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Múlhatatlan idÔ

Dresden Frankfurt Dance Company,
Nemzeti Táncszínház,
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Székesfehérvári Balett Színház,
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J U H Á S Z Z S O LT
Úgy tudom, nem volt kész művészeti koncepciója, a helyzet viszont lehetőséget kínált némi korrekcióra. Milyen
irányba mentek el?

65 ÉVES A DUNA
MÛVÉSZEGYÜTTES
HÁRMAS JUBILEUMI ÉV AZ IDEI JUHÁSZ ZSOLT,
A DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES MŰVÉSZETI VEZETŐJE SZÁMÁRA.
HATVANÖT ÉVES AZ EGYÜTTESE, 30 ÉVVEL EZELŐTT KERÜLT
MUCSI JÁNOS AKKORI MŰVÉSZETI VEZETŐ HÍVÁSÁRA
EGY OLYAN TÁRSULATHOZ, AMELYNEK REPERTOÁRJÁT
TÖBBEK KÖZÖTT NÁFRÁDI LÁSZLÓ, SOMOGYI TIBOR,
MOSÓCZI ISTVÁN, FOLTIN JOLÁN, GYÖRGYFALVAI KATALIN,
NOVÁK FERENC ÉS MUCSI ALAKÍTOTTA. EMELLETT 15 ÉVE VEZETI
A HÁROM HAZAI PROFI EGYÜTTES EGYIKÉT.
PÉLI NAGY KATA MŰVÉSZI IRÁNYOKRÓL,
MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEKRŐL ÉS AZ ÜNNEPI ÉVRŐL
BESZÉLGETETT JUHÁSZ ZSOLTTAL. I Fotó: Lakatos János

Igaz, hogy minden egy vállveregetéssel kezdődött?

Épp a Zalai Kamaratánc Fesztiválon versenyeztem kezdő koreográfusként az anyatársulatommal, a Szeged Táncegyüttessel.
Ott tanultam meg még gyerekkoromban a néptánc csínjátbínját, ott kaptam meg az alapokat. Miután lement két koreográfiám a versenyprogramban, kiültem a nézőtérre megnézni
a többiek darabját, véletlenül épp Mucsi János elé, aki akkor,
1991-ben vette át a BM Duna Művészegyüttes vezetését. Megkocogtatta a vállam hátulról, és azt kérdezte, van-e valamilyen
ajánlatom. Nem is értettem, hogy mit akar. Aztán kikötöttünk
a büfében, és érdeklődött, hogy hívtak-e már másik profi táncegyüttesbe, mert ő szívesen látna a Dunában. Telibe talált János ezzel az ajánlattal, mert akkor már épp mehetnékem volt.
Nem azért, mert bármi gondom lett volna a Szegednél, csodálatos évek voltak, de szerettem volna továbblépni a profi
közegbe. Fél évvel később már a Duna Művészegyüttesben
kezdtem, pontosabban augusztus 19-én, 1992-ben.
Mucsi János nemzetközi fesztiválokra, turnékra is rendszeresen vitte az együttest, létrehozta a Duna Karnevált,
amit az ország uniós tagságának évében európai turnéra
vitt. A menedzselés terén léptéket váltott, és nem mellesleg erősen nyitott a nem folklóralapú mozgásnyelvek
iránt is, valamint belefogott a tradicionális alapokon nyugvó színházi kísérletekbe. Mennyire találkozott ez az ön alkotói elképzeléseivel, hiszen nemcsak táncosként, hanem
koreográfusként is számított önre?

Tulajdonképpen ezért is mentem az együtteshez. Már rögtön
az első alkotói próbálkozásomba bekéredzkedett a színház.
Szobrász szakon végeztem Szegeden, vagyis másféle művészeti ágak és képzőművészeti látásmód is inspirált. A városban megnéztem az Imre Zoltán koreográfus által alapított
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Szegedi Kortárs Balett összes előadását, mert hihetetlenül
izgatott az a fajta táncszínházi stílus, az a mély gondolatokkal
terhes alkotói világ, amit Imre Zoli létre hozott. Ő egy nagyon intellektuális színházat alkotott a balettből, és ezek észrevétlenül tereltek abba az irányba. A Duna Művészegyüttesnél Mucsi János is egy ilyen kísérletező alkotó volt. A színpadi
néptáncmozgalom azon részéből érkezett, amelyet Novák
Tata, Györgyfalvai Katalin, Foltin Jolán, Kricskovics Tóni bácsi
neve fémjelezett. Tehát ahol az autentikus néptáncból kiindulva már akkor készítettek kísérletező előadásokat. A kilencvenes években, a rendszerváltást követően nagyon megerősödött a kortárs táncművészet. Ez hatott ránk is, és elkezdtük keresni a kapcsolódási pontokat, hogy ezt hogyan
lehetne ötvözni a néptánccal. János akkor nagyon sok kortárs
alkotót, köztük Földi Bélát, Bozsik Yvette-et, Horváth Csabát,
Kovács Gerzson Pétert hívott az együtteshez koreografálni.
Ez akkor trend volt, de bizonyára akadtak tradíciót féltő
kétkedők, noha a kifejezési formák bővülése sokkal nagyobb teret adott a komplexebb viszonyrendszerek, kapcsolatok, emberi sorsok kifejezésére is. Önnek meg volt
ehhez a tere, hiszen létrehozta a Duna Táncműhelyt,
amely, mondjuk úgy, hogy mindent elbírt.

János már eleve alkotóként is hívott. Idővel vezető koreográfussá nőttem ki magam. 1989 körül jött létre a Duna Táncműhely, amely olyan kísérletező előadások létrehozásának
adott teret, mint A tizedik vőlegény című darab, amit még ma
is játszunk. János 2007-ben úgy döntött, hogy az akkor lezajló fenntartóváltás után (a Belügyminisztériumtól átkerültünk
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz) elmegy nyugdíjba, és ő maga mondta: Zsolt, te fogod átvenni
az együttest.

Mindössze egy hónapom volt felkészülni arra, hogy művészeti vezető leszek. Derült égből villámcsapásként ért, amikor János azt mondta novemberben, hogy január 1-jétől
ő már nincs, és vegyem át az együttest. Időközben a színpadi
néptáncmozgalom egy kicsit más irányt vett.
„Nagyon izgalmas volt a kortárs vonulat,
de azt mondtam, kanyarodjunk vissza az autentikához,
hagyományőrző néptánccal és zenével
készüljenek aktuális mondanivalót közvetítő előadások.”

Vagyis nem nyúlunk hozzá a néptáncmatériához, nem ötvözzük azt kortárs mozdulatokkal, de mégis a darab egy kortárs
előadás legyen. Ezzel azóta is folyamatosan kísérletezek. Természetesen azt a vonalat sem felejtjük el, a kortárs mozdulatok továbbra is megjelennek az együttesnél, például a pár
évvel ezelőtt bemutatott Elmúlt időkből – Bartók és Folk
című előadásban vannak nagyon szép autentikus pillanatok és
vannak kísérletező táncszínházi koreográfiák is. Az együttes
arculatának egyik fő eleme, hogy nagyon komolyan vesszük
a néptáncot, a tánctechnikában magas szintre emeljük az
együttest. Előtte sem volt ezzel probléma, de csak így tudjuk
tartani a versenyt a két nagy profi együttessel, a Magyar Állami Népi Együttessel és a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel.
Kell egyáltalán versenyezni? A létszámot és a költségvetést tekintve is jóval nagyobbak.

Egy szakmán belül kell egy kis versengés vagy inkább kihívás. Mindig azt szoktam mondani, hogy a két nagy együttes árnyékában vagyunk a mi 12 párunkkal. Ha tudom tartani velük a tempót, akkor az jó irány. Vannak közös
produkcióink. Nagyon sokat
dolgoztunk együtt például
Mihályi Gáborral, a Magyar
Állami Népi Együttes vezetőjével, komoly szakmai barátság van köztünk. Rendszeresen hívom az együttesbe,
legutoljára a Héttorony című
darab számára készített egy
csodálatos koreográfiát. Most
pedig én dolgoztam velük egy
húsvéti táncjáték, A kivirágzott
keresztfája című produkcióban, amely az idei Bartók Tavasz darabja. Talán az egyik legszebb élményem pedig az volt,
amikor Martin György, a neves
tánckutató tiszteletére jubileumi előadást rendezett a három
társulat, és három különböző
stílust és művészei irányt nézhetett végig a néző egy estén.

Egy ünnepi műsor mindig a lehető legjobb alkalom arra,
hogy rég nem látott darabokat és közreműködőket állítsanak
színpadra. Hatvanöt év repertoárját pedig napestig lehetne
játszani. Mi dominál majd, a múlt, a jelen vagy a jövő?

Mindig szem előtt tartom a múltat. Ez abból a hagyománytiszteletből ered, amiben felnőttem. Hiszen a néptánc is arról szól, hogy megőrizzük a múlt értékeit. Szoktam mondani
a „dunás” kollégáknak, hogy 20-30 év múlva akkor fognak
megemlékezni rólunk, ha mi is megtiszteljük a régieket azzal, ha egy-egy jubileum kapcsán éltetjük a munkásságukat.
Vagyis nem saját magunk megünneplése egy ilyen műsor, hanem tiszteletadás a múlt megteremtői felé, hiszen ha ők nem
lettek volna, nem taposták volna ki az utat előttünk, akkor
most nem beszélgetnénk a Duna Művészegyüttesről. Minden
egyes műsorunk erről szól. Május 18-án lesz az Emlékeink 65
című előadásunk, ahol Erdélyi Tibor és Mosóczi István műveit elevenítjük fel. Mucsi János két koreográfiáját, az Amazonokat és a Danaidákat most újítottuk fel. Folyamatosan repertoáron tartunk egy-egy retro számot. A jubileumi műsorba meghívunk régi zenésztársakat, például Kunos Tamást,
a Kossuth-díjas Csík zenekar alapító tagját és a szintén ebben
az együttesben játszó Bartók Józsit. Korábban dolgoztunk
Ferenczi Gyuri barátommal, őt is bevonjuk. Nagyon kevesen tudják, hogy annak idején az együtteshez tartozott egy
népi zenekar is, amely az eredeti parasztzenét előadó népzenészekkel ellentétben úgynevezett kávéházi zenét játszott.
Róluk is megemlékezünk, vagyis egy olyan zenekari számot
adnak elő Pál István Szalonna közreműködésével, amely az
együtteshez íródott. A Nemzeti Táncszínház 20 éves jubileumára készítettem egy montázst az előző darabjainkból, ezt is
beleillesztjük az ünnepi előadásunkba, vagyis színes programmal készülünk, amely mind a múltról szól. 
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AJÁNLÓ

A trenditől a klasszikus újítókig
budapest táncfesztivál
2022 . április 28. május 11 ., nemzeti táncszínház

AZ IDEI BUDAPEST TÁNCFESZTIVÁL NÉGY KÜLFÖLDI TÁRSULATA NEM ISMERETLEN, DE RITKÁN
VAGY EDDIG SOHA NEM LÁTOTT TÁNCPALETTÁT KÍNÁL TAVASZ KÖZEPÉN, MÉG AKKOR IS,
HA KÖZBEN KÉT NAGY FŐVÁROSI TAVASZI FESZTIVÁL IS JÓCSKÁN BEELŐZ A TÁNCCSEMEGÉK
SZERVÍROZÁSÁBAN. A TÁNCMEGÚJÍTÓ AMERIKAI NAGYASSZONY, MARTHA GRAHAM NYOMÁT ÉPPÚGY
KÖVETHETJÜK, MINT AHOGY LOHOLHATUNK A LEGINNOVATÍVABB EGYKORI FORSYTHE TÁRSULAT
ÚJÍTÁSAI UTÁN. MACHER SZILÁRD ELEMZŐ AJÁNLÓJA I Fotó: Oliver Tamagnini, Olivier Houeix, Melissa Sherwood
Április 28–29. Martha Graham Dance Company (USA)
A társulat Hommage à Martha Graham című előadása a Müpa
Fesztivál Színházában lesz látható. A program több különlegességet is kínál: az ikonikus Lamentation és Errand into the
Maze mellett egy több mai koreográfus által jegyzett, Martha
Graham 1952-es koreográfiája által ihletett mű (Canticle for
Innocent Comedians) és egy filmen fennmaradt, korai kísérleti
alkotás (Panorama, 1935) rekonstrukciója is szerepel a műsoron.
A Panorama azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Táncművészeti Egyetem balettművész-hallgatói (VII. és VIII. évfolyam) adják
elő Penny Diamantopoulou betanításában.

Május 5. Budapest Táncszínház és a La Compagnia Opus Ballet
Ezen a napon is egy koprodukció lesz műsoron. Földi Béla Ha
a világ enyém lenne címmel koreografál a Budapest Táncszínház
művészeinek egy új darabot, amelyet a firenzei La Compagnia
Opus Ballet A négy évszak című előadásával közös esten láthatunk. Aurelie Mounier Vivaldi megunhatatlan zeneművére készítette koreográfiáját, amelyről így vallott: „Az emberi élet a természetben uralkodó folyamatos mozgáshoz igazodik, éppen úgy,
ahogy a hangszerek hangja kísér bennünket a lélek mélyére vezető
utunkon. A négy évszak a nagy velencei zeneszerző gondolatát, az
ember, az állandó mozgásban lévő társadalom kapcsolatát és az
évszakok váltakozását meséli el. A mű egy nagyon aktuális témáról beszél, a természettel való egyensúly kereséséről. Mi vagyunk

a természet, tisztelni azt jelenti, hogy tiszteljük magunkat, az eljövendő generációkat és bolygónk jövőjét.”
Május 7–8. Dresden Frankfurt Dance Company
Először lép fel Magyarországon a Dresden Frankfurt Dance Company (a volt Forsythe együttes utódtársulata) Jacopo Godani Hollow
Bones című koreográfiájával. Godani kilenc évig volt Forsythe táncosa és tovább is ment a mester által kiépített úton: műveiben
a végletekig tágítja az emberi test teljesítőképességének és kifejezőerejének határait, miközben előadóitól kreativitásban, intellektuális és
asszociatív téren is sokat követel. A Budapesten most bemutatandó előadás egy különleges darab az életműben: inkább táncszínház,
performatív kísérleti darab, mint koreográfia. A tánc, a hang, a díszlet
és a videó segítségével kutatja az ember és állat, a mozgás és dizájn,
a fizikalitás és a virtualitás határait – a néző aktív figyelmére is építve,
miközben magával ragadja a műalkotás.

Május 10–11. Malandain Ballet Biarritz
A francia társulat Thierry Malandain La Pastorale című koreográfiájával
mutatkozik be a fesztiválon. Ez az alkotás kétségtelenül a negyedik színt
hozza az előadás-sorozatba klasszikusabb esztétikájával, ugyanakkor itt
is megjelenik az ember és a természet viszonya. Beethoven muzsikájában a vidéki élet szépsége jelenik meg, Malandain számára pedig a hellén
ókort idézi, nosztalgiával tekintve a művészi tökéletesség felé: „a végtelen vágy fájdalmától az eredeti fény boldogságáig”.
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ÉLETJELEK

Schumicky Endre
Az év férfi táncmÛvésze
2021-ben a Goteborgs
Operans Danskompaninál

A nagy értékű díjat és oklevelet a társulatot
segítő támogatói kör (az 1757-ben alapított
Testvériség Rend a svéd árvák ellátása mellett
a kultúra elkötelezett támogatója is) képviselői
ítélték meg a számára. A kitűnő táncművész
Remain címmel forgatott, a gyász feldolgozásáról szóló rövidfilmjét (amelynek a zenéjét is
ő maga készítette) pedig beválogatták
a Cannes Short Film Festival versenyfilmjei
közé a kísérleti rövidfilmek kategóriában.

Minden (is) – A szél kapuja
Májusi bemutatók az Artusnál
Goda Gábor Társulata legújabb darabjában
a teljességet keresi mindennapjaink kicsinységeiben. „A kis minden megjelenhet egy mozdulatban, egy ölelésben, egy érintésben, egy
szóban, ami nem több és nem kevesebb mint
a »nagy minden« lehelete.” A szél kapuja című
repertoárdarabjuk pedig azt keresi, hogy hol
rejtőznek gondolataink, érzéseink. Az agyban?
A szívben? A sejtjeinkben? Az előadás mozgásvilágát a tajcsicsuan, a sen dao kungfu és az
ezekből építkező természetes gesztusok ötvözete adja.

JiRí Kylián-darabra
készül a Székesfehérvári
Balett Színház
A tervek szerint novemberben mutatja be a
világhírű cseh kortárs koreográfus, Jiří Kylián
Un Ballo című művét a Székesfehérvári Balett
Színház. A társulat egy másik jelentős kortárs
koreográfus, a svéd Alexander Ekman Szeszély
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című darabját is játssza, amelyet a vírushelyzet
miatt korábban mindössze kétszer adtak elő
Székesfehérváron. Az egyfelvonásos darabot
nem önállóan mutatják be, hanem az Egerházy
Attila által koreografált Prométheusz című művel, amely egy Beethoven zenéjére alkotott cselekményes balett. Május végén két egyfelvonásos balett bemutatóját tartják: Az élet értelme
munkacímű táncszínházi alkotás Örkény István
Egypercesein alapszik.

Szaffi újratöltve
Május 27-én mutatja be a GG Tánc Eger és
a Viharsarok Táncszínház a Szaffi című táncmesét, amelynek koreográfiáját Topolánszky Tamás Harangozó-díjas, érdemes művész és Vári
Bertalan Harangozó-díjas alkotó készítette,
a zenéjét pedig Ágoston Béla szerezte. Az előadást a Gárdonyi Géza Színház, a békéscsabai
Jókai Színház és a Zenthe Ferenc Színház koprodukciójaként mutatják be. Az egri bemutató
után Salgótarjánban, Békéscsabán és Szarvason
láthatja a közönség. Ezek után a GG Tánc Eger
turnéra indul több darabjával, Tiszaújvárosban,
Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Újvidéken,
Szarvason és Gyulán láthatják az előadásaikat.

A Feledi Project
sÛrÛ nyárra készül
Május 9-én Testtérkép címmel lesz látható
a társulat új bemutatója a Budapest Táncfesztiválon a Nemzeti Táncszínházban, amely a 10
évvel ezelőtt bemutatott Physpacom című alkotás újraértelmezése. Júniusban a Pilinszkyihlette Szálkák előadással Ljubljanában vendégszerepelnek. Júliusban egy újabb bemutatóra
készül a társulat, Bartók 15 magyar paraszt dal
művéből inspirálódva Esszencia címmel egy igazán nyárias, élő zenés, jazz-zenekaros produkcióra számíthat a közönség a Nemzeti Táncszínház Táncpark rendezvény keretén belül.

40 év titkai – FrenÁk Társulat:
Secret Off_Man
A hazai kortárs táncművészet legendás alkotója,
a munkássága negyvenedik évfordulóját ünneplő Frenák Pál új bemutatójában megidézi élet-

műve ikonikus elemeit, miközben új ösvényekre
lép. A koreográfus a Secrets Off_Man esetén
egyéni emlékképeire támaszkodik. FrenÁk ezúttal is képzettársítások mentén épülő értelmezhetőségben gondolkodik: a bartóki világhoz
kötődő lenyomatokat, inspiráló gondolatokat
irányító erőkként használja. FrenÁk nem állít,
helyette makacsul kérdez: a mandarin titkán keresztül a férfi, tágabban az ember rejtélyét vizsgálja. A színpadkép meghatározó eleme a koreográfus munkáiból jól ismert négyszöges felület,
amely most teljes egészében mozgásba lendül,
hogy a lebegés érzetét keltve meglepő térformát hozzon létre a Fesztivál Színház hatalmas
terében.

Rising Sun
– Gangaray Dance Company
A Gangaray Dance Company és a Nemzeti
Táncszínház közös élő zenés produkcióját az alkotók szándéka szerint korunk változásai és az
új értékek felismerésének igénye hozta létre.
Érezhető a világban zajló káosz, amelyet lassan
felvált egy új világ, egy új fény. Új energiák képződnek, amelyek talán eddig ismeretlen helyekre kalauzolják a nézőt. Ezt a dübörgő és koncentrált energiát kutatja az előadás, amely dinamikus és meditatív mozgásra épül. A ritmizált
elegancia, a dimenziók komponálása egyaránt
jellemzi a társulat munkáját.

