az életünk része, és meg kell küzdenünk 

azzal, hogy nem fordítható vissza. Ezeket az összetevőket 
illesztettem egybe, különböző helyzetekben életünk szerves 
részével, a magánnyal. Nem válaszokat, inkább kérdéseket 
teszek fel: miért van ez így? Egyértelmű válasz viszont nem 
adható, mivel minden ember különböző, máshogy gondol-
kozik, eltérő nevelést kapott, eltérő tapasztalatai vannak, és 
ezért más érzelmeket mutat. Remélem, a néző egy kicsit 
felfedezi magát a darabban. 

Minél több idő telik el, annál in-
kább világosabb lesz számodra, 
hogy az életedben mit kellett vol-
na máshogy csinálnod egy adott 
helyzetben. A múló idő az életünk 
része, és meg kell küzdenünk az-
zal, hogy nem fordítható vissza. 

StaBat mater: utak 
éS kereSztek a Sopron Balett 
éS az europaBallett St. 
pölten koprodukcIója 
A Sopron Balett és az Europaballett St. Pölten 
koprodukciója a színpadon játszó zenekarral, 
operaénekesekkel, Sosztakovics és Pergolesi 
muzsikájával emlékezetes színházi élményt 
nyújt a műfajt szerető és értő nézőknek. 

2012 óta határon átívelő, széles körű, több 
térséget érintő együttműködések jellemzik  
a társulat munkáját, és ennek része az, hogy  
A szving meg a tangó sikere után új kopro-
dukciós darab született, egy olyan műfajban, 
amelyben nincsenek nyelvi korlátok.

Alekszej Batrakov és Demcsák Ottó koreográ-
fusok a világ legismertebb Mária-himnuszát ins-
piráló történetet dolgozták fel Sosztakovics, va-
lamint Pergolesi varázslatos, érzelemgazdag mu-
zsikájával. Az első felvonásban Alekszej Batrakov 
koreográfiáját tekinthetik meg a nézők. Gondo-
latai központjába a fiát elvesztő asszony fájdal-
mát helyezi, mégpedig a háború tükrében. 

Demcsák Ottó Pergolesi legismertebb feldol-
gozását választotta a történet ábrázolásához. 
A mintegy negyvenöt perces második részben 
a koreográfus a négy evangélium felhasználá-

sával mutatja meg a történetet, megjelenítve 
több bibliai szereplőt: Máriát, Jézust, Mária 
Magdolnát, Arimateai Józsefet, Simon Pétert, 
Jánost, Szalómét és az angyalokat. 

A zenei alkotást minden egyes előadáson  
a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 
adja elő, Kóczán Péter vezényletével. 

nézd a pécSI Balettet 
mInden SzomBaton  
A Pécsi Balett szombatON programot de-
cember 5-én a Piroska és a farkas című 
mesebalettel indították, ezt követően január 
végéig minden szombaton ingyen megtekint-
hető egy-egy előadásuk.

Pécsi Balett Mini címmel indul hamarosan  
12 részes online tánctanító projektjük a legki-
sebbeknek, akik YouTube-videók segítségével 
otthonról tanulhatják meg a klasszikus balett 
alapjait a Pécsi Balett táncművészeitől.

A repertoár karbantartása mellett két új ko-
reográfia betanulása vár az együttesre. Vincze 
Balázs művészeti vezető meghatározó alkotója 
a társulat elmúlt másfél évtizedének, a jubile-
umi év produkcióit ő álmodja majd színpad-
ra. A közelmúltban volt például egy különleges 
társulati fotózás: a pécsiséget erősítve, pécsi 

művészekkel dolgoztak együtt, hogy létrejö-
hessen egy gyönyörű kiadvány a 60. évforduló 
alkalmából. A napokban fejezte be a Filming in 
Pécs csapata az utómunkálatokat a társulatról 
készült filmen. A Több mint balett című kü-
lönlegesen dinamikus produkciót a Pécsi Balett 
60. jubileumi gálaestjén vetítik le először.

