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A „mesternő” – ahogy a hazai és a nemzetközi táncszakma 
szólítja – az utolsó nagy mesterek egyike volt. A világ legna-
gyobb koreográfusaival, többek között Jiří Kyliánnal, Gret 
Paluccával, Hans van Manennen dolgozott együtt, a leghíre-
sebb iskolákban tanított, megismertetve a karaktertáncot és  
a magyar néptáncot. Itthon szinte nincs olyan jelentősebb ha-
zai táncművész, aki ne lett volna a növendéke. Egy nagyon tar-
talmas, aktív és szakmailag kiemelkedő életpálya áll mögötte.

Táncművészeti tanulmányait a Trojanoff Balett Akadémián 
kezdte 1938 és 1944 között, majd a Színház- és Filmművé-
szeti Főiskolán szerzett koreográfusdiplomát 1950-ben (tan-
székvezető: Szentpál Olga). Már a főiskolai évei alatt nép-
tánccsoportokat vezetett és koreografált.

1950 és 1956 között a Fővárosi Operett Színház vezető ko-
reográfusa volt, több nagy sikerű darab alkotója. Az 1950-
ben megalakuló Állami Balett Intézet alapító tanára, a karak-
tertánc munkaközösség vezetője.

1958 és 1960 között Drezdában, a Palucca Iskolában tanított, 
majd hazajövetele után ismét az Állami Balett Intézetben foly-
tatta munkáját. Közben folyamatosan és nagy sikerrel kore-
ografált, színpadon és filmen egyaránt (pl.: Szeressétek Ódor 
Emíliát, A kőszívű ember fiai, Egri csillagok).

1971-ben – férje halála után – a holland kulturális miniszter 
meghívására a hágai Conservatoriumban oktatott magyar 
néptáncot és más népek táncait.

Az elkövetkező 35 évben táncpedagógusként dolgozott  
a Brabants Conservatoriumban, az amszterdami színi-
akadémián, a rotterdami főiskolán, a londoni Royal Ballet 
Schoolban, ahol még ma is az ő szisztémája szerint tanítják 
a tanároknak a karaktertáncot. Tizennégy évig a kölni nyári 

tánctanfolyam tanára volt, tizenöt esztendeig oktatott a vi-
lág számos nyári tanfolyamán az Egyesült Államokban, Chilé-
ben, Olaszországban, Dániában, Svédországban, Franciaor-
szágban, Finnországban, emellett rendszeresen adott kurzu-
sokat a Magyar Táncművészeti Főiskolán.

Koreografált a világ egyik legjobb együttesénél, a Nederlands 
Dans Theaternél, a Holland Nemzeti Balettnél és több hiva-
tásos folklóregyüttesnél.

2008-ban hazatért 35 éves hivatalos külföldi munká-
jából. 95 évesen is aktív tagja volt a hazai táncművészet-
nek és közéletnek: rendszeresen volt vizsgabizottsági tag, 
karaktertánckurzusokat adott, fiatal koreográfusok, alkotók 
patrónusa volt. 

Életének 95. évében, március 23-án elhunyt dr. Békésné Roboz Ágnes 
koreográfus, karaktertánctanár, címzetes egyetemi tanár, érdemes művész. 

MESTEREKMESTEREK

Annak idején Jan Trojanoff lengyel származású balett-
mester magániskolájában adta az első óráit a kicsiknek. 
Miért nála kezdett tanulni és miért nem az akkoriban nép-
szerűbb Nádasi Ferenc balettstúdiójában?
Már nem is emlékszem rá, hogy miért Trojanoff iskoláját válasz-
tottam. Bár nagyon tiszteltem Nádasit, hiszen olyan egyénisé-
geket nevelt, mint Róna Viktor, Orosz Adél vagy Kun Zsuzsa, 
örülök, hogy Trojanoffnál kezdtem, hiszen nála a tanításba is be-
lekóstolhattam, hétvégenként pedig a balett mellett karakter- 
vagy szteppórákon is részt vehettem. Mivel a szüleimmel Rákos-
szentmihályon laktunk, így az iskolai órák után nem mehettem 
haza, hiába kezdődött az órám csak fél ötkor, én már kettőkor  
a balettiskolában voltam, ott írtam a másnapi leckét, míg vártam 
a soromra. Ezért is kért meg Margitka, Trojanoff felesége, hogy 
nem kezdenék-e foglalkozni a kicsikkel. Persze, hogy igent mond-
tam, és nemsokára már magánórákra is felkértek, a keresetem-
ből magamat ruháztam, még a szüleimet is támogatni tudtam. 
Már ekkor a tánc lett a kenyéradóm… Érdekes, hogy Trojanoff 
akkor azt mondta az édesanyámnak: „Ágiból sosem lesz klasszi-
kus balerina, de más vonalon biztosan karriert fog befutni.”

Nem keseredett el emiatt?
Nem, mert én táncolni szerettem, s mindegy volt, hogy mit. 
Emlékszem, az improvizációs órákon sírtam, oly nagyon meg-
hatott a mester előadása. Nekem már akkor, gyerekfejjel a 
tánc volt az életem, s máig az maradt. Aztán a háborút köve-
tően elmentem Trojanoffhoz, hogy vele szeretnék dolgozni, 
de ő tartott az oroszoktól, ezért a feleségével és a gyereke-
ivel elhagyta az országot. Sok évtized elteltével, amikor az 
Egyesült Államokba mentem tanítani, telefonált az egyik egy-
kori csoporttársam, s együtt hívtuk fel Trojanoffot. Ő Ame-
rikába érkezve ugyancsak életre hívott egy tánciskolát, ezt 
az intézményt később Kováts Nóra és Rab István vette meg 
tőle. A mester nagyon örült, hogy felhívtuk, és megismételte: 
„Mondtam neked, hogy karriert fogsz befutni.” Az ő iskoláját 
követően Szentpál Olga (mozgásművész, koreográfus, tánc-
pedagógus – a szerk.) gyakorolt rám nagy hatást. Mindenben 
megnéztem, amiben csak lehetett. A háborút követően nála 
akartam folytatni a tanulmányaimat, de nem sokkal ezután, 
a negyvenes évek második felében a művészetét már polgári 
csökevénynek minősítették. Mégis, akkora hatást gyakorolt 
rám, hogy ma sokan azt mondják, még a lakásberendezésem 
is őt idézi. Miatta van a fülemben állandóan fülbevaló. Ő volt 
az első pedagógusom. Trojanoff pedig a balettmester, aki fel-

fedeztette velem, mi minden kell ahhoz, hogy jó előadóvá 
váljak, de Olga jelentette számomra a forradalmi invenciót.

Aztán elvégezte a koreográfus szakot is, a Fővárosi Operett-
színház tagjaként dolgozott hét esztendőn keresztül, majd 
az Állami Balett Intézetben nép- és karaktertáncot tanított, 
egészen 1971-ig. Utána pedig már a holland évek következ-
tek. Mennyire volt más az ottani világ?
Nádasi Marcella (Nádasi Ferenc felesége, svájci származású 
balettművész, táncpedagógus – a szerk.) nagyon jó barátnőm 
lett, s miután a férje halála után elhagyta Magyarországot, elin-
tézte, hogy a hágai iskolában tarthassak egy bemutatótanítást. 
Abban a kicsi országban öt állami iskola volt, és mindenütt be-
mutatóórákra hívtak. Izgalmas volt az ott megtapasztalt élet-
forma, tetszett, így amikor annak a holland konzervatóriumnak 
a rektora – ahol a zene mellett a táncszak is működött – szer-
ződést ajánlott, mert érezte, hogy zenei nevelést is nyújtok, 
csupán annyit kértem, várjanak egy évet. S aztán már valóban 
hosszabb időt, több évtizedet töltöttem Hollandiában.

Hollandiában a táncért végzett munkájáért még állampolgár-
ságot is kapott. Miért döntött aztán úgy, hogy hazaköltözik?
Az élő családtagjaim itt voltak, a fiam, az ikerunokáim. S érdekelt 
az itthoni táncélet, örömmel jártam – amíg csak tudtam – előadá-
sokra, órákra az egyetemen. Díszvendégeskedtem számos fesz-
tiválon. Azt hiszem, van egy szerény képességem, az, hogy tud-
jam, mit teszek jól… Nagyon sok korszakot megéltem, érdekes 
életem volt, érdekes emberekkel találkoztam. Ha megnézem ma 
a Magyar Állami Népi Együttes bármely produkcióját, eszembe 
jut, amikor Rábai Miklóssal (Kossuth-díjas néptáncművész, kore-
ográfus, folklorista, az együttes alapítója – a szerk.) együtt jártunk 
gyűjteni, ahogy ültünk a szénásszekéren, s arra gondoltunk, mi-
lyen jó lenne, ha volna egy kerékpárunk. Vagy ahogy annak idején 
a külföldi táncanyagokat, Petipa memoárjait fordítottam, püfölve 
otthon az írógépet, hogy legyen némi nemzetközi kitekintésünk 
is. Ahogy filmeket forgattam, hiszen olyan produkciókban vehet-
tem részt koreográfusként, mint A kőszívű ember fiai vagy az 
Egri csillagok, s olyan rendezővel is dolgozhattam, mint Várkonyi 
Zoltán. S még bízom abban, hogy itthon is elindul egy újító folya-
mat, hiszen ma már nem lehet ugyanúgy tanítani, mint akárcsak 
tíz évvel ezelőtt. Tisztában kell lennie mindenkinek azzal, hogy a 
világ folytonosan változik. Szükség van az állandó nyitottságra, kí-
váncsiságra, újításra és persze inspirációra.  

„A mai muvész legyen kulturált és széles látóköru, 
ne csak azzal foglalkozzon, 

hogy mekkorát tud ugrani és hányat tud forogni”
A Táncművészet 2019 májusában készített interjút Roboz Ágnessel, 

melynek szövege abban az évben a nyári számban jelent meg. 
Ebből idézzük vissza a nemrég elhunyt mesternő néhány gondolatát.

Szöveg: Réfi Zsuzsanna
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Alkotói és előadó-művészeti pályájának nagy része és első 
sikerei is Franciaországhoz kötik, sőt jelenleg is ott tartóz-
kodik, egyfajta inkubációs időszakban a legutóbbi hazai 
bemutatója, a Spid_er után. Vagyis kétlaki még mindig?
Gyerekkoromtól fogva kétlaki vagyok. Ez az érzet végigkí-
sér, mivel anyám hallássérült volt, a nagyothallók jelrendsze-
rével kommunikáltam, miközben a hallók világában éltem. 
Tehát rögtön megéltem egyfajta kétlakiságot. Később a kül-
világra is másképp láttam rá, amikor egy bezárt környezet-
ben, egy intézetben éltem 7-8 éven át, ahonnan kiláttam  
a szabad világra, miközben egy másikban éltem – ez is két-
lakiság volt. A hátrány valamilyen formában előnnyé vált. 
Azóta is azt keresem, hogyan lehet megtalálni a lehetetlen-
ben a lehetségest. Mikor tízéves koromban Edith Piaf hang-
ját meghallottam és beleláttam a francia filmművészetbe, 
még az intézetben elhatároztam, hogy egyszer Párizsban 
kell élnem. A francia nyelven keresztül valami megérintett, 
és úgy éreztem, hogy nagyobb kreativitást és lehetőséget 
kínál ez az ország. A 80-as évek elején jöttem ki, amikor 
nem találtam a helyem a magyar táncvilágban. Egy másfaj-
ta kifejezési eszközt, mondanivalót és tartalmat kerestem, 
de akkor erre nem volt lehetőség, hisz egy zárt közegben 
éltünk. Párizsban új életet kezdtem, 5-6 évig nem is me-

hettem haza. Megalapítottam a társulatomat és óriási ins-
pirációkat kaptam a kortárs művészettől, nem is annyira  
a tánctól, mint inkább a festészettől, a filozófiától, az építé-
szettől. A feleségem építész, muzeológus, a nagybátyja Jean 
Olivier Hucleux, a híres kortárs francia festő – általuk olyan 
inspirációs erőkkel kerültem kapcsolatba, amelyek nagy ha-
tást gyakoroltak rám. Főleg Gilles Deleuze francia filozó-
fussal való találkozásom volt meghatározó. Egy házban lak-
tunk, én a cselédszobában a hatodikon, ő a földszinten. Ezek  
a hatások megnyitották előttem a világot, elkezdtem keresni 
a kifejezési eszközöket ahhoz a mondanivalóhoz, amit már 
gyermekkoromban megfogalmaztam. A mássághoz való vi-
szonyulást, azt, hogy a társadalom miképp kezelte az anyá-
mat, egyáltalán a hátrányos helyzetben lévő nőket. Anyám-
nak nyolc gyermeke volt, és szociálisan nehéz körülmények 
között éltünk. Amit ebből megláttam, azt meg akartam lát-
tatni az alkotásaimban is. A közönyösség ellen dolgoztam, 
a darabjaim lelkiségével, gondolatiságával, fizikalitásával egy 
asszociatív gondolkodási formarendszerbe akartam bevon-
ni a közönséget, hogy elindulhasson valamiféle párbeszéd. 
Ezzel egy időben pedig évekig olyan kórházakban dolgoz-
tam, ahol sérült gyermekek rehabilitációja zajlott, akiket 

Szöveg: Péli Nagy Kata I Fotó: Hegedűs Róbert 

pszichésen és fizikálisan is ki kellett mozdítani a lehetetlen 
helyzetekből.

Ritkán említem, de rengeteg darabot rendeztem román 
nemzeti színházakban, koreográfiai munkáim voltak Japánban 
(Tokióban, Kiotóban, Oszakában), ahol 1998-ban elnyertem 
a kiotói Villa Kujoyama koreográfusi díját, amelynek köszön-
hetően több mint fél évet töltöttem Japánban. Itt találkoz-
hattam a butohtánc műfajának megalapítójával és egyik leg-
nagyobb egyéniségével, Kazuo Ohnóval, 94 éves korában. 
Nekem még megadatott, hogy személyesen kommunikál-
jak vele. Amikor valami akadályba ütköztem Magyarorszá-
gon vagy Franciaországban – ahol francia feleségemmel és 
a lányunkkal közel 34 éve élünk –, fogtam magam és máshol 
alkottam. Moszkvában vagy éppen Jekatyerinburgban, ahol  
a kortárs táncnak még a magja sem volt elvetve, és amikor 
a Gördeszkákat elvittük, a közönség fantasztikus lelkiséggel 
fogadta. Gyakran jártam vissza koreografálni, többek közt el-
indítottuk az ottani kortárstánc-képzést is. Vagyis megmaradt 
ez a kétlakiság, amikor nem dolgozom otthon, akkor vissza-
jövök, hazamegyek – hazajövök, két csodálatos város, Buda-
pest és Párizs között ingázom. 

Úgy látom, hogy a kreatív energiák még ma is inkább ott 
vannak, ahol megtalálta azokat pályája kezdetén. Miért 
volt fontos önnek, hogy 1990-ben visszatérjen Magyaror-
szágra koreografálni?
A rendszerváltás következtében végre visszatérhettem Bu-
dapestre. Megalapítottam a magyar társulatot, miközben 
elkezdtem felszámolni a franciát. Az ottani kultúra adott 
nekem egy szabad artikulációs létezést, de nem terelt el 
azoktól a forrásoktól, amelyeket már gyermekkoromban 
megtapasztaltam. Ugyanakkor nem volt külön metódus ide 
meg oda – a Frenák-világot vittem és viszem színpadra min-
denhol. A művész személyiségének az építkezése a lényeges 
pont, nem választhatók el a kultúrák.

Azokkal a vizuális kreációkkal, amelyeket a színpadra 
visz – és most vehetjük akár a Spid_ert is, amelyben egy 
Zoltai György által tervezett, hatalmas pókhálószerű kö-
télrendszer függ a játszótér felett – szintén a valóságra 
reflektáló élethelyzetet imitál? 
A Spid_eren már évek óta gondolkodom, és épp most jött 
létre, amikor a járvány miatt még inkább benne vagyunk 
a magunk teremtette, virtuális hálórendszerben. Fontosak 
az önkontroll és az átláthatóság kérdései, lehetőségei, mert 
ezek biztosíthatják, hogy az emberiség ne destruktívan sod-
ródjon bele ebbe a szövevénybe. A színpadon ez úgy jelenik 
meg, hogy miközben egy gyönyörű kötélrendszer transzpa-
rensen kinyitja a teret, közben megteremt egy labirintust is, 
amelyen át lehet járni, alatta, fölötte lehet közlekedni, bele 
lehet zuhanni, ki lehet belőle fordulni, mindent meg lehet 
csinálni, csak a megszokott formában nem lehet mozogni. 
Ez óriási kihívás az előadóművészeknek, de a nézőknek is, 
mert ők is átélik a belezuhanó érzést, szinte benne élnek 
ebben a hálóban. Nem lehet kikerülni, nincs menekvés, kö-

zös labirintusszerű térbe kerülnek. Nagyon erősen rávetül 
a darabra a jelenlegi bezártságból adódó szociális, fizikális 
és pszichés állapot. Valahogy mégis perspektívát kell kínál-
ni, reményt kell adni, hogy van kiút. Ha nem akarjuk egy-
mást belefojtani ebbe a virtuális hálórendszerbe, akkor nyi-
tott kommunikációt kell folytatnunk minden irányba. Fontos 
volt, hogy a művészek önmaguk kreatív erejét találják meg, 
ami beépült a közös munkába. Így akár az előadás minden 
egyes résztvevője mondhatná, hogy ezt ő csinálta.

Vagyis ennek a hálórendszernek, amelyben az előadás 
alatt a táncosok vergődnek, van hozadéka, nyeresége is?
Egyetlenegy pillanatban sem érezhető, hogy bármelyik elő-
adóművész akár fizikálisan, akár lelkileg belefulladna vagy 
bele akarná ölni magát ebbe a hálóba. Amikor a legnehe-
zebb körülmények között lát valakit belezuhanni, akkor is 
megtalálja a kiutat, és épp olyankor, amikor dialógusba lép 
egy másik emberrel. Ha az emberek nem képesek egymás-
sal kapcsolatba lépni, akkor sokkal nehezebb.

A Covid miatt mi is nehéz pillanatokat éltünk át a feleségem-
mel, de ránk az erős összetartó erő gyógyítólag hatott.

Az egyensúly belső megteremtése tehát a külső fenntar-
tásának a záloga is. Úgy tudom, sokféle módszert alkal-
maz a magánéletben is azért, hogy a belső és a külső 
egyensúlyát megtartsa.
Igen, minden reggel dolgozom az általam tervezett jógapa-
domon, az egyensúly határán tartom a testem, és olyan bel-
ső izmokat dolgoztatok meg, amiket másképpen nem lehet. 
Látszólag egy fizikai egyensúlyérzetben, valójában azonban 
egy meditatív árnyékban lebeg az ember. 

Vagyis ezekkel a gyakorlatokkal ki is próbálhatja azt, amit 
egyébként elvár a saját táncosaitól. Most Párizsban, eb-
ben az inkubációs időszakban érte a Kossuth-díj híre, amit 
sokan jelzésértékűnek tartanak, hiszen ön valamilyen for-
mában mindig egy szabad térben mozgott.
Negyvenéves pályafutásom során rengeteg különböző 
tánctechnikát sajátítottam el, és a legkülönbözőbb műfajok-
ban próbálhattam ki magamat. Átrágtam magam a klasszi-
kuson, modernen, folklóron, neoklasszikuson, szteppen, de 
mindez nekem pusztán inspirációs háttérként maradt meg. 
Jeszenszky mesternek volt egy olyan klasszikus, moderni-
zált tréningrendszere, ami nekem már a pályám legelején 
megalapozta azt az organikus periférikus mozgásforma-
rendszert, amit a későbbiekben a siketek és nagyothallók 
jelrendszerével ötvözve fejlesztettem ki. Franciaországban 
elsők között szereztem klasszikus balettmester és kortárs 
tánc pedagógusdiplomát az IFEDEM-en, Párizsban. Negy-
ven éve dolgozom, folyamatosan új utakat keresek, úgy 
érzem, rengeteg lehetőség van előttem, és a Kossuth-díj  
a munkásságom felé koncentráló figyelemnek köszönhető. 
Próbálok mindig előretekinteni, és ez az elismerés is csak 
megerősített abban, hogy továbbra is hűen önmagamhoz,  
a saját utamat járjam. 

HAZAMEGYEK – HAZAJÖVÖK
FRAGMENTEK EGY ÉLETÚTBÓL 

– BESZÉLGETÉS AZ IDEI KOSSUTH-DÍJAS FRENÁK PÁLLAL  
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Angelus Iván, a Budapest Kortárstánc Főiskola alapító rek-
tora 2018 novemberében bejelentette, hogy az intézmény-
ben zajló felsőfokú képzések „a fennálló kulturális, jogi, ad-
minisztratív, financiális és munkaerőpiaci feltételek” 1  hatá-
sára kifutó rendszerben 2021. június 14-én megszűnnek. Rá 
négy hónappal az intézmény honlapján megjelent egy köz-
lemény, amely szerint a cirkuszművészettel, illetve a Magyar 
Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. jogutódjával való együtt-
működés mégis lehetővé teszi, hogy folytatódjon a főiskolai 
kortárstáncművész-, valamint táncpedagógus-képzés. Erre 
akkor több sajtóorgánum is felkapta a fejét, ám érdemi in-
formációk azóta nem jelentek meg, és a táncszakma is alig 
tud többet a semminél. Mindenki találgat, hogy mi történ-
het a kulisszák mögött. Vannak, akik reménykednek, hogy 
a cirkuszművészet farvizén az intézmény oktatása is rév-
be érhet, ám többen gondolják azt, hogy a cirkusszal való 
együttműködés rövid időn belül bedarálja, és a kortárs tán-
cos képzések megszűnnek, vagy súlyos kompromisszumok 
árán, esetleg éppen a lényegüket (pl. az alkotói és pedagó-
gusi szabadságot) feladva maradhatnak fenn. 