MÛVÉSZETI DÍJAK ÉS ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK A TÁNCMÛVÉSZET TERÜLETÉRÔL
2022. MÁRCIUS 15.
KOSSUTH-DÍJ
DR. DIÓSZEGI LÁSZLÓ – Harangozó Gyula- és
Martin György-díjas koreográfus, egyetemi magántanár, Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a Kárpát-medencei néptánchagyományok
ápolását kultúra-, illetve nemzettörténeti kutatásai
mellett díjnyertes koreográfiáival és táncpedagógusi
munkájával is elhivatottan szolgáló, különlegesen gazdag és sokrétű művészi tevékenysége elismeréseként
ÉRDEMES MÛVÉSZ DÍJ
a magyar nemzeti kultúra, a művészi alkotómunka területén végzett kiemelkedő művészeti értékteremtő
munka elismeréseként
FITOS DEZSŐ – Harangozó Gyula-díjas táncművész,
koreográfus, a Népművészet Ifjú Mestere, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője
VELEKEI LÁSZLÓ – Harangozó Gyula- és Seregi Lászlódíjas táncművész, koreográfus, a Győri Balett igazgatója
HARANGOZÓ GYULA-DÍJ
a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismeréseként
BARKA DÁVID – táncművész, táncos szólista, Magyar Nemzeti Táncegyüttes
JEKLI ZOLTÁN – balettművész, magántáncos, Győri Balett
VÁGI BENCE – a Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője, koreográfusa

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT
CZÁR GERGELY – Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfusasszisztens, próbavezető, a Szegedi
Kortárs Balett társulatában folytatott kimagasló színvonalú előadóművészi tevékenysége elismeréseként
FÖLDI BÉLA – Harangozó Gyula-, Jeszenszky Endreés Bonis Bona díjas táncművész, táncpedagógus, koreográfus, a Budapest Táncszínház alapító igazgatója,
három évtizedes kiemelkedő művészi, koreográfusi
és táncpedagógusi tevékenysége, valamint sikeres intézményvezetői munkája elismeréseként
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
ARADVÁRI LÁSZLÓ – menedzser, Magyar Nemzeti
Táncegyüttes, a magyar néptánc népszerűségét különleges és színvonalas marketingprojektekkel növelő
szakmai munkája elismeréseként
BALABAN CRISTINA – balettművész, magántáncos, Magyar Nemzeti Balett, kimagasló és példamutató szakmai munkája elismeréseként
EMŐDI ATTILA – táncművész, GG Tánc Eger, a kortárs tánc és a néptánc területén nyújtott előadóművészi teljesítménye elismeréseként
GIMESI-KRAMÁR JUDIT – produkciós menedzser,
Székesfehérvári Balett Színház, a gyermekek tánc iránti
szeretetét tápláló kultúraközvetítői és szervezői tevékenysége elismeréseként

HORTOBÁGYI BRIGITTA – táncművész, Bozsik
Yvette Társulat, magas színvonalú előadói és táncművészeti tevékenysége elismeréseként
KISS RÓBERT – táncművész, Szegedi Kortárs Balett,
a hazai kortárs, illetve modern tánc területén végzett kimagasló előadóművészi tevékenysége elismeréseként
SZABÓ CSABA – táncművész, Duna Művészegyüttes,
értékes előadóművészi tevékenysége elismeréseként
SZACSURI ZOLTÁN – műszaki vezető, Honvéd
Együttes Művészeti Nonprofit Kft., az együttes produkcióinak méltó technikai megjelenítését támogató
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
SZAKÁCS ATTILA – balettművész, balettmester,
címzetes magántáncos, Magyar Nemzeti Balett, magas színvonalú, több hiteles és szórakoztató karakterszerep megformálását magában foglaló művészi munkája elismeréseként
TIMOFEEV DMITRY – balettművész, principál, Magyar Nemzeti Balett, kimagasló, és a közönség kulturális élményeit gazdagító művészi munkája elismeréseként
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
MÁDI LÁSZLÓ – táncművész, Közép-Európa Táncszínház, a kortárs tánc terén kimagasló, elhivatott
művészi tevékenysége elismeréseként
MORVAI KRISTÓF – balettművész, Magyar Nemzeti
Balett, elsőrangú szakmai munkája elismeréseként

XXIV. NEMZETKÖZI KORTÁRS
FESZTIVÁL
A Nemzeti Balett új évada
A Magyar Nemzeti Balett Boris Eifman
A Pygmalion-hatás című egész estés balettjének
magyarországi premierjére készül, valamint Bartók két táncművét is új felfogásban mutatja be:
A fából faragott királyfi Velekei László, A csodálatos mandarin Venekei Marianna első balettmester koreográfiájával valósul meg. Emellett
olyan nagyszabású klasszikus balettelőadások
is visszatérnek az együttes repertoárjára, amelyek az Operaház felújítása miatt nem szerepelhettek a műsoron, köztük A makrancos Kata,
a Don Quijote, A hattyúk tava. Ismét az Ybl-palotában lesz látható 28 előadáson át A diótörő,
emellett jövőre is műsoron lesz az idén bemutatott Mayerling. 

VESZPRÉM ϧHANGVILLA˯ʴʺ̥˅ʴˉʸˆˍ˃˅̛ˀ
ˀήˉ̛ˆˍʸˇʸʾʻ̓ˍʴ˯˃ʸˇΒʹʼˆˍ̟ˁʻ̓ˍ

2022. MÁJUS 23-29.
JOSEF NADJ CIE MARIE CHOUINARD CIE MASSALA
SZEGEDI KORTÁRS BALETT HODWORKS FLYING BODIES SUB.LAB.PRO
GANGARAY DANCE COMPANY GÓBI RITA TÁRSULAT SIMKÓ BEATRIX - JENNA JALONEN
TOVÁBBI RÉSZLETES PROGRAM HAMAROSAN!
WWW.ATANCFESZTIVALJA.HU | PANNONJEGY@GMAIL.COM | WWW.PANNONVARSZINHAZ.JEGY.HU
ʴʹʸˆˍˇʼˉ̓ʿˆˍʴʾˀʴʼʸʺˌ̮ˇˇˀήʾ̨ʷΒ˃ʴ˅ˇˁʸ˅ʸʴˁʸˀˍʸˇʼˇ̓ˁʶˆˍ̟ˁʻ̓ˍʡ
ʴˀήˆ˂˅ˉ̓ʿˇ˂ˍˇʴˇ̓ˆʽ˂ʺ̓ˇʹʸˁˁˇʴ˅ˇʽˈʾʔ

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális
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REFLEKTORFÉNYBEN

VÁGI BENCE
A nemzetközi porondra nehéz kilépni, hiszen ebben a műfajban már sikeres, világhírű társulatok léteznek. Hozzájuk képest miben egyedi a Recirquel?

DÍJAZOTTAK
HARANGOZÓ GYULA-DÍJ: VÁGI BENCE

„A társulat egyediségét az általunk jegyzett műfaj
fémjelzi. A cirque danse egyenlő a cirkusz tánccal
vegyes világával. Nem egyszerűen modern táncról
beszélünk, hanem egy olyan speciális mozgáskultúráról,
amely egy hibrid előadói nyelven szól a közönséghez.”

RECIRQUEL
EGY FIATAL RENDEZŐ ÉS NÉHÁNY VÉGZŐS ARTISTA KÖZÖS
ELŐADÁSÁBÓL INDULT, PÁR ÉV ALATT BEJÁRTA AZ EGÉSZ VILÁGOT,
MA PEDIG A KORTÁRS MŰVÉSZETEK LEGNÍVÓSABB KÖZPONTJAIBA
KAP RENDSZERESEN MEGHÍVÁST. EZ A RECIRQUEL
ÚJCIRKUSZTÁRSULAT, AMELYNEK MŰVÉSZETI VEZETŐJE, VÁGI BENCE
NEMCSAK ISMERTTÉ TETTE AZ ÚJCIRKUSZT MAGYARORSZÁGON,
HANEM NEMZETKÖZI SZINTEN IS MŰFAJT TEREMTETT.
AZ IMA CÍMŰ LEGÚJABB PRODUKCIÓJUK
A BARTÓK TAVASZ NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI HETEK
PROGRAMJÁBAN MUTATKOZOTT BE.
Szöveg: Werner Nikolett I Fotó: Mészáros Csaba, Szalai Szabolcs

Tíz évvel ezelőtt a Sziget Fesztivál szervezői felkérték önt
egy produkció megalkotására. Hogyan alakult ki egy fellépésből a Recirquel világhírű társulata?

A Szigettel már a társulat előtt is együttműködtem, korábban is voltak közös produkcióink. A fesztivál az évek során
több artistaműsort is behozott külföldről, én pedig mindig is
rajongtam a cirkuszért. Így adódott az ötlet, hogy jó lenne
egy artistaelemekben gazdag táncművészeti produkciót létrehozni magyar artistaművészekkel. Akkor nem társulatban,
hanem egyetlen előadásban gondolkodtunk. A bemutató nagyon jól sikerült, és a Szigeten átélt eufória továbblendített
minket. Úgy éreztük, érdemes egyben tartani ezt a csapatot,
folytatni a közös munkát. Ez az ősrobbanás a Recirquel életében a mai napig kitart és visz bennünket tovább. A kezdeti
missziónk az volt, hogy Magyarországon megismertessük az

újcirkusz műfaját. Ezt az álmot mára túlszárnyaltuk, hiszen
a nemzetközi porondra kilépve a Recirquel saját előadó-művészeti irányt hozott létre, a cirque danse műfaját.
A társulat előadóművészei kivételes tudásúak. Artisták,
akik táncosok, illetve táncosok, akik artisták is. Honnan
szerződteti őket?

Az artisták a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium volt tanítványai, de többen csatlakoztak hozzánk a Kijevi Cirkuszakadémiáról is, míg a táncosok
a hazai táncéletből, oktatási intézményekből kerülnek ki.
A társulatba érkezve átképezzük őket, a táncos artistaképzést kap, az artista táncost, így megszületik az a hibrid előadóművész, akiben egyesül a cirkuszművészet szabadsága és
a tánc formanyelvi ereje.

Fotó: Szal a
i Szabolcs

Tíz év a tánc, a cirkusz
és a kortárs művészet mezsgyéjén

Eleinte az volt a fő célunk, hogy a hazai közönséggel megismertessük az újcirkusz világát. Idővel egyre több helyen kerestük a lehetőséget külföldi előadásokra is. Az első turnénk
Franciaországban volt, és most, tíz év elteltével is ott zajlott
a My Land negyvenhét előadásos turnéja. Megszámlálhatatlan külföldi előadás van mögöttünk, mindig szívesen nyitunk
új helyek felé, bejártuk a világ nagy részét, Kanadától Kolumbián át Európa szinte minden országáig.
Melyek voltak a legemlékezetesebb külföldi előadások?

Számomra a legmeghatározóbb élmény az volt, amikor New
Yorkban a Brooklyn Academy of Musicban, a világ egyik vezető kortárs művészeti központjában játszottuk a Non Solust,
amelynek Illés Renátó és Zsíros Gábor a főszereplője. Három estén át léptünk színpadra, és nagy elismerés, hogy két
alkalommal is írt rólunk a The New York Times. Ezek a cikkek többségében dicsérték a munkánkat.
Felejthetetlen emlék az is, amikor Tel-Avivban A meztelen
bohóc előadását követően néma csend volt a nézőtéren, nekünk úgy tűnt, hogy percek teltek el így. Majd hirtelen tapsvihar tört ki, és a közönség felállva ünnepelt minket. A darab
mélysége, mondanivalója elgondolkodtatta az embereket.
Ezek a tematikus darabok sokszor reflexiók a világ aktuális problémáira. Mi a vezérelv a témaválasztásnál?

Az emberi érzelmek széles palettája, akár a hazáról, egy
nemzetről legyen szó, mint a My Land esetén, akár a szeretet
legkülönfélébb megnyilvánulásairól, mint a Soul Amurnál. Az
egymást követő előadások tudatosan veszik sorra az általunk
megtapasztalt érzelmeket.

Az interjú készítésekor zajlik a próbaidőszak legintenzívebb fázisa, és az idő rövidsége ellenére külön-külön dolgozik az előadóművészekkel.

Ebben a produkcióban az előadóművészek, talán úgy lehetne jól megfogalmazni, hogy egyfajta szertartást vezényelnek
le. Vezetőként visznek minket, nézőket, mintha megfognák
a kezünket és elrepítenének az univerzum végtelenjébe, ahol
időből és térből kiszakadva meghalljuk saját létezésünk valódi
hangját. Ebből az élményből visszatérve talán már másképp
látjuk a világot és benne önmagunkat. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot a mozgás nyelvén meg tudjuk fogalmazni, nagyon
elmélyült alkotói légkörre van szükség. Ezért a próbák során
sokat dolgoztunk négyszemközt a művészekkel.
Az IMA gondolata a pandémia idején fogalmazódott meg.
A bezártság hogyan befolyásolta az alkotói folyamatot,
vagy eleve az inspirálta a mű születését?

A be- és az elzártság nyilván mindenkinek a figyelmét másképp határozta meg. Számomra ez a befelé figyelés időszaka
volt, amit a lelki, mentális túlélés zálogának tartok. Az IMA
elsődleges indíttatása az volt, hogy megmutassuk, ha az ember képes a befelé figyelésre, valójában a világ nem bezárul,
hanem kinyílik, kitágul.
Ebben az időszakban született a Solus Amor című előadásunk. Az előadóművészekkel nagyon szigorú társulati karantént alakítottunk ki, csak egymással találkoztunk. Annyira komolyan tartottuk ezt, hogy azok, akik a családjukkal éltek, külön albérletben voltak a korlátozások alatt. Így tudtunk hatékonyan működni, folytatni a munkát, és ennek köszönhetően
debütálhatott a Solus Amor a Müpában, 2020 őszén.
Mi ennek a tíz évnek a legfontosabb tapasztalata, a társulat sikerének alapja?

A közösség ereje. A siker mögött egy egész társulat, egy ös�szetartó csapat áll. A közönség az előadóművészekkel találkozik, azonban mellettük rengeteg ember, alkotóművészek,
menedzsment, technikai csapat összehangolt munkája hozta
létre és működteti azt, amit ma a Recirquel társulatként ismerünk. Az összetartás, a közösség nélkül nem beszélhetnénk világsikerről. 

Az idei jubileumi év előadása az IMA. Mi a produkció különlegessége?

Az alkotás során egy olyan installációs tér létrehozásán dolgoztunk, amely a szakrális helyek atmoszféráját idézi. Az
a célunk, hogy a néző, aki betér ide, meditatív állapotba kerülhessen, és csak a jelenben létezhessen, kirekesztve a külvilágot. Az IMA játéktere túllép a megszokott színházi kereteken, inkább hasonlít egy szent térhez, a teljes elcsendesülés
állapotához, amelyben a lélek, maga mögött hagyva az egót,
elindul a saját útján. Ugyanakkor erre az új darabra is igaz
az, ami minden munkánkban közös: örökérvényű érzéseket
viszünk színpadra. Arra törekszünk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a mítoszok világára, ahol felülemelkedhetünk
a hétköznapokon.
10
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Rómeó és Júlia az előcsarnokban
Ku l c s á r N o é m i : R ó m e ó é s J ú l i a – Ku l c s á r N o é m i Te l l a b o r, 202 2 . fe b r u á r 10 . , N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
nokában. Az enyhén elforduló lépcsősor, a korlát, valamint a
lépcsősor mellett meghúzódó keskeny lejtők egyaránt olyan
térrészek, amelyek a darab elemeivé válnak, azaz az épület
együtt él a tánccal. Talán az egyetlen kevésbé kidolgozott
megoldás a nézői székek elhelyezése, amelynél nem volt
lehetőség a lejtős elrendezésre, így főképp a hátsóbb sorokból csak időnkénti felállással követhető a tánc bizonyos
része. Noha a mozdulatok esetenként kissé pontatlanok, és
főképp a kezdő jelenetben – ahol összecsapnak a Montague
és a Capulet családhoz tartozó fiúk – kevéssé erőteljesek,
összességében szép, igényes, karakteres munka bontakozik
ki a szemünk előtt, amely mutatja mind a koreográfia, mind
a táncosok színvonalát. A két szerelmes választása ideális,
Júlia (Rácz Réka) finom ártatlansága jól ötvöződik Rómeó
(Engelmann András) kissé naiv, olykor csibészes attitűdjével.
Érdekes módon más Rómeó és Júlia-feldolgozások esetén is
észrevehetjük, hogy sokszor egy kevésbé központi karakter
csillan meg, miként ez a filmművészetben Baz Luhrmann

ikonikus Shakespeare-feldolgozásában is megfigyelhető.
Kulcsár Noémi alkotásában ilyen karakter Mercutio figurája
(Aradi Zsolt), aki kissé androgün karakterével és kiváló táncos-színészi játékával kiemelkedő alakítást nyújt.
Kulcsár Noémi Rómeó és Júliája szép példája a jó helyszín
kiválasztásának. Nem csupán a darab illeszkedik remekül
a Táncszínház előterének izgalmas építészeti kontextusához, hanem a néző is úgy érezheti, hogy egyszerre része
egy színházi térnek, ugyanakkor a parkban ülőnek is az áttetsző üvegfelület által. A darab arra is rámutat, hogy a tánc
– amennyiben a térhez van komponálva – a legkülönbözőbb közegekben is képes működni. Ehhez azonban szükség
van arra, hogy a koreográfusnak legyen bizonyos építészeti érzékenysége is, és képes legyen az architektúrát életre
kelteni. Schlegel klasszikus mondatát parafrazeálva, ha az
építészet megfagyott zene, akkor a tánc képes a jeget felolvasztani és az épületet mozgásba hozni. 

LEHETSÉGES-E BŐ 400 ÉV UTÁN IS BÁRMI ÚJAT MONDANI A RÓMEÓ ÉS JÚLIÁRÓL?
KULCSÁR NOÉMI 2013-BAN BEMUTATOTT ALKOTÁSÁNAK FELÚJÍTÁSA LEGFŐKÉPP ABBAN TESZI EZT,
HOGY ÚJ TÉRBE HELYEZI A SZEREPLŐKET, NEVEZETESEN A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ ELŐCSARNOKÁBA.
HA AZ ALKOTÓNAK VAN NÉMI ÉPÍTÉSZETI ÉRZÉKENYSÉGE, AKKOR JÓ ESÉLLYEL KÉPES
AZ ARCHITEKTÚRÁT IS MEGTÁNCOLTATNI. EZ A MŰ TAGADHATATLANUL JÓL MŰKÖDIK
A RUHATÁR ÉS A BÜFÉ KÖZÖTT IS. I Szöveg: Kovács Péter Fotó: Kaszner Nikolett
Kulcsár Noémi pályájának és társulatának minden bizonnyal
Shakespeare művészete igen meghatározó szegmense, hiszen a Rómeó és Júlia mellett jó néhány darabot színpadra
vittek már (Szentivánéji álom, Vihar, Sok hűhó semmiért).
A drámairodalomnak kevés többet játszott és ismertebb
műve van a Rómeó és Júliánál. A klasszikus színházi előadásoktól kezdve a modern feldolgozásokon keresztül a balettig jó néhány interpretációja létezik, ebből fakadóan a fiatal
szerelmespár tragikus története a kultúra ismert és élő kincse a mai napig. Ezen nagymértékű feldolgozottság támaszt
is jelent a kortárs művek számára, hiszen nem szükséges
a mű narratív vázán túl a történetet didaktikusan elmesélni – révén a befogadók nagy része jól ismeri –, ugyanakkor
épp ezen ismertség következménye, hogy amennyiben az
alkotó szeretné új köntösben megjeleníteni a művet, nincs
könnyű helyzetben.
Kulcsár Noémi koreográfiájának minden bizonnyal legerőteljesebb újítása, hogy a ZDA-Zoboki Építésziroda által tervezett, impozáns belső terekkel ellátott, 2019-ben átadott
Nemzeti Táncszínház színpadi tere helyett az előcsarnokot
választotta a darab helyszínéül. Ennek egyik apropóját az
ikonikus erkélyjelenet adta, hiszen a foyert meghatározó
lépcsősor és az abból nyíló térrész kiváló erkélynek bizo12
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nyult, remek lehetőséget adva az ellenség kertjébe belopakodó fiatal szerelmesnek áhított hölgye látásában.
A Rómeó és Júlia-történet megannyi kérdést, problematikát
rejt magában, hiszen a szerelmesek tragédiája mellett két
család viszálya is a szemünk elé tárul. Kulcsár Noémi alkotásában a famíliák feszültsége helyett sokkal inkább a családon belüli konfliktusok kerülnek előtérbe, főként a Capulet
dinasztiáé. A történetben Júliának ugyanis nem csupán
a váratlan szerelem adta belső feszültségekkel kell megküzdenie, hanem a saját szüleivel is, hiszen édesapja Párisnak
szánja őt feleségül. A szabad szerelem helyébe tehát a családi dinamikák és a szülők akarata lép, az erős apai kéz mellé
a darab későbbi pontján a fiataltól elforduló anya is társul.
Hogyan valósíthatjuk meg önmagukat, milyen módon adhatunk teret saját érzelmeinknek, ha épp ezekben vagyunk
hatalmi szóval korlátozva? Lényeges, és minden bizonnyal
örökké aktuális kérdés. A két felvonásból álló előadás néminemű különállását a zeneválasztás is sugallja, hiszen a tragédiák sorozatának kezdetéig klasszikus zeneművek, Csajkovszkij darabjai adják a tánc zenei világát, a Mercutiót megölő Tybalt halálától fogva viszont elektronikus zene teremti
meg a koreográfia auditív atmoszféráját. A koreográfia tagadhatatlanul jól működik a Nemzeti Táncszínház előcsar-

elhunyt Péter Márta

táncművész, táncpedagógus, lapunk egykori szakírója

Hosszú időn keresztül (1969–1984)
a Duna Művészegyüttes tagja volt, táncolt a társulat jó néhány előadásában,
jelentkezett önálló alkotással és részt
vett nemzetközi vendégjátéko-kon.
1984-től 1991-ig lapunk, a Táncművészet állandó szerzője és egyik vezető
munkatársa volt. Moderntánc-pedagógusi diplomát 1991-ben szerzett, 1986
és 1988 között a Táncművészeti Dokumentumok szerkesztője, hosszú évekig
az Esti Hírlap állandó szerzője. Az elmúlt évtizedekben írt szinte az összes
szakmai lapnak és online felületre. Az
Ellenfény főmunkatársa, a Színház és a Tánckritika állandó szerzője, táncművészeti tárgyú cikkei, kritikái, interjúi mellett rangos folyóiratokban (így
a Forrásban) versei is jelentek meg. Korszakának egyik legfontosabb és legjobb tollú szerzője, szakembere. Több önálló koreográfiai munkával is jelentkezett: Még sejtelem volt minden (1997), Ostinato (1999), A Holdnak hajója
(2000). Önálló kötetei: Frenák Pál és a Compagnie Pál Frenák (2009), Eleven
történet – A Duna Művészegyüttes és előegyüttesei (2013).
Forrás: Halász Tamás OSZMI 
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NÉGYSZEMKÖZT

VAT I TA M Á S

VATI TAMÁS,
a kilógó csapatjátékos

F r e n á k P á l Tá r s u l a t : F i g _ H t
–AKI
F r TÁNCMŰVÉSZ,
e n á k Tá r s u l a t éAZ
s a zLEGKISEBB
R _ Tá r s u lMOCCANATÁBAN,
ás
közö
s
a
l
ko
tó
i
p
l
a
t
fo
r
m
j
a
,
SŐT SIMA JELENLÉTÉBEN IS MINDIG AZ MARAD
2021. s ze p te m b e r 2 2 . ,
– ÍRTA LAPUNK ELŐZŐ SZÁMÁBAN EGYIK SZERZŐNK
N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

VATI TAMÁSRÓL, A BOZSIK YVETTE TÁRSULAT LEGUTÓBBI,
BOHÓC KERESTETIK CÍMŰ DARABJA KAPCSÁN.
VATI TAMÁS KARAKTEREI EGYEDIEK, KÜLÖNLEGESEK
ÉS „JÓ MINŐSÉGŰEK”. NYILATKOZATÁBÓL KIDERÜL,
HOGY EGY JÓL SIKERÜLT SZÍNPADI JELENLÉT
NAGYOBB JUTALOM NEKI, MINT A TAPS
A DARAB VÉGÉN. ÉS TOVÁBBRA SINCSENEK VÍZIÓI.
AZ ELMÚLT TÍZ ÉVBEN NEM KÉSZÜLT VELE INTERJÚ,
NEM IS ÉRTJÜK, MIÉRT.