önálló jóSzolgálatI 
programot Indított 
a magyar nemzetI táncegyütteS
A Zsuráfszky Zoltán által vezetett Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes számára fontos a tár-
sadalmi felelősségvállalás: számtalan jótékony-
sági akcióban, kezdeményezésben vettek részt 
az elmúlt évek során. Az idén pedig elindítot-
ták Rab Edina nőitánckar-vezetővel az önálló 
jószolgálati programjukat. Az együttesnek már 
évek óta vannak olyan akciói, amelyekkel segíti 
a különféle jótékonysági felhívásokat és rámu-
tat a társadalmi felelősségvállalás fontosságá-
ra. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes egy olyan 
professzionális szolgáltató szervezet, amely 
a hazai népi kultúra gazdagságát mutatja be. 
„Ha el tudunk hívni néha egy-egy nehéz kö-
rülmények között élő családot az előadásaink-
ra – akik egyébként ezt nem engedhetik meg 
maguknak –, már jobbá és szebbé tettük a nap-
jukat.” Edina ennek a jószolgálatnak a nagykö-
veteként is tevékenykedik a jövőben. 
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Az alkotó az emberi viszonyok kiüresedését és ellaposo-
dását tartalmas koreográfiában rögzíti és osztja meg ve-
lünk, akár egy posztot az üzenőfalon. Ők vagyunk mi, úgy 
éreztük egykor magunkat, mint ők, mindennapi helyzeteink 
mozdulataikban, magányunk velük egy színpadon. 

MAGÁNY. Nem lehet másra gondolni a minimalista ajtó-
keretek által határolt színpad nézése közben. Ez a szó fo-
rog agyunkban Majoros Gyula különös jelmezbe öltözte-
tett bábjainak lassú mozgása és a szereplők színpadra lé-
pése után is. A táncosok valós interakcióban nincsenek, 
natúr színű jelmezeikben egymást követően, egymás mel-
lett mozognak, ajtókon be- és kilépnek, de létező egységet 
nem érzünk közöttük. Csak egyszer zajlik előttünk bármi, 
ami közösségi, a képzeletbeli szórakozóhely táncterméből 
együtt, közösen szorítják ki az oda nem illőt, a gyengéb-
bet, a szebbet, egyszóval a mást. Hiszen itt nem pusztán 
arról van szó, hogy egy virtuális térben az önös érdekek, 
a hiúság, az egyén külsősége felerősödik, hanem arról is, 
hogy ez a tér szolgál a gyengébbek számára a kirekesz-
tés, a támadás helyszínéül. Egyfelől a csillogó profilkép be-
állításával virágok közé illesztett magamutogatás, másfe-
lől az elmagányosodott, ismerkedni vágyó, de arra valójá-

ban képtelen emberek kapcsolatainak színpada. A háttér 
egy pillanatra Insta-profilképmozaikká változik, a táncosok 
egyedi portréja világítja be a pódiumot és hangsúlyozza  
a koreográfia mondanivalóját.

LECSERÉLHETŐSÉG. Lecseréljük a profilképünket, lecse-
rélnek minket. Újabb magány a párkeresés és a párban élés 
során úgy, hogy nem is csak egy párban élünk. A darab leg-
hatásosabb jelenetei pörögnek egy egészen különös lakás 
berendezési tárgyai között eltáncolt pas de deux-ben. Pas 
de deux négy különböző női partnerrel. Ott, ahol az ágy-
ban, a kádban, a bejárati ajtó mögött az a bizonyos másik 
lapul, fenyegetőn, számunkra biztosan nem láthatóan. Félel-
meink virtuális szobája, akár a párkereső oldalak felületei, 
hiszen nem tudhatjuk biztosan, amikor a fiú vagy a lány nem 
velünk csetel, vajon parallel melyik másik feliratkozó felé 
nyit. S mi ott állunk a biztosnak hitt kapcsolatban a cson-
ka konyhaasztal mellett, várjuk a partnerünk megerősítését 
és visszajelzéseit, s a külső megerősítésért cserébe szemet 
hunyunk a felett, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, még 
ha sejtjük is. Az ember vajon elbír ennyi bizonytalanságot, 
láthatatlanul láthatót? A kérdés csupán az, akarja-e. Bizto-
san monitorra festett színterek rabságát választja-e, ahol az 
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Láttunk már a közösségi, a szociális média világát feldolgozó előadást, Nemes Zsófia darabja 
mégis más, konkrét utalás nélkül, finom anyagként szövi rendszerbe internetes világunk ismert 
dramaturgiáit. Ellensúlyozva az utóbbi hónapok online jelenlétét, élő előadásban szembesültünk 
azzal, hogy miként látszódunk – a laptopunk kapuján keresztül átjutva – a világban. 

utolsó helyszínünk az a bizonyos, jellegzetes kék csík? Akár-
csak az Agapé zárójelenetében, ahol lassú, körkörös moz-
gással „ismerkedik” vagy épp „búcsúzik” két táncos egy-
mástól a földre fektetett, hosszú kékségen.

A darab jelentéstartalmát végig közel érezzük magunkhoz, 
a világítás, a díszletek minimálját a koreográfia kellő dina-
mizmussal támogatja. A székre szegez és újra letaglóz min-
ket a PR-Evolution Dance Company táncosainak kondíciója, 
technikai tudása, gravitációval szembeszálló könnyedsége, 

kontakt technikájuk magától értődő volta. Mégis a törékeny 
alkatú Guzmics Petra alakítása és mozgáskultúrája világított 
legjobban a színpadon. 

Az agapé a szeretet „közül a legmagasabb rendű tudatos, 
feltétel nélküli érzelem, ami cselekvésre kell, hogy ösztö-
nözzön”, ahogy a legismertebb virtuális enciklopédia ta-
nít bennünket, elgondolkozunk, mit kellene tennünk, hogy 
változzon valami, hogyan cselekedjünk, hogy valami mégis 
megmaradjon. 

AGAPÉ
A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET ISKOLÁJA

 

Miért van körülöttünk egyre több önkép-
cicomázó, kizárólag a külvilágnak meg-
felelni vágyó, narcisztikus személyiség? 
Mivé teszi lelkünket és személyiségünket 
a kütyüverzum, a szelfimánia, a külvilágnak 
való, kényszeres megfelelés? 

Ezeket a kérdéseket tette föl magá-
nak Nemes Zsófia koreográfus, a PR-
Evolution társulat vezetője, és érlelte 
a válaszokat hónapokig, hogy Agapé 
című új darabjában színpadra tegye.

„Meglátásom szerint mindez össze-
függ rohanó világunkkal. Nincs idő  
a gyerekekre, kütyük nevelik fel őket, 
sok ember a külső elvárásoknak akar 
megfelelni, minden tárgyiasul. Csak az 
a fontos, hogy az egyén miképp tud 

érvényesülni, hogy jelenik meg a vi-
lágban vagy a világ szemében. Mindez 
az önelfogadás és a szeretet hiányára 
vezethető vissza. Úgy éreztem, hogy 
ez egy nagyon fontos téma, minden-
képpen szerettem volna erről beszélni  
a tánc nyelvén.

Különböző képeket, hangulatokat, szi-
tuációkat, kapcsolati rendszereket ala-
kítottunk ki a próbák során. Megnéz-
tük, hogy mi az, amit ezekből a szín-
padon meg lehet valósítani, ezekre fó-
kuszáltunk egy-egy jelenetben. Például 
bemutatjuk, amikor egy emberi kap-
csolatban az egyik fél erőteljesen arra 
törekszik, hogy a másikat irányítsa. 
Igyekszünk minden helyzetben egyér-
telmű viszonyrendszereket felállítani. 

Sok hangulati kép került bele a darab-
ba, amelyek még inkább hozzáadnak 
valamit ehhez az összetett képhez. 
Olyan, mintha különböző játszmákon 
száguldoznánk végig és különböző 
helyzetekbe szorulnánk be. Egy idő 
után találunk egy olyan kiutat, amely-
ben fellélegzünk és megtaláljuk a fényt 
az alagút végén. A legnagyobb prob-
léma az, hogy hiányzik az önszeretet, 
egyáltalán a szeretet maga is hiány-
zik. A narcisztikus személyiség sokfé-
le lehet, de leginkább önmagát imádja, 
ami nem azonos az elfogadással, csak  
a külvilág által determinált, saját magá-
ról kialakított képet szereti. Ugyanak-
kor ebben a hamis képben nem talá-
lod meg a szívedet.” 

Mintha különböző játszmákon 
száguldoznánk végig

Nemes Z sóf i a :  Agapé 

–  PR - Evo lu t ion  Dance Company, 

2020 .  ok tóbe r  6 . , 

Nemze t i  Tánc s z í nhá z  

Pél i  Nag y K ata beszélgetet t  Nemes Z sóf iáv al  a dar ab kapc s án

MŰVEK ÉS ALKOTÓK
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TÉVHITEK AZ INAK BETEGSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN   

Szöveg és fotók:  Geréby Fr uz sina manuálter apeuta , 

az M T E Egész ségfej lesz tő Központ jának munkatár s a 

Állandó vita tárgya, hogy a táncot – és ebben a cikkben e kifejezés alatt kifejezetten a klasszikus 
balett műfaját értem – lehet-e sportnak minősíteni, így vonatkoztatni rá a sportorvoslásban használt 
kezelési elveket, szabályokat. Véleményem szerint a tánc nem sport, hanem önálló művészeti ág. 
Ugyanakkor a táncos testére ható fizikai megterhelés az élsport követelményeivel vetekszik. Ebben 
az értelmezésben igenis van olyan sporttudományi elv és szabály, amelyet a táncosok panaszaira, 
sérüléseire is lehet vonatkoztatni.

A mozgásszervi panaszok túlnyomó többségét a lábat, ezen 
belül is leginkább a lábszárat és a bokát érintő fájdalmak te-
szik ki. Nagyon sok esetben különösebb baleset, rossz moz-
dulat nélkül, fokozatosan alakulnak ki, a legtöbbször az egyes 
izmok inas tapadási (vagy ritkább esetben eredési) területe 
körül. Nagyon sok a tévhit ezzel kapcsolatban. A mindenna-
pi gyakorlat azt mutatja, hogy a túlterhelésből fakadó ano-
máliák nem kizárólag a professzionális, a preprofesszionális 
képzésben részt vevő táncosokat érintik, hanem a szabad-
idős tevékenységet űzőket is.

Korábban az orvostudomány az ilyen típusú fájdalmakat az 
inak gyulladásos folyamataiként, valamint a csonthártya me-
chanikai irritációjaként írta le, ma a tudomány fejlődésével 
és a sporttudományi kutatások eredményeivel igazolható, 
hogy nem teljesen erről van szó. Az inak túlterhelése során 
jelentkező panaszok – tehát a nem konkrét sérülés erede-
tű, bizonytalan boka- és lábszárfájdalmak – hátterében az 
izom inas tapadását alkotó szövet sejtszintű elváltozásai áll-
nak, amelyek jóval bonyolultabb folyamatok egy mezei gyul-
ladásnál.

Az inak az izmok eredési és tapadási területén elhelyezkedő 
speciális szöveti szerkezetű képletek, amelyek az izomszö-
vettel együttesen alkotnak egy teljes izmot. Ahogy a veséink 
kiválasztani szeretnek mert a sejtjeiknek ez a feladatuk, úgy 
az inak a terhelést szeretik, hiszen a sejtjeinek ez a feladata. 
A terhelés adagolása, illetve azzal párhuzamosan a megfele-
lő mennyiségű pihenés beiktatása azonban kulcsfontosságú 
kérdés. Továbbá az inak nem szeretik a hirtelen változást,  
a gyors leállást, az egyik napról a másikra bekövetkezett pi-
henést, illetve a hirtelen megváltozott, megnövekedett ter-
helésre sem reagálnak jól. A minden rákészülés nélkül, hirte-
len elkezdett ugrálás, futás, spiccen ugrálás kifejezetten rosz-
szul hat a szerkezetükre.

A hirtelen nagy terhelést elszenvedő ín szöveti szerkezete 
megváltozik, kellő pihenőidő híján pedig folyamatosan romló 
tendenciát mutat. Ha a túlterhelést követően megfelelő re-
generációs időt iktatunk be, van rá esély, hogy a szervezet az 
öngyógyító mechanizmusai által visszafordítsa az elváltozá-
sokat. Azonban ha ismételten olyan terhelésnek van kitéve, 
amire nincs felkészülve, akkor folyamatosan tovább romlik  

a szerkezete, amely szélsőséges esetben akár az ín szakadá-
sához is vezethet. Tehát a terhelés és a pihenés egyensúlyát 
folyamatosan figyelembe kell venni. Ha a megszokott terhe-
lést fokozom, a pihenésre szánt időt is fokoznom kell, hogy  
a fizikai aktivitás során létrejött mikrosérüléseket a szerve-
zetnek legyen lehetősége helyrehozni.

Ezzel szemben mi az, amit szeretnek az inak, mi az, amire jól 
reagálnak? A fokozatos, állandó terhelést. Az inak a lassan 
felépített és állandó terhelést szeretik. Bármilyen szélsősé-
ges helyzethez idomulnak, ha arra megfelelően adagolt ter-
helés mellett kerül sor. Az inak kifejezetten szeretik a súly-
terhelést, tehát akár a jól felépített súlyzós edzésre is kivá-
lóan reagálnak.

Mi a fontos mindebből a táncos számára? A régi módsze-
rek az inak fájdalmaira, vagyis a pihentetés, jegelés, szélsősé-
ges esetben rögzítő használatának alkalmazása már nem állja 
meg a helyét. A totális pihenésre pontosan ugyanolyan rosz-
szul reagálnak, mint a hirtelen túlterhelésre. Ha pedig hosz-
szú időn keresztül ignorálja valaki a fájdalmát, és a fennálló 
szöveti elváltozás ellenére továbbra is folyamatosan túlter-
heli az inat, az hosszú távon visszafordíthatatlan következ-
ményekkel jár, az ín szövete véglegesen károsodik, amely 
akár a szakadásához is vezethet. Ekkor pedig az operáció 
szinte elkerülhetetlen.

Mit tehetünk tehát? Mint minden esetben, most is a meg-
előzés a legfontosabb. A terhelést tudatosan és fokozato-
san kell adagolni. Ha egy adott koreográfia rengeteg ugrást, 
forgást, dinamikusabb munkát követel meg, hetekkel előtte 
érdemes elkezdeni tréningezni a testet az adott mozgásra. 
Az ugrások előkészítésében például az egyre dinamikusabbá 
váló sarokemelések fontos szerepet játszanak. A koreográ-
fia tanulása során igyekezni kell a terhelés fokozatos ada-

golására. Fontos figyelembe venni a hosszabb szüneteket,  
a kihagyással járó periódusokat. Minden esetben a lassan és 
tudatosan felépített terhelés a legfontosabb.

Általánosan elmondható, hogy a tánc mellett érdemes szak-
ember által összeállított keresztedzést végezni, amely a test 
terheléssel szembeni ellenállását növeli. Hobbi- és verseny-
futók esetén is ugyanezt az elvet szoktam javasolni, tánco-
soknál se tennék másképp. Ha a test általánosan megerősö-
dik, a terhelési toleranciája is nő, ezáltal sokkal jobban reagál 
a fokozott fizikai követelményekre.

Ha már kialakult egy adott fájdalom, kiemelkedően fontos 
felkeresni egy mozgásszervi panaszok kezelésére szakoso-
dott egészségügyi szakembert, akivel közösen elkezdődhet 
egy rehabilitációs mozgásprogram. Elsősorban muszáj meg-
találni azt az aktivitást, terhelést, ami a panaszt kiváltotta, 
és erre fokozatosan kell felkészíteni a testet. Ismétlem, a pi-
hentetés, a gyulladáscsökkentő kenőcsök, a rögzítők visele-
te célzott mozgásprogram hiányában tovább fokozhatja, sú-
lyosbíthatja a meglévő problémát. A teljes gyógyulás kulcsa  
a megfelelően adagolt és felépített mozgásprogram.

A fájdalom mindig egy intő jel a szervezet részéről, éppen 
ezért figyeljük testünk reakcióit, vegyük tudomásul, ismerjük 
fel a jelzéseket, forduljunk szakemberhez probléma esetén.

Az emberi test elképesztő mértékben képes alkalmazkodni 
bármilyen környezeti változáshoz, ez az egyik legkiemelke-
dőbb evolúciós tulajdonságunk. Ha megfelelően van tanítva, 
megfelelő mértékben van adagolva a terhelés, az emberi test 
egészen hihetetlen dolgokra képes, ennek egyik eklatáns pél-
dája a klasszikus balett műfajának elsajátítása. Ugyanakkor tisz-
teljük, figyeljünk rá és vegyük észre a jelzéseit ahhoz, hogy az 
általunk kívánt cél elérésében a segítségünkre lehessen. 

TÁNC ÉS EGÉSZSÉG
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A közönség a balettet könnyűnek és légi-
esnek látja, pedig a színpadig tartó út so-
kak számára nehéz. A táncosok egészen 
kicsi koruktól elhivatottan készülnek, hogy 
balettművészek legyenek, ám végül nem 
mindegyikük tapasztalhatja meg a színpad 
varázsát. Czank Lívia egy teljes tanévet 
töltött a Magyar Táncművészeti Egyetem 
balettnövendékeivel, részt vett az eszten-
dő összes fontos eseményén. A hallgatók-
kal és mesterekkel folytatott beszélgeté-
sekből körvonalazódnak cselekvéseik moz-
gatórugói, nehézségeikről és örömeikről 
egyaránt képet kapunk. A tíz és húsz év 
közötti, „kiválasztott” gyerekek alázatosan 
küzdenek, hogy sikeres művészek lehes-
senek. Az izgalmas beszámolókat a szerző 
művészi szépségű fotói egészítik ki, bepil-
lantást engedve e szép, zárt, sokak számára 
ismeretlen világba.

Czank Lívia: Szép, zárt világ
Az első balettlépésektől a színpadig
HVG Kiadó, 
Budapest, 2020, 288 o. 
ISBN 978-963-304-942-6

A Zsuráfszky Zoltán által vezetett társulat szín-
vonala régóta magáért beszél, most viszont 
szavakban és képekben ölt testet. A repertoár 
tartalmi összefoglalása és alkotói névsorai szín-
pompás fotókkal illusztrálva olvashatók. A veze-
tői hitvallások után az együttes műsorkínálata 
műfaji fejezetekben jelenik meg: Folklórműso-
rok, Élő Tánc-Archívum, Tematikus műsorok, 
Kalandos táncjátékok, Ifjúsági műsorok. Ezt kö-
vetik a Nemzeti Színházzal közös produkciók, 
majd a korábbi sikeres előadások tablója. A kö-
tet grafikai és tipográfiai kivitelezése elsőrangú.  
A tánckar tagjai az egyéni portrékon különbö-
ző népviseletekben pompáznak. Ahogy az elő-
szó írja: „valamennyi produkció közös jellemzője  
a rendkívüli dinamika, a táncok virtuozitása és  
a színpadképek látványossága”.

Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Nemzeti örökség világszínvonalon
Szerkesztette: Vincze Dániel
Honvéd Együttes Művészeti Nkft., 
Budapest, 2020, 72 o.

A Magyar Táncművészeti Egyetem 2019. no-
vember 15–16-án Tánc és kulturális örökség 
címmel rendezte meg VII. Nemzetközi Tánctu-
dományi Konferenciáját. A két nap során plená-
ris üléseken és 17 szekcióban összesen 71 elő-
adás hangzott el. Ezek többségét tartalmazza  
a Táncművészet és tudomány sorozat XII. kö-
tete, bemutatva az egyetem oktatóinak, illetve  
a tánctudomány/táncpedagógia és határterüle-
tei művelőinek elméleti és gyakorlati irányultsá-
gú érdeklődési körét és kutatási eredményeit. 
A konferencia az MTE Művészetelméleti Tan-
széke, Pedagógia és Pszichológia Tanszéke, va-
lamint a Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánc-
tudományi Kutatóközpontja szervezésében va-
lósult meg, együttműködésben az MTA Tánc-
tudományi Munkabizottságával.

Tánc és kulturális örökség 
VII. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia 
a Magyar Táncművészeti Egyetemen
Szerkesztette: Lanszki Anita
MTE, 
Budapest, 2020, 240 o. 
ISBN 978-615-5852-18-3
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