ISKOLAPÉLDA, AVAGY ELTÁNCOLNI 
A SZAKADÉK SZÉLÉIG
Angelus Iván 42 éve dolgozik a kortárs tánc, a kortárs-
tánc-képzés és az ehhez kapcsolódó pedagógiai szemlélet 
meghonosításán, terjesztésén és intézményesítésén. Koráb-

ban kezdett a műfajjal foglalkozni, az 1970-es évek elején, 
minthogy maga a kifejezés létezett volna itthon. 1979-ben 
(Kálmán Ferenccel közösen) létrehozta az Új Tánc Klubot, 
1983-ban a Kreatív Mozgás Stúdiót, majd 1991-ben elindí-
totta a Budapest Tánciskolát, ahonnan szép számmal jöttek 
ki tehetséges táncalkotók, ekkor még akkreditált képesítés 
nélkül. Többek között innen indult Hód Adrienn alkotói pá-
lyája, aki négy alkalommal2 kapta meg a hazai legjobb inno-
vatív kortárstánc-koreográfiáért járó Lábán Rudolf-díjat, és 
Dányi Viktória is, akinek két, alkotótársakkal közösen létre-
hozott munkáját3 szintén az év legjobbjának ítélte a Lábán-
kuratórium. Angelus 1998-ban alapfokú művészeti iskolát 
akkreditált (ez csoportos, lényegében amatőr táncórákat je-
lent), majd táncművészeti szakközépiskolát (Budapest Tánc-
művészeti Szakközépiskola) indított, amelyek közoktatási 
feladatot ellátó magánintézményekként működtek, vagy-
is az oktatást az állam normatív támogatás (fejkvóta) ke-
retén belül finanszírozta. Angelus 2004-ben megalapította 
a Budapest Kortárstánc Főiskolát, így a szakközépiskolával 
együtt létrejött egy kétlépcsős, 8 évfolyamos, akkreditált 
táncművészképzés, amely a főiskolán hároméves alapkép-
zéssel (BA) ért véget, illetve ugyanitt volt lehetőség kétéves 
táncpedagógus mesterképzésre (MA) is. A BKTF magánin-
tézményként kezdett el működni, amely (a szakközépiskolá-
hoz hasonlóan) közoktatási feladatot látott el, így normatív 
támogatást kapott az államtól. 

Az osztályok, illetve a hallgatók számának növekedésével ez 
a támogatás egyre nagyobb mértékű lett, 2008-ban meg-
közelítette az 50 millió forintot. Ennek a forrásnak az ösz-
szege innentől kezdve, egyebek mellett a BA szak támoga-
tásának felmenő rendszerben történő megszűnése miatt4, 
hullámzó mértékben, de folyamatosan csökkent. A BKTF  
a kieső források pótlására előbb 2011-ben tandíjat veze-
tett be, majd részben ugyanezért, részben a merítés mér-
tékének és a hallgatói létszám növelésének az érdekében 
2014-ben kinyitotta a kapuit a külföldi diákok előtt is. Min-
den lehetséges módon igyekeztek csökkenteni a kiadásokat 
és áramvonalassá tenni az intézményt. Időközben sorra jöt-
tek ki a Budapest Kortárstánc Főiskoláról a szabad szelle-
mű, nyitott és érdeklődő művészek, akik mind a hazai, mind  
a külföldi táncszcéna izgalmas színfoltjaivá, vagy itthon éppen 
meghatározó alakjaivá váltak. Mi sem jelzi jobban az intéz-
mény fontosságát és súlyát, minthogy 2010-től a Lábán Ru-
dolf-díjak felét a Budapest Tánciskolából, illetve a BKTF-ről 
kikerült koreográfusok kapták5. Mindez azonban lényegét te-
kintve nem változtatott az intézmény folyamatos egzisztenci-
ális problémáján. „A főiskola immár nyolcadik éve billeg a lét 
és a megszűnés határán” – mondta ezzel kapcsolatban An-
gelus Iván a Színház folyóiratnak 2018-ban6, abban az évben, 
amikor az állami támogatásuk 10 millió forint alá süllyedt. 

A 2015 óta egyre bizonytalanabbá váló financiális helyzet 
megoldására többször is felmerült a lehetőség, hogy más 
oktatási intézményekkel fuzionáljanak. Angelus Iván valame-

lyik meglévő magánegyetemhez szeretett volna csatlakozni, 
de ehhez nem talált partnert, mivel a BKTF-ben nem lát-
tak lehetőséget a profitra. A kulturális kormányzat részé-
ről többször felmerült, hogy betagozódhatnának a Magyar 
Táncművészeti Egyetembe, ám a két intézmény gyökeresen 
eltérő oktatási formája és szemlélete nem tette lehetővé az 
összeolvadást. 

„Egy metaforával élve: amikor felmerült a megmaradás vagy 
bezárás alternatívája, odaálltunk az ablakba, de nem ugrot-
tunk ki. Megvárjuk, amíg kilöknek bennünket. Sőt, lehet, 
hogy tudunk repülni, és akkor akár lökhetnek is” 7 – nyi-
latkozta Angelus 2018. november elején. Mire azonban az 
interjú megjelent volna, maradva a metaforánál, kiderült, 
hogy „nem kell tovább várni a kilökésre”, és „nem tudnak 
repülni”. November 28-án a BKTF egy közleményt8  adott 
ki, amelyben bejelentette, hogy az intézmény „beszünteti 
felsőfokú táncművész alap- és tánctanár mesterképzéseit”. 
Ami azt (is) jelentette, hogy végül nem sikerült közös neve-
zőre jutni az érintett minisztériummal (Emmi) a költségve-
tési támogatás ügyében. 

Angelus Iván ugyanakkor arra is utalt, hogy a megszűnés nem 
írható kizárólag a politika számlájára. Az általa felsorolt okok 
között a szakmán belüli szolidaritás és az érdemi együttmű-
ködések hiánya, a szakma érdekérvényesítő erejének fokoza-
tos lenullázódása és az intézmény élén való generációváltás 
elmaradása is szerepelt. „Ahhoz, hogy egy független szer-

Mi sem jelzi jobban az intézmény fontosságát és súlyát, minthogy 2010-től a Lábán Rudolf-

díjak felét a Budapest Tánciskolából, illetve a BKTF-ről kikerült koreográfusok kapták.

A dolgok jelenlegi állása szerint a cirkusz menti meg a Budapest Kortárstánc Főiskolát (BKTF). 
Az intézmény előreláthatóan 2022 szeptemberében mégiscsak folytatni tudja a felsőfokú 

táncművész-, valamint tánctanárképzését, mellette pedig új szakirányként cirkuszművészet, 
valamint tánc és cirkusz vegyes szakokat indít. Mindezt új helyszínen, 

egy öntődéből kialakított, 6500 négyzetméteres oktatási és kulturális színtéren. 
Angelus Iván, a főiskola rektora március elsején pedagógiai munkásságának elismeréseként pedig 

megkapta a Lábán Rudolf-díj különdíját.

Szöveg: Török Ákos I Fotó: Szilágyi Lenke, Mészáros Csaba 

A cirkuszművészet 
fogja megmenteni 
a Budapest Kortárstánc 
Főiskolát?
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vezet fennmaradjon, a társadalmi szolidaritás, együttmű-
ködés és támogatás a legfontosabb. Ez pedig nem azo-
nos a drámai meghökkenéssel vagy sajnálkozással” – nyi-
latkozta a Fideliónak9. Ekkor tehát úgy állt a helyzet, hogy  
a korábban elindított osztályok végigmennek, majd 2021. június 
14-én a Budapest Kortárstánc Főiskola végleg lehúzza a rolót. 

A HARMADIKUTAS VERZIÓ 
A hazai kultur- és oktatáspolitika a rendszerváltozást köve-
tően 1993-ra jutott el oda, hogy létrehozza azt a törvényt10, 
amely az oktatási rendszer új szabályozását írta le. Ebben 
a tanszabadság részleteit is kidolgozták, és explicit módon 
jelent meg benne a szektorsemlegesség elve, illetve a sza-
bad iskolaválasztás joga. Mindez a magániskolák számára  
(a megfelelő kritériumok teljesítése mellett) az állami/ön-
kormányzati oktatási intézményekkel azonos mértékű tá-
mogatást garantált. Ez a helyzet 2011-et követően változott 
meg, miután előbb a módosított alkotmány a tanítás szabad-
ságát törvényben meghatározott keretekhez kötötte, majd  
a 2011-es köznevelési törvényben már nem szerepel a szek-
torsemlegesség és a szabad iskolaválasztás joga. 2012-ben 
a normatív támogatást a béralapú váltotta fel, amely a na-
gyobb létszámú oktatási intézményeknek kedvez, márpedig 
a magániskolák alapvetően nem ilyenek. Az elmúlt évtized 
oktatáspolitikáját az első pillanattól kezdve a központosítás 
és az egyházi oktatás pozicionálása jellemzi: 2013-ban állami 
fenntartásba vették az önkormányzati iskolákat, 2015-ben 
megszüntették az önkormányzatok iskolákra vonatkozó 
működtetési jogát, illetve az egyházi fenntartású oktatási in-
tézményeknek plusztámogatásokat adnak. A magániskolák 
kiszorítása pedig a szakmaszerkezeti döntéseken keresztül 
történik, amelyek az államilag támogatott képzések körét 
jelöli ki évről évre11. Ennek esett áldozatul egyebek mellett 
az időközben Budapest Táncművészeti Szakgimnáziummá 
vált középiskola is, ugyanis az állam egyik pillanatról a má-
sikra – több más művészeti ággal együtt – kivette a táncot 
az államilag támogatott szakmák közül. Pontosabban kijelöl-
te azon intézményeket, ahol támogatja azt, és ezek között 
hirtelen12 nem szerepelt a Budapest Táncművészeti Szak-
gimnázium. 2019-ben elindult a felsőoktatásban egyfajta 
magánosítás: modellváltás címszó alatt több egyetemet ala-
pítványi formában működtetnek tovább, amelyek így a min-
denkori kormányzattól jogilag független magánintézménnyé 
válnak. A BKTF története jelen állás és jelenlegi tudásunk 
alapján egy harmadikutas verzió. 

A megszűnésről kiadott 2018. november végi közleményt 
2019 márciusában egy ellentétes előjelű híradás követ-
te, amely a BKTF, valamint a Magyar Cirkusz és Varieté 
Nonprofit Kft. (Maciva) közötti együttműködési megállapo-
dásról szólt. Ennek értelmében „a Maciva egyes tevékeny-
ségeit a BKTF székhelyére telepíti és segíti a BKTF fejlesz-
tő tevékenységét és jelenlegi tevékenységeit kiszolgáló inf-
rastruktúra működtetését”. Ennek eredményeképpen pedig  
a közlemény „2019. március 1. és 2021. június 30. között az 
európai felsőoktatási térségben jelenlevő, korszerű, felsőfo-

kú kortárstánc- és cirkuszművészeti előadóművész-, alkotó- 
és pedagógusképzés BA- és MA-szintű beindításának” meg-
alapozását ígérte. Mindez praktikusan azt jelentette, hogy 
a hazai cirkuszművészet felsőfokú végzettségekre, a BKTF 
pedig a túlélésre kap lehetőséget. A főiskola felől megfo-
galmazva: „A 2019 tavaszán indult új korszak lényege, hogy 
tevékenységünket kiterjesztjük a mozgásalapú előadó-mű-
vészetekre: a kortárs táncon kívül a hagyományos és újcir-
kusz művészeti képzésre.” 13 A harmadik út tehát a Maciva 
jogutódjaként az állam által alapított nonprofit kft.14 és egy 
magánfőiskola15 együttműködése, amelyhez az Emberi Erő-
források Minisztériuma, illetve az Innovációs és Technológi-
ai Minisztérium ad támogatást. 

Az együttműködés sikerének garanciája Fekete Péter sze-
mélye, aki mindig is szívén viselte a hazai cirkusz sorsát, 
főként amióta ő felel a nemzeti cirkuszművészeti stratégia 
kidolgozásáért, valamint ő készíti elő a Nemzeti Cirkusz-
művészeti Központ kialakítását (2015). Ráadásul 2018 óta 
az Emmi kultúráért felelős államtitkáraként még komolyabb 
támogatói potenciállal rendelkezik. Ez az elméleti potenci-
ál akkor vált aktuálisan is támogatott törekvéssé, amikor  
a BKTF (a 2018-ban kapott, nagyjából 10 millió forintos tá-
mogatását követően) az éves közhasznúsági beszámoló16  ta-
núsága szerint, 2019-ben több mint 400 milliós támogatás-
ban részesült. A BKTF honlapján megtalálható közlemény-
ből17 az is kiderül, hogy ennek egy részéből vette meg Pest-
erzsébeten az egykor Patina Öntöde épületét, és a 6500 
négyzetméteres terület a tervek szerint „pezsgő oktatási 
és kulturális színtérként él tovább”. Az intézmény 2019-es 
költségvetési beszámolója18 szerint nagyrészt ugyanebből  
a forrásból bővítették a munkatársi kört, amellyel kidol-
gozták az új programok kereteit, megszületett az új épü-
letkomplexum terve, modern színház-technológiai rend-
szert vásároltak, illetve az újonnan beindítandó szakok 
akkreditációján is folyamatosan dolgoznak. 

A BKTF honlapján19 megtalálható a tervezett új szakok listája 
is: Cirkuszművészet alapképzési szak (BA), Tánc- és cirkusz-
technológia alapképzési szak (BA), Cirkuszművészet tanári 
mesterszak (MA), Tánc és cirkusz kreatív producer mes-
terképzési szak (MA), Tánc- és cirkuszkutató mesterképzési 
szak (MA), Tánc és cirkusz esélyegyenlőség mesterképzési 
szak (MA), Cirkuszművészet mesterképzési szak (MA).

Jól láthatóan tehát nem csupán művészképzéseket szeretné-
nek indítani/újraindítani/folytatni, hanem az „ezeket támo-
gató, technikai, szervező és elméleti szakemberek képzé-
sét” 20 is. A 2019-es költségvetési beszámoló tanúsága sze-
rint első körben az újonnan tervezett szakok közül négy ka-
pott zöld utat21: a Cirkuszművészet (BA) és a Cirkuszművé-
szet mester (MA), a Tánc- és cirkusztechnológia (BA), illetve  
a Cirkuszművészet-tanár (MA). Jelen állás szerint a Cirkusz-
művészet (BA) és a Cirkuszművészet mester (MA) esetén 
a szaklétesítés megtörtént és zajlanak az akkreditációk,  
a Cirkuszművészet-tanár (MA) kapcsán a szaklétesítés még 

folyamatban van. A Technológia (BA) szak létesítése a tár-
sadalmi egyeztetés során elakadt22, a BKTF ezzel és az első 
körben elutasított szakokkal kapcsolatban, módosított for-
mában újrakezdi a folyamatokat. Ami pedig a táncszakokat 
illeti: a Táncművész (BA), miként az eddig még soha el nem 
indított, de már évekkel korábban akkreditált Kortárstánc-
művész (MA) is, készen áll az indulásra, a jelenleg is folyó 
tánctanárképzés (MA) pedig zavartalanul folytatódik.  

„Az új szakok indítását lépésről lépésre tervezzük, 2022 
szeptemberétől. Ha minden a terveink szerint folytatódik, 
2022 kora tavaszára hirdethetünk majd felvételit a művész 
szakokra. Ez azt is jelenti, hogy 2021. szeptemberben még 
nem vághatunk bele egy új művészgeneráció képzésébe. Je-
lentkezés, felvételi idén tavasszal még nem lesz” – olvas-
ható a Budapest Kortárstánc Főiskola legfrissebb közlemé-
nyében. Ez tehát a kevésbé látványos háttérmunkák ideje, 
amikor az érdemi események a kulisszák mögött zajlanak, 
és hogy valóban zajlanak, arra a kiszűrődő zajokból (saját 
honlapon megjelent közlemények, éves beszámolók) lehet 
következtetni. 

Amit biztosan lehet tudni: a cirkusznak továbbra is kiemelt 
kormányzati támogatása van. A közelmúltban megjelent 
kormányrendelet szerint ugyanis az Eiffel tér–vasúti pálya–
Ferdinánd híd–Podmaniczky utca által határolt területen, 
vagyis Magyarország legjobban frekventált, eleddig kihasz-
nálatlan telkén épülhet meg a Nemzeti Cirkuszművészeti 
Központ. Egyik részén a cirkusz, a másikon pedig a Baross 
Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázi-
um, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola kap he-
lyet. Noha időközben felmerültek a projekttel szemben kü-
lönféle jogi, városfejlesztéssel kapcsolatos koncepcionális 
kétségek, a központ építését nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánították. A BKTF 
esetén az állam által beletett 400 millió forint szintén jelez 
egyfajta eltökéltséget a kormányzat részéről, azonban ez 
az összeg legfeljebb a régi/új struktúra új helyen való felál-

lítására elegendő. A kortárs tánc felől érkező kérdések egy 
része tehát egyelőre nyitva marad. Milyen arányban kapnak 
helyet a tánc és cirkusz vegyes képzésekben az egyes te-
rületek? Milyen kompromisszumokra lesz (lesz-e) szüksége  
a kortárs táncnak és/vagy Angelus Ivánnak ebben az együtt-
működésben? Kik hozzák majd meg a döntéseket az egyes 
kérdésekben? Kik fognak tanítani az egyes szakokon? …és 
lehetne folytatni.

Azonban a két leginkább lényeges kérdés így hangzik: 
Tudhat-e ugyanabban a szabad szellemben folytatódni  
a kortárstánc-képzés, mint ami korábban az intézmény 
védjegye és művészi értelemben vett sikerességének kul-
csa volt? Illetve: Mi a garancia arra, hogy ezen együttmű-
ködés során középhosszú és hosszú távon nem szűnnek 
meg vagy nem válnak súlytalanná a kortárstánc-képzé-
sek? Reméljük, hogy nemsokára megnyílnak a kulisszák és 
mindezekre választ kapunk. 

1.  https://tanc.org.hu/wp/kozlemeny/
2. Basse Danse (2012), Pirkad (2014), Grace (2017) Szólók (2018)
3. A Bloom! nevű formáció City című előadását (2011) és a Vadas Zsófia Tamarával, illetve 
Molnár Csabával közösen jegyzett Nyúzzatok Meget (2014). 
4. E mögött az állam által a felsőoktatás pedagógiai rendszerére szánt költségvetési tá-
mogatás mértékének folyamatos és rendszerszintű csökkentése állt, amelynek következté-
ben első körben a magánintézményektől vonták meg a támogatott helyeket. Így alakult ki  
az a helyzet, hogy egy idő után egyetlen magánintézmény egyetlen BA-képzése sem kapott 
képzési támogatást. 
5. Hód Adrienn és Dányi Viktória mellett Horváth Nóra (BEAT) is a Budapest Tánciskolába 
jár t. A főiskolások közül Lábán-díjat kapott: Molnár Csaba (City, Nyúzzatok meg, Tropical 
Escape , Mestermunka), Vadas Zsófia Tamara (Nyúzzatok meg) Arany Virág és Hadi Júlia 
(L é p é s I d ő), Fülöp László („there’s an elephant in every room…”) és Cuhorka Emese 
(Mestermunka).
6. http://szinhaz.net/2019/01/27/mi-voltakeppen-mar-harom-eve-emigraltunk/
7. http://szinhaz.net/2019/01/27/mi-voltakeppen-mar-harom-eve-emigraltunk/
8. https://tanc.org.hu/wp/kozlemeny/
9. https://f idelio.hu/tanc/nem-pusztan-aktualpolitika-angelus-ivan-a-kortarstanc-kepzes
-beszunteteserol-141454.html
10. 1993. évi törvény a közoktatásról
11. „A szakmaszerkezeti döntésekben meghatározott keretszám adminisztratív eszköz lett 
a döntéshozók kezében az alapítványi és magánszakképző iskolák kiszorítására, ezzel együtt 
a szakképzésben korábban alig jelen lévő egyházi intézmények pozitív diszkriminációjára.” 
„…a 2012-től teljes újrastrukturáláson átesett szakképzési rendszer szakmaszerkezeti dön-

tései /…/ során a magánintézmények aránya a szakképzésben negyedére-ötödére esett visz-
sza, az érettségire épülő szakképzések esetében pedig szinte teljes leépítés történt.” 
(Szegedi Eszter: Magániskolák a tanügyirányítás rendszerében) f ile:///C:/Users/vendeg/
Downloads/[Educatio]%20Mag%C3%A1niskol%C3%A1k%20a%20tan%C3%BCgyir%C3%
A1ny%C3%ADt%C3%A1s%20v%C3%A1ltoz%C3%B3_%20%20%20%20%20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20rendszer%C3%A9ben%20(2).pdf 
12. Jellemző erre a hir telenségre, hogy mindez akkor történt, amikor az intézményben már 
meghirdették a felvételt a következő évre.
13. https://tanc.org.hu/wp/2021-ben-meg-nem-indit-kortarstanc-ba-evfolyamot-a-bktf/
14. Nemzeti Artista-, Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.
15. A Budapesti Kortárstánc Főiskola alapítója és fenntartója az Új Előadóművészeti Alapít-
vány, amelyet Angelus Iván hozott létre.
16. https://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2020/12/BKTF_2019_evi_kozhasznusagi
_beszamolo.pdf
17. https://tanc.org.hu/wp/ontodebol-szinter/
18. https://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2020/11BKTF_2019_
evi_tamogatas_elszamolasa.pdf
19. https://tanc.org.hu/wp/bktf-budapest-kortarstanc-foiskola/
20. https://tanc.org.hu/wp/2021-ben-meg-nem-indit-kortarstanc-ba-evfolyamot-a-bktf/
21. „A célul tűzött hétből első lépcsőben négy szaklétesítés kapta meg az engedélyezési 
folyamathoz nélkülözhetetlen miniszteri engedélyt”
22. A Magyar Rektori Konferencia nem támogatta, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizottság pedig ebben a formájában elutasította az akkreditációs igényt. 
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Az elismerés, amit Ivánnal együtt kaptunk, 30 évre nyúlik 
vissza, annak szól, hogy a kilencvenes évektől kezdve be-
indult és kibontakozott a táncművészetnek ez a területe. 
Az idén, amikor úgymond nincs termés, és tényleg csak na-
gyon kevés produkció született, azt nézték meg, hogy kik 
alapozták meg a műfaj oktatását. Az, hogy Magyarországon 
hogyan alakult ki a modern és kortárs tánc – a kettő picit 
mást jelent, de így, kettőzve már egy gyűjtőfogalom –, az 
nagyon is azon múlt, hogy kik és mit tudtak behozni külföld-
ről. 1950-től 40 évig semmi nem történhetett. De volt né-
hány fiatal, akik a nyolcvanas évektől kezdve a vasfüggönyön 
túlra is ki tudtak menni, és valamit mégiscsak elkaphattak 
abból, ami nyugaton a kortárs tánc területén zajlott. Nem 
voltunk sokan, köztük Iván és én. Iskolaalapító tevékenysé-
gével valóban Angelus Iván volt az első és nagyon sokáig az 
egyetlen, sőt bizonyos szempontból ma is az, aki intézmé-
nyesítette a kortárstánc-képzést, nagyszerű alkotókat kine-
velve. Köztük van Hód Adrienn, Molnár Csaba, Bakó Ta-
más, Vadas Tamara és sorolhatnám tovább a neveket – őket 
mind Ivánnak köszönhetjük.

Ha már intézményesítésről beszélünk, a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetemen 1996 óta zajlik modern szakirányú pe-
dagógusképzés, 2007 óta pedig felsőfokú táncművészkép-
zés is. Ezzel együtt a klasszikus balett szakosok órarend-

jébe bekerült a modern és kortárs táncművészeti oktatás. 
Négy évvel később pedig létrejött az önálló modern tánc 
tanszék. Milyen szerepet vállalt ebben folyamatban?
If j. Nagy Zoltán, a fiatalon elhunyt rektor 2007-ben szüksé-
gét látta annak, hogy lépjünk a világgal, és induljon el a tánc-
művészképzésben a modern tánc szakirány. Önálló tanszék 
csak 2011-től jött létre, amit nem becsülök alá, de azért jó-
val korábban is lehetett volna. Tanárként részt vettem ezek-
ben a folyamatokban, de ahol igazán bábáskodni tudtam, az 
a tanárképzés területe volt, ahol 1996-tól zajlott kortárs- és 
moderntánc-oktatás. Persze akkor még pedagógusképzés-
ről beszéltünk, mert tanárképzés csak a bolognai rendszer 
2006-os átvételétől létezik. A pedagógusképzés felől lehe-
tett behozni az intézménybe a műfajt. Ez volt ugyanis az  
a terület, amely országszerte kiszolgálta az alapfokú művé-
szeti iskolákat, művészeti csoportokat, gyerekcsoportokat, 
amatőr stúdiókat és a szakközépiskolákat, ahol nagy volt az 
érdeklődés a műfaj iránt. Népszerű volt minden, ami a mo-
dern és a kortárs tánc területén zajlott. Kellett a tanerő, az 
elején tehát házon kívülre képeztünk, aztán került be végül 
a művészképzésbe is. Ma már mindenki, a klasszikus balett 
hagyományos világából érkezett oktatók és szakemberek is 
elismerik, hogy a 21. században a kortárs alkotás az nem va-
lami, ami a klasszikus baletten kívül létezik, hanem ez a két 
dolog már nem különül el, többféle módon fuzionál. 

A független magyar táncművészek elismerésére alapított Lábán Rudolf-díj kuratóriuma 
úgy döntött, hogy a csonka színházi évadra tekintettel az idén csak különdíjakat ítél oda. 

Ezúttal két olyan pedagógusnak adták át – Angelus Ivánnak és Lőrinc Katalinnak 
–, akik a maguk területén a legtöbbet tették azért, hogy Magyarországon meghonosodhasson 

és kibontakozhasson a kortárs tánc szemlélete, szellemisége, gyakorlata.
Lőrinc Katalin, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanára, Harangozó-díjas táncművész 
és koreográfus a műfaj hazai megjelenéséről, a kortárs táncpedagógia új útjairól beszél.

Az interjú a Táncverzum című rádióműsorral való tartalmi együttműködés keretében készült.

Táncolt valaha valamilyen klasszikus balettműben?
Amíg az Állami Balett Intézetbe jártam, elég sokat. A Csip-
kerózsika nagy kettőse volt a vizsgaelőadásom, de utána 
már csak poénból húztam spicc-cipőt. Abba a generáció-
ba tartozom, amely nem is választhatott volna mást, mert 
csupán klasszikus balettet lehetett. A hetvenes évek má-
sodik feléről beszélünk, amikor még csak egy-két előadás 
érkezett nyugatról Budapestre, kulturális csereprogramok 
keretében az Operett Színházba vagy a Thália Színházba, 
befogadó helyekre. Amikor megnéztem a Rambert Dance 
Company vagy a holland Nederlands Dans Theater előadá-
sait, azt mondtam: úristen, hát így is lehet? Így is lehet tán-
colni?! Ne felejtsük el, akkor még nem volt internet, hogy 
„beguglizok” egy alkotót, és előjönnek a művek, nem volt 
hozzáférésünk ezekhez.

Mi ragadta meg az akkor látott alkotásokban, miért volt 
ilyen elementáris hatással önre? 
Azonnal tudtam, hogy nekem erre kell mennem, mert a klasz-
szikus balett eszménye (ahogy megszületett, az egész technika, 
a módszer, a tartalom) arról szólt, hogy sikeres vagyok, boldog 
vagyok, szép vagyok, és én ezt mind meg is mutatom. De én 
nagyon nem így éreztem. Csúnya vagyok, szomorú vagyok, vi-
lágfájdalmas kamasz vagyok, a testemben érzem, hogy táncolni 
akarok, de valami nagyon nem stimmelt. Abban a pillanatban, 
amikor valami mást láttam a vendégtársulatoktól, azt gondol-
tam, hogy ez viszont stimmel. A véletlennek köszönhetem, 
hogy konkrétan megleltem azt az irányt, amibe kapaszkodni 
tudtam. Talán hetedik évfolyamos voltam, amikor egy tanár ér-
kezett a London Contemporary Dance Schoolból, és kéthetes 
Graham-technika kurzust tartott. Néhányunkat összeválogat-
tak a felsőbb évfolyamokból. Nagyon furcsa volt: úgy kezdő-
dött, hogy leültünk a földre. Milyen tánc ez? Leülnek a földre? 

Balettórán, ha a földre kerülsz, az azt jelenti, hogy elestél, és az 
nagyon gáz. Szóval az egész új és furcsa volt, és azon lepődtem 
meg a legjobban, hogy egyszer csak odamutatott rám a tanár: 
te gyere ide, előre. Aztán diagonálban, amikor a haladóbb, ug-
rós gyakorlatok jöttek, szólt, hogy kezdjem én. Iszonyú zavar-
ban voltam, nem éreztem, hogy ez nagyon menne nekem. De 
a kurzus végén azt mondta, hogy bármikor a vendége vagyok a 
londoni iskolában. Azok nem olyan idők voltak, amikor az em-
ber fogta az útlevelét és ment. Kiutazási engedély, aztán vízum 
kellett, szóval akkor szó sem lehetett erről. Nem is beszéltem 
még angolul, ezt is úgy fordították nekem. Aztán amikor kikerül-
tem nyugatra, éltem a lehetőséggel, és elmentem oda többször 
is. A 70-es években a Graham-technika volt egyebek között  
a kortárs tánc.

Pedig már akkor sem volt friss technika. 
A negyvenes években kezdett a köztudatba kerülni, de Eu-
rópában csak jóval később, a 60-as évektől. Abban az idő-
ben a Graham, a Limón, a Cunningham, a Horton voltak  
a kortárs táncirányok. Martha Graham hangsúlyozta is: amit 
ő csinál, az nem technika, az kortárs tánc. Nagyon ellenke-
zett is, hogy bárki kőbe vésse vagy lejegyezze, bebetonoz-
za, mert azt mondta, a képlékenység a lényege, az, hogy itt 
és most alakul a testeken, szemben a klasszikus balett rigo-
rózus, mértani szabályaival, amelyek adottak. Azt mutatja 
meg ez a technika, hogy hogyan indul ki a mozdulat a test 
legbelsőbb pontjáról. Nem az a lényege, hogy valaki kívül-
ről meghatározza, hogy idáig emeld a lábad vagy odáig tedd 
a karod, hanem a test központjából, légzéssel összekötve, 
egy centrális szándék indítja a mozdulatot, akkor is, amikor 
a lábat vagy a kart mozdítja az ember. Ez a szemlélet állt 
nagyon közel hozzám.

A BENNE LEVÉS művészete
A VÉLETLENNEK KÖSZÖNHETEM, 
HOGY MEGLELTEM AZT AZ IRÁNYT, 
AMIBE KAPASZKODNI TUDTAM 
– BESZÉLGETÉS LŐRINC KATALINNAL

Szöveg: Péli Nagy Kata I  Fotók: Futár Ernő, Mészáros Csabá  

António Casalinho balettiskolájának Giselle-előadásában
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A TRADÍCIÓ JELENTŐSÉGE
A művészeti egyetemek célja, feladata másfél évszázada adott. 
Az öt mai művészeti egyetem jogelődjeinek létrejötte az 
1865–1884 közötti két évtizedre tehető. Azóta autonómiájuk, 
szakmai monopolhelyzetük, állam általi fenntartásuk és képzési 
területeik túlnyomó része változatlan. A képzési szintek bel-
ső, szerves fejlődés útján folyamatosan emelkedtek, a képzé-
si kínálat pedig az új műfajok megjelenésével együtt bővült.  
A képzés tehetségalapú, tehát kulcskérdés a kiválasztódást biz-
tosító kritikus tömeg. A „legjobb” kategória ez esetben nem-
csak objektív, hanem relatív mércén is alapul. Az előadó-művé-
szeti felsőoktatás a tartalom elsődlegességének elvén nyugszik, 
a művészetben a „fejlődés” tudományra jellemző fogalomként 
nem értelmezhető.

A MEGFONTOLT VÁLTOZTATÁS KÖVETELMÉNYE 
A művészetoktatás módszertana nem ideológiai meghatáro-
zottságú, alapja a tehetségre és a személyes odafigyelésre épü-
lő eredendő minőségbiztosítás. Ezek az intézmények alapve-
tően érzelmi közösségek. A professzionális művészképzésben 
részt vevő, a személyes példamutatás mellett pedagógiailag hi-
telesen oktató, iskolateremtő szakemberek („mesterek”) lét-
száma korlátozott. A művészeti alkotási folyamat emocionális 
alapú, tehát kulcskérdés a nyugalom. Ha a mester indiszponált, 
nincs helyette tankönyv. A képzések életkori meghatározottsá-
ga miatt az esetleg elhibázott oktatási periódus szinte pótolha-
tatlan, és legtöbbször nehezen vagy nem javítható.

A FINANSZÍROZÁSI PARADIGMA
A táncművészképzés klasszikus piaci értelemben (kereslet-kí-
nálat) nem termelő ágazat. A Baumol–Bowen-modell (1965) 
bizonyította, hogy az előadó-művészet (színház-, zene- és 
táncművészet) objektíve képtelen az önfenntartásra, mert az 
ágazat termelékenysége GDP-viszonylatban mindig a nemzet-
gazdasági átlag alatt marad, miközben a költségek (különösen  
a döntő részt kitevő bérköltségek) az átlaghoz igazodnak.  
Az extenzív fejlődés általában véve korlátos, mert a rendelke-
zésre álló tehetségek száma is az. A támogatásszerzési affinitás 
erősen függ az ágazatot meghatározó művészek személyétől, 
szoros kapcsolatban a nemzetközi közmegegyezésen alapuló 
kulturális értékteremtő képességgel és a közönségsikerrel.

AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS PÓTOLHATATLANSÁGA
Az állami szerepvállalás minden szempontból meghatározó 
(jogszabályi keretek, oktatási elvárások, képzési követelmények 
és szintek meghatározása, nemzeti kultúra művelése iránti fele-
lősség, munkaerőpiaci befolyás), az állami jelenlét miatt az MTE 
további működtetésében az állami szerepvállalás megkerülhe-
tetlen. Az állami eszköztár maximális kihasználása szükséges. 
Ilyen értelemben a modellváltás nem az állami működtetés al-
ternatívája, hanem annak hatékonyabb megvalósítási eszköze. 
Az állam végső fenntartói felelőssége modellsemleges.

A NEMZETKÖZI MÉRCE ÉRVÉNYESÜLÉSE
Az MTE képzési struktúrája, életkori palettája és tartalmi sokszí-
nűsége a világon egyedülálló, hét évtizedes sikertörténettel iga-
zolt intézményi modell. Az előadó-művészet tartalmának nem-
zeti dimenziója (kulturális önazonosságtudat-építés) nem lehet 
vita tárgya. Módszertani, formanyelvi és stiláris kérdésekben 
a mércét az egyetemes nemzetközi követelményszint jelenti, 
amelynek számos technikai eleme objektív összehasonlíthatósá-
gon alapul. Ezt figyelmen kívül hagyni szintén nem lehet.

A PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁRSADALMI SZEREPE
Az MTE tánctanárképzése, illetve az ezt megalapozó táncos és 
próbavezető szak országos viszonylatban egyedülálló társadal-
mi szerepet tölt be a gyermekek nevelésében, fejlesztésében, 
mentálhigiénés jólléti állapotának előmozdításában. Az alap- és 
középfokú művészeti iskolák tantestületeiben meghatározók  
a nálunk végzett táncpedagógusok; ez semmilyen más egye-
tem tanárképzéséről nem mondható el. A modellváltás során 
ennek fenntartására, további erősítésére ügyelni kell.

A KONSZENZUSOS JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSÁNAK ELVE
A modellváltás során érvényesítendő legfontosabb szempon-
tok mind a jelenlegi fenntartó, mind az egyetem polgárai részé-
ről: felelősség az intézménnyel szemben a modellváltásban rej-
lő lehetőségek felismerésére és kihasználására, őszinteség ma-
gunkkal szemben a modellváltás kapcsán felmerülő esetleges 
szervezeti és működési veszélyek kimondására. Közös állami és 
társadalmi felelősség olyan köznevelési és felsőoktatási mikro-
környezetet teremteni, illetve hosszú távon fenntartani, amely-
ben a szülők, a gyermekek és a hallgatók továbbra is szívesen 
választják ezt az iskolát. 

A magyar felsőoktatás modellváltásának megvalósulása ténykérdés. A Magyar Táncművészeti 
Egyetem (MTE) Szenátusa január 27-én egyhangúan úgy határozott, hogy – az aktuális Intézmény-
fejlesztési Terv elfogadásának keretében – megvizsgálja az esetleges alapítványi működés tartalmi, 
jogi, szervezeti, gazdálkodási vonatkozásait. Az intézmény vezetője, Bolvári-Takács Gábor az 
alábbiakban foglalta össze ezzel kapcsolatos gondolatait.

A táncművészeti felsőoktatás 
lehetséges modellváltásának alaptézisei

OKTATÁS

Az innen kiinduló mozdulat energetikája a külső szemlélő 
számára is megváltoztatja a mozdulat látványát? 
Egész más lesz a mozdulat, mert az akkor rólad szól, és ak-
kor is, ha megvan adva a mozgáspatent, hogy mi mi után 
következik, annak megtöltése a te szívdobogásod, lélegze-
ted által történik, és olyan jelenlétet követel, amit nem le-
het markírozni, lejelezni. A téli hónapokban online oktat-
tam Graham-technikát egészen kezdő, 14-15 éves művész-
képzős előkészítősöknek. A kurzus végén csináltunk egy 
zoomos értekezletet, ahol megkértem őket, hogy egymás 
után, ahogy a kis képernyőkockákon vannak, mondják el, 
mit fedeztek fel saját magukon ebben a fél évben. Az egyik 
lány azt mondta, hogy arra jött rá, ezt nem elég csinálni, 
hanem a „benne levés” a fontos.

Pedagógiai munkássága mindig figyelemre méltó volt, 
tele újításokkal. 2018-ban – a Táncművészeti Egyetem 
előző modernes évfolyamának két utolsó évében – meg-
bízott tanszékvezetőként egy olyan programot dolgo-
zott ki, amely merőben más volt az addig megszokottnál. 
Gyakorlatként a hallgatókat kihelyezték együttesekhez, 
hogy ott tanulják meg a társulati létet és az alkotóval való 
együttműködést. Milyen volt a fogadtatás?
És még valamit nagyon fontosnak tartottam, bevezettem  
a saját alkotást, tehát az önállóság fejlesztésére az órarend-
be beraktam egy olyan sávot, amely addig megengedhetet-
len lett volna az egyetemen: egyedül maradtak a teremben, 
tehát nem volt benn tanár. Kicsit szkeptikus volt a vizsgabi-
zottsági fogadtatás. Aztán annyi megerősítés jött kívülről, 
az alkotói világból az egyetem felé, amely azt tükrözte, hogy 
na végre olyan irányba megy a pedagógia, amire szüksége 
van ennek a területnek. Már nem én vezetem ezt a tanszé-
ket, utódaim – Kulcsár Noémi és Kalmár Attila – viszont 
ugyanúgy a szívükön viselik, amit bevezettem: egyetértenek 
vele, és amennyire lehet, meg is valósítják a jövőre végzős 
évfolyamnál is. 

Három év telt el. Elegendő ennyi idő ahhoz, hogy látható 
legyen, mi az eredmény, miben lettek ők jobbak? 
Azon nyomban azt lehetett látni, hogy mindegyikük a ke-
zébe veszi az életét, és nem feltétlenül akar megfelelni va-
lamilyen elvárásnak. Nem az volt, hogy „engem a Magyar 

Táncművészeti Egyetem képzett, és be kell állnom egy tár-
sulatba, ahol aztán dolgozom”. Többen is voltak, akik nem 
szerződtek el sehová, egy kicsit körülnéznek, kipróbálják 
magukat, tehát a nyitottság a világra, amit nagyon ösztö-
kéltem, bennük van. Hasznos tulajdonságuk lett az alkal-
mazkodás, mert ahogy a vírus miatt sokuknak megszűnt  
a munkája, kettő közülük azonnal elvégzett egy tanfolyamot, 
a jég hátán is megélnek. Igazából az a legjellemzőbb arra az 
osztályra, hogy azokat kivéve, akik a Győri Baletthez szer-
ződtek, jönnek-mennek, ezzel dolgoznak, azzal dolgoznak, 
elindultak volna külföldre is, de az tavaly óta dugába dőlt. 

Hogy fogadta őket a szakma? Láttam őket a vizsgaelő-
adáson, és elképesztő magabiztossággal uralták a szín-
padot, a saját testüket és a technikájukat is. Mondhatnám, 
hogy szinte szemtelenül magabiztosak voltak.
Hát, korábban már dolgoztak „a szakmában”. Frenák Pál-
lal például a negyedik évben hónapokig dolgoztunk, azért 
mondom így, mert én is benne voltam abban a darabban  
(a japán ihletésű HIR-O-ban), amelyben az évfolyamból ki-
lencen szerepeltek. Lőrincz Emma ott is maradt két évig. 
Vagy: Duda Éva koreografálta az egyik vizsgadarabot,  
a Dobbantót. Két változata is volt, a Trafóban azt adtuk elő, 
amelyben az ő társulatának a tagjaival közösen táncolnak  
a gyerekek, tehát eleve keveredtek. Nem volt olyan, hogy 
„na most kilépünk az életbe az iskola után”, mert már benne 
voltak a nagy életben. Ugyanúgy folytatták velük a munkát, 
volt egy folytonosság, ezek az alkotók már ismerték őket. 

Ha már szóba hozta, hogy mennyire nyitni kellett a kezdet 
kezdetén és behozni az új technikákat, a kortárs táncpe-
dagógiának milyen útjait látja kibontakozni a jövőben?
Mindenképpen a nyitottság a lényeg. Azt kell érzékelni, hogy 
mi van a világban, mi az alkotói szcéna. Most épp a külön-
böző műfajok fúziója a jellemző, amikor már nem különül 
el, hogy valaki táncos, színész vagy énekes, mert ezt mind 
csinálja a színpadon. És már a technikák is ötvöződnek, nincs 
olyan táncmű, amelyet például tisztán Limón-technikával 
koreografálnak. Most tehát erre kell fókuszáljon az oktatás 
is, hogy mindent lehet, policentrikus a mozgás, a test-lélek 
dualizmusa sem diktál, mert amikor a testről beszélünk, az 
egész emberről beszélünk, aki ott van. 
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Azt szokták mondani, hogy a portugálok és a magyarok 
sokban hasonlítanak egymásra. Fizikai értelemben is rög-
tön adódik az összevetés lehetősége: történelmi fordulata-
ink, az abban gyökerező önazonosság-tudat és büszkeség 
mellett hasonlóvá tesz minket a nagyságunk vagy inkább 
kicsinységünk is. De ami mindennél meghatározóbbnak ér-
ződik, sokszor az a peremvidéki lét, hogy a két (nagyjából 
10-10 milliós népességű és szinte négyzetcentire azonos te-
rületű) országot egyaránt Európa széleire sodorta a sors. 
Innét mindig nehezebb volt kitörni, feljutni a csúcsra, mint  
a szerencsésebb helyzetből indulóknak.

Bizonyos értelemben igaznak látszik ez a táncművészet te-
rületén is. Tehetségeink ugyanis akadnak, és az ígéretes fi-
atalok megtalálásához, kibontakoztatásához szükséges „in-
kubátorok”, azaz műhelyek is vannak ma már. Mégis ritkán 
adunk igazi csillagokat, mert azt az utolsó lépést, vagy in-
kább ugrást, ami a világszint eléréséhez szükséges lenne,  
a lehetetlenségig nehéz megtenni. De talán Portugália most 
rácáfol erre a fátumra. Az éppenhogy tizenhét éves António 
Casalinho személyében ugyanis – erről aligha lehet kétsége 
annak, aki látta őt a legutóbbi nagy versenyen – egy igazi te-

hetség ígérete bukkant föl. „Az idei Prix de Lausanne gyö-
keres fordulatot hozhat az életemben” – mondta az eszten-
dő legnagyobb megmérettetésén éppen csak túljutott tán-
cos a Táncművészetnek adott exkluzív interjújában. Ha te-
kintetbe vesszük, hogy a még szinte gyereknek számító mű-
vész (aki „civilben” ennél is kisfiúsabb jelenség, egy valóban 
szerény, jókedvű tizenéves) nem kisebb sikert könyvelhetett 
el az idei – a járványra tekintettel online formában megren-
dezett – versenyen, mint a két, talán legjobban áhított díj 
megszerzése. Őt tartották méltónak az idei verseny szerve-
zői a Minerva Kunststiftung legjobb kortárs tolmácsolásért 
járó elismerésre (amit mellette a brazil Rui Cesar Cruz is el-
nyert), de természetesen az Oak Foundation aranyérme és 
a vele járó ösztöndíj koronázta meg az erőfeszítéseit. Pedig 
a már említett „peremvidékiség” hendikepje tulajdonkép-
pen kétszeresen is sújtja ezt a káprázatos fiatalembert.

Portugália ugyanis igazi „egyvárosos ország”, és ebben 
megint csak hasonlítanak kicsit ránk, magyarokra. Minden-
nek, a kultúrának, az iskolázásnak, az iparnak és a gazdaság-
nak is Lisszabon a szíve, és esetleg még az északi centrum, 
Porto jöhet számításba: a többi csupán „a vidék”, legyen 

Exkluzív interjút adott a Táncművészetnek António Casalinho, 
az idei Prix de Lausanne portugál nyertese, 

aki egy kisvárosban, a Leiriában 2015 óta működő Conservatório Internacional 
de Ballet e Dança Annarella Sanchez legeredményesebb növendéke.

Írta: dr. Nyáry Gábor I Fotók: Nikita Alba, Tomé Gonçalves 

szó faluról, vagy csinos és nagy kultúrájú városról. Miköz-
ben a főváros és az északi metropolisz – hála a töretle-
nül fejlődő nemzetközi tömegturizmusnak, no és persze az 
egy időben bőven érkező uniós fejlesztési pénzeknek – di-
namikusan építi magát, a fővárostól felfelé – Lisszabon és 
Porto között szinte éppen félúton – található Leiriára jó 
esetben az álmos kisváros jelzője illik. A rendezett, szép 
városka évezredes kulturális örökségeket őriz, nem hiába 
püspöki székhely, intellektuális centrum már a XVI. század 
óta, ám a XXI. század fogalmai szerint a Z, az X, az Y ge-
neráció fiataljainak a szemében nem éppen a lehetőségek 
hazája. Ugyan miért lenne az a táncművészet iránt érdeklő-
dőknek? Pedig éppen a tánc szerelmeseinek jelenthet „kel-
tetőt”, sőt kitörési pontot ez a valószínűtlenül eldugott hely, 
és ez egy művésznek, illetve pedagógusnak egyaránt ki-
emelkedő kubai táncosnak köszönhető. Annarella Sánchez 
1996-ban telepedett meg a csendes, derűs kisvárosban,  
a tengerpart közelségét és a történelmi múlt emlékeit ke-
reső világturizmus apró csomópontjában, amit évtizedes, 
szívós munkával hozott fel a táncvilág térképére. Az útke-
resés első évei után alapította meg tánciskoláját, és a szin-
te első perctől kibontakozó érdeklődés lendítette előre őt  
a vállalkozás professzionalizálásában. 2015-ben nyitotta meg 
a kapuit a Conservatório Internacional de Ballet e Dança 
Annarella Sanchez, amely vérbeli nemzetközi táncosképző 
intézménnyé nőtte ki magát. A helybeli fiatalokon kívül ma 
már sokfelől érkeznek ide a növendékek: Olaszországból, 
Spanyolországból, Romániából, Svájcból, Argentínából, Me-
xikóból, Uruguayból, Brazíliából, sőt még Japánból is. A ku-
bai táncpedagógus mintegy 70 tehetséges fiatallal foglal-
kozik, és munkája eredményességét egyebek mellett az is 
jól mutatja, hogy az idei Prix de Lausanne-on elindított öt 
növendékéből három is döntős lett: a végül díjnyertesként 
végző António Casalinho mellett a szintén portugál Francis-
co Gomes, valamint az olasz Giulio Diligente.

António nyolcévesen kopogtatott be először az akkor már 
ismert tanárnő táncórájára. Ami kezdetben csupán gyere-
kes érdeklődésnek indult, az hamarosan a szenvedélyévé 
vált. „Egyszerűen az járt a fejemben: ez a dolog, a tánc az, 
amivel ki tudom fejezni az érzéseimet. Azt éreztem, hogy 
ez az, amit csinálni akarok” – mesél a véletlen elemekben 
is bővelkedő kezdetről a táncos. A fiatal Casalinho egyre 
növekvő heti óraszámban vetette bele magát a tanulmá-
nyokba, és az elkötelezett tanári kar keze alatt rövid idő 
alatt kezdett kibontakozni kivételes tehetsége. „Mindig is 
Annarella tanárnő foglalkozott velem a legtöbbet, ugyanak-
kor hamar bekapcsolódtak a konzervatórium más oktatói is 
a felkészítésembe” – mesélt a fokozatosan ébredező hiva-
tástudat és az egyre hatalmasabb befektetett munkameny-
nyiség éveiről. „Sokat dolgoztunk együtt Ricardo Flores és 
Enrique Pérez-Cancio Cantero tanár urakkal, aztán Fatima 
Mekulovával, Raquel Aguero Mercadóval és más táncpeda-
gógusokkal. Az utóbbi időben azonban egyértelműen két 
tanárnőm vált meghatározóvá: Elena Cangas Martínez és 
Maina Gielgud.” Gielgud, aki az intézet koreográfusa is, azt  
a feladatot vállalta, hogy a természetes tehetségnek bizo-
nyult táncos képességeit segítse kibontakoztatni. Azt mond-
ják, a professzornak jelentős szerepe volt abban, hogy fi-
nomra csiszolja António technikai tudását és különösen elő-
adókészségét. Talán abban is szerepe volt, hogy a díjnyertes 
lausanne-i versenyprodukciónak a Diana és Actaeon pas de 
deux-ből a férfi variációt választotta a portugál fiatal. „Egy-
értelműen ez a kedvenc variációm, egy percig sem kellett 
gondolkodnom azon, hogy ezt válasszam!” – erősíti meg 
António. 

A „nagyok világába” belépőt jelentő Prix de Lausanne-ig ve-
zető út jó néhány korábbi megmérettetést takart. Annarella 
Sanchez nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tehetséges 
növendék fokozatosan megismerkedjen a versenyek kihí-

„Az idei Prix de Lausanne gyökeres 
fordulatot hozhat az életemben”
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Annarella Sanchez kubai táncpedagógus mintegy 70 tehetséges fiatallal foglalkozik, és mun-
kája eredményességét egyebek mellett az is jól mutatja, hogy az idei Prix de Lausanne-on 
elindított öt növendékéből három is döntős lett.

vásaival, hangulatával. Egyik eredményes szereplés követte  
a másikat: 2016-ban a Youth America Grand Prix-n junior 
kategóriában hozta el az első díjat, majd két évre rá Vár-
nában lett, ugyancsak a junior mezőnyben, az aranyérem 
boldog tulajdonosa. 2019-ben aztán újabb siker, ezúttal 
Pekingben, ahol a Nemzetközi Balett- és Koreográfiai Ver-
senyen győzedelmeskedett. A mostani, lausanne-i győze-
lem azonban egyértelműen sorsfordítónak számít António 
Casalinho pályafutásában. Ennek a versenynek tényleg nagy 
a presztízse, erre már valóban odafigyel a szakma. Az itt 
megszerzett elsőség egyfajta belépőnek tekinthető a ko-
moly, hivatásos táncművész-pályafutás megkezdésére. Tisz-
tában van ezzel ő is: „A lausanne-i első díj egy komoly ösz-
töndíj is egyben. Egy évre szól, és lehetőséget biztosít majd 
számomra, hogy a kiemelkedő balett-társulatok valamelyike 
leszerződtethessen.” A pályaív következő szakaszának latol-
gatásához tudni kell azt is, hogy Portugália, amelynek átvitt 
értelemben bőven jut e fiatal tehetség kemény munkával 
megszerzett, nemzetközi hírnevéből, nem siet elhalmozni 
lehetőségekkel az arra érdemesnek bizonyulókat. Azt már 
António vezető tanára, Annarella Sanchez teszi hozzá némi 
keserűséggel: az ország egyetlen hivatalos társulata, a lisz-

szaboni Companhia Nacional de Bailado nem mutat külö-
nösebb érdeklődést a „vidékiek” iránt. A fővárosi táncosok 
között akad ugyan néhány, aki elismeri a Leiria kisvárosában 
felépített szakmai műhely érdemeit, ám az ország egyetlen 
nemzeti társulata igazgatójának mindeddig nem fordult meg 
a fejében, hogy a fővárosba invitálja a kiemelkedő fiatal te-
hetséget. „Több lehetőséget is fontolóra kell vennem, és 
persze a családommal is meg kell beszélnem a helyzetet” – 
teszi hozzá António Casalinho, akit a nemzeti tánctársulat 
érdeklődésének hiányánál az keserít el jobban, hogy a nagy 
álom, a londoni Royal Ballet társulata nem biztosít tanulási 
lehetőséget a Prix de Lausanne helyezettjeinek. „A járvány 
miatt most minden áll, egy ideig biztos nem nagyon lehet 
terveket kovácsolni. Ugyanakkor több helyről is kaptam fel-
kérést, megkeresést, egyrészt Nagy-Britanniából, másrészt 
a táncművészet fellegvárának számító Oroszországból. Egy-
előre nem döntöttem, most még csak tanulmányozzuk az 
ajánlatokat. Alaposan fontolóra kell venni, hogy melyik kí-
nálja a legkedvezőbb lehetőséget a szakmai pályám tovább-
építésére, vagy pontosabban fogalmazva: az igazi szakmai 
pályafutás megkezdésére.” 

Batarita filmBemutatója 
és premierjei 
a Nemzeti táNcszíNházBaN

Batarita 2018-ban Tokióban, 2019-ben Busanban, 
2020-ban Berlinben tartotta a premierjeit, így 
különleges alkalom, hogy az Édes eső – Bazilisz-
kusz és a hullócsillag igaz identitása című, csend-
re és harmóniára fókuszáló szólója április 21-én 
a Nemzeti Táncszínházban debütál.    
A május 26-án bemutatandó Indikátor című
koprodukciós alkotásban Batarita a Dairaku-

dakan együttesből nemrég kivált japán Oku-
yama Barabbasszal lép színpadra. A két táncos 
testének energiaáramlását a butoh műfaji sajá-
tosságai izzítják és kötik össze.

A koreográfusi munkák mellett Batarita jelen-
leg második kísérleti filmjének vágómunkálata-
in dolgozik, amely májusban kerül nyilvánosság 
elé Elszigetelt játszótér címmel, a Mediawave 
Együttlét Fesztiválon.

A film és a darabok elkészítésében alkotótár-
sai, XRC Kovács Balázs kortárs zeneszerző és 
Hornyák István jelmeztervező működnek köz-
re, a kamera mögött pedig Varga Miklós áll.

Nagy táNcválasztó 
az mte-N május 2-áN
A Tánc Világnapja (április 29.) alkalmából május 
2-án, vasárnap – ha a járványhelyzet engedi –

a Magyar Táncművészeti Egyetem Nagy Tánc-
választó workshopot szervez Budapesten. Az 
egész napos programban a látogatók ingyenes 
táncórákon, kerekasztal-beszélgetéseken, szín-
háztermi próbákon és táncelőadásokon vehet-
nek részt. 

A rendezvény minden korosztálynak (gyermek, 
junior, ifjúsági, felnőtt és szenior) lehetőséget 
nyújt több mint tíz különféle táncstílus megisme-
résére, kipróbálására. A méltán népszerű Nagy 
Sportágválasztó rendezvények mintájára a Tánc-
választó ötlete Török Jolántól, a Táncpedagógu-
sok Országos Szövetsége elnökétől származik.

Az esemény ingyenes, mindenki számára nyitott, 
azonban regisztrációhoz kötött. Az egész napos 
rendezvény célja az egészséges életmód, a mozgás 
és a kevésbé ismert táncstílusok népszerűsítése,  
a táncművészet kiemelkedő személyiségeivel való 
találkozás, valamint az együtt táncolás. 

Négy hóNap alatt 
Négy daraB a székesfehérvári Balett
szíNház repertoárjáN 
Április végén a Franc című, Egerházi Attila által koreografált 
egyfelvonásos tánckrimit tekinthetik meg az érdeklődők.  
A darab egy puzzle-szerűen szerkesztett mű a világhírű író, 
Franz Kafka alakjáról, munkásságáról.

Május elején – amennyiben a színházak még zárva lesz-
nek – az Aladdin című családi mesebalettet mutaja be  
a társulat Nemes Zsófia színpadra állításában, a darab in-
ternetes közvetítéssel látható. Március 20-án volt ingyenes 
streamelőadásként a Fantomfájdalom című balett bemu-
tatója, amit május 26-án élőben is láthat a közönség Bu-
dapesten, a Nemzeti Táncszínházban. A táncdráma a tria-
noni békediktátum századik évfordulójára készült. Ezt kö-
veti júniusban Egerházi Attila A hattyúk tava-feldolgozása, 
a nagy volumenű bemutató a Nemzeti Táncszínházzal való 
együttműködés keretében valósul meg. 
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Az 1917-es októberi forradalom után Oroszországban, majd 
később a Szovjetunióban a balettnek mint burzsoá csöke-
vénynek nagyon bizonytalanná vált a sorsa. A hivatalos kul-
túrpolitika meg akarta szüntetni, kiváló táncosok, balettmes-
terek küzdöttek, kilincseltek a műfaj fennmaradásáért. Ami-
kor azonban nyilvánvalóvá vált, és az új vezetés is felismerte, 
hogy a balett – különösen, ha cselekményes – kiválóan al-
kalmas nagyobb néptömegek művelésére, sőt propaganda-
célokra is, és a világelső szentpétervári (leningrádi), illetve 
moszkvai balettképzés révén a Nyugat feletti kulturális fö-
lény igazolására, jelentős politikai támogatást kapott. Igaz, 
a cári baletthez képest formai jellegzetességeit, mondaniva-
lóját igyekeztek frissíteni és aktualizálni. A forradalom utáni 
táncreformoknak és az akkori kultúrpolitikai céloknak kö-
szönhetően született meg a Párizs lángjai 1932-ben. 

Mintegy kilencven év távlatából talán furcsán hangzik, de ez  
a balett a keletkezése idején nagyon modernnek számított, 
hiszen ez volt az első realisztikus, heroikus cselekményű szov-
jet balettdráma. Eredeti koreográfusa, Vaszilij Vajnonen a leg-
kiválóbb balettújítók közé tartozott. A darabban realisztikus-
sá vált a cselekményes balettdramaturgia, formanyelve meg-
teremtette a klasszikus és karaktertáncok egyensúlyát, vala-
mint harmóniáját, rehabilitálta és jelentős szerepekkel látta el  
a férfitáncosokat. Egyes részeket (például rokokó pásztorjá-
ték vagy a néptáncok) autentikus mozgással ábrázolt, ugyan-
akkor a 20-as évek kísérletező, avantgárd törekvéseinek meg-
felelően akrobatikus elemekkel is dúsította a klasszikus ko-
reográfiát. Forradalmi mondanivalója megfelelt a korabeli kí-
vánalmaknak, Volkov és Dimitrijev, a szövegkönyv írói, négy 

gondosan szerkesztett felvonásban, ügyesen felépített drama-
turgiával alkották meg a librettót. Az egyes figurák az adott 
kor elvárásai szerint sematikusak voltak ugyan, de önállók, és 
a főbb szereplők mindegyikének rövidebb-hosszabb egyéni 
színpadi sors jutott. A kart mint „népet” pedig egészen újsze-
rűen, önálló szereplőként használták és mozgatták az alkotók. 
A balett muzsikája komoly zenetörténeti kutatómunka ered-
ményeképpen született meg, Aszafjev az udvari balett egyes 
alkotásait, Lully műveit, a francia polgári opera dallamvilágát, 
eredeti francia néptáncok zenéjét és harci indulók dallamait 
is tanulmányozta és felhasználta a komponáláskor. A Párizs 
lángjai tehát 1932-es premierjének idején a legmodernebb 
balettújítási törekvéseket és eredményeket prezentálta cse-
lekményes keretben. 

A Magyar Nemzeti Balett művészeit és teljesítményüket je-
len online premier kapcsán egyáltalán nem érheti kritika. 
Egyrészt e baletthez méltóan heroikus vállalásuk és a fel-
készülési folyamat nehézségei (távolságtartással, maszkban! 
végigdolgozott próbák), másrészt éppen a közvetített be-
mutató miatt. Mert hiába a technikailag kiváló, élő adás, 
az alákevert tapsgép nem pótolja a közönségtől kapott 
metakommunikatív impulzusokat, és a néző/referens sem 
feltétlenül arra kíváncsi, amit a kamera mutat neki. Csak 
egy példa: természetesen örömmel nézzük premier plán-
ban az oldalsó „erkélyen” integető Jeanne-t és Philippe-et, 
de ha közben a színpadon mondjuk a baszk tánc dübörög, 
akkor a helyszínen ülve valószínű, hogy inkább azt figyel-
nénk. Egy laptop vagy tévé képernyőjének mérete sem egy 
nagybaletthez méltó perspektíva.

HEROIKUS GÁLADARAB 
– PÁRIZS LÁNGJAI  

A Párizs lángjai több mint negyven év után most színre került felújításában Messerer 
csökkentette a cselekmény darabbeli arányát és döntően a koreográfikus részekre 

fókuszálva, az eredetileg négyfelvonásos, monumentális, heroikus szovjet balettdráma 
látványosan táncközpontú, rövidített verzióját vitte színre. 

Szöveg: Pónyai Györgyi I Fotók: Nagy Attila, Magyar Állami Operaház
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Va sz i l i j  Va jnonen /M ichae l  Mes se r e r /Bor i s z  A sz a f j ev : 
Pá r i z s  l áng j a i ,  Mag ya r  Nemze t i  B a l e t t ,  on l i ne  köz ve t í té s ,  2021.  feb r uá r  6 . 

Ha a táncos részek javára redukálódik és sematizálódik a cselekmény, és ezek 

még élesen el is válnak egymástól, akkor könnyen lesz „gálabalett” a darabból.
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Mégis, ha már premierről van szó, különösen egy olyan balett 
újrabemutatásáról, amit Magyarországon utoljára 1977-ben 
állítottak színpadra, érdemes elgondolkodni e darab aktuali-
tásán. Amikor készült, a Szovjetunióban mindössze 15 évvel 
voltak a cári hatalom megdöntése után, a történeti analógia 
friss és nyilvánvaló volt. Amikor nálunk bemutatták, 1950-
ben, az ország az arisztokratikus, illetve polgári berendezke-
dés teljes felszámolására törekvő Rákosi-rendszert nyögte,  
a kultúrpolitikai időszerűség tehát szintén adott volt. 

Később a hazai közönség mindenekelőtt a kiváló táncos-színé-
szi alakításokért szerette a darabot. De mit mond nekünk ez  
a balett most? A művészi és politikai közeg már teljesen más, ma 
nem fog felállni a forradalmi hevületű közönség, hogy a felvo-
nás végén együtt énekelje a felkelők dalát és a revolúciót éltes-
se – ilyen értelmű aktualitás tehát nincs. A korabeli, lelkesülten 
mozgalmi hatású színpadi előadásmód is a múlté, igaz, éppen ez  
a balett nagyon is megkövetelné a túlfűtött színpadi reakciókat 
és dinamizmust. A korabeli, lelkesülten mozgalmi hatású szín-
padi előadásmód is a múlté. Nem utolsósorban a francia forra-
dalom eseményeinek, szereplőinek megítélése is sokat árnyaló-
dott az utóbbi évtizedekben. 

Mindezeket figyelembe véve a Párizs lángjai maradhatna 
napjainkban egyfajta történelmi hátterű, azt visszatükröző 
balett – ilyesmiből is ismerünk egészen kiválót (ld. Mayerling, 
Spartacus). Ebben az esetben viszont egy újragondolt fel-
újítás esetén a dramaturgiát finomítva, gazdagítva, jobban  
a történetmesélés és a figuraábrázolás szolgálatába kellene 
állítani. Ám egy újragondolt felújítás esetén nemhogy nem 
kellene csökkenteni a cselekményességét, hanem a balett 
modern eszközeivel éppen hogy finomítani, gazdagítani kel-

lene a dramaturgiát. A figuraábrázolást erősítve, a „forrada-
lom” és a „forradalmi nép” mint ideológiai (és éppen ezért 
elavult) főszereplők helyett az egyéni sorsokat lehetne elő-
térbe tolni. Remek koreográfia, jellemábrázolás és modern, 
színházszerű tánccselekmény kombinálása nem lehetetlen 
küldetés, még akkor sem, ha a darab kosztümös – gondol-
junk csak MacMillan vagy Seregi balettjeire. Ha azonban  
a táncos részek javára redukálódik és sematizálódik a cse-
lekmény, és ezek még élesen el is válnak egymástól, akkor 
könnyen lesz „gálabalett” a darabból, egymás után sorjázó 
táncokkal és rövidke összekötő epizódokkal. Ez viszont már 
nem a Párizs lángjai – inkább egy azonos című táncszvit.

Ebben az esetben a néző nem fog bevonódni a történetbe 
vagy azonosulni a pozitív hősökkel – amely egyébként egy 
ilyen balett legfőbb célkitűzése lenne –, hanem udvariasan vé-
gignézi az előadást és megtapsolja a technikai teljesítményt.

Ma már történelem, és egyben nagyon érdekes, hogy alig 
egy évvel ezelőtt, a Covid miatti nagy lezárás előtti utolsó 
balettbemutató is egy szovjet balettátdolgozás, a Laurencia 
volt, szintén Michael Messerer munkája. Ha a két előadást 
összevetjük, ez a mostani felújítás kevésbé tűnik sikerültnek, 
és nem azért, mert nem látunk elég és kellően látványos ko-
reográfiájú szólót, kettőst és csoporttáncot.

Bár nem tudjuk, mennyi az eredeti mozgáselem és mennyi az 
új, a koreográfia ismét kiváló mesterségbeli tudásról tanúskodik: 
szépen megoldottak az első rész udvari táncai, a „balett a balett-
ben” rokokó kifinomultsággal megalkotott, korabeli festménye-
ket, metszeteket idéző, autentikus táncképe, az egyes népcso-
portok bemutatkozó táncai. Kitűnő lírai ellenpont a melankolikus 
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A darab kiállítása csodás, komoly „pénzügyi heroizmus” kellett ahhoz, hogy az 

Operaház ezt a darabot ilyen parádés díszletekkel, jelmezekkel egyetlen elő-

adás kedvéért színre vigye.

lányszóló és remek a Szabadság-kettős. Az alkotó sok helyütt 
még az apró momentumokra is figyel: a Színésznő például már 
nem parókában, hanem „civil” hajjal megy a felkelőkhöz, sőt, az 
eredeti darabhoz hűen megőrzi a történelmileg valósághű moz-
zanatokat is: a forradalom idején valóban rendeztek Párizsban 
antik meneteket idéző táncos felvonulásokat. Messerer öröm-
mel tobzódik az egymás utáni táncokban, cselekményépítés 
szempontjából viszont nagyvonalúan redukál. A modernizálási 
szándék érthető, úgy tűnik azonban, hogy egy eredetileg monst-
re, nagy tömegekkel, több történeti szállal operáló darab esetén 
ez nem feltétlenül a cselekmény kivonatolása kellene legyen, ez 
a balett ezt rosszabbul tűri, mint a Laurencia.

Lehet, hogy az eredeti négy felvonás változatlan meghagyása 
ma már sok lenne a nézőnek (bár ki tudja?), mégis, a cselek-
ményes balett sajátos, belső törvényei megkövetelnek bizonyos 
megoldásokat. Hogy meglegyen a történet ritmusa, belső dina-
mikája, muszáj bizonyos dolgokat részletesebben, akár ismétel-
ve bemutatni. Néhány teátrálisan lemutogatott jelenet nem pó-
tolja a kibontásra váró, dramaturgiai csúcspontokkal rendelkező 
komplex tánccselekményt, és figurák sem alakulnak ki így.

Az eredeti szövegkönyvet elolvasva, itt bizony jó néhány 
momentumot kihagytak vagy áthelyeztek, ami történelmi 
zavart persze nem okoz, mert a francia forradalom kitöré-
sének történetét nagyjából mindenki ismeri. 

Dramaturgiai problémák azonban annál inkább jelentkez-
nek: a felvezetés rövid és súlytalan, így nem valószínű, hogy 
néhány marseille-i paraszt erdőbeli hőbörgésének hírére 
XVI. Lajos rögtön külföldi csapatokat hívna az országba. Az 
erről aláírt levelet (mint államtitkot!) sem tenné senki ha-
nyagul egy bálterem asztalára, hogy bárki elolvassa, sőt, ha 
már ölnek érte, akkor végképp nem hagyják a helyszínen.  
A palota rövidre sikerült ostromában is rejlene több tánc-
színházi pillanat (az eredeti szövegkönyvben van is) az ide-
oda futkorászás és zászlólengetés mellett/helyett. 

A történeti húzások miatt a két vezető szólistát nem érezzük 

a cselekményben is főszereplőnek, Philippe minden színpad-
ra lépésében ott feszül ugyan a kirobbanni készülő energia, 
de szerep hiányában ez csak a (kétségtelenül kiváló) techni-
kai teljesítményben mutatkozik meg, Jeanne pedig – meg-
fosztva cselekményes részeitől – bár sokat van színen, mint 
figura színtelenné válik, valójában nem történik vele semmi. 
Nagyon érdekes, hogy jelen előadás valódi főszereplője tu-
lajdonképpen a Színésznő – neki remek táncos lehetőség 
jut az udvari bálon, kap egy röpke jelenetet a Márkival és  
a Színész meggyilkolásakor, rövid, de fontos szcénát a felke-
lők táborában, végül ismét középpontba kerül, amikor eltán-
colja a Szabadság-kettőst. Az egyik legsikerültebb egyébként 
a Színésznő-Színész-Márki epizód – ez a rövid, mégis ará-
nyosan felépített, ügyesen átmozgatott és eljátszott jelenet 
kiváló példa arra, ami egy modernizált, frissített átdolgozás 
iránya lehetett volna. A színészileg szépen kijátszható, figura-
teremtő momentum sajnos ritka (egy elvileg táncdrámához 
képest pedig elenyésző). Krupp Annától, Balázsi Gergő Ár-
mintól és Bajári Leventétől kapunk ilyen pillanatokat. 

A darab kiállítása csodás, komoly „pénzügyi heroizmus” kellett 
ahhoz, hogy az Operaház ezt a darabot ilyen parádés díszle-
tekkel, jelmezekkel egyetlen előadás kedvéért színre vigye. 

A Magyar Nemzeti Balett táncosait csak dicsérni lehet.  
A legnagyobb elismerés jár mindenkinek, aki a rendkívül 
nehéz felkészülési körülmények között fizikailag és mentá-
lisan is megőrizte a formáját, és ezzel a bemutatóval leg-
alább a távoli viszontlátás örömét okozta a balettkedvelő 
közönségnek. Köszönet a főszereplőknek, akik tudásuk legja-
vát nyújtották ezen az egyetlen előadáson: Leblanc Gergely 
(Philippe), Melnyik Tatjana (Melnik Tatjana/Jeanne), Krupp 
Anna (Színésznő), Balázsi Gergő Ármin (Színész), Ivanova-
Szkoblikova Szofja (Ivanova Skovlikova Sofia/Thérése), Földi 
Lea (lány lírai szóló), Lee Yourim (Ámor-szóló), Kekalo Jurij 
(Kekalo Iurii/Szabadság-kettős), Radzius Mikalai (Márki). Kü-
lön tisztelet Bajári Leventének, aki nem félt manírmentesen 
életet lehelni XVI. Lajos figurájába a röpke epizódszerepben, 
egy őszinte emberi pillanatot megteremtve a színpadon.
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REFLEKTORFÉNYBEN

A PANDÉMIA IS SZEREPET JÁTSZOTT ABBAN, HOGY 
MOST DÖNTÖTTÜNK A GYERMEK ÉRKEZÉSE MELLETT.

Néhány hónap múlva megszületik az Operaház két fiatal szó-
listájának első gyermeke, Felméry Lili és Balázsi Gergő Ármin 
fia. Már a házasságkötésük is közösségi élmény volt, hiszen 
szép számmal cikkeztek róluk a weboldalak és a lapok, ami 
nem meglepő, hiszen évek óta a közönség kedvencei.  

Néhány évvel ezelőtt igazi baby boom söpört végig  
a Nemzeti Baletten, vezető szólisták is eltűntek a színpad-
ról egy kis időre, noha egy balerinának nehéz kiválasztani 
azt az időpontot, amikor a karrierje már megengedi a ki-
sebb szünetet. Önöknek most besegített a pandémia és 
annak korlátozásokat hozó következményei.
Azt gondolom, hogy egy balerina életében nem könnyű el-
tervezni, hogy mikor jó gyermeket vállalni, és hazudnék, ha 
azt mondanám, hogy a pandémia nem játszott szerepet ab-
ban, hogy most döntöttünk a gyermek érkezése mellett. Je-
lenleg nincsenek előadásaink, nem tudunk a közönség előtt 
táncolni, és ez mindkettőnket arra sarkallt, hogy talán itt az 
idő. Nyilván nagyon szerettünk volna már korábban is csa-
ládot alapítani, de úgy éreztük, hogy most kell megpróbálni.

A férjem, Balázsi Gergő Ármin most sokat dolgozik, én vi-
szont a szokottnál sokkal kevesebbet. Az életünk egy csodá-
latos szakaszba lépett, és ez most azzal jár, hogy a szakmai 
életem máshogy alakul, mint eddig.

Túl vagyok a terhességem első négy hónapján, úgyhogy már 
nincs is sok hátra. Az elkövetkező hónapokban nem leszek 
látható, de nagyon hamar szeretnék visszatérni a színpadra. 
Már most is nagyon hiányzik.

Nem könnyű leállni annak, aki gyerekkora óta hozzászo-
kott a napi terhelési szinthez, bizonyára a szervezet is 
igényli ezt. Mit ajánlottak az orvosok, meddig maradhat  
a színpadon, illetve a próbateremben? 
Igazából mindenkitől, az orvosoktól, a kollégáktól, a tánc-
művészektől azt a tanácsot kaptam, hogy amíg jólesik, ad-
dig nyugodtan dolgozhatok. Azt mondják az orvosok, hogy 
ha egy gyermek meg akar maradni, akkor meg is fog. Ak-
kor is, ha keményen dolgozom a balett-teremben és akkor 
is, ha mozdulatlanul fekszem otthon. Bevallom, nagyon jól-
esik még mozogni. Reggel van egy gyakorlatom, jelenleg csak 
ennyi, amit végzek, tehát próbáim már nincsenek, az ugrá-
sokat abbahagytam, mert azokat nem javasolják. Végigcsi-
nálom a rudat, a középgyakorlatokat, és amint elkezdenék 
ugrani, általában Geri rám szól, hogy ne vigyem túlzásba, 
illetve magamtól is leállok. Ha valami nem esik jól, akkor azt 
nem csinálom. Rendkívül aranyosak a kollégák, nagyon sok 
tanáccsal ellátnak, mindenki próbál segíteni mindenben, na-
gyon nagy támogatást kapok.

Ilyenkor még merész terveket szövöget minden kismama 
a visszatérésről, aztán a baba igénye nagyon gyorsan el-
sődleges lesz, és ez így van rendjén. Egy újabb nehéz 
döntés lesz a visszatérés időzítése. Most mik az elképze-
lések ezzel kapcsolatban?
Szülés után fél évvel már szeretnék visszatérni a színpadra. 

Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy minél kevesebbet 
hagyok ki, annál könnyebb lesz visszaállni, valamint nagyon 
bízom az Operaház újranyitásában, és onnantól kezdve nem 
szeretnék egy napot sem hiányozni.

Mindketten a Magyar Táncművészeti Egyetemen végez-
tetek, ha nem is egy időben, de azért volt átfedés a tanul-
mányaikban. Mennyire ismerték ott egymást?
Fiatalabb srácként – Geri elmondása szerint – meg sem 
mert szólítani. Én azzal tisztában voltam, hogy ő mennyire 
édes, aranyos kisfiú, illetve a szőke hajával mindig is kitűnt 
mint jelenség, de csak köszönőviszonyban voltunk.

Mikor változott ez meg?
Már itt, a Nemzeti Balettnél A diótörőhöz köthető a meg-
ismerkedésünk. Ekkor kerültünk először össze mint partne-
rek, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, egész nap közös 
próbáink voltak. Sokat beszélgettünk, és tulajdonképpen itt 
kezdtük egymást jobban megismerni. 

A táncosok úgy tartják, ha egy napig nem gyakorolsz, másnap már megérzed. Ha 2-3 napot hagysz ki, már  
a mestered is látja, egy hét után pedig már a néző is észreveszi. Így aztán nem csoda, ha a pályájuk elején, pláne 
a csúcsán lévő balerinák kétszer is meggondolják, hogy mikor vállalnak gyermeket. Legalábbis régen így volt, 
manapság viszont gyakoribb a gyermekáldás, talán azért, mert gyorsabb a fizikai regeneráció és a közfelfogás 
is változott. Mindez alkalmat ad arra, hogy áttekintsük, mennyit változtak egy balerina gyermekvállalásának 
szakmai feltételei, motivációi, valamint ennek a speciális közegnek a viszonyulása a szüléshez. Összeállítá-
sunkban Felméry Lili, a Magyar Nemzeti Balett magántáncosa, Matuza Adrienn, a Győri Balett szólótáncosa 
és Pongor Ildikó, az Opera balett-társulatának Kossuth- és Liszt-díjas egykori táncművésze szólal meg. 

Szöveg: Péli Nagy Kata, Sárosi Emőke 
Fotók: Lakatos János, Marcali Gábor      

GYERMEKÁLDÁS ÉS KARRIER 
BABÁZÓ BALERINÁK  BABÁZÓ BALERINÁK  
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NEHÉZ VOLT A VISSZATÉRÉSRŐL DÖNTENI, MERT 
TELJESEN BETÖLTÖTTE A NAPJAIMAT A KISBABÁM

Matuza Adrienn balettművész, a Győri Balett magántáncosa 
épp A skarlát betű táncszínpadi feldolgozásában a főkarakter, 
Hester szerepét táncolta, amikor kiderült, hogy gyermeket 
vár. Kislánya, Lizi születését követően több mint két év után 
tért vissza a színpadra a társulat Körforgás című darabjában. 

A terhesség kiderülését követően mennyi ideig tudta ezt 
az egyébként rendkívül nehéz és fizikailag is megterhelő 
szerepet játszani?
2017 decemberében derült ki, hogy kisbabát várok, és két 
hónapos volt Lizi a hasamban, amikor még táncoltam A 
skarlát betűben Hester szerepét. Nem volt egyszerű, mert 
rendkívül igénybe vette a testemet. A duettekben nagyon 
sokat számított, hogy hogyan fognak a partnerek, ezeket át 
kellett alakítani, hogy ne legyen probléma. Az orvosom azt 
mondta, hogy figyeljek oda, és óvatosan, amennyire lehet, 
fogjam vissza magam, de úgy alakult, hogy még azt a három 
előadást meg kellett csinálnom. Rám jött egy-két kiló plusz, 
és éreztem, hogy fáradékonyabb vagyok. Amikor kiléptem 
a színpadra, akkor már csak a szerepre koncentráltam, tud-
tam, hogy ott van bennem a kisbabám – így még érzéke-
nyebb voltam erre az egészre. Minden erőmmel azon vol-
tam, hogy a szerepben legyek, és ne látszódjon semmi. 

Amikor néhány pluszkilót felszed egy balerina, az emelé-
seknél ez a partnert nagyobb feladat elé állítja? Vagy ez 
még belefér?
A darabban a partnerem, Jekli Zoltán alkalmazkodott a hely-
zethez és nagyon figyelt rám. Nem volt egyszerű, mert picit 
érezte a súlytöbbletet, de szerencsére ő is úgy állt ehhez az 
egészhez, hogy nyugodjak meg, mert ez nem probléma. Iga-
zából teljesen jól működött így a munka.

A balerináknak egy-egy darabban sokat kell forogni vagy 
ugrani, és általában az ugrásokról szokták letiltani legha-
marabb őket az orvosok, hiszen a leérkezésnél, bármilyen 
puha is az, van egy pluszteher a belső szerveken. Emel-
lett pedig ott vannak a reggeli rúdgyakorlatok. Mi az, amit 
ki kellett hagyni?
Megcsináltam a gyakorlatot, ugrani is ugrottam, de már  
a nagy ugrásokat nem csináltam. A harmadik hónapban tel-
jesen leálltam, mert utána úgy gondoltam, hogy lezárom ezt 
a szakaszt, és tényleg csak a babámra koncentrálok.

Egy balerina meg tudja-e azt tenni, hogy a terhesség és 
a szülés utáni időszakban teljesen lemond mindenféle fi-
zikai, erőnléti gyakorlatról? Hogyan oldotta meg, hogy az-
tán vissza tudjon térni?
Két és fél évet hagytam ki. Nehéz volt a visszatérésről dönte-
ni, mert teljesen betöltötte a napjaimat, a perceimet, óráimat 
a kisbabám, és csak rá koncentráltam. De eljött az idő, hogy 
úgy éreztem, szeretnék még színpadon állni. Elhatároztam, 
hogy 2020. augusztus 3-án visszatérek. Előtte fél évvel el-
kezdtem figyelni a testalkatomra, az étkezésre, erősítettem, 
nyújtottam, edzettem ahhoz, hogy azt a testet és azt a for-
mámat tudjam hozni, ami volt. Nem volt egyszerű, nagyon 
oda kellett figyelni rá, de úgy gondolom, hogy sikerült.

Milyen edzésmódszert használt? Mely gyakorlatokon le-
het először érezni, hogy még nincs formában a táncos? 
Először itthon elkezdtem erősíteni, nyújtottam, utána eljár-
tam terembe és kardioedzést végeztem, ami nekem nagyon 
sokat segített. Az en dehors tartás természetesen minden-
kinél más, de nekem arra nagyon kellett ügyelnem, hogy  
a kifelé forgatás ismét teljes legyen. Másrészt a lábemelé-
sek, valamint az ugrások, mert ott a boka, a térd, nagy a sé-
rülésveszély, ha csak gyorsan belemegyek és megpróbálom 
megcsinálni. Erre kell izom, idő, technika – ezeket éreztem 
nagyon nehéznek. Most viszont már, a sok gyakorlás után, 
szépen jönnek vissza. 

Matuza Adrienn balettművész, 
a Győri Balett magántáncosa és gyermeke
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HÁROM GYEREK ÉS EGY KILOGRAMM SÓ

Pongor Ildikó, az Opera balett-társulatának Kossuth- és 
Liszt-díjas egykori táncművésze csodás életpálya után, nem-
zetközi karrierje mellett három gyermeket is vállalt, az el-
sőt rögtön a pályája kezdetén. Volt, hogy hat hét után már  
a visszatérést készítette elő, és mivel akkor még nem voltak 
fitneszgépek, mindkét lábára egy kiló sót rögzítve, napi két-
szer edzett.

Épphogy elkezdődött a karrierje, és már az első évben 
szülni ment. Mennyire volt kockázatos ezt megtenni a het-
venes évek elején? Hogyan tolerálta ezt akkortájt a szak-
ma, az Opera vezetése? 
Seregi László azt mondta a harmadik gyereknél, nem biztos, 
hogy nekem kellene rendbe hozni Magyarország népesedési 
problémáját. A legelső kisbabám akkor fogant meg, amikor 
bekerültem az Operába. Tizenkilenc évesen visszatértem 
Leningrádból (ma Szentpétervár), a Vaganova Balett Intézet-
ben folytattam a tanulmányaimat, művészképzőbe kerültem 
és kitűnő diplomával végeztem. Ott két szerződést is fel-
ajánlottak nekem, de idehaza is leszerződtettek, és egy évet 
még táncoltam Borikám 1975-ös születéséig. Nagyon korán 
jött, az volt az első terhességem, fiatal voltam, rengeteg do-
log volt, amiről le kellett mondanom. Forgattunk volna egy 

balettfilmet, és Róna Viktor egy pas de deux kurzusra is en-
gem vitt volna, sőt Amerikába is kínáltak szerződést. Úgy-
hogy egy picit nehéz volt dönteni, de csak egy percig tartott, 
és persze Borikámat választottam. 

Meddig lehet a balett által támasztott rendkívül nehéz és 
fizikailag is megterhelő szerepeket eltáncolni?
Még az ötödik hónapban is táncoltam, akkor már az öltö-
zőtársak előtt nem volt kétséges, hogy kisbabát várok. Sze-
rencsémre az izomzatom és a testem nagyon rugalmas és 
kemény munkára fogható. De persze nekem is voltak sérülé-
seim, kétszer voltam hat hétig gipszben. Akkor azt csináltam, 
hogy végigedzettem a gipszben, és amikor levették, megle-
pődtek, hogy nem sorvadt el a lábam. Az egy ilyen élet volt, 
nagyon sokan voltunk szólisták, ahhoz, hogy az ember meg-
tartsa a pozícióját, bizony vissza kellett menni.

Ma már létezik egy új sportorvoslási ágazat, a dance me-
dicina, amely a táncosoknak segít, szinte minden élet-
helyzetben. Akkor voltak útmutatások, külön odafigyelés 
a várandós balerinák számára? 
Nagyon magunkra voltunk hagyva. Nem vittek, óvtak, ápol-
tak bennünket. Ha bajunk volt, bementünk a Sportkórház-
ba és órákig vártunk, amíg rátaláltunk a megfelelő orvos-
ra. Sok mindenről nem tudtunk, nem létezett a világháló, 
amelyen keresztül informálódhattunk volna. Havi egy orvosi 
ellenőrzés: élő magzat, fejlődésének megfelelő, ennyi. Elkö-
vettem egy butaságot: volt egy olyan tévhit, hogyha keve-
sebbet iszunk, akkor nem hízunk el. Sárit emiatt nehéz volt 
megszülnöm, mert annyira tartani akartam a súlyomat, hogy 
szülés után még soványabb voltam, mint előtte. Senki nem 
mondta, hogy napi két-három liter folyadékot meg kell inni 
az egészség, az izomzat és a kisbaba miatt is.

Ennyire kellett tartani a versenysúlyát?
A pályám során végig ügyelnem kellett az étkezésemre. 
Amikor Leningrádból hazajöttem, a sok vajas grecska (haj-
dina) meg torta miatt rettentően „megerősödtem”. Vissza-
térve fel is szólított az akkori balettigazgató, hogy két-három 
kilót le kell adni. A terhességek alatt is nagyon figyeltem az 
étkezésre, első számú szabály volt, hogy súlyfelesleggel nem 
megy vissza egy vezető művész az együttesbe. 

Bori születése nagy boldogság volt, maga a csoda. A munká-
ba hamar vissza tudtam állni, mert volt segítségem. Az esti 
előadások és a napközbeni próbák miatt rengeteget tartóz-
kodtunk a színházban, de Bori nagyon jól alkalmazkodott 
mindehhez. Anyukám azt mondta, ha az embernek van egy 
kisbabája, akkor erőt is kap ahhoz, hogy felnevelje őt, a gye-
rekek pedig remekül alkalmazkodnak. Bori a színházban nőtt 
föl, és sokat látott engem táncolni. A második házasságom-
ból született Sári 1985-ben, Lili pedig 1993-ban. A korkü-
lönbségek miatt mindig csak egy kicsi babám volt. Az idő-
közben felnőtt Bori pedig rengeteget segített, mert nagyon 
okos, precíz, felkészült, egy igazi német típusú személyiség. 
Most Németországban is él. Ő nagyon nagy segítség volt 

Sárinál, aki ma már szintén háromgyerekes anya, egy kicsit 
a szememre is veti, hogy keveset voltam vele, mert akkor is 
Bécsben táncoltam. 

Kik segítettek a mindennapokban?
A második házasságomban a férjem, László Péter, aki szin-
tén táncművész. Annyira szerette a gyerekeket és a család-
ját, hogy mindig azt mondta: te csak táncolj, majd én min-
dent megcsinálok. Óriási szerencsém volt az életben és  
a táncművészetben is. Nagyon boldognak és szerencsésnek 
tartottam magam. Anyukám is mindenben segített, elvégez-
te mindazt, amit egy édesanyának kellett volna. Mindhárom 
kislányomat négy hónapos koráig szoptattam, ami elég szép 
teljesítménynek számított akkoriban, sőt mindegyiknek volt 
tejtestvére is. Ha nem balerina vagyok, nyilván sokgyerme-
kes édesanya leszek.

A szülés után milyen módszerrel lendült újra formába?
Hat hét után fogtam magam, és mivel akkor még nem vol-
tak fitneszgépek, ráfásliztam mindkét lábamra egy kiló sót, 
és napi kétszer nagyon keményen edzettem. Azzal teljesen 
tisztában voltam, mivel szerettem az edzéselméleteket ta-
nulmányozni, hogy a talajtorna az első. Meg kell erősíteni 
a hátizmot, a hasizmot, és a földön kezdtem a gyakorlato-
kat. Nagyon kemény edzés volt, ami megerősítette az egész 
vázszerkezetet, vagyis újra „hangszert” kellett varázsolni  
a testemből. Vissza kellett szereznem a formámat megfe-
lelő táplálkozással és erőnléttel. Persze nem volt egyszerű, 
mert háromóránkénti etetéssel kevés idő jut egy kicsi baba 
mellett. Három-négy hónappal a szülés után már főszerepet 
táncoltam. Lili három hónapos volt, amikor jött egy meghí-
vás Japánba. A repülőgépen még feszült a mellem a tejtől, és 

nagyon nagy bűntudatom volt. Az volt mindig a legnagyobb 
kihívás és feladat, hogy miképp tudom ezt a két dolgot ösz-
szeegyeztetni. Hol jól, hol rosszul, de mindig sikerült. Volt, 
hogy az egyik gyerek születésnapján Párizsban voltam, volt, 
hogy Németországban egy csodás előadás-sorozattal. Ilyen-
kor persze megszakad az ember szíve, de azt el sem tudtam 
volna képzelni, hogyha adódik egy lehetőség, akkor ne fo-
gadjam el. Nagyon nehéz lelkileg és érzelmileg, hogy el kell 
menni, de csinálni kell, mert rettentő rövid a táncos pálya.

Három gyermeket is vállalt, nem tartott attól, hogy mindez 
megtöri a karrierjét?
Hálát adok a sorsnak, hogy ki tudtam magam táncolni. 
Ötvenkét évesen, a pályám végén MacMillen művében,  
a Mayerlingben még táncoltam. Mindig azt mondom a nö-
vendékeimnek, hogy az első előadás után meg kell jutalmaz-
notok magatokat, mert csak mi tudjuk, hogy micsoda mun-
ka, mennyi lemondás, fájdalom és öröm van benne. Minden 
egyes előadásunk egy kisebb fajta halál, la petite mort, mert 
otthagyjuk a lelkünket, a szívünket, majd másnap, bár nehéz, 
bemegyünk ismét gyakorolni. 

Hatalmas hálával tartozom a sorsnak, hogy ami édesanya-
ként kimaradt az életemből, az most nagymamaként meg-
adatik nekem. Tavaly nagypénteken, a karanténhelyzet alatt 
született Lili lányom kisfia, és úgy hozta a sors, hogy mivel 
nem készült el az új építésű lakásuk, itt vannak nálam. Végig-
csodálhatom, végigélhetem az unokám fejlődésének stációit. 
A nagyobbik lányomnál már van egy 7, egy 5 és egy 3 éves 
gyermek. Náluk már szellemi párbajokat vívunk. Velük most 
meg tudom élni, be tudom pótolni mindazt, amit kihagytam, 
amiről le kellett mondanom, amiről lemaradtam. 
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Egy újabb fiatal, tehetséges táncosát kínálja meg szerepálommal a Győri Balett igazgató-koreográfusa, 

Velekei László. Herkovics Eszter Adria első főszerepeként legendás balerinák emblematikus karak-

terében próbálhatja ki magát. A romantikus balettek stílusteremtő remekműve, a Giselle Adam 

zenéjével és Perrot, majd Petipa koreográfiájával hódította meg a világot, Velekei László újragondolt 

feldolgozásához pedig Lajkó Félix készített zenét. A darab tavaly április 3-án a 40. Budapesti Tavaszi 

Fesztivál nyitó előadása lett volna, az idén viszont április 6-án, 19 órakor látható GisL címmel, immár 

a Bartók Tavasz programjában, ingyenes internetes közvetítés formájában. 

Pél i  Nag y K ata inter jú ja I  Fotó:  L akatos János

NÉGYSZEMKÖZT

Ha létezik mű, amelyről azt gondoltam, hogy Velekei 
László soha nem fogja feldolgozni, akkor az a romantikus 
balettek alapdarabja, a Giselle. Tévedtem, mert ez még-
iscsak megvalósul a Bartók Tavasz keretében. Egy éve 
készen van, a színházbezárások miatt volt ideje beérni, 
leülepedni. Számos feldolgozása létezik, nem egy közü-
lük nem volt túl szerencsés. Ön kortárs alkotóként sok-
szor ábrázolta már a női sors kiélezett helyzeteit: Anna 
Karenina, A skarlát betű, Julie kisasszony. Hogyan jutott 
el a Giselle-ig?  
Mindig is álmom volt megszólítani egy nagy klasszikus 
balettművet, amely minden nagy társulat repertoárján vala-
milyen formában jelen van, és így jött a Giselle ötlete. Ter-
mészetesen újra akartam gondolni és megtalálni benne ön-
magam. Ehhez alkotótársaim segítettek felforgatni a világot, 
Szendrényi Éva díszlettervezővel, Győri Gabi jelmeztervező-
vel nagyon izgalmas látványt teremtettünk, Csepi Alexand-
ra dramaturggal a darab karaktereinek személyiségét bon-
colgatjuk, a zene pedig nem az eredeti lesz. Lajkó Félixtől 
és együttesétől rendkívül színes zenét kaptunk, néhol drá-
mai, néhol friss és karakteres, pörgős, egyszerre érzékeny 
és népies, egy teljesen más világbeli hangzást hoztunk létre. 
Azért beszélek többes számban, mert nagyon izgalmas volt 
a közös munka. Félix állandóan figyelte az arcom, miközben 
játszott. Egy hihetetlenül tehetséges művészről van szó, és 
úgy gondolkodtam, hogy a közelében inspirálódom majd, és 
csak annyi lesz a dolgom, hogy a zenéjének a hatására a saját 
táncmozdulataimat is felforgatom. De nem. Félix az elejétől 
kezdve leült velem szemben és megmutatta az elképzelését. 
Az első hangtól kezdve rögtön nézte a reakcióimat: jólesik-e 
nekem, tetszik-e a téma, vagy tegyük át négy nyolcadba? 
Mit szólnék, ha máshogy próbálgatnánk? És órák mentek el 
egyetlenegy zenei témával. Bevallom őszintén, őelőtte egy 
kicsit más Giselle-t képzeltem el, és teljesen felfordította 
mindazt, amit közölni akartam a darabbal. A vele való mun-
ka egész más irányba vitt. Néha voltak olyan részek, hogy 
mondtam, csak játsszál, és majd ha annyira fészket ver ben-
nem a dallam, akkor készítek köré egy jelenetet. És nem 
biztos, hogy éppen ott illeszkedik az általunk elképzelt dra-
maturgiába, de akkor azt átfogalmazom. Mindegyik zenész 

nyitott volt, beszélgettünk, hogy mit szeretnék, ha született 
egy gyönyörű szám, volt, hogy azt mondtam: Félix, ez arra 
nem jó, amit mi kitaláltunk, de annyira szép, hogy ez egy új 
rész lesz.

A darab egy germán ősi mondán alapul, amely szerint az 
esküvőjük előtt meghalt menyasszonyok éjjelente a sír-
jukból kikelve halálra táncoltatják azokat a férfiakat, akik 
a szerencsétlenségüket okozták. Ehhez a romantikus 
rémtörténethez nyúltak vissza?
A miénk nem cselekményes balett, és nem meséljük el  
a teljes történetet, hanem esszenciaként megtartjuk és  
a hozzá kapcsolódó érzésvilághoz nyúlunk vissza. De sze-
retnénk a jelmezben, a díszletben is felforgatni egy kicsit,  
s a fejére állítani.

Az új darabjainak a főszerepére időnként új arcokat keres, 
és lehetőséget ad azoknak a fiatal táncosoknak, akik évek 
óta ott nevelődnek a karban, ilyen volt Marjai Lili nagy vissz-
hangot keltett debütálása az Anna Kareninában. Ezzel el-
nyerte az évad legjobb női táncosa címet is, amely igazolja  
a koreográfus választását. A kiszerepezés, különösen  
a Giselle esetén is, a siker kulcsa. A mostani darabnak szin-
tén van meglepetés-főszereplője, Herkovics Eszter Adria.
Azt gondolom, hogy aki figyelemmel kísérte a szakmai 
munkásságomat, láthatta, hogy nem riadok meg új világo-
kat kitalálni, és ezekhez megtalálom a megfelelő táncosokat.  
A táncművészet egy olyan hivatás, amely hatással van a sze-
mélyiségemre is. Igen, klasszikus darabokhoz nyúlok és fiatal 
tehetségekkel kockáztatok, ugyanakkor egy pillanatig sem 
éreztem, hogy Marjai Lilivel kockáztattam volna. És nem fo-
gok kockáztatni Herkovics Eszter Adriával sem, mert azt gon-
dolom, hogy a személyisége és a technikai tudása pontosan az, 
akivel a Giselle-t megálmodtam. És egy másik fiatal tehetség is 
megjelenik majd Myrtha megszemélyesítőjeként, Guti Gerda. 
Myrthát egy picit párhuzamba állítom Giselle-lel, ő már hama-
rabb jelen lesz ebben a világban, és visszacsatolunk életének 
tragédiájára. Kettejük történetét kapcsoljuk össze, és bízom 
benne, hogy a női természet különböző aspektusait kettőjü-
kön keresztül még jobban meg tudom majd mutatni. 

GisL
LAJKÓ FÉLIX 

ÉS A GYÔRI BALETT
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10 éves 
a feledi project 
A Feledi János Harangozó-díjas táncművész, 
koreográfus, rendező művészeti vezetésével 
működő Feledi Project az elmúlt 10 évben  
a magyarországi előadások mellett több külföl-
di vendégszereplést tudhatott maga mögött.

Szeptemberben a Budapest Táncfesztiválon 
mutatják be új kreációjukat Don Quijote cím-
mel, amelyben olyan táncművészek is szere-
pelnek, akikkel eddig még nem dolgozott az 
alkotó.

A jubileumi tervek között szerepel a  Hat Tánc 
című produkció magyarországi és külföldi ven-
dégjátéka. A Reflexió Bartók Béla Román népi 
táncok művére íródott jazz-zenekaros tánc-
színházi produkciót erdélyi, kárpátaljai, felvidé-
ki területekre is szeretnék elvinni. Az előadás 
zenéjét Oláh Dezső Junior Príma díjas zene-
szerző, zongoraművész szerezte.

A Szálkák című előadás, amelyet Pilinszky Já-
nos azonos című kötete inspirált, meghívást 
kapott a tengerentúlra is. A nemrég felújított 
alkotásban Trill Zsolt, a Nemzeti Színház érde-
mes és kiváló művésze is szerepel, így a tánc és 
az élő zene mellett a próza is fontos szerepet 
kap az összművészeti fúzióban.

Április végén rögzítik a Nemzeti Táncszínház-
ban Feledi János első önálló alkotását, az Idők 
folyamán című darab felújított változatát.

A jubileumi időszak több eseményét a járvány 
miatt későbbi időpontban rendezik.

pécsi Balett: 
vasarely-etÛdök 
a müpáBaN
A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek 
keretében a Müpával közös programként mu-
tatja be a Pécsi Balett a Vasarely-etűdök című 
produkciót Vincze Balázs művészeti vezető 
rendezésében és koreográfiájával. 

Egy olyan nagyszabású alkotásról van szó, ahol 
a társművészetek segítségével, Victor Vasarely 
műveire építkezve, azokból ihletet merítve 
születik meg az előadás. A díszlet- és a jel-
meztervező két f iatal, progresszív, a színházi 
életben elismert alkotó, a jelmeztervező Nagy 
Fruzsina, a díszlettervező Cziegler Balázs.  
A zeneszerző Riederauer Richárd, aki klasszi-
kus inspirációkra készíti el az előadás eredeti 
zenei anyagát. 

Az idén 60 éves Pécsi Balett gálaestjét is újra-
tervezik és az online térbe helyezik. Vadonatúj 

koncepció mentén, Zachár Lóránd koreográ-
f iájával, Vincze Balázs rendezésében új életre 
kel a Pécsi Balett ikonikus előadása, Az iszo-
nyat balladája, és bemutatásra vár a társulat-
ról készült Több mint balett című nagyszabású 
dokumentumfilm is.

Balett-termet nyitott a társulat az online tér-
ben, ahol a kezdő, táncolni vágyó kisgyerme-
kek könnyedén elsajátíthatják a klasszikus ba-
lett alapjait a Pécsi Balett vezető táncművésze-
inek segítségével. Eddig 12 rész készült el. 

ványban: arctalan, önmagukba zárt alakokat látunk, akik próbálnak 
érzelmeket kifejezni és kapcsolódni egymással, de állandó korlá-
tok közé vannak szorítva és falba ütköznek. A jelmezben nem 
látható a táncos arca, így lénye csak a mozgásán és a gesztusain 
keresztül ismerhető meg. Uniformizálásuk azt sugallja, mennyire 
egyformák vagyunk legbelül: ugyanazokra a dolgokra – szeretet 
és társas kapcsolódás – vágyunk és sóvárgunk, és ugyanúgy fáj 
mindenkinek a magány. Ezt az arctalanságot a színes sapkák kaval-
kádja töri meg, amelyek egyrészt megkülönböztetik őket, továb-
bá segíti a táncosokat a tájékozódásban, hogy épp ki a partnerük. 
Maximális profizmusra vall a hat fiatal táncos (Bacsó Gabriella, 
Dudás Gergely, Füzesi Csongor, Gaál Júlia, Ivanov Gábor, Szilvási 
Anna) tökéletes alázata és technikája, ahogyan életre keltették 
Duda Éva bátor, fiataloknak szóló zenei világában testet öltő elő-
adását. Hiszen a karantén alatt le kellett mondani az if júságnak is 
az életkori sajátosságuk létélményéről. Az előadás hangulata és 
zenei anyaga nekik is szól: buli, techno és érzelmes líra egyszerre 
– érzékeny pillanatok és szélsőséges eklektika egyaránt.

Az előadás keretesen szerkesztett, a kezdete és a vége a reszke-
tés, de a kettő mégis más. A nyitó remegés izgatottságát a zárás 
kissé beletörődő melankóliája keretezi. Hiszen a köztes lét egy 
évének szélsőséges érzelmi amplitúdója megroppantotta társa-
dalmunkat. A legnagyobb sebet a szociális elszigetelődés okozta. 
Az előadás nyitva hagyja a kérdést, hogy be tud-e gyógyulni a ma-
gány mély marása az emberek lelkében. Csak a remény marad, 
hogy a korlátozások feloldása után visszatér egy szabadabb lét, és 
a tánc újból a mindennapi életünk része lehet. 

A vírus megjelenése egy új időszámítás kezdetét jelentette, amelyben kilátástalan félelem lett úrrá 
mindenkin. A világjárvány hosszú távú társadalmi, egészségügyi és gazdasági hatásait még csak részben 
mérték fel, a többiről csupán sejtéseink lehetnek. Az egy éve tartó hazai vészhelyzet következményeire 
művészileg is reagálni kellett. Ezt tette a Duda Éva Társulat is, a Trip Hajón élő, interneten közvetített 
előadásban mutatták be akcióperformance-ként aposztrofált, Prizma című darabjukat.

A 2020-as év kétszer is megtréfálta a csapatot, mindkét korábbi 
bemutatójuk napját követően országos korlátozásokat vezettek 
be, bezárva az előadóhelyeket. A tavaly tavaszi karantén idősza-
kában a társulat dinamikusan reagált a kialakult helyzetre, a kö-
zösségimédia-felületeken egyperces mozgásanyagokat mutattak 
be. Ez a mini-videósorozat a mai napig visszanézhető, kedves kis 
táncprodukciók, hetente más tematikában, ismert zenei motívu-
mokra. Expresszíven megjelenik bennük a pandémia konklúziója: 
pánik, remény, elszigeteltség, beletörődés és a nagy kérdés: be-
zártság vagy szabadság. Teljesen kizökkent a régi világunk a meg-
szokott rendjéből, új szemléletre, gondolkodásra van szükség, és 
ez a felborult világkép a Prizma központi témája.

Kollektív társadalmi létélményünk az elszigeteltség és a társas ma-
gány. A pandémia korlátok közé szorított minket, saját magunk 
börtönébe. A bezártság és a távolságtartás teljesen átalakította 
a szociális életünket, a kapcsolatainkat és a kapcsolódási módja-
inkat is. Más az üdvözlés módja, másképp közeledünk egymáshoz 
és saját magunkhoz is. Keserédes humorral fűszerezi az előadás  
a találkozást, a köszönést, a harcos gesztusok lepuhított testi kon-
taktjaival, amelyben megtalálták a „biztonságos” érintkezés lehe-
tőségét. Apró humorbonbonokkal telt a jelenet, hiszen a klasszi-

kus verekedős filmek jeleneteinek karikírozott és lelassított moz-
dulatsorait is felismerhetjük benne. 

Humorforrás a home office-ba és a mindennapi rutinokba fásult 
lények robotizálódása is. Keserű könnyekkel kacagunk magun-
kon és a megélt helyzet droidszínezetén, de tény, hogy jelenlegi 
életünk automatizmusokra épül. Az ember társas lény, és ettől  
a közösségben létezéstől fosztották meg társadalmunkat. Ez a fajta 
emberi szükséglet nem pótolható virtuális meetingekkel és zoomos 
találkozókkal. A hiány és fájdalom megtörő ereje érezhető az elő-
adás lírai részeiben, amelyek egyszerre szépségesek és szomorú-
ak. A szólisztikus izolációk és duettek a vágyott kapcsolódás til-
tott tehetetlenségébe olvadnak. Az egyik legfájóbb pontja az elő-
adásnak az érintésmentes ölelés hangsúlyozása – az Egypercesek 
videósorozatban is van egy unoka-nagymama találkozó, ölelés nél-
kül. Ez a belső, frusztráló hiány a valódi kapcsolódás iránt, elnyújtott, 
íjként megfeszülő szoborcsoportok egy-egy pillanatra megmereve-
dő összhangjában koncentrálódik – fényképszerű sűrítettségben.

Az előadás látványvilága egyszerre fura, szorongató, mégis mó-
kás. A fekete, teljes testet és arcot eltakaró jelmezeket Mosolygó 
Anna készítette, és az előadás lényegét esszenciálisan sűríti a lát-
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Táncosok és alkotók:
 
Bacsó Gabriella, Dudás Gergely, 
Füzesi Csongor, Gaál Júlia, Ivanov Gábor, 
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Videó: Szabó János 
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Táncos kisfilmek, rövidfilmek, táncfilmtöredékek több mint 
száz évre visszamenőleg dokumentálják a műfajt. Van eb-
ben valami mágia. Azért érdemes rendszeresen szemlézni 
a filmarchívumokat, mert a több évtizedes vagy akár évszá-
zados filmek is hallatlan energiát és invenciót sugároznak.  
A táncnak végtelen sok arca van. Loie Fuller fantasztikus szer-
pentintáncát 1892-ben vették filmre, és ma is látható online  
a The Vintage News oldalán. A modern tánctechnikát drá-
mai fényeffektusokkal megvadító fantasztikus amerikai mű-
vész az 1900-as párizsi világkiállításon önálló színpadi meg-
jelenésre kapott lehetőséget. Mary Ellen Bute néhány évti-
zeddel később mai szemmel is frissnek ható grafikus-táncos 
kisfilmeket készített, így például a Synchromy N2-t 1936-ban 
vagy a Tarantellát 1940-ben, és Ruth. St. Denis is látható né-
hány pillanat erejéig különféle táncfelvétel-fragmentumok-
ban. És még sokan mások, ragyogó tehetségek.

Az idei kisfilmválogatás elérhető online. A nyertes a nemzet-
közi zsűri döntése alapján a Chrysalis lett, Giovanni Insaudo 

olasz koreográfus rendezésében. A Chip Taylor: On the 
radio című keserédes dalára narancs lufikkal és narancs za-
kóban táncoló Sandra Salietti Aguilera valóban fantasztiku-
san teremti meg a teret és az energiákat ebben az egy perc-
ben, talán kissé „túldizájnoltan”. A készítők azonban a pár 
másodperces vágásokkal és a reklámokból ismerős kamera-
állásokkal elvettek valamit tőlünk, és a kommersznek adták.
Az internetes előadások két estén át tartottak, a harmadik 
nap a gálaestet rendezték meg, amit online szintén vissza-
nézhetünk. 

A legjobb szóló és a legjobb duó díjat az idén ketten-ketten 
is megkapták, egyrészt produkciójuk magas színvonala, más-
részt a közönségdíjas előadással való átfedés miatt. Így lett  
a valóban megrázó Untold manifesto/El nem mondott kiált-
vány című darab Joanna Brodniak rendezésében és előadásá-
ban az egyik, a Device/Készülék című pedig Marcin Motyl kore-
ografálásában és előadásában a másik legjobb szólóelőadás.

A 22. SzólóDuó Nemzetközi Táncfesztivál újra online zajlott, ám nem lehet ráfogni, 
hogy eseménytelen lett volna. Az Ork_Kota_Platform 2021, amely a rendezvény off programja, 
a fesztivál zsűrije által beválogatott 25 legjobb egyperces táncfilmet mutatta be, 
és ezzel egy dinamikus, de derűsen könnyed kezdőlökést adott. Várva a fesztivál első napját, 
humoros, lírai, groteszk és frissítő egyperceseket habzsolhattunk a világ minden tájáról. 

Szöveg:  Mar x L aur a 

Fotók:  K ata Kw iatkowska,  Rober to E sposi to ,  A leks ander Joachimiak ,  M. P icc in in i

A két alkotás között jelentős invencióbeli különbséget érzé-
keltem Brodniak javára. A lengyel alkotó szuggesztív, auten-
tikus jelenléte a színpadon a terror és az üresség társadal-
mának az egyénre ható borzalmát jelenítette meg. George 
Orwell 1984 című regényének szellemiségét éreztem meg-
jelenni. A monotonitás, a kényszer és a némaság mégsem 
törölte el egészen ezt a sugárzó egzisztenciát.

Brodniak átad egy rezgést, egy ritmust, egy attitűdöt, amit 
nem lehet könnyen elfelejteni. A pantomimes, a bohóc és  
a tragikus táncos keveredik benne, ahogy Iggy Pop We 
are the People című versére táncol. „We are the untold 
manifesto, We are the people without right, We are the 
people who have known only lies and desperation, We are 
the people without a country, a voice, or a mirror.”

Brodniak először külön-külön mozdulatokkal felépíti a félelem 
és szétesettség szótárát, majd amikor a zene elindul, ezekből 
a mozgásokból rakja össze a táncot. Most, amikor a pandémia 
idején minden morális kérdés az ezerszeresére erősödik fel, 
ezek a verssorok és a hozzájuk simuló tánc félelmetes önisme-
reti körhintára ültetnek minket Iggyvel, aki a punk nagyapja-
ként könnyes szemekkel kántálja: we are the people…

Marcin Motyl lengyel független táncos-koreográfus a kiborg-
világba lassan átforduló sötét és embertelen magányt táncol-
ta el. Számomra nem volt annyira átütő erejű az előadás, és 
mintha kliséket is láttam volna, a díszlet szintén ismerősnek 
tűnt, erre még vissza is térek. Annyiban azonban jogos az el-
ismerés, hogy aktuálisabb kérdést nehezebb lett volna találni  
a technológia árnyékában lassan magára maradó embernél.

A legjobb duóelőadás a Fr/agile/Tör/te/vékeny és a Delicious 
Overdose/Felséges túladagolás lett. A zsűri szerint a legma-
gasabb és legteljesebb minőségben kivitelezett koreográfia 
a Fr/agile, amelyben a táncosok tudatosan okoznak megle-
petést fantasztikus fizikalitásukkal, könnyedségükkel. A ka-

mera nézőpontja által beléphetünk az 50-es, 60-as évek 
filmjeit idéző világba, amit a zeneválasztás (Roberto Murolo 
Malafemmena című száma, amely a nők csalfaságáról szól és 
arról, hogy a férfi mégis imádja, ha gyűlöli is, imádja, de érzi, 
hogy be van csapva, és fáj a szíve, mindez nápolyi dialektus-
ban), a fények, a térhasználat és a törékenység, a sebezhe-
tőség mint érzékeny és aktuális téma éltet. A gyönyörűen 
megkomponált színpadkép, a kezdeti sötétből egymás felé 
induló két nő kapcsolatának könnyedsége valóban elraga-
dó – az általuk megjelenített bizalom és idealizmus szép és 
megható –, végül a zárójelenetben megcsókolják egymást, 
éppen a dal utolsó taktusaira.

A Delicious Overdose, Cristian Cucco és Alice Beatrice 
Carrino olasz koreográfus-előadó páros darabja az egyik 
leghátborzongatóbb volt, amit valaha láttam. A kék terem-
ben egy kicsi, majdnem élettelen lány és egy fekete csu-
hás alak furcsa, ijesztő duója az erőszakot, az erőfölényt és 
a behódolást, az erőtlenséget a horrorfilmek képi világával 
felidézve nagyfokú szánalmat, egyben dühöt ébreszt a néző-
ben: szánalmat a kiszolgáltatottság miatt, dühöt azért, hogy 
mindez valóság. A táncosok fantasztikus tehetsége lenyűgö-
ző, de a bábként ide-oda zuhanó nő színpadi kliséje amilyen 
bántóan üres, annyira fáj is. Mit kezdhetünk az érzelmileg 
nagyon erősen ránk ható, de vizuálisan érzékelhetően sema-
tikus, klisészerű előadások bennünk kiváltotta, ellentmondá-
sos hatásaival?

Talán eredjünk az általunk felismert klisék nyomába: próbál-
juk megtalálni, mikor és hol láttuk-hallottuk először, hogyan 
hatott akkor, hogyan hat most ránk? Mit hittünk el akkor be-
lőle, mit hiszünk el most? 

A legjobb szóló közönségdíját az Ambivalence/Ambivalen-
cia című előadás nyerte el Jávori Lili koreografálásában és 
előadásában. A Frenák-áthallásokban gazdag (kapucni, vas-
tag kötélszerűség a földön, itt teljesen funkció nélkül, elöl  
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Legjobb szólóelőadás: Device/Készülék – Marcin Motyl

Legjobb duóelőadás: 
Delicious Overdose/Felséges túladagolás 
– Cristian Cucco 
és Alice Beatrice Carrino

Legjobb szólóelőadás: 
Untold Manifesto/El nem mondott kiáltvány 
– Joanna Brodniak 
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a színpadon egy női cipő, gesztusok, ruházat, világítás, me-
zítlábas nő, zene), mozgáskultúrájában erősen megkérdője-
lezhető, lassú, unalmas, számomra majdnem értelmezhetet-
len előadás ekkora sikere egyelőre teljes rejtély előttem… 
A legjobb duó közönségdíját a Fr/agile/Tör/te/vékeny elő-
adás nyerte el, ezt a döntést, az előzővel ellentétben, maxi-
málisan értem. 

Az újabb meglepetés számomra a fesztivál egyik alapítójáról, 
a nemrég elhunyt, nagyszerű Fenyves Márkról elnevezett díj 
odaítélése volt a Device/Eszköz című darab alkotójának, 
Marcin Motylnak. Mozdulatkincse egy pillanatra velem is el-
hitette, hogy álmodom, és maga az alapító táncol a színpa-
don, de néhány pillanattal később ezt már kissé groteszknek, 
sőt néha szemtelenségnek éreztem. Véletlen lenne? Maga 
a darab nem nélkülözi a közhelyeket, a kortárs táncokban 
időnként teljesen funkciótlan lábfejtekeréstől kezdve a ma-
gányosságot kifejező mozdulatklisékig.

A gálaest díszvendége a 10 éves Feledi Project volt, a díj-
nyertesek táncfilmjei között egy-egy Feledi-koreográfia is 
megjelent, így az In memoriam…, a Rekviem vagy a Pro-
zódia. Aki nem ismerte Feledi János tevékenységét, ezen az 
estén komolyabb képet kaphatott róla, és magának az est-
nek is nagyon jót tettek a Feledi-darabok, mert dinamiká-
ban és a táncosok attitűdjében is érdekes kontrasztot jelení-
tettek meg a fesztivál darabjaival szemben. Az idei rendez-
vény, sokszínűsége mellett, néhány fő téma mentén alakult: 
magányosság, törékenység, politikai elnyomás, párkapcsolati 
erőszak és bizalom, technológia vs. individuum. A szerve-
zők fantasztikusak voltak, és minden köszönet megilleti őket 
azért, hogy néhány napra a konyhai laptopunkra varázsol-
ták az ígéretes tánctehetségeket a világ minden tájáról. Azt 
hiszem, a közönség által díjazott két koreográfia, csaknem  
a minőségi skála két végpontján, jelzi, mennyire szélsőséges 
érzések között élünk most, mennyire mélyen csavarodott el 
bennünk valami. 
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Az idei rendezvény, sokszínűsége mellett, néhány fő téma mentén alakult: magányosság, 
törékenység, politikai elnyomás, párkapcsolati erőszak és bizalom, technológia vs. indivi-
duum. A szervezők fantasztikusak voltak, és minden köszönet megilleti őket azért, hogy 
néhány napra a konyhai laptopunkra varázsolták az ígéretes tánctehetségeket a világ min-
den tájáról.

Ha az offline óra egyenlő az élő találkozással, vajon az online 
lehetőség élettelenséget rejt magában? Ezért (és mert a kí-
váncsiságom is hajtott) belenéztem néhány internetes tánc-
órába, és figyeltem, hogy mi hasznos, mit követel egy ilyen 
jelenlét, hogyan reagálok az óravezetésre, és a saját szobám 
rabjaként milyen taktikával tudom kiterjeszteni a bútorok 
és a falak szabta határokat.

Részese voltam a Trafó KMH Táncműhely sorozatának, 
ahol ingyenesek a Hétfő esti online táncórák a Műhely Ala-
pítvány szervezésében. Az órademonstrációk a közösségi 
oldalakon visszanézhetők. A tanárok, akiknek a technikájá-
ba ilyen formán 2020. november vége óta bele lehet kós-
tolni, azok, akik rendszeresen tartanak itt foglalkozásokat: 
Grecsó Zoltán Lágy és Dinamikus táncóra, Keresztes Pat-

Szöveg:  L adjánszk i  Már ta      

Lassan egy éve, hogy az előadó-művészeti szcéna a digitalizálódás ellen korábban tiltakozókat is 
átirányította az online térbe. Akadtak, akik a korlátozások okozta leállást rögtön egy nagyobb 
fordulattal bevették, és elsőként kínáltak az internetes térben táncórákat. Megfigyelhető volt, 
hogy bár korábban ingyen lehetett elérni ezeket a lehetőségeket, azzal a céllal, hogy segítsék  
a kényszerűségből otthon maradottak szociális és fizikai jólétét, később adományalapon vagy 
akár már látogatási díj fejében kínáltak órákat. Vannak olyan esetek, ahol az óraadók mögé állt 
egy-egy támogató vagy szervezet, és így a korlátozások idejére a résztvevőknek ingyenesen 
tudnak belépési lehetőséget ajánlani színvonalas kurzusokra.
Jelen körkép a független táncoktatás területén annak jár utána, hogy mit tanulhatunk a bárki 
számára nyitott online órák alkalmával.

MEGFIGYELÉSEK és TAPASZTALATOK 
az onl ine táncórák hatékonysága kapcsán  

Vicky Shick online órája

sisi, a magyarok királyNéja 
egerBeN
Az idei évad harmadik önálló bemutatójára ké-
szül a GG Tánc Eger, a Gárdonyi Géza Színház 
tánctagozata.

A magyarok közkedvelt uralkodójáról, vagy 
ahogyan sokan ismerik, Sisi életéről készít da-
rabot Topolánszky Tamás Harangozó-díjas ér-
demes művész, tánctagozat-vezető.

Alkotótársai: Pinczés István Jászai-díjas drama-
turg, Papp Janó jelmeztervező, Mira János Já-
szai-díjas díszlettervező, valamint Zombola Pé-
ter Erkel- és Bartók–Pásztory-díjas zeneszerző.
Az előadásban szerepelnek a GG Tánc Eger 
táncművészei, valamint élő zenei csemegeként 
az Accord Quartet művészei. A produkciót  
a Gárdonyi Géza Színház a Nemzeti Táncszín-
házzal közösen hozza létre. 

syNesthesia 
– kortárs képzÔmÛvészet 
és táNc – gergye krisztiáN 
oNliNe sorozata  
Gergye Krisztián a Synesthesia online video-
performance-sorozatban azt a pillanatot tá-
gítja ki, amelyet egy kiállításon egy festmény 
szemlélésével töltünk. Koreográfiáival reflek-
tál, kiegészít, értelmez és újraértelmez, miköz-

ben a lényegi mondanivaló a képzőművészeti 
alkotás marad. A sorozat a társulat közössé-
gimédia-felületein kéthetente csütörtökön je-
lentkezik új részekkel.

Gergye Krisztián Harangozó-díjas kortárs 
táncművész ismert és ismeretlen képzőművé-
szeti remekműveket mutat be, és arra keresi  
a választ, hogy mit jelenthet egy-egy festmény 
önmagában, milyen lehet annak erőterébe ke-
rülni. Mit jelent egy kép kizárólag önmaga és 
nézője kontextusában? A Synesthesia epizódjai 
felvillantják, hogy milyen párbeszéd alakulhat ki 
a kép és nézője között, és hogy ezt a párbe-
szédet miként lehet megmutatni egy harma-
dik félnek, az aktív szemlélődés szemlélőjének. 

A felvételek a Szentendrei Művésztelepen,  
a MANK Galériában és a fővárosi ACB Galéri-
ában készültek. 

Az első rész március 18-ától elérhető, 
és Szüts Miklós Őszi kép című akvarelljét ál-
lítja középpontba, a zenei szerkesztő Gryllus 
Ábris. A további epizódokban Tarr Hajnalka, 
Vojnich Erzsébet, Csáki Róbert és Verebics 
Ágnes alkotásaira reflektál a performance.  
A Synesthesia sorozatot, amely kéthetente je-
lentkezik újabb részekkel, a társulat YouTube- 
és Instagram-csatornáján követhetik a nézők.
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az l1 egyesület új formáBaN 
reNdezi meg az l1-est(ek) 
sorozatát 2021-BeN   
A 2018-ban útjára indított L1-est(ek) előadó-
inak körét az NKA IZP támogatásával az idén 
tovább bővítik fiatal és pályakezdő alkotók 
produkcióival, nagy figyelmet fordítva a művé-
szek mentorálására. Online és offline interjú-
sorozattal mind a nézőknek, mind egymásnak 
bemutatják az alkotókat.

Az L1 Egyesület igyekezett olyan független kor-
társ alkotókat meghívni, akik társművészekkel 
együtt közösen valósítják meg produkcióikat. 
Lehetőséget kínálnak korábban bemutatott és 
újragondolt előadásoknak, valamint premie-
reknek is. Minden esetben olyan alkotásokat 
látnak vendégül, amelyeknek támogató közeg-
re és megjelenési lehetőségre van szüksége.

Ladjánszki Márta alkotói, előadói és pedagó-
giai tapasztalatait felhasználva szakmai (egyfaj-
ta mentori) segítséget nyújt azoknak, akiknek 
konzultációra van szükségük. Az estekbe be-
kapcsolják azokat a meghívott művészeket is, 
akik nem előadással lesznek jelen, ezzel ser-
kentve az egymásra figyelést és a szakmai kö-
zeg jelenlétét.

Az L1-est(ek) májusi, júniusi és októberi fellépői:
Bot Ádám: Homályállapot (2018)
Bot Ádám: #goshiwon (2021)
Déri András: Mysterium Cosmographicum (2019)
Dömötör Judit: CHNGNG (2019)
Kovács Emese: intosomnia (2021)
Rab Alexandra: Beszélek róla (2018)
Szász Zsófia: Adaptáció (2021)
Veres Flóra (TalkingBodies): 
Sosem voltam még ennyi se (2019)
Veres Flóra (TalkingBodies): Egy az egyben (2020)

A tervek szerint az L1 Egyesület hosszú távú 
partnerhelyszíne, a Bakelit Multi Art Center 
fogadja be a rendezvényt.

amerikai koreográfussal 
dolgozik a miskolci Balett 
Garrett Smith már harmadik alkalommal dol-
gozik a Miskolci Balett társulatával. 2019-ben 
és 2020-ban kortárs workshopot tartott,  
az idén pedig már önálló produkciót tanít be. 
Az amerikai koreográfus, táncművész dolgo-
zott a Houston Balettel, a Norvég Nemzeti 
Balettel, a Bolsoj és a Mariinszkij társulatával.

Mostani darabját, a Forbidden Paths, azaz 
Tiltott ösvények című produkciót eredetileg  
a dallasi Bruce Wood Dance számára készítet-
te, Európában pedig először a Miskolci Balett 
mutathatja be. A mű tisztelgés azok előtt, akik-
nek nem adatik meg a mozgás szabadsága.  

rik Rickflow Basics/alapok, Bakó Gábor színpadi jazztánc, 
Békési-Szombati Anett Soft Wave Kortárstánc, Oberfrank 
Réka Sensing in Dancing és Góbi Rita Tánctréningje.  
Az esetek többségében az óraadó maga mozog a táncstú-
dióban (kivétel Bakó Gábor, aki rendszeresen asszisztenssel 
dolgozik együtt), a stúdió adta lehetőségek miatt szabadabb 
mozgásformákat adnak közre, ami kihívás lehet azokban az 
esetekben, ha valaki helyhiánnyal küzd otthon. Ez persze 
lehet inspiráló is, hiszen rögtön adaptálni kell a megajánlott 
mozgásmintát, és apróbb változtatásokkal kivitelezni.

Olyan, alapvetően ingyen elérhető, táncosoknak szóló, ha-
ladó erősségű tréningek is az online térbe kerültek, mint az 
NKA IZP program által támogatott Inversedance | Fodor 
Zoltán Társulat által tartott és szervezett órák. A közösségi 
csoporthoz bárki csatlakozhat, akárcsak az órákhoz, a kö-
telező előzetes regisztráció után. Az alapvetően férfimes-
tereket meghívó program a mostani időszakban bárkinek 
biztosítja a bekapcsolódás lehetőségét, de látva az órákat, 
általában azok tudják követni, akiknek már van valamilyen 
tánctudásuk, stílusismeretük. Itt is a program szervezőjének 
nagy méretű táncstúdiójából jelentkeznek be az óraadók, 
és asszisztenssel dolgoznak (ami nem meglepő az itt fellel-
hető stílusoknál). Állandó jelleggel Kováts Tibor klasszikus 
balett, Földi Béla moderntánc- és Zachár Lóránd kortárs-
tánc-órái láthatók itt, és januárban csatlakozott mindehhez 
Siffel Zita jógaoktató is.

Több olyan független alkotó ajánlott online táncórát, akár 
közös táncolást, aki a korlátozások első hulláma idején, sok 
esetben térítésmentes felajánlással, kifejezetten a mozgás-
szegény hetek ellensúlyozására és így az egészségesebb élet-
módra hívta fel a figyelmet. Jártam Lakatos-Varga Boglárká-
nak a konyhájába befogadott, különféle tánctechnikai órá-
ján. Lévén tapasztalt tanár, még a kezdő táncosok is köny-
nyedén követték a feladatokat, és mivel Boglárkának sem 
volt túl nagy tere a mozgásra, igazán együtt tudott lélegezni 
a becsatlakozókkal. És azt se felejtsük el, hogy a mostani 
helyzetben igazán átléphetjük a határokat, hiszen a virtuá-
lis térben nem jelent különösebb kihívást (és anyagi befek-

tetést) egy-egy olyan ingyenes órába bekapcsolódni, amit 
messze az otthonunktól ajánlanak fel. Ilyen volt számom-
ra Adi Weinberg Playground workshopja (az Izrael Állam 
Nagykövetsége Budapest támogatásával), Anna Nowicka 
Dreaming Body különleges önismereti és szabadtáncos 
négyalkalmas műhelymunkája (a Theater Freiburg Tanz 
ajánlásával), Nobuyoshi Asai Sankaijuku butohtánctechnika-
órája (a Japán Alapítvány Budapest együttműködésével) és 
a Movement Research New York-i székhelyű intézmény 
online óráinak sora, amit a korlátozások idejére teljesen 
ingyen tesznek elérhetővé, persze ha valaki megengedhe-
ti, adomány formájában támogathatja az óraadót. A szám-
talan virtuális óralehetőség közül Angie Pittman Practicing 
Change, Laurel Atwell Qi Gong, K. J. Holmes The Athletics 
of Intimacy, Vicky Shick Small Space Morning Class és Martha 
Eddy BodyMind Dancing felajánlásaiba csatlakozhattam be, 
csak néhányat kiemelve a sorozatból. Szinte minden órán az 
oktató a saját otthonából jelentkezett be, egyfajta körképet 
adva arról is, ki hogyan éli a hétköznapjait. 

Résztvevőként számomra a legizgalmasabb tréningek azok 
voltak, ahol az óra vezetőjének sikerült odafigyelnie a csat-
lakozókra, ahol egyértelműen meg tudott születni a kom-
munikáció közte és a résztvevők között. Ezt nehéz volt ad-
dig elképzelni, amíg az oktató (és esetenként az assziszten-
se) csak letáncolták a tananyagot, és mindenkire rábízták 
annak helyes kivitelezését, eredményességét. Talán meg le-
het szokni a résztvevők magányát, mégis nagy kihívást je-
lent megtartani a figyelmet, kikapcsolni minden egyéb in-
formációforrást, követni a képernyőt, egyáltalán megfelelő 
méretű teret találni az eseményhez. A legsikeresebb órák 
azok voltak, ahol önálló mozgásformákat dolgoztak ki, ahol 
az óraadó finom instrukciókkal irányított, kevésbé mutat-
ta meg a gyakorlatot, és inkább a résztvevők szabad moz-
gáskapacitását tárta fel. Nekem is öröm volt, amikor (nem  
a képernyőt bámulva) akár a szememet becsukva tudtam 
belefeledkezni egy-egy mozdulat kivitelezésébe. Persze el-
fogadom, hogy akár professzionális, akár műkedvelő részt-
vevő esetén a tánc a kiművelt mozgást és/vagy gimnasz-
tikát, izzadságcseppeket jelenti, mégis számomra ebben  
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a virtuális térben a legjelentősebb tapasztalat a mozgás gya-
korlásával az önmagunkhoz megérkezés volt. 

A tanítványokat kérdezgetve (nemcsak a saját óráimon, ha-
nem azokon is, ahol résztvevőként voltam jelen) kiderült, 
hogy érdemes az óráknál a célközönséget is valamelyest be-
határolni. Van, aki azt szereti, hogy az óraadó mutassa meg 
a gyakorlatokat, sőt együtt mozogjon a becsatlakozókkal, 
de akad, aki kifejezetten azt, ha az óraadó tanácsokkal látja 
el a résztvevőket, és így a tanár a háttérben, egyfajta meg-
figyelő szerepkörből moderálja a táncórát, és olyan is van, 
aki kifejezetten azt kedveli, ha a többi résztvevőt is láthatja, 
ezzel is inspirálódva a saját megoldásaiban.

Nagyon hasznosak azok a közvetítések, amelyek anyagát 
később is el lehet érni, hiszen ez egyrészt gyakorlási lehető-
séget ad a táncosoknak, másrészt, ha valaki kicsit lassabban 
tanul, visszanézheti, és rájöhet az összefüggésekre.

Ezek az alkalmak nem csupán testedzések, hanem olyan 
szociális háló is, amelyben a kényszerbezárkózást mégis élő-
vé tudjuk tenni; és szintén sok esetben vettem észre, hogy 
az órákon való megjelenés az egyetlen idő, amit a résztve-
vő magára tudott szánni (hiszen a saját otthonukba zártan 
a gyerekneveléstől a háztartáson és a munkavállaláson át 
minden extrán sok időt vett igénybe, önmagunkra vajmi 

kevés időt szánva). Határozottan sok előnye van az online 
térben találkozni: időt lehet megtakarítani, inkluzívvá teszi 
a találkozás lehetőségét (akár határokon is átível, hiszen  
a résztvevők bárhonnan becsatlakozhatnak), a szociális tar-
talmak is meghatározók, vagyis segíti a bekapcsolódását, az 
óra alkalmával pedig a kikapcsolódását annak, aki részt vesz. 
Ahogy telik az idő, a kezdeti különlegesség és kíváncsiság, 
valamint az ilyen alkalmakra fordítható idő is fokozatosan 
csökken. Mindenkinek meg kell oldania a munkalehetősé-
gét, még ha egy adott helyre nem is kell bejárnia, rengeteg 
extra munkával, adminisztrációval, sokszor pluszidő-ráfor-
dítással kell megbirkóznia, és így az órák látogatóinak elér-
hetősége is nagyon változóvá válik.

Mégis fontos, hogy történnek ezek az online órák, egyrészt 
mert új technikákat, mozgásstílusokat lehet megismerni, ki-
próbálni, gyakorolni, másrészt izgalmas találkozásokra ad le-
hetőséget (főleg azoknál az eseményeknél, ahol nemzetközi 
és adott esetben a Zoom-felületen egymást látó közösség 
gyűlik össze). Rég nem látott ismerősök lepték meg egy-
mást ebben a térben (akik valószínűleg egy élő óra alkal-
mával nem is találkozhattak volna, hiszen más országban 
élnek), és új barátságok is köttettek, amelyek talán kiállják az 
idő próbáját és folytatódnak. Remélem, hogy a tapasztala-
tokat összegyűjtve egyre tökéletesebb megoldásokkal lehet 
majd találkozni ebben az élettel teli, virtuális térben. 

REFLEKTORFÉNYBEN
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A szerető lefejezése, a feleség elevenen elégetése – elképesztő horrortörténetet dolgoz fel  
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes legújabb darabja, A hűtlen feleség. A bűnügyi táncdrámának 
titulált, új műfajú előadás az Erdélyben fellelhető Barcsai című klasszikus balladán alapul, 
amelynek egyes változatai több XIX. századi gyűjtésben is előfordulnak. 
A művet a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében mutatják be április 9-én, 
streamelt formában a rendezvény online platformjain.

Az alábbi interjú a darab dramaturgjával és társrendezőjével, Zs. Vincze Zsuzsával készült,  
a Táncverzum című rádióműsorral való tartalmi partnerségben.

A hűtlen asszonyok halállal való büntetése a kutatók sze-
rint minden európai népköltészetben jelen van, de ritka 
az ilyen kegyetlen megtorlás. Hogyan találtak rá erre  
a történetre? 
A hűtlenség, a féltékenység, a szerelem és a megcsalás témája 
színpadra termett. Amikor elolvastam ezt a balladát, döbbe-
netes volt a számomra, hogy olyan tömör, ugyanakkor kegyet-
len, a feleség kivégzését pedig nagy részletességgel ábrázol-
ja. Amikor ezt a klasszikus stílusú, régi művet jobban átolvas-

tam és tanulmányoztam, azon gondolkodtam: vajon mi lehet 
a „mélyben”, milyen emberi érzelmek rejlenek a háttérben? 
Mi történhetett ezzel a nővel, amikor ezt a bűnt elkövette? 
Mondhatnám úgy is, hogy egy képzeletbeli nyomozást folytat-
tam, azért is lett a táncjáték műfaja bűnügyi táncdráma.

Az eredeti, régi stílusú székely balladában a történet ott kez-
dődik, hogy a férj rajtakapja a feleségét a Barcsai nevezetű 
szeretőjével. Őt rögtön kivégzi, lefejezi, az asszonytól pedig 

Szöveg:  Pél i  Nag y K ata I  Fotó:  Vár adi  Levente

A HŰTLEN FELESÉG –  BŰNÜGYI  TÁNCDR ÁMA  

NÉGYSZEMKÖZT

megkérdezi, hogy milyen halálnemet akar. A nő egy szim-
bolikus módot választ: az asztal mellett égő gyertyaként kí-
vánja itt hagyni ezt a világot. Akkor vászonba csavarják és 
meggyújtják a testét. Ez olyan tragikus, borzalmas és olyan 
sajnálatra méltó, hogy ezért is gondoltam, utánajárok annak, 
hogy mi történt ennek a nőnek a lelkében, amiért elkövet-
te a bűnt. A mi történetünkben a főszereplő fiatal nő hiába 
várja vissza első szerelmét a katonaságból, az nem jön, ezért 
odaígérik őt egy gazdag férfinak, akihez hozzámegy. A darab 
kezdetekor épp e lakodalom közepébe csöppenünk. Amikor  
a szerelme többévnyi távollét után visszatér, a lány már más-
nak a felesége. Bánatában a Barcsai elbujdosik. Ekkor kezdő-
dik a darab második, nagyobb lélegzetű része, amely bemu-
tatja az asszony életét, ahogy telnek az évszakok és telnek az 
évek; jönnek a fiatalok, élvezik az életet, táncolnak, szerelme-
sek, párt választanak, ő pedig ott van ezzel a férfival, és nem 
tudja igazán szeretni, mert még mindig a régi szeretője után 
áhítozik, aki egyszer csak meg is jelenik. Újra fellángol eltitkol-
hatatlan szerelmük, de csak pár pillanatig tart, mert hazaérke-
zik a férj, és bekövetkezik a szörnyű büntetés. Ugyanakkor ez 
a darab nem a hűtlenségről szól és nem is a kegyetlen bün-
tetésről, hanem az első, múlhatatlan igaz szerelemről, annak 
tragikus történetét mutatja be. Annyiban megváltoztattuk 
az eredeti történetet, hogy megmagyarázzuk, miért történt 
mindez. Igazából minden szereplő a szívünknek kedves, saj-
náljuk a nőt, a Barcsait, a férjet, aki őszintén, igaz szeretetből 
házasodott, de akit a felesége mégsem tudott megszeretni. 
Nagyon mainak éreztem ezt a problémát és nagyon megmu-
tathatónak.

Nagyszabású, monumentális eladást tervezünk, a Hon-
véd Férfikar 42 tagjával egészül ki a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes 44 táncosa és a zenekar. A darab műfajteremtő 
abból a szempontból is, hogy az autentikus mellett kortárs 
néptáncelemek is előfordulnak benne. A koreográfus-ren-
dező Zsuráfszky Zoltán érdeme, hogy komplexen ötvözi az 
eredeti és a kortárs néptáncot. Az eredeti népzene Papp 
István Gázsa szerkesztésében kiegészíti azokat a világzenei 
feldolgozásokat, zeneműveket, amelyeket Eredics Benjamin,  
a Söndörgő Zenekar fiatal zeneszerzője alkotott. Szintén  
ő a zeneszerzője annak a kórusműnek, amely a darab végén 
összefoglalja az eredeti balladát, és egyben az előadás csúcs-
pontja is, amelyet a Honvéd Férfikar ad elő a két Kodály-nép-
dalfeldolgozás mellett.

Az eredeti ballada szinte horrorisztikus jeleneteket tartal-
maz, és ez nem egyedülálló a székely népköltészet köré-
ben. Milyen szociokulturális gyökerei vannak ennek, mi-
lyen szimbolikát hordozhat az ilyen kegyetlen ábrázolás?
 Ezek a régi stílusú balladák egész Európában megtalálhatók, 
sőt Vargyas Lajos szerint (Vargyas Lajos: Researches into the 
Mediaeval History of Folk Ballad, Bp., 1967) annak idején  
a vallon telepesekkel került be hozzánk ez a stílus. A ballare 
szó, amely az olasz táncolni igére utal, eleve összekapcsolja  
a balladát a tánc műfajával. A két kápolna-virág (Kádár Kata 
balladája) című művet fel is dolgoztam a Magyar hősök, csaták 

és szerelemek című műsorunkban, a halálra táncoltatott lány 
témája szintén gyakorta megjelenik a néptáncszínpadokon 
(legutóbb Zsuráfszky Zoltán: Halálra táncoltatott lány – tánc-
játék). Szerintem érdemes ehhez a műfajhoz nyúlni, mert na-
gyon sok üzenetük van a mai közönség számára. Sohasem 
volt egyszerű és könnyű az élet, az emberek pedig mindig  
a saját érzéseiket, fájdalmaikat énekelték és táncolták ki ma-
gukból. A hagyományos paraszti közösségekben ez a feszült-
ség levezetésére szolgált. 

Mostani darabunk első szereposztásában a férj Harangozó-
díjas táncművészünk, Tókos Attila, Barcsai, a szerető Bar-
ka Dávid Junior Prima díjas táncosunk, a címszerepet pedig 
Oltárczy Mária tehetséges fiatal szólistánk táncolja. Termé-
szetesen az egész együttes benne lesz. Ennek a darabnak 
minden részletében ott lesz az a falusi közösség, ahol ez  
a történet játszódik, nagyon sok alkalom nyílik arra, hogy  
a táncosaink is megmutassák, hogy mit tudnak.    

      A BARCSAI-BALLADA 
      Apám, apám, apám, lelkem, édes apám! 
      Anyám asszony bizony Barcsait szereti 
      „Hallod asszony, hallod, mit mond a kis gyerek?” 
      „Hallom, uram, hallom, lelkem jámbor társam, 
      Részeg a gyermek, nem tudja mit beszél.” 
      Ottan elindula ajh! ki Kolozsvárra, 
      Fele útját mene, onnan visszatére, 
      Hazájához ére. 
      „Nyiss ajtót, nyiss ajtót, asszony, feleségem. 
      „Nyitok lelkem utam, lelkem jámbor társam, 
      Hogy vessen nyakamba vántoros szoknyámat, 
      Hogy kössem előmbe patyolat ruhámat, 
      Hogy tegyem fejembe rece fátyolomat, 
      Hogy húzzam lábomba szép piros csizmámat.”  
      Akkoron berúgá palota ajtaját. 
      „Add elé, add elé a nagy láda kulcsát.” 
      „A szomszédba jártam, kerten átalhágtam, 
      Ottan elvesztettem a nagy láda kulcsát, 
      Hanem megtaláljuk szép piros hajnalban.” 
      Akkoron berúgá nagy láda oldalát. 
      Csak kihengeredék belőle Barcsai. 
      Ajh! megfogá őtet, s egybe fejét vevé. 
      „Állj elé, állj elé asszony, feleségem! 
      Három halál közöl melyiket választod. 
      Vagy főbe lőjelek vagy fejed vegyem 
      Vagy hét asztal vendégnek vígan gyertyás tartasz?”
      „Három halál közöl én is azt választom: 
      Hét asztal vendégnek vígan gyertyát tartok.” 
      „Hallod ím szolgáló, hozd be a végvásznat, 
      S a nagy kászu szurkot. 
      Tetején kezdjétek, talpig tekerjétek, 
      Talpánál kezdjétek, tetig égessétek.” 
      Istenem, Istenem, mit nem cselekedtem, 
      Megöltem Barcsait s kedves feleségem! 

NÉGYSZEMKÖZT

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: 
A hűtlen feleség, 

Barka Dávid és Oltárczy Mária 
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Timár Sándor, a nemzetközileg ismert és 
elismert koreográfus kilencvenedik szüle-
tésnapjának köszöntésére jelent meg a róla 
szóló, életét és munkásságát bemutató és 
méltató kötet. A könyv monografikus szem-
léletű, s a tartalom áttekintése jelzi, hogy  
a szerző alapossága az életmű minden 
szegmensére kiterjedt: Fiatalkor Szolno-
kon; SZOT Művészegyüttes (1951–1955); 
Bartók Táncegyüttes (1958–1981); Táncház 
(1972–); Állami Balett Intézet (1971–1983); 
Állami Népi Együttes (1981–1996); Japán 
(1978–); Csillagszeműek (1993–); A család. 
A kötet műfaja kifejezetten olvasóbarát:  
a leírásokat bőséges fotóanyag illusztrálja,  
s az elemzéseket dokumentumrészletek, 
interjúk, visszaemlékezések, miniportrék, 
sajtószemelvények színesítik. Olvasmányos 
és tartalmas, kék és fekete színekkel tipo-
gráfiailag igényesen közreadott munka.

Kiss Krisztina: Timár a Mesti 
Püski Kiadó, 
Budapest, 2020, 238 o. 
ISBN 978-963-302-295-5

Saját, önálló tudományos szakfolyóiratot kapott 
a hazai táncpedagógia. A magyar-angol kétnyel-
vű Tánc és Nevelés a Magyar Táncművészeti 
Egyetem tanszéki közösségének szellemi ter-
méke. A szerkesztőség összetétele (Lanszki 
Anita, Bernáth László, Eck Júlia, Egey Emese, 
Papp-Danka Adrienn, Sándor Ildikó) széles 
körű szakterületi érintettséget jelez. Az első 
szám tartalma ígéretes jövőt vetít előre: olvas-
hatunk a tánc és a matematika kapcsolatáról,  
a pandémia miatt bevezetett digitális oktatás 
tapasztalatairól, a közösségi média hatásáról 
a táncoktatásra (hiphop), a hagyomány és az 
autentikus táncélmény kapcsolatáról (tangó). 
A kurrens témákra való reflektáláson túl a lap 
erőssége a hallgatói kutatások megjelenése.  
A folyóirat az interneten is elérhető.
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Tematikus számmal lépett az olvasói elé a te-
kintélyes múltjára büszke Ethnographia. A nép-
rajzi szakfolyóirat ezúttal a néptánckutatás 
legújabb eredményeiből ad válogatást. Fügedi 
János és Varga Sándor bevezetője után Ratkó 
Lujza a kállai kettős kultúrtörténetét mutat-
ja be. Könczei Csilla a tánckutatásban létező 
strukturalizmusról ír. Karácsony Zoltán meg-
jegyzéseket fűz Martin György Rögtönzés és 
szabályozódás a magyar néptáncokban című 
tanulmányához. Varga Sándor egy bánáti falu 
változó tánckultúrájához közöl adatokat. Eitler 
Ágnes a színpadra vitt népi kultúrát vizsgálja 
az Ecseri lakodalmas és a 20. század második 
felében Ecseren tartott lakodalmak tükrében. 
Végül Pál-Kovács Dóra a magyarózdi csárdás 
(többlet)érintéseit elemzi.
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