I Szöveg: Dorogi Katalin Fotó: Mészáros Csaba
Két előadás között ülünk a Müpa egyik öltözőjében, a Varázscirkuszt, A varázsfuvola 2007-ben készült gyerekváltozatát újították fel, az intézmény kérésére. A félig megevett szendvics mellett egy forrasztópáka is itt hever az
asztalon. Mi célt szolgál?

Nem maradt meg teljesen az előadás eredeti díszlete, sok
mindent kellett pótolni. Egy fekete ipari fóliából csináltunk egy
nagy hátteret, amelyet ezzel könnyebb kilyukasztgatni. Hátulról nagy erővel megvilágítva ez a csillagos háttér. A Balett Intézet után dolgoztam egy évet Köllő Miklós pantomimművésszel-koreográfussal, ahol magunk varrtuk a jelmezünket és
a díszlet kialakításában is részt vettünk. Aztán volt szerencsém dolgozni a világhírű orosz Derevo (Gyérevo) mozgásszínházi társulatnál, ahol ez az alap. Meghívtak vendégszereplésre, kimentem hozzájuk Németországba. Ott álltam
a próbateremben, ami úgy nézett ki, mint valami nagy hangár, az egyik sarkában pedig egy fél barkácsáruház: deszkák,
lécek, szerszámok hegyekben, műhelyasztalok meg minden.
Valamint volt ott varrógép és anyagok is. Anton Adaszinszkij,
a színház vezetője pedig vázolta, mit fogunk próbálni délután,
és azt mondta, hogy mindenki csináljon magának fegyvereket,
kardot, ruhát, köpenyt, mindent, ami kell majd.
Mindebből az derül ki, hogy csapatjátékos a színházban,
még akkor is, ha a színpadon éppen szólista.

Számomra mindez nem ellentmondásos.
„Az az igazság, hogy kartáncosnak csapnivaló vagyok,
bármennyire nem akartam, mindig kilógtam egy kicsit.
De ha én állok elöl vagy szólót táncolok, akkor
is ösztönösen figyelem az egész produkciót.”
Tehát kilógó csapatjátékos. A Pécsi Művészeti Szakgimnáziumba járt, majd bekapcsolódott az Állami Balett Intézet (ma: Táncművészeti Egyetem) képzésébe, de három
év után, az érettségit követően eljött. Nem okozott gondot
a pályáján, hogy nem „zúzta le” ott a teljes kilenc évet?
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Szerencsére nem „zúztam le”. Nem tudom, most milyen
a helyzet. Szinte felnőttként kerültem oda, hálás vagyok, hogy
a legkvalifikáltabb helyen tanulhattam, de örülök, hogy gyerekként nem oda keveredtem, mert másképp éltem volna
meg azt a zárt világot. A pécsi művészeti iskola sokkal nyitottabb volt. Az Eck Imre által alapított Pécsi Balett iskolájának
számított, és több tagozata volt, nemcsak táncospalánták, hanem képzősök, zenészek is jártak oda. Amikor jöttek a hivatalos ünnepek, Eck Imre azt mondta, lurkók, csináljatok valamit,
mi pedig hívtunk a zenetagozatról valakit zongorázni, a képzősök hátteret, díszletet festettek, és hatalmas kortárs balettet
rittyentettünk magunknak Bartók Mikrokozmoszára.
Nagyon gyakori, hogy egy fiúgyerek azért kezd el táncolni, mert az anyukájának a gyerekkori vágya volt, hogy táncos legyen, ezért beíratja. Önöknél is ez történt?

Pontosan. Hiszen nem ez szokott a tízéves fiúk álma lenni, és
nem is ez a trend a kortársak között.
Egyszerűen szót fogadott.

Fel sem merült, hogy ne járjak a táncórákra, nem volt vele semmi
bajom. Ott pedig kiderült, hogy ügyesnek számítok, sikerélményben volt részem. Tizenhárom lány és két fiú volt a csoportban,
túlzás azt mondani, hogy sztárnak éreztem magam, de azért kivételezett helyzetben voltam. Sajnos ráéreztem a színpad ízére.
Sajnos?

Mert mindig azt gondolom magamban, hogy nem vagyok
exhibicionista, de aztán kiderült, hogy egy frászt nem. Azt
gondolom, hogyha most nem kéne kimennem a színpadra,
egyáltalán nem hiányozna. De ha valóban nem mehetnék ki,
akkor biztos hiányozna. Nem azért, ahogy gondolják, mert
ott a végén a taps, ez a része nem érdekel. Addig érdekel,
amíg nem látom a nézőket, addig teszem a dolgom a színpadon, hogy mi történik az utolsó taktus után, az már nem
izgat. A színpadon való jelenlétet szeretem átélni.

Sokoldalú: táncos, színész, pantomimművész, koreográfus,
díszlettervező…

Játszottam pár szerepet, de nem tartom magam színésznek,
sok színésszel dolgozom együtt, látom, hogy az egy teljesen
más szakma. Díszlettervező sem vagyok, a kivitelezés jobban
érdekel, mint a tervezés. Alapvetően táncos vagyok. Persze
így, 54 évesen annyira már nem ugrabugrálok, noha manapság
ez nincs annyira korhoz kötve, mint a gyerekkoromban.
1996-ban lépett be a Bozsik Yvette Társulatba, amelynek
máig tagja. Miért került oda, és miért maradt azóta is ott?

Amikor Yvette eljött a Közép-Európa Táncszínházba egy darabot készíteni, egyértelművé vált számomra, hogy ez való
igazán nekem, ez az, amiben úgy tudok megnyilvánulni, hogy
tényleg különleges, egyedi és jó minőségű legyen. És emiatt is maradtam, hiszen ha az ember megtalálja azt a közeget, amelyben jól érzi magát, ahol kibontakozhat, akkor
miért hagyná ott? Nem mondom, hogy mindig nagyon kön�nyű volt, akadtak konfliktusok meg civakodások is, de sosem gondoltam arra, hogy elmegyek. Annál is inkább, mert
Yvette elengedett, ha másutt akartam dolgozni egy-egy produkció erejéig, sosem éreztem magam bezárva.
Mondta az imént, hogy 54 évesen nem ugrándozik már an�nyira. Bozsik Yvette társulatában figyelnek arra, hogy korhoz mérjék a szerepeket? Mert egy idő óta eltűntek azok
a darabok, amelyekben egy idősebb táncos is megmutathatja magát, kisétálhat a pályáról egy karrier végén.

Yvette figyel erre, így engem nem érint a probléma. De
ahogy mondja, valóban, általános, hogy az együtteseknél
nem gondolkodnak idősebb táncosokban, csak fiatalokban, miközben sokak számára megszűnt a szakmai nyugdíj.
De szerencsére tudok ellenpéldákat is mondani: Horváth
Csaba vagy Pina Bausch társulata, illetve 2006-ig az NDT
(Nederlands Dans Theater) III, amely negyven feletti táncosokkal dolgozott.

végképp nem vagyok. Igaz, Zsótér Sándor többször felkért,
hogy segítsek neki a színészek mozgásának a formálásában,
és ez a színlapra is felkerül. Ebben tudok segíteni, nagyon szívesen beszállok valamibe, de önállóan nem kezdek neki alkotni. Ha már cikkekről, interjúkról beszéltünk, eszembe jut,
hogy ha jól emlékszem, Lőrinc Kati beszélgetett velem valamikor régen, és mintha azt a címet adta volna a megjelent
írásnak, hogy „Nincsenek vízióim”. Valóban nincsenek, nem
égek a vágytól, hogy hű, de csinálnék valamit önállóan.
„Hiába kérdezgetik évtizedek óta, hogy miért nem
csinálok már valami mást, egy önálló darabot például.
Eszem ágában sincs, nem érzek semmiféle vágyat erre.”
Tehát nem azért nem csinálok, mert nem lehet, hanem
mert nem.
Akkor mire érez vágyat?

Beszállni egy produkcióba, és ott bármivel részt venni, amire
szükség van.
Visszatértünk tehát a csapatjátékhoz?

Igen, de nem azért, mert nem várom a felelősséget, hanem
mert nincs vízióm. Ha Keresztes Tamás rendezőként felkér,
hogy segítsek neki akár díszletkivitelezésben, akár mozgásügyekben, akkor azt örömmel megteszem.
Mivel tölti az elkövetkező hónapokat?

Több darabot felújítunk, köztük nagyon régi műveket is. Ilyen
például Yvette 18 évvel ezelőtt született koreográfiája, a Bál,
avagy a táncos mulatság, amelyet Ettore Scola A bál című
filmje inspirált. Ennek a díszletén még egy kicsit alakítgatni
kell, meg talán a mozdulatokon is, mert ami 18 éve még jól
ment, jól állt, nem biztos, hogy most is oké. Tavasszal rengeteg előadásunk lesz, úgyhogy nem bánom, hogy nem kezdek
újat próbálni. Aztán meglátjuk, mit hoz az elhozó. 

A felkészüléshez próbáltam olyan korábbi interjúkat keresni, amelyeket önnel készítettek, de nem igazán találtam.

Hála a jó istennek! Nincs nekem ezzel bajom, nem vagyok
interjús típus. Nem tartom érdekesnek magamat. Amit
a színpadon csinálok, azt megcsinálom, ami utána történik,
az szerintem nem túl érdekes, minek beszélgessünk róla.
Régebben híresebb voltam, de ez még az internet szélesebb elterjedése előtti időszak volt. Egyszer én is kerestem
magamról szóló kritikákat, és alig találtam a neten. Ha elmentem volna egy szakarchívumba, akkor biztos megtaláltam volna MGP (Molnár Gál Péter színikritikus – a szerk.)
írását és mást is, de annyira nem ástam bele magam. Ami
nem az elmúlt tíz évben történt, az általában nem lelhető fel
a neten. Amúgy szerintem az utóbbi tíz esztendőben nem is
fordult elő, hogy valaki interjút kért tőlem.
Ha valaki azt mondaná, hogy lesz pénz, paripa, fegyver egy
olyan előadásra, amely felett ön rendelkezik, mit tenne?

Nem csinálnék ilyet soha. Mint már mondtam, koreográfus
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FÜGGÖNY FEL I láttuk

S I R Á LY

SZÁRNYASZEGETT SIRÁLY
Feledi János: Sir ály – Feledi Projec t,
202 2 . fe b r u á r 7. , N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

ÜGYES RÉSZLETMEGOLDÁSOK, JÓ STÍLUSÚ KOREOGRÁFIA, DE AZ ÁTFOGÓ GONDOLATISÁG HIÁNYA
JELLEMZI A FELEDI PROJECT TÁNCADAPTÁCIÓJÁT CSEHOV SIRÁLY CÍMŰ DARABJÁBÓL,
PEDIG AZ ELŐADÁS ALKOTÓINAK FÜLSZÖVEGE ÉPPEN AZT TAGLALJA,
MENNYIRE SOKAT MONDHAT A MA EMBERÉNEK, IDŐSZERŰ, FONTOS ÜZENETEKET TARTALMAZ
AZ OROSZ ÍRÓ EGYIK LEGISMERTEBB DRÁMÁJA. I Szöveg: Ungvári Judit I Fotó: Mészáros Csaba
Az utóbbi években egyre szaporodnak az irodalmi művekből kiinduló táncszínházi előadások, talán azért is, mert
a közismertebb alkotások alapanyagként jó sorvezetőül kínálkoznak: a történetek vonalvezetése már nem igényel jelentős dramaturgiai beavatkozásokat, vagy éppen a hangsúlyok ügyes eltolásával adnak lehetőséget a mozgásművészeti produktumoknak az új értelmezésekhez. Ugyanakkor
a látszólagos könnyűség jó néhány csapdát is rejt, elsősorban a formanyelvi megfeleltetés terén, hiszen a tánc nyelve
alapvetően stilizált, nehéz lenne például szociorealisztikus
történeteket elmesélni az eleve költői táncnyelven. Szerencsére ezzel kevésbé kísérleteznek az alkotók, ellenben arra
több példát lehet látni, hogy hatalmas epikus anyagot fordítanak át a mozgás nyelvére – elég, ha az elmúlt évekből
az Anna Karenina feldolgozására, a Száz év magány táncszínpadi adaptációjára vagy éppen a Feledi Project jegyezte
Don Quijote-feldolgozásra gondolunk. Az persze jó kérdés,
hogy vissza lehet-e adni bármit az irodalmi alapművekből,
különösen a gigantikus prózai művek esetén. Az alkotók legnagyobb része nem is ezzel próbálkozik, hanem – helyesen
– különböző olvasatokat ad, és ez jó is, hiszen az így megszülető előadások elkerülik a másik csapdát, a túlzott ragaszkodást az eredeti műhöz. Mivel a táncszínház másik jellegzetessége, hogy vizuálisan jóval tágasabb mezőben mozog,
16
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mint a prózai, sokkal szabadabb, nincsenek verbális béklyói.
Kicsit más a helyzet a drámaadaptációkkal, amelyeket talán
nehezebb is nagyon elrugaszkodva a színpadra tenni, éppen
azért, mert a jó színpadi művek feszes dramaturgiai kötése
sokszor tényleg csak a finomabb hangsúlyeltolásokat engedi, bár alkalmasint azok is jelentős értelmezésbeli különbségeket hordozhatnak. Az viszont biztos, hogy nem kön�nyű átütőerőt képviselő irodalmi-drámai adaptáción alapuló
táncelőadást létrehozni, még ha sokasodnak is a kísérletek,
rendkívül erős gondolatiság kell ahhoz, hogy revelációnak
érezzük az adott értelmezést.

terek mozognak ebben a világban, a koreográfia elsősorban az Arkagyina–Trigorin (Nyeste Adrienne–Nagy Csaba
Mátyás) párosra, valamint a két fiatalra, Trepljovra (Julien
Klopfenstein) és Nyinára (Kaiser Fruzsina) fókuszál. Erős jelenléteket, hatásos mozgásformákat láthatunk a színpadon,
határozottan felidézve a csehovi miliőt, az éppen szétesőben lévő életformát és a merőben másfajta perspektívákat kínáló újat. A kettős-hármas-négyes mozgáskompozíciók híven követik, mesélik a darab sztoriját, az epizódokat,
azt a bonyolult, sokszor terhelt kapcsolatrendszert, amely
a szereplők között fennáll. A sikeres, ám művészi értelemben megalkuvó generációt képviselő színésznő, Arkagyina
és az író, Trigorin úgy jelenik meg a színen, mintha csak az
Oscar-gála vörös szőnyegén lépdelnének, és ez a sztárfaktor alapvetően meghatározó a két figura mozgásában is. Érdekes megoldás, hogy Arkagyina karakterét a verbalitással
töri meg: a Millió rózsaszál című orosz popsláger szövegét
hallhatjuk tőle, és ez meglehetősen erős drámai pillanata az
előadásnak. Egy-két helyen még él a rendező-koreográfus
ezzel a verbális töréssel, egy-egy mondat erejéig, ám szerencsére nem viszi túlzásba. A szereplők közül intenzívebb
hatást keltenek a „lányok” – Nyeste Adrienne, Kaiser Fruzsina, de Mása szerepében Jenei Lilla is – , akik erősebb, karakteresebb figurákat hoznak, mint férfipartnereik. Az előadás zenéje (Mester Dávid, Farkas Bence) eklektikus, modern hangzásokat ötvöz klasszikus zenei dallamokkal, itt-ott
néhány közismert orosz muzsikát is megidézve (mint például az említett, szövegesen elhangzó sláger zenéjét is). A
díszlet puritánnak mondható (Minorics Krisztián), izgalmas
viszont a jelmezek világa (Bati Nikoletta), amelyek épp csak
sejtetik az orosz motívumokat és formavilágot, ugyanakkor
sok esetben szinte mai utcai viseletnek tűnnek – ez a két
Julien Klopfenstein, Kaiser Fruzsina

érzet nagyon szépen olvad össze. A színpadképet egy-egy
ügyes látványötlet teszi teljessé: nagyon jó például a hajtogatott papírsirályok lehullása és a velük való játék. Fontos látványelem az is, hogy a rendező a színpadképbe egy élő festészeti performance-t komponált. Bánki Ákos festőművész
a színpad hátsó traktusában folyamatosan illusztrálja a történéseket, ezt kivetítve nagyban láthatják a nézők. Persze
ez leginkább sokszor hangulatfestés, amely időnként dramaturgiai funkciót is kap, és ezek a pillanatok értelmet is adnak
az attrakciónak. Ilyen a szereplők belenézése az alul bekamerázott üveglapba mint egy tükörbe, illetve ilyen a végén
az is, ahogyan Trepljov halálát egy az üveglapra fröccsenő
piros festék jelzi – ez utóbbi erős és szép drámai kép.
A sok kiváló apró részlet, ügyes megoldás, jó stílusú koreográfia ellenére – ahogy az elején már utaltam rá – számomra
nem látszik világosan, hogy az alkotónak határozott mondanivalója lett volna a darabbal. Nem tudjuk meg, hogy miért
vitte színpadra Csehov Sirályát. Nem derül ki, hogy Feledi Jánosnak mi a viszonyulása a történethez, mit akar ezáltal megfogalmazni a művész státusáról ma, a mai világban,
pedig erre remek alkalmat teremtene a darab, amely nem
csak a sztorit tekintve beszél a művészsors nehéz dilemmáiról, a világmegváltó törekvések kicsorbulásáról a valóság
fémszerkezetén. A Sirály a művészlét leggyönyörűbb allegóriája a drámairodalom történetében, ráadásul jó néhány
lehetőséget ad annak az egyéni értelmezésére, hogy kiben,
illetve miben láthatjuk visszaköszönni ezt a szimbólumot.
Így, bármilyen furcsa ziccerkihagyás is ez egy táncadaptációtól, itt nem kel szárnyra a madár, vagyis nem kapunk többet,
mint néhány bonyolult emberi kapcsolat szabatosan elmesélt, fájdalmas históriáját. 

Kaiser Fruzsina, Nagy Csaba Mátyás

Azért írtam mindezt, mert számomra éppen az erős gondolat hiányzott leginkább a Feledi Project Csehov Sirályából készült előadásából. Még akkor is, ha a produkciónak
kétségkívül vannak erényei, nem tudnám megmondani, milyen szándék vezérelte Feledi Jánost, hogy éppen most éppen ehhez a darabhoz nyúlt. Holott a dráma szinte adja
magát ahhoz, hogy egy színházi alkotó megfogalmazza általa művészi ars poeticáját, hiszen maga Csehov is ezt tette,
miközben a művészsorsok buktatóiról mesélt. Ez a vetület
azonban nem világlik ki a Feledi Project előadásából, miközben részleteiben nagyon szépen ülteti át a kortárs tánc
nyelvére magát a történetet. Pontosan értelmezett karak-
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Az anyai szeretet hiánya és egy birodalom sorsa
S i r Ke n n e t h M a c M i l l a n – L i s z t F e r e n c : M aye r l i n g – M a g y a r N e m ze t i B a l e t t ,
202 2 . m á r ci u s 19. é s 27. , O p e r a h á z

HA AZ EGÉSZ CSAK FIKCIÓ LENNE, A MAYERLING AKKOR IS AZ EGYIK LEGSZEBB, LEGKÜLÖNLEGESEBB
BALETTJE AZ EGYETEMES TÁNCTÖRTÉNETNEK. AZONBAN A SZEREPLŐK MINDEGYIKE VALÓS SZEMÉLY, ÉS
A CSELEKMÉNY ALAPJA A XIX. SZÁZAD EGYIK LEGNAGYOBB POLITIKAI REJTÉLYE,
SŐT TÖRTÉNELMÜNK EGYIK FORDULÓPONTJA IS – MINDEZ PEDIG SZOKATLAN KÖZELSÉGBE
HOZZA A MŰVET. I Szöveg: Pónyai Györgyi Fotó: Nagy Attila, Rákossy Péter, Kummer János

A darab hazai ősbemutatója már 2004 áprilisában megvolt
az Operaházban, Aleszja Popova/Irina Tsymbal, valamint
ifj. Nagy Zoltán/Solymosi Tamás főszereplésével. Az akkori
előadás-sorozat a balettegyüttes valaha volt egyik legkiválóbb produkciójaként emlékezetes, döbbenetesen erős hatású alakításokkal. Most, a felújítás után ezzel a táncjátékkal
nyílt meg ismét az Opera.
A tényeket máig nem ismerjük. A Rudolf főherceg és Maria
von Vetsera bárónő kapcsolatának véget vető eseménysorra a hivatalos változaton kívül akadnak egészen vad magyarázatok is: merénylet, gyilkosság, öngyilkosság, vagy talán egyik
sem. Az, hogy Ferenc József a kortársak számára is érthetetlen nyugodtsággal fogadta fia halálhírét, hogy nem zajlott
hivatalos nyomozás, hogy az ügyben érintetteket gyorsan
eltávolították Bécsből, sőt az országból is, a bizonyítékok eltüntetése és a teljes hírzárlat már akkoriban alapot adott
találgatásokra. Lehet, soha nem tudjuk meg, hogy kik és hogyan haltak meg Mayerlingben. Kenneth MacMillan számára
a formálisan felkínált verzió – kettős szerelmi öngyilkosság –
volt a legvonzóbb és leginkább inspiratív, valószínűleg azért,
mert ebbe a viszonyrendszerbe tudta beleszőni a legtöbb
szerelmi szálat. A jó néhány cselekményvariáns közül ezt választotta ki, hogy megalkossa a XX. század egyik legcsodálatosabb táncjátékát Rudolf és Maria történetéből.
Az általam látott két előadás közül március 19-én (amely
Maria Vetsera 151 születésnapja is volt) Felméry Lili és Balázsi Gergő Ármin táncolta Rudolfot és Máriát. A magam részéről mindenképpen meredeknek érzem házaspárokra kiosztani ennek a közös öngyilkosságba torkolló történetnek
a főszerepeit. Persze lehet, hogy a kettősök intimitása ettől
csak erősödik, ugyanakkor talán túlzott közelségbe is enged.
Emellett kétlem, hogy ne lenne valamilyen pszichés fék, ami
legbelül mégiscsak bizonyos távolságban tart egy a civil életben közös jövőt építő férj-feleség párost e szélsőségesen
tragikus végkifejletbe zuhanó művészi belefeledkezéstől.
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Rudolf figuráját minden szempontból rendkívül megterhelő volta miatt általában érettebb, jelentős férfiszólistákra
osztják. Az egészen szélsőségesen drámai, sötét színekkel
megfestett, gyötrődéssel teli, egyre komorabbá váló, majd
összeomló főhős férfitáncosok számára a balettirodalom
egyik legnagyobb kihívása. Balázsi Gergő Ármin eddigi színpadi karaktereit (a különféle hercegi szerepeket) jellemzően a líra dominálta, talán még Vronszkij alakja volt leginkább drámai. Az, hogy ilyen fiatalon kapta meg a főszerepet
(évekkel fiatalabb, mint a főhős a halála idején volt), érdekesen befolyásolja a figura karakterét és a többiekhez való
viszonyát. Az általam eddig látott Mayerling-előadásokon
jellemzően a nőfaló, majd legutolsó partnerével őrült extázisban öngyilkosságot elkövető Rudolf alakja rajzolódott ki.
Itt a szexuális túlfűtöttség egyáltalán nem hangsúlyos, sem
a szeretői viszonyokban, sem Máriával kapcsolatban. Sőt,
az első jelenetben, a bálon, a figura távolságtartóan, tisztán intellektuális, szinte hideg érzéketlenséggel indít. Aztán
a Sisi–Rudolf kettősben hirtelen megértünk sok mindent.
Ezt a jelenetet még nem láttam ilyen szépnek, szívhez szólónak. Innentől kezdve az alakítást a szeretethiányos, mindenkiben érzelmileg elérhetetlen édesanyját kereső fiú lelkülete
uralja. Ez a Rudolf nagyon egyedül van, mindig és mindenkivel. Gyarmati Zsófia kifinomult méltósággal ábrázolt, tehetetlenségében fiához bensőségesen viszonyulni képtelen,
ezért hűvösen hárító Sisije és Balázsi Gergő Ármin elfogadásért, egy kedves simogatásért szinte esengő Rudolfja
a történet viszonyítási pontjává, a darab legmeghatározóbb
jelenetévé emelte kettősüket. Két rokonlélek, mindegyik
a maga csapdahelyzetében. MacMillan, aki korán elveszítette az édesanyját, sokat tudhatott erről a fájdalmas hiányról,
valahol talán sorsközösséget is érzett Rudolffal. Valószínűleg
nem véletlen, hogy ezt a jelenetet ennyire előre helyezte
a cselekményben, vélhetően hamar közölni akarta a nézővel, hogy mire is alapozza a továbbiakat. Innen nézve Rudolf
„nőfalása” is csak dacos, figyelemfelhívó pótcselekvés, sőt,
soha valódi beteljesülést nem hozó kín. Ebben a szerepér-

M AY E R L I N G
telmezésben a trónörökös számára minden csak teljesítendő feladat: a reprezentáció, a házasság, az udvari teendők
(talán még a mindig új nők megszerzése is). Jó néhány kötelezettség terheli, helyezi nyomás alá, mindenki tőle kér,
követel valamit. Megértést ugyanakkor senkitől nem remélhet, nyugalmat nem lel. Szabadulni is próbálna, érzékelhető
a pszichés labilitása. A megnyilvánulásai kiszámíthatatlanok,
problémásak. Ebbe a helyzetbe érkezik Felméry Lili alakításában Mária, Rudolfért rajongó, hozzá egyedülállóan, az
önfeladásig alkalmazkodó partnerként.
Ennek az előadásnak az ívét érdekes módon nem az
önsorsrontásba süllyedő Rudolf, hanem a vele lelkileg egyre
inkább azonosuló, az önpusztító energiákat rezonátorként
egy konkrét irányba felerősítő Mária határozza meg. Ahogy
gyengül Rudolf, úgy erősödik ő, kezdetben a nőiességét,
a csáberejét is beveti, de a korábbi szeretőkkel ellentétben
nem ellensúlyozni próbálja az önpusztító késztetést, hanem
határozottan partnernek kínálkozik hozzá. (Ettől még a kétségtelenül romlott, de mégiscsak egészségesebb realitásérzékű másik két nő, Larisch grófné és Kasper Mici is visszaretten.) A végkifejlet – hiába ketten vannak a színen – mégis
hideglelősen magányos, egy magára hagyott kisfiú vonszolja

magát oda a morfiuminjekciójához, és öli meg magát és az
egyetlent, aki képes volt akár meghalni érte. Aki jobban is
szerette, mint az édesanyjának kellett volna.
Felméry Lili színpadi megjelenésében a kezdetektől fogva,
még a líraibb, lágyabb szerepekben is mindig érzékelhető volt a többé-kevésbé átütő drámaiság, gondoljunk akár
Giselle-re, Júliára vagy a Laurencia Jacintájára. Ez predesztinálta Vetsera Mária szerepére. Alakítása pontos, letisztult,
minden felesleges szépelgéstől, érzelmeskedéstől mentes.
Végig érzékelhető egyfajta nagyon fegyelmezett, alázatos
odaadás és tudatosság a figura formálásában. Megjelenése
pillanatától kezdve dominálja az előadást, odaadó Máriája
viszi magával az érzelmileg összevissza csapongó Rudolfot.
Felméry Lili és Balázsi Gergő Ármin is gyönyörűen táncol, a
kettősöket szépen tagolva, szinte „beszélgetve”, „kiabálva”,
egymást gyötörve és végzetesen szeretve adják elő. Főszereplésükkel ez a balettdráma sajátos pszichológiai hangsúlyokat kap, megrendítően szép előadásban.
Larisch grófnő (García Carriera Claudia) és Kasper Mici
(Carulla Leon Jessica) ebben a szereposztásban egyenlő
súllyal volt érzékelhető. Technikailag mindketten kiválók

voltak, García Carriera Claudia élénk és érzelmes, ellentmondásos grófnőt hozott, az egész előadás legszínesebb
figuráját. Carulla Leon Jessica egyértelműen Mici buja, erotikus, férfivadító karakterét hangsúlyozta – józanul kihátrálva a „szerelmi” öngyilkosság lehetőségéből. Kettejük figurái egyszerre ellenpontok (szociálisan) és azonos hatásúak (érzelmileg). Bár más módszerekkel, Rudolf realitásban,
életben tartására törekszenek, de mindkettőjüknél eljön
a pont: a mellőzöttség (Larisch), illetve a szakma szabályai
(Mici), ahonnan már nem tudják őt követni. Szám szerint (és
nem sorrendben) az ötödik fontos női karakter a cselekményben Stefánia, Rudolf felesége. Ebben szereposztásban
Lee Yourim táncolta, aki már az első pillanattól a feleség
idegenkedését, távolságtartását érzékeltette. Rudolffal táncolt kettősében a rémült kétségbeesés dominált.
A március 19-i előadásból Gyarmati Zsófia Sisije mellett ki
kell emelni Weisz Sárát is Vetsera bárónő, Mária anyjának
szerepében. Rövid színpadi jelenléte alatt csupán néhány
finom, tétovázó gesztussal volt képes érzékeltetni az anya
ambivalenciáját a Mária által remélt kapcsolatot illetően.
Mindkét előadásban Bajári Leventét láttuk Coburg Fülöp
hercegként, a tőle megszokott pontos, ízléses jelenléttel és

reakciókkal. Színpadi megjelenése nagyon karakteres, felismerhető, így elég zavaró volt őt rendőrfőnökként is viszontlátni a kocsmajelenetben – ugyan miért razziázna Coburg
herceg éjjel Bécsben egy rossz hírű lebujban?
Technikailag és színpadi jelenlétben is elsőrangú volt az első
előadáson a négy magyar tiszt (Lecarpentier Léo, Scrivener
Louis, Okajima Takaaki, Nakamura Junnosuke).
A március 27-i előadás főszereplői Tyimofejev Dmiri (Timofeev
Dmitry) és Tanyikpajeva Alija (Tanikpayeva Aliya) voltak.
Tyimofejev Dmitri is inkább lírai karakterekben mutatkozott
be eddig, sőt, legutóbb A rosszul őrzött lány egyik előadásán Colasként kiderült, hogy kellemes, kedves humora is van.
Most Rudolf szerepében nagyon szép, drámai ívet járt be.
Rudolfja érettebb, de már elég kiégett, cinikus és kegyetlen is
a nőkhöz. Anyjával gyakorlatilag nincs kapcsolata, az keresztülnéz rajta. Később szinte jelenetről jelenetre épül le, esik szét,
egóját levetve, emberileg megnyílva, egyre jobban kitárulkozva és egyre sebezhetőbbé válva. Mellette Tanyikpajeva Alija, merészen élveteg, a szerelmet, az illékony boldogságot és
a szexualitást is bátran felvállaló Mária. Kettejük halála, mint
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FÜGGÖNY FEL I láttuk
végső megoldás, elkerülhetetlen, közös
végzetükként következik be.
Az előadás Sisije, Konsztantyinova
Anasztaszia (Konstantinova Anastasiia)
túl fiatal a szerephez, inkább tűnik Rudolf húgának, mint az anyjának. Emellett nagyon szépen táncol, de sajnos
nincs fogalma Erzsébet karakteréről.
A néző persze nem vár el teljes realitást,
de éppen Sisi az, akiről a legtöbb konkrétumot tudjuk, ami még a művészi szabadság nevében sem kerülhető meg. Lehet, hogy nem volt (nem lehetett) olyan
édesanyja a fiának, mint amire Rudolfnak
szüksége lett volna, de az biztos, hogy
nem járkált negédes mosolyú primadonnaként az udvarban,
nem illegette magát kacéran a tisztek előtt és nem vette semmibe a fiát. Erzsébet királynét a budapesti Operában, nagyrészt magyar közönség előtt ilyen eszközökkel ábrázolni stílustalan.
Kifejezetten jó, életteli volt ezen az estén Stefánia – Takamori
Miyu nagyon sokat kihozott a szerepből. Már az első báli jelenetben, még a háttérben is folyamatosan „figurában volt”,
majd a Rudolffal táncolt kettősében vibrálóan, aktívan és
széles skálán reagálta le a trónörökös durva bánásmódját.
A kocsmai képben, ahhoz képest, hogy csak a szélen álldogálhatott, még a háta mögött zajló eseményekkel is végig
együtt játszott. Remek, érzékeny alakítás!
Az est csodaszép Kasper Micije, Földi Lea színpadi karakteréből teljesen hiányzott a közönségesség. Ez persze önmagában nem baj, de itt szükséges lett volna egy kicsivel több
romlott frivolság. Olyan szépen, kecsesen táncol, annyira kifinomultan elegáns, hogy nehéz elhinni, hogy egy ócska mulató a törzshelye, ahol ő a főkurtizán. Valószínűleg ragyogó
Larisch grófnő lenne belőle.
Larischt ezen az estén Saripova Jelena (Sharipova Elena)
táncolta – kevésbé színesen, de a drámaibb pillanatoknak
határozottabb kontúrokat adva, mint a másik szereposztásban García Carriera Claudia. Vetsera báróné Papp Zsuzsanna volt, aki a főúri hölgy karakterének dekoratív finomságát és anyai lágyságát jelenítette meg.
Rónai András Bratfisch-alakításához az első estén nincs mit
hozzátenni, tökéletes technikával táncolva, színészileg hibátlanul, a történésekkel szorosan együtt élve hozta a karaktert.
Szívfájdító volt, ahogy a darab végén nem akarja, nem tudja
otthagyni Rudolfot és Máriát, érzi, sejti, hogy mi fog történni, mindent megpróbál, hogy táncolhasson, tréfáljon, és ne
kelljen magukra hagynia őket. A második estén Guerra Yago
briliáns ügyességgel táncolt, szólói bármely balettversenyen
dobogósak. Bratfisch Rudolfhoz, Máriához, Stefániához való
viszonyából viszont többet kellene mutatnia.
20
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FÜGGÖNY FEL I láttuk
Middleton ezredest az első estén Kekalo
Jurij (Kekalo Iurii), a másodikon Radzius
Mikalaj (Radziush Mikalai) táncolta,
mindketten elegánsan hozták a kellemes modorú angol gentlemant. Larisch
gróf kisebb szerepében is észrevehető
volt Molnár Dávid, illetve Kóbor Demeter. Köszönet Topolánszky Laurának
(Schratt Katalin) a mindkét estén megindítóan előadott dalért.
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Elismerés a karnak, különösen a kocsmai
jelenetért, amit nemcsak táncban, hanem
színészileg is kiválóan dolgoznak végig.
Szomorú és elgondolkodtató, hogy nincs
egy figura a színpadon, aki örülne, nincs egy jelenet, ami
boldogságot, kiegyensúlyozottságot sugározna, és ne a végzet, a kétségbeesés, a rémület vagy az elutasítás árnyékolná
be. Minden kettős a maga módján tragikus. Rudolf eltaszítja
Larisch grófnőt, Sisi elutasítja Rudolfot, Rudolf meggyötri Stefániát, Middleton és Sisi soha nem vállalhatják fel a kapcsolatukat, Mária és Rudolf szerelme az első pillanattól fogva baljóslatú. A koreográfus minden jelenetet maximálisan kiaknáz,
szélsőséges hangulatúvá formál, a sok elfojtás, képmutatás
természetszerűleg torkollik az erőteljes végkifejletbe.
A kitűnően kiválasztott, hangszerelt és szerkesztett zenei
anyag tökéletesen simul a koreográfia alá. MacMillan a klas�szika, a neoklasszika, a mindennapi gesztusok, megnyilvánulások, sőt a szexus mozdulatainak egybegyúrásával, szintetizálásával alkotja meg saját egyéni nyelvét. Ezzel szavak nélkül
is, a verbalitásnál sokkal komplexebben közli mondanivalóját. Bár a háromfelvonásos darabban összesen négy olyan jelenet akad, amelyben sokan vannak a színen, ezek közül csupán a kocsmaepizód mozgalmas, itt látunk egyedül nagyobb
csoporttáncot. A báli, születésnapi képek vagy a vadászjelenet alapvetően statikusak, inkább látványos élőképek. Ami
történés van bennük, az is kettős, vagy háromszereplős.
A darab többi, nagyobb része pedig pas de deux-kből áll
(ketten, esetleg hárman vannak a színen), és mégis, a mű
egészét mint monumentális nagybalettet érzékeljük. Ennek
oka szintén a lebilincselő emocionális hatás, ami a néző számára csoporttáncok nélkül is „megtölti” a színpadot.

SZÁM SZERINT IS IGEN JELENTŐS, HARMINCHÁROM KÜLÖNFÉLE SZÓLÓT, KETTŐST, DARABRÉSZLETET,
VALAMINT CSOPORTOS PRODUKCIÓT FELVONULTATÓ NÍVÓS PROGRAMMAL MUTATKOZOTT BE
A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZBAN A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM NÖVENDÉKEINEK LEGJAVA.
A FELLÉPŐK DÖNTŐEN AZ INTÉZMÉNY NAGY MÚLTÚ HÁZIVERSENYÉNEK DÍJAZOTTJAI KÖZÜL
KERÜLTEK KI, AZ ELISMERÉSEKET A MŰSOR ELŐTT FODORNÉ MOLNÁR MÁRTA
AZ EGYETEM JELENLEGI REKTORA, VALAMINT SZAKÁLY GYÖRGY KORÁBBI REKTOR, A ZSŰRI ELNÖKE ADTA ÁT.

I Szöveg: Pónyai Györgyi Fotó: Mészáros Csaba
Az igényes, értően szerkesztett, kétrészes műsor a hos�sza ellenére sem volt unalmas vagy egysíkú: az egyetemen
oktatott valamennyi táncstílus képviseltette magát. A legnagyobb arányban megjelenő klasszikát-neoklasszikát elsősorban a vizsgákon és gálakoncerteken megszokott darabok változó nehézségi fokú részletei reprezentálták (A hat�tyúk tava, Don Quijote, Csipkerózsika, Paquita, Raymonda,
Giselle, Párizs lángjai, Diana és Actaeon, Rómeó és Júlia). A
modern vonalat részben kortárs mesterek/alkotók (Kalmár
Attila, Barna Mónika, Szitt Melinda, Grecsó Zoltán, Mészá-

ros Máté, Csizmadia Tamás) betanításai, részben a növendék-előadók saját kis koreográfiái képviselték. Az egyébként
kevesebb produkcióval érkező néptáncosoktól két nagyobb
lélegzetű, parádés számot (Rózsák, Bonchidai magyar és román táncok) kaptunk, és a színházi táncosok is hoztak egy
lépésanyagában attraktív és előadásában is élvezetes ritmikájú, ütős Aladdin-koreográfiát.
A seregszemlén a színpadra vihető legkisebbektől (III. vegyes évfolyam) a már végzős IX.-es balettosokig minden

Valaha valóban élt, tragikus sorsú főszereplők jelennek meg
a színen, az extrém érzelmi töltésű helyzetekkel MacMillan
mint egy szeánszon, szinte médiumként idézi meg őket. Bár
valószínű, hogy a színpadon látottak nem fedik le teljesen
a valós eseményeket, a tényszerű végkifejlet azonos. Lehet,
hogy a darab nem dokumentál objektíven, mégis a saját
belső világát tekintve önmagában tökéletes, szélsőségeiben
is kiegyensúlyozott. Jó ritmikájú, erős alakításokkal színre
vitt előadás esetén olyan különös, borzongató energiák örvénylenek körülötte, ami nagy ritkaság, és ami egyedülálló
remekművé avatja – nem is csak a balettek között. 
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korosztály szerepelt, aktuális tudásszintjén a lehető legtöbbet megmutatva. Az évfolyamok és a produkciók változatossága arra utal, hogy az egyetemen minden szakirányon
és szinten igen aktív és ambiciózus képzés zajlik, és minden
korosztályban találunk is tehetségeket. Már a legkisebbek
is lehetőséghez jutottak (III. évf. Meggyecskék tánca, Csipkerózsika és Don Quijote-variációk), de az idősebbek vagy
a végzősök tudásáról is képet alkothattunk A hattyúk tavavagy a Diana és Actaeon-részletekben. Harmonikus egységben, kiegyensúlyozott teljesítménnyel működtek a nagy létszámú, több évfolyamos csoportos produkciók is (Etűd III,
Canon in D III., Swing a szivárványon túl).
Mivel az egyetem próbatermeinek padlóját és balettrúdjait
koptató, folyamatosan fejlődő növendékekről lévén szó,
részletes kritika nyilván nem jön szóba, különösen, hogy

a háziverseny zsűrije már mindenkit értékelt. A tanulmányaik vége felé járók közül azért mindenképp érdemes megemlíteni A hattyúk tava-adagiót táncoló Fülöp Annát és Cserháti Gergelyt (IX. évf.), valamint már a tavalyi vizsgakoncerten
is feltűnt és most is ígéretesen teljesítő, jelenleg VIII. évfolyamosokat (Nagy Gvendolin, Lengyel Dorottya, Okura Iku,
Koizumi Juza, Bán Kata).
A színvonal komoly betanítói háttérmunkáról, elkötelezett
növendék-hozzáállásról tanúskodik. A Covid-érában, amikor a korábbiaknál egyébként is korlátozottabbak a színpadi rutinszerzés lehetőségei, minden módot meg kell ragadni a növendékek nagyobb közönség előtti szerepeltetésére.
A Nemzeti Táncszínház ehhez remek szcenikai és szakmai
keretet nyújt, és a látottak alapján úgy tűnik, hogy van is mit
és kit megmutatnia a Táncművészeti Egyetemnek. 

Néptánc, IV. évfolyam:
bonchidai magyar
és román táncok
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DANZA
emelkedik, hol lejjebb süllyed. Az üres színpadon meglehetősen szembeszökő díszletelem elsőként vörösen izzó sütőlapra
emlékeztet, amely alatt ropogósra sül az élet, a hallottak és látottak idilli voltának érzékelése után talán napos és csillagos égboltra, esetleg felhőre asszociálhatunk. Az említett idillnek némiképp ellentmond, hogy ez a dolog érzetre folyamatos fenyegetésként függ a fejek felett. Akárhogyan is, a látványelem a tér
szűkítésével sűríti a könnyeden szellős koreográfiát, ám a darab
energiáit ezzel sem sikerül számottevően koncentrálni.

OLASZ MELÓ
E n r i co M o r e l l i / Wa l te r M a t te i n i : D a n z a ( E l é g i a , Ö r ö k s é g ), Sze g e d i Ko r t á r s B a l e t t ,
202 2 . m á r ci u s 4 . , N e m ze t i Tá n c s z í n h á z

DANZA OLASZUL ANNYIT TESZ: TÁNC. A SZEGEDI KORTÁRS BALETT DARABJAIT TÚLNYOMÓ
TÖBBSÉGBEN A TÁRSULAT MŰVÉSZETI VEZETŐJE, JURONICS TAMÁS KOREOGRAFÁLJA, ÁM IDŐNKÉNT
(AZ UTÓBBI ÉVEKBEN SŰRŰBBEN) EGYÜTTESEN BELÜLI ÉS KÜLFÖLDI TÁNCALKOTÓK IS DOLGOZNAK
A TÁRSULATTAL. EBBEN AZ ESETBEN KÉT OLASZ KOREOGRÁFUS, ENRICO MORELLI ÉS WALTER MATTEINI
MUTATTA MEG, MIRE KÉPESEK HAZÁNK EGYIK JÓL KÉPZETT ÉS FIZIKAI ADOTTSÁGOK TERÉN IS JELENTŐS
BALETTEGYÜTTESÉVEL. I Szöveg: Török Ákos Fotó: Tarnavölgyi Zoltán
A fent említett olaszság azonban nem merül ki a koreográfusok
pedigréjében. Noha minden karakterisztika egyszerűsít, az olaszokról a mamma spagettije és a pillanatok alatt felcsattanó, majd
ugyanilyen hirtelen véget érő veszekedések mellett leginkább az
életigenlő elevenség és a magas hőfokon megélt, mélyen megszenvedett érzelmek juthatnak eszünkbe. Talán tényleg a napsütés
és a melegebb éghajlat teszi: az északiak hűvös és súlyos melankóliájával szemben egyebek mellett e két, nagyrészt egymásnak ellentmondó jegyből áll össze a délvidékiek híres-hírhedt temperamentuma. A Danza című est ezeket a karakterisztikus mediterrán
jegyeket mutatja meg nekünk – külön-külön.
IDILLI ELÉGIA
Morelli rendszeresen visszatérő vendégalkotó a szegedieknél.
Most egy társulati darabot komponált, amelynek nincsenek fő- és
mellékszereplői: egy-egy szóló, duó vagy többszereplős formáció
rövidebb időre kiválik a karból, de nem sokkal később visszatér a
többiekhez vagy a többiek érkeznek meg hozzájuk. Ez a karjelleg
egyben tartalom is: egy folyamatosan alakuló közösséget látunk
általában nagytotálban. Bianca Imelda Jeremias és Morelli könnyű
esésű, különböző színű ruhákba és vékony felsőszoknyába öltözte24
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ti a lányokat, a félmeztelen fiúkon szürkésbarna pantalló. A jelmezek nem döntik el, hogy vidéken vagyunk vagy városban, a lényeg
a nőkből és férfiakból álló közösség, amely leginkább szerves egységként jelenik meg: hol egyenként/párokként mozdul egyszerre
mindenki, máskor eleven plazmaként rendeződik át meg át a csoport. Ez utóbbiak az előadás leglátványosabb és legizgalmasabb
részei. Kevesebb alkotói kreativitás érződik azoknál a jeleneteknél,
amikor a fókusz egy-egy részletre terelődik: nem csupán az eredetiség hiányzik a szólóból, a duókból és minden másból, ami a
karjeleneteken túl van, de Morelli még a szűken vett kortárs balett mozdulatpalettájáról sem az élénkebb/érzékletesebb színeket
válogatja össze.

A pózszerűen kimerevedő állóképek és a helyenként tablószerűvé váló mozgóképek ellenére az egész darab alapvetően dinamikai és hangulati váltások nélkül pörög végig. Ez a maga drámaiatlanságával szintén a tavaszi rügyfakadást és vele az élet újjászületését ünneplő táncbetéteket idézi. Az Elégiára tehát illik
a Danza cím. Sőt, táncként kifejezetten szemrevaló, de Morelli
gyaníthatóan ennél többet tett bele. „Ez egy absztrakt mese
a jóság dicsőítéséről” – áll a szöveges felvezetőben, és a fent említett, egymást segítő gesztusok, valamint a közösségből kiszakadni vágyók visszatartása, végül támogató elengedése is jelzi, hogy
a darab szól valamiről. Vagy inkább szeretne szólni: talán egy képzeletbeli vagy egyszer volt idilli közösségről, amely mostanra felbomlott. Ehhez azonban hiányzik belőle a drámai muníció – zenéből és mozgásanyagból egyaránt: egy-egy jól formált póz, néhány teátrális gesztus és egy cím ehhez nem elég. Ráadásul olyan,
mintha a szöveges felvezető szerzője tudna is erről. Különben mi
értelme lenne 2022-ben egy kortárs balettelőadás szinopszisába beleírni, hogy „a koreográfia nem igényel és nem tűz ki célul
történetmesélést”?! Félreértés ne essék, nem a történet hiányzik
a darabból, hanem a markáns alkotói gondolat – akár történetbe
göngyölve, akár történet nélkül kifejtve. Márpedig Morelli Orfeusz
és Euridikéje (2018) megmutatta, hogy az olasz koreográfus képes
karakteres gondolatokat táncba oltani.
AKIKET NEM SZERETETT AZ ANYJUK
Amíg az Elégia az életöröm képzeteivel kínál meg minket, addig Walter Matteini Örökség című táncelőadása az elemésztő

érzelmekről szól. Ihlető forrása Bernard-Marie Koltès azonos
című (L’Heritage) drámája. Hazánkban leginkább talán a szerző Roberto Zucco című darabját ismerjük, amely az egyént és
a társadalmat egyaránt kegyetlen/önkritikus őszinteséggel festi
meg. Ezen a ponton illő elárulni, hogy a cikk szerzője nem ismeri az Örökséget, mint ahogy gyaníthatóan a nézőtéren ülők
túlnyomó többsége sem. Az előadás így nem is alapozhat a dráma ismeretére: az alkotók egy olyan drámai történetet állítanak színpadra, amely önmagában kell, hogy megállja a helyét.
Akinek Morelli darabja után hiányérzete marad a drámából,
Walter Matteini bőséggel kárpótolja: a történet egy tragédiába
torkolló szerelmi ötszöget, vagy talán egy kétgenerációs érzelmi
pentagont mutat meg.1 Az Elégiától eltérően itt a történetmesélés adja az előadás dramaturgiai vázát.
Bianca Imelda Jeremias jelmezei a tánckaron egy (közel)múltbeli
polgári miliőre utalnak: a lányokon csipkegalléros, kékesszürke
(illetve a fényekkel azzá tett) ruha, a férfiakon szmoking, mellény és nyakkendő. A női főszereplők ruhái: egy ártatlan hófehér és egy vérsötét bordó egyben karaktereket is jeleznek.
A férfiak megjelenése szintén beszédes, de kevésbé jelentéses:
a szürkék között barnás rozsdaszín felső és ing, illetve világos
nadrág jelzi a haragos különcöt, és világosbarna nadrág mellett
nadrágtartót visel a nyakkendő nélküli inge fölött a zaklatott,
szerelmes férfialak. A harmadik férfi főszereplő a szmokingos
karból válik ki. A díszletek (tervező: Bianca Imelda Jeremias)
szintén konkrétak: egy tükrös öltözőszekrény és egy gyóntatófülke kinézetű panel, ami talán kisszobát mintáz. Noha az előbbihez egy fontos momentum is kapcsolódik, összességében
nem sikerül őket kijátszani: konkrét tárgyiasságuk miatt többet
vesznek el a táncnyelven stilizált színpadi történésekből, mint
amennyit dramaturgiailag hozzátesznek a történethez. Az sem
világos, hogy ha már színre kerülnek, miért a játéktér hátulján
kapnak helyet, ahol jobbára kihasználatlanok, illetve a némajátékként zajló kisszobajelenetek legfeljebb belezavarnak a párhuzamosan futó főszálba, a megértéshez/megérintődéshez ugyanis kevéssé vannak exponálva.

Az Elégia alaphangulata, a címmel szemben, sokkal inkább egyfajta tavaszi idill, amit a zenei válogatás is támogat: csak elvétve vannak benne mélyebb/súlyosabb regiszterek, és azok sem
hosszabbak néhány taktusnál. Ehhez jön hozzá a koreográfia
szellős táncossága, illetve az elgyengülő színpadi alakok megtámogatásának többször visszatérő gesztusa. Bianca Imelda
Jeremias díszlettervezőként mindezek fölé egy hatalmas, rézsút
döntött, alul csillámló felületű téglatestet helyez, amely hol fel-
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MESTEREK

BEKE LÁSZLÓ
EMLÉKÉRE
I Szöveg: Lőrinc Katalin

Matteini darabja (akár egy, akár két generációról szól) egy szenvedéstörténet: itt mindenki megsérül és megsebez másokat,
a középpontban pedig egy ártatlanként megjelenő nő tönkremenetele áll. Amikor azt mondjuk, hogy az Örökség történetmesélő előadás, ezalatt nem pusztán cselekmények elmondását értjük, hanem lélektani történések vagy akár hangulatok
táncnyelvi ábrázolását is. A koreográfus ráadásul eljátszik a táncnyelv és a színházias mozgásgesztusok váltogatásával, gyakran
egy mozgássoron belül is, ami egyaránt eredményez különösen
érzékletes momentumokat és kevéssé szerencsés átkötéseket.
Sőt, a beszédet is játékba hozza, ezzel is megmutatva a női ruhákat is magára öltő különc alak egész világgal szembeni haragját és a bordó ruhás nő mélyről jövő, panaszos fájdalmát. Ebben
a két esetben a zene elnyomja az általuk elmondott szöveget,
így beszédük érzelmi gesztusként működik.
Nagyrészt a folyamatosan egzaltált szerelmes is ugyanígy perlekedik valakivel, azonban egy alkalommal jól érthetően azt kiabálja, hogy „milyen anya az, aki nem szereti a gyerekét?”. Ez
a mondat abban a pillanatban a darab megoldókulcsává válik:
a színen megjelenő fájdalmas kapcsolódások és eltaszítások,
vagyis minden szenvedés és tragédia innen kezdve az anyai szeretet hiányának tudható be. Elismerve, hogy a gyógyítás és a lelki egészség terén komoly eredményeket lehet elérni velük, sem
a pszichoanalízis, sem a Hellinger-féle családállítás nem a legélesebb eszköz, amin keresztül a művészet felfejtheti az emberi
mozgatórugókat. De ha mégis, akkor sem egy ennyire egylövetű konyha/kocsma pszichológia mentén.
A tánckar itt is magas színvonalon áll helyt, ahogy a belőle kiváló
Graziano Bongiovanni, mint a történet egyetlen „egészséges”
figurája, szintén remekül oldja meg a feladatát. Czár Gergely
egy zavaros szexuális identitású, az egész világgal perlekedő figurát (apát?) játszik és táncol meggyőzően, noha az alak érzelmi
bakugrásait nem mindig sikerül zökkenőmentesen megoldania.
Ez azonban nem csak az ő hibája, mint ahogy nem csupán Kiss
Róberté az, hogy szinte folyamatosan szenved és/vagy erőteljesen érez, ami egy idő után szenvelgésnek hat. Pedig éppen

Kiss Róbert oldja meg a legtisztábban a mozgásgesztusok és
a tánc közötti átmeneteket, s figurájának érzelmi kilengéseit magas színvonalú tánctudással, valamint erős színpadi jelenléttel
egyaránt megtámogatja. A színpadi figurák közül táncminőségben, ezzel együtt drámai súlyban és érzékletességben egyértelműen Liszkai Zsófia emelkedik ki, aki a mélyen sebzett, bordó
ruhás nőt (anyát?) táncolja színpadra. A legnehezebb feladata
Kiss Rékának van a női főszerepben, akire szintén több szenvedést rótt a koreográfia, ráadásul ő kapja a legtöbb ellökő gesztust, amelyeknek az ismétlődése egy idő után modorossá válik.
A koreográfia másik gyengéje is elsősorban rajta csattan: nincs
a darabban annyi(féle) mozgásanyag, ami elég lenne öt ember
különböző kapcsolódásaihoz, így minden duó gyakorlatilag egyneművé és kissé érdektelenné válik. Ami pedig a dramaturgiát
illeti, mivel nincs jól értelmezhető történésekkel megtámogatva
a fehér ruhás nő szétesése, úgy érződik, mint aki eredendően
egy labilis, minimum borderline-os szereplő. Ez a figura drámai
súlyából és magából a drámából is elvesz. Amit Kiss Réka mindezek ellenére meg tud tenni, meg is teszi: színvonalas/érzékletes
mozgással és meggyőző színpadi jelenléttel teszi elevenné a túlérzékeny idegrendszerű színpadi alakot.
A sok szenvedés/szenvelgés után egy érzelgős és pátoszos
képpel zárul a darab, ami végképp melodrámává oldja a drámai alapanyagot. Ez részben ízlés kérdése: van, aki ezt szereti.
A dramaturgiai buktatók sora azonban már nem tetszés vagy
nemtetszés kérdése: az érthetetlen történet, a sarokba állított
díszletek, a konyhapszichológiai tételmondat, egyes karakterek
kontúrjainak hiánya, a viszonyok kidolgozatlansága és az érzelmek túladagolása ugyan nem feltétlenül teszi élvezhetetlenné
a darabot, de az erejét jelentősen csökkenti. Valamiféle elkenés
már az Elégiára is jellemző volt: nem arról szól, amiről szeretne,
és nem is egészen világos, hogy akkor miről. Egy történetmesélő előadásnál, amilyen az Örökség, ezek az elkenések ráadásul
a lényeget is érintik. Ebben az esetben, egy drámaszöveg ihlette
táncdrámánál (vagy egy dráma táncszínpadra állításánál), végképp nem lehet megúszni az értő dramaturgi munkát. Illetve
lehet, de nem érdemes. 

1
Magáról a történetről az SZKB honlapján nem kapunk útbaigazítást. Az előadás Facebook-eseményénél olvashatjuk a következőt: „Miután a családfőt elragadja a járvány, az özvegy édesanya a fiára terheli a família továbbélésének felelősségét. Bár a fiú a szerelmével más életet tervez, nincs ereje ellenállni anyja akaratának. Miközben a karakterek lassan kibontakoznak, az utcán nemcsak egy halálos betegség, de a forradalom is dúl”.
A cikk szerzője ezt több okból is úgy veszi, mintha nem tudná: egyrészt, amikor az előadást nézte, ezt a szinopszist nem ismerte, másrészt ezzel vélhetően a többi néző is ugyanígy volt, harmadrészt, miután megismerte
a szöveget, akkor sem gondolja úgy, hogy a látottakból mindezt (vagy akár ennek egy részét) ki lehetne olvasni.
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Fotó: Eifert János

Aki Beke László lenyűgöző gazdagságú életútjáról vagy csupán legfontosabb művészeti intézményvezetői pozícióiról
kívánna informálódni, az ezt az írást ne olvassa tovább.
A világhírű és világot járt, legendás művészettörténészről január 31-én bekövetkezett halála után sorra jelentek meg a színvonalas nekrológok, a lényeges adatok közlése mellett orgánumfüggően emelve ki az életmű egyik vagy másik vonatkozását.
Adja magát tehát, hogy e rövid írás arra koncentráljon,
mit köszönhet a táncművészszakma Beke Lászlónak – ő itt
azonnal leállítana: „Egy frászt! Inkább arról szóljon, hogy mit
köszönhet Beke a táncnak!”…
Szóval igen, ilyen volt: a hatalmas szakmai/elméleti tudás
birtokában, annak komoly háttérképe előtt a komolytalanságig játékos és ironizáló.
A tánchoz a 20. század első felének kultúrtörténeti jelenségei
sodorták. Az a művészettörténeti korszak, amelyben a művészi megújulás széles társadalmi megújulást, paradigmaváltást is
célzott: amikor közös akciók/izmusok/iskolák kötötték szorosra
a szálakat irodalmárok, képző-, zene-, táncművészek, filozófusok és egyes természettudományok képviselői között.
Így lett Beke László számára a hazai mozdulatművészet/
mozgásművészet1 aranykora egy kincsesbánya, folyamatos
hivatkozási pont.
Az MTA Tánctudományi Bizottságának egyik alapító tagja
volt, és a kezdetektől aktívan kivette a részét a táncról való
analitikus, tudományos gondolkodásban.
Az ő koncepciója alapján született meg (egyebek mellett
az Orkesztika Alapítvány tevőleges segítségével) az Iparművészeti Múzeumban 2012-ben a Mozdulat kiállítás, amely
a magyar mozdulatművészet története és kapcsolatai 1902–
1950 között alcímet viselte. E hatalmas tárlat finisszázsára
szervezett szimpóziumon jókat vitáztunk a magyar táncművészet történetének egyik legjelentősebb korszakát érintő
témákban… Csaknem folytatásként, az ELTE Pedagógia és
Pszichológia Karán 2013-ban szervezett életreform témájú
szimpóziumon Beke az építészet, a mozdulatművészet és
a gyógytorna kapcsolatáról adott elő…
(De ígértem, nem sorolok adatokat, hiszen óhatatlanul csak
hiányosan lehetne.)

Kiapaszthatatlan kíváncsisága e téma csatornáján keresztül vezette őt a modern/kortárs táncművészethez, ahol lelkesen fedezte fel a saját szakterületéhez kapcsolódó, közös pontokat.
Örömmel vállalta egy olyan doktori disszertáció opponálását 2, amely a tánc, a mozgás kifejezés/kifejeződés
verbalizálásának problematikáját járta körül. Nem győzte – már olvasása közben – jelezni: épp ilyen problémák
izgatják a kortárs képzőművészet esetén is. (Kíváncsian
kérdezett rá, hogyan látom: mit tudna vajon a tánc azzal
a postcontemporary kifejezéssel kezdeni, amit ő épp most
tervez „bedobni” a művészettörténeti közbeszédbe…)
A Magyar Táncművészeti Egyetem művészképzésén 2019-ben
kértük fel az angol nyelvű művészettörténeti kurzus vezetésére, és ő lelkesen vállalta: boldog volt, hogy táncművészeket
taníthat. Belátogattam az órájára, ahol azt tapasztaltam, hogy
legalább annyira érdekli őt (ha nem jobban), amit ezek a 17-19
éves japán, olasz, görög, horvát, koreai balettnövendékek mesélnek magukról, táncos tapasztalataikról, mint az, hogy tisztában legyenek néhány művészettörténeti alapvetéssel.
Az intézmény tánctanár MA szakán is előadott (immár saját
specialitását, a 20-21. század művészettörténetét): a hallgatókat kollégaként kezelte, inkább beszélgetett velük (és
amikor a vírus miatt videón kellett, hát ott), annak örült
a legjobban, amit ezáltal tőlük kapott.
Súlyos betegségének diagnosztizálása is az első Covidlezárások idejére esett, így a 2020/21-es tanévre már nem
tudott rendszeres óraadást vállalni, de még 2021 késő tavaszán azzal az ötlettel hívott fel, hogy boldogan tartana
valami rövid, tömbösített, tematikus kurzust, amelyen valamilyen mozgásos akciónak is helye lehetne.
Amikor nyár végén felhívtam, a hogyléte után érdeklődve,
azt mondta, néha sétál a kert, a ház körül. A maga „viccelődő” módján egyértelművé tette, hogy ez a maximum, tanításról már nem lehet szó. Biztattam ekkor, hogy a mozgást
ne adja fel. Tudta, hogy tőlem csak valami ilyesmi várható,
tehát „igenis, mesternő!” – volt a felelet. Eszembe sem jutott, hogy nem ironizál velem (velünk) többet. 

A Szentpál-iskola e változat mellett maradt a német Bewegungskunst kifejezés magyar nyelvű alkalmazásánál
Lőrinc Katalin: A test szövege, 2014, Színház- és Filmművészeti Egyetem
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NÉGYSZEMKÖZT

AZ ÖREG GAVALLÉR, NEM VÉN GAVALLÉR

–

DEMCSÁK OTTÓ A CSODÁLATOS MANDARINBAN TÉR VISSZA A SZÍNPADRA
Szöveg: Péli Nagy Kata Fotó: V. R.

A csodálatos mandarin Bartók talán legismertebb műve,
a zenére szabott balettdramaturgia egyik karaktere Az öreg
gavallér, a női szépség tisztelője. A rutinos, kissé komikus udvarló szerepálom tapasztalt táncosok számára. Az Operaház balettegyüttesének egykori igazgatója, Harangozó Gyula is magára szabta saját színpadi adaptációjában. Kellett
azon gondolkodnia, hogy elvállalja-e a mostani felkérést?

Tisztában vagyok azzal, hogy a tánc a fiatalok terepe. Nagyon fontos a testi kondíció és a mentális állapot. A tánc
– mint minden, amit komolyan veszünk – egy életforma.
Tízéves korom óta élek ebben a tánc okozta boldogságban,
és a mai napig tréningezem, a táncosaimmal együtt végzem
a rúdgyakorlatot, de a nagy ugrásokat már nem csinálom,
mert vigyázok a gerincoszlopomra. Egyéni edzéstervem van,
azzal tartom karban magam. Tizenkét évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy már „elénekeltem” a hattyúdalom az Equus
című darabban, amelyet Funtek Frigyes rendezett a Győri
Nemzeti Színházban. Egy olyan életút van mögöttem, ami
remélem, nemcsak nekem, hanem a szeretteimnek és a közönségnek is értékes. Kegyelmi állapotnak tartom, hogy sikerült a Győri Balettet megalapítani Markó Iván vezetésével, és a gondviselés segített a Sopron Balett létrehozásában
is. Szívesen gondolok vissza a Markó Iván által koreografált
A csodálatos mandarinra, amit mi, a Győri Balett is előadtunk, és ami 1982-ben egy nagyon újszerű, nagyon más tematikájú mű volt. Világszerte nagy sikerrel játszottuk és elnyertük a fődíjat az amerikai Baltimore Világszínházi Fesztiválján. Valószínűleg a Mandarinnal fogom befejezni a táncos
pályafutásomat is, mert Michael Kropf felkérésére Az öreg
gavallér szerepét fogom táncolni június 18-án, a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínházban. Ez nagyon nagy kihívás, és
merem remélni, hogy ez a feldolgozás is nagyon sok újszerű
dolgot hoz létre, annak ellenére, hogy a Lengyel Menyhértféle eredeti szövegkönyvet nem lehet megváltoztatni.

Mekkora mozgástere marad az alkotóknak? Hiszen a különböző adaptációk épp azért jönnek létre, hogy mindenki, aki hozzányúl a darabhoz, hozzátegyen valami újat,
egy másfajta olvasatot?

A jogtulajdonos kívánsága ez, de mint alkotóművész tudom,
ha kötött is a tematikája egy darabnak, a formanyelvben
a hangsúlyok eltolódásával lehet újszerűségeket létrehozni
egy adott műben. Bartók zenéjét Bogányi Gergely és Binder
Károly zongoraművész interpretálja majd júniusban, és azt
lehet mondani, hogy nagyon nagy szüksége van a táncművészetnek a sikerekre. Ne legyünk „lepkegyűjtők”, ne zárkózzunk be azzal, hogy csak egymásnak játszunk. Fontos,
hogy olyan darabokat válasszunk, amelyek tényleg mindenkire hatással vannak. A csodálatos mandarin ilyen lesz, és az
est másik darabja, Ravel Bolerója is. Egyik mű mondanivalója sem évül el soha: lázadás, szerelem, bűn. Kevés olyan
alkotás van, amely szembe mer nézni a kor problémáival.
A táncművészetnek igenis dolga, hogy tükröt tartson ennek
a világnak.
Milyen lesz az ön gavallérja?

Öreg gavallér! Nagyon nagy tisztelője vagyok a női nemnek.
A férfinak dolga, hogy szeresse és ápolja a nők felé a kapcsolatait, de ebben a darabban ez az életébe kerül. Az öreg
gavallér egy olyan érzékeny ember lesz, aki nemcsak a vágy
tárgyát látja a nőben, hanem a meghódítandó szépséget is.
Az előadás egy művészi összefogás, együttműködés eredménye lesz, a Sopron Balett tagjai mellett az Europaballett
St. Pölten művészei és a Wiener Staatsoper két egykori
szólistája is szerepel a darabban, Iryna Tsymbal és Michael
Sosnovschi. Tudatosan felkészülök arra, hogy a legjobb formámat tudjam adni. 
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FÜGGÖNY FEL I láttuk

NÉHÁNY PERCBEN SZÁZÉVNYI DRÁMÁK
– EGYEDÜL ÉS PÁRBAN –

jól érzékeljük-e a mindennapi konfliktusainkat, mozdulatainkat. Vagy sokkal jobban kellene érteni a testbeszédet és
a jelek nyelvét? Az orosz duó fantasztikus képessége, hogy
néhány percbe 100 évnyi drámát tud belesűríteni.

Introtention coda – Anaz Oz és Shani Licht

A NÉGYNAPOS ESEMÉNY ISMÉT AZ ONLINE TÉRBE KÉNYSZERÜLT, ÉS BELÉPŐJEGY NÉLKÜL VOLT
MEGTEKINTHETŐ. SZÁZÖTVEN PÁLYAMŰBŐL 30 DARAB KERÜLT BE A RÖVID, 6-9 PERCES KOREOGRÁFIÁK
SORÁBA, AMELYEKET A NEMZETKÖZI ÉS A HAZAI KORTÁRS TÁNCVILÁG NAGYÁGYÚI ÉS FELTÖREKVŐ
MŰVÉSZEI ADTAK ELŐ. AZ ALKOTÓK VILÁGLÁTÁSA EGY CSÖPPNYIT TALÁN OPTIMISTÁBB,
MINT TAVALY, A TÉMÁK PEDIG KIBŐVÜLTEK A GENDER ÉS AZ ABÚZUS JELENSÉGÉNEK MEGANNYI
OLVASATÁVAL. I Szöveg: Marx Laura

A fesztivál kiemelt célja, hogy az ifjú alkotókat támogassa,
a tapasztaltabbak munkáit bemutassa. Noha az élő fesztivál varázsa és a személyes találkozások most is elmaradtak,
a nemzetközi zsűri bekapcsolódása a műsorvezetők és a hazai szakemberek eszmecseréjébe, valamint a résztvevőkkel
folytatott értékelő beszélgetések megteremtették az élő és
nyitott interakció lehetőségét.
A fesztivál nyitó estjén a Magyar Mozdulatművészeti Társulat Persona című darabja volt az egyik vendég, amit egy korábbi szólójából bővített trióvá az alkotó, Haraszti Adrienn.
A darabot két verzióban is láthattuk.

„Szerinted lehet valaki egyszerre két ember? Két különböző ember?” Ingmar Bergman Persona című filmjében hangzik el ez a kérdés. Elizabeth, a színésznő és ápolója, Alma beszélgetnek, pontosabban csak Alma, mivel Elizabeth képtelen
a beszédre. Hogyan függ össze a némaság és a persona? Haraszti Adrienn Personájának első variációjában Frank Rebeka
és Nagy Noémi Gizella egy szabadtérben kibontakozó, szá-

zadokon átívelő női történetben jelenik meg – könnyedén,
nyugodtan, és csak néha vicsorognak –, pedig a balettcipőből lassan felmosórongy, a szeretetből mánia és verekedés,
a balettből pedig kétségbeesett rohanás lesz. Le lehet venni
a maszkot? A vetkőzős részben Elektra, Antigoné, Perszephoné,
Hesztia és valahány nő, aki valaha élt, nemcsak a ruháját, hanem
a korábbi életét, lelkének néhány selejtes darabját, összemart
szívét és kiüresedett manírjait is ledobja. Az utolsó pillanatban
a színpadon megjelenik a harmadik lány (Haraszti Adrienn), de
csak háttal, és csupán sejteni lehet a folytatást. Lenyűgöző táncok, drámai pillanatok és felszabadultság, egy-egy felmutatott
ereklye, soha véget nem érő zene. A második előadás máshol
veszi fel a történet fonalát: az együttlét, a kapcsolatok magától
értetődő szépsége és bonyolultsága jelenik meg a trió közös
táncában.

A Wo/Man táncosa és koreográfusa, Adrian Radwanski
a zsűri különdíját kapta politikai merészségéért, valamint elnyerte a közönségdíjat is szólókategóriában. A női és férfi
lét, illetve a nővé vagy férfivá válás, átalakulás aktuális kérdéseire kereste a választ a darab. Egy műanyag próbababa
felsőteste, valamint egy tűsarkú cipő bőven elég volt ennek
a nagyszerű táncosnak, hogy a folyamat szépségét és irtózatos nehézségét is bemutassa.
Az UNCIA című előadás a fesztivál egyik legnagyszerűbb
alkotása volt, és a duókategória győztese lett. A darabot
2016-ban mutatták be először, azóta több variációja is elkészült. A precíziós mozgást és a mély drámai tartalmat olyan
megrendítően ötvözi az ihletett táncban Danae Dimitriadi
és Dionysios Alamanos, hogy a mű végén néhány másodpercig biztosak vagyunk abban, hogy a két táncos végre felrepül
a levegőbe, vagyis létezik a szabadság. A gondoskodás,
a gondolkodás, az együvé tartozás és a halál egészen fantasztikusan milliméterekre és pillanatokra bontott részecskéit élhettük át, és végig talány maradt, kik ők egymásnak, milyen
rituálét látunk: teremtést, búcsúzást, szerelmet, halált?

A fesztivál minden napra tartogatott valami váratlant, újat
és bizsergetőt. Az idén különösen sok volt a jelentkező, és
a darabok többségét igényes figyelem, elmélyültség és szakmai felkészültség jellemezte.
BURLESZK TÁNC ÉS POLITIKAI MERÉSZSÉG
Az első nap első darabja a The Affairs of human being Roman
Ajdov és Darja Dzabasova duója, amely bizarr burleszk tánc,
felgyorsítja a lélegzetvételt, és elgondolkodtat, hogy vajon

Jason Martin darabja, a study nO.1 – A Plea for Impermanence
excerpt a patetikus és a hétköznapi, az energikus és a halálfáradt, a szándékos és a véletlen folytonos egymásba éréséről
szóló humoros mozgásfenomenológiai performance. Arról,
hogy a szép mozdulat is kúszásban folytatódik, és a tornából is lehet propeller. Vagy bármiből bármi. Nagyon szépen
megkoreografált és eltáncolt egzisztencialista kérdőjel.
HATTYÚDALOK ÉS NÉPTÁNCFRAGMENTUMOK
A schwanengesang Noras Ewa és Bulder Stanislaw friss, kultúrtörténeti közegbe ágyazott kiáltványa az értelmezés és
a megértés szabadsága jegyében. A Hattyúdalok néven kiadott kései Schubert-dalok (Heine-versekre) dallamaira
született, csodaszép Pietà- és Monty Python-mix, amelyben
a szerepcserék a férfi-női szerepekre, ezek groteszk, mű
vagy valódi fájdalommal teli világára, valamint kultúrtörténeti toposzaikra is reflektálnak. Egy másik Schubert-mű, az
Ave Maria csendül fel, a táncosok előbb kis kézpantomimmel hattyúkat mutatnak, milyen szép, az emberi kéz valóban
hattyúvá alakítható. Az egyik kéz hirtelen pisztollyá alakul,
és lelövi a másikat, majd egy csodálatos metamorfózison keresztül kialakul az ismert Krisztus és Mária-képlet, a Fiú Anyja ölében. Szerepcsere, most Mária fekszik Krisztus ölében,
újabb csere, és a pár egyszer csak szerelmespárrá alakul.
Ekkor felcsendül a Monty Python: Always look at the bright
side of Life…

Fotó: Stefan Schw andner

A magyar mozdulatművészet több mint százéves hagyományának őrzője, értékeinek közvetítője, az Orkesztika Alapítvány
fesztiválja minden januárban várja a résztvevőket és az érdeklődőket a megmérettetésre, a bemutatkozásra, a táncra.

A Little Miss Know-it-all című darab a zsűri különdíját kapta. Egy üres, kopottas, rózsaszín osztályteremben, a tanári
asztalnál ülve táncol Lotta Sandborgh, akitől már több jó
szólót is láthattunk (The Wait, The Mermaid Solo), és az
Abandoned House éppen ehhez az osztálytermihez hasonló, kietlen szobában játszódik. Tanári asztal? Mire a rövid darab véget ér, már nem biztos, hogy az. Remek rövid őskáosz,
fantasztikus koncentráció és gyorsaság, burleszk és színészet
a mozdulatművészet ifjú svéd tehetségétől.

Nóra Ní Anluain Fay koreográfiája, a Let them Eat Cake
a The Ink Spots If I didn’t Care című, 1939-es dalára előadott geg: mi van akkor, ha fel kell köszönteni valakit a születésnapján, akiről nem tudni, hogy kicsoda? A fickó, sortban
és kócosan az asztalon állva, a lány a széken félig lecsúszva várja, hogy kiderüljön, kiről van szó, illetve megpróbálják
megtudni, de valahogy nem áll össze, a beszéd lehetetlen.
A darab végén a közönséget köszöntik fel, név nélkül, és
a saját arcukba vágják a tortákat.

Little Miss Know-it-all – Lotta Sandborgh

Fotó: K r z ysz tof K adis

Fotó: Erez K ashi
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Not now, not here – Kacper Szklarski
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FÜGGÖNY FEL I láttuk

A Show Me a Wondrous Moment, Even In a Flash, Dana
Naim Hafouta koreográfiája bármelyik szobában játszódhat
a világon, ahol van két laptop és két ember. Szintén a szavak és a jelentések köré szerveződött ez a rövid táncjáték,
a show more almost there kifejezések alkalomszerű felvillanása a képernyőkön nem tudni, mennyire befolyásol bármit
is, a két anorák kezeslábasban lévő táncost is csak félig. Munkahelyi konfliktus? Otthoni tépelődés? Mindenképpen megemlítendő a befektetett energia és a minimalista dizájn.

Másként. Mukus Benjamin szólójában a felolvasott szöveg
és tánc együtt mozdul. A lélek és a test megöregedéséről, haláláról szóló idézet mellé Mukus fehér parasztingben,
néptáncfragmentumokat, body builder show és moderntánc-elemeket ötvöz, amelyek a hagyomány, az elmúlás örök
kérdéseit érintik. A kétkedő, a kérdező, fiatal táncos előadása, rögtön a legvégső bölcsességgel, a haláléval.
A We find each other in the Plenum című darab a duókategóriában közönségdíjas lett. A darab egy asztalnál játszódik.
Koreográfusa, Zoe Efstathiou pszichológus és táncterapeuta. Egy kapcsolat örökösen ismétlődő sablonjait láthatjuk,
amelyhez a táncosoknak csak néha kell felállniuk az asztaltól, ülve játsszák el, hogyan merül ki és válik automatizmussá a kérés, a várakozás és az áhítat. Vajon ki tud lépni ebből egyikük? Néha elég felállni az asztaltól, és egy lépéssel
távolabbról visszanézni. A táncosok átélése létrehozza azt
a reményvesztett atmoszférát, amely a zsákutcába jutott
kapcsolatok sajátja. Efstathiou Mr. Gingerbread Man és
a No matter what they stick together című darabja szintén
egy asztalnál ülve játszódik, és egyéb munkáiban is érzékelni
azt a sötét mélységet, ahová a fájdalom és a kitartás viszi az
embereket, akkor is, ha azt nem is szeretnék. A táncosok
teljes összhangban és ritmusban lélegeznek és mozdulnak,
egy pillanatra sem veszítik el a néző figyelmét.
VÁLASZ NÉLKÜLI JELEK
A Stop Making Sense előadója és alkotója, Alesya Dobysh koreográfus, táncos és tanár elnyerte a legjobb szóló díját. A mostani
darabja sajátos szólóinak sorába tartozik: ha lehet így fogalmazni,
mozdulatokban kontempláló, analizáló, megszállottan kísérletező művész, aki ezúttal dickensi cipőben és zakóban gondolkodik
táncban a fájdalomról, megidézve nemcsak a regényhősöket, hanem az értelemkeresés sokszor kényszeres processzusát is.
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A hypothesis of Do-rilla Beatrice Panero koreográfiája, aki
ötletgazdag és bátor előadásai (Faces of Love, Das Rote vagy
a One című performance) után egy fantasztikus táncosnak,
Winston Arnonnak készített szólót, amely a láng meggyújtásáról, a fény fellobbantásáról szól. Panero önmagát elgondolkodtató témái ellenére komikának tekinti, a humoros oldalt legalább annyira szereti láttatni, mint a drámait. Arnon
kapcsolgatja az öngyújtóját egy rövidnadrágban, és eközben
a padlóra kerül. Mire sikerül lehúznia magáról jó néhány alsónadrágot, az öngyújtó is lángra kap. Ilyen egyszerű ez.
A Scent of her Gardenias Lucas Valente brazil koreográfus munkája. Valente a Zürichi Opera társulatának tagja, és
nagyon szép duókat komponál (lásd Uncontrolled), a mostani darab sem kivétel. A mű szabadon értelmezhető, fehér ruhákban eltáncolt kettős, talán magával a halállal való
találkozással a végén. Igényesség és gyöngédség sugárzik
az előadásból.
Az I? Bartók Eszter koreográfiájában és előadásában
a produkciók borúsabb szekciójához tartozik, és megnyerte
a Fenyves Márk-díjat. Táncában egzisztenciális kérdéseket
feszeget. A fekete ruha és a rövid haj az elszánt, harcos táncstílus az utcai tánc filozófiájától a színpadi tánc manírosságáig
mindent megkérdőjelez, és semmire sem mond igent.
Az Introtention Coda a zsűri egyik különdíját kapta. A nagyon látványos darab a balett és a tánc világában működő erőszakos viszonyokról szól. A zsűri mellett a fesztivál
többi résztvevője is méltatta Anat Oz koreográfiáját, és
a táncosok (a koreográfus, illetve Shani Licht) nagyszerűségét.
A drámai és egyben szürreális darab rózsaszín ruhás, a traumától megbénult táncosokról szól, akik próbálnak mozdulni,
de saját maguk és egymás lelkiállapotát érzékelve egyre ros�szabb állapotba kerülnek. A közönség az összeomlás legdurvább pillanataiban tapsol.
A Foreesia a fesztivál egyik legkedvesebb darabja, a lengyel táncosok, Lukasz Szleszinski és Julia Lewandowska
minimalista alkotása. Egyforma terepszínű joggingban, kapucniban próbálják megtalálni az egymáshoz vezető utat,
ami végül sikerül: egymás kapucnijába bújnak, miközben végre megölelhetik egymást az egyenruha alatt. Semmi túlzás,
semmi kapkodás. Csak a kitartó keresés, tapogatózás, kísérletezés. Mint a fesztivál annyi más előadójánál, itt is fellelhetők ezek a nagyon pozitív jellemzők.
A Minerva című szóló Liszt Ferenc zenéjére íródott. Alicia
Verdu Macián egy régi lemezjátszón hallgatja a zenét, mellette egy nyitott könyv, fekete ruhában, félmeztelen testén
fekete ragtapasszal, drámai hangsúllyal, feldúltan mozog. Minerva a római mondavilágban Jupiter fejéből pattant ki, harcias és szűzies istennő, aki a városokat, a mestereket, a művészeteket, a hajózást, az igazságért harcolókat védelmezte.
Mi a dolga ma Minervának, és hogyan fog hozzá? Van még
módja védelmezni az övéit?

A Test lélek Simon Veronika és Vaida Clotilde Marie duója.
Kis fekete ruhában, egyikük szemet, másikuk szájat elfedő
maszkkal a lélek és a test aspektusait jeleníti meg. Konfliktusos viszonyt ábrázol a darab, amelynek a végén lekerülnek
a maszkok, de a pár szétválik, nem tudnak egymással mit
kezdeni. A zene majdnem végig a víz hangjait idézi, és amikor
elhallgat, várjuk a megoldást. De az nem jön el.
A zsűri különdíját kapta a not now, not here, Kacper Szklarski
előadása. A hely és az idő alkalmatlanságáról szóló etűd
a maga egyszerűségében szabadon értelmezhető. Lírai dallamokra tűnődő mozdulatokkal táncol Szklarski, sem agresszió,
sem düh, de még fájdalom sem látszik. A zsűri elismerő hangon beszélt az előadásról, és a fiatal táncost visszavárják.
A Vágy Szent-Ivány Kinga koreográfiája. Pluhár Lilien és
Almásy Beáta egy visszafogott, de szenvedélyes kettőst ad
elő vörös ruhában, elegánsan, hogy ők egy pár-e, vagy barátnők, vagy a megszállottság megszemélyesítői, az döntés
kérdése. A koreográfust ismerhetjük a Halálra táncoltatott
leány és a Holokauszt Ballada című darabjaiból.
,,._':.!,.-^.?'(Komma, Punkt) Etienne Sarti eleven, elmés koreográfiája, amely a kommunikációra, a kapcsolatteremtésre
való képtelenség és a megfélemlítés köré épül. Pantomimet
és burleszket látunk fantasztikus akusztikus világgal. A nevetések, a zene és a zörejek külön univerzumot képeznek,
amelyben Sarti, mint hullámverés fölött egy vak madár, sodródhat válasz nélkül hagyott jelei között. Nagyon erős kisugárzása van a darabnak, és hasznos lenne, ha minél több
gyerek, fiatal láthatná, hogy min kell keresztülmenni ahhoz,
hogy ne csak a gúnyos nevetést, hanem a tengert is halljuk.
A Give me a break egy A hattyúk tava-paródia, a fehér tütü
hol kalap, hol mentőöv, esernyő vagy sátor. Liron Kichler friss
előadása újabb kifordítása egy klasszikusnak, és a tőle már
megszokott, kissé nyers, bátor és szemtelenkedő megközelítés (Angele-Te Reine, Summertime) itt is tetten érhető.
A Geminate flower Weisheng Xu csodaszép koreográfiája,
bensőséges szépségével nálam ő a nyertes. Quing Yin és Hui
Zhou az örök napfény alatt élő ikerpár/szerelmespár, akik
a leggyengédebben és legalázatosabban mozdulnak a nap és
egymás felé. Isszák a fényt és ölelik egymást. Ikervirágok.
A fesztivál gálaeseményén a vendég a Duda Éva Company
volt, részleteket láthattunk az Utópia, a Wonderland,
a Mirror és a Ramazuri című előadásból. A tavalyi nyertesek
darabjait is megnézhettük újra, és rendkívül érdekes volt látni, hogy az egy évvel ezelőtti Fragile, Device és nyertes társaik mennyivel sötétebb képet rajzoltak, mint az idei résztvevők. Ha nem is az univerzumról, de az emberek világáról
biztosan. 

Fotó: Dusa Gábor

Papp Zsuzsa szólója, a Szesat írása a testre írás, a szerelem,
a test és az írás kapcsolatának hagyományát dolgozza fel, és
Peter Greenaway Párnakönyv című filmjét is megidézi. „Ha
Isten elégedett volt a teremtményével, akit agyagból formált,
ráírta a nevét, és életre keltette a festett alakot…” Nagiko,
a filmbéli lány először apja írását viseli a testén, aztán a szeretőire ír, azok pedig őrá. A Szesat írásában Szesat önmagát
kezdi megírni, önmagát megfesteni, fehér festékkel. Az ecset
érintésére életre kelő lány a szemünk előtt kezd érezni és
nővé válni. Törzsi táncokra, indiai beavatási szertartásokra,
életörömre, szakrális születésre ébredünk.

SZÓLÓDUÓ

LEGJOBB SZÓLÓTÁNC-PRODUKCIÓ
– Stop Making Sense
koreográfus, előadó: Alesya DOBYSH (NL)
LEGJOBB DUÓTÁNC-PRODUKCIÓ – UNCIA
koreográfus: Danae & Dionysios (GR),
előadók: Danae DIMITRIADI (GR),
Dionysios ALAMANOS (GR)
ZSŰRIKÜLÖNDÍJ
– not now, not here
koreográfus, előadó: Kacper SZKLARSKI (PL)
ZSŰRIKÜLÖNDÍJ
– Little Miss Know-it-all
koreográfus, előadó: Lotta SANDBORGH (SWE)
ZSŰRIKÜLÖNDÍJ
– politikai merészségéért – Introtention Coda
koreográfus: Anat OZ (IL/PL)
előadók: Anat OZ (IL/PL), Shani LICHT (IL)
ZSŰRIKÜLÖNDÍJ
– politikai merészségéért – Wo/&Man
koreográfus, előadó: Adrian RADWAŃSKI (PL)
KÖZÖNSÉGDÍJ, SZÓLÓ
– Wo/&Man
koreográfus, előadó: Adrian RADWAŃSKI (PL)
KÖZÖNSÉGDÍJ, DUÓ
– We find each other in the Plenum
koreográfus: Zoi EFSTATHIOU (GR)
előadók: Zoi EFSTATHIOU (GR), Sofia MARTIOU (GR)
FENYVES MÁRK-DÍJ
– I?
koreográfus, előadó: BARTÓK Eszter (H)
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TANULMÁNY

S AC R E

A zene és a mozgás
egymásba tükröződése
SZTRAVINSZKIJ: SACRE DU PRINTEMPS ZENÉJE X AVIER LE ROY SZÍNPADI VÁLTOZATÁBAN
– LŐRINC K ATALIN ÉS HEGEDŰS SÁNDOR PÁRBESZÉDE A TRAFÓBAN LÁTOTT ELŐADÁSRÓL –

XAVIER LE ROY BÁR MOLEKULÁRIS BIOLÓGIÁBÓL DOKTORÁLT, 1991 ÓTA FOGLALKOZIK – BIOGRÁFIÁJA
SZERINT – KOREOGRÁFIÁVAL, DE VALÓJÁBAN (JÉRÔME BEL MELLETT) AZ ELŐADOTT MOZDULAT
(S ÍGY PERSZE A TÁNC) KONCEPTUÁLIS FORRADALMÁNAK EGYIK LEGJELENTŐSEBB ALAKJA. MINT ILYEN,
MŰVEI AZ ELŐADÓ ÉS A NÉZŐ KAPCSOLATÁT ÉRTELMEZIK ÚJRA. A SACRE DU PRINTEMPST ELŐSZÖR
SZÓLÓTÁNCKÉNT ADAPTÁLTA (SAJÁT MAGA SZÁMÁRA), 2007-BEN. A 2018-BAN ELKÉSZÍTETT
TRIÓVÁLTOZATOT 2022. JANUÁR 20–21-ÉN SCARLET YU, ALEXANDRE ACHOUR ÉS SALKA ARDAL
ROSENGREN ADTA ELŐ A TRAFÓBAN. I Fotó: Hervé Veronese
Lőrinc Katalin: Számomra (aki amúgy belülről ismerem ezt
a zenét, mivel két színpadi adaptációját is végigtáncoltam) ezen
az estén megszűnt „A” Sacre lenni. „Egy zene” lett, ami a teljes
adott teret betölti, és a Trafó nagytermében minden élőlényből
ez a zene rezonál: belőlünk, nézőkből is.
Ehhez – azoknak, akik nem látták a művet – röviden el kell mondani, mi látható a színen: nos, a három táncművész hol egyenként, hogy együtt, kvázi karmesteri funkcióban, a színpad elején,
középen, a nézők felé fordulva levezényli a partitúrát. Kissé elnagyolva körülbelül ennyi történik. Néhány leállás, csönd kíséri
a helyzetváltoztatásukat, ennyitől lesz az eredetileg félórás zeneműből egy kicsit hosszabb felvonásnyi. Most nem folytatom
ebben az irányban, tehát hogy milyen radikálisan lett elhajítva az eredeti librettó, pillanatnyilag maradok az általam megpendített jelenségnél: annál, hogy nézőként a szokásosnál aktí-
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vabb szerepkörben találtam magam. Mintha magam is a zene
része lennék, mintha a táncos előadók belőlem (is) hoznák létre
a zenét. Lehet, hogy csak azért nem tudtam nyugodtan megülni
a helyemen, és éreztem folyamatos izomaktivitást, energiamozgósítást a testemben, mert ismerem a művet, de lehet, hogy
mással is megtörtént ez az aktivizálódás.
Hegedűs Sándor: Izomaktivitást, fizikai érintettséget én is éreztem – noha belülről nem ismerem a művet, soha nem táncoltam, nem vezényeltem azt –, nagyon is megelevenedett (aktivizálódott) a testem a látottak/hallottak hatására. Ám ez nem
feltétlenül azért volt, mert a kiváló „táncosok” (karmesterek)
közvetlenül felém fordulva „beintettek” nekem, az üstdobos,
vagy a hegedűs szerepét kényszerítették rám. Inkább azért,
mert jelenlétük minősége, energiakoncentrátuma olyan elemi
erővel érintett, hogy lehetetlen volt mozdulatlanul maradnom.

Az én olvasatomban egyébként nem az történik az előadásban,
hogy „három táncművész a nézők felé fordulva levezényli a partitúrát”. A karmesteri funkció vagy annak bármiféle imitációja
ugyanis a zenekar aktuális hiányában – nota bene: távollétében
– itt szóba se jöhet. A szereplők jelenlétéhez (testi aktivitásához) – amennyiben ők nem interpretátorai Sztravinszkij remekművének – szerintem nem szabadna közelíteni a „karmesterek”
eredendő funkciója felől. Annak ellenére nem, hogy a közvetlen
látvány, az, ami a szemünk előtt történik, valóban kísértetiesen
hasonlít a dirigálásra, abszolút össze lehet téveszteni vele. Úgy
kellene fogalmaznom: az előadásban a karmesterjelenség, miután a hagyományos értelmét (jelentését, funkcióját) elvesztette,
egy merőben új, sajátos értelmet kap, azzal telítődik, noha ez
az értelem végig fedésben lesz, „láthatatlanként” – alig láthatóként – „mutatkozik” csak. Láthatatlan, hiszen aki a „karmestereket” látja, nem veheti észre bennük/mögöttük a „táncot”
(a táncosokat és az ő eleven, élő, mozgó testüket) az adott zenével teljes szimbiózisban. Szerintem ez a szimbiotikus jelenlét,
az emberi test befogadó és kiáradási potenciáinak határolhatatlansága, metamorfikus képességének végtelensége az előadás
voltaképpeni témája a hozzá tartozó, benne gyökerező erős érzéki tartalommal és az abból fakadó nyugtalanító kérdésekkel.
L. K.: De igen, észreveszem a táncosokat, sőt: a három eltérő
személyiséget! Izgalmas volt látni, hogy bár mindhárman hasonló mozdulatokat végeznek, elsődlegesen az arcuk tükröz valami olyan egyedien személyeset, ami a velük szemben álló, velünk mint nézővel/zenekarral interakcióban lévő személy sajátja. Az első művésznő kedvesen, az egymást jól ismerők cinkos
tekintetével invitálta, „intette be” azt a bizonyos nézőt, akivel
épp szemkontaktust vett fel (ne felejtsük: nem véletlenül hagyták bekapcsolva a nézőtéri fényeket az előadás alatt!), a másik hölgy inkább befelé figyelőn, szinte végig behunyt szemmel,
bensőségesen mosolyogva. A fiatalember tekintetét, energiáit
viszont már-már provokatívnak, csaknem agresszívnek éltem
meg. Pont ez az élmény, a három személyiség különbözősége juttatta eszembe az előadás közben a színház/film rendező
és a karmester közötti analógiát is. Hiszen a zenei partitúrának

is mindig olyan módon kell megszólalnia, ahogyan a zenekart
vezénylő ember gondolja – miként a rendezőközpontú alkotói
rendszerekben a színészeknek úgy kell előadniuk, ahogyan az
adott színre vivő gondolja…
Az, hogy a táncosok a mozdulataikkal néha nem előhívják, tehát
nem beintik a zenei szólamot, hanem a már hangzó szólamra
„táncolnak”, az nekem néha a valódi karmestereket figyelve is
érdekes jelenség: hiszen amikor annyi hangszer beszél egyszerre, mást és mást, az valószínűleg óhatatlanul egy közös ritmika
megélésére invitálja a karmester testét is. (Miközben persze folyamatosan koncentrál a szükséges előzetes beintésekre is.)
H. S.: Ami a három eltérő személyiséget illeti: nem vitatom,
mivel nem figyeltem rá, nyilván úgy történt, ahogy mondod.
Az azonban már fontos, lényeges kérdésnek tűnik számomra,
hogy ezek a viszonyulásbeli különbségek miből is fakadnak; alkatiak-e csupán, és így esetlegesek, vagy pedig tudatosan komponáltak (megrendezettek), az előadás fő gondolati tartalmához,
központi üzenetéhez kapcsolhatók. A magam részéről nyilván
az előbbi mellett tenném le a voksom. Én ugyanis csak testeket láttam a színpadon, élő, eleven emberi testeket, függetlenül
azok nemétől, korától, szociokulturális vagy pszichés jellemzőitől. Mégpedig viszonytesteket: mindenekelőtt a zenével való
viszonyban léteztek, ahol nem lehetett eldönteni,
„hogy ki is itt a domináns szereplő, a zene
mozgatja-e a táncosokat, vagy fordítva,
a táncosok testének rezonanciájában,
jelenlétük elevenségében születik (»létesül«) zene.”

Éppen ez az „oszcilláló eldönthetetlenség”, azaz testnek és zenének egymástól való megkülönböztethetetlensége, elhatárolhatatlansága az, ami számomra kulcs a látottakhoz, egyszerre
zavarba ejtő és revelatív. Miután a közöttük lévő viszony elemi – egymásban tükröződnek és csak ebben a tükröződésben
vannak –, nem is igazán beszélhetünk külön testről és zenéről,
azaz egymástól elhatárolt – tárgyi – entitásokról, amelyek az-
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TANULMÁNY
tán valamilyen erő hatására lépnek viszonyba egymással. André
Lepecki a Tánc kifulladása (2006) című művében Le Roy egyik
korábbi művét elemezve (Self Unfinished, 1999) idézi is őt, az
egyik interjújában elhangzottakat: „…a test-kép szélsőséges
mértékben fluid és dinamikus. Hogy a határai, a szélei vagy
a körvonalai »ozmotikusak«, és megvan bennük az a figyelemre
méltó képesség, hogy szüntelen cserefolyamatok során bekebelezzenek és kivessenek magukból dolgokat?” Noha ebben
a megszólalásban még kérdésként hangzik el a testi létünk egy
merőben új prezentációjának merész lehetősége, az előadásokban már az „igenlő” a válasz.
L. K.: Érdekes, hogy a szóhasználatunkban a „test-kép” került
elő, miközben az előadásban a testek mozgását igen, de magukat a testeket (pontos körvonalaikat, egyéni formáikat) nem
látjuk – az arcot leszámítva! Mindhárom szereplő laza, piros
pamutfelsőt és fekete nadrágot viselt… Nem véletlenül vonzotta a figyelmemet mindaz, ami a három arcból árad a néző
felé! De megemlítenék még valamit, ami eszembe jutott az előadás során, amikor már tudni lehetett, hogy ez a színpadi történés egyetlen eddigi „Sacre”-feldolgozásra sem hasonlít. Nevesen: micsoda szerencse, hogy Sztravinszkij életműve nem került
az örökösök olyan mértékű jogi blokádja alá, mint Bartók Béláé. Ha ezzel is az lenne a helyzet, mint A csodálatos mandarin
esetén, amelyet e cím alatt nem lehet egyéb cselekménnyel
színpadra állítani, mint ahogyan az eredeti librettó előírta, akkor nem játszhatnánk most el a gondolattal: miről is szólhat ez
az adaptáció, amelyben „annak, amit a színpadon látunk, semmi
köze sem tavaszhoz, sem áldozathoz… És milyen jó, hogy ahányan ülünk a nézőtéren, annyifélét asszociálhatunk.”
Nekem például az is beugrott, hogy amikor ülök a vonaton,
nézem az ablakon át az elrobogó tájat, házakat, üzemeket, embereket, állatokat, belülről minden rezdülésem lereagálja, amit
épp látok. Nos, valami ilyesmit is sugallt nekem, ahogyan
„ezek a szereplők a nézőtér mint táj felé fordulva
maximális energiaszinten
reagáltak/rezonáltak/
megéltek/asszociáltak/előrevetítettek
zenei történéseket.”

H. S.: Egy olyan előadás élményszerű tapasztalatával távozhattak a nézők a Trafóból, amelyben a zene láthatóvá, a szereplők
mozgása pedig hallhatóvá vált! Ám ez nem valamiféle rejtélyes,
kollektív tudatmódosulásnak volt köszönhető, amelyet az érzékterületek időleges zavara, egymásba göngyölődése okozhat – szinesztézia néven jól ismert pszichés rendellenesség
–, hanem Le Roy nagyon is tudatos, ötletes alkotói, rendezői
ténykedése. A szereplők ruházatának általad is említett színei
például – nem tartanám szerencsésnek itt és most „jelmezekről” szólni – nagyon is tudatosan kapcsolódni látszanak Sztravinszkij zenéjéhez. A piros a vér, az erős érzékiség, a szenvedélyes élet, a fekete pedig a föld, a mindent elnyelő sötétség,
a halál, a gyász szimbólumaként. Egy olyan előadásban, ahol
a szem és a fül funkciói egyébként is összekeverednek, kizártnak
tartom, hogy a szereplők ruházatának színei mögött ne lenne
rendezői koncepció. Én Le Royt inkább rendezőnek nevezném,
nem pedig koreográfusnak, mint ahogy a látott művét is inkább
posztdramatikusnak, mint táncszínháznak. Annak ellenére
mondom ezt, hogy szilárd meggyőződésem: ő esküdt ellensége
a kategorizálásnak, a konvencióknak való bármiféle megfelelésnek. Nem esszencialista alkotó, éppen az előítéletek, a megkövült, kiüresedett tradíciók ellen lázad ezúttal is, és teszi fel magának, nézőinek zavarba ejtő, erősen provokatív (filozófiai) kérdéseit. Például: a műalkotások esetén lehet-e különbséget tenni
a kifejezés és a kifejezett között? Kiszabadíthatók-e a dolgaink
a fogalmi, tárgyi röghöz kötöttségükből, visszaperelhetők-e
az érzéki tapasztalás, az úgynevezett „vitális affektusok” számára? A test – az, aki én vagyok – lezár-e engem, behatárol,
individualizál, vagy inkább kinyit, nyitva tart, szabad utat biztosít a világgal (természettel) való közvetlen érintkezéshez, alkalmasint még az összeolvadáshoz is? Noha folytatni lehetne
hosszan, de nem lenne igazán értelme. Egyrészt azért, mert
ezek nyilván az én kérdéseim, az adott mű befogadásának intimitásában születhettek, noha már előzőleg is foglalkoztattak.
Másrészt azért, mert feltételezem, másoknak mást „mondott”,
másoktól mást kérdezett Le Roy alkotása. Gyanítom, még az
is lehet, hogy azzal se lenne semmi baja a szerzőnek, ha valakinek semmit se mondott, valakitől semmit se kérdezett az
adott mű, csupán zsigereiben átélte – élte! – a zene és a mozgás egymásba tükröződését, lényegi elválaszthatatlanságát, és
ez így is van rendjén! 

A Magyar Állami Népi Együttes
jubileumi gálaműsora
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AHOL CSOÓRI SÁNDOR NEVE JOBBAN CSENG,
MINT IDEHAZA

MESTEREK

A Halálra táncoltatott lány erdélyi turnéja

SZÍVEDBE ZÁRTAD
ÉS EL NEM ERESZTETTED!
Emlékezések Deák Gyula Leventére (1959–2022),
a Háromszék Táncegyüttes igazgatójára

VAJON ALKALMAS-E A KORTÁRS GONDOLATOK MEGFOGALMAZÁSÁRA A TRADICIONÁLIS NÉPI
KULTÚRA, EZEN BELÜL IS A NÉPTÁNC? EGYEBEK MELLETT ERRE KERESTE A VÁLASZT CSOÓRI SÁNDOR
KÖLTŐ, AKI TALÁN GARCÍA LORCA VÉRNÁSZÁNAK HATÁSÁRA, A MAGYAR BALLADÁK STÍLUSÁBAN,
ELŐSZÖR EMELTE A KORTÁRS IRODALOM SZINTJÉRE A NÉPI ÉRTÉKEKET A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT
LÁNY CÍMŰ MŰVÉBEN. ÖT ÉVVEL A HALÁLA UTÁN NOVÁK PÉTER RENDEZŐ ÉS BERECZ ISTVÁN
KOREOGRÁFUS, VALAMINT A HOZZÁJUK CSATLAKOZÓ TÁNCOSOK, ZENÉSZEK, SZÍNMŰVÉSZEK NOMÁD
NEMZEDÉK TÁRSULAT NÉVVEL ALKALMI, DE TALÁN NEM EGYSZERI FORMÁCIÓT HOZTAK LÉTRE,
ÉS A DARABOT ÚJRA SZÍNPADRA ÁLLÍTOTTÁK 2021. SZEPTEMBER 12-ÉN A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZBAN.
CSOÓRI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 92. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A NOMÁD NEMZEDÉK TÁRSULAT
EGY KÜLÖNLEGES, NÉGYÁLLOMÁSOS, SZÉKELYUDVARHELYET, CSÍKSZEREDÁT, KOLOZSVÁRT
ÉS NAGYVÁRADOT ÉRINTŐ ERDÉLYI TURNÉVAL EMLÉKEZETT MEG A NEVES ÍRÓRÓL.

I Szöveg: Sárosi Emőke Fotó: Gordon Eszter
Vajon miért ez a négy állomás volt a turné helyszíne? Balogh
Júlia, Csoóri Sándor özvegyének szavai adnak erre választ:
„Mert ez az útvonal az, ahol a legtöbb magyar végigmegy.
Székelyföld pontosan annyira magyar, mint az anyaország.
Nyolcszázezer magyar él egy tömbben egy Hollandia méretű területen, akik egész másképp viszonyulnak a magyarság kérdéséhez, mert ők naponta megszenvedik azt. Ez egy
ajándék számukra, és érdekes módon Csoóri Sándor neve
sokszor jobban cseng itt, mint odahaza.”
Novák Péter és Berecz István egy csodás csapatot hozott ös�sze, a koreográfiájuk érdekessége, hogy látszólag habkönnyű,
és első pillantásra bárki azt gondolhatja, hogy könnyedén becsatlakozhat egy közös táncolásra, de ez a természetes összeszokottság és pontosság kőkemény, éveken át tartó munkát
takar. Ebben a profi táncos csapatban méltó helyet képvisel
az előadás férfi főszereplője, Béhr Márton, aki színészként,
táncosként, zenészként egyaránt brillírozik. A Komáromi Jókai
Színház fiatal színésze cimbalmosként játszott a Pósfa zenekarban, de a tánc is kicsi kora óta része az életének. Ez a szerencsés ötvözet a karakterében szintén megjelenik, hiszen az
előadás a próza és a tánc szimbiózisára épül. Bájos ellenpontja
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a címszereplő, Kulcsár Viktória, a József Attila Színház művésze, aki elmondása szerint a pályafutása alatt ő volt az egyetlen Júlia, aki soha nem halt meg, és ő az a halálra táncoltatott
lány, aki igazán táncolni sem táncol. Bede-Fazekas Szabolcs, az
apa és a családi hagyomány erejét képviseli bármi áron. Hogy
felelős-e a lánya haláláért, azt a nézőknek kell eldönteniük.
Orosz Ákos, a Vígszínház tagja alakítja a Halál finoman cinikus,
időtlen, mégis szerethető karakterét.
Novák Péter rendezőként maximális művészi alázattal alakította és igazította a helyszínek adta terekhez az előadást.
Kuthy Ágnes látványrendező árnyjátékai egy további művészeti ágat kapcsoltak az eladáshoz, így nagyon erős érzelmek
és víziók válnak valósággá a nézők szeme előtt. A látvány
mellett Kelemen László zeneszerző muzsikáiban a misztikum és a folklór izgalmas elegyének köszönhető az a hangulat, amelyből ez a fájdalmasan szép népzenés-népmesés
balladajáték életre kel.
Szerencsés csillagzat alatt született az előadás egy sűrű történetből, lírai környezetben, tehetséges művészek együtt lélegzése által. 

Fiatalon a kolozsvári táncházban ismerkedtünk meg, majd nagyjából egy időben érkeztünk Székelyföldre, te Kézdivásárhelyre,
én Sepsiszentgyörgyre. Az 1970-es évek végén, a 80-as években sok erdélyi magyar fiatalnak a mérnöki pálya tűnt megfelelőnek, így neked is. De te más utat választottál, a kolozsvári
táncháztól kezdve az utolsó pillanatig a kultúra, a népzene,
a néptánc, a művészet területén tevékenykedtél, szerveztél,
létrehoztál, és így alkottál. Kézdivásárhelyen rövid időn belül a művelődés mindenese lettél, a Népszínház aktív tagja,
a kézdivásárhelyi táncház szervezője és oktatója, majd 1986tól 1990-ig a csavargyári műkedvelő néptáncegyüttes vezetője, oktatója, koreográfusa, táncosa és előadás-szervezője.
A regnáló hatalom tiltása ellenére nemcsak táncházakat szerveztél, hanem népzenei és táncgyűjtéseket is. Emlékezetes és
ma már rendkívül értékes az általad szervezett 1989. júliusi
palatkai és az 1989. decemberi gyimesi gyűjtés.
Számomra természetes volt, hogy az 1989-es véres év végén téged értesítselek elsőként nagy és merész álmomról, egy
újabb, székelyföldi hivatásos táncegyüttes létrehozásának tervéről. Az álmunk megvalósult, megalakult a Háromszék Táncegyüttes. Vitáink, nézetkülönbségeink ellenére öt évig jól kiegészítettük egymást. Én forrófejű, fiatalon gyakran lázadó
voltam, míg te higgadt és megfontolt. Az idő bebizonyította,
te vagy, voltál a megfelelő vezető, a szó igazi értelmében igazgató. Neked köszönhetően a Háromszék Táncegyüttes első
30 éve kivételesen alakult, az összes nehézség, akadály ellenére a repertoár, a koreográfiák, az előadások sokszínűsége és
színvonala bizonyítja, hogy nem hiába dolgoztál.
Több közös tervünk vált valósággá, a sepsiszentgyörgyi népzeneés néptánctalálkozók, az Erdélyi Néptánctudás Tár. Az előkészületben lévő, következő előadásunkat, a madáchi Az ember tragédiája adaptációját megelőzte a te tragédiád. Eddig soha nem
mondtam neked: nem kellett volna eljönnöm a Háromszéktől,
ma már látom, ketten kellett volna járnunk ezt az utat.

Szíven ütött mindannyiunkat, az első erdélyi táncházas generációt a halálod híre. Pörölünk, viaskodunk magunkban, hogy
miért kellett ennek így történnie. Hogy ki kellett volna jönni
ide, akkor hátha, hogy abba kellett volna hagyni a stresszes
életet, akkor hátha, hogy elég volt már a szolgálatból, pihenni
kellett volna, akkor hátha. De „szólt az Isten: lárifári”. És döbbenten állunk halálhíred hallatán, nézzük, hogy mit rontottunk
el, miért pont most, miért pont te, miért, miért.
Csodálatos sors volt a tiéd. Közöttünk voltál a táncházmozgalom
hajnalán, megérintett téged is ez az akkor még utóvirágzását
élő falusi kultúra, a szívedbe zártad és el nem eresztetted.
Küzdöttél velünk együtt, hogy ne legyen sohase vége, hogy
éltessük és virágoztassuk tovább, akkor is, ha a globális nyugati szél vagy éppen a szeku (Securitate, a román kommunista
diktatúra állambiztonsági osztálya – a szerk.) tépdeste ezt az
akaratot. Attól kezdve minden lépésedet ennek a kultúrának
a bűvkörében tetted, mindegy, hogy hová vetett a sors vagy
a szocialista kihelyezési rendszer, a romániai „ahogy lehet”
helyzet. Helytálltál Bákóban, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is, ahol élted kiteljesedett és most beteljesedett.
Ha megoszthatnád még velünk, gyászolókkal mindazt az élményt, amit ebben a halálra ítélt kultúrában magadba szívtál
és a magad szerény módján sok-sok embernek továbbadni
segítettél! A szentgyörgyi fesztiválokat, a háromszékes kiváló
előadásokat. Mindegyik mögött ott volt bábáskodó, gondviselő akaratod, amely a Háromszék együttest Erdély számomra
talán legszínvonalasabb együttesévé tette és Sepsiszentgyörgyöt rögzítette a hagyományos paraszti kultúra továbbéltetésének fellegváraként.
A veszteség számomra most még felmérhetetlen. Miközben
próbálom lélekben átívelni azt a sok száz kilométert, amely
most tőled elválaszt, azzal is tisztában vagyok, hogy Isten akaratában megnyugodva most már el kell engedjünk.
Kelemen László

Személyedben nemcsak a Háromszék Táncegyüttes vezetőjét
veszítettük el, hanem az erdélyi táncházmozgalom, népzenei és
néptáncélet fáradhatatlan és mindenre figyelő szervezőjét is.
Könczei Árpád
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A szemnek
és a léleknek

SZEMLÉLEK
a hangulati elemekkel bátran játszó Szép halál című darab is
a Sírnak a harangok című műsorból. A Ballare című estre készült
A honvéd özvegye – az özvegyen maradt fiatalasszony tragédiája.
Petőfi Sándor Szeptember végén és Arany János A honvéd özvegye
című versének – nyíltan, illetve burkoltan Szendrey Júliának címzett – sorait Mészáros Martin előadásában hallhattuk. Az özvegyi
fátylat eldobó, menyegzőjét ülő fiatalasszonyhoz az éjjeli viharból
betoppan egykori férjének szelleme: a darab balladai hangvétellel
mutatja be, ahogyan a magány, a lelkiismeret, az ígéretek, a vádak
és az átkok egy fiatalasszony köré hurkolódnak, megfosztva őt
a boldogság lehetőségétől.

SÁNTA GERGŐ SZERZŐI ESTJE
A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZBAN

Az est második felében az autentikus néptánc hagyományosabb
megformálásáé volt a főszerep. Sánta Gergő a Bartók együttes élén
a Timár Sándor által lefektetett alapokra építkezik, a különféle tájegységek hagyományos néptáncának minél elmélyültebb elsajátítására sarkallva táncosait. Fontosnak tartja, hogy az egykori és ma
élő falusi táncosoknak ne csak a táncát, hanem a személyiségét is
megismerjék a tanítványai. Az archív filmről megtanulható az összes
mozdulat, az összes gesztus, de egy-egy személyes élmény kapcsán
közelebb léphetnek ahhoz az emberhez, akinek a táncát tanulják.

Sánta Ger gő: SzemLélek ,
Budapes t Főváros Bar tók Tánceg yüt tes,
Mag yar Nemzeti Tánceg yüt tes,
2022. febr uár 21., Nemzeti Táncszínhá z

SÁNTA GERGŐ KOMOLY, ELHIVATOTT FIATAL MŰVÉSZ. OLYAN HIVATÁSOS TÁNCOS, AKI AMELLETT,
HOGY A MAGYAR NEMZETI TÁNCEGYÜTTES SZÓLISTÁJA, HARANGOZÓ-DÍJAS, ÖRÖKÖS
ARANYSARKANTYÚS, JUNIOR PRÍMA DÍJAS TÁNCMŰVÉSZ, A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE, RÉSZTVEVŐJE
ÉS ALAKÍTÓJA AZ AMATŐR MOZGALOMNAK, A BUDAPEST FŐVÁROS BARTÓK TÁNCEGYÜTTES VEZETŐJE,
KAPCSOLATOT TART HATÁRON TÚLI EGYÜTTESEKKEL ÉS FELESÉGÉVEL, ALKOTÓTÁRSÁVAL, SÁNTA-BÍRÓ
ANNÁVAL KÁRPÁT-MEDENCE-SZERTE TANÍT. KÉTRÉSZES BEMUTATKOZÓ, ÖNÁLLÓ ELŐADÁSÁBAN EDDIGI
ALKOTÓI MUNKÁINAK LEGJAVÁT GYŰJTÖTTE ÖSSZE, AMELLYEL JOGGAL ÉRDEMELTE KI
A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ SZÍNPADÁT. I Szöveg: M. Nagy Emese Fotó: Váradi Levente
A műsorban a koreográfus által eddig bejárt alkotói utat, a különféle műfaji és stíluskísérleteket mutatta be. A táncszínházi alkotásokat elsősorban a szöveghagyomány, a mesék, mondák, balladák
inspirálták, a központi témái pedig hol tragikus, hol elégikus megfogalmazásban az elmúlás és a harmóniakeresés. Néhány produkcióban a humor is meg-megcsillan. Az est második részében
bemutatott autentikus folklórkoreográfiák fő mozgatórugója pedig az a magas szintű, virtuóz tánctechnika és előadásmód, amely
minden esetben a tiszta forrásból táplálkozik, és mely az alkotónak, valamint a bemutatkozó együtteseknek is sajátja.
Különösen az első rész bővelkedett rétegzett és elgondolkodtató darabokban. Több részletet is láthattunk a Mesés Aurora
FolkGlamour produkcióból, a Góbé Zenekar zenéjére, Németh
Hajnal Aurora koncepciója alapján, az általa tervezett ruhákban.
A koreográfiák eredetileg egy olyan, mesékkel átitatott táncos divatbemutató részei, ahol együtt jelentek meg a magyar viseletek
és a népművészet formakincséből újraálmodott ruhák, ékszerek,
a régi magyar szövegek, az autentikus népzenéből és néptáncból
inspirálódott, modern színpadi köntösbe bújtatott gondolatok.
Ebből a produkcióból származott az estet indító Teremtés című
darab, amely a Wass Albert által lejegyzett teremtéstörténet
táncos illusztrációjaként sajátos misztikus világot varázsolt a színpadra. Barta Ágnes ihletett szövegmondása nyomán a történet
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Derűs színfoltként nyitotta az est második részét a Tiszavirág,
a bartókos táncosok értő, stílustiszta előadásában. Hasonlóan
lendületes, jókedvű darab volt a konyhai eszközökkel kísért férfiúi
versengés a konyhakredencből előbukkanó játékos kedvű lányok
táncával fűszerező Lomisok, a Szilvási duó (Szilvási István és Lakatos János Guszti) kíséretével.

Az erdélyi Maros-völgyi és havasalföldi román táncokból hozott
lenyűgöző ízelítőt a Hajdanán és a Tüzes havasok a Nemzeti Táncegyüttes férfikarával, a Román népi táncok pedig a Bartók együttes előadásában. Az estet Kedves egykoriak címmel látványos kalotaszegi tabló zárta.
A táncok sokszínűsége mellett vibrálóan gazdag zenei világgal találkozhatott, aki eljött erre az estre. A műsort a Nemzeti Táncegyüttes zenekara Szabó Dániellel, Kiss B. Ádámmal és Herédi
Zsomborral kiegészülve, valamint a Bachtale Zenekar és a Szilvási
duó kísérte. Barta Ágnes és Mészáros Martin, a Nemzeti Színház
két fiatal színművésze az első rész táncszínházi darabjaiban működött közre, szövegmondásuk, játékuk szervesen belesimult a darabokba, több ponton értelmezte, erősítette, árnyalta az előadást.
A produkció színpadi látványvilága – fotók, díszletelemek (piros
lábosok, fedők, cseréptányérok, kalotaszegi varrottas párnahuzatok), világítás – hangulatidéző és hiteles, nagyszerűen támogatja
a táncos történetmesélést.
Az est egyszerre szólt a szemnek és a léleknek. Látványos, gazdag
képi világú produkció, de semmi nem öncélú a színpadon, minden
mozzanat sokkal többet jelent önmagánál, ha a mélyére nézünk, az
alkotók lelkéről szól az arra nyitott szemlélőnek. Erő, szenvedély, dinamizmus és kreativitás éppúgy a bemutatott darabok lényegéhez
tartozik, mint a hagyomány, a mintakövetés és az alázat.
Sánta Gergő önálló estje után bátran kijelenthetjük, a kisebb etűdök formaérzékenysége, dramaturgiai feszessége egyre érettebb
alkotót sejtet. 

a Bartók együttes táncosai által elevenedett meg, olyan mitikus
alakokkal, mint a szépséget, jóságot, termőföldeket teremtő Boldogasszony, az emberek tanítójává váló, de süket fülekre találó
Világügyelő, a lápokat, mocsarakat, önzést és pusztítást a világba hozó Ördögasszony vagy a gonoszságokat a földön szétszóró leánya, Kincs. Szintén a mesés divatbemutatóból került színre
a Halálra táncoltatott leány balladája, Darvas Kis Kelemen és Sallai
Szép Kata megrázó története, amelyben a tánc motívuma az erőteljes, sűrű szövésű balladai szöveggel egyenrangúként került színre. Az Aurora-produkcióból származó darabok sorát a Mátyás király és az okos leány meséje zárta, amelyben lendületes, gyorsan
pergő cselekménybe fűzte össze az alkotó a mese szövegét és
a táncos-játékos elemeket.
Tiszteletre méltó, ahogyan Zsuráfszky Zoltán műhelye hagyja felnövekedni maga mellett az ifjabb koreográfusnemzedéket, és figyelemmel kíséri, támogatja őket az első szárnypróbálgatásoktól
kezdve. Sánta Gergő a Magyar Nemzeti Táncegyüttesben évek
óta kap önálló koreográfusi feladatokat, amelyek közül néhány
most újra színre került.
A Hecc című pamflet – részlet a Toborzó című estből – egyszerre megmosolyogtató és megdöbbentő etűd, könnyed mozdulatokkal színpadra állított tánc a különbözőségről, az irigységről,
a kirekesztésről és a kiszolgáltatottságról. Megható és megrázó
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TÁNC ÉS MÉDIA
F ü g e d i J á n o s kö n y v a j á n l ó i

A Magyarországon még kevéssé ismert, de
világhírű francia színészpedagógus fő műve
a kortárs európai színházművészet egyik
legújabb módszerét mutatja be. Lecoq,
„a látnok”, miként tanítványai emlékeznek rá, az oktatási folyamatot a mozgó
test képzésére alapozva építi fel, amelynek központi eleme a képzelet improvizációs fejlesztése. A kötet első része Lecoq életpályájának ismertetésével tárja fel, milyen tapasztalatok vezették a színészképzés új rendszerére.
A költői test Lecoq pedagógiai hitvallása.
Összefoglalja mindazt a kutatást, amelyet
a színházművészet különböző területein
végzett, hogy új színpadi nyelvezetet fejlesszen ki és hozzájáruljon a színház megújulásához.
Jacques Lecoq:
A költői test: Egy színházi iskola története
és módszere
Magyar Táncművészeti Egyetem,
Budapest, 2021, 146 o

Táncmûvészet
A hazai táncágazatok mûvészeti
és szakmai közéleti folyóirata
Alapítva: 1951, újraindítva: 2014
Korábbi fôszerkesztôk: Ortutay Zsuzsa (1951–1956),
Maácz László (1976–1990), Kaán Zsuzsa (1991–2011)
Fôszerkesztô: Péli Nagy Kata
Szerkesztôségi titkár: Ledniczky Bea
Olvasószerkesztô: Réfi Zsuzsanna
Arculat és tördelés: Lerch Péter–Grafoid Stúdió
Korrektúra: Baross Gábor
Tanácsadó testület:
Apáti Bence, Bozsik Yvette, Demcsák Ottó, Diószegi László,
Ertl Péter, Fodorné Molnár Márta, Fodor Zoltán,
Halász Tamás, Harangozó Gyula, Juhász Zsolt, Kiss János,
Kozma Attila, Macher Szilárd, Mihályi Gábor, Pataki András,
Solymosi Tamás, Topolánszky Tamás, Török Jolán,
Velekei László, Vincze Balázs, Zsuráfszky Zoltán
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emzetközileg is egyedülálló kötetet adtak közre a BTK Zenetudományi Intézet
néptánckutatói az ír University of Limerick
oktatója, Colin Quigley közreműködésével.
A magyar néptánckutatás legkiemelkedőbb
személyisége, Martin György páratlan gazdagságú életművéből válogatva tizenhét tanulmányt jelentették meg angol nyelven. A kötet
célja az volt, hogy a magyar néptánckutatás
mai napig legtöbbet hivatkozott tudósának
eredményeit elhelyezze a nemzetközi tudományos áramlatokban, és azok kontextusában
értelmezze az általa képviselt, klasszikusnak
nevezhető folklorisztikai, de a táncművészet
történetét is figyelembe vevő szemléletet.
Foundations of Hungarian Ethnochoreology:
Selected Papers of György Martin
Edited by János Fügedi, Colin Quigley,
Vivien Szőnyi, Sándor Varga
RCH Institute for Musicology
– Hungarian Heritage House,
Budapest, 2020, 824 o.

E számunk elkészítésében közremûködtek:
Szöveg: Dorogi Katalin, Hegedûs Sándor, Kelemen László,
Kovács Péter, Könczei Árpád, Lôrinc Katalin, Macher Szilárd,
M. Nagy Emese, Marx Laura, Péli Nagy Kata, Pónyai Györgyi,
Sárosi Emôke, Török Ákos, Ungvári Judit
Fotók: Gordon Eszter, Eifert János, Kaszner Nikolett,
Kummer János, Lakatos János, Mészáros Csaba, Nagy Attila,
Rákossy Péter, Tarnavölgyi Zoltán, Váradi Levente,
Hervé Veronese, Oliver Tamagnini, Olivier Houeix,
Melissa Sherwood
Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

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

Az intézmény tankönyv- és jegyzetsorozatának keretében megjelent kötet a felső- és közoktatásban használható oktatási módszerek
széles választékát mutatja be. A választék bőséggel ismerteti a témában alkalmazható korszerű infokommunikációs technikákat és az általános pedagógiai gyakorlatokat. Az általános
tanítási-tanulási folyamatot tükrözve a kötet
a képzés indításának „jégtörő”-felmérő módszereitől halad az oktatói-tanulói munkán át
az értékelési módszerekig. A tankönyv feltűnő
hangsúlyt fektet a tanulói aktivitást ösztönző
megoldásokra. A módszerek között megjelenik az interaktív prezentáció, az online szavazás vagy a kooperatív módszerek közé sorolható projektmódszer, valamint a tükrözött
osztályteremnek nevezett, ugyancsak az önálló témafeldolgozásra serkentő megoldás.
Papp-Danka Adrienn,
Oktatásmódszertani kézikönyv: Tanárszakos
hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak
Magyar Táncművészeti Egyetem,
Budapest, 2021, 91 o.

Laptulajdonos: Noverre Táncmûvészeti Alapítvány
Kiadja a Magyar Táncmûvészeti Egyetem.
Felelôs kiadó: az egyetem rektora
Szerkesztôség és kiadó: 1145 Budapest, Columbus u. 87–89.
E-mail: tancmuveszet@mte.eu
Telefon: +36 20 273-3430
Megjelenik negyedévente.
Nyomdai munkák: Keskeny és Társai 2001 Kft., Budapest
Címlapfotó: Lakatos János
A címlapon: Kovács Márk Jenô, Kovács Márk Jenôné
(Reszneki Virág), Soltész Luca, Mezei Balázs
– a Duna Mûvészegyüttes táncmûvészei
www.tancmuveszet.hu
ISSN 0134-1421 (nyomtatott), ISSN 2786-1090 (online)
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F E LV É T E LI 2022/2023
A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM
FELVÉTELT HIRDET
a táncművész szak előkészítőjére
K L A S S Z I K U S B A L E TT szakirányon.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁJUS 18.
Várjuk az általános iskola negyedik osztályát végző FIÚKAT és LÁNYOKAT
maximum 12 éves korig az ország egész területéről!

KIEMELKEDŐ és DIPLOMÁT
nyújtó képzés, gimnáziumi tanulmányok, teljes ellátás, kollégium – egy helyen! 					

Ára: 500 Ft

NÁLUNK NINCS KÉT EGYFORMA NAP!
A tánc rengeteg örömet ad, számtalan hasznos dologra megtanít
és sokszor szerepelhetsz színpadon is!
Ha később úgy szeretnéd néptáncot, moderntáncot
és színpadi táncot is tanulhatsz, sőt tánctanár
vagy koreográfus is válhat belőled! http://mte.eu/felveteli-2022/

