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LACUS PELSO 
– KULCSár NOémi TELLAbOr 
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Szeptembertől nem leszek már az együttes tagja, de ha tehe-
tem, és lesz rá lehetőség, továbbra is táncolok, csak átcsoporto-
sítom az időmet és az energiáimat. Végre többet foglalkozhatok 
a családommal, a három hónapos kislányommal, Améliával és  
a három és fél éves fiammal, Alexszel, akikkel nem sokat lehet-
tem együtt az utóbbi időben. Ami pedig a szakmai vonalat illeti, 
már négy éve dolgozom a Kecskemét City Balettnél állandó ba-
lettmesterként, tanítok a Madách Musical Tánciskolában, a 12. 
évfolyamosokat viszem, akik jövőre végeznek. 

Az iskolából jött az interjúra, ha valaki nem ismeri, azt 
gondolhatja, hogy egy ízig-vérig tanár érkezik, akinek  
a gondolatai még most is a diákok körül forognak. És nem 
karakterszerepet alakított. Ennyire motiválja a tanítás? 
Régebben nem gondoltam volna, de igen. Elvégeztem  
a klasszikus balett tanár szak mesterfokozatot a Táncművé-
szeti Egyetemen, tavaly diplomáztam. Mindenki kérdezi, hogy 
miért vártam ezzel ilyen sokáig. Sebestény Katalin mesternő 
már régóta ösztönzött, hogy csináljam meg, annál is inkább, 
mert nagy szükség van férfi balettmesterekre, de mindig 
annyira elfoglalt voltam, lekötött az aktív táncosélet. Később 
lehetőségem nyílt tanítani, ekkor azt gondoltam, ha már csi-
nálom, akkor tegyem azt tényleg profin. Az időzítésnél az is 
ott lebegett a szemem előtt, hogy ha véget ér az aktív tánco-
si pályám, akkor lesz mivel kiváltani. Azt nem titkolom, hogy  
a nagyon picikkel való foglalkozást nem nekem találták ki, 
a 14 év felettiekkel jobban megtalálom a közös hangot,  
a habitusomhoz ez áll közelebb. A feleségem, Csokán Vivien, 
aki szintén megszerezte a mesterdiplomát, például kicsikkel 
is szeret dolgozni, és nagyon jól is csinálja.

Vivien is a Magyar Nemzeti Balettben táncol. 
Tizenkét évvel fiatalabb nálam, úgyhogy ő még nagyon so-
káig fog táncolni. Egyelőre otthon van Alexszel és Améliával. 
Mindketten úgy gondoljuk, nagyon jót tesz a gyermeknek, 
ha minél több időt tölt az édesanyjával. Ha majd visszatér 
a színpadra, megyünk a gyerekekkel lelkes nézőként az elő-
adásokra. Sokan kérdezik, hogy balettművész szülőkként 
biztos a gyerekeket is erre az útra fogjuk terelgetni. Szerin-
tem majd ők eldöntik. Színházközelben lesznek, Alexet vit-

tük már előadásokra, A diótörő egész első felvonását végig-
nézte, ami egy akkor hároméves kisfiútól nagyon nagy do-
log. Támogatjuk őket mindenben, ha táncolni szeretnének, 
akkor abban is.

A kislányok gyakran szeretnének balettozni, de egy kis-
fiú? A férfitáncos-karrierek úgy szoktak kezdődni, hogy az 
anyuka nyakon csípi a gyereket, és beíratja balettra, vagy 
azért, hogy levezesse a túlmozgásos lurkó energiáit, vagy 
ezért, mert valamikor ő akart táncos lenni.
Engem például nem kellett erőnek erejével elcipelni annak 
idején, nem volt semmiféle szülői nyomás. Sőt, nemhogy 
táncos, de még csak művész sem volt soha a családban.  
A művészi vonal abból állt, hogy eleinte zongorázni tanul-
tam. Viszont egy ismerősünk családjában volt egy kislány, aki 
már a balettintézetben tanult és kis táncelőadásokat tartott 
a vendégeknek. Nekem nagyon tetszettek ezek a fellépé-
sek, így amikor tízévesen hallottam a tévében, hogy felvételit 
hirdetnek a balettintézetbe, előálltam, hogy megpróbálnám. 
Eleinte nem repestek otthon, hiszen vidéken, Szolnokon él-
tünk, féltettek a kollégiumtól, de amikor pár év múlva kide-
rült, hogy kitartok a tánc mellett, már ők is támogattak.

Többször belekóstolt a koreografálásba. A 2000-es évek 
elején táncosként és koreográfusként is aktív részese volt 
az Operaház kortárs táncot pártoló alkotói műhelyének, 
majd hosszú szünet következett. Újabban operetthez ké-
szít koreográfiát, bár ez a stílus elég távol áll a kortárs 
műfajtól. Lehet, hogy a tanítás mellett ezentúl erre is több 
ideje jut?
Igen, koreográfusi vonalon is szeretnék mozgolódni. Csak-
ugyan, az Operaház műhelyében kezdtem bontogatni  
a szárnyaimat annak idején, ám ez abbamaradt, egyrészt, 
mert a táncosi pályámra koncentráltam, másrészt a műhely 
is megszűnt, amit nagyon sajnálok, mert nagyon jó lehetőség 
volt, nagyon sokan indultak onnan és nőtték ki magukat ko-
reográfusként, így például Lukács András, Andrea P. Merlo, 
Kerényi Miklós Dávid. Hosszú szünet után az Operettszín-
házban kaptam egy különösen jó lehetőséget, októberben 
mutattuk be A mosoly országát, amelybe korábban csak  

B A J Á R I  L E V E N T E

ŐSZTŐL A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEMEN IS TANÍT 
BAJÁRI LEVENTE, AKI A HAZAI BALETTVILÁG EGYIK KIEMELKEDŐ 
EGYÉNISÉGE. AZ ÁTÜTŐ SZÍNPADI JELENLÉTÛ, 
HARANGOZÓ GYULA-DÍJAS MŰVÉSZT A HALHATATLANOK 
TÁRSULATA ÖRÖKÖS TAGJÁNAK IS MEGVÁLASZTOTTÁK. 
HUSZONHAT OPERAHÁZI ÉVADÁBAN NEMCSAK KLASSZIKUS, HANEM 
KORTÁRS BALETTDARABOKBAN IS REMEKELT, 15 ÉVIG VOLT RÓMEÓ 
SEREGI LÁSZLÓ SHAKESPEARE IHLETTE DARABJÁBAN, PÁLYAFUTÁSÁT 
PEDIG CAPULETKÉNT, AZAZ JÚLIA APJAKÉNT FEJEZTE BE. AZ ÉLETBEN 
IS APASZEREP, KÉT KISGYERMEK VÁRJA OTTHON. AZ INTÉZMÉNYI 
TAGSÁGNAK BÚCSÚT INT, DE A TÁNCMŰVÉSZETNEK SZÁNDÉKAI 
SZERINT NEM.  I  Szöveg: Dorogi Katalin Fotó: Lakatos János    

HUSZONHAT ÉVAD UTÁN BEFEJEZTE PÁLYAFUTÁSÁT 

BAJÁRI LEVENTE  

HIÁNYZIK MAJD AZ ÉPÜLET ILLATA 
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REFLEKTORFÉNYBEN

a balettbetétet készítettem, utána jött a felkérés, hogy az 
énekesek mozgását is meg kellene koreografálni. Más műfaj, 
de Stephen Medcalf angol rendező nyitottan állt hozzá, vi-
szonylag szabad kezet kaptam, így bele tudtam csempészni 
a stílusomat a darabba.

Közhely, hogy a táncospálya rövid. De az újságírót is meg-
lepi, amikor a gyakorlatban szembesül azzal, hogy akit 
nemrég még végzősként látott vizsgakoncerten az Ope-
raház színpadán, most Júlia apjaként végleg elköszön on-
nan, miután az egész pályáját ott töltötte…
Én is úgy érzékelem, hogy gyorsan eltelt. Tudjuk az elején, 
hogy hamar vége lesz, de nem szoktam ezen morfondírozni. 
Az Operaház felújítása előtt, 2016-ban A csodálatos manda-
rin Seregi László-féle adaptációjában a címszerepet táncolva 
lélekben már elbúcsúztam az Opera színpadától, de örülök, 
hogy még egyszer visszatérhettem, és ráadásul ismét Sere-
givel, hiszen az ő darabjai nagyon meghatározók voltak az 
egész karrierem során. Mi, akik elég sok időt eltöltöttünk itt 
korábban, egész másképp éljük meg a visszatérést a felújított 
épületbe. Fantasztikus látvány tárul a néző elé, de nekem  
a belső rész túl modern. Mi már hozzászoktunk azokhoz  
a régi, patinás fa öltözőasztalokhoz és tükrökhöz. Hiányzik 
az épület illata. Ebben az is benne van, hogy tudom, már 
nem fogok itt évekig táncolni.

Jelenleg úgy szerepel az Operaház honlapján, hogy első 
karakter-magántáncos. Rengeteg karakterszerepet alakí-
tott, de volt Rómeó is 15 évig. Muszáj így beskatulyázni 
egy művészt?
Táncoltam címszerepeket, főszerepeket, emellett nagyon 
sokszor karakterszerepeket is, az utóbbi pár évben ezek vol-
tak többségben. Nemrég létrehoztak új titulusokat a Magyar 
Nemzeti Balettnél, így például első karakter-magántáncos 
vagy karaktercímzetes szólista, ami arra utal, hogy ebben  
a szerepkörben fordul elő legtöbbet a művész. Őszintén 
szólva hozzám mindig közelebb álltak, izgalmasabbnak tar-
tottam, jobban élveztem azokat a szerepeket, amelyek nem 
feltétlenül csak a tánctechnikai tudáson alapulnak, hanem  
a színészin is. Régebben ez sztereotípia szerint működött, ha 
valakinek olyan volt a fizimiskája, mint az enyém, fekete haj, 
karakteres orr, akkor legyen ő a gonosz, mondjuk Rothbart, 
a varázsló A hattyúk tavában, mert a herceg az általában 
szőke. Ráadásul 

„soha nem voltam az a kifejezett »balerino« 
alkat, a színészi játékban és a szerepformálásban 

erősebb vagyok. Mégsem kerültem 
skatulyába, hiszen 15 évig táncoltam Rómeót,”

nálam nagyon jól megfért mind a kétféle dolog, a modern 
balettekről nem is beszélve, hiszen ott nincsenek nagyon 
karakterek, sokszor nem is cselekményesek. Az évek során 
kialakul, hogy milyen típusú szerepekre hivatott a táncos, mi 
az ő erőssége. Seregi Laci bácsi például hihetetlen érzékkel 
találta meg, hogy ki miben jó.

Melyik szerepére emlékszik vissza a legszívesebben? Tu-
dom, mindegyikre, de ha mégis választani kell?
Erre rögtön rá szoktam vágni, hogy Rómeó, de biztos 
azért, mert annak idején különösen vágytam rá, teljesült, 
és utána másfél évtizedig táncolhattam. De mondhatnék 
még sok mást is, Pártay Lilla balettjeiből Karenint, az Anna 
Kareninából vagy Rhett Butlert az Elfújta a szélből, id. Haran-
gozó Gyula Mandarinját, a banyát ifj. Harangozó Hófehérke 
és a hét törpéjéből, Espadát a Don Quijotéból, a modernek 
közül Eifmantól a Karamazov testvéreket, esetleg William 
Forsythe, Hans van Manen és Jiří Kylián műveit. Valami miatt 
mindegyik az ember szívéhez nő és emlékezetes marad. 

Mi lesz, amikor már nem kell bemenni gyakizni minden dél-
előtt?
Furcsa lesz, mert hozzászoktam az állandósághoz, szere-
tem ezt a rendszerességet magam körül, hogy be van oszt-
va az időm és sakkozom a naptárban a feladatokkal. Maga  
a balettóra már más kérdés, amikor fiatal voltam, sokkal job-
ban élveztem, hiszen könnyebben ment. Az az igazság, hogy 
elhasználódik a test, idővel már jönnek a fájdalmak. Nagyon 
szerencsésnek mondhatom magam, hogy a génjeimnek hála 
szinte a teljes pályafutásomat komoly sérülés nélkül töltöttem. 
Aztán elkopott a porc a térdemben, amit egy beavatkozás-
sal korrigáltak, mielőtt tavaly áprilisban egy nem gyakori, és 
főképp sportolóknál alkalmazott, úgynevezett tengely-helyre-
állító műtétet végzett el rajtam Hangody professzor. Vállal-
tam a hosszú rehabilitációval járó műtétet, utána tudtam meg, 
hogy még egy évem van a színházban. Kérdezték, mi az, amit 
még meg tudok csinálni. Az utóbbi években amúgy is kisebb 
szerepeket alakítok. A Venekei Mariann koreografálta A vágy 
villamosából Mitch alakja olyan kihívásként jelentkezett szá-
momra, amit még szerettem volna újra eltáncolni. Nagyon jól 
sikerültek az előadások, boldog voltam, mert tudtam, hogy 
a még hátralévő, technikailag nem ilyen magas szinten lévő 
feladataimat biztosan meg tudom oldani. Aztán Capulet várt 
rám még utoljára a Rómeó és Júliában. Érdekes, hogy teljesen 
máshogy éltem meg Capulet szerepét, amióta édesapa va-
gyok. Az előadással nemcsak a szezonomat, hanem az opera-
házi pályafutásomat is lezárom. 

ÉLETJELEK

F
o

tó
: 

K
u

m
m

e
r 

J
á

n
o

s

bArTA DÓrA AZ iDEi SErEGi-DÍJAS
 

A Kecskemét City Balett és a Badorda Társu-
lat művészeti vezetőjét, a Magyar Állami Ope-
raház több produkciójában közreműködő ko-
reográfus-rendezőt díjazta az idén a szakmai 
kuratórium. Az elismerést Seregi László egyik 
legnépszerűbb alkotása, a Rómeó és Júlia idei 
első előadása előtt adták át a Magyar Állami 
Operaház színpadán.

Seregi László halálát követően, tíz évvel ez-
előtt alapította az elismerést a Magyar Állami 
Operaház Bán Teodóra és Kollár Eszter tánc-
művészek javaslatára, a Kossuth-díjas koreog-
ráfus életművének és munkásságának megőr-
zése céljából, az aktív koreográfusgeneráció 
tehetséges alkotóinak elismeréseként.

A Harangozó-díjas érdemes művész a Magyar 
Állami Operaházban 2016-ban a Megbolydult 
bolygó című koreográfiájával mutatkozott be, 
ezt követően készítette el a Porgy és Bess és 
a Gioconda című opera táncbetéteit. Az idén 
a Les Enfants Terribles – Veszedelmes éden 
című balettopera rendező-koreográfusaként, 
valamint a Parsifal című opera koreográfusa-
ként vett részt a dalszínház produkcióiban.

bALáZSi GErGÔ ármiN 
A 2022/23-AS évAD éTOiLE-JA

A Magyar Nemzeti Balett Étoile-ja címet  
a következő évadban Balázsi Gergő Ármin 
principál viselheti. A Magyar Táncművésze-
ti Főiskolán 2014-ben végzett művész hamar  
a Magyar Nemzeti Balett egyik vezető szó-
listája lett. A jó néhány elismeréssel, köztük 
Magyar Bronz Érdemkereszttel és a Nagy 
alakítás díjjal is kitüntetett táncművész az el-
múlt évadban Rudolf trónörököst alakította 
a Mayerling premierjén, valamint közreműkö-
dött a Paquita-szvit és Sad Case bemutató-
jában. Emellett főszerepeket táncolt a Giselle 
(Albert), A diótörő (Herceg) és A vágy villa-
mosa (Stanley) című produkcióban, továbbá 
szerepelt a Párizs lángjai (Antoine Mistral),  
a Don Juan és az Etűdök című előadásban is. 
Az együttes egyik vezető férfi táncosaként 
a következő évadban eltáncolja A csodála-
tos mandarin címszerepét, főszerepet ala-
kít A makrancos Kata (Petruchio), A hattyúk 
tava (Siegfried) és a Don Quijote (Basil) című 
produkcióban, közreműködik a Petite mort, 
a Sylvia-pas de deux, a Téma és variációk,  
A tökéletesség szédítő ereje – The Vertiginous 
Thrill of Exactitude, a Trois Gnossiennes és  
a Trójai játékok című egyfelvonásosban, vala-
mint újra látható lesz a Mayerling, A vágy villa-
mosa, A diótörő, a Paquita-szvit és a Sad Case 
előadásában is.

A Magyar Nemzeti Balett Kamaraművésze cí-
met Takamori Miyu érdemelte ki, aki a Magyar 
Táncművészeti Egyetem elvégzése után, 2018-
ban tánckari művészként lett az együttes tagja, 
az idei évadtól pedig grand sujet-ként táncol-
ja nagy elhivatottsággal és tehetséggel a klasz-
szikus, neoklasszikus és a kortárs repertoár 
fő- és karakterszerepeit. Az idén látható volt 
a Sade Case, a Paquita-szvit és a Tűzmadarak 
premier-szereposztásában, főszerepet táncolt 
a Párizs lángjaiban (Jeanne) és A diótörőben 
(Mária hercegnő), továbbá közreműködött 
a Cacti, a Chroma, a Hat tánc, a Mayerling, 
az Örvény, A rosszul őrzött lány és A tökéle-
tesség szédítő ereje – The Vertiginous Thill of 
Exactitude című produkcióban, a jelenleg futó 
Anyegin-előadásokban pedig Olga szerepében 
vesz részt.

A Magyar Nemzeti Balettintézet Kamara-
művésze Porkoláb Cecília 6. évfolyamos 
balettnövendék lett, aki tehetségének, alázat-
tal végzett munkájának köszönhetően nagy si-
kerrel vesz részt fehér hattyúként a KisHattyúk 
tava előadásában, valamint gyerekszereplő-
ként A diótörő-sorozatban. Az elmúlt fél év-
ben mindezeken túl a berlini Táncolimpián,  
a leccei Domenico Modugno Nemzetközi Ba-
lett- és Kortárstáncversenyen és a 30. Spoletói 
Nemzetközi Táncversenyen is eredményesen 
képviselte az iskolát. 

Hagyományosan a Csillagóra évadzáró gálát 
megelőzően, bensőséges hangulatú ünnepsé-
gen adják át az Opera azon elismeréseit, ame-
lyeket a dalszínház egykori jeles művészeinek 
és kiemelkedő egyéniségeinek emlékére alapí-
tottak. Az Eiffel Műhelyház mozdonycsarnoká-
ban megtartott eseményen vette át operaházi 
örökös tagságát és mesterművészi címét elis-
merő oklevelét if j. Harangozó Gyula koreog-
ráfus, balettművész, a Magyar Nemzeti Balett 
korábbi igazgatója, aki 2021 novemberében,  
a magyar opera napja alkalmából megtartott 
ünnepi bejelentésen nem tudott részt venni. 
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sabbnak érződik, és Mercutio halálakor vállalja, hogy nem 
mosolyogja végig a haláltusát, hanem megmutatja a vég-
ső percek kínlódását is. Az est váratlan, de annál kelleme-
sebb meglepetése Scrivener Louis volt Tybalt szerepében. 
Talán még nem is láttam ennyire fiatal, szőke, szinte gyer-
meki arcvonásokkal büszkélkedő táncost ebben a szerep-
ben – nálunk hagyományosan inkább a sötét hajú, atletikus-
macsó karakterekre osztják. És mégis, ez a juniorarkangyali 
küllemmel megáldott, magas, esztétikus alkatú fiú – mintha 
csak egy reneszánsz festményről lépett volna le – az első 
megmozdulásával megteremti a figurát. Saját társadalmi és 
fizikai értékeivel tökéletesen tisztában lévő, magát sérthe-
tetlennek érző Tybaltja minden helyzetet ural, csak egyszer, 
a Mercutióval vívott párbaja során bizonytalanodik el, és ez a 
megingás az életébe kerül. Scrivener Louis szokatlanul fiata-
lon kapta meg ezt a szerepet, de méltó volt a bizalomra, vá-
lasztása az egyik legjobb kiszerepezés ebben a sorozatban. 
Igazán ritka karizmatikus test- és karaktertudata van, feltűnő 
a mozgásának kifinomultan tagolt, erőteljes dinamikája, túl-
zásoktól mentes, életteli és hiteles színpadi játéka. Reme-
kül illeszkedik az előadás vehemens Capuletje, Szigeti Gábor 
mellé, összeütközésük a bálon, rövidsége ellenére, a darab 
egyik legintenzívebb jelenete, amelyben kiválóan érzékelte-
tik a Capulet-ház belső feszültségeit. Hasonlóan fergeteges 
energiák ütköznek a vívóepizódokban is, ahol Scrivener Louis 
mellett Sardella Francesco és Rónai András is keményen be-
leállt a szituációkba, elképesztően átütő hatású jeleneteket 
produkálva. A néző szinte elfelejt levegőt venni. 
A Capulet szülők szerepében Szigeti Gábor energikus-fi-
atalos hatást tesz, bátran és megfelelő reakciókkal játszik, 
akár az előbb említett konfliktusszituációban vagy lánya 
halálakor, az érzelmektől sem visszariadva. Mellette Weisz 
Sára Capuletnéje lágyabb, a családi kamarajelenetekben  
a nemesasszony-feleség státuszát, emellett saját boldogta-
lanságát is finoman érzékelteti. 

Az első és a második estén is Mráz Kornéliát láttuk Jú-
lia barátságos, kellemesen tüsténkedő dajkájaként, mind-
két szereposztás tagjaival teljes összhangban játszott. Ki-
válóan hozta a két előadáson Mabot Földi Lea. Az első 
estén Kóbor Demeter volt a szimpatikus, gáláns Páris, 
Cottonaro Gaetanónál a másodikon az udvariasság álar-

ca mögül elő-előbújó rátartiságot is érzékelhettünk. Lőrinc 
barátként elsőként Kohári Istvánt láthattuk, elismerés illeti  
a finom, apró gesztusokkal, gondosan kidolgozott, humá-
nus figura megformálásáért. A másodikon Kovtun Makszim  
a fiatal, aggódóan segítőkész pap karakterét hozta. Benvolio 
rendszerint kissé árnyékban maradó karakterébe Darab 
Dénes, illetve Taravillo Mahillo Carlos tudott egy kis egyé-
ni színt vinni. A Bohóc technikás szerepében Morimoto 
Ryosuke, illetve Kerényi Miklós Dávid egyaránt nagy közön-
ségsikert aratott. Verona hercegeként az első estén Szirb 
György, a másodikon Kóbor Demeter játszott, a rövid jelen-
lét ellenére mindketten releváns színpadi hatással. 

Az új betanulók között sok a fiatal, többen kartáncosként 
jutottak jelentős szerephez, ami feltétlenül motiváló lehet 
számukra, a nézőt pedig a tehetségek megismerése révén 
felemelő élményekhez juttatja. A darab a hazai balettszínpad 
legnemesebb cselekményes hagyományait összegzi, tökéle-
tes dramaturgiája, koreográfiájának pompás muzikalitása, 
remekbe szabott karakterei, lenyűgöző összhatása a világ 
legjobb Rómeó és Júlia-feldolgozásai közé emelik. Nem 
mintha nem lenne örökérvényű – Seregi László ezen ba-
lettje várhatóan és remélhetőleg még hosszú ideig megma-
rad az Opera műsorán, táncos- és nézőgenerációk örömé-
re. Bár a vége tragikus, mégis mindannyiunknak reményt 
ad, ahogy a koreográfus a szerelem örök hatalmát hirdetve, 
a végső képben, egy kozmikus térben feloldja a megrendítő 
végkifejletet. 

Az általam látott mindkét előadás varázslatos, szívhez szó-
ló és magas színvonalú volt. Az első este női főszereplője, 
Felméry Lili végzősként éppen Júliával debütált az Operá-
ban, már akkori alakítása sejtette, hogy adottságai és te-
hetsége hasonlóan fontos szerepekre predesztinálja majd. 
Hajdani vadóc, lázadó, végsőkig elszánt Júliája nem szelídült, 
inkább finoman alakult, érett az évek során. Gyönyörűen 
táncol és fantasztikus ívet jár be az alakítása, mélyen érti-
érzi a figurát, kivételesen sokszínű, nagyon emberi, meg-
indító a szerepben. Balázsi Gergő Ármin Rómeója szépen 
simul mellé, látjuk, ahogy ezt a kamaszt hirtelen megérleli, 
felemeli a közös, nagy érzés. Az ember megkönnyezi a két, 
egymáshoz halálig ragaszkodó, tiszta szívű fiatal tragédiáját. 
Ideálisan ellenpontozta egymást az előadás Mercutio–
Tybalt párosa. Majoros Balázs Mercutiója abszolút testhez-
álló, technikailag és minden szituációban színészileg is reme-
kül uralt figura, melegszívű, fesztelen, könnyeden intellektu-
ális karakter. Pont az ellentéte Radziush Mikalai keményen 
odatett, daliás és hidegen fölényes Tybaltja, nem csoda, ha 
újra és újra szikrázik közöttük a levegő. Pontosan érezzük, 
hogy köztük a különbség áthidalhatatlan. Kettejük jelenetei 
erősek, intenzív érzelmi hatásúak, reakcióik remek ütem-
ben felelnek egymásra. Gyarmati Zsófia szépen megfor-
mált, disztingvált Capuletnéjának nemes eleganciája Tybalt 

elvesztésekor rendül meg. Lánya ellenállását, bár nem érti, 
mégis anyaként megsejti az okát. Ahogy a tetszhalott Jú-
lia megtalálásakor puhán, szinte testetlenül a földre hull, ki-
fejezi végső belső megsemmisülését. Nagyon érzékeny és 
fegyelmezett figuraformálás! Mellette Melnyik Vladiszlav 
(Melnyk Vladyslav) karakteres Capulet, kontúros, markáns 
megnyilvánulásokkal.

A második előadáson Rónai András jólelkű, szimpatikus Ró-
meója találkozott Melnyik Tatjana élénken, vidáman indító, 
majd gyermeki lényét az események súlya alatt kényszerű-
en elhagyó, kétségbeesésében felmagasztosuló Júliájával. 
Hogy kettőjük között milyen ideális az összhang, az már  
A diótörőben is látszott. Ez most sem volt másképp, csodá-
latosan kidolgozott kettőseik tökéletes partneri harmóniát 
közvetítettek. Míg az első estén a szerelmesek párosát Jú-
lia, itt inkább Rómeó dominálta. Rónai András nagyon szé-
pen felépített, érzelmes, a megfelelő helyeken impulzív és 
szenvedélyes alakítást nyújtott, áradó energiájával röptetve 
Melnyik Tatjana odaadó Júliáját.  

A második előadás Mercutiója, Sardella Francesco érezhe-
tően lubickolt a szerepben, sugárzott róla a tánc öröme. 
Nála a figura viszonya Rómeóhoz a megszokottnál szoro-

Se reg i  L á s z ló  /  Sze r ge j  P rokof j ev :  Rómeó és  J ú l i a 
–  Mag ya r  Nemze t i  B a l e t t ,  2022 .  má ju s  22 .  é s  27. ,  Oper ahá z 

R Ó M E Ó  É S  J Ú L I A

SEREGI LÁSZLÓ RÓMEÓ ÉS JÚLIA CÍMŰ BALETTJÉN NEM FOG AZ IDŐ, HARMINCHÉT ÉVE VOLT A PREMIERJE 
AZ OPERAHÁZBAN, ÉS AZ ELŐADÁSAI A MAI NAPIG FRISSEK, ÉLETTELIEK ÉS MAGÁVAL RAGADÓK. 
A MAGYAR NEMZETI BALETT ÁLLANDÓAN REPERTOÁRON TARTJA, ÉRDEMES IDŐRŐL IDŐRE 
MEGNÉZNI. AZ IDÉN MÁJUSBAN NYOLC ALKALOMMAL KERÜLT SZÍNRE AZ OPERAHÁZBAN. ELISMERÉS 
A BETANÍTÓKNAK, A LÁTOTT ELŐADÁSOK RENDKÍVÜL KIEGYENSÚLYOZOTTAK, ÖSSZEFOGOTTAK 
ÉS ELSŐRANGÚAK VOLTAK. A FRISSÍTÉS HASZNOS, AZ IFJABB GENERÁCIÓ VITALITÁSA LENDÜLETET 
ADOTT A DARABNAK. I Szöveg: Pónyai Györgyi  Fotó: Kummer János, Magyar Állami Operaház

RÓMEÓ és JÚLIA 
EGY NEM MÚLÓ VARÁZS

Rómeó és Júlia
Magyar Nemzeti Balett
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átívelő, dacosan produktív kitartást életre szóló leckeként 
és tanulságként vihetik magukkal a fiatalok.  

A gála első részében North: A halál és a lányka című (az 
Opera színpadáról már sokaknak ismerős), hangulatában 
melankolikus-felemelő, csodaszép koreográfiájú műve ke-
rült színpadra. Feltűnő volt a három szólista (Kakita Nozomi, 
Nikolas Askonidis-Gkatsonidis, valamint Póda Petra) 
részletgazdag megjelenítőkészsége és remek partnerkap-
csolata (kar: Fülöp Anna, Varga Dániel, Matic Márkó, Borna 
Čičak, a VIII. évfolyamos Okura Iku és Marta Sironic).

A második felvonás három fő részre tagolódott. A látvá-
nyos, színes Bourmeister-szvit (A hattyúk tava) szólistái Fü-
löp Anna, Cserháti Gergely és Molnár Máté (spanyol fiúk: 
Varga Dániel, Matic Markó, Borna Čičak, Boboi Felix – VI. 
évfolyam). A közönségdíjas Párizs lángjai pas de deux elő-
adói a lendületesen pörgő-forgó Sato Seiga, valamint a még 
nagyon fiatal és remek teljesítményt nyújtó VII. évfolyamos 
(!) Dobra Janka voltak. 

A nálunk jobbára ismeretlen, szép Raymonda-szvit szólis-
taként a magas, elegáns mozgású Molnár Máté, valamint  
a VIII. évfolyamos (már a tavalyi koncerten is jelentős figyel-
met generáló), gyönyörű vonalú Nagy Gvendolin számára 
biztosított vastapsos bemutatkozási lehetőséget. Variációk: 
Kakita Nozomi, Valeria Cozzani, Sato Seiga, Koizumi Juza 
(VIII. évf.) és Kökény-Hámori Kamill (VII. évf), 4 pár: Valeria 

Cozzani, Kakita Nozomi, Koizumi Juza, Matic Márkó, Varga 
Dániel, Borna Čičak, valamint Lengyel Dorottya és Okura 
Iku (VIII. évfolyamosok).

A koncert harmadik részében mutatták be Robert Bondara 
Rush című kortárs koreográfiáját. A dinamikusan friss, fia-
talos alkotás nagyon jól állt az évfolyamnak, láthatóan nagy 
kedvvel és egyre fokozódó felszabadultsággal adták elő.  

A darab végét és a fények kihunyását követő önfeledt ün-
neplés, valamint lelkes nézőtéri ováció is tükrözte, hogy 
mekkora nyomás alól szabadult fel ez az évfolyam. Az előz-
mények ismeretében az időnként tapasztalható hibák, bakik 
ellenére is csak gratulálhatunk ehhez a gálához, a fiatal tán-
cosoknak további szakmai pályájukon sok-sok sikert és jobb 
szerencsét kívánva. 

Talán akkoriban még úgy gondoltuk, de a járvány miatt nem 
a 2020-ban végzett évfolyam veszítette a legtöbbet. A szo-
kásos, impozáns zárókoncert elmaradása érthetően csaló-
dást és szomorúságot okozott, ám a fiatal táncosok szakmai 
jövője szempontjából fontos, hogy nekik legalább a teljes 
képzésük valós, jelenléti formában valósult meg. 

És nem is a 2021-es végzősök jártak legrosszabbul, akik az 
utolsó, a vizsgaévüket a korlátozások közepette töltötték, 
hiszen ezt saját javukra fordítva, intenzív, koncentrált mű-
helymunkával egy egészen kivételesen magas színvonalú 
(igaz, csak zártkörű) gálát produkáltak. 

Szakmailag leginkább az idén végzett évfolyam sínylette 
meg a Covidot, hiszen nekik az aktív képzésük két éve esett 

ki a pandémia miatt. Ráadásul az a végső szakasz, amelyben 
összeáll, kiteljesedik és összecsiszolódik minden addig ta-
nult, kidolgozott technikai tudás, kialakul a fiatal művészek 
színpadi karaktere. Az esetleges hiányokat pedig utólag már 
nem volt idő behozni, pótolni.

Ezzel együtt (vagy éppen ennek ellenére) úgy tűnik, hogy  
a 2022-es végzősök vezető balettmesterei nem tették 
alacsonyabbra a mércét, nem kívánták, hogy az évfolyam 
könnyített vagy rövidebb vizsgával zárjon. Ragaszkodtak  
a hagyományos, megszokott háromfelvonásos szerkezet-
hez, nem is akármilyen darabokból, koncertszámokból ösz-
szeállítva a műsort. Innen nézve a szakmai vezetők és a vég-
zősök helytállása nemhogy tisztesnek, hanem kifejezetten 
hősiesnek és példaértékűnek mondható. Ezt a mindenen 

POSZT-COVID DAC – HŐSIES HELYTÁLLÁSSAL
A Z MTE Ba le t tművés z  s z a k  v i z sg a konce r t j e  –  2022 .  j ún iu s  24 . ,  E r ke l  Sz í nhá z  

B A L E T T V I Z S G A K O N C E R TREFLEKTORFÉNYBEN

Szöveg: Pónyai Györgyi Fotó: Mészáros Csaba  

A vizsgázó évfolyam: 

Nikolas Askonidis-Gkasonidis, Borna Čičak, 
Valeria Cozzani, Cserháti Gergely Miklós, 
Fülöp Anna, Hideyama Shunta, Kakita Nozomi, 
Matic Márkó, Molnár Máté, Póda Petra 
Piroska, Sato Seiga, Varga Dániel, Giulia Visalli.

Évfolyamvezető/felkészítő balettmesterek: 

Végh Krisztina, Kováts Tibor, 
Kulcsár Noémi, Nagy Tamás, Csillag Pál. 
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FÜGGÖNY FEL I láttuk M A R T H A  G R A H A M  Ö R Ö K S É G E

Mi is a társulat jelenlegi stratégiája, sikerének titka? Nem az, 
hogy teletölti a repertoárt autentikus, változatlan formájú 
Graham-darabokkal, hiszen az emberi test nem múzeum, az 
egykori testélmények nem ismételhetők meg a mai testek-
kel. De az sem, hogy épp ezért a társulat táncosainak kísér-
leteivel töltse fel, hiszen attól, hogy valaki táncosként uralja  
a módszert, nem biztos, hogy alkotóként is jelentékeny. És 
az sem, hogy eldobja az örökségproblematikát, és profilt 
vált. Az itt felsorolt stratégiák mindegyikére találunk példá-
kat az említett helyzetben lévő társulatoknál.

Ahhoz, hogy a sikert megértsük, illik visszatekintenünk, hogy 
mi is történt Martha Graham 1991-es halála után. Sőt, mesz-
szebbre, odáig, hogy az idősödő, a színpadot 70 éves kora 
körül (!) elhagyni kényszerülő Martha súlyos egészségi, pszi-
chés válságból újra felerősödik, hitet nyer és aktív alkotóként 
ismét társulata élére áll, és ebben egy a szakmán kívüli jó 
barátja, Ronald Protas segíti. Ezért Martha úgy rendelkezik, 
hogy a halála után ő menedzselje a társulatot. Az adminiszt-
ratív vezetés azután szakmai széteséshez, majd anyagi elle-

hetetlenüléshez vezetett, a társulat (és Graham híres isko-
lája) 2000-ben megszűnt, hogy aztán új adminisztrációval 
2003-ban újrainduljon.

Janet Eilber, a társulat jelenlegi vezetője (egykori szólistája) 
2005-ben vette kezébe az irányítást. Kipróbált ő is mindent 
a felsorolt stratégiák közül. Voltak kevésbé sikeres próbálko-
zások is, saját elmesélése szerint is rögös út vezetett odáig, 
hogy mára már biztosra mehet a repertoár kialakításakor. 
Micsoda tanulság! Tizenhét év folyamatos kísérletezés a si-
keres megoldásig, az egyidejűleg méltó és korszerű örökség-
kezelés kialakításáig.

E sikernek 2022 tavaszán, a tánc világnapjához is köthető Bu-
dapest Táncfesztiválon tanúi lehettek a Müpa nézői is.

A műsor összeállítása már ránézésre is rámutat a straté-
gia elemeire: az első, néhány perces részecske a híres leg-
első szóló, a Lamentation rekonstrukciója, a második egy 
elveszettnek hitt, de kutatások nyomán rekonstruált korai 

NINCS NEHEZEBB (SŐT, KILÁTÁSTALANABB) FELADAT ANNÁL, MINT ELEVEN JELENT BIZTOSÍTANI OLYAN 
MŰVÉSZ SZELLEMI HAGYATÉKÁNAK, AKI EGYKOR VILÁGHÍRŰ TÁRSULATOT ALAPÍTOTT, MAJD VEZETETT 
– JÓSZERÉVEL EGYEDÜLI ALKOTÓJAKÉNT – EGÉSZEN A HALÁLÁIG. ILYEN GONDOKKAL KELL(ETT) 
SZEMBENÉZNIE A JOSÉ LIMÓN DANCE COMPANYNAK, BÉJART TÁRSULATÁNAK, A „BALLET DU XX-IÈME 
SIÈCLE”-JÉNEK, MERCE CUNNINGHAM INTÉZMÉNYÉNEK ÉS PINA BAUSCH WUPPERTALER 
TANZTHEATERJÉNEK, HOGY CSAK NÉHÁNYAT SOROLJAK AZ ÓRIÁSOK HALÁLÁVAL ELÁRVULT TÁRSULATOK 
KÖZÜL. AKI KÖVETTE, KÖVETI AZ UTÓDTÁRSULATOK TEVÉKENYSÉGÉT, ELTÉRŐ TOVÁBBÉLÉSI STRATÉGIÁK 
TANÚJA LEHET, AMINEK AZ ELEMZÉSE EGY MÁSIK CIKK LENNE. MI MOST MARADJUNK ANNÁL, HOGY  
– A KONKLÚZIÓVAL KEZDEM – MARTHA GRAHAM HÁTRAHAGYOTT TÁRSULATA MA (ITT ÉS MOST) 
A HELYZET MAGASLATÁN ÁLL E TÉREN. I Szöveg: Lőrinc Katalin Fotó: Kaszner Nikolett   

Mar tha Graham öröksége: 
Hommage,  tel i  é let tel !Hommage à  Ma r tha  G r aham – Mar tha  G r aham Dance Company, 2022 .  áp r i l i s  28 . ,  29. ,  B udapes t  Tánc fe s z t i v á l ,  Nemze t i  Tánc s z í nhá z 

Graham-mű tizenéves helyi (budapesti) táncosnövendékek 
testén, valamint az egyik leghíresebb Graham-mű, az Errand 
into the Maze vizuális kereteiben újragondolt felújítása.  
A nagy záró darab pedig válogatott, elismert koreográ-
fusok hommage-tételei egy szintén már csaknem elfele-
dett (és eredeti formájában rekonstruálhatatlan) Graham-
felvonásnak: kortárs koreográfiák a grahami energiák, impul-
zusok és dinamika jegyében.

A Lamentation 1930-ban szinte skandalum volt a hivatá-
sos táncművészet színpadán (mint elsőre minden, ami el-
lene megy a bevett szokásoknak): az előadó ülve táncol! 
Magam is részt vettem e szólónak egy rekonstrukciójában 
(Angelus Iván segítségével 2006-ban készült ez, szintén 
egy Hommage-előadás számára, a Budapest Kortárstánc 
Főiskola produkciójában), tudom tehát, hogy a lehetetlen-
re vállalkozik, aki két hiányos filmtöredék (és Kodály Zoltán 
zongoradarabjának felvétele) segítségével próbálja felidézni 
az eredetit. Magának Grahamnek sem volt könnyű dolga, 
amikor 1974-ben újra előadta, tehát már nem is pontosan 
ugyanúgy, mint 44 évvel korábban…
Mindenesetre 

        „a Lamentation ezeken az estéken, 
        Natasha Diamond-Walker előadásában is 
        gyöngyszem volt: a fájdalom gúzsba kötött, 
        ki-kirobbanó manifesztuma.”

Egy helyben, a test-tér határok szétfeszítésével és újabb fáj-
dalmas összehúzásaival, mindezt úgy, hogy az alakot átfogó 
drapériából csak az arc, a kézfejek és a lábfejek kerülnek elő 
– majd bújnak újra el.

Az 1935-ös Panorama egy közel tízperces részletét sikerült 
videó – és még néhány egykori szemtanú – segítségével re-
konstruálni, de itt lép be a csodálatra méltó „vagányság”:  
a kockázatvállalás. A társulat megszervezte, hogy a fellépés hely-
színén (jelen esetben Budapesten) működő, hivatásos képzés 
növendékei tanulhassák be néhány héttel a vendégjáték előtt 
ezt a műrészletet. Óriási rizikó: ki biztosítja, hogy ez az előadás 
olyan is lesz, ami méltó Martha Graham emlékéhez és a társulat 
világviszonylatban is kiemelkedő, jelenlegi színvonalához?

Olyan lett! A Magyar Táncművészeti Egyetem művészkép-
zősei közül mintegy negyvenen, 15–19 évesek tanulták be 
Penny Diamantopouloutól, majd az ő távozása után folya-
matosan csiszolták Csere Zoltán magabiztos vezetésével, 
hogy aztán a bemutatón olyan képet adjanak, mintha kis-
gyermekkoruktól kezdve ezen a különleges (teljes testi in-
tenzitást, néha brutális feszültséget, ugyanakkor könnyed 
ugrástempókat igénylő) táncmetóduson nevelkedtek vol-
na – pedig nem… Csere Zoltán táncművész szerepe e té-
ren óriási – nem függetlenül attól, hogy húszéves kora körül 
Maurice Béjart híres Mudra iskolájának utóda, a lausanne-i 
Rudra növendéke volt, ahol a kortárs tánc egyik alaptechni-
kája akkor, 1998–2000 között is a Graham-technika volt.

A csupa élet, csupa energia csapattánc során már a térfor-
mák izgalmas alakulása is közlés. Sőt, talán a legerősebb köz-
lés, mert ebben látható a legtöbb variáns, miközben maguk  
a mozdulatelemek közösségiek: minden testen hadseregsze-
rűen egyformák. Azzal, hogy az elemek a régi, dacosan ke-
mény stílust, az előadók pedig a frissességet, a jelen élő ener-
giáit viszik bele – a darab úgy őrzi Martha Graham örökségét, 
hogy közben teljesen mai, és mint ilyen, magával ragad.
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M E S T E R E KFÜGGÖNY FEL I láttuk

Az Errand into the Maze Graham mitológiai korszakának 
elejéről származik (1947). E művei keretében a mitológia 
történeteiből készít sajátos, a saját személyére szabott, pszi-
chológiai alapú kivonatokat. Az adott történetből (legyen az 
akár valamelyik klasszikus görög drámaíró feldolgozása által 
híres) kiemelten a női hős lelki tusái, krízisei izgatják, pon-
tosabban az ő történetük ürügyén a saját életének adott 
problémái. Ezeket a főszerepeket mind saját maga táncol-
ta, akár évtizedeken át, hiszen ő jelent meg bennük, ez volt  
a cél. Graham elsősorban előadóművésznek tartotta magát, 
a koreográfia csak eszköz volt számára, hogy a színpadon 
„kifejeződhessen”. Így ezek az amúgy többnyire mindenki ál-
tal (ha másként nem, még az iskolából) ismert történetek 
átalakulnak: nincs felrakva a sztori, hanem egy-egy pillanat-
kép kap felerősítést, amelyen keresztül megjeleníthető a női 
szereplő dilemmája.

Felmerülhet a kérdés, mennyire maradhat élő egy-egy ilyen 
kamaradarab akkor, ha készítésének fő célja (Martha Graham 
önprezentációja) megszűnik. Főként úgy, hogy közben a női 
alkotás mint erődemonstráció (ne feledjük: Graham indulásá-
nak korában még alig kaptak lehetőséget női alkotók és velük 
női/társadalmi témák) szintén veszít az újdonság erejéből.

Az Errand into the Maze a mitológiának azt a mozzanatát 
ragadja ki, ahol Thészeuszt a Minótaurusz barlangjából Ari-
adné fonala segíti kijutni. Ennél azért nem érdemes itt mé-
lyebben utalni a történetre, mert Thészeusz alakja maga 
Graham, az útvesztő pedig a nővé válás, a szexualitás meg-
élésétől való félelmek labirintusa. E félelmet meg is szemé-
lyesíti: robusztus férfialak kíséri a női szólót úgy, hogy szin-
te alig ér hozzá a nőhöz (karjai képletesen leblokkolva egy 
óriási bottal).

Ezt a rövid, de nagyon intenzív művet nyilván az előadás 
módja tartja életben, és így – az általam látott, április 29-i 
előadáson – So Young An és Lorenzo Pagano alakításainak 
köszönhető, hogy jelenlévővé tudták tenni az eredeti szán-
dék energiáit.

A művet az akkori megjelenítéshez képest puritánabb szín-
padképpel láthattuk: hiányzott belőle az egyik eredeti „fő-
szereplő”, Isamu Noguchi szobra, amely szerves része volt 
a női szereplő mozgásterének és így a koreográfiának is.  
Az óriási elem elsősorban technikai okokból maradt el  
(a tengerentúlra szállítása bajos lett volna), és hiányzott, 
hiszen a tartalom részét képezte a mű keletkezésekor, de 
amikor el tudtam vonatkoztatni ettől, örültem is a kép le-
tisztultságának. Méghozzá annak, hogy végeredményben  
a mozdulat ereje kárpótolni tud egy eszköz hiányáért.

E kellemesen strukturált fél órát követő szünetre aztán egy 
valódi tánctűzijáték következett, amely közben észre sem 
vettük, hogy közben elszelelt 40 perc…

A Canticle for Innocent Comedians eredetije (1952) egy 
nyolc etűdből álló előadás, amelyek mindegyikében Martha 
Graham a társulata sztárszólistáinak kínált testhez álló meg-
mutatkozási lehetőséget. A tételek az univerzum alapjelen-
ségeinek címkéit viselték, sorrendben: a Nap, a Föld, a Szél, 

a Víz, a Tűz, a Hold, a Csillagok és a Halál. A műről ponto-
san rekonstruálható film nem maradt, kivéve a Hold téte-
lét, amelyet így meg lehetett tartani az eredeti Graham-
koreográfiával az új előadás keretében is. A Szél rekonst-
rukciója pedig a közelmúltban elhunyt Robert Cohannek 
köszönhető, aki a Martha Graham Company tagjaként még 
táncolt a műben. Az összes többi elem kortárs alkotók 
műve, és az egész egybefűzése, koherens egésszé alkotása 
Janet Eilber kezét dicséri.

És íme a válasz arra a kérdésre, hogy hogyan lehet egy óriás 
alkotó szellemi örökségét kezelni. Hát így.

Az energiák, a dinamika, a finomságok és kitörések arányos, 
Martha Graham életművéhez méltó, mégis ropogósan friss 
módon. 

     „Az alkotó képi világa, jelmezeinek jellege is úgy
     idéződik meg, hogy közben teljesen mai, 
     miközben maguk a táncosok szintén úgy 
     hozzák a grahami töltetet, 
     hogy a testük a mából építkezik és a mának szól.”

Nincs egyetlen pillanat unalom és nincs szétforgácsoltság 
sem attól, hogy a tételeket különböző koreográfusok jegyzik 
(az említetteken kívül Sonya Tayeh, Alleyne Dance, Juliano 
Nunes, Yin Yue, Micaela Taylor), a hozzáadott záró táncot 
pedig Jenn Freeman. Szinte felemelkedünk a székünkön ülve 
a tánc sodrásától, de talán leginkább attól, amilyenné ez az 
előadás az esténket varázsolta: rövid időre feledtetve világ 
búját-baját. 

A balettintézetbe csak harmadszori próbálkozás után, 1958-
ban vették fel, korábban mindkétszer azzal utasították el, 
hogy nem való táncosnak. Ő azonban a kudarcok ellenére 
sem adta fel: naponta négy órát gyakorolt otthon. Diplomá-
ját 1967-ben kapta meg, s még abban az évben az Operaház 
tagja lett. Rangos főszerepeket bíztak rá A hattyúk tavá-
ban, a Fából faragott királyfiban, a Giselle-ben, a Tűzmadár-
ban, a Sylviában. 1972-ben a világhírű francia balettművész, 
Maurice Béjart hívta meg brüsszeli együtteséhez, a XX. Szá-
zad Balettjéhez, szólistaként a Tűzmadár címszerepében de-
bütált. 1974-ben a nemzetközi tánckritikusok a világ tíz leg-
jobb táncosa közé választották a lírai alkatú, tiszta klasszikus 
technikájú, szuggesztív előadóművészt.

Hazatérve az Állami Balett Intézet végzős évfolyamának 
tagjaiból megalapította a Győri Balettet, melynek 1979-
től vezető szólistája, koreográfusa és balettigazgatója volt. 
Ő koreografálta egyebek közt a Nap szerettei, a Szamuráj,  
a Bolero és a Csodálatos Mandarin című nagy sikerű elő-
adásokat. Egyik létrehozója, 1981 és 1991 között igazgatója 
is volt a Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskolának. 

Markó Iván 1985-től több mint egy évtizeden át a Bayreuthi 
Ünnepi Játékok állandó koreográfusa volt.

1991-ben otthagyta társulatát és külföldre ment, egy évig  
a jeruzsálemi Rubin Akadémia balettmestere és koreográfu-
sa volt, majd Bécsben, Párizsban és Sydney-ben vendégkore-
ográfus. 1996-ban tért haza, s még ebben az évben Magyar 
Fesztivál Balett néven huszonkét tagú társulatot alapított: az 
ötödik profi balettegyüttest Magyarországon, a másodikat 
saját művészi pályáján és az elsőt a magyar tánctörténetben, 
amely akkor önerőből tartotta el magát. A Magyar Fesztivál 
Balett 2013 decemberében pénzhiány miatt felfüggesztette 
tevékenységét. Művészetét 1981-ben érdemes művészi cím-
mel, 1983-ban Kossuth-díjjal ismerték el. 2004-ben Buda-
pestért Díjat, 2005-ben a Pro Renovanda Cultura Hungariae 
Alapítvány fődíját, 2007-ben Radnóti Miklós-díjat és a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári ta-
gozat) kitüntetést, 2008-ban Prima Primissima díjat kapott. 
Életútjáról, pályafutásáról 2014-ben jelentetett meg könyvet 
A magány mosolya címmel. 

MARKO IVANRA
E M L É K E Z É S
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 Fotó: Bánkúti András  
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ros parókás udvari körei a természettel még harmóniában 
lévő (erkölcsi és életvitelbeli) egyszerűséget érezték elve-
szettnek, és azt látták meg a pásztorok idealizált világában. 
A kezdőképben tehát egy négyzetrácsos szerkezet szabdal-
ja néhány négyzetméteres, szabályos zugokra a teret, ame-
lyekben női és férfialakok mozognak Federico García Lorca 
egymást és önmagukat marcangoló özvegyasszonyait idéző 
fekete ruhában (jelmeztervező: Jorge Gallardo). Nem lehe-
tetlen az átjárás a kicsiny tértöretek között, és a koreográ-
fia sem tesz úgy, mintha az lenne, de a természetes mozgás 
itt nyilvánvalóan nem opció: a zökkenőmentes haladáshoz 
az evolúció során hétrét görnyedt kisállatként lehet csupán 
surranni (díszlettervezés: Loïc Durand és Jorge Gallardo).  
A gyász színe és a keretbezártság együtt a szabadságfo-
kok elvesztésére utal, ami évszázadokkal a pásztorroman-
tika után lehet például az emberi élet- és légterek végletes 
beszűkülése a nagyvárosokban és/vagy az ember természet 
adta szabad moráljának és elemi játékosságának leépülése  
a civilizálódással magunkra erőltetett szabályok eredőjeként. 

„Thierry Malandain koreográfiája 
nem egy konkrét sztorit mesél el. 

Olyan, mint egy nagy 
látószögű, fordított szellemtör

ténet, ahol világállapotról világállapotra 
lépkedünk visszafelé az időben.” 

A középső részben a rácsszerkezet eltűnik, a fekete alakok 
helyét lenge, könnyű esésű, törtfehér női ruhákba bújt női és 
férfif igurák veszik át, az egyénekre szabdaltság helyén hang-
súlyosabban jelennek meg a páros mozgássorok, a helyenként 
az egyiptomi falfestmények mintájára (Walk Like an Egyptian) 
kontraposztban lépkedő alakok pedig játékosan utalnak a tör-
ténelmi léptékre és a történelmi léptékekhez való kortárs vi-
szonyunkra is. A harmadik részt, a történelmi léptékű utazás 
végállomását a stilizált meztelenség és a körtáncok felsza-
porodása jellemzi. A nemes vadember színpadi megidézése 
egy ponton bicsaklik meg: az alkotók valamiért úgy utalnak  
a meztelenségre, hogy a táncosok testszínű felsőrészére fénye-
sen csillámló részeket illesztenek/festenek/nyomtatnak, amitől  
a jelmezzel együtt mindannyian némi cirkuszi artista jelleget 
is magukra öltenek. A három lépésben bemutatott felszaba-
dulás- és megtisztulástörténet értelmezési horizontja kellően 
tágas ahhoz, hogy a befogadó is hozzátehesse a magáét. Nem 
tudni például, hogy vajon az alkotóknak szándékában állt-e  
a társadalmi nem (gender) kérdésköréhez hozzászólni, min-
denesetre a női ruhákba öltöztetett férfiakkal ez is egy lehetsé-
ges olvasat, ha ebben az esetben nem is különösebben termé-
keny. Kevéssé szembeszökő, és a fentieket némiképp árnyalja, 
hogy a férfitáncosok nem borotválják sem a végtagjaikat, sem  
a hónaljukat, ami pedig bevett szokás a kortárs balettben. 
Aki kellően jártas a komolyzenében és/vagy elolvassa az elő-
adás elé írt summázatot, inkább az antik görög kultúra kör-
nyékén keres megoldást mind a ruházatra, mind a darabra.   

A kortárs tánc gyakran esik bele a klasszikus komolyzene 
valamelyik csapdájába: amikor a mozgás vagy nem éri utol  
a zenét, vagy az örökérvénye mellett mégiscsak több száz 
éves zenével párban kimódoltnak hat. Thierry Malandain 
egyszerű, kevéssé konvencionális mozdulatokkal teszi érzék-
letessé és élvezetessé a színpadi történéseket. Nem csupán 
a mozgók és a mozdulatsorok dinamizálják a darabot, de  
a francia koreográfus a kisebb és nagyobb létszámú pillana-
tokat is remek érzékkel adagolja/ritmizálja. Miközben egyik 
pillanatról a másikra kifejezetten látványos nagyjeleneteket 
komponál, minden szerves egységként működik nála: egy pil-
lanatra sem érezni kényszerű le- és bevonulásokat.

 „Olyan, mintha a mozgások 
sora a színpadtéren 

kívül is folytatódna, és mi ennek 
a nagy koreográfiának csupán 

a legizgalmasabb részeit láthatnánk.” 

A zenével is különös a koreográfia viszonya: miközben szinte 
taktusról taktusra „ráfekszik” Beethoven muzsikájára, mégis 
szembemegy a német szerző lényegében optimista darab-
jával. Még akkor is, ha a romlástörténetet megfordítva tár-
ja elénk, amelynek az előadásbeli végkifejlete így egy tiszta 
emberi közösség. Pontosabban egy utolsó pillanatban holtan 
összecsukló, tiszta emberi közösség – ami lehetne akár a je-
lenkor pesszimizmusának a szerencsétlenre sikeredett szín-
padi jele is. Bármennyire is érdekfeszítő az, ahogy a műfaj 
egyszerűségét sikerül az egyszerűségük mellett kifejezetten 
magas színvonalú mozdulatokba ölteni, a középső rész mesz-
sze túlnyúlik azon, ameddig a koreográfia le tud kötni: a da-
rab jó negyedórán keresztül üresben jár. 

A színházba járás polgári attitűdjén keresztül egészen a szín-
házmarketingig vezet a kérdés, hogy miért kell 75 perces-
re duzzasztani a 40 perces 6. szimfóniát, ha nincs 75 perc-
nyi mondandónk. Érezhetően az athéni vonal is ezért, kissé  
a hajánál fogva van iderángatva, hiszen a pastorale műfaja 
által megidézett állapot sokkal primerebb és tisztább, mint 
az athéni demokrácia a maga furfangos csavarjaival. Nem 
véletlen, hogy éppen itt, deréktájon nyekken meg az idill és 
ugyanitt válik nyúlóssá a darab is. Mivel nincs olyan történel-
mi tapasztalatunk Athénról, ami hitelesíthetné a fehérben 
táncolók szinte gondtalan együttesét, az egyébként kifeje-
zetten ötletes és helyenként unikális színpadi mozgások kép-
zetként óhatatlanul is kitolódnak a görög rétekre és erdő-
szélekre, ahol viszont lényege szerint sosem volt elég törté-
nés. Az egyszerűség talán ezért is a legnehezebb műfaj. 

A franciák La Pastorale című darabja nem önti nyakon magát 
szirupos pátosszal és nosztalgikus múltidézésbe sem kezd. 
Ezért, ha nem is juttat minket közelebb hozzá, valós hiány-
ként emlékeztet a világ primer egyszerűségére és valóság-
ként tud utalni a bennünk lévőre – vagy éppen fordítva. 

FÜGGÖNY FEL I láttuk L A  PA S T O R A L E

A Malandain Ballet Biarritz a La Pastorale című darabjával  
a német zeneszerző előtt tiszteleg, és az alkotók e tisztelgés-
hez a 6. (Pastorale) szimfóniából indulnak ki, amelyet erre 
az alkalomra Beethoven egyéb szerzeményeivel egészítenek 

ki. Beethoven e programzenéje pásztoridill. A természet és 
a közelében élő ember romlatlanságát felmutató, bukolikus 
eredetű műfaj önmagában hordozza az elvesztés gondola-
tát és a gyász érzetét. A felvilágosodás Európájának rizspo-

NEM TESZ JÓT EGY KOREOGRÁFIÁNAK, HA A DINAMIKUSAN MOZGÓ, ÉLETERŐS FIATALOK AZ UTOLSÓ TAK-
TUSRA ÖSSZECSUKLANAK ÉS FRAKTÁLSZERŰ HÁLÓBA DERMEDNEK. MÉG AKKOR SEM, HA EZ AZ UTOLSÓ 
TAKTUS (MIKÉNT A TÖBBI IS) LUDWIG VAN BEETHOVENÉ. HA PEDIG MÁR A KÉPEKNÉL TARTUNK,  
A KEZDŐJELENET (ÉS NEM CSAK EZ) A MAGA KÜLÖNÖS, RÁCSOS FÉMSZERKEZETÉVEL 
AZÉRT NÉMIKÉPP ELLENSÚLYOZZA A ZÁRÓPILLANAT GICCSES KÖZHELYÉT. I Szöveg: Török Ákos Fotó: Olivier Houeix 

MIÉRT JÓ A PÁSZTOROKNAK, 
AMIKOR NEM IS JÓ NEKIK? 

Th ie r r y  Ma landa in  /  Ludw ig  v an  Bee thoven : 
L a  Pa s to r a l e  –  Ma landa in  B a l l e t  B i a r r i t z ,  2022 .  má ju s  10 . ,  11. ,  Nemze t i  Tánc s z í nhá z   
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FÜGGÖNY FEL I láttuk L A  PA S T O R A L E

A VÉLETLEN – A VÁRAKOZÁS – ÉS A TALÁLKOZÁS 

Jó tíz esztendeje, hogy először találkoztam a francia együttes 
produkciójával. A televízióban a komolyzenét és dzsesszt su-
gárzó francia csatorna, a Mezzo programjában véletlenül kap-
tam el Thierry Malandain, Gluck: Don Juanjára készített kore-
ográfiáját. Lenyűgözött a tánckompozíció muzikalitása, a ko-
reográfus egyéni mítoszértelmezése és az az alkotói attitűd, 
ahogy a nézőt szabad, önálló asszociációkra, gondolkodásra 
késztette a tánc varázsa. A mű feltárta, megmutatta az em-
beri lelkek mélyén rejtező Don Juan-i mentalitást, az áldozattá 
válás lehetőségét, a megalázottság elfogadására való hajlamot, 
a bűntől való megtisztulási vágyat, elfojtott démonjainkat és  
a felszabadulás himnikus élményét. 

Ez a véletlen találkozás arra késztetett, hogy tudatosan keres-
sem a Mezzo programjaiban a Biarritz Ballet – minden alka-
lommal kitűnő táncfilmes szemmel, operatőri munkával fel-
vett – előadásait. A Csajkovszkij-est, a Gyagilev Társulat, avagy 
Sztravinszkij világát idéző művek – csak néhány programot 
említve – szinte kivétel nélkül az újdonság erejével hatottak 
rám, annak ellenére, hogy Malandain mozdulatvilága, kevert 
táncnyelve – a klasszikus balett, a modern tánc gesztikája,  
a gimnasztika elemei – teljesen egyéni és azonnal felismerhető. 
Különös szépsége a táncmatériának, ahogyan a gimnasztikából 
és a szertornából kölcsönvett elemeket – nyújtó gyakorlatok – 
tánccá, muzsikává nemesíti, és a majd minden opusában szce-
nikai elemként használt tükröket, balettrudakat dramaturgiai 

pillérekként, táncosan használja mondandójának koreográfiai 
megvalósításában. Koreográfusként – ha a mű úgy intonálja – 
villanásokra megidézi a nagy elődök, balettművészek tánctör-
téneti emlékeit, és teszi ezt úgy, hogy a megidézett póz, moz-
dulattöredék – mintegy tisztelgésként – belesimul a mű egé-
szébe. Nem hittem, hogy valaha is találkozom élő előadásban 
a társulattal, csak vágytam, nagyon vágytam látni őket. Szeret-
tem volna velük egy közös légtérben végignézni előadásukat. 
Képesek-e megadni azt az intim, személyes élményt, amelyet  
a képernyőt nézve, magányomban is megélek?

Megtörtént a csoda! A Nemzeti Táncszínház tavaszi tánctalál-
kozójának záróakkordjaként Beethoven: Pastorale szimfóniájá-
ra készült opust hozták el Budapestre. El kell mondanom, úgy 
ültem be az előadásra, hogy – ismét csak a Mezzo csatorna 
jóvoltából – épp egy-két héttel korábban, három alkalommal 
is láttam a koreográfiát. Malandain és a táncosok már ekkor 
lenyűgöztek. Tulajdonképp a három nagy, ám egymástól el-
választhatatlan tételre bontható koreográfia középső és záró 
tétele a 6. szimfónia. Az első Beethoven népzenei és szakrális 
ihletésű vokális műveire készült, amelyek mintegy előképei is  
a szimfóniának. A balettrudakból szőtt négyzethálóban vergő-
dő, egymást kereső, megtaláló és szétváló, szerető és gyűlölő, 
magányos, karámba szorított emberek nem tudnak igazán ki-
törni a zárt világból. Hiába követik egymás mozdulatait, verti-
kálisan és horizontálisan hullámzik a tánctér, ám jobbára csak 

Személyes élmények a Malandain Ballet Biarritz társulatával    

a korlátokon tudnak átlendülni vagy átkúszni alattuk. A találko-
zások melankóliába torkollnak, hiába az istent-embert-társat 
kereső áhítat. Egyetlen alkalommal alakul közösség, kezdetben 
a korlátokon kívül, de akkor is egyénekre bontott körtánctom-
bolás, amikor felsejlik a német hagyományok boszorkányéje. 
Az extatikus tombolásból végezetül is mindenki a saját, egyéni 
karámjába kerülve őrjöng-kering tovább önmaga börtönében. 
Az elrévülésből végül három ember marad a központi négy-
zetben, ahol a tétel tétován kapcsolatokat kereső központi fi-
guráját társai szinte pőrére vetkeztetik – amúgy a nők és fér-
fiak azonos fekete, artisztikus gúnyát viselnek –, magzatpózba 
zsugorodva marad a földön, a rácsszerkezet felemelkedik, és  
a szabadság álmának fénye önti el a színpadot.

   „Fehér, tunikára emlékeztető – ezúttal is egyforma 
   jelmezben a tánckar nemcsak idézi a hellén világot, 
   hanem a koreográfiai csoport és szólisztikus 
   mozzanataival óhatatlanul is felvillantja a nézőben az     
   »Ida-hegyi pásztorok«, a mítoszok, a görög kultúrákból 
   merítkező nagyhírű koreográfiák emlékképeit.” 

Archaikus freskótöredékek, vázarajzok félprofilos menetelé-
sei, gemmákon talált csigacsavarodású lánctáncok, Balanchine 
Apollóját felvillantó mozzanat, Castor és Pollux bonyolult kap-
csolata kavarog a táncképekben. Beethoven Pastorale-ja a ter-
mészet és a görög kultúra csodálatát, festi meg zenéjével, fel-
kavarja és egyben megnyugtatja a hallgatót, a koreográfia pedig 
szinte belesimul ebbe a zenei világba. Malandaine tánclátomása 

egyúttal szinte megidézi azt a klasszicista világot is, amelyben 
a zenemű megszületett. Mintha a korszak al secco körbefutó 
ornamentikái elevenednének meg a szemünk előtt. A finálé-
ban eltűnnek a klasszicizáló jelmezek, az elíziumi kék és a va-
kítóan fehér háttér előtt a testtrikós táncosok egyetlen nagy 
lánc-körtánc variációkban egyesülnek. „Mintha a természet kö-
zelsége arra is megtanította volna (őket), hogy a közös életbe 
elmerülni többet ér minden személyes kezdeménynél, minden 
eredetinek hitt gondolatnál, amelyet úgysem mi mondunk ki 
elsőnek…” 1

Az álom véget ért…

Malandain társulatának táncosai hihetetlen fegyelemmel, át-
éléssel közvetítik mesterük bonyolult táncnyelvvel megfogal-
mazott Beethoven-olvasatát. Alázattal, hittel, hitet közvetítet-
tek. A találkozás boldog örömet adott. Köszönet érte. 

Szöveg: Kővágó Zsuzsa  Fotó: Olivier Houeix 

1Szabolcsi Bence: Beethoven /Művész és műalkotás két korszak határán/, Budapest, 1966, Gondolat, 299. o.

A mAGyAr TáNCmÛvéSZETi 
EGyETEm LESZ A háZiGAZDáJA 
A LábáN KiNETOGráFiA NEmZETKÖZi 
TANáCS (iCKL) SOrON KÖvETKEZÔ 
NEmZETKÖZi KONFErENCiáJáNAK
A szervezetet 1959-ben alapították, több mint 
száz tagja a világ 25 országát képviseli. Célja  
a magyar származású Lábán Rudolf tánclejegy-
ző rendszerének fejlesztése és használatának 
ösztönzése. A konferencián elsősorban mo-
derntánc- és néptáncpedagógusok, -kutatók 
mutatják be legfrissebb, a Lábán-kinetográfiával 
kapcsolatos kutatásaikat. Az esemény szakmai 
programjain való részvétel ingyenes, ugyanak-
kor regisztrációhoz és létszámkorláthoz kötött.

AZ mTE SiKErEi 
NEmZETKÖZi vErSENyEKEN  
Június 2–5. között Stuttgartban rendezték  
a 26. Nemzetközi Szólótáncfesztivált, amelyen 
Safranka-Peti Zsófia, a Magyar Táncművészeti 
Egyetem oktatója Layers című táncelőadásával a 
legjobb koreográfia kategóriában első díjat nyert. 
A magyar táncművész a stuttgarti Liszt Intézet 
támogatásával vett részt a rangos versenyen, 
ahol a több mint kétszáz jelentkező közül a zsűri 
18 koreográfiát szavazott be az elődöntőkbe. 

A június 5-i fináléba nyolc szám került, több rend-
kívüli produkció, ebből választotta a legjobbnak  
a Layers című koreográfiát a Solo-Dance-Theater 
Festival nemzetközi zsűrije.
A maribori Szlovén Nemzeti Színház nagyszínpa-
dán megrendezett TUTU2022 Nemzetközi Ba-
lett- és Koreográfusversenyen a négy variációt 
megkövetelő fordulókon az egyetem hallgatói és 
növendékei továbbjutottak a döntőbe, ahol két 
első helyet szereztek, valamint a koreográfusver-
senyt is megnyerték. Emellett az MTE hallgatói 
egy második és két harmadik díjat is elhoztak, 
valamint további értékes helyezéseket szereztek.

ELhUNyT SChANDA bEáTA    
Méltósággal viselt súlyos betegségben elhunyt 
Schanda Beáta Bánffy- és Lőrinc György-díjas 
egyetemi docens, a Magyar Táncművészeti Egye-
tem művészeti menedzsere. Schanda Beáta több 
mint két évtizede volt az intézmény művésze-
ti menedzsere, később egyetemi docense, aki 
1975-től a Bessenyei György Tanárképző Főis-
kolán tanult könyvtár, ének-zene szakon, 2005-
ben a Pécsi Tudományegyetem művelődésszer-
vező szakán végzett, majd 2015-ben a Magyar 
Táncművészeti Főiskola tánctanár, táncelmélet és 
-történet szakirányán is diplomát szerzett.

A Budapesti Nemzetközi Zenei Versenyek ügy-
vezető igazgatója és titkára volt, valamint a Nem-
zetközi Zenei Tanács vezetőségének tagja. 2003-
tól öt éven keresztül az Európai Zenei Tanács 
elnökeként tevékenykedett. 1992-től 2001-ig 
az Interart Fesztiválközpont vezetője volt, majd  
a Magyar Táncművészeti Egyetemen kezdett dol-
gozni, emellett pályája során több alkalommal 
vezetett műsort a Bartók Rádióban és a Duna 
Televízióban, valamint a Marton Éva Énekver-
seny szervezésében vett részt a kezdetektől  
a Zeneakadémián. A Magyar Táncművészeti 
Egyetemen a képzés és a művészeti munka min-
den aspektusára kiemelt figyelmet fordított.  
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mást metsző vonal elég nekünk ahhoz, hogy egy szerelem 
szomorú történetét lássuk bele. A valódi kihívás inkább az, 
hogy milyen mélységben és mennyire találóan sikerül össze-
kötni a természet és az ember világát. A rizsporos parókát 
imitáló fejdíszekkel való játék a harmadik részben vélhető-
en éppen az utóbbi elidegenedettségét jelzi az előbbitől,  
a Lény magasba emelése és letétele talán a röpképtelenségre, 
végső egyedülléte pedig mintha az embertársaktól való el-
idegenedettségre is utalna. Aurelie Mounier koreográfus 
mintha a növények és/vagy állatok történetére ráolvasná az 
emberiség történetét.

 „A négy évszak már csak a születés, halál, 
újjászületés gondolatköre miatt is alapvetően 

életigenlő, itt azonban a legmélyebb 
magányában hagyjuk el az embermadarat.” 

Ez nagy baj – de persze nem a darabé, hanem a mienk. Már 
amennyiben az alkotóknak van igaza. 

Az est második előadása a Budapest Táncszínház Ha a világ 
enyém lenne című előadása. Földi Béla, a társulat alapítója 
és a darab koreográfusa nagy léptékű horizontot nyit: múlt-
ról, jelenről, jövőről, a múlt értékeit megtartó állandóságról, 
az ezen keresztülgázoló, fejtetőre állt, rohanó világunkról 
és (alkotó)társakról gondolkodik. Recsegő gramofonzenére 
egy nő jön előre a rivaldafénybe, mozdulataiban a női és  
a férfi princípium, a néptánc és a kortárs tánc is benne van, 
majd visszavonul a fényből. Még kétszer lép ugyanígy elő, és 
mindig valamennyivel továbbépíti a táncát. A jelenetek kö-
zött lévő egy percben oldalt férfi tűnik fel egy fényfüggöny 
mögött: egyik alkalommal, mint akit áram jár át, robotsze-
rűen izolált mozdulatok rángatják a testét. Ez a jelenetsor 
az est messze kiemelkedő pár perce (a köztes jelenetek 
nélkül egyébként még inkább): múlt, jelen és jövő, férfi és 
női lét, művészet és élet, és a mindezekhez való viszonyunk 

is benne van, megmutatásként, felvetésként és kérdésként 
egyaránt. Mindezt pedig egy remek táncos adja elő.

Földi Béla koreográfiája azonban innen kezdve elveszti  
a felvezető szövegben ígért tágasságát: mintha tartalmilag és 
formailag is a Budapest Táncszínház vizualitással feltuningolt 
nyílt napját látnánk. A tartalmi szűkülést jól példázza a je-
lenet, amikor egy fiatal táncosra a Budapest Táncszínház 
alkotóinak és talán korábbi táncosainak nevei hullnak betű-
esőként. Az előadás egyébként technikailag magas színvo-
nalú vizualitására amúgy is jellemző a pátosz és a giccs (lásd: 
a táncosok feje fölé gyakran magasodó, megejtően szép és 
míves földgömb, ami felé több alkalommal is nyújtóznak az 
előadók), ezzel együtt egy idő után belátható, hogy a da-
rabnak szüksége van erre a nagy volumenű, művészkedő 
látványosságra. A táncmozgások színvonala ugyanis nagyon 
vegyes: az első jeleneten kívül két trió rövid mozgássora 
nívós, a többi már kevésbé az (főként a Compagnia Opus 
Ballet kiválóan képzett táncosai után). Az a jelenet pedig, 
ahol szinte mindenki szerepel, mozgásminőség és kore-
ográfia tekintetében egyaránt zavaróan színvonaltalan, és  
a bármiféle dramaturgia nélkül egymás után rakott jelene-
tek mellett elsősorban ez az, ami miatt az egész produkció 
olyan, mintha egy tánciskola mutatná meg a szülőknek, mire 
jutottak a növendékek a szemeszter során. Egy mezei nézőt 
alapvetően nem érdeklik az adott társulat múltjának jele-
nének és jövőjének egymással való összefüggései, számára 
ezek túlzottan bennfentes dolgok, amelyekkel nincs dolga. 
Ha az alkotók mégis úgy döntenek, hogy erről készítenek 
darabot (vagy akár azon keresztül úgy általában múltról, je-
lenről és jövőről), ahhoz extrákra van szükség táncminő-
ségben, látványban, zenében és főként gondolatiságban. Az 
apropó, hogy a Budapest Táncszínház az idén lett 30 éves 
(valójában tavaly volt a jubileum, de azt az évet a pandémia 
kiforgatta az alapjaiból) önmagában nem elég. 

Ravel Bolerójának vitathatatlan elsősége mellett Vivaldi  
A négy évszak című, háromszáz esztendős hegedűversenye 
valószínűleg dobogós helyen áll a kortárs balett által zenei 
alapként leggyakrabban használt művek listáján. Nehéz vele 
mellélőni, de újat mondani se könnyű. Aurelie Mounier kore-
ográfus úgy tűnik, azon túl is gondolt valamit, amit általában 
szokás: évszakok váltakozása, ember és természet, elmúlás 
és újjászületés. A kérdés az, hogy ezt a gondolatát mennyire 
sikerült érthető, átélhető módon megfogalmaznia. 

Amennyire hálás dolog, annyira mellé is lehet nyúlni termé-
szeti képek és lények táncnyelvi megjelenítésével. Egy-egy 
állat, növény vagy természeti jelenség szellemesen artisz-
tikus képzete egyszerre nyújtja a műélvezet és a ráismerés 
érzéki/intellektuális örömét, azonban a néző könnyen hop-
pon maradhat: akár a dolog vizuális lebetűzése, akár érthe-
tetlensége miatt. A kezdő jelenet ebből a szempontból ki-
fejezetten jól eltalált. Férfiak és nők sötétszürke nadrágban 
és törtfehér ingben állnak egy közös pózban (jelmez: Beat-
rice Laurora, Isabella Fumagalli, Maia Sikharulidze). Az ing-
ujjakon bolyhos szövetpamacsok vannak, amitől leginkább a 
férfi flamenco- vagy rumbatáncosok felsőruházatára emlé-
keztetnek, ahogy egyenként a felfelé ívelő, feszes pózok is, 
az egész együtt azonban mégis inkább olyan, mintha egy 
virág porzószálai lennének. A porzók szétszaladnak, majd 
újraegyesülnek kettesével, hármasával, csoportosan. Az is 
lehet, hogy inkább kismadarak, amelyek most repülnek ki a 
fészekből. Voltaképpen mindegy is, ez a fajta többértelmű-
ség ezen a ponton hozzáad a darabhoz: az élet megszületik 
és tovább él. A jól képzett táncosokkal megelevenedő ko-
reográfia (sem itt, sem máshol) nem vitatkozik a zenével: 
ebben a jelenetben Vivaldival együtt a tavasz felszabadító 
boldogságát visszhangozza. 

A második rész jelmezei kicsit már megbicsaklanak: a fél-
meztelenséget mímelő öltözet alsó része kísértetiesen ha-
sonlít egy pelenkanadrágra, ami meglehetősen bizarr asz-
szociációkat kelt. A leginkább különös azonban egy újon-
nan megjelenő alak: a női figura egész testét borító, barna, 
testhez simuló anyagából körülbelül harminc centiméte-
res fehér műanyag szálak állnak/lógnak ki. Nem elég, hogy  
a jelmez speciális, ráadásul, mint kiderül, ez az alak a darab 
főszereplője: így az előadás értelmezése az ő értelmezésén 
áll vagy bukik. A termékeny értetlenkedés a művészet egyik 
fontos eleme lehet, többek között ez különbözteti meg  
a nyilvánvalósággal operáló plakáttól vagy mondjuk a rek-
lámtól. Az már nem biztos, hogy ami egyaránt lehet boly-
hos madárfióka, nyárfa és télkirálykisasszony, az a nézői kre-
ativitást is sarkallja és nem csupán a szimpla rejtvényfejtést 
indítja be. Az előadás után a nézők beszélgetéseibe bele-
hallgatva olyan megfejtéseket lehetett hallani, hogy

„madár”, „bármi, de nem madár”, „nem tudom mi, de 
érdekes volt”, „egyértelműen egy fa”, „te mit iszol?”. 

Míg a kezdő jelenet általunk talált, különböző megfejtései 
(madárfiókák és porzószálak) összetartanak a tavasz kép-
zetével, úgy tűnik, hogy a főhős Lényünk többértelműsége/ 
sokunknál nem találta meg a maga fent említett művészi 
határvidékét a hervasztó egyértelműség és az érthetetlen-
ség között. 

A természeti képek másik kihívása, hogy miként lehet közünk 
lenni hozzájuk, mert enélkül a darab bármilyen látványos és 
hatásos legyen is, legfeljebb truváj, produkció. Önmagában 
az, hogy növények és állatok képzeteit magunkra vonatkoz-
tassuk, nem túl nehéz alkotói feladat, hiszen az antropomor-
fizálás az egyik legelemibb intellektuális reflexünk: két, egy-

Aure l i e  Moun ie r  /  V i v a ld i :  A nég y  év s z a k 
–  Compagn i a  Opus  B a l l e t , 
Fö ld i  B é l a :  Ha a  v i l á g  enyém lenne 
–  Budapes t  Tánc s z í nhá z ,  2022 .  má ju s  5 . , 
B udapes t  Tánc fe s z t i v á l  –  Nemze t i  Tánc s z í nhá z    

HA VAN TANULSÁGA A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ OLASZ ESTJÉNEK, TALÁN AZ, HOGY KÉT TÁNCELŐADÁS 
EGYMÁS MELLÉ ILLESZTÉSÉHEZ ÖNMAGÁBAN MESSZE NEM ELÉG, HOGY A TÁNCOSOK MINDKÉT ESETBEN 
OLASZOK.  I Szöveg: Török Ákos Fotó: Mészáros Csaba 

TÁGULÓ ÉS SZŰKÜLŐ PERSPEKTÍVÁK 
A HERVASZTÓ EGYÉRTELMŰSÉG 

ÉS AZ ÉRTHETETLENSÉG KÖZÖTT

C O M PA G N I A  O P U S  B A L L E T
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Jacopo Godani a művészeti igazgatója és vezető koreográ-
fusa a Dresden Frankfurt Dance Companynek, és bár az 
együttes nevében már nem szerepel William Forsythe neve, 
Godani az első szólistája, majd társkoreográfusa volt, és 
mindenekfelett táncalkotói szemléletének a továbbörökítő-
je. A Forsythe’s Ballet frankfurti működését megelőzően sa-
ját társulatot is alapított. Tanulmányai közt szerepel Maurice 
Béjart Mudra iskolája és egy carrarai képzőművészeti stúdi-
um is. A korai, széles spektrumú érdeklődés egy összetett, 
biztos alapokon nyugvó, mégis állhatatosan újító szándé-
kú tudássá érett. Évente átlagban 4-5 darabot koreografál, 
amelyek hossza 15–90 perc között van, tehát meglehetősen 
termékeny alkotó. Nemcsak koreografál, hanem a darabjai 
látványterve, jelmezei, dramaturgiája és néha a zenei szer-
kesztés is az ő munkája. A leggyakrabban 16 táncossal dol-
gozik együtt. Úgy tekint magára – okkal –, hogy mindig is 
koreográfus volt.

J. Godani Hollow Bones (Üreges csontok) című darabját 
mutatta be együttese a magyar közönségnek május 7-én és 
8-án a Nemzeti Táncszínházban. A mű ősbemutatója egy 

évvel ezelőtt, 2021. április 29-én volt, a tánc világnapján, 
stream formájában. Talán szükségtelen megemlíteni, hogy 
a járvány milyen módon változtatta meg a táncművészek 
életét és hozott létre új műfajt az egyetlen, kommunikációra 
alkalmas digitális csatornán. Két fontos karanténtünet kardi-
nálisan meg is jelenik ebben a színpadi alkotásban: az elekt-
ronikus eszközök látványos használata, az osztott képernyő, 
az élő beszéd a „dobozon” keresztül és a társas kommuni-
káció mint létkérdés. A táncszínpadi konzekvencia visszamu-
tat a tánc eredeti funkciójára, a kommunikációra és a rítus-
ra. Sőt, az előadás maga egy rítus. Kényszerű bezártságunk 
és a művészetek közlési csatornáinak keresése ily módon 
segített a koreográfusnak kitörni a konvencionális színpadi 
rendszerből, és innovatívvá lenni. Godani alkotói zsánere  
a következőkön alapszik: aktuális témákat vet fel, új színpa-
di kifejezési formákat és mozgásformát keres ahhoz, hogy  
a táncot közel hozza a közönséghez. Állhatatosan újít és nem 
fárad. A látvány komplex, olykor szimultán többsíkú, témája 
a mai fiatal, a filozofáló táncművészember, aki kényszerűen 
és folyton mozgásban van.

D R E S D E N  F R A N K F U R T  D A N C E  C O M PA N Y  

A BUDAPEST TÁNCFESZTIVÁL EGYIK ILLUSZTRIS VENDÉGE VOLT JACOPO GODANI TÁRSULATA 
A MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY ÉS A MALANDAIN BALLET BIARRITZ NÍVÓS, KÜLHONI EGYÜTTESEI 
MELLETT. ANNAK ELLENÉRE (VAGY ÉPPEN EMIATT), HOGY HAZÁNKBAN ELSŐ ÍZBEN LÉPTEK FEL, ÉLÉNK 
ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZTE ŐKET. NEM MEGLEPŐ, HISZEN WILLIAM FORSYTHE UTÓDTÁRSULATAKÉNT JEGYZI 
ŐKET A TÁNCVILÁG. MÉGSEM ÉPÍTENEK ERRE A HÍRNÉVRE, HANEM KÖZVETLEN KÖZEGBE HELYEZIK 
A TÁNCMŰVÉSZETET WORKSHOP SZERVEZÉSÉVEL ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓVAL. 
I Szöveg: Kazinczy Eszter Fotó: Oliver Tamagnini         

GODANI NYOMASZTÓ VÉLEMÉNYE 
AZ EMBERI TERMÉSZETRŐL  

J a copo Godan i  /  48nord ,  U l r i ch  Mü l l e r :  Ho l low Bones 
–  Dresden F r ank fu r t  Dance Company,  2022 .  má ju s  7– 8 . , 

B udapes t  Tánc fe s z t i v á l ,  Nemze t i  Tánc s z í nhá z 

Hollow Bones. A cím két markáns tartalmat hordoz: az egyik 
a madarak üreges csontozatát jelzi, ami súlyukat csökkenti 
repülés közben, így segíti a hosszú távú lebegést. Ezt Godani 
allegóriaként kezeli, felfűzi rá a tánc ars poeticájának egyik 
vetületét. A másik tartalom a dél-amerikai Lakota törzs hi-
edelemvilágába kalauzol. Hollow Bonesnak nevezik azokat  
a segítő, gyógyító embereket, akik végtelenül szerényen, ön-
zetlenül támogatják az elesetteket és segítik a szellemekkel 
való kapcsolattartást. Egyfajta indián sámánok. Konzekven-
cia – bár csak személyes felvetés –, hogy a tánc felemel, 
gyógyít. Persze Godani nem magyarázza túl ezeket a tar-
talmakat, hanem további gondolatokat pakol melléjük. Köz-
vetve beszél a világot fenyegető természeti katasztrófáról – 
egy gorilla segélykiáltásán keresztül (Help! Hurry… Protect 
Earth… Nature see you), a civilizáció elkorcsosulásáról, amit 
egy táncosnő jelbeszéddel leképez. Végül mindez egy szür-
reális, testtorzókkal ábrázolt képbe torkollik. Amellett, hogy 
nyomasztó vélemény ez az emberi természetről, miszerint 
az nem képes visszatérni önvalójához, már nem képes elő-
térbe helyezni a létezés valós értékeit sem, Godani ábrá-
zolásában mégis megnevettet. Ő ugyanis humorral tálalja  
a korcs testeket – az estélyi ruha alól kezek kúsznak elő lá-
bak helyett, furcsa szögekben, furcsa végtagokkal közleked-
nek a táncosok. Ezután arctalan, elfojtott lények lépnek szín-
re. A darab továbbá szól arról, amiről csak mozdulat szólhat, 
a fizikai létezésről, a mozgás és a mozgásalkotás élményéről. 
Az új fizikai megtapasztalások öröméről. A tánc filozófiája 
szószedetben is megjelenik képernyőn – volt idejük gondol-
kodni rajta. Ennek humoros olvasata is megjelenik: „We are 
not normal”. A látvány és a mozgás mindenkor szerves ösz-
szefüggésben van, egységesen szürreális, ultramodern mi-
voltukban teszik igazán sokrétűvé és kézzel foghatóvá a le-
festett tartalmakat. A színpadot lezáró függöny többszöri 
leengedése képek sorává tördelte a darabot, ami kizökken-

tette a műélvezőt, sőt a szerteágazó tartalmak közti kapcso-
latok megértését sem segítette. A mozaik szerkesztésmód-
dal ugyanakkor felszólította a nézőt, hogy gondolja tovább 
a látottakat. Sok időt mégsem hagyott az elmélkedésre, új 
hangulatot emelt be ismét, tovább sűrítve, rétegelve a mon-
danivalóját. Végighúzódott az esten a közvetlenség, amit  
a táncosok sohasem „kiszólásokkal” tettek, hanem színpa-
di természetességükkel. Azt a benyomást keltették, hogy  
a mozgás megformálását közvetlen közelből követhetjük. 
Színpadi jelenlétük a személyes elmélyülést mutatta, mintha 
csak maguk lettek volna, beengedtek a személyes világuk-
ba. Közlésformájuk, atmoszférájuk Godani témáit öltötte fel, 
amit bizalmas közelből igyekszünk megérteni és magunkban 
reflektálni. Ha pusztán a bezártság aktualitását éreztük még 
magunkon, a mozgás felszabadító szükségszerűségét és az 
élő, közvetlen kapcsolatok erejét, akkor is mesterien gyűj-
tötte egybe a gondolatait, és a táncosai folytatták, kibontot-
ták a gondolatmenetét. De Godani többet tesz ennél, beszél 
a világról, benne az ember helyéről, a természeti erőkről 
oly módon, ahogy a mai ember gondolkodik, információkat 
befogad: felüt, nem egyet, többet és többet, majd lassan, ki-
nek-kinek összeáll egy-egy, akár eltérő tartalom. 

A zenei összeállítás a darab a sokrétűségét erősíti. Az üte-
mes gépzenétől az élőbeszéden át a szívdobogásig, a ma-
dárcsicsergésig terjed. A 48nord és Ulrich Müller munkája. 
Godani a 16 táncosában egyenrangú partnerre talált az al-
kotás során. Erős személyiségek, magas intellektussal, valódi 
közösségi lelkülettel. A csoport erejét végtelen természetes-
séggel mutatták meg. Nagyban épített rájuk Godani, mert 
építhetett. A táncművészek szűrőjén keresztül reflektált  
a világ történéseire. Mozdulataikat is hagyta szabadon szár-
nyalni, hisz mind „Hollow Bones”, mégis egységesek marad-
tak. Ehhez igazán érteniük kellett egymást. 

ELŐADTÁK: 
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Anne Jung, 
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Zoe Lenzi Allaria, 
Gaizka Morales Richard, 
David Leonidas Thiel, 
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Sam Young-Wright, 
Gjergji Meshaj, 
Allison McGuire.
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néhány generációval előbbi mozdulatművészetének tovább-
gondolása. Mintha a most elhunyt Markó Iván világa kapna 
egészen friss értelmezést… Ami a leginkább figyelemre mél-
tóvá tette ezt a produkciót, hogy mindez rendkívüli érzelmi 
töltöttséggel és az ifjú táncművészek tökéletes összhangjával 
valósult meg. Ez egyúttal valóban generációs életérzést is 
sejtet, meglátjuk, hová vezet …

A frissességbe belefért az is, hogy kis etűdöket, performance-
okat fogalmazzanak meg a fiatal táncosok, amik üdítően, já-
tékosan kötötték össze a nagyobb lélegzetű koreográfiákat. 
A moderntánc-vizsga mindegyik bemutatott darabja egész 
elképesztő lendületről tanúskodott, azt hiszem, az energia 
lehet az előadás kulcsszava. Olyan kompozíciók szerepeltek 
a produkcióban, amelyek egyenként is önálló darabok le-

hetnének, és nagyon erős technikai tudást, illetve művészi 
jelenlétet követelnek meg a táncosoktól. Döbbenetes volt 
látni, ahogyan a fiatalok az elejétől a végéig ugyanolyan kon-
centrációval viszik végig ezeket a darabokat, sőt, lényegé-
ben építkezés történt: egyre fokozottabb hatásokat értek el  
a nézőben, a folyamat pedig katartikus „kisüléssel” zárult. Az 
az izgalmas gondolat is megfogalmazódhatott az emberben, 
hogy talán érdemes lenne önálló társulatként együtt ma-
radniuk, hiszen nagyon érzik egymást, mindamellett, hogy 
már most szépen kirajzolódnak a karakteres személyiségek, 
az egyéni kvalitások. Persze a mai világban nem könnyű sa-
ját társulatot létrehozni és egzisztenciális szempontból is 
megfelelően működtetni, ehhez nem kis elhivatottság kell.  
A most látottak alapján viszont elmondható, hogy nekik ér-
demes lenne megpróbálkozni vele. 

A végzős csapat Kulcsár Noémi évfolyamvezető és Kalmár 
Attila tanszékvezető irányításával készült fel a tanulmánya-
it záró produkcióra, amelyben a kortárs tánc hazai és kül-
földi pályáján működő művészek koreográfiái adták a mű-
sor gerincét. Olyan emblematikus alkotók – több esetben 
már klasszikussá vált – munkáit táncolták el a fiatalok, mint 
Bozsik Yvette Menyegzője vagy Frenák Pál Twins című kore-
ográfiája. Domoszlai Edit, a Pécsi Balett egykori szólistája, aki 
jelenleg olyan világhírű vezető társulatokkal dolgozik, mint  
a londoni Rambert Dance Company vagy Sharon Eyal és 
Gai Behar L-E-V társulata, egyenesen az Emergence buda-
pesti betanításáról utazott a Velencei Biennáléra dolgozni. 
Szerepelt még a programban Mészáros Máté Hinoki című 
koreográfiája, amely szintén az elmúlt évek meghatározó 
kompozíciójának számít a kortárstánc-szcénában. Hatalmas 
vállalkozásnak tűnhet elsőre mindezt felvonultatni, de a vég-
zős évfolyamnak meg se kottyant, legalábbis látszólag – nyil-
ván rengeteget dolgoztak eddig a pillanatig. A végeredmény 
viszont összességében arról tanúskodott, hogy ezek a fiata-
lok nem csak felkészültek, nem csupán kijárták a stúdiumot, 
sokkal többet mutattak annál: gondolataik voltak ezekről  
a koreográfiákról. A moderntánc-képzés most végzett hall-

gatóinak vizsgaelőadása egyáltalán nem tűnt egyetemi vizs-
gának, sokkal inkább egy önálló társulat bemutatkozásának. 

Mindez persze azzal is összefügg, hogy ezek a diákok az utol-
só évüket gyakorlati helyeken végezték, a Győri Balettől Hód 
Adrienn társulatáig betöltötték a rendelkezésükre álló hazai 
teret. Nemcsak jól képzett, hanem érett, kiforrott táncmű-
vész benyomását keltették a nézőben, ami nyilván ennek  
a gyakorlati időszaknak, de talán másnak is köszönhető. Be-
szédes volt az is, hogy a „nagyok” koreográfiái mellett a saját 
arcukat is megmutatták: egyikük, Tran Viktória koreográfi-
ája is látható volt a műsorban. A Ver Sacrum (szent tavasz 
– egyfajta áldozat az ókorban – a szerk.) című alkotás azt 
is bizonyította, hogy nagyon komoly törekvései vannak en-
nek a generációnak (is) a saját hang, a saját formanyelv meg-
találására, és ez a tánckedvelő közönségnek is biztató jel, 
egészen bizonyos, hogy jelentős alkotásokat láthatunk majd 
ettől a csapattól a következő években. Úgy érzem, hogy ez  
a generáció a Ver Sacrumban markánsan megmutatta a saját 
arculatát, a tánckompozíció tematikájában a természet tisz-
telete, az ember és a misztikum, a szakralitás lényegi átélése 
jelent meg, formavilágában pedig a „klasszikus modern tánc” 

A Táncművész  s z a k , 
mode r n t ánc  s z a k i r ány 
v i z sg ae lőadá s a 
–  Mag ya r  Táncművésze t i  Eg ye tem , 
2022 .  má ju s  31. , 
Nemze t i  Tánc s z í nhá z     

M O D E R N T Á N C - V I Z S G A

FIGYELEMRE MÉLTÓ GENERÁCIÓ HAGYTA EL A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM MODERNTÁNC-
MŰVÉSZ KÉPZÉSÉT AZ IDÉN. A VÉGZŐS HALLGATÓK VIZSGAELŐADÁSA TÚL AZON, HOGY ÖNÁLLÓ, 
EGÉSZ ESTÉS TÁNCELŐADÁSKÉNT IS KIVÁLÓ PRODUKCIÓNAK MINŐSÜLT, ARRA IS RÁDÖBBENTETTE  
A NÉZŐT, HOGY EZ A NEMZEDÉK KÉPES LEHET A KORTÁRS TÁNC EGÉSZEN ÚJ ENERGIÁIT MEGMOZGATNI.  
Szöveg: Ungvári Judit  Fotó: Mészáros Csaba 
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REFLEKTORFÉNYBEN

„Ezek a fiatalok nem csak felkészültek, nem csupán kijárták a stúdiumot, 
sokkal többet mutattak annál: gondolataik voltak ezekről a koreográfiákról. 
A moderntánc-képzés most végzett hallgatóinak vizsgaelőadása 
gyakorlatilag egyáltalán nem tűnt egyetemi vizsgának, sokkal inkább 
egy önálló társulat bemutatkozásának.”
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Az első lepke, a Zero Gravity egy látomás. Az anyaméhben 
átélt súlytalan, lebegésszerű állapot utáni vágyódás vízió-
ja. Egerházi Attila koreográfiájának központi gondolata az 
ember veleszületett szabadságvágyának megélése, elérése. 
Földhözragadt és röghöz kötött, picinyke létünkben sóvár-
gunk a repülés, a szabadon szárnyalás iránt, mégis időről 
időre visszaránt a súlyos valóság. Ezt a konstans ambivalens 
létállapotot az emelések, ugrások, repülések mellett a visz-
szatérő talajpaskolás és a naturalisztikus test-, hát-, comb-
csapkodás jelzi, fájdalmasan visszarántva gravitációval ter-
helt valóságunkba. A lélek szabadon szárnyal, míg a test  
a matéria börtönében sóvárogva próbálja elérni a színpad 
közepén lebegő „madárfészket”. A kortárs zenék (Kronos 
Quartet, Lachrymae Antiquae – O Virtus Sapientiae, Leszek 
Możdżer, Zbigniew Preisner – The Art of Flying, Ryuichi 
Sakamoto, Alva Noto – Aurora) szerencsésen könnyítik a 
hangulatot, így nincs idő beletemetkezni nehézkes jelenünk 
fájó valóságába.

A második lepke, a Place Between című darab Lukáš Timulak 
koreográfiája, aki az új élmények, helyek, helyzetek keresé-
sére helyezi a fókuszt. A szlovák születésű, Hollandiában és 
világszerte alkotó művész első magyarországi produkciója 

abból indul ki, hogy az ember természetének része az ál-
landó változás, és csak időnként találunk rá egy-egy átme-
neti állomásra vagy állapotra, amely elégedettséggel tölthet 
el. Ez a kis etűd ezeket a futó pillanatokat fedi fel: lehet ez 
egy villanás két mozdulat vagy akár a tér születésünk és ha-
lálunk között. Szüntelenül két tevékenység között léteznek 
az uniformizált, nemtelen figurák fehér ingben, sötét, vádlit 
villantó nadrágban. Önálló kisbolygóként kavarognak a hely-
zetekben, minimálisan kapcsolódnak egymáshoz, beszűkült 
érzelmi életünkre reflektálva. A párok átmenetileg alkotnak 
egységet, rövid, boldogtalan együtt utazásuk keserű pillana-
tokat eredményez csupán. 

Az est valódi rebbenékeny érzetét a harmadik rész, a Pil-
langók című Egerházi Attila-koreográfia hozza meg, amely 
a vágyról mesél (az ihlető forrása jól felismerhetően Kylián 
Petite Mort-ja lehetett). A lepkéket és a pillangókat egy-
aránt vonzza a fény, épp ezért itt a reflektoroké a fősze-
rep. A színpad hátsó faláról harminc reflektor vakítja arc-
ba kéretlenül kellemetlen élményként a közönséget, mégis  
a hangulatot a piros, hosszú, suhogó szoknyák uralják, ame-
lyek a kánkán könnyed kacérságára és a pillangószárnyak 
törékenységére asszociálva kolosszális katarzist okoznak. 

A pillangóknak 
van nyelvük!?

Egerházi megfogalmazása pontos és valid: egyszerre bol-
dogító és fájdalmas élmény találkozni velük. Könnyedségük-
ben ott munkál a halál, a pillanat, ahogy a fényben elégnek. 
Mégis, a pillangók magukban hordozzák az átváltozás va-
rázslatát, hiszen a földhöz ragadt hernyóból a levegőben 
szabadon szálló szépségekké változnak. Mulandó röpke lé-
tünkben ezt a metamorfózist vágyja minden ember, a sza-
badon szárnyalás pillanatnyi boldog illúzióját. Rossini: A tol-
vaj szarka nyitánya és Pajor Patrícia, Herman Anett jelmezei 
csodás hangulatfestőkként a párizsi éjszakák mámoros mi-
liőjét varázsolják elénk, a lepkék groteszk nyelvnyújtogató 

antréjával együtt, hiszen tudható, nincs tovább, az út vége  
a reflektorhamvadás. 

Izgalmas előadásokat kínál a Székesfehérvári Balett a kor-
társ balettszínházi előadásokra nyitott közönség számára. 
Ez a dinamikusan fejlődő társulat sokszínű kultúrát, mozgás-
művészetet ötvöz magában, és a szemünk előtt válik védett 
pillangóvá. Érdemes tehát figyelemmel kísérni a következő 
évadukat is, amelynek minden bizonnyal a legnagyobb kihí-
vása és csúcspontja (az igazi) Jiří Kylián legendás cseh kore-
ográfus Un ballo című darabja lesz. 

P I L L A N G Ó K

NEGYEDIK ÉVADÁNAK VÉGÉHEZ KÖZELEDIK AZ EGERHÁZI ATTILA ÁLTAL VEZETETT SZÉKESFEHÉRVÁRI 
BALETT SZÍNHÁZ, AMELY ÖNÁLLÓ, FÜGGETLEN KORTÁRS TÁNCSZÍNHÁZKÉNT DEFINIÁLJA MAGÁT. 
SZÍNES REPERTOÁRJUK KÉT FŐ IRÁNYVONAL, A CSELEKMÉNYES TÁNCREGÉNYEK ÉS A CSELEKMÉNY 
NÉLKÜLI TÁNCVERSEK MENTÉN MOZOG. A 2021. NOVEMBER 15-ÉN BEMUTATOTT PILLANGÓK CÍMŰ 
DARABJUK AZ IDÉN TAVASSZAL A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ KÖZÖNSÉGÉIG REPÜLT. AZ ELŐADÁS 
VALÓDI PILLANGÓSÁGA A HÁROM LEPKEETŰD EGYSÉGE UTÁN KERÍTI HATALMÁBA A PUBLIKUMOT. 
I Szöveg: Sárosi Emőke Fotók: Molnár Péter 

Ege r há z i  At t i l a :  Ze ro G r av i t y  /  P i l l a ngók , 
Luk á š  T imu la k :  P l a ce  Be t ween 
–  Székes fehé r vá r i  B a l e t t  Sz í nhá z , 
2022 .  má ju s  19. ,  Nemze t i  Tánc s z í nhá z 

bUDAPEST TáNCSZÍNháZ
 – LiSZTmáNiA 

A Budapest Táncszínház XXI. alkalommal ren-
dezi meg Nemzetközi Tánckurzusát, augusztus 
8–19. között. Klasszikusbalett-, kortárstánc-, 
akrobatika-, kortárscirkusz-órákra lehet jelent-
kezni amatőr és professzionális táncosoknak. 
Szeptemberben Zachár Lóránd Harangozó-dí-
jas koreográfus felújítja Lisztmánia című darab-
ját a Budapest Táncszínház számára. A bemu-
tató szeptember 19-én lesz a XVI. Pécsi Nem-
zetközi Tánctalálkozón, a budapesti előadást 
pedig szeptember 27-én tartják a Nemzeti 
Táncszínházban. 

SZEGEDi KOrTárS bALETT 
– A 2022/23 évAD ÚJDONSáGA: 
LáNGLELKÛ éS LEAr 
2023. január 1-jén, a 200. születésnapon 
kezdetét veszi a Petőfi-emlékév, amely 
programsorozathoz a Szegedi Kortárs Ba-
lett egyedi módon csatlakozik. Műsorára 
tűzi Juronics Tamás rendezésében a Láng-
lelkű című táncjátékot, amelyhez szaba-
don választott Petőfi-versek szolgáltatták  
a muníciót a tőlük megihletődött, a hazai és 
nemzetközi mesterkurzusokon, hangverseny-
termekben és zeneszerzésversenyeken kima-

gasló eredményeket elért fiatal zeneszerzők: 
Brandenburg Ádám Sándor, Dobri Dániel, 
Kecskés D. Balázs, Lázár Dániel György és 
Molnár Viktor számára. A versek, a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar által életre keltett zene-
művek és a fiatal koreográfusok együtt terem-
tik meg azt a szintézist, amely tovább élteti Pe-
tőfi zsenialitását. 

Juronics Tamács következő évadbeli új kore-
ográfiája Shakespeare Lear királyának táncszín-
házi adaptációja. A Lear, bár címében „király”, 
mégsem sorolható a klasszikus királydrámák 
közé. Sokkal inkább önfelszámoló családi tra-
gédia. Az apák rosszul szeretik gyermekeiket, 
aztán hatalmasat csalódnak bennük, tombol-
nak, átkozódnak, pedig ők a hibásak. Valódi 
szeretet helyett majomszeretettel, kényezte-
téssel vették őket körül. Lear fatális tévedése 
nem abban rejlik, hogy birodalmát idejekorán 
osztja fel, hogy elvéti a pillanatot, hanem hogy 
azt reméli: vagyona és befolyása nélkül is fog-
ják szeretni. Ez a felismerés pedig még tébolyí-
tóbb egy ereje teljében lévő ember számára, 
mint annak, aki agg korba lép.  
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Szokatlan elgondolás és merész vállalkozás Rejtő Jenő vala-
mely művét táncszínpadra vinni. Még egy filmnél vagy szín-
darabnál is kivételes kreativitásra van szükség, hogy a fő-
ként olvasott szövegként, intellektuálisan élvezhető rejtői 
helyzet- és jellemkomikum, az abszurd és burleszk elemek-
ben, áthallásokban bővelkedő, pergő cselekmény kibonta-
kozzon és átadható legyen. A tánc, amellyel érzelmek ki-
válóan közvetíthetők, de a szövegszerűséget teljesen nél-
külözi, ilyen esetben eleve hátrányból indul. A Vesztegzár  
a Grand Hotelben című Rejtő-regény karakteres szereplő-
ivel és fordulatos történetével lehetne remek táncszínházi 
alap, kérdés, hogy verbalitás hiányában hogyan konvertálha-
tó a mozdulat nyelvére. 

A darabban szórakoztató, de konkrét összefüggés nélküli 
táncképek, mozzanatok váltják egymást. Ezek önmagukban 
egy-egy helyzetet rögzítenek, ám folyamatos, követhető 
történetté, pláne mögöttes információkat közvetítő, intel-
lektuális élménnyé nem állnak össze. Nagyjából a két táncos 

főszereplő felismerhető, a prózai/énekes narrátor („nyomo-
zónő”?) az eredeti történetben nem is létezik, a többiek 
pedig csak nagy nehezen beazonosíthatