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kossuth és liszt ferenc díjas táncmûvész,
balettpedagógus, egyetemi tanár,
a magyar állami operaház mestermûvésze,
örökös tag, gyakorlat és próbavezetô balettmester

„A mester a mozdulatokat tökéletesíti, segít a szerep lényegét megragadni. Gyakorlatot tartok, próbát vezetek, szólistákat készítek fel
és azt érzem, a táncosok örömmel veszik mindazt, amit megosztok
velük. Nem az én ruhámat, azaz az egykori szerepformálásomat kell
rájuk alakítani, hanem az ő személyiségükből kell kibontani az adott
figurát. … Mind a mai napig lenyűgöz a tánc tökéletes kifejezési formája. A színpadról úgy tudtam távozni, hogy nem éreztem emiatt
veszteséget, mert a jóisten mindig megmutatta a következő lépést. …
Ha az ember hangosabb, akkor sincs nagyobb igazsága, ha erőszakosabb, attól sem megy jobban előre. Empátiára van szükség és arra,
hogy ha kell, az ember tudjon kérni és szívből adni is.
Fotó: L akatos János
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REFLEKTORFÉNYBEN
szeretőjével, Mária Vetserával. A tények csak a két ember
halálát igazolják, annak mikéntjéről több forrás eltérően nyilatkozik. Egyes vélekedések szerint Rudolf politikai gyilkosság áldozata lett. A balettmű megpróbál teljes képet nyújtani az uralkodói családban zajló konfliktusokról, de a színpadi
megoldások jobbára a kétségkívül invenciózus és tartalmas
kettősökön vezetik végig a főhős sorsát. A művészetek ös�szetartozására utal a koreográfus egy ária beillesztésével
a balettműbe. Ezzel a táncok sorozatát megállítja, a szereplőket állóképpé dermeszti, de olyan feszültséget kelt a statikus várakoztatással, amelyet főhőse érezhet minden korlátozással szemben, amit számára a közeg jelent. Tehát olykor
a cselekménytelen színpad gördíti tovább Rudolfot a tragédia felé. Kenneth MacMillan tudatosan komponált minden
részletet a férfi főhős sorsának kibontása céljából, mégsem
tud elrugaszkodni annak szerelmi életének síkjától.

A Mayerling bemutatásával nyitja meg kapuit
a felújított Magyar Állami Operaház
Március 12-én, négy és fél év után újra megnyitja kapuit a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete. Az Yblpalota 137 éves fennállása óta ez volt a negyedik és egyben a leghosszabb ideig tartó felújítás. A márciusi újranyitási
ceremónia három estére invitálja közönségét. A legelsőn Plácido Domingo vezényletével egy gálaest, a másodikon
Ókovács Szilveszter rendezői debütjében Erkel Ferenc: Hunyadi László operája az eredeti partitúra alapján és
lezárásként Kenneth MacMillan Mayerling című balettje lesz a programban. A megnyitó eseménysorozat nemzeti,
kulturális identitásunk reprezentációjára hivatott.
Szöveg: Kazinczy Eszter I Fotó: Mezey Béla

Ugyan a balett műfaját nem hazai alkotó darabja képviseli a nyitó előadáson, de a Mayerling magyar vonatkozásai
miatt – miszerint témája az Osztrák–Magyar Monarchia
egy tragikus eseményét, Rudolf főherceg halálának körülményeit dolgozza fel, és Liszt Ferenc (akinek élete a nemzeti kettősség jegyében telt) zeneműveit hallhatjuk – érthető. Továbbá a mű alapjául szolgáló történelmi kor egybevág a Magyar Királyi Operaház megnyitásának idejével,
mint ahogy az Ybl Miklós tervezte neoreneszánsz dalszínház stílusa is a monarchia ízlésvilágát tükrözi, mi több, maga
Ferenc József császár személyes jelenlétével emelte az egykori megnyitó díszelőadás fényét, aki a balettben – habár
kevéssé jelentékeny szerepben, de meg is jelenik. Solymosi
Tamás balettigazgató választásában személyes kötődése is
közrejátszhatott. 1991-ben látta bátyját, a nemzetközileg elismert Solymosi Zoltánt a Covent Garden színpadán táncolni Rudolf herceg szerepében, ahol hatalmas sikert ara-
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Kenneth MacMillan a londoni Királyi Balett néhai igazgatója, ikonikus koreográfusa nem ismeretlen a magyar nézők
számára. A 2004-es Mayerling óta a Magyar Nemzeti Balett bemutatta Manon című darabját is (2015). A sokoldalú és termékeny alkotó életművében nem csupán narratív
balettek szerepelnek, hanem különböző társulatok (londoni Királyi Balett, Stuttgart, Berlin, ABT…) számára készített
mintegy 80 egyfelvonásos és pas de deux. Cselekményes
balettjei között a Mayerling a negyedik a sorban. A Rómeó
és Júlia balettjét követően tematikailag a valódi uralkodócsaládok, valódi személyiségek sorstörténetei felé fordult
(Anastasia).
A Mayerling tragikus főhőse Rudolf, aki alapvetően elégedetlen a körülményeivel és vigaszt a nőknél keres. A férfi
táncművész számára fizikailag és művészileg egyaránt hatalmas kihívás ez a szerep, hiszen a kettősökön keresztül
ismerjük meg őt. Öt jelentős női szereplővel hét komoly
pas de deux-t eltáncolni, szünet nélkül jelen lenni a színpadon és az öngyilkossághoz vezető stádiumokat a mozdulatokban kifejezni három felvonáson keresztül egyenesen

csúcsteljesítmény. Rudolf személyisége árnyaltabb a darab
kínálta változatos szerelmi kettősöknél. Sisihez fűződő szokatlan ragaszkodása két okból táplálkozik: a Habsburg uralkodói ág gondoskodott neveltetéséről, amely gyermekként
távol tartotta édesanyjától és a szabad szellemű ideológiáktól. Később azonban nyilvánvalóvá vált hajlama a széles látókörű gondolkodásmódra, és ebben erős hasonlóságot mutatott édesanyjával. Felnőttként távol tartották a közvetlen
politikától, így publikációkat jelentetett meg. Az arisztokratikus hatalom és a konzervativizmus ellenlábasa volt. Hitt
a polgárság és a műveltség erejében, a haladás eszméjében.
A monarchikus rendszerben Magyarország Rudolf főherceg
közvetlen támogatását élvezte. Szexuális élete valóban kicsapongó volt, de akkor vált féktelenné, amikor elkapott
egy betegséget, és a fertőzéssel feleségét, Stefániát meddővé tette. Hatalmas és csodálatos munkát jelenthet minden
művésznek, aki Rudolf herceg bőrébe bújhat, ezt az összetett szerepet megformálni.
MacMillan szép és színes lehetőséget kínál a táncosnők számára is. Erzsébet császárné a szabadszellemű anya, Stefánia hercegnő a megalázott feleség, Larisch grófnő a néhai
szerető, aki bizalmasa Rudolfnak, Kasper Mici a könnyűvérű
szerető és Vetsera Mária az ifjú szerelmes, aki együtt hal a
főherceggel. Végül, de nem utolsósorban Bratfisch, a fiákeres is jelentős szereplő barátként és technikai virtuozitásában. MacMillan koreográfusi erőssége elsősorban a kettősökben mutatkozik meg. Félreérthetetlenül komponálja
meg kápráztatóan változatos duettjeinek érzelmi sajátosságait, a kifejezés szolgálatába állítja a neoklasszikus formanyelvet és képes pszichológiai mélységekig hatolni főhősei
ábrázolásában. Bátran töri át a korabeli színpadi konvenciókat azzal, hogy a szerelmet nyersebben, közvetlenebbül,
a testi vágyat is felvállalva ábrázolja. Kettősei briliáns, elsodró kompozíciók.
A jövő évi budapesti betanítás minden bizonnyal hasonlóan
felemelő lesz az együttes számára, mint 2004-ben. Grant

tott. Később, 2004-ben a darab első külhoni bemutatóján,
Budapesten (!) ő is remekül eltáncolta ezt a kivételes főszerepet. Végül ma, balettigazgatói regnálásának 11. évében
megszerezte az együttes számára újra a művet, amiért ifj.
Harangozó Gyula a 2004-es hazai bemutatót megelőzően
öt évig folytatott tárgyalásokat! Akkor a Magyar Nemzeti
Balett társulata volt az első, amely bemutathatta az addig
(26 éven át) kizárólag a londoni Királyi Balett által játszott
művet. Tánctörténeti jelentőségű pillanat volt.
Mayerling egy Bécstől 24 km-re fekvő falu, ahol egy Habsburg-vadászkastély áll. Itt volt a koronaherceg tragédiája,
a kedvesével való kettős öngyilkossága 1889-ben. A történet valójában csak egy a közhiedelem által elfogadható
változata a valóságnak. A balett a szorongó, szabad lelkű és
erkölcsű Rudolfot mutatja be, aki a családi, hercegi kényszerűségek miatt az öngyilkosságba menekül másodmagával,
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ÉLETJELEK

Solymosi Tamás balettigazgatói regnálásának
11. évében megszerezte az együttes számára újra a művet, amiért ifj. Harangozó Gyula
a 2004-es hazai bemutatót megelőzően öt
évig folytatott tárgyalásokat! Akkor a Magyar Nemzeti Balett társulata volt az első,
amely bemutathatta az addig (26 éven át) kizárólag a londoni Királyi Balett által játszott
darabot. Tánctörténeti jelentőségű pillanat
volt. A jövő évi budapesti betanítás minden
bizonnyal hasonlóan felemelő lesz az együttes számára, mint 2004-ben.
Coyle-t kérték fel a munkára, aki 2004-ben Julie Lincolnnal együtt koreológusként működött közre a produkció létrejöttében. A színpadra állítást vezető vendégművész Karl
Burnett nemzetközileg elismert asszisztens és balettmester,
a MacMillan-darabok karbantartásáért felelős londoni társaság tagja lesz. Az előző budapesti betanításban és a színpadi prezentációban a balett 1978-as ősbemutatójának főszereplői segédkeztek: Lynn Seymour és David Wall, a londoni Királyi Balett vezető szólistái. A szövegkönyv (Gillian
Freeman) és látványterv (Nicholas Georgiadis) változatlanul
hagyása mellett természetesen a John Lanchbery által újrahangszerelt Liszt-zene lesz hallható.
A szereposztás csak előzetes, de a mai együttes színe-java
felvonul benne. Négy szereposztást irányoznak elő, ahol olvasható Oláh Zoltán Kossuth-díjas balettművész neve (aki
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már táncolta a főszerepet), Leblanc Gergely, Balázsi Gergő Ármin, Dimitrij Tyimofejev, Tatiana Melnyik, Pap Adrienn, Felméry Lili, Alija Tanyikpajeva és Kerényi Miklós Dávid
(aki a 2004-es premierben már táncolta Bratfischt), de Diana Kosyreva, Kristina Starostina, Liudmila Mizinova és még
sokan mások szerepelnek a felsorolásban. Fontos a darab
az együttesnek a drámai szerepek és igényes táncok, valamint az angolok aprólékos próbametódusa miatt, illetve
a vezetőségnek, mert szép darab és kicsit magyarnak érezhetik. A közönség tartalmas előadást lát, ha kellően drámaiak a szerepformálások. A hűvös angolos elegancia helyett
szenvedélyes szerelmet, bravúros kettősöket és a pusztulás felé sodródó főhőst kap. Aki pedig már látta 17 évvel
ezelőtt a Mayerlinget, annak lesz összehasonlítási alapja.
A premiert követően még hétszer látható a balett 2022
tavaszán. 

Átadták az
Eiffel MÛhelyházat
– új multifunkcionális
kulturális központtal
bÔvült a Magyar
Állami Operaház
Csaknem hétéves tervezést és kivitelezést követően, több mint két és fél éves próbaüzem
után, 2021. október 25-én ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadták a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházát. Az Opera
európai viszonylatban is egyedülálló, műhely-,
raktár-, próba-, látogató- és képzési központja
az előadások mellett októbertől hétvégenként
több új kamarasorozatot is indít gyermekek és
felnőttek számára. Az Eiffel-csarnokban és két
melléképületében lévő többfunkciós központ
egy helyszínen fogadja be a korábban az Operaházon belül és a környező utcákban lévő 11
díszlet- és jelmezműhelyt, valamint Budapesten és az agglomerációban több mint egy tucat
bérleményben elhelyezett értékes díszlet- és
jelmezállományt. Ezzel tekintélyes logisztikai
tehertől mentesítik az intézményt, és elősegítik a gyártóhelyek gyorsabb és hatékonyan
összehangolt együttműködését.
Az évad 2022-es
balettbemutatói és elÔadásai
Az Opera felújított épülete március közepén
többnapos programsorozat keretében nyitja
meg kapuit, melynek keretében ismét műsorra tűzi Kennneth MacMillan Mayerling című darabját a Magyar Nemzeti Balett. Ez az épület ad
otthont a későbbiekben a Seregi László-féle Rómeó és Júlia, valamint az Anyegin felújításának.

Az Erkel Színházban lesz látható a Nemzeti Balett A diótörő-sorozatát követően januárban
A rosszul őrzött lány. Az Eiffel Műhelyházban kerül
először színpadra a Paquita-szvit Petipa nyomán,
Mirzoyan Albert, Prokofjeva Irina és Solymosi Tamás változatában. A Magyar Nemzeti Balett ezenkívül A vágy villamosa, a Korlátok nélkül esten
A tökéletesség szédítő ereje és az Etűdök, az
Egyensúlyban esten pedig a Tűzmadarak, a Don
Juan, a Petite Mort és a Hat tánc című darabjaival
is várja a közönséget.
A bemutatók és repertoár-előadások mellett számos koncert és gála is szerepel a három játszóhely kínálatában, például a VI. Nagy
Iván Nemzetközi Balettgála, valamint a kortárs együtteseket és új műveket bemutató
TáncTrend és a vidéki balett-társulatok idei
produkcióiból válogató Pas de Quatre.
A Magyar Állami Operaház örökös tagjai
az idén Kertesi Ingrid és Róka István operaénekest, valamint ifj. Harangozó Gyula koreográfust, balettművészt, a Magyar Nemzeti Balett korábbi igazgatóját választották soraikba.
PRÓBATÁNC
Próbatáncot hirdet
a Magyar Nemzeti Balett
azonnal, illetve
2022. július 15-tÔl
betölthetÔ álláshelyekre
2022. január 30-án 10 órától
a társulat átmeneti
próbahelyén

Feltételek:
• klasszikus képzettségű női és férfi
balettművészek jelentkezését várják
• magas technikai és művészi színvonal
• a 599/2021 (X. 28.) számú kormányrendelet
értelmében a Magyar Állami Operaházban
való foglalkoztatás előfeltétele a koronavírus
elleni védőoltás igazolása
A jelentkezési anyagokat e-mailben az
audition@opera.hu címre kell küldeni.
Jelentkezési határidő:
2022. január 16. (vasárnap)
A próbatáncra beválogatott művészeket
e-mailben értesítik.
Jelentkezési anyag:
• igazolványkép (külön képfájlban!)
• 2-3 táncos fotó klasszikus pózban (max. 8 MB)
• szakmai önéletrajz (születési dátum, állampolgárság, mobiltelefonszám, testmagasság
cm-ben, súly kg-ban, képzések, versenyek,
díjak, főbb szerepek, munkatapasztalat stb.)
• publikus, jelszóval nem védett link 1 internetre
feltöltött klasszikus balettgyakorlathoz (6 hónapnál nem régebbi, hölgyeknek spicc-cipőben)
• publikus, jelszóval nem védett link 1 internetre
feltöltött klasszikus variációhoz (6 hónapnál
nem régebbi, hölgyeknek spicc-cipőben)
További részletek a Magyar Állami Operaház
honlapján (www.opera.hu) az Álláshelyek menüpontban olvashatók. 

(1045 Budapest, Berni u. 1.)
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Dózsa Imre

A tükrök és csillagok hercege
Táncolt főszerepeket itthon és a világ jó néhány pontján, teremtett és épített iskolát, vezetett társulatokat, kinevelte
a következő generációt és még ma is a balett-teremben kezdi a reggeleit. Megszállottság, szenvedély – vallja a tánchoz
fűződő, immár hét évtizedes viszonyáról Dózsa Imre, akivel születésnapi gáláról, a pályájáról szóló könyvről, a rúd
mögötti tükrökről, a chilei égbolt csillagairól és a soha véget nem érő feladatokról is beszélgetett Réfi Zsuzsanna.
Fotó: Lakatos János

Nyolcvanadik születésnapját balettgálával köszöntötte
november végén a Magyar Állami Operaház és a Magyar
Táncművészeti Egyetem. Milyen emlékeket idézett a műsorra kerülő részletek sora?

Jó volt látni a fiatalokat, azt, hogy mennyi tehetség van
a Magyar Nemzeti Balett együttesében. Megható volt, milyen gonddal rakták össze a gálát, meglepett néhány, szinte
már általam is elfelejtett filmrészlet és az, hogy olyan egykori
koreográfiám is színre került, amit sok-sok éve, az első végzős évfolyamomnak készítettem a Táncművészetin, majd később a chilei társulatom is eltáncolta… Jó volt látni, hogy ez
a mű továbbra is él, és az est megmutatta, hogy tisztelnek,
becsülnek, szeretnek. Ennél többet nem is kívánhatnék.
A pódiumon lévők zöme azt az iskolát végezte el,
amely önnek köszönhette, hogy főiskolává vált és olyan
campusszal gazdagodott, mint a Columbus utcai épület.
Amikor nekikezdett a képzés átalakításának, milyen utat
követett, honnan merített ötleteket?

Úgy éltem a mindennapjaimat, hogy bármerre is jártam
a világban, mindenütt próbáltam megtalálni azt, ami itthonról hiányzik. Gyűjtögettem mindazt, amiről azt gondoltam,
érdemes beépíteni az oktatásba, és amikor lehetőséget kaptam arra, hogy vezessem a Balett Intézetet, sok mindent
használtam abból, amit Berlinben, Stockholmban, New
Yorkban, Moszkvában vagy Londonban láttam. A színpadon
temérdek szerepet eltáncolhattam, úgy vélem, el tudtam
mondani mindazt, amit szerettem volna, és az ott szerzett
tapasztalatoknak is mind hasznát láttam az oktatásban. Az
iskola kapcsán mindig zavart, hogy a többi művészeti ágnál
felsőfokú diplomát kapnak a növendékek, és nálunk ez nem
így van, pedig a színpadon ugyanúgy a tökéletes előadásra
törekszünk. Nem értettem, miért érünk mi kevesebbet…
A kezdetektől tudtam, hogy fel kell zárkóznunk a felsőfokú
oktatási intézmények sorába. Persze amíg eljutottunk addig,
hogy a Balett Intézetből Táncművészeti Főiskola lett, hos�szú és küzdelmes utat jártunk végig. Sokat gondolkoztam
azon is, hogyan tudnánk mindezt úgy megvalósítani, hogy
a rövid pályának az elejéből se veszítsenek éveket fiatalok.
Azt találtam ki és sikerre is vittem, hogy a gimnázium utolsó
két évében már főiskolai tárgyakat tanultak a növendékek,
és amikor túl voltak a vizsgán, illetve el tudtak szerződni,
továbbra is iskolai státuszban maradtak. Felsőoktatási intézménnyé váltunk, a hallgatóink diplomát szereztek, közben
pedig nem rövidült meg a pályájuk. Nem volt könnyű eze-

ket a változtatásokat keresztülverni minden fórumon, közte
a minisztertanácson, szerencsére azonban sikerült támogató
partnerekre találnom. Azért is tartottam nagyon fontosnak
ezt a lépést, mert így megerősítettük, hogy a táncosképzés
egyenrangú más művészeti képzésekkel.
Nemcsak igazgatóként emlékezhetnek önre sokan, hanem temérdek neves művésznek is mestere volt az elmúlt
évtizedekben. Már fiatal táncosként tudta – hiszen a végzését követően két évre rá elvégezte a pedagógusképzőt
–, hogy a tanítás fontos szerepet tölt majd be a pályáján?

Azt már növendékként megtanultam balettmesteremtől, Lőrinc Györgytől, hogy mindig előre kell gondolkodni.
A gyakorlat kombinációit ugyanis két-három naponta változtatta, és amit az egyik nap betanított, azt másnap nekünk
kellett sorban visszamondanunk, azaz tisztában kellett lenni
azzal, hogy az előző alkalommal mit is csináltunk. Ez arra
késztetett, hogy mindig számoljam ki, mikor kerül rám a sor,
és memorizáljam a megfelelő gyakorlatsort. Lőrinc fejlesztette a memóriánkat, a gondolkodásunkat és megmutatta,
hogy nem csak a testünket kell használni. Azt vallom ma is,
elengedhetetlen, hogy egy jó táncos a szelleméből és a lelkéből is építkezzen. Amikor végeztem, szerencsés voltam,
hiszen rögtön főszerepeket kaptam, tanúja és részese lehettem Nádasi mester társulaton belüli építkezésének, hiszen
ő volt akkoriban a balettigazgató. Nemcsak délelőtt tartott
gyakorlatokat, hanem délutánonként is extra foglalkozásokra várta a tanulni vágyókat. Mindegyiken részt vettem, mert
tudtam, mindez a tudásom részévé válik és később hasznomra lesz. Mindig előre gondolkodtam és voltak előttem
példaképek is, akiket utol akartam érni. Már az iskolában is
versenyszellemben éltünk, és azért fantasztikus a tükör előtt
állva dolgozni, mert erőt, önbizalmat ad az embernek, hogy
látja magát, a mellette gyakorlót, a tanárt, így szembesül azzal, mit kell még tennie azért, hogy jobbá váljon. A tükör
megmutatja, jobb vagyok-e, mint tegnap, segít az építkezésben. Korán szembesültem azzal is, milyen rövid a táncosi
pálya. Stockholmban például, ahol sokat táncoltam, a negyvenéves művészektől, vezető szólistáktól is úgy búcsúztak
el, hogy az utolsó napjukat követően a belépőkártyájukat is
elvették. Az embernek ezért óhatatlanul gondolnia kellett
a folytatásra, és nekem már a kezdetektől akadtak pedagógiai céljaim. Leningrádban fiatal ösztöndíjasként tanultam a
Kirovban, és már akkor leírtam a gyakorlatokat, azzal a megfontolással, hogy ezeket később fel fogom használni. Hazatértem után Lőrinc mester arra kért, tartsak egy mintatanítást
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REFLEKTORFÉNYBEN
a társulatnak mindarról, amit kint tapasztaltam, és nagyon
jól fogadták az órámat. Ezt követően annyi mindennel foglalkoztam: vezető társulatokkal, a legkiválóbb koreográfusokkal dolgozhattam, a hazaiakon kívül Ashtont, Balanchine-t,
Béjart-t és Kyliánt említem. Eltáncolva temérdek főszerepet,
megismerve a különféle rangos együtteseket, magam is építkeztem, és így számomra is kinyílt a világ. A nagyszerű hazai
és külföldi partnereimnek köszönhetően ugyancsak rengeteget tanultam. És mindannak a tapasztalatnak, amit művészként szereztem, nagy hasznát láttam balettigazgatóként, illetve pedagógusként is. Amikor megbíztak az Állami Balett
Intézet vezetésével, egy egészen újfajta gondolkodást kellett
elsajátítanom, hogy adaptálni tudjam az együtteseknél tapasztaltakat az oktatásba. Az első vezetői évemben nem is
tanítottam, inkább temérdek óralátogatásom volt, sok mesternél jártam. Remek a Vaganova-módszer, de azt is igyekeztem mellé beilleszteni, amit máshol megtapasztaltam.
Minden egymásra épült az általam átalakított rendszerben,
és mindahhoz, amit kitaláltam, sikerült is partnereket találnom. Szerencsés voltam, mert megértettek, tovább tudták
vinni az elképzeléseimet, ez azonban évek küzdelmébe telt.
Rengeteget lehetne minderről mesélni!
Gondolom, egy ilyen jubileum visszatekintésre, összegzésre is késztet…

Az évfordulóra megjelenő kötet volt az, ami arra
kényszerített, vegyem sorra, mi minden történt az eddigi
életem alatt. Amikor a könyv szerzőjével, Major Ritával elkezdtünk dolgozni, rájöttem, kevés a dokumentumom, nem
vezettem naplót, nem gyűjtöttem a színlapokat. Nem jegyeztem fel, hogy kikkel és hol táncoltam, kikkel, mikor és
miről tárgyaltam. Mindig csak azzal foglalkoztam, hogy mi
a következő teendő. Az volt a szerencsém, hogy Rózsa Csilla
annak idején a főiskolán a pályámról írta a szakdolgozatát, interjúzott is többször velem, és akkor még minden friss volt,
így pontosan visszaidézhettem fellépéseket, iskolaépítést.
A munkája jó alapot jelentett a kötethez, de ahogy kerültek elő az anyagok, sokszor magam is rácsodálkoztam, hogy
hányféle koreográfiában táncoltam egy-egy szerepet és mi
mindent csináltam… Több síkon zajló életet élhettem végig, és mindaz, ami az iskolában történt, egy külön kötetet
is megtöltene. Hiszen amitől a Táncművészeti ma egyetem,
azt a változást, fejlesztést én indítottam el. A különböző szakokat, azt, hogy a néptánctagozatos hallgatók is diplomát
kapjanak, hogy elinduljon az elméleti, a moderntánc-, a pedagógusképzés, de említhetem a táncszakíró szakot is…
A könyvben, ami már kapható, A tánc a korlátait legyőzni képes ember művészete – Dózsa Imre portréja ünnepi
keretben címmel arról is szó esik, hogy nemcsak iskolát,
hanem épületet is épített, hiszen vezetése alatt kellett kiköltözniük az Andrássy útról.

S nem tudtuk, hogy hova… Szóba került a Rózsadomb is,
de elképzelhetetlen volt, hogy annyira messzire kerüljünk az
Operaháztól, hiszen attól nagyszerű egy iskola, ha vizuálisan is jelen van a hivatásban, amire felkészíti a növendékeit.
10
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Csak egy példa: az Operaházban gyakorolhattunk, és mivel
a gyerekek után következtek a felnőtt művészek, mindegyikük ott maradt, hogy nézze őket, tanuljon tőlük. Véletlen
szerencse folytán adódott a Columbus utcai helyszín, ami
kisföldalattival 12 percnyire van az Ybl-palotától. De nem
csak az iskola helyét kellett megtalálni. A kollégiumból is ki
kellett költöznünk, mert visszakapta a pálos rend… Buldogként jártam a minisztériumba, figyelve félmondatokra, hogy
keresztülvigyem, amit szeretnék, közben tárgyaltam az építési vállalkozóval, még a termek, a folyosó színéről is egyeztettem. A legkisebb részletbe is belefolytam, és persze tanítottam, fellépéseim voltak, és amikor a Művészeti Egyetemek Rektori Székének elnökéül választottak, attól kezdve azokon a tárgyalásokon is részt vettem. Hatalmas lépést
jelentett, hogy megnyílt a saját színháztermünk, megszületett a varrodánk, a cipészműhelyünk. Állandó építkezésben
voltam, próbáltam a falakat minden irányba tágítani, a szó
valós és átvitt értelmében. Sosem lankadt a lelkesedésem,
mert mindig láttam a következő és a következő célt. Mentem előre, és nem volt időm visszatekintgetni. Született egy
önálló A diótörőnk, amelyet 13 évig játszottunk a Tháliában,
emellett a növendékeink az Operaház előadásában is szerepeltek. Láttam, ahogy az első évfolyamos Rónai András
hogyan figyeli és próbálja utánozni a felnőtt előadás hercegét, Solymosi Tamást… Elindult a Budapesti Ifjúsági Balett,
a növendékeinkkel bejártuk Európát, éppúgy, akár egy utazó együttes, és felléptünk Jeruzsálemben, Libanonban és az
Egyesült Államokban is. Közben a vizsgaelőadások repertoárján a klasszikustól a modernig szerepeltek koreográfiák, hiszen a legnevesebb alkotók adták nekem oda a darabjaikat.
Sok zsűriben elnökösködtem, és ennek során szembesülhettem azzal is, hogy hol tart a világ. Emellett egy éven keresztül az Operaház balettigazgatói tisztjét is betöltöttem. Most,
ahogy egyre inkább visszaidézem a múltat, jövök rá, mennyi
minden maradt ki még a könyvből, és hogy mennyi mindent
éltem meg az eddigi nyolcvan esztendő alatt.
Temérdek hercegszerepet táncolhatott el, de vezetőként
is igyekezett elegánsan intézni az ügyeket.

Ha az ember hangosabb, akkor sincs nagyobb igazsága, ha
erőszakosabb, attól sem megy jobban előre. Empátiára van
szükség és arra, hogy ha kell, az ember tudjon kérni és szívből adni is.
Amikor lejárt az igazgatói megbízatása, elégedetten távozott?

Igen, és egy kicsit úgy néztem az iskolára, mint a szülő
a gyermekére – szeretettel és némi aggodalommal. Ahogy
eljöttem, rögtön hívtak a Magyar Nemzeti Baletthez próbavezetőnek, ám immár ennek is tíz esztendeje. De ugyanúgy
tanulok ma is minden próbán valamit.
Hogyan látja, miben, mennyit változott a tánc azalatt a hét
évtized alatt, mióta először belépett a Balett Intézetbe?

látom, hogy a balettművészet örök, hiszen minden előadáson megszületik a csoda, a közönség lerakhatja kicsit a terheit és átadhatja magát a szépségnek, a harmóniának. A balett nem változott, a mai előadók is arra törekszenek, hogy
a szépet szebben, a jót jobban, mindent több lélekkel és
több szívvel adjanak elő.
Szívesen vállalta a próbavezetői feladatot is ennyi tánccal, igazgatással töltött esztendő után?

A mester a mozdulatokat tökéletesíti, segít a szerep lényegét megragadni. Gyakorlatot tartok, próbát vezetek, szólistákat készítek fel és azt érzem, a táncosok örömmel veszik
mindazt, amit megosztok velük. Nem az én ruhámat, azaz
az egykori szerepformálásomat kell rájuk alakítani, hanem az
ő személyiségükből kell kibontani az adott figurát. Jelenleg
A diótörőn, A rosszul őrzött lányon dolgozunk, de mindig
akad újabb és újabb feladat. Örömmel foglalkozom a Magyar Nemzeti Balett társulatával, amelynek nagyszerű vezetője van, az egykori növendékem, Solymosi Tamás. Jó érzés
a fiatal művészek között lenni. S most már be kell látnom,
a tánchoz fűződő kapcsolatom megszállottság, szenvedélybetegség. Mind a mai napig lenyűgöz a tánc tökéletes kifejezési
formája. A színpadról úgy tudtam távozni, hogy nem éreztem emiatt veszteséget, mert a jóisten mindig megmutatta
a következő lépést. Bár korábban azt vallottam, hogy mindenem tánc, de tudom, hogy a tánc nem minden… Ugyanis
a nagyszerű családom, a feleségem, a gyerekeim, a tizenegy
unokám teszi teljessé és értékessé az életet, mindig ők adtak biztonságot a művészi léthez. Amely során folyton várt
és várnak az újabb és újabb kihívások. Amikor abbahagytam
a táncot, másnap indultam el a chilei balettegyüttest igazgatni. Nagy Iván korábbi együttesét vehettem át, egy közös zsűrizés alkalmával, Jacksonban ő kérdezte meg, elvállalnám-e az együttese vezetését, mert vissza akart térni Amerikába. Ekkor kezdtem el tárgyalni a chilei társulattal, akik
örömmel kértek fel a feladatra, de persze itthon is engedélyeztetni kellett mindezt. Izgalmas munka volt a dél-amerikai
társulatnál is építkezni, turnékat szervezni. Bejártuk a több
ezer kilométer hosszú országot, és volt, hogy a szállodai szobámból a Magellán-szorost láttam. Egy alkalommal, amikor
az együttes egyik táncospárjánál vendégeskedtem az Andokban, a hálómból elképesztő látványként tárult elém az
éjszakai égbolt. Olyan volt, mintha a csillagrendszer közepén
ülnék… Nem is tudtam elaludni, csak bámultam az engem
körülvevő fényeket. S ha visszatekintek, azt kell mondjam,
egész életemben csillagok vettek körül, nagyszerű emberek,
táncosok, és ez így van a mai napig.
Milyen érzés ma szembenállni a tükörrel?

Most már háttal vagyok. Magam is része lettem a tükörnek,
megmutatom, milyen mozdulatokat hajtanak végre rosszul
a fiatalok, és hogyan lehet azokat jól előadni, hogy ők is legyőzhessék a korlátaikat... 

Korábban érnek ma a táncosok, egyre nagyszerűbb a technikájuk, bár az emberi teljesítőképesség határai adottak. Azt
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VILÁGSZÍNPAD

F.R.I.S.S.
JELENTŐS ELŐADÁSOK
EURÓPÁBAN: ZÁGRÁB,
LONDON, GÖTEBORG
Szöveg: Macher Szilárd

VILÁGSZÍNPAD

Miért F.R.I.S.S.? Mert Figyelemreméltó, Revelációértékű, Intelligens, Szenzibilis és
Sikeres előadásokat láttam Zágrábban, Londonban és Göteborgban, kiszabadulva
a Covid-bezártságból. Különbségeik ellenére mindegyikre elmondható, hogy friss, azaz
korszerű, a ma emberét megszólító és megérintő (bizonyíték a mindhárom helyen
felállva tapsoló közönség) darabok kerültek három nagyon eltérő karakterű és hátterű társulat repertoárjára. És talán mondanom sem kell, mindhárom esetben találunk
magyar vonatkozásokat is.

EGY ÜTŐKÉPES TÁRSULAT, JANE AUSTEN
ÉS EGY ÚJABB MUJIC-REMEKMŰ ZÁGRÁBBAN

Le o M u j i ć – J a n e A u s te n – ze n e i v á l o g a t á s :
B ü s z ke s é g é s b a l í té l e t
– a H o r v á t N e m ze t i Sz í n h á z b a l e t te g y ü t te s e ,
2021. o k tó b e r 7. é s 9. , Z á g r á b
Fotó: Mara Bratos, Marko Ercegovic, Fanni Tutek Hajnal

Mujić harmadik egész estés balettje, amit a zágrábi társulatnak
készített, egy újabb hosszú távú sikerre hivatott mű. Immár elmondhatjuk róla, hogy szokása szerint, sőt tőle elvárhatóan egy
minden ízében – dramaturgia, zeneválasztás (főként Elgar és
Vaughan Williams), szcenika, koreográfia – igényes, átgondolt
és sodró lendületű, érzelmekben és izgalmas mozgásanyagban
is gazdag, ugyanakkor a klasszikus balett formakincsére és virtuozitására tudatosan építő előadást hozott létre. Táncosait ismét kihívások elé állította technikailag, fizikailag és művészi értelemben, emellett kíméletlen igényességének köszönhetően
a zágrábi társulat ismét képes volt szintet lépni. A két felvonás alatt nincs olyan pillanat, amikor ne működne minden olajozottan, hibátlanul, és ne lenne minden mozdulat megkérdőjelezhetetlenül kidolgozott, elmélyült és telített. Nyilvánvalóan
ismeri a színház művészeit, rájuk alkot, de sosem „teszi alájuk”
a mozgásanyagot, épp ellenkezőleg: mindig feszegeti a határaikat.

A HNK balettegyüttese pedig az ilyen projekteknek (2020. november 7-én volt a bemutató, de a Covid miatt igazán ebben
az évadban futja ki magát az előadás) és a színes repertoárnak
(klasszikustól Naharinig) köszönhetően ütőképes társulat lett,
benne Európa egyik legizgalmasabb prímabalerinája (inkább
táncművésze!), az Elizabeth Bennet szerepében is magával ragadó ausztrál/horvát Natalia Kosovac, a kimagasló eleganciával
táncoló magyar Rauscher Bálint (aki Charles Bingley táncos feladata mellett a darab dramaturgja is!) és a két vezető szólista,
a virtuóz és szenvedélyes Takuya Sumitomo (George Wickham)
és a kellően rejtélyes Mr. Darcy, Guilherme Gameiro Alves.
A William Collinsként színpadra álló Pálinkó Kornél ismét bizonyította, hogy a teste mindenre, olykor szinte fizikai lehetetlenségekre is képes (legyen az gumitestű földelem vagy rögtön utána egy egykezes emelés), ezenfelül A rosszul őrzött
lány Alainjére emlékeztető karaktert is megejtő őszinteséggel
hozta – mindkét előadáson az egyik legnagyobb sikert aratva.
A Magyar Táncművészeti Egyetem büszke lehet egykori hallgatóira, hiszen az említett magyarok mellett három japán fiatal is remekelt (két Bennet lány szerepében Ikegami Saya és
Mutsumi Matsuhisa, valamint a frissen a balettkarba került, onnan máris kiragyogó Yoshioka Yuho), emellett a horvát Nika
Crnić és Helena Troha teljesítménye is a magyar képzés színvonalát bizonyítja. A zágrábi társulat és a nézők jól jártak velük,

ők pedig azzal a szakmai munkával, amelynek egyik újabb jelentős állomása a Mujić-féle Büszkeség és balítélet. 

és több világítástervező) részt vett a létrehozás folyamatában,
valóban egyedülálló!

LONDON MCGREGOR DANTE PROJECTJÉVEL
BÚCSÚZTATJA EDWARD WATSONT

Dante előtt tisztelegni a táncban önmagában kihívás, az Isteni
színjátékot egy az egyben színpadra állítani nem is volt cél, de
a szellemiségét, a hangulatát, az egyetemes emberi értékeit
megjeleníteni igen, a sok rétegéből a táncban és a hozzá szorosan kapcsolódó társművészetekben kifejezhetőket megragadva.

Way n e M c G r e g o r – T h o m a s A d è s :
T h e D a n te P r o j e c t – T h e R oy a l B a l l e t ,
2021. o k tó b e r 26 . é s 28 . , C ove n t G a r d e n
Fotó: Cheryl Mann

A kortárs balett legigényesebb, felismerhetően mcgregori
matériája hibátlan technikai és stiláris tolmácsolásban áramlik
a színpadon: a terjedelmi kötöttségek miatt most Bracewell
mellett csak Calvin Richardson elképesztő szólóját emelném
ki Ulyssesként és Fumi Kaneko szépségében kárhozatba vivő
Sátánját.
McGregor szintén házi koreográfusa a királyi társulatnak, akárcsak Mujić Zágrábban, ismeri a táncosokat, rájuk alkot, és ez
különösen igaz a minden darabjában központi szerepet játszó
Edward Watsonra. Kettejük együttműködése a Qualia (2003)
óta gyümölcsöző és sikeres, és mára kijelenthető: tánctörténeti jelentőségű. Nem véletlen, hogy Watson búcsúelőadása
a járvány miatt másfél évvel elhalasztott The Dante Project
lett. Megérte. Ennek a kivételes, senkihez nem hasonlítható
művésznek (jelenségnek) éppúgy, mint a vezető szólistáját példaértékű szeretettel és méltósággal elbúcsúztató társulatnak,
valamint az újra, szépre, izgalmasra, katartikus élményre vágyó
közönségnek is.
A Royal Ballet ismét bizonyította, hogy nemcsak a brand vagy
az anyagi háttér miatt a világ egyik (számomra „a”) vezető társulata. Az az emberi nagyság, ami az igazgató, Kevin O’Hare
döntései mögött van, az a művészi igényesség és több mint
lenyűgöző intellektuális tartalom, amivel az előadás minden alkotója (a koreográfus, a zeneszerző, a dizájner, Tacita Dean
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A The Dante Project a Woolf Workshöz hasonlóan egy háromrészes balettest. A felvonások között itt nagyobb a koherencia, hiszen a Divina Commedia (Isteni színjáték) három egysége jelenik meg. A Pokol: Zarándoklatban, Dean lenyűgöző
színpadán (a fekete-fehér fotónegatívnak tetsző hatalmas grafikán fejjel lefelé fordított hegyek látszanak) sorra vonulnak fel
a fontos epizódok (Paolo és Francesca, Dido, A pápa stb.), és
a Royal Ballet szólistái egy gyakorlatilag szimfonikus jellegű részben, amelyet összefog Adès határozottan és vállaltan Liszt-ihletésű, szuggesztív zenéje és Watson erős színpadi jelenléte Danteként (az őt kísérő Vergiliusszal, Gary Avis megformálásában).
Watson 45 évesen is az égbe emeli a lábát, fűzfaként hajol és
bámulatosan adja vissza McGregor táncfolyamatainak plasztikáját és gördülékenységét, de ennél is fontosabb a karizmája, amelyet csak Fülöp Viktor vagy Hágai Katalin művészetéhez tudnék
hasonlítani, és amely a világ táncéletében is egyre kiveszőben
van. De nem akkor, ha a Covent Gardenben ülünk, ahol szerencsére már látni a következő nemzedéket is: sok nagyszerű
táncos és előadó mellett mindkét esten mágnesként vonzotta
a tekintetet William Bracewell (és ekkor még inkább sajnáltam,
hogy Marianela Núñez nem táncol az előadásban).

A Purgatórium: Szerelem látványelemeit, zenéjét és hangulatát tekintve is egy teljesen más világ: amilyen élesen csak eltérhetett a képe Dante képzeletében is a Pokol víziójától. Egy
váróteremben vagyunk, ahol Dante és Vergilius végigkövetik
a költő és Beatrice kapcsolatát a földöntúli szerelem stációiban:
egy már színes inverz fotón megjelenő jacaranda fa alatt, zsidó
liturgikus zenére. A költő és múzsája is megsokszorozódva jelenik meg egy sokkal harmonikusabb mozgásvilágban, a felvonás végén pedig a képzeletben beteljesül Dante idilli szerelme
Beatricével (az éteri Sarah Lamb).
Az ütős Pokol és a kevésbé maradandónak bizonyuló pasztell
Purgatórium után a Paradicsom: Poema Sacro részben sikerült McGregornak és valóban „mennyei” táncosainak egészen
kivételes magaslatokba emelni művészetüket. A fejük felett vetített filmen színek örvénylenek, de a színpad fehér füstben és
ragyogó fényekben tündököl, a gyöngyházfehér dresszekben
táncolók áramló, harmonikus mozdulatai pedig egyre jobban
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VILÁGSZÍNPAD
elhitetik a nézővel, hogy bebocsáttatást nyert a paradicsomba.
A végén pedig néhány pillanatra összekapcsolódik Dante az ő
eszményi nőalakjával, de valójában Sarah Lamb a pályájától búcsúzó (egyébként pár nap múlva a legutolsó előadását táncoló)
Edward Watsont hagyja egyedül a színpad elején vakító fényben megdicsőülni… (aztán szűnni nem akaró ováció).
(A Royal Ballet a második szereposztásban Federico Bonelli
és Fumi Kaneko főszereplésével, rengeteg fiatalnak lehetőséget
biztosítva állította ki ugyancsak színvonalas előadását.) 
SVÉD ALKOTÓI ORGANIZMUS
MAGYAR RÉSZVÉTELLEL

U nfo l d – C h r i s t i n e G o u ze l i s / P a u l B l a c k m a n
– C h r i s to s P a r a p a g i d i s : C o n t i n u i m , S h a r o n E y a l /G a i
B e h a r – O r i L i c h t i k : S a a b a – G ö te b o r g s O p e r a n s
D a n s ko m p a n i , 2021. n ove m b e r 27. é s 28 .
Fotó: Tilo Stengel, Lennart Sjöberg

A Göteborgi Opera táncegyüttese Katrín Hall izlandi művészeti vezető tevékenysége alatt 2016 óta méltó vetélytársa
lett a világhírű NDT-nek: újító kezdeményezésekben, művészi
elmélyülésben talán már le is körözte. A koncepció valójában
nagyon egyszerű: elismert és kevésbé felkapott alkotókkal is
nagyon szoros művészi együttműködés kialakítása, amelynek
során az alkotás folyamatába a rendkívül gondos kiválasztás
(háromnapos próbatánc, vagy inkább együtt létezés) után
a társulatba bekerült táncosokat is aktívan bevonják. A csapatot ráadásul a legkülönfélébb, nemcsak táncos tréningekkel is
olyan közel hozzák egymáshoz, amelynek köszönhetően nem
csupán egy egyedülálló alkotóműhely, de szinte egy különleges alkotó/előadó organizmus jött létre. Ahol az intellektus
és az érzékenység, a tudatosság és a szenvedély varázslatos
elegye kerül színpadra minden előadásban. Az Unfold címet
viselő est tökéletes lenyomata a koncepciónak: a kevéssé ismert görög–ausztrál alkotópáros darabja (Continuim) inkább
színházi jellegű, némileg kaotikus és mindannyiunk számára más asszociációkat tartogató, de mindenképp varázslatos. Egy hatalmas fagerenda forog a tengelye körül a színpadon: egy daráló őrlőkarja, hatalmas óramutató vagy egy hajó

VILÁGSZÍNPAD
orrárbóca is eszünkbe juthat róla a darab különböző pontjain, de az biztos, hogy az idő múlása, a történelem/művészettörténet epizódjai megjelennek a műben erős áttétekkel,
a végén egy filmforgatás epizódfoszlányaiba torkollva. Minden
múlandó, törékeny, viszonylagos. Közben pedig a táncosok
a föld fölött pár centivel forgó gerenda alatt, fölött adják elő
bámulatosan koncentrált és rendkívül veszélyes akcióikat:
a költőien egyszerű kezdés gyönyörű karmozdulataitól az
őrült futásig és vetődésekig bezáróan. Az egész darab szervezetten improvizatív, és a legkisebb kihagyás a koncentrációban valóban balesetet okozhatna, így folyamatos feszültségben követi a néző az eseményeket és a táncosok lenyűgözően változatos akcióit.
Sharon Eyal alkotásait bárki felismeri, aki már látott egyet,
annyira markáns stílusa van. A Saaba egész biztosan az egyik
legjobb műve, a göteborgi alkotás után bevallotta a táncosoknak, hogy a legkedvesebb is. Fizikailag szinte lehetetlent
követel a táncosoktól, annyira igénybe veszi a testet a féltalpon, erősen lordózisos tartásban, rendkívül intenzív csípő- és
hátmunkával, kényelmetlen kartartásokkal operáló mozgásvilága. Amely egyszerre androgün és szexi (mint a darabot nyitó szólójában a flamencotáncosokat is idéző Miguel Duarte),
erotikus és szakrális, visszataszító és vonzó, de mindenképpen intenzív. Olyannyira, hogy az fogalmazódott meg bennem, hogy a 14 göteborgi táncos mindegyike – végletekig
leszálkásodott testükkel – éppen világcsúcsot úszik négyszáz
vegyesen, vagy fut a maratonon, és mind egyszerre érnek
a célba. Teljesítményük olyan magas hőfokú a 45 perces (!)
mű alatt, mintha folyamatosan élnék meg az orgazmus előtti felfokozott pillanatot, amely bármikor robbanhat. De Eyal
kegyetlen, itt nincs beteljesülés, csak a megváltó feloldódás
valami megfoghatatlanban. A közönség pedig akkora energiát kap, olyannyira érzékeli a földön kívüli fizikai és művészi teljesítményt, hogy a függöny összezáródása után azonnal
felpattanva ünnepli a táncosokat (Svédországban!). A legnagyobb öröm pedig, hogy az egytől egyig lenyűgöző művészek
között az egyik legszenvedélyesebb és legizgalmasabb táncost Schumicky Endrének hívják, aki azon kevesek egyike volt
a társulatból, aki mindkét darabban táncolt az esten. 

BALETTBEMUTATÓK BÉCSBEN – IM SIEBTEN HIMMEL, EIN DEUTSCHES REQUIEM

A földhözragadt Hetedik mennyország
I m s i e b te n H i m m e l – i f j . J o h a n n St r a u s s , i d . J o h a n n St r a u s s , J o s ef St r a u s s / M a r t i n S c h l ä pfe r : M a r s c h , Wa l ze r,
Po l k a – G u s t av M a h l e r / M a r co G o e c ke : F l y P a p e r B i r d – G e o r g e s B i ze t /G e o r g e B a l a n c h i n e : C - d ú r s z i m fó n i a
– B é c s i Á l l a m i O p e r a ( W i e n e r St a a t s o p e r), 2021. n ove m b e r 14 . , B é c s
Szöveg: Téri Evelyn I Fotó: Ashley Taylor

Egy ilyen színes program felkeltette a publikum érdeklődését és kíváncsian várta, hogy mit is fog látni. Sajnos az est
folyamán kiderült, hogy az alkotók szinte semmibe vették
a zenét. Egyedül Balanchine remekműve nem okozott csalódást, amely jó választás volt a balettigazgató, Martin Schläpfer
részéről. A kiemelkedő szólisták, valamint a kartáncosok bizonyították felkészültségüket az igényes műben, amelyet az
egykori neves Balanchine-balerina, Patricia Neary tanított be.
Remekelt többek között Ljudmila Konovalova, Roman Lazik,
Masayu Kimoto és Kiyoka Hashimoto, valamint nem utolsósorban Bécs kedvence, Davide Dato. Ezek a nevek már az elmúlt években összeforrtak az osztrák táncművészettel.
Az előadás első darabját ifj. Johann Strauss Kék Duna keringőjére készítette Martin Schläpfer, aki érthetetlen, hogy
miért hagyta figyelmen kívül a zene ritmusát, a darab hangulatát és főleg a bécsiek számára jelentett értékét. Alkotása 2006-ból származik, talán akkor még nem ismerte elég
jól Bécset. De talán akkor sem megengedhető a zene derűjét, kedélyességét, sőt, érzéki és érzelmi érintését figyelmen kívül hagyni. Ősbemutatónak számít Schläpfer másik
darabja, amelyet ifj. Strauss Pizzicato polkájára készített, ezúttal humorral telve, hat táncosra tervezve. Tudjuk, hogy
a táncban nehéz ötletesen és ízléssel viccelődni, s nem bántóan gúnyolódni. A táncos Jackson Carroll komikus vénája
dicséretet érdemel, bár minden bizonnyal nem ismeri Bécs

hangulatát, életérzését. A produkció megmentője a jelmeztervező Susanne Bisovsky, aki osztrák és magyaros színes
ruhákba öltöztette a táncosokat. Jó volt köztük felfedezni
a remek Ledán Esztert és Csonka Vanesszát.
Az est középső darabját, amely szintén ősbemutató, Marco
Goecke Fly Paper Bird címmel koreografálta Gustav Mahler
V. szimfóniájára. Ha valaki nem olvassa el az előadás előtt
a műsorfüzetet, bizonyára nevetségesnek és sajnáltra méltónak találja, hogy az elismert tudású bécsi táncosok tipegő lépésekkel és karcsapásokkal, rángatózásokkal, néhány
mazurkalépéssel demonstrálják a művet. Szüntelen ki-be
mászkálás, szálldosás volt a színpadon. Az egész olyan, mint
amikor a táncosok a fáradtságtól hajtva bolondoznak a teremben, szinte nem is hallva a zenét. Mindez alatt hirtelenjében Rebecca Horner hangját halljuk, érthetetlenül. Csak
következtetni lehet arra, hogy Ingeborg Bachmann versét,
a Mein Vogelt (Madaram) szavalja, amely ihletője lehetett
a koreográfusnak. A színpad hátsó részén a hatalmas, kiterjesztett madárszárny kissé megemelkedik, alatta menedék
vagy pusztulás vár korunk emberére.
Tudjuk, hogy a tánc világában, még ott is, ahol a hagyományok gazdagságát őrzik, haladni kell, új irányzatokat felfedezni, abból gazdagodni, megőrizve a balett virtuozitását és
művészi eleganciáját. 

Schlaepfer: Marsch,
Polka, Walzer
– Gaspare Li Mandri,
Adi Hanan,
Daniel Vizcayo,
Kristian Pokorny,
Sinthia Liz,
Edward Cooper
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FÜGGÖNY FEL I láttuk

MARTIN SCHLÄPFER: EIN DEUTSCHES REQUIEM
A MENNY
ÉS POKOL
FÖLDI SIKERE
Lukács András:
M ove m e n t s to St r av i n s k y,
Ve l e ke i L á s z l ó:
M i m i – Győ r i B a l e t t ,
2021. o k tó b e r 6 –7. , M ü p a

Nagy sikerrel mutatták be szeptemberben a Volksoperben
Johannes Brahms Ein deutsches requiem című zenedarabjára Martin Schläpfer legújabb koreográfusi munkáját, amely
monumentalitásával nagy élményt nyújtott a közönségnek.
A zenekar, a szólóénekesek, az énekkar és a táncosok összhangja nagyszerű atmoszférát teremtett. Különösen értékelendő, hogy az újszerű mozgáselemeket tartalmazó, a megszokottól eltérő stílusú koreográfiát rendkívül gyorsan elsajátította az ezúttal ismét együtt fellépő két balettegyüttes.

gyobb tömeget alkotva dinamikus lépésekkel a föld felé törekedtek, mégis könnyed s légies benyomást keltettek. A nézők
soha ilyen sok táncost nem láttak még ezen a színpadon. A halotti mise az emberiség összetartozását, ugyanakkor az elmúlás
kutatását tükrözi, olyan sokoldalú, remek táncosok közreműködésével, mint Davide Dato. Intenzív szólójával, majd elmélyülve partnernőjével, Claudinee Schochhal táncolt duettjével,
valamint Ketevan Papavával és az új első szólistával, Marcos
Menhával belesodornak minket egy varázsos atmoszférába.

Az elmúlt évadokban a bécsi Operaház és a Volksoper
táncművészei nem léptek fel közös produkcióban.

Ki kell hangsúlyozni, hogy e grandiózus mű sikerében nagy
szerepe van a zenei élménynek is, mivel a zenekar Christoph
Altstaedt karmester vezetésével mindannyiunkat felemel
a magasságba a tánc, a zene és az ének egyesítő erejével. 

Lenyűgöző látványt nyújtott, amikor a darab kezdetétől fogva
fokozatosan megtöltötték a színpadot a táncosok, egyre naMagyar sikerek
a táncmÛvészhallgatók
nemzetközi versenyein

Az idén ismét virtuális részvétellel beküldött
videóanyagok alapján rendezték meg a bécsi
nemzetközi balettversenyt, a Ballet Grand Prix
Viennát.
A Magyar Táncművészeti Egyetem tizenegy indulója az erős, 21 országból érkezett 196 fős mezőnyben nagyon jól szerepelt, nyolcan bejutottak

16

I 2021. tél I T A N C
m

û

v

é

s

z

e

t

a döntőbe. A professzionális képzést nyújtó iskolák hallgatói között második helyezést ért el Nagy
Gvendolin, a Magyar Táncművészeti Egyetem 8.
évfolyamos hallgatója. Harmadik lett Dobra Janka 7. évfolyamos, aki meghívást kapott egy neves kiotói balettverseny gálájára is. Modern tánc
kategóriában második helyezést ért el Mayer
Dorina, az MTE 5. éves végzős hallgatója.

Junior kategóriában a top 25-be került Németh Lili, a szenior kategóriában a top 25-ben
végzett Bajza Gréta, Csípán Csenge, Dobra
Janka, Getta-Giurato Marco, Katarina Buzic,
Kökény-Hámori Kamill, Lengyel Dorottya, Fülöp Anna, a profi kategóriában top 7-ben végzett Kakita Nozomi, szenior kategóriában (modern) top 10-be került Fülöp Anna.

A verseny művészeti igazgatója Evelyn Téri
(táncművész, pedagógus, koreográfus, a Bécsi
Állami Opera és Akadémia kurátora), a nemzetközi zsűri elnöke Vlagyimir Malahov táncművész volt.

Vesztegzár – új bemutatóra
készül a PR-Evolution
Január 27-én a PR-Evolution Dance Company
Szinergia című előadása látható a Nemzeti Táncszínházban. A darab különlegessége, hogy három
koreográfus alkotása látható a színpadon, Zachár
Lóránd, Radoslav Piovarci és Nemes Zsófia munkáiban sokszínű világ jelenik meg, amelyek különösen erős összhatást adnak. Az előadást március 3-án is láthatja a közönség. A Vesztegzár című
készülő produkció bemutatója április 13-án lesz.
A társulat családbarát előadó-művészeti programja keretében egy új gyerekelőadással készül,
a Lúdanyó meséi harmadik szériájában Haumann
Petra lesz a főszereplő. 

Az IDTCI (International Dance Talent
Competition Italy) Virtual Edition versenyen 3 díjat nyertek az MTE hallgatói. Nagy
Gvendolin és Mayer Dorina 2. helyezést ért el,
Borka Dávid és Nagy Gvendolin párosa pedig
modern duett kategóriában 1. helyezett lett
az Academic Fragments című koreográfiával,
mellyel az egyetemet képviselték a Megújuló
Felsőoktatás Ünnepe című minisztériumi rendezvényen Veszprémben.

Izgalmas változásnak lehet szemtanúja, aki figyelemmel kíséri a Győri Balett csapatának világát. A 2020 óta Velekei
László igazgató, valamint Lukács András művészeti vezető irányítása alatt működő társulat a hagyomány és az újítás
el nem választható kettősében gondolkodva, elkötelezett munkával újítja meg a táncszínpadi kifejezésmódot. Ennek
a folyamatnak volt az egyik állomása a Movements to Stravinsky / Mimi című est.
Szöveg: Sárosi Emőke I Fotó: Csapó Balázs, Bánkúti András

Az est kérdése: milyen hatást gyakorol a nézőkre, ha egymás mellé kerülnek szélsőségesen eltérő világok? A tapasztalat szerint csodálatosat. A Győri Balett kétrészes estjének első felében Lukács András Sztravinszkij által inspirált,
minimalista koreográfiájához tökéletesen passzol Velekei
László nagyszabású, látványos és cselekményes balettje.
Lukács András Movements to Stravinsky (Mozdulatok
Sztravinszkijre) című darabját Bécsben mutatták be először, 2017-ben, a Volksoperben, majd egy sikeres japán
turné után átkerült a Staatsoperbe. Az alkotó, aki a mű
születésekor még aktív társulati tag volt Bécsben, az akkori balettigazgató, Manuel Legris felkérésére készítette el
koreográfiáját egy háromfelvonásos darab egyik részeként.
Legris 2020 végén bécsi munkáját felcserélte a milánói Scala
balett-társulatának művészeti vezetői posztjára és elvitte
magával a közönség által kedvelt darabokat is – így Bécs és
Tokió után Milánóban is sikerrel szerepelt a mű, ráadásul
a Covid utáni évad első, nézők előtti bemutatóján. Lukács
András – lezárva sikeres magántáncosi pályáját – a Győri
Balett művészeti vezetőjeként Milánót megelőzve betaní-

totta társulatának a darabot, amelyet nézők előtt csak október közepén mutattak be.
A cselekmény nélküli mű érdekessége, hogy találhatók benne klasszikus bázisú, spicc-cipős pas de deux-k és két nagyon modern, földtechnikán alapuló szóló. A zenei kiindulópont Sztravinszkij Pulcinellája volt, ezt egészítette ki más
művekből vett részletekkel. A látványvilágot a commedia
dell’arte figurái, illetve a reneszánsz hangulata indította el,
és ezt tette át modern környezetbe. A teljesen üres, fehér
színpadon fekete balett-trikós táncosok mozognak, a jelmezükön különböző helyeken eltérő méretű reneszánsz gallérokkal – nagyon modern, mai képi világ elevenedik meg
a színpadon, amely harmonizál a zenével. A fegyelmezett,
visszafogottan izgalmas mozdulatsorok a nyugtató esztétikum meditatív hangulatát idézik, a szép testek esszenciális
élményt nyújtanak a nézőtéren.
A klasszikus szépséget középpontba állító Movements of
Stravinsky tökéletes ellenpontja a posztmodern vakmerőséget és a brutálisan nyers érzelmeket színpadra állító Miminek.
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INTERJÚ TOPOLÁNSZKY TAMÁSSAL,
A 10 ÉVES GG TÁNC EGER VEZETŐJÉVEL

Tíz éve alakult a Gárdonyi Géza Színház tánctagozata, a GG Tánc Eger Topolánszky Tamás
Harangozó-díjas, érdemes művész vezetésével.
Ugyancsak tizedik alkalommal rendezte meg
az együttes az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált szeptemberben, ráadásul az esemény
nyitónapjára nemcsak premierrel, hanem egy
album-, valamint egy filmbemutatóval is készült
a társulat.

ki köztük, érezhetően inkább reptetné őt. Hogy beleszeret-e Mimi? A választ magunkban kell keresni.
A valósághű díszlet, a fény- és hangeffektek mellett a jelmezek nüansznyi finomsága – mint a Mandarin jelmezéből
egy-egy cipzárnak köszönhetően egyre több piros szín felbukkanása – elementáris élménnyé válik. A Mandarin halhatatlanságát (meg akarják fojtani szemeteszsákkal, bedobják a metróba) a vágyott valóságban való feloldódás dönti
meg. A finom pőreséggel jelzett halál és a véres lepel válik
a szabadulás mementójává. Nem tudjuk és nem is tudhatjuk, mi történik majd a nővel, Mimi vágytól túlfűtött, magával ragadó világa szimplán katartikus.

Szöveg: Pócsik Attila I Fotó: Berán Dániel

A társulat tagjai alázatos, felkészült profikként dolgoznak
a látványos, testüket nem kímélő mozgásoknál. Szépek, erősek és tehetségesek – cselekménytől függetlenül. Az est
válasza nagyon egyértelmű: működik. Klasszikus és kortárs
egymás mellett, harmónia és káosz nem oltja ki egymást,
hanem felerősíti. Világunk kétpólusossága egésszé szelídül.
Szépség és tragédia, menny és pokol itt a földön, siker. 

Könyvvel, filmmel lepték meg a közönséget a jubileumon.
Van mit ünnepelni?

Egy évtized kerek egész, olyan periódus, amivel már el lehet
számolni. Sok minden eldőlt tíz évvel ezelőtt, amikor felkértek az együttes vezetésére. Akkoriban ifjonti hévvel fogalmaztam meg kritikákat, s aztán egyszeriben megtalált egy
lehetőség, hogy bizonyítsak, ne csak a véleményemet mondjam. Ráadásul, és ez még inkább vonzóvá tette az ajánlatot,
nem másfél évről beszéltünk, azaz nem tűzoltásról, hanem
ötről. Lehetőséget kaptam arra, hogy valóban építkezni
kezdjünk. Ennyi idő ugyanis azt gondolom, a minimum ahhoz,
hogy láthassuk a befektetett munka gyümölcsét. Már a kezdet is izgalmas időszak volt, lépcsőfokról lépcsőfokra léptünk,
s visszagondolva talán tettem is olyan vállalásokat, amiket ma
nem biztos, hogy megtennék… Én is más voltam, de hozzátartozik a történethez, hogy a számvetésnél azt érzem, bejöttek a dolgok. Hogy csinálnék-e bármit másként? Nem! És
ezt a hibákra is értem, mert sokat tanultunk belőlük.

Fotó: Csapó Bal áz s

Fotó: Bánkúti A ndr ás

Velekei eredeti elképzelése a Bartók-mű, A csodálatos mandarin újraértelmezése volt, ám végül egy teljesen új előadás
került a színpadra. A kiindulópont Lengyel Menyhért 1912es Pantomime grotesque-je lett, amely 1916-ban, kisebb átírást követően, megjelent a Nyugat című folyóiratban, majd
elindult világhírnévhez vezető útján Bartók feldolgozásában.
A koreográfus és a hat, színpadra lépő táncos közös munkájából született meg az előadás, amelynek a középpontjában egyértelműen a vágyott nő, Mimi áll. Velekei László évek óta kutatja a külső-belső kényszerek közt vergődő,
szélsőséges női sorsokat. 2017-ben A skarlát betű, 2019ben az Anna Karenina, 2021-ben a GisL tragikus, őrületbe
kergetett karakterei után most Mimi, a vágyott nő jelenik
meg a színpadon, akit mindenki megkap(hat), valójában pedig érinthetetlen. A férfiak kihasználhatják, de a lelkét nem
tudják megérinteni. Új környezetben, az apacstanya helyett
egy kietlen, föld alatti metrómegállóban vagyunk, ahol megelevenednek a fiatalok szürreális víziói. Kontrasztosan elkülönülnek Mimi, valamint a zsiványok mozdulatai – a fiúk
folyton maguk alá akarják gyűrni a lányt – és a Mandarinnal
való tánca – mozgásában is partnerévé tenné a nőt. A párhuzamos unisono mozgássorokkal azonnali harmónia alakul

„KIS HELYEK IS
NAGGYÁ VÁLHATNAK”

Fotó: Csapó Bal áz s

Fotó: Csapó Bal áz s

NÉGYSZEMKÖZT

Amikor visszatekintett az elmúlt évekre, voltak meglepetések?

Sokszor mondtam már: hiszek a többtagozatú színházban,
a művészetek egymásra hatásában, és vallom azt, hogy nagyon jót tesz a társulatnak, hogy a színház előadásaiban is
dolgozhatunk. Egy-egy évad is változatos, de így visszatekintve az összesre látszik csak igazán, hogy milyen sokszínű

a paletta, mennyi műfaj szerepelt rajta. No és persze jó volt
visszaemlékezni mindazokra, akikkel együtt dolgoztunk. Köszönet jár minden segítőnknek, művészünknek és alkotónknak, akikkel az elmúlt tíz esztendőben dolgozhattunk, mert
minden sikerünk közös munka eredménye. Tíz év alatt egy
együttesen belül sok a cserélődés akár szakmai, akár magánéleti okból, de a társulat magja megmaradt, és van, akivel ma
is nap mint nap együtt dolgozunk. Hiszek a vidéki színházi
létben, hogy lehet, kell és érdemes itt táncszínházat csinálni.
Amikor ötszáz méterre van a színészház a balett-termünktől és ugyanennyire a színház, az lehetőséget ad az intenzív
munkára. Persze arra figyelnünk kell, hogy ne szoruljunk bele
ebbe a háromszögbe… Természetesen tisztában vagyok azzal, milyen keretei vannak egy ötvenezres lélekszámú városnak és azzal is, hogy a kis helyek is naggyá válhatnak. Óriási
dolog, hogy egy ekkora városban tízéves együttes van, stabil közönséggel. Az ő figyelmüket, szeretetüket kiérdemelni,
megtartani hatalmas felelősség. Nem véletlenül szerepel az
együttes nevében, hogy Eger, azt gondolom, bármerre is
jártunk, mindig jó hírét vittük a városnak.
Mi az, ami nem változott tíz év alatt?

A nyitottság, az alázat. Sok vendégalkotóval dolgoztunk, és
nyugodtan kijelenthetem, a morálra sosem volt panasz. De
hogy kevésbé pozitívat is mondjak, az ember mindig azt hiszi, reméli, hogy már-már működni fognak a dolgok, de végül
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NÉGYSZEMKÖZT
mindig kiderül: nem így van. Aki ismer, pontosan tudja, nem
szoktam panaszkodni, és ezt sem azért mondom. Nem egri,
de nem is magyar sajátosságról beszélünk. Talán a művészethez hozzátartozik, hogy meg kell
szenvedni a dolgokért, meg kell élni
nehézségeket és el kell fogadni azt,
hogy nincsenek sima utak. Ugyanakkor az is igaz, a kihívások szellemileg
és fizikailag is kondícióban tartják az
embert.
Össze lehet foglalni röviden, milyen
volt az elmúlt tíz év?

Életem eddigi leggyorsabban eltelt
időszaka volt. A gyermekeim egészen kicsik voltak, amikor megalakítottuk az együttest, ma pedig már
elköltöznek otthonról. Jó lett volna
többet látni őket, de az is igaz, hogy mind magas hőfokon
éljük az életet, megesett, hogy amikor Egerből hazaértem,
még üres volt a ház.
Az együttes alapításakor nyolc friss diplomással kezdett
dolgozni, de az oktatást sem hagyta abba a Magyar Táncművészeti Egyetemen, akkor még főiskolán. Miért fontos
mindkettő? Nem sok egyszerre?

A tanítás több szempontból is lényeges. Egyfelől ezáltal
én is fejlődöm, hiszen ahhoz, hogy átadjam a tudást, le kell
tisztáznom magamban a dolgokat. Másrészről, bár amúgy
is ismerem a hazai táncéletet, így folyamatosan látom
a csúcsintézményben felnövekvő generációkat, kapcsolat-

NÉGYSZEMKÖZT
ban vagyok velük, odafigyelek rájuk, és megpróbálom megérteni őket. Mindez fontos azért is, hogy helyesen reagáljak egy-egy dologra az együttesen belül és azért is, mert
így láthatom, hogyan fejlődnek a fiatal táncművészek intézményi keretek között vagy éppen az együtteseknél. Óriási dolog valakivel hallgatóként együtt dolgozni, majd látni,
hogyan érik művésszé a társulatban.
Azon vagyok, hogy amíg a táncosok
nálam vannak, folyamatosan fejlődjenek, és olyan koreográfusokat hívjak,
akik segítik azt a szakmai építkezést,
amit célul tűztem ki magunk előtt.
A miénk ráadásul nem pusztán szakmai
közösség, a város, a színház az együttes
méretéből adódóan családias közeg,
talán többet is tudunk egymásról, mint egy nagyobb társulat
tagjai. Érdekes, de éppen most, a tizedik évad végére forrott ki
a csapat olyanná, amilyenné szerettem volna. Sajnálom, hogy
az együttesvezetői feladatok miatt kevesebbet vagyok velük,
de be kell látni, hogy bár nagyon szeretek koreografálni, darabokat készíteni, meg kell találni az egészséges egyensúlyt
az iroda, a menedzsment és a balett-terem között.
Az idén tizedik alkalommal rendezték meg az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált. Emlékszem az első színes programkínálatára, és tudom, azóta is folyamatosan keresik
a kapcsolatot más együttesekkel. Ki kellett érdemelni
a szakma figyelmét?

Nincs múlt idő, most is ki kell. Azt gondolom, kemény mun

kával, de a GG Tánc Egert sikerült felírnunk a tánctérképre.
Nagyon jó visszacsatolás a rengeteg meghívás, akár itthon,
akár a határon túlról. Persze ez olyan, mint egy díj, nem
ülhetünk a meleg máléban, hogy kész vagyunk, menni kell
tovább előre. Mindig is nyitott csapat volt az egri, rengeteg
vendéget hívtunk, csak a múlt hónapban négyen jártak nálunk, de a legutóbbi bemutatónkat, az Ahogy tetsziket is vendég, Kulcsár Noémi koreografálta. Volt több koprodukciónk,
A cigánybáró, ennek ifjúsági változata, a Szaffi a Dunaújvárosi Bartók Táncszínházzal vagy a Traviata az Inversedance/Fodor Zoltán Társulattal – amely az első öt évünk legmeghatározóbb előadása volt –, de említhetném az Anna Kareninát
a Miskolci Balettel. A Liszt életét megidéző Magyar rapszódiában a Kossuth-díjas Oláh Zoltánnal dolgoztunk együtt, de
mondhatnám Jenna Jalonent, akivel már az első évadunkban
volt közös munkánk… Tényleg hosszasan sorolhatnám a neveket. Azt gondolom, a közös munkából mindig mindkét fél
profitált, legyen szó vendégkoreográfusról vagy közös produkcióról egy másik együttessel. Ezekre a „vérfrissítésekre”
szükség van, persze meg kell találni a megfelelő időt hozzá
a saját bemutatók mellett. A fesztivál is felrázza az embert,
kitárja előtte a világot, a kezdetektől fontos cél, hogy minél
szélesebb közönségréteget szólítsunk meg, és bemutassuk
a hazai táncpaletta aktuális alkotásait, ezáltal nemcsak a közönségnek, hanem a vendégelőadóknak is élményt, szakmai
fejlődési lehetőséget biztosítsunk. Szeretnénk a táncművészetet egyre inkább ismertté, kedveltté tenni, és új nézőket
is becsalogatni a színházba. Fontos, hogy közelebb vigyük
a kortárs magyar táncművészetet a régió táncszerető közönségéhez, gyermekeket és fiatalokat is be tudjunk csalogatni
a nézőtérre. Ismertessük és szerettessük meg velük a tánc
nyelvét, hogy olyan színházlátogató felnőttekké váljanak,
akik értik, kedvelik a kortárs táncot. A fesztiválunk, ahogy
az együttes, szerény anyagi háttérrel indult, mára azonban
stabil a helyzetünk, mi több, ott tartunk, hogy szelektálnom
kell a fellépő társulatok között.

zióba helyezve a koreográfiát. Az egriek által Rossztemplomként emlegetett Trinitárius templomban forgatott filmben új nézőpontokkal erősítjük a mondanivalót. A jubileum
alkalmából emellett egy albumot jelentettünk meg, összegezve mindazt, ami az elmúlt évtizedben a GG Tánc Egerrel történt. Sorra vettünk minden évadot, minden előadást,
társulati tagot, vendéget, elismerést. Az volt a cél, hogy ha
valaki leveszi a polcról a kötetet, egy igényes kiadványt fogjon a kezébe, ugyanakkor pontos, hiteles képet kapjon az
eltelt esztendőkről. Lássuk be, a tánc a művészeti ágak között kicsit mostoha sorsú gyermek, a pillanat művészetének
is a pillanatművészete. Ezért is tartottam fontosnak, hogy
ilyen formában is nyoma legyen az elmúlt időszaknak, hogy
ha majd valaki néhány esztendő múlva a GG Tánc Egerről
szeretne megtudni bármit, tisztességes anyag álljon a rendelkezésére.
Elégedett?

Talán sosem voltam, így most sem, de boldog igen. Úgy érzem, a helyemen vagyok, és ha nem is tökéletes minden, van
minek örülni. 

A pandémia elmúlt két éve nagyon sok bizonytalanságot hozott, az elmaradó előadások pedig nehézzé tették
a motiváció fenntartását egy társulaton belül. Hogyan élték meg ezt az időszakot?

Kétségtelen, hogy nem volt szükségem szerencsejátékra,
mert hazardíroztunk… Persze nem egészségügyi szempontból, hanem a folyamatos munkával, de úgy tűnik, szerencsés
csillagzat alatt születtem, mert amit kockáztattam, bejött:
minden darabunkat be tudtuk mutatni. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a kiszámíthatatlanság sok erőt, energiát kivesz
az emberből, jó néhány variációt fel kell állítani fejben, mi
lesz, ha ez vagy az történik, s könnyen előfordulhat, hogy az
ember hiába próbál, nem állhat színpadra.
Megállt számot vetni?

Nem volt pihenő, mert szerettem volna méltóképpen megünnepelni ezt a tíz évet, és – talán éppen a tízévnyi munkának köszönhetően – lehetőséget is kaptunk erre. A Bolero
című előadásunkból filmet készítettünk, új térbe, új dimen20
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2. Bartók Tavasz, Nemzetközi MŰvészeti Hetek 2022.
Batsheva Dance Company:
Three
A világhírű Batsheva Dance Company újra Budapesten lép fel. Egyik legnagyobb hatású, több
mint tizenöt éve repertoáron tartott sikerdarabjuk koreográfusa Ohad Naharin. Az előadás
három önálló részből áll, az első (Bellus) Bach,
a második pedig (Humus) Ohad Fishof zenéjére készült, míg a harmadikban (Secus) egy korunk világát tükröző zenei kollázs hangzik fel.
FrenÁk Társulat
és az R_Társulás: A csodálatos
mandarin – bemutató
FrenÁk koncepciójának középpontjában a magát mindenen keresztülküzdő, szenvedélyes,
céltudatos, makacs, (majdnem) elpusztíthatatlan, vágyakozó férfi figurája áll, aki bármire képes a gyönyör megízleléséért, vágyai beteljesüléséért, akár saját halála árán is.

Magyar Állami Népi Együttes:
Kivirágzott keresztfája
A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint
a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire. Székelyföld és Rábaköz, a Felvidék és DélAlföld húsvéti rituáléja – a kereszténységhez
kapcsolódóak és a pogány időszakot idézők
egyaránt – egységes színpadi formát alkotva
fonódnak egymásba.
Székesfehérvári Balett
Színház: Parádé – bemutató
A legendás Boban Marković és zenekara 2019ben készítette el Mrak (Sötétség) című lemezét, melyet egy magyar – elsősorban világzenére és népzenére specializálódott – kiadónál
jelentetett meg. Ebből a zenéből nőtt ki a Szé-

kesfehérvári Balett Színház előadása, mely műfaját tekintve valahol a szcenírozott koncert és
a kortárs táncszínház határán helyezkedik el.
A Parádé egy életérzést fogalmaz meg, Boban
Marković rendkívül dinamikus, egyúttal dramatikus zenei világa olyan jeleneteket, képeket hív
elő, melyek egyszerre tűnnek ironikusnak és
szarkasztikusnak, ugyanakkor összhatásukban
egy teljes világot reprezentálnak.
María Pagés: Óda az idÔhöz
A világhírű sevillai táncos új és friss impulzusokkal gazdagította a flamenco tradícióját, kortárs
és élő művészeti nyelvként tekint e kultúrára
és hagyományra. Az Óda az időhöz a múlandóságról, az állandóságról és az örökkévalóságról
mesél, derűsen, tabuk nélkül, ugyanakkor mély
átéléssel. 

GyŐri BaletT Mimi, GisL és Virginia Woolf

A Győri Balett az óévet egy könnyed produkcióval, a One way to Heavennel zárta a Müpa Fesztivál Színházában, december 22-én és 23án. A premier-előadás különlegessége a zenei szerzőpáros és zenekara, a Jamie Winchester & Hrutka Róbert Band élő közreműködése,
a koreográfiát Velekei László Seregi- és Harangozó-díjas koreográfus, a Győri Balett igazgatója készítette, amely tánc- és koncertélmény egyben.
A 2021-es őszi bemutató a The Waves/Mimi további bérletes előadások részeként lesz látható a Győri Nemzeti Színházban. A darab alkotói Lukács
András Seregi- és Harangozó-díjas, valamint Velekei László. A darab első felének produkciója Virginia Woolf író betegségének küzdelméről, majd
annak feladásáról szól. Lukács András érzékeny finomsággal meséli el a történetet új koreográfiájában, amely a The Waves/Hullámok címet kapta.
Lengyel Menyhért A csodálatos mandarinja ihlette Velekei László új koreográfiáját. Az est második felében a színtér egy metrómegálló, a tét a vágy
beteljesítése. A vágy pedig maga: Mimi.
Az új évben január 29-én, majd március 4–5-én a nagy sikerű GisL című produkciót tekintheti meg ismét a budapesti közönség a Művészetek Palotájában, amelynek a zenéjét Lajkó Félix szerezte, a koreográfus Velekei László.
Február 11-én ismét Anna Karenina története mutatkozik be a Müpában, a Nemzeti Táncszínházban pedig február 24-én a Chaos/The Waves est
kerül színpadra. 

20 éves A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ
A húszéves fennállás
apropóján nem csupán
kiemelt elÔadások
várják a közönséget,
hanem jubileumi könyv,
televíziós filmpremier,
szakmai díj és sok más
meglepetés készül
a születésnapra, ami
mindent összevetve inkább
egy korlenyomat, mÛvészeti
sorozat, melynek témája
a magyar táncmÛvészet
– egy modern intézmény
szemével.
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A jubileumot egy egész évadon át ünnepli
a Táncszínház: az események alkalmával szinte mindenki szerephez jut, aki 2001. december elseje óta részese a Nemzeti Táncszínház
életének.
Az ünneplés december elsején indult, ezen
a napon lehetett elsőként kézben tartani
a Nemzeti Táncszínház jubileumi művészeti albumát. A kiadvány önmagában művészeti termék, amit a műfaj, azaz a táncművészet előtti
méltó tisztelgésnek szántak a készítők.
A húszéves fennállás apropójára készült el
A tánc nyelvén beszélünk című dokumentum-

film is, melynek felvétele a Nemzeti Táncszínház falai között zajlott a hazai táncegyüttesek
közreműködésével, a Táncszínház szellemiségét
meghatározó szakemberek tolmácsolásában.
A film rendszeresen látható lesz az évfordulós
évadban. Az első, filmvetítéssel egybekötött
kulisszajárás 2022. január 13-án lesz, melyet
Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója
vezet, míg Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, színházi rendező, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője beavat
abba, hogy táncos szemmel mitől jó egy táncszínház. 

B O H Ó C K üEnRk cEi rSkuTszEá bTa nIK
C a st i n g é l et

tik
H e r i t i e r : B o h ó c ke r e s te
B oz s i k Yv e t te / P h i l i p p e
t , 20 21. o k tó b e r 28 . ,
– B oz s i k Yv e t te Tá r s u l a
N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

Matei Vișniec kortárs román–francia drámaíró színműve nyomán, Philippe Heritier kísérőzenéjével került
színre a Bozsik Yvette Társulat legújabb táncszínházi produkciója. A darabban kiöregedett bohócok érkeznek
modern kori castingra, de amit ők tudnak – mesterségük klasszikus, régi fogásai –, már nem elég, látványosabb, csillogóbb produkció kell a show-ba. Zajlik a versengés – vajon ki nyeri el az áhított szerződést?
A Bohóc kerestetik, sok más Bozsik-darabhoz hasonlóan, nézői szempontból nem könnyű, mégis, bár egészen
szokatlan módon, teljes kikapcsolódást nyújt.
S z ö v e g: P ó n y a i G y ö r g y i I F o tó: H o r v á t h J u d i t

Állandó érzelmi libikókában ülünk, a szereplők iránti szimpátia és antipátia váltja egymást. Folyamatos koncentrációra
és komoly intellektuális munkára késztetve, a színen kívüli
világot feledtetve keveredik bennünk az együttérzés, a szánalom, a távolságtartás, sőt az irtózás, az azonosulás és az
elutasítás érzete. A néző egészen belefeledkezik a látottakba. Nincsenek fekete-fehér karakterek, és a színen ugyan
konkrétan bohócokat látunk, a megjelenített emberi reakciók alapján ők valójában bárkivel szabadon helyettesíthetők. Félnek a visszautasítástól, a feleslegességtől, a haláltól,
egymás hiányától, de attól is, hogy a másik föléjük kerekedik.
Állandóan készenlétben állnak, várakoznak, hogy el ne szalasszák a lehetőséget, amely bizonyítja, hogy mégsem járt
el felettük az idő, még nincs késő, összejöhet a nagy visszatérés. Irigykednek, civódnak, ravaszkodnak, féltékenyek és
infantilisan kegyetlenek egymással, de külső ellenség esetén
egy pillanat alatt összezárnak, váratlan gyengédséggel fordulva egymás felé – hiszen valójában külön-külön nem, csak
együtt tudnak létezni. Megoldásaikban hol végtelenül ötletesek, hol szánalomra méltóan alpáriak, és nem meglepő,
hogy végül egymást emésztik el a figyelemért, reflektorfényért folytatott kétségbeesett küzdelemben. További tanulság,
hogy mindenki pótolható és mindenki hagyatékát fel lehet
használni. Mint látjuk, a darab legvégén érkező új, fiatal bohóc össze is szedi elődei hátrahagyott értékeit. Neki ugyan

ekkor már nincs konkurenciája, az mégis nyitva marad, hogy
vajon tényleg a helyzet valódi nyertesének tekinthetjük-e, és
ha igen, meddig. Az előadás téren és időn kívül, behelyettesíthető (sőt, olykor arctalan) szereplőkkel játszódik, ezáltal
még nyilvánvalóbb, hogy mennyire aktuális, a látott szituációk itt vannak most is körülöttünk, hiszen jó néhány hely,
pozíció akad, ahová „bohóc kerestetik”.
A darab nagyon vegyes műfajú, tánc-, cirkusz-, pantomim-,
dráma-, komédiaelemek egyaránt megjelennek, a tragikomikum vezérelvével az alkotó által finom egyensúlyba hozva. Kidolgozottsága az összkoncepció szempontjából, de az
egyes szereplőkre lebontva is rendkívül aprólékos, pontos.
A különféle szituációk érzelmi hullámzása, hangulata a kísérőzenével kitűnő egységet, összhangot alkot. A főmotívum
ugyan a két főhős nagy ívű egymást gyötrése, emellett rengeteg változatos kis konfliktus is megjelenik az egyéb karakterekkel. Apró gesztusok, kreatív gegek színesítik tovább
a darabot, és a kellékekkel való játék is figyelemre méltó
(megtudjuk, mi mindenre alkalmas például egy spatula – játszhat körömreszelőként, cigarettaként és még több módon).
Az eredeti történet mint alap mentén megjelenik egyfajta
kritika a show-biznisz felé, és aktualitásként tetten érhető
némi Covid-ihletettség is – én legalábbis a „lélegeztetőgép”
és a kényszeres fertőtlenítés motívumait idesoroltam.
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FÜGGÖNY FEL I láttuk

GROTESZK
VILÁGLÁTLELET
F r e n á k P á l Tá r s u l a t : F i g _ H t
– F r e n á k Tá r s u l a t é s a z R _ Tá r s u l á s
közö s a l ko tó i p l a t fo r m j a ,
2021. s ze p te m b e r 2 2 . ,
N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

Bozsik Yvette és Vati Tamás emberi gyarlóságokat bemutató, egyben mély alázattal és humánummal megjelenített, lelki szépséget, de a fonákságokat is felvállaló játéka és előadásmódja a darab húzóereje. Kettejük alakítása több mindenre
is bizonyíték. Először is, aki táncművész, az általános mozgáskultúrájában és legkisebb moccanatában, sőt sima jelenlétében is mindig az marad. A tréningezett test mozdulatharmóniája mindig sugárzik, művészi átlényegítő készsége pedig

csak nő az évek során. Másodszor, a táncosok érettebb kori
foglalkoztatásának problémáját éppen emiatt talán jobb lenne tágabb értelemben, az előadó-művészet felől megközelíteni, amely jóval több lehetőséget rejt magában, mint szorosan véve csak a tánc mint fizikai produkció. Ilyen módon
ugyanis, ahogy itt is megtapasztalhattuk, a táncos kortalanná
válik, és a szakma fantasztikus új távlatokat nyer. 

Közreműködők:
Bozsik Yvette, Vati Tamás,
Kalmár Attila, Zambrzycki Ádám,
Bujdosó Anna, Darabont Áron,
Gombai Szabolcs, Hasznos Dóra,
Hortobágyi Brigitta, Samantha Kettle,
Krizsán Dániel
Zene: Philippe Heritier
Fény: Pető József
Tér: Vati Tamás
Jelmez: Berzsenyi Krisztina
Kreatív producer: Iványi Marcell
Rendező-koreográfus: Bozsik Yvette

24

I 2021. tél I T A N C
m

û

v

é

s

z

e

t

A járvány és az ebből fakadó érzetek inspirálták a Frenák Pál Társulat új, Fig_Ht című produkcióját, amely a szeptemberi bemutatót követően legközelebb január 20-án lesz látható a premier helyszínén. Az előadás ismertetője
szerint közös alkotói platformként a FrenÁk Társulat és az R_Társulás jegyzi a darabot, amely az alkotók tapasztalataiból és létélményeiből táplálkozott.
Szöveg: Ungvári Judit I Fotó: Bobál Katalin

Nem tudom, pontosan erre céloztak-e a címmel az előadás létrehozói, de számomra azonnal adta magát a Harcosok klubja (Fight Club)-asszociáció, egy sajátosan komor,
disztópikus világ, amely meglehetősen groteszk, kissé „eltartott” módon gondolkodik saját magáról. Hasonlónak
éreztem Frenák Pál színpadi kompozícióját is: minden, amit
a színpadon látunk, pusztán ürügy arra, hogy beszéljünk arról a végletesen groteszk világról, amelyben élünk. A történetek mögötti történetek az igazán fontosak, s ahogyan azt
már az erre fogékonyabbak egy ideje érzékelhetik, a valóság
virtualitása manapság sokkal erősebb, sokkal kevésbé tudjuk, vajon Dsuang Dszi álmodja-e a lepkét, a lepke őt, vagy
minket álmodnak-e mindketten (Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi
álma). A pandémia alatt sokak által megtapasztalt virtuális
tér ehhez (úgy érzem) csupán egy látószöget adott hozzá,
amit valóságosnak érzünk, jó ideje látszólagos és legfőképpen saját magunknak épített. Egy valamiben mégis jól jött
ez a látószög, mégpedig abban, hogy mindezt nyilvánvalóvá
tette.

Az átfogó bölcseleti gondolkodás nem idegen Frenák Pál
világától, ezt eddigi alkotásai is szemléletesen hordozzák,
a Fig_Ht azonban mintha fragmentáltabb, talán kevésbé
egyívű lenne, a rövid történetek gondolati síkon viszont
igenis összekapcsolódnak. A problematika gócai a sorsszerűség-szabadulás, a maszkulinitás-feminitás, a társas kapcsolatok esélye és az individuum körül összpontosulnak, ám az
ezzel kapcsolatos érzeteket nagyon nehéz pontosan vis�szaadni szavakkal, hiszen az előadás mindezt sajátos belső jelrendszerében fogalmazza meg. Markáns, expresszív
és sok helyütt fricskaszerű képek láncolatából építkezve,
a szisztematikusan felépített mozgásrendszeren keresztül fogalmaznak az alkotók. Jó példa minderre a kerettörténet,
a szörfdeszkán egyensúlyozók bizarr képe a Delilah dallamára:
a szabadság szinte giccses eszményítésének furcsa, bizonyosan idézőjelbe tett vágya. Szintén erős eleme az előadásnak
a levegőakrobatika, a felfüggesztéssel való játék leginkább
a közösség és az egyén viszonyrendszerével foglalkozik, férfi
és női dimenzión keresztül egyaránt.
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Fehér László, Földeáki Nóra,
Pallag Márton, Widder Kristóf,
Nagy Katica, Horkay Barnabás

A testre fordított gondolat csak részben tekinthető metodikai kérdésnek, vagy inkább úgy is mondhatjuk, a módszer
maga a gondolkodás (kicsit parafrazeálva „a stílus maga az
ember” bonmot-t), és ez Frenák Pál esetén mindenképpen
igaz. A korpusz itt nem történetet mesél el, és nincs is erre
szükség, gyökeresen más az áttétel: a test, a mozgás érzéki kifejeződését adja valami olyannak, aminek nincs konkrét
nyelve, illetve mindig más és más nyelvet lehet találni hozzá. Az alkotó világa ebben teljesen következetes, mindig valami olyan jelenség után kutat, ami a mozgásformákon túl,
azoktól függetlenül létezik, és nem kívánkozik a táncszínpadra. Ugyanakkor folyamatosan kísérletezik azzal, hogyan lehet ezeket a jelenségeket átfordítani, hogyan lehet adekvát
megfogalmazást adni a gondolatnak. Ebben a tekintetben
a Fig_Ht sem kivétel. Amikor azt látjuk, ahogyan a felfüggesztésben lévő férfi hányódik a többiek között, valószínűleg
az egyéni szabadság és a közösségi felelősség kérdéskörére
is asszociálunk, amely nagyon is markánsan vált frontvonallá
a pandémia fényében. A járvány egyébként is nyílt törésként
hozott felszínre jó néhány olyan kérdést, amelyekről ugyan
már vaskos filozófiai értekezések szólnak, mégis újra kell
gondolnunk azokat. Az egyik ilyen a már említett felelősség
kérdése, egyéni és társadalmi szempontból egyaránt. Persze
egy előadás „fecskesége” kevésnek mondható, ám azzal is
érdemes számot vetnünk, hogy kell-e ennél több. Lehet-e
többet mondani ezekről a kérdésekről, mint amit a művészet képes egy alkotáson keresztül? Ilyen és ehhez hasonló
izgalmas kérdések is felvetődnek az emberben a Fig_Ht kapcsán. Érdemes töprengeni rajtuk, mert mindannyian tagjai
vagyunk a klubnak. Ahol a túlélésért harcolunk. 

A Feledi Project Csehov Sirály
címÛ darabját viszi színre

For te Tár sulat, 2021. szeptember 10.,
Szkéné Színhá z, Budapes t

Alkotók és előadóművészek:
Esterházy Fanni, Eoin Mac Donncha,
Keresztes Patrik, Maurer Milán,
Théo Pendle, Vasas Erika, Zsíros László
Zenei szerkesztés: Halász Gábor
Fény: Pető József
Színpadkép: Victoria Frenak
Jelmez: Henez Mariann
Videó: Ofner Gergő
Koreográfia: R_Társulás
Koncepció: FrenÁk

A mű feltérképezi a lélektani elemeket, és egyszerre szórakoztató, valamint tanulságos előadás létrehozására törekszik.

Idehaza január 19-én a Don Quijote, február
28-án pedig az Idők Folyamán című produkciót
adják elő a Nemzeti Táncszínházban.

Az előadás a beteljesületlen lehetőségek világát tárja a nézők elé. Egy olyan világét, amelyben mindvégig megvan az értelmes cselekvés
lehetősége, a szereplők mégsem tudnak élni
ezzel, és végül alulmaradnak a valósággal szemben. Az előadásban emberi sorsokon keresztül mutatkozik meg a generációk harca.
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Égö ház

AMIKOR NEM KERÜL KÉRDŐJEL
A TAPS HELYÉRE

Február közepén New Yorkban vendégszerepel a Feledi Project a Pilinszky János művei ihlette Szálkák című előadásával.

Február 2-án látható a Nemzeti Táncszínházban
a Feledi János vezette és a 10 éves jubileumát tavaly ünneplő Feledi Project új bemutatója, amely
Csehov Sirály című műve alapján készült.

HORVÁTH CSABA:

Közép-Európa Táncszínház
– öt friss ElÔadás
és két új bemutató
A K-Arcok című programsorozat három, decemberben debütáló szólóelőadásával kezdi az
új évet a KET két egymást követő estén. Egyed
Bea, Mádi László és Ladjánszki Márta darabjaiban
a próbafolyamat alatt az ötleteikre adott válaszokból rajzolódik ki az előadó személyisége, így
válik két alkotó entitás együttes munkája közös
arcképpé. A januári hideget Gustavo Ramirez
Sansano mediterrán hangulatú Recortes című

darabjával feledteti a társulat a Nemzeti Táncszínház Nagyszínpadán.
Februárban Mádi László, a KET oszlopos tagja és
művészeti munkatársa immár harmadszor készít
előadást társulata számára, Audibles (Hallhatók)
címen. Ezt megelőzően ismét a Trafó színpadán
látható a dinamikájáról ismert világhírű Anton
Lachky elsöprő energiájú alkotása, a Set Your
Mind Free, amely egy elkezdett trilógia második
darabja.
Márciusban Eryk Makohon, a Krakkói Táncszínház vezetője másodszor látogat vissza a KET-hez,
hogy elkészítse új koreográfiáját, amit szintén
a Trafóban mutatnak be. 

A hazai fizikai színház még gyerekcipőben jár, de Horváth Csaba rendező egyik előadásról a másikra ennek
ellenkezőjét igyekszik bebizonyítani. A műfaj úttörő szakaszához érkezett Az égő ház bemutatásával.
Szöveg: Werner Nikolett I Fotó: Gáspár Gábor

A szeppuku (harakiri) a japán szamurájok rituális öngyilkossági módja, amely a szégyentől való megtisztulást szolgálja.
A kultúra is dicsőséges halált ígér, és csak kiváltságos pozícióban álló embereknek szabad elvégezniük. Mi több, az
alany segítőjét is felemeli, rajta múlik ugyanis a könyörületes
halál. Ezt az utat választotta az életből való távozásra a 20.
század egyik legnagyobb stílusteremtő japán írója, Misima
Jukio (1925–1970), akit háromszor is felterjesztettek az irodalmi Nobel-díjra. Az eljárás hallatán felmerülő ambivalens
állapotot rendezte színpadra Horváth Csaba. Közvetve.
A Forte Társulat és a Szkéné Színház közös, Az égő ház
című előadása négy (Az elcserélt legyezők, A világítótorony,
Ízletes méreg, Az égő ház) Misima-drámát vitt közönség
elé. Közvetlenül egyik darab sem beszél az öngyilkosságról,
a mögötte rejlő ambivalens lelki vívódásról annál inkább.
Ehhez jön két női (Földeáki Nóra, Nagy Katica) és négy férfi (Fehér László, Horkay Barnabás, Pallag Márton, Widder
Kristóf) színész, néhány deszka, egy provokatív jelmez és
Horváth Csaba világa. Rebellis antré, vontatott katarzis.
Mert nem maradt el, csak egy tisztességes menyasszonyt
meghazudtoló várakozást kelt a nézőben.

Az elcserélt legyezők mintegy fél óra alatt inkább csak bemelegítette a színpadot, hiszen a Forte Társulat mint kiemelt fizikai színház a felvonásban reprezentált mozgásvilággal alulmúlja korábbi, szinte kirobbanó sikerelőadását (5. vonósnégyes).
A helyzeten a dramaturgia sem segít, még ha a kikívánkozó, az
„akik nem várnak, menekülnek” mondat szépen összefoglalja
az előtérben álló bolond, de szép múzsa és a furcsa, ám hiteles művész kapcsolatát. Ennek megértésében remek eszközzé
vált a díszlet. A fadeszkák egyszerűsége szépen idomul ahhoz, amit Misima nyelvén Horváth Csaba elénk tár. Triviális és
nagyszerű, ez onnantól egyértelmű, hogy emberekből formált
széken hangzik el az előadásnak keretet adó dialógus. A díszlettervező önmaga számára autentikus eszközzel dolgozott,
mivel Vati Tamás táncosmúltját ácsmunkái előzik meg. Így ha a
játékkal nem is, a látvánnyal megfogott valamit a Forte. Innét
érdemes datálni a felfelé ívelést, hiszen a sorban következő
dráma (A világítótorony) mélyebb benyomást kelt. A háttéralkotók ezzel újabb ütőkártyát terítenek elénk. Benedek Mari
jelmeztervező művét ugyan minden felvonásban külön dicséret illeti, a második esetben a vártnál nagyobb meglepetést
okoz. A családjelenetben hirtelen felbukkanó új
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karakter (Widder Kristóf) külseje akár egy út mentén álló hölgyé, kellően provokatív és zavarba ejtő. Ahogy pedig a karaktert megformáló, a 2017-es Thealter Fesztivál különdíjasa
platformos lakk térdcsizmában és rózsaszín fehérneműben a
vizualitás (jelen esetben mozgás) és az akusztika (jelen esetben egy telefon és egy hordozható hangszóró) előtérbe helyezésével határozott jelenlétet kölcsönöz, úgy a darab tovább
ível. Itt kezdődik Horváth Csaba világa, a rendezőé, aki tizenkét éve megalapította a Színház- és Filmművészeti Egyetem –
Fizikai színházi koreográfus szakirányát. A rendező olyan fizikai
színházi előadásokat adott a szakmának, mint a POSZT-díjas
A te országod (2016), ahol a nagyérdemű mellett a szakma
elismerését is kivívta. Színházi nyelvezetében még a színész
kisujja is óriási jelentőséget kap, ugyanígy a test minden része,
amely ha kell, a második felvonásban vázolt családon belüli
megnemértettség gyomorszorító mélyére visz vagy az üzleti
világ hatalmi játszmáit kritizáló komédiába csap át.
Így tett a harmadik etűd is. Az Ízletes méreg, mint egy giccsközjáték, burleszk körítésben emeli arra a pontra az előadást, ahol a már említett néző nevetése – társaival együtt –
elönti a termet. Feszültségoldásnak is nevezhetnénk, ugyanis
kimeríti ugyan ezt a fogalmat, mégis inkább nagyobb feszültséget kelt, miközben végig tartja a komikum sávját. Az impulzus határozottan hasonló a rendező ezt megelőző, koprodukciós bemutatójához (Fuharosok, 2021), ahol az ironikus mozgás sokkal dominánsabb a verbális dramaturgiánál.
Ha közjátékban előadott játékért lehetne különdíjat adni, az
kétségkívül Pallag Mártonnak járna, noha a darabban oroszlánrészt vállaló Widder Kristóf is páratlan figyelemmel játs�sza a kizsákmányolt, éhbérért dolgozó alkalmazottat, akár
Fehér László. Itt találkozik Horváth és Misima szellemisége,
az iróniával átszőtt tragédiában, amikor a méregnek címkézett kaviárt habzsoló munkások eljutnak a tudatalatti gyilkos ösztönig, és itt nyer új jelentést a díszlet mint jelenetek
közötti átkötő elem. Az utolsó felvonást egy a tűzrakásra
emlékeztető kép zárja, mielőtt a darab elér Az égő ház műfaji reprodukcióhoz. A négy felvonás aránytalan időbeni felosztásban juttatja el a közönséget az úgynevezett katartikus
állapotig, amikor az életunt hurránegativista házaspár belép
a színpadra (Földeáki Nóra és Pallag Márton). Dinamikusan
követhetetlen és húsba vágón őszinte kapcsolati ábrázolás,
a gyufa lángja még erőtlen, de mozdulatról mozdulatra a feszült keretet képező színpadon egyre nagyobb lángra kap.
Pontosan így működik a cselekvőképtelen értelmiségi férj
és életunt, de egykor nagyon is életigenlő feleség egymás
mellett élése. Kevés egzaktabb színpadi gyújtóeszköz létezik a rendezői eszköztárban, mint a Forte Társulaté. Amikor
azt mondjuk: húsba vág, a modern kori cselédtartásra és
a menthetetlen kamaszlányra is érdemes kitérni, akiktől árnyaltan gyűrűzik tovább a feszültség, amíg eléri a maximális
égési pontot. Horváth Csaba jó okkal helyezte az előadás
végére a címadó etűdöt, amelyben a korábbi érzelmi kivetülések találkoznak, azok a szívbe érő ingerek, amelyek ellehetetlenítik a menekülést és amely után nem kerül kérdőjel
a taps helyére. Biztonságos kísérlet! 
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BÚCSÚ A MODERN TÁNC
„CSÉSZETÖRŐJÉTŐL”
anna halprin (1920–2021)

„a misszióm a tánc körüli határok lerombolása volt”
anna halprin

Százéves korában, 2021. május 24-én elhunyt Anna Halprin, a táncművészet megújítója, a posztmodern irányzat
kiemelkedő alakja, amerikai koreográfus, tanár, táncosnő. Teljes életét a táncnak és a tánc felszabadító, gyógyító
erejének szentelte.
S z ö v e g: M a r x L a u r a

Szereplők: Fehér László, Földeáki Nóra,
Horkay Barnabás, Nagy Katica,
Pallag Márton, Widder Kristóf
Jelmeztervező: Benedek Mari
Díszletkivitelezés: Vati Tamás
Fény: Payer Ferenc
Rendező: Horváth Csaba

„Volt egyszer egy kisfiú, aki összetörte a tanára gyönyörű antik csészéjét. Nagyon összezavarodott és megszeppent. Amikor
meghallotta tanára közeledő lépteit, elrejtette a csésze darabjait
a háta mögött. Amikor a tanár megérkezett, a fiú azt kérdezte:
Miért halnak meg az emberek? Ez természetes folyamat – válaszolta a tanár –, mindenki meghal egyszer. A fiú erre elővette
a széttört csészét és azt mondta: Itt volt az ideje, hogy ez a csésze meghaljon.”

elérendő célnak pedig a haladást, a fejlődést, nem pedig a tökéletesség elérését. (Egyik legismertebb, legnagyobb hatású műve
a Demokrácia és nevelés című könyv). E progresszív és a tapasztalati tanulás alapján álló modell követője volt H’Doubler és nyomában Halprin. A második világháború utáni évek Amerikájában
élve meggyőződésévé vált, hogy végzetesen eltávolodtunk a természettől és a társadalmi szolidaritástól: a feladatunk az, hogy
megpróbáljunk visszatalálni.

Halprin mesélte ezt a történetet, önmagát a modern tánc csészetörőjének tartva. Illinois-ban született, ötévesen balettozni tanult, majd túl szenvedélyes tánca miatt kicsúfolták a balettórán,
és moderntánc-órákra kezdett járni, ahol Isadora Duncan alkotásaival ismerkedett. A középiskolában Martha Graham és Doris
Humphrey művészetét megismerve ébredt rá a saját útjára, és az
utóbbi tánccsapatához szegődött.

A táncoktatás azonban, ahogyan a kortársak táncelőadásain
Halprin látta, még a legnagyobb nevek esetén is egyentanítványokat
nevel, ami dogmatikus és autokratikus eljárásnak tűnik. Hogyan lehetne úgy megközelíteni a táncot, hogy ne legyen minden táncos
egyforma?

Életének meghatározó pillanata volt, amikor 1938-ban beiratkozott Margaret H’Doubler óráira a University of Wisconsinon. Ez
volt az első tánctanszék az országban. H’Doubler korábban biológiát hallgatott, és hitt abban, hogy a tánc éppúgy tudomány, mint
művészet. A táncot a természetes mozdulatokra alapozva tanította, és John Dewey (1859–1952) amerikai filozófus és oktatási
reformer elveit mérvadónak tekintette: Dewey a gondolkodást
felfedezésként definiálta, a felfedezés aktusait pedig problémák,
megoldási kísérletek sorának, amelyek a megoldáshoz vezetnek.
A gondolkodást a cselekvés instrumentumának tartotta, legfőbb

Meg kell ismernünk a testünket – vélekedett Halprin. A test
emberi létezésünk metaforája, benne van az egész élettörténetünk. Életünk elmúlt eseményei, élményei elérhetők, felidézhetők
a mozgás által. A mozgás testünk elsődleges nyelve, mély érzéseket és emlékeket érhetünk el általa.
Mozgással kifejezve a félelmeink, fájdalmaink, szorongásaink előbújnak, megjelennek, felismerhetővé válnak. A feladatunk tehát
megérteni testünk üzeneteit, ezáltal életünket egy tágabb kontextusban. Mi történik a testünkben? Hogyan utalnak mozdulataim az
életem történéseire? Hogyan használható mindez a tudás?

T A N C I 2021. tél I 29
m

û

v

é

s

z

e

t

TANULMÁNY

TANULMÁNY

posztmodern tánc megalapítója, egy olyan művészeti mozgalomé, amely az egyenlőségen, az
antiautoritáson alapult, és inkább volt rokon olyan
későbbi művészeti formákkal, mint a punk rock
vagy a flashmob, mint a korszak balett- vagy moderntánc-szcénája.

A

Only Human, I Mind My Own Business, Very Few Understand
My Works – Steig könyvének egy-egy jelenetére reflektál, éleslátó társadalomkritikával. Az előadás hatására a képregény kockáiból „mém” lett. 1955-ben megalapította a San Francisco Dancers’
Workshopot, ahol tanított, és a leghíresebb progresszív táncosokkal, valamint zenészekkel működött együtt, mint Trisha Brown
és John Cage. Improvizáción és nem utasításokon alapuló módszere azon alapult, hogy a táncban a művészetünk eszköze a testünk, amihez új szemmel és új tanulási módszerekkel kell viszonyulnunk.
Az autenticitás és a testtudatosság/testformálás kulturális és
esztétikai radikalizmusának elhivatott kutatója volt, alkotásaiban
a cselekvő test, nem pedig a leírt szöveg/szerep van a középpontban: a társadalmi test tapasztaló, cselekvő testté alakul.
1967-re Halprin már ismerte a hozzá hasonló rebellis színházkészítők tevékenységét: például Jerzy Grotowskit és az ő Lengyel Laboratórium Színházát, és majdnem sikerült találkozniuk is.
Antonin Artaud elképzeléseivel is közösen, egy „új mítosz” létrehozása volt kettejük célja, a közönség részvételével. Halprin Élet/
Művészet metódusának teoretikus alapja a humanisztikus pszichológia és a gestaltterápia.

„Kétféleképpen dolgozhatunk a testünkkel. Az egyik mód, hogy
az elménk utasítja a testünket, mit tegyen, hogyan mozduljon. A
másik, hogy a testünk közöl, a testi impulzusaink vezetnek minket.
Ekkor a saját mozdulataink születnek meg, a saját kreatív folyamatunk indul el. Ekkor olyan tapasztalatok születnek, amelyek túl
vannak a szavakon, a tudatos gondolkodáson.”
Mindenki táncos, mivel minden mozdulat tánc – mondta Halprin,
és ezzel elindított egy máig tartó táncforradalmat: megalapította
a posztmodern táncot, egy olyan művészeti mozgalmat, amely az
egyenlőségen, az antiautoritáson alapult. Olyan későbbi művészeti formákkal volt ebben közös platformon, mint a punk rock, a
flashmob, az improvizációs színház, és sokkal inkább utóbbiakhoz
tartozott, mint a korszak balett- vagy moderntánc-szcénájához.
Táncosai és ő maga gyakran meztelenek voltak tánc közben, és
nemcsak a színpadon, hanem az utcán, a természetben, a közönség soraiban, vagy bárhol, ahol kedveltek lenni, táncoltak, sokszor
a nézőket is bevonva. Mindez tűnhetett inkluzívnak vagy inzultálónak, nézőpont kérdése volt. A tánc nem szép, udvarias művészet,
nem „tiszta esztétikum”, amely nem konfrontálódik. Az autoritás megkérdőjelezésével, az egyformaságtól való meneküléssel
Halprin segített a hippi ellenkultúra megszületésének és a máig
eleven, művészeti megközelítésekben megjelenő, friss és radikális
társadalomkritikának.
Az 1930-as évektől forradalmian új koreográfiákkal jelentkezett,
művészek sokaságát inspirálva. Tanítványa volt Trisha Brown,
Simone Forti, Yvonne Rainer. Erősen hatott a posztmodern tánc
New Yorkban működő egyik fontos központjára, a Judson Dance
Theaterre. Olyan innovatív zenészekkel is együtt dolgozott,
mint Terry Riley, Morton Subotnick és Luciano Berio. Európából
a 30-as évek végétől sok művész költözött át Amerikába, így Max
Ernst, Fernand Léger, Piet Mondrian, Hans Hofmann, George
Grosz, Hans Richter, dizájnerek és építészek, akik a Bauhaus alkotói voltak. Josef és Anni Albers, Moholy-Nagy László, Ludwig
Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Lyonel Feininger, Herbert
Bayer és az igazgató, Walter Gropius. Halprin férje és élethosszig
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tartó művésztársa, Lawrence Halprin, aki elismert tájépítészként
és dizájnerként a groteszk, humoros, társadalmi, szolidaritási kérdéseket hangsúlyozó tereket komponálta meg a Bauhaus és az
avantgárd által inspirálva a táncosok számára. A késő 60-as és
a korai 70-es években városi és vidéki környezetben workshopokat
tartottak Experiments in the Environment címmel, táncosokkal,
építészekkel és más művészekkel, kutatva a kollektív kreativitás
módszereit a környezettudatosság jegyében. Halprin művészete
hatott az 1950-es évek beatkultúrájára, a 60-as évek ifjúságára,
az 1970-es évek többnemzetiségű kultúrájára, a 80-as évek betegségkultúrájára, valamint az öregedés kultúrájának máig tartó
fejlődésére.
Tánc minden, amit hallunk, érzünk, amit megszagolunk, tánc lefutni a csigalépcsőn és halászni a tengerben, gyermeket szülni, kenyeret sütni vagy meghalni. A tánc mindig az élet misztériumának
kifejezője volt.
Halprin a történelem és a burleszk kapcsolatait is láttatta: a groteszk hétköznapok és a még groteszkebb történelmi emlékek
csapnak össze leghumorosabb darabjaiban.
Néhány feltett kérdését felidézve: Lehet-e a természet részeként
élni? (Returning Home 2003), Branch Dance (1957); Hogyan vigyázunk egymásra? Daughter of the Voice (1953); Szép-e a tömegtársadalom? Hangar (1957); Hogyan változik a társadalom?
Procession (1965), Parades and Changes 1965, Ceremony of Us
(1969), belekerülünk a valódi protest, a performance, a vietnami
háború és a hippikorszak, az avantgárd légkörébe, egy kísérletbe,
amely az élet és a művészet közötti integrációra törekszik.
Halprin groteszk látásmódja történelmi és társadalmi kérdések
mögött mindig egyéni tragikomédiákat és vérző sebeket is láttat.
1943-tól szólókat készített, például a The Lonely Onest, amely
címét és inspirációját egy New Yorkban élő képregénykészítő,
William Steig friss művétől kapta. Ez egy humoros, háromrészes
meditáció az emberi állapotról. Mindegyik rész – Forgive Me I’m

A humanisztikus pszichológia, amely a humanizmusban, az egzisztencializmusban és a fenomenológiában gyökerezik, olyan emberképet alakított ki, amelyben első helyen áll az ember egészsége és
potenciális lehetőségei: spontaneitásra való képessége, felelősségvállalása egy másik emberért, a szabad választásra való képessége
mint értő, érzékelő lénynek intuitív meglátásai önmagával és a
világgal kapcsolatban. Az intuíció, hangsúlyozza Halprin, interperszonális terekben történik. A másik személy tesz minket emberi
lénnyé.
Halprin pedagógiai, művészi, pszichológiai, vallási formabontó művész, aki a tánc kutatása során elérkezett egy posztfreudiánus
elgondoláshoz azzal kapcsolatban, mit fejez ki egy test vagy mit
kellene kifejeznie. Mint pedagógus, a kisgyermekkortól a késői
öregségig kutatta a mozdulatok jelentőségét. Lényeginek tartotta,
hogy egy gyermek mindennapi tapasztalataira irányítsa a fókuszt
egy táncóra vezetője. Fontos és megerősítő, ha azt is bemutatja,
mi hiányzik egy gyermek tapasztalataiból.
Ez úgy lehetséges, ha a tanár ismeri az adott életkor jellemzőit,
a gyermek közegét, az őt érő hatásokat és a tananyagot, amivel az
iskolában foglalkoznak. Barátságos és együttérző atmoszférát kell
kialakítani az osztályban, hogy a gyermekek szabadon reagálhassanak. A gyermek válaszától függően a tanár indíthatja a táncot

pillangókról, mozdonyokról, bármiről. Ilyen módon tanítva a tanár
sosem tudja előre, mi történik majd egy adott órán.
Halprin „esztétikai radírozást”, a konvencionális rétegek lehámozását végezte el, és jobbára ez volt a végeredmény, a művészi
teljesítmény.
„Azt szeretném, ha minden munkám teljes meglepetést tudna
okozni nekem és a közönségnek is. Felfedezést, részvételt és örömöt szeretnék… Azért tudok táncolni még mindig, mert magának
a táncnak a mibenlétére kérdezek rá, rátaláltam egy kreatív módszerre a táncon keresztül. Nagyon sok feltételezést elhagytam
a tánccal kapcsolatban, viszont sokat tanultam a táncról, újrafogalmaztam magamban, megtapasztaltam, hol lehet táncolni és ki
lehet táncos. Táncoltam strandokon és utcákon, emberekkel, akik
soha életükben nem vettek táncórákat. Kérdezni kezdtem, miről
szól a tánc, és a saját életemmel, valamint más emberek életével
kapcsolatban lett értelme ennek a kérdésnek. Táncos tapasztalataim voltak az életem alapanyagai, és az életem eseményei lettek a táncom alapanyagaivá. A tánc legelemibb formájáig mentem
vissza, és amennyire tudtam, vissza a természethez.”
A cél mindig a megjósolhatatlan lehetővé tétele.
Az 1970-es években, miután rákot diagnosztizáltak nála, a táncot
a gyógyulási folyamat egyik fő komponensének tekintette, és hamarosan innovatív táncprogramokat alkotott rákos és AIDS-ben
szenvedők számára, illetve közreműködésükkel. A kifejező művészetek gyógyításra való használatában úttörőként lányával, Daria
Halprinnal megalapította a Tamalpa Institute-ot, amely továbbviszi Anna vízióját, a táncot mint a béke eszközét, eljutva börtönökbe, hajléktalanszállókra, kórházakba. Táncprogramokat alkotnak bebörtönzött nőknek, bevándorlóknak, hajléktalanoknak,
iskolás gyerekeknek, bébiknek és anyáknak, a fiatalok vezetőinek.
Halprin férje, Lawrence életveszélyes krízisére reagálva létrehozta az Intensive Care: Reflections on Death and Dying (2000) című
produkciót. Saját öregedésével szembesülve idős emberek csoportjaival kezdett dolgozni, létrehozva a Seniors Rocking (2005)
című előadást, karosszékekben ülő táncosokkal.
A 35 éves, Halprin által alapított Planetary Dance társaság a „békét az emberek között és a földön” ideát viszi tovább. Jó néhány
film ünnepli őt, így az Andy Abrahams Wilson díjnyertes Returning
Home, Ruedi Gerber Breath Made Visible című alkotása, utóbbi
a Vimeo felületén megtekinthető. A San Franciscó-i The Museum
of Performance & Designban található az Anna Halprin Digital
Archive. Könyvei közül a Movement Rituals, a Moving Toward
Life: Five Decades of Transformational Dance és a Dance as
a Healing Art ha nehezen is, de elérhető. 

Mindenki táncos, mivel minden mozdulat tánc

– mondta Halprin, és ezzel elindított egy máig tartó táncforradalmat.
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ÉLETJELEK
A Duna MÛvészegyüttes
februárban és márciusban is színpadra lép
Szépséges MezÔség
címÛ elÔadásával

A Duna Művészegyüttes az erdélyi Mezőség
színes zenei és tánckultúráját mutatja be monumentális, mozgatható díszletelemek és látványos fénytechnika felhasználásával. A színpadkép alapvetően a mezőségi dombságot jeleníti
meg, monumentális, gurítható dobogókat látnak a nézők, amelyek felületeit vetítéssel színezik, egy korszerű fényfestési technológiával.

A Szerelmünk, Kalotaszeg című előadás után
a Duna Művészegyüttes folytatni kívánta a tájegységre szűkített műsorszerkesztési elvet,
ennek szellemében készült az erdélyi Mezőségről szóló est.
A darab bemutatója a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál programjaként, a Müpa
szervezésében valósult meg.
ÉlÔ Tánc-Archívum sorozat
a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes mÛsorán
Az öt részből álló sorozatban Kalotaszeg (január 11.), Mezőség (január 18.), Bonchida háromszor (január 25.), Gyimes (február 1.) és
Szatmár (február 8.) címmel Martin György és
munkatársai, valamint Zsuráfszky Zoltán saját
gyűjtései alapján mutatja be a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes az Élő Tánc-Archívumot a Nemzeti Táncszínházban.
Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus,
Martin György eredeti táncgyűjtéseinek ihletésére, a nagyszerű tudós munkássága előtt
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Máne – hazai bemutatók,
külföldi fellépések
A Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai
Egyesületének meghívására Komáromban
vendégszerepel január 15-én a Magyar Állami
Népi Együttes a Kolozsvári piactéren című darabjával.

A darab létrehozásában több kiváló szakember működött közre, többek között Kocsis Enikő, Fitos Dezső, Farkas Tamás és Juhász Zsolt
koreográfusok.
Az előadást 2022. február 19-én és március
30-án is láthatja a közönség a Müpában, közreműködik Navratil Andrea Liszt-díjas, Kacsó
Hanga Junior Prima díjas népdalénekes és Tóth
Károly színművész.

SZ R L M

tisztelegve indította el néhány évvel ezelőtt
Élő Tánc-Archívum című sorozatát, amely forradalmasította a magyar színpadi néptáncművészetet és példát mutatott arra, hogyan lehet
az autentikus néptáncot tökéletesen elsajátítva, a tiszta forrást megtartva magas művészi
értékű előadásokat létrehozni. Ezek a műsorok amellett, hogy bemutatják egy-egy vidék
legmélyebben, legaprólékosabban megismert
és elsajátított autentikus táncfolyamatait, kiemelkedő táncos egyéniségeit, lehetőséget adnak arra, hogy a nézők rácsodálkozzanak saját
tánc- és zenei kultúránk gazdagságára és szépségére. Az előadások mély és őszinte pillanatainak mindegyike egy-egy vallomás az alkotó
elkötelezett szeretetéről a népi kultúra iránt.
A művészeti munkatárs Zs. Vincze Zsuzsa,
a zenekarvezető Papp István Gázsa, a rendező-koreográfus pedig Zsuráfszky Zoltán.

Könyvajánló:
Tánc-Szín-Játék – Zs. Vincze
Zsuzsa forgatókönyvei,
szövegkönyvei, librettói
Zs. Vincze Zsuzsa több évtizedes szakmai munkásságát foglalja össze a teljesség igénye nélkül
a most megjelent könyv. A Magyar Nemzeti
Táncegyüttes szakmai vezetője sokféle feladatot látott el ezen időszak alatt, hiszen nemcsak
forgatókönyvíróként, dramaturgként, hanem
koreográfusként, jelmeztervezőként, sőt gyakran társrendezőként is tevékenykedett a táncegyüttes előadásainak létrehozásában.
Történelmi táncjátékok, táncdrámák, mesejátékok, tánc-szín-játékok (utóbbi egészen unikális
műfaj): igazán különleges művek születtek meg
írásai nyomán, amelyeket koreográfus-rendező
férjével, Zsuráfszky Zoltánnal közösen álmodtak
színpadra. A kötetben a szerző szerteágazó – ám
hagyományos műveltségünkre, népi kultúránkra
alapvető forrásként tekintő – művészeti tevékenységének írásos változatát mutatják be forgatókönyvek, szövegkönyvek, librettók formájában.
A gyűjtemény útmutatóul is szolgálhat a jövő
(tánc)színházi szakemberei számára.

A Strasbourgi Kongresszusi Központban nagy
sikert aratott Körtánc – Kárpát-medence antológia-előadás a magyar kultúra napja alkalmából január 22-én ismét látható lesz a Hagyományok Háza Színháztermében, majd a darab 24-én Szatmárnémetiben is bemutatkozik
a XV. Egycsillagú Égbolt – Magyar Kultúra Hete
Szatmárban rendezvény keretében.
A társulat jubileumi évének folytatásaként február 5-én a Megidézett Kárpátalja előadásában
közreműködik Trill Zsolt és Szűcs Nelli színművész, akikkel még teljesebb képet kaphatnak az
érdeklődők Kárpátalja kultúrájáról. Március
26-án a Győri Balett társulatát látják vendégül
a Hagyományok Háza színpadán, február 26án pedig a szerb Kolo Néptánc- és Énekegyüttes meghívására a Tánckánon című előadással
mutatkoznak be Belgrádban. 

S z ö v e g: T N I F o tó: G á d o r o s M á r k , C s u d a i S á n d o r

Nem mindig élvezett a verbalitás olyasféle hegemóniát, mint napjainkban. Voltak korok, amikor a templomok falfestménysorozatairól
olvasták le a (nagyrészt írni-olvasni nem tudó) hívek a példatörténeteket. Más korokban az emberek virággal üzentek egymásnak, öltözékük, hajviseletük és egész külsejük egyértelmű információt közvetített
környezetük felé. Manapság azonban a jelképhasználat terén némi káosz tapasztalható, ebből következően kódolásuk is problémássá vált.
Talán ez az egyik oka annak, hogy az európai ember mintha egyre inkább idegenkedne az absztrakciótól. Nyögi ezt a jelenséget – az élet
minden terén – az elvont gondolkodás, így szükségképpen a kortárs
művészet is. Pedig a ma embere szintén képes volna olvasni az évezredes szimbólumokat, ha nyitott volna azokra. Éppen ezért jelentett
üdítő színházi élményt Zs. Vincze Zsuzsa és Zsuráfszky Zoltán alkotói
estje. Napjaink egyre inkább teret hódító, felpörgetett tempójú virbli
áradatával szemben (amely leginkább a „ki-tud-többet-jó-erősenodacsapni-egy-másodperc-alatt-mindegy-milyen-minőségben” ars
poeticával fémjelezhető) a SZRLM című est a néptánc és a népzene
líráját emelte ki. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes és vendégeinek
előadásában egyrészt Arany János, Ady Endre, József Attila, Vörösmarty Mihály és Móricz Zsigmond művei alapján készített koreográfiákat láthatott a közönség népzenei ihletésű zeneszámokra, másrészt
a magyar népdalokban és népzenében rejlő mély dráma elevenedett
meg egy-egy rövid, tematikus darabban, mégpedig igen hosszú időszak, több évtized terméséből válogatva.
Balassi Bálint korában a versek javarészt még dallamra születtek. Mi
azonban már jó ideje a versek utólagos megzenésítéséről, jelen esetben pedig irodalmi művek néptáncformanyelven való interpretálásáról is beszélünk. Zene és tánc ősidőktől fogva összetartoznak. Ahogyan mondani szokták: a tánc olyan vers, amelynek a mozdulatok

a szavai. A zenei érzék a költőknek is szükséges, nélkülözhetetlen
ajándéka kellene legyen, hogy olyan alkotások szülessenek, amelyekben él a zenei lüktetés, magával ragadó a ritmus, s nyilvánvaló
bennük az a hajlékonyság és zeneiség, amelyre érzékeny rezdüléssel
reagál az emberi fül – vélte zeneszerzőnk, Farkas Ferenc. Czigány
György továbbfűzte e gondolatmenetet: „Mindenki tudja: költészet
és zene édestestvérek. Minden vers tele van zenei elemekkel: rím,
ritmus, hangszín, dinamika a klasszikus kötött vers ezernyi változatában, de orgonapontos szerkezetek a szabad versben; frazeálás,
a verssorok, gondolatok ívének zenei építkezése a prózaversben is.”
A költőben meg kell, hogy szólaljon a szavak zenéje, mert ha nem
így volna, az epikát művelné. Kodály szavaival: „A ritmus egyfelől
a táncból ered, onnan hozza magával az ősi, ösztönös mozdulatok időbeosztását, hangsúlyait. Másfelől a nyelv nyomja rá bélyegét. Dallam
és szöveg egymástól el nem választható, osztatlan egység.” Ha pedig
a költészet és a zene édestestvérek, akkor a tánc is szükségképpen
közeli rokona a lírának. Az alkotópáros minderre pontosan ráérzett.
Ahogyan a műsor elején maguk is elmondták, Zs. Vincze Zsuzsa és Zsuráfszky Zoltán elkötelezettsége, szerelme a néptánc,
a népzene iránt, egymás és hazájuk iránt több évtizede töretlen. Ez
a pozitív, életigenlő szemlélet sugárzik a táncban elregélt balladáikból is. Tisztán, őszintén, maníroktól és hatásvadász elemektől mentesen, a legősibb, egyszerű térformák erejét és a korszerű világítási
effekteket kihasználva festik a néző elé az érzelmeknek azt a palettáját, amely mindenkit megérint és elbűvöl, aki népzenével-néptánccal foglalkozik. E jelenség titka talán abban rejlik, amit Kodály
úgy fogalmazott meg: a magyar ember megtartotta különös lelkiségét, amelynek két legmegfoghatóbb megnyilvánulása a nyelv és
a zene. Ezek a művek tehát anyanyelvünkön szólítanak meg.
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Vörösmarty Mihály A vén cigány című költeményére Zsuráfszky
Zoltán 2012-ben, a hódmezővásárhelyi Bessenyei Ferenc Kulturális Központ ünnepélyes felavatására készítette el az alkotói est legkülönlegesebb darabját, amelyhez a „zenét” Bessenyei Ferenc szavalata szolgáltatja, annak ütemét, lendületét, dinamikáját követik
a férfitáncosok mozdulatai. Vörösmartynak e műve a népköltészetünkre jellemző magyaros verselés szép példája, amelynek ritmusát
az egyenlő időközönként előforduló hangsúlyos szótagok alkotják.
Szöveg, ritmus és mozgás zenei dallam nélkül, még sincs hiányérzete
fülünknek. Talán mert a vers lüktetésében dallam, ritmus és szöveg
hajdani egységét érezzük.
A műsorszerkesztésnek köszönhetően az intenzív érzelmi hatások egymást váltják: a Tánc a hóban (Zsuráfszky Zoltán alkotása)
elgondolkodtat az elmúlásról és nosztalgiát ébreszt a harmincon
(?) túliakban, a Pillangóval (Zs. Vincze Zsuzsa koreográfiája) átéljük
a kényszerű nász és a reménytelen szerelem gyötrelmét, a Két kápolnavirágban (szintén Zs. Vincze Zsuzsa kompozíciója) meggyászoljuk a háború által kettétört fiatal életeket, majd megmosolyogjuk
a hoppon maradt, csapodár Betyárt (Zs. Vincze Zsuzsa művében),
hogy csak néhány darabot említsünk. Az est zenei anyaga, szerzői és
előadói névsora parádés: Kis Ferenc, Lajkó Félix, Szarka Tamás, Éri

Péter, Balogh Kálmán vagy ifj. Csoóri Sándor művei mellett egyes
számok remekül szerkesztett, művészi minőségben eljátszott, autentikus népzenére készültek. Gyönyörűek az előadásban felvonultatott
népviseletjelmezek. A férfikar nem elenyésző része azonban – nyilván a járvány okozta kényszerű leállások eredményeképpen – derékban-hasban kissé erős, amit még szerencsétlenül ki is hangsúlyoz
a derék fölé felhúzott nadrágöv. A szólisták közül Barka Dávid mozgásának ritka eleganciájával, Tókos Attila pedig rendkívüli mozgáskészségével és szuggesztív színészi játékával tűnt ki.
Akik tanúi lehettek az egykori Kodály Kamara Táncegyüttes 1986-os,
forradalmi hangulatú bemutatójának, azok számára az est csúcspontját minden bizonnyal Zsuráfszky Zoltán Hidegen fújnak a szelek… és
Fordulj kedves lovam… című klasszikusai jelentették, amelyeket Sebestyén Márta énekével, színpadi látványukban megfiatalítva láthattunk viszont, és amelyeket értő átéléssel táncoltak el az ősbemutató
idején még meg sem született fiatalok. A Hidegen fújnak 2021-ben
is üt, a Fordulj kedves láttán-hallatán pedig ugyanúgy elfacsarodik
a felnőtt szív, mint valaha a gyermeki tette a nyolcvanas években.
A költészetre óriási szüksége van a XXI. század Európájának. És szerelemből sosem lehet elég…

Idesereglik, ami tovatűnt,

avagy Énekes madár táncszínjáték formájában
D a r a b o s Pé te r / M i h á l y i G á b o r / M ó d o s M á té / i f j . Z s u r áf s z k y Zo l t á n : I d e s e r e g l i k , a m i tov a t ű n t
– Ó d a a z é n e ke s m a d á r h oz – M a g y a r Á l l a m i N é p i E g y ü t te s , p r e m i e r : 2021. o k tó b e r 1. , H a g yo m á nyo k H á z a

Manapság nem új keletű dolog a néptáncműsorok modern mozgás-, hang-, kép-, szövegelemekkel való kibővítése,
sőt, mondhatni már az amatőr néptánccsoportoknál is elvárás, hogy valamely társművészet szerves része legyen
a produkciónak. Az viszont, hogy a mindvégig táncosokkal előadott, komplett színészi képességeket igénylő szerepek
alkotják az előadás törzsét, valóban újszerű rendezői megoldás.
Szöveg: Fodor Zsófia I Fotó: Jekken Péter

Idesereglik, ami tovatűnt – Óda az énekes madárhoz címmel Tamási Áron Énekes madár című szerelmes székely
népi játékát keltették életre a Magyar Állami Népi Együttes
művészei, kiszélesítve annak történeti, időbeli síkját, a megszokottnál nagyobb hangsúlyt helyezve a prózai szerepekre.
A fogadtatást nem bízzák a véletlenre, a műsorfüzet igyekszik felkészíteni minket a váratlan élményre. Épp emiatt –
nem titok – kis félelem tölti el az embert, hisz hányszor
fordult már elő, hogy nézőként izgulhattunk a táncosokért,
a zenészekért, akiknek érezhetően új feladatokkal kellett
megbirkózniuk, számukra idegen pályán kellett mozogniuk.
Jelen esetben a szereplők megkímélnek minket az ilyen pillanatoktól, a legelső perctől kezdve bebizonyosodik, hogy
uralják a terepet, és átadhatjuk magunkat a színpadi események sodrának. Emiatt óriási elismerés illeti mind a főszereplőket, mind az egész tánckart.
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Lehet, hogy a párbeszédek és a táncos-énekes részek
egyensúlyban vannak, de a próza történetközvetítő mivoltja
miatt mégis a beszédet érezzük főszerepben, a tánc inkább
hangulatfestő, kiegészítő funkcióba szorul. A manapság egyre inkább gondolkodásra sarkalló táncszínházi előadások
nézőiként jelen esetben csalódottságot érezhetünk, hisz
készen kapunk mindent, és mintha homályba veszne maga
a táncnyelv komplex, rejtélyes kifejező ereje.
Ha a dráma cselekménye meseszerűen tárul is elénk, a mögötte megbúvó szimbólumok, metaforák hálózata lehetőséget ad gondolati elmélyülésre, elmélkedésre, szubjektív
élmények felszínre törésére. Tamási Áron művében három
lánytestvér, három párkapcsolat története áll a középpontban. Gondos Eszter és Regina, a két negyven felé közeledő
vénlány csak a falu megbecsüléséért és az ehhez szükséges
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házasságkötésért küzd. Viszont csak kihűlt kapcsolatuk fogságában kínlódnak, párjaik, Máté és Lukács mindent elkövetnek, hogy halogassák a családalapítást. Minden irigység,
harag, bosszú a két fiatalon, Magdón és Mókán, valamint
őszinte szerelmükön csapódik le. A két fiatal kapcsolata mutat példát, hogy csakis az őszinte, önfeláldozó szeretet képes az akadályok leküzdésére, a boldogság elérésére, egy új
élet kezdetére. Az előadás alatt nemcsak Esztert és Reginát, valamint vőlegényeiket, hanem egyre inkább magunkat
is célkeresztben érezzük. A jó–rossz, az öncélú–önfeláldozó, az öntudat–ösztönén pólusok közötti állandó lebegés
saját belső világunknak is tükröt állít.
De a madár, mint a két világ közti szárnyalás szimbóluma,
ezen előadás kapcsán további érdekes dimenziókat tár ki:
autentikus–kortárs, régi–modern, népi–művi kettőssége
végigkíséri az előadást. És mint ahogy anno, Illés Endre írta
Tamási Áron művéről: az Énekes madárban a „valóságnak
nincs vége, mikor a mese elkezdődik, vagy ha úgy tetszik,
a mese is valósággá teljesedhet”. Ez a kettősség, ez a két
világ közötti közvetlen átjárás jelen előadásban a művészi
eszközökre is igaz. A színtiszta, autentikus néptánckincset
bármikor kortárs mozdulatok követhetik, a népzenei dallamok modern zenei feldolgozásokba, hétköznapi hangeffektusokba csaphatnak át, a népi találós kérdés XXI. századi
szleng nyelvezetben szólalhat meg, és hol hétköznapi ruhadarabokat, kiegészítőket, hol székely mintákat rejtő, stilizált
színházi jelmezeket, hol autentikus székely népviseleteket
láthatunk.
A tánckincs természetesen a székelyföldi dialektusterület
egészéből táplálkozik. A kiválasztott táncanyagok dinamikában, temperamentumban szerves egységet alkotnak a történettel, a táncnyelv észrevétlenül váltja fel a párbeszédeket, monológokat, nem megtörve a történet folyamát, hangulatát. A tánc mégiscsak az utolsó, lakodalmi jelenetben
szólal meg igazán, amikor színtiszta autentikus táncanyagot
a maga funkciójában, természetességtől sugárzó táncosokkal élvezhetünk. A bonyolult kompozíciók mellett természetességében, egyszerűségében ez mindenképp az előadás
emlékezetes pillanatai közé tartozik.
A farmerdzseki, hátizsák többszöri megjelenése kétségtelen, hogy utalás a mai korra, a fiatalságra, a hagyományok
továbbélésére, a megfogalmazott igazságok örökérvényére.
A színpadi viseletek egészén gondolatiság, következetesség,
kiváló arányérzék érződik. Szép színpadi megoldás, hogy
a székely motívumokat és jegyeket tartalmazó stilizált népi
viseletek színeinek külön jelentéstartalmuk van. Gondos
Eszter és Regina ruhája valószínűleg nem véletlenül zöldben, a méreg, a gonosz, a féltékenység színében díszeleg.
Mint ahogy Magdó piros ruhájáról egyből eszünkbe jut a
székely viselet, a szerelem, a szív, az érzelem. És az egész
előadásban nagyon finoman, egyáltalán nem hivalkodóan
végigkísér minket a piros–fehér–zöld különböző árnyalatai
alkotta összkép.
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Nemcsak a szó szoros értelemben vett szövegkönyvre, hanem az előadás viselet-, tánc- és zenei világára is mondhatjuk, hogy a nép- és a műköltészet szerves, izgalmas, hihető
egységet alkot.
Tamási Áron műveiről egyből a székely furfangra, tréfákra, elmés feleletekre asszociálunk. Azonban az korántsem
köztudott, hogy a szerzőnél ezen elemek használata soha
nem öncélú, hanem egy mögöttes és magasabb szerkesztői
kompozíció szolgálatában áll. Az író kifejezetten törekedett
egy újszerű népdráma megalkotására, hogy szakítsanak az
álnépi darabok műromantikus világával. Önkéntelenül látjuk
a folklór színpadi megjelenítésével való párhuzamot. Hányszor szembesülünk különböző színpadi művekben a magyar
néptánc hamis képével: az „álnéptánc” sztereotípiákkal teli,
idilli, vidám, műromantikus világával. És most úgy érezzük:
tökéletes a párosítás, a helyén van minden. A székely népi
játék, a néphagyomány, a gondolatiság egymásra talált, és
ezen előadás keretében természetes, hiteles és hihető egységet alkotnak. 

HATÁRTALAN
TÁNCFOVÁROS 2021
H a t á r o n t ú l i h i v a t á s o s n é p t á n ce g y ü t te s e k fe s z t i v á l j a , 2021.
o k tó b e r 7–10 . , H a g yo m á nyo k H á z a
N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

Csodálatos előadás-sorozatot láthatott, aki október 7. és 10.
között ellátogatott a Hagyományok Háza Határtalan Táncfőváros
című programjára. A rendezvény keretében a közönség koncentráltan ismerhette meg a legújabb határon túli előadásokat.
Négy napon keresztül nyolc együttes mutatkozott be a színpadon,
ezenkívül koncerttel és a vajdasági Fokos, valamint a Kárpátaljáról érkezett Sodró zenekar táncházával várták az érdeklődőket.
A korábbi évek hasonló programjai alapján sejteni lehetett, hogy
ezúttal is izgalmas és inspiráló körképet kapunk az egyes műhelyekben folyó munka legfrissebb hajtásaiból.
Szöveg: M. Nagy Emese I Fotó: Dusa Gábor

NAGYVÁRAD TÁNCEGYÜTTES: KATONAÉNEK
A nagyváradi együttes mindig izgalmas produkcióval érkezik. A kiváló tánckar ezúttal magyarországi szerzőkkel szövetségben született, hazai trendek hatását is felvillantó előadással mutatkozott be.

Gondos Eszter – Borbély Beatrix
Gondos Regina – Hetényi-Kulcsár Klára
Gondos Magdolna – Aranyos Norina
Bakk Lukács, férfi – Kiss Balázs
Préda Máté, férfi – Farkas Máté
Kömény Móka – Szabó Zsombor
Kömény Ignácné – Bánhegyi Nikoletta
Boszorkány – Jávor Katalin

A huszadik századi háborúk sorát egyéni sorstragédiákon, a
kapcsolatok, családok szétszakadásának történetein keresztül ragadták meg az alkotók. Egyéni, bár sokakkal osztozó
sorsok rajzolódnak ki a történelmi események hátterében:
jól érzékelhetően mutatja be a darab, hogyan is néz ki egy
háborús időszak fonákja. A Kárpát-medence folklórja bőséggel őriz emléklenyomatokat erről.

Menyasszonyok és vőlegények, feleségek és férjek, anyák és
fiúk, gyermekeikkel egyedül maradó nők és hazájukért önmagukat feláldozó férfiak búcsúznak egymástól: keserűség és
a hazatérés reménye egyszerre sugárzik a színpadról. Húsbavágóan őszintén, finom játékkal mutatja meg a darab a magukra maradt asszonyok fájdalmát, kiszolgáltatottságát, dühét
és reményeit, a veszteségeken is felülemelkedő kitartását. Az
egymást támogató leányok-asszonyok mellett nem hallgat a
mű a leányanyasorsról, a falusi világ kegyetlenségéről sem.
A színpadon használt kellékek (teknő, lavór, törülközők,
kendők), viseletdarabok, zakók, cipők szinte mind szimbolikus jelentőségűvé válnak egy-egy színben, olykor szerteága-

Zenei rendező és szerkesztő: Pál István Szalonna
Látvány: Árvai György
Jelmeztervező: Szűcs Edit
Fény: Fodor Zoltán
A rendező munkatársa: Kutszegi Csaba
Rendező-koreográfus: Mihályi Gábor

Nagyvárad Táncegyüttes:
Katonaének
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zóan gazdag jelentéseket sűrítve egy-egy jelenetbe. A zeneileg nagyon átgondolt, Bartók Béla és Kodály Zoltán katonadalgyűjtéseiből inspirálódó előadás zenei szerkesztője
Kelemen László volt, a rendező-koreográfus Mihályi Gábor
munkáját pedig négy fiatal segítette: Almási Berta, Bacsó
Lilla, Darabos Péter és Módos Máté.
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES: 70 ÉV SZÍNEI
A 70 év színei című ünnepi műsor a Magyar Állami Népi
Együttes hét évtizedének legsikeresebb előadásaiból készült sokszínű és izgalmas válogatás. Történeti és hagyománytörténeti szempontból állt össze, amely nagy alkotó
elődök ikonikus műveit elevenítette fel.
Rábai Miklós 1950-ben kapott megbízást az együttes megszervezésére, első fellépésükre 1951. április 3-án került sor
az Operaházban, a Mojszejev Együttessel közösen. Az első
önálló bemutatójuk pedig a Városi Színházban (most Erkel
Színház) volt, 1951. május 14-én. A legendás kezdetekre ezúttal Rábai Miklós Kállai kettősével, a Négy férfitánccal és
a Háromugróssal emlékeztek.
Izgalmas kaland a néző számára végigkövetni hét évtized változásait, egyszerre tánctörténeti, táncesztétikai barangolás
és nosztalgikus pillanatok sora. Nem csupán táncban és zenében tisztelgés ez a műsor az együttesalapító és a későbbi
nagy formátumú alkotóegyéniségek előtt, hanem az összekötő szövegekkel segít is az előadás korban és szemléletben
elhelyezni a látott műveket. Talán csak az utóbbi másfél-két
évtizedhez kapcsolódva kellett volna kicsit több magyarázat,
nagy volt az ugrás a legendás Timár Sándor-féle autentikától
(Öt legény, Szatmári és Kalotaszegi táncok) a néptáncot és a
népzenét csak kiindulási alapnak tekintő vagy szinte teljesen
nélkülöző modern kísérletekig. Olykor kissé mesterkélt a
szövegmondás, főként a megszaggatott mondatok az együttes mai hitvallása kapcsán. Üdítő kivétel a Bartók szavait idéző, természetesen megszólaló ifj. Zsuráfszky Zoltán.
A társulat mai világát olyan emlékezetes villanások idézik fel,
mint a Naplegenda vonatjelenete, a Magyar rapszódia részlete, a cserregő-csúfolódó lánykar a Hajnali Holdból vagy
a Megidézett Kárpátalja nagypaládi cigánytáncai.
A háttérben futó filmrészletek fontos háttér-információk-
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kal, magyarázatokkal járulnak hozzá a színpadi történésekhez, sokszor színesítik, gazdagítják, újabb megvilágításba helyezik egy-egy korszak viszonyát a népi kultúrához, a színpadhoz és mindkettő hagyományához.
A zenei kíséret és a szerkesztés is lenyűgöző, emlékezetes
pillanatokkal teli, Kubinyi Júlia énekesként kiválóan helytáll.
Tiszteletre méltó, ahogyan az együttes a múltjához viszonyul, ahogyan fontosnak tartja, hogy újra és újra visszatérjen
a saját gyökereihez és a folklórtradícióhoz. Azzal, hogy újra
és újra megmártózik ebben a kultúrában, hogy felfrissíti az
emlékeit, újabb inspirációkat nyerhet, gazdagíthatja nyelvét
és színpadi erejét. Így a társulatnak mára olyan kifejezéskészlete van, amely lehetővé teszi, hogy táncszínházi előadásaikban is képesek legyenek arra, hogy aktuálisan megfogalmazzák magukat a hagyomány nyelvén.
HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES:
ÉKES GYERGYÓ
A Csíkszeredából érkezett Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes Ékes Gyergyó című előadása a táncfolklorisztikailag kevésbé ismert Gyergyói-medence tánc- és zenekultúrájába nyújtott betekintést.
Bartók Béla, Kodály Zoltán és Molnár Antal huszadik század
eleji gyűjtései már felhívták a figyelmet Gyergyó jellegzetes,
karakteres, ősrégi dallamaira, hangszeres zenéjére és ezek
alapján táncaira is, de a később e Maros menti falvak feltérképezése háttérbe szorult. Az ötvenes évek óta alig néhány
táncgyűjtés készült a medencében. Sok más vidék népzenei
hagyatékához hasonlóan a gyergyói nem került be a hetvenes években indult táncházak repertoárjába.
A darab rendezői, Farkas Tamás és Farkas Ágnes a kétezres
évek elejétől faluról falura járva készítettek filmfelvételeket
a medence településein, csodás táncosegyéniségeket, énekeseket, zenészeket találva. Az így fellelt kincsestár a korábbi gyűjtésekkel, a megkerülhetetlen Hazug Pista történeteivel kiegészülve került színpadra. A Gyergyói-medence hangulata, táncainak, dalainak, ereje, energiája, ékessége nemcsak az alkotókat babonázta meg, hanem azt is magával
ragadja, aki csak nézőként részesül az élményből.

A műsorban helyet kaptak a terület veretes táncai, énekei
mellett a korai polgárosulás, valamint a székely tánctanítók
hatására kialakult újabb stílust jelentő formák is, egészen
egy-egy beatdal folklorizálódott változatáig, felvállalva ezek
jelentőségét, létjogosultságát és érdekességét. Ahogyan
a falusi gyakorlatban, úgy a színpadon is megfér egymás
mellett a kiemelten hangsúlyos Mária-tisztelet, a fonóbeli
játékok és formatáncok füzére, a ceppel és a valcer a régebbi stílusú táncokkal. Színre kerül a gyergyócsomafalvi Köllők
sajátos verbunkja is, talán csak Bonka Ferkó tánca kelthet
kínosan kettős érzelmeket a háttér ismerete nélkül. Bonka
Ferkó sánta volt, ennek ellenére nagyon szeretett mulatni.
Az ő jellegzetes, szaggatott mozgását utánozzák a kilyénfalvi
és újfalusi férfiak és nők, ma már csak kérésre, korábban
a táncrend részeként, a mulatság végén. A mai fiatalok már
nem ismerik a táncot, de a mondás él közöttük: „reggelig
iszunk, és eljárjuk a Bonka Ferkóét”.
Az együttes tagjai kiváló előadók, színészi játékban, szöveges előadóként is megnyerő jelenségek. Hazug Pista – polgári nevén
Köllő István, öt éve elhunyt baktai remete, mesemondó (akinek
történeteiben olyan osztálytársai voltak, mint Lenin, Sztálin és
Ceaușescu, sőt még a pápa is vígan elkvaterkázott vele) – történeteit olyan hitelesen adják elő, hogy már-már igaznak hisszük.
Különösen jó látni, hogy mennyire széles korosztály jelenik meg

együtt a színpadon. Zeneileg is rendkívül színes, meglepetésekkel
teli az előadás, sokféle zenekari formációt és hangzásvilágot láthatunk-hallhatunk, köszönhetően András Orsolya és Mihó Attila
zenei szerkesztőknek és a kiváló zenészeknek.
IFJÚ SZÍVEK TÁNCSZÍNHÁZ:
AUTENTIKA – SAJÁT ANYAG
A pozsonyi Ifjú Szívek Táncszínház évtizedek óta a szlovákiai
magyar kulturális élet és táncművészet egyik legfontosabb
műhelye. A tradicionális táncos-zenés formanyelv és viselet
nemcsak a hagyományos néptáncelőadások során, hanem
elgondolkodtató, összetettebb jelenségekre rámutató műveikben is fontos szerepet játszik.
Autentika – Saját anyag című táncelőadásuk a Szlovákia területén élő nemzetiségek hagyományos tánc- és zenekultúrájáról kínál komplex képet a nézőnek. Elemzi, bemutatja
és korszerű színpadi eszközök segítségével dolgozza fel hagyományainkat.
Hégli Dusán együttesvezető, az előadás koreográfusa és
rendezője fontosnak tartotta röviden felvezetni a produkciót. Lényeges elméleti, elvi háttérkérdéseket, dilemmákat
vetett fel az autentikával kapcsolatban. Érdemes végiggondolnunk, mit látunk és mit értünk a színpadon látott jelensé-
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ben: a cigánytáncjelenetek vagy a csepergő vizet megidéző,
finoman árnyalt részlet a mű talán leghatásosabb pontjai.
Az előadás egészéből mégsem rajzolódik ki több asszociatív
jelenetek soránál. Néha pedig az alkotói szándék nem egészen világos: a műben megjelenő imádságos részletek vagy
a parasztpieta-jelenet nagyon erőteljes hatást kelt. A kenyértörés brutalitása és a kocsmakörnyezetben megjelenő
bor esetén viszont óhatatlanul felmerül a kérdés: e szimbólumok deszakralizálása vajon mennyiben köthető a tisztaság
fogalmához? Néhány ponton az az érzése a nézőnek, hogy
a könnyű kézzel odavetett vázlatoknál, illusztrációk laza füzérénél sokkal több erő és lehetőség rejlene a koreográfiákban és a táncosokban.
gekből, mit tartunk az eredetről és eredetiségről, és mit jelenthet mindez felvidéki kontextusban. Hogyan néz, nézhet
ki itt a tradíció, és milyen lehet a rekonstruált hagyomány
Pozsonyban? Töredékekből mi az, ami megrajzolható, és az
mennyire tekinthető hitelesnek: mennyire lehet például autentikusnak tekinteni egy megmaradt zenei keretre ráhúzott, rekonstruált táncot?

fonódnak össze, tulajdonképp mintha három külön, párhuzamosan futó előadást néznénk. A kiemelt dobogón egy
férfi szólistát láthatunk, mozgásával a koreográfus a versek
hangulatának közvetítésére, olykor árnyalására törekedett.
A műsorban megjelenő néptáncok inkább színesítésként hatnak: Gyimestől a Mezőségen és Kalotaszegen át
a Nyárád mentéig kísérhetjük a költő életútját.

Az előadás abból az óriási, ám sok helyütt töredékes tudásanyagból merít, amely az elmúlt évszázad során, Bartók Béla és
Kodály Zoltán első Nyitra-vidéki gyűjtéseitől kezdve napjainkig
a Felvidéken összegyűlt. Az alkotók törekedtek az első világháború előtti emlékekig visszanyúlni zenében, táncban, viseletben.

Az alkotók szavaival élve „egy kényelmes, enyhe, élő zenével
és bejátszott, írott zenével gazdagított előadás” létrehozására
vállalkoztak. A darab rendező-koreográfusa Juhász Zsolt, munkatársa Ágfalvi György, a zene ifj. Csoóri Sándor munkája.

Lenyűgözően gazdag az a táncos, zenei és látványvilág,
a keszkenőtől a főkötőig, ékszerekig, nyakkendőig és kalapdíszekig megkomponált viseletkincs, ami az egyes táncok
kapcsán színre kerül, legyen az ipolysági, gömöri, Nyitravidéki vagy épp abaúji.
Hegedűs Máté és Király Miklós prímások virtuóz játéka pedig a közelmúlt neves felvidéki prímásainak muzsikája mellett Bihari, Lavotta és a pozsonyi kávéházak cigányzenészeinek 19. századi levegőjét hozza a terembe.
MAROS MŰVÉSZEGYÜTTES:
VALAKI JÁR A FÁK HEGYÉN
Novák Ferenc forgatókönyve alapján készült a Valaki jár
a fák hegyén című, Kányádi Sándor verseire épülő produkció a marosvásárhelyi Maros Művészegyüttes előadásában.
A darab bemutatója 2019. június 20-án, a költő halálának
első évfordulóján volt.
A műsorban négy vers hangzik el egy színművész tolmácsolásában, és arra törekedtek, hogy a versek hangulatát
a koreográfiák is erősítsék. A Kányádi Sándor hangján megszólaló versrészletek nagyon megindítók. Lírát átírni táncba, mozgásba nem egyszerű. Kihívást is jelentett a koreográfusok számára, főleg az, hogy milyen olvasatot, értelmezést közvetítsenek a nézők felé, miközben a mozgásnak
nagyon kifejezőnek kell lennie. Meglepő viszont, hogy nem
egy egységes mű született, a produkció egyes szálai alig-alig
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HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES: TISZTA
A tiszta melléknévhez kapcsolódó asszociációkból született
az előadás a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes
műhelyében, és azt tűzte ki célul, hogy a szó megannyi árnyalatát megmutassa közönségének.
Egyértelműen kínálkozott a víz, mint a tisztaság, megtisztulás jelképe, s ehhez kapcsolódóan a forrás is, elsődleges és
metaforikus értelmeiben egyaránt. Faluhelyen kézenfekvő
a tisztaszoba felidézése, ezekre a motívumokra támaszkodott a darab díszletezése is. Kredencek, lócák, ládák, székek,
szekrény, ágy, tükör képezik a színpad berendezését. Némelyik stílusosabb, másik kevésbé, van, amelyik kreatívan kerül
játékba, más bútordarabok néha inkább nehézséget jelentenek, sőt egy-egy jelenetet félig-meddig ki is takarnak.
A tiszta szerelem változatai sokszínűen, gazdag kapcsolódási formákkal, kifinomultan megoldva kerülnek színre,
a páros táncokban pedig az egyes párokat összefűző egyedi,
személyes kapcsolatok is plasztikusan megmutatkoznak.
A tánc- és zeneanyagot Gyimesből, Marossárpatakról,
Magyarpalatkáról, továbbá a Dél-Alföldről, Somogyból és
a Felső-Tisza vidékéről merítették. A mű látványos megjelenítésében Horváth Zsófia magyarországi és Melles Endre
sepsiszentgyörgyi koreográfusok mellett – lenyűgöző, átfordítható szoknyáival – a felvidéki jelmeztervező, Furik Rita
volt a rendező, Juhász Zsolt segítségére. Az alkotók jellegzetes kézjegyei jól felismerhetők az egyes táncos elemek-

Kiváló együttest láthatunk ugyanis a színpadon, táncban,
szövegmondásban, színpadi játékban, énekben is figyelemre
méltó, amit megmutatnak. Nagyon jól szól a zenekar, együtt
lélegeznek a darabbal, átgondoltan, érzékenyen szerkesztett az ifj. Csoóri Sándor által jegyzett zene is. Egyszerűen
a koncepció tűnik túlságosan lazának ennyi nagyszerű alkotás egybegyúrásához.
UDVARHELY NÉPTÁNCMŰHELY:
VILÁGSZÉP NÁDSZÁLKISASSZONY
A székelyudvarhelyi társulat darabjában a nádszálba rejtett
királylány után útnak induló, kicsit önhitt királyfi egyszer
csak a legsötétebb bugyorban találja magát, és az onnan kivezető küzdelmes út során válik igazán érett, felelősségteljes férfivá. Megvív farkassal és sárkánnyal, végül kiszabadítja
a boszorkány karmaiból a nádszálba zárt élet forrását.
Minden ízében kitalált, a Benedek Elek-mesét hűen követő,
játékos, lendületes színpadi mű született.
Az egyszerű, de kiválóan használható, színes építőkockákat idéző díszlet, az előadásban megjelenő gyermekdalok, mondókák, játékok igazán közel hozzák a történetet
a mai gyerekekhez is. A jó stílus- és arányérzékkel alkalmazott táncok, olykor humoros vagy akrobatikus jelenetek
gördülékenyen pergetik az eseményeket, úgy, hogy közben
a mese félelmetesebb, lelki mélységekbe vezető rétegeit is
meg merik mutatni az alkotók.

veszedelem után a Gyimesi-szoroson át a moldvai csángó
magyarok földjére, majd onnan Bukovinába. Itt öt falut alapítottak, megerősödtek, de a huszadik század világégései
miatt előbb Bácskába, majd a Dunántúlra, a Tolna megyei
Völgységbe telepítették őket a magyar hatóságok.
Az ember bizony megborzong, amikor belegondol, hogy
olyan reménytelen körülmények, annyi kényszerű vándorlás
és újrakezdés között, ami nekik osztályrészül jutott, hogyan
sikerült az önazonosságukat ilyen szilárdan megtartani. Tőkés Csaba Zsolt rendező-koreográfus vezetésével a darab
alkotói ennek a titoknak eredtek nyomába.
A csíki verbunk és sorozásjelenet után a kényszerű vándorlás gyimesi, moldvai, bukovinai képei következnek. Zenében,
táncban, viseletben mozzanatról mozzanatra láthatók a változások a különféle népekkel, kultúrákkal való találkozások
hatására. Az előadás a háttérben, árnyékképként megjelenő
19. század végi al-dunai szerb világgal és az első világháborút
idéző hangulattal zárul. Egyszerre szomorú és gyönyörű.
A kellékként használt utazóládák és a csíkiak jellegzetes
hangszerei, a gardonok együtt jelképezik a nehézségeket
és a mindig megújulásra késztető életerőt. A szétszedettösszerakott, sokszor megszólaló, máskor felfüggesztett, olykor bölcsővé, teknővé átalakuló hangszereken megjelennek
a székelység szimbólumai, a nap és a hold, valamint – erős
katolikus hitükhöz kapcsolódva – a kereszt is, olykor a szent
helyekre igyekvő búcsúsközösséget, egy-egy keresztalját is
megidézve. Az utazóládákhoz a házépítés, a megtelepedés,
az otthonteremtés, a megérkezés, a befogadás, a beolvadás,
majd az újra kiválás fájdalmasan szép rítusai kapcsolódnak.
Mindez Pál István Szalonna által jó érzékkel válogatott dallamokkal kísérve, Samu Etel Imola énekes finom, érzékeny
előadásmódjával és a szinte filológiai érdekességeket rejtő
csíki, gyimesi, moldvai táncos, valamint zenei párhuzamok
megvillantásával. Tanúi lehetünk, ahogyan több évszázad
hányattatásai között sokféle nép fiaival-lányaival találkozva
sok új elemmel gazdagodó kultúrájuk hogyan őrizte meg
mindmáig székely gyökereit. 

„A mesék örök tudásából táplálkozva valljuk: ha rálelünk valódi
zengő részünkre, égről és földről is mosolyog bennünk a Rend”
– vallják az alkotók, Molnár Szabolcs zeneszerző, Prezsmer
Boglárka dramaturg és Iváncson László rendező-koreográfus.
BEKECS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ: KERESZTÚTON
A Határtalan Táncfőváros fesztivált Erdély legfiatalabb, 2007ben alakult hivatásos táncegyüttese, a nyárádszeredai Bekecs
Néptáncszínház Keresztúton című produkciója zárta. Előadásuk a küzdésben, kitartásban és emberségben hihetetlen
példát mutató, sokáig bujdosó, sokat szenvedő, de végül
a hazában újra hont találó bukovinai székelyek előtt tiszteleg.
Végigkövethetjük történetüket, útjukat Csíkból a madéfalvi
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Közel két évtizedes szünet után jelenik meg
ismét a Tánctudományi Tanulmányok: a „legendás” évkönyv, tánctörténész-generációk
igazodási pontja, a szakmailag nélkülözhetetlen, szívesen olvasott és tánckutatók számára áhított publikációs fórum. 1958–2003
között 22 kötete látott napvilágot szaktanulmányokkal, forrásközlésekkel, elemző cikkekkel, számos fotóval és ábrával illusztrálva. Az új kötet négy fejezetében (A tánctudomány útjai; A magyar kortárstánc múltja
és jelene; Kortárs táncelméletek és -elemzések; Táncantropológia és táncfolklorisztika) összesen tizenkét tanulmány olvasható.
Szerzőit tekintve örömmel látjuk, hogy mind
több fiatal kutató lát perspektívát a tánccal
való tudományos igényű foglalkozásra.

Komplex áttekintést ad az erdélyi hivatásos magyar táncegyüttes utóbbi évtizedéről a nagyalakú és tartalmas kötet. A társulat vezetőivel, koreográfusaival, meghatározó művészeivel (Deák
Gyula Levente, Kádár Elemér, Ivácson László,
Könczei Árpád, Orza Călin, Furik Rita, Mihályi
Gábor, Sardar Tagirovsky, László Csaba, Juhász
Zsolt, Tekeres Gizella, Melles Endre) készült interjúk után a 2010 óta színpadra állított művek
bemutatása következik, adatokkal, fotókkal, korabeli kritikákkal. A nem kevesebb mint húsz
premierleírás után az együttes közösségi tevékenységéről olvashatunk: találkozók, táborok,
táncházak. A Függelékben a teljes repertoár
megtalálható, a díjak és elismerések, a társulat
eddigi vezetői, tagjai és munkatársai az alapítástól (1990) máig.

A Magyar Táncművészeti Egyetemen folyó
tánctanárképzés Magyarországon egyedülálló.
A kötet elsősorban az intézmény hallgatóinak
készült, bemutatva az oktatásban alkalmazható módszertani eszközök széles skáláját. Ezek
egy része a digitális vagy online eszközök használatához kapcsolódik, összhangban a korszerű
információs és kommunikációs technológiákkal. Más megoldások általános pedagógiai vagy
kommunikációs, ún. „jó gyakorlatok”, amelyek
tapasztalatai megszívlelhetők. A tankönyv a leírtakat a tanulási-tanítási folyamat jellegzetességéhez (elméleti vagy gyakorlati), illetve az
oktatási formához (jelenléti vagy online) igazítva mutatja be, ezzel segítve a tánctanár szakos
hallgatók és a gyakorló pedagógusok munkáját.

Tánctudományi Tanulmányok 2020–2021
Szerkesztette: Fuchs Lívia, Fügedi János,
Péter Petra
Magyar Táncművészeti Egyetem
– Magyar Tánctudományi Társaság,
Budapest, 2021, 404 o.
ISSN 0564-8335

Fekete Réka: Táncösvényeken
30 éves a Háromszék Táncegyüttes
Kiadja a Háromszék Táncegyüttes,
Sepsiszentgyörgy, 2020, 272 o.
ISBN 978-973-0-32801-1

Papp-Danka Adrienn:
Oktatásmódszertani kézikönyv
Tanárszakos hallgatóknak és gyakorló
pedagógusoknak
Magyar Táncművészeti Egyetem,
Budapest, 2021, 92 o.
ISBN 978-615-5852-24-4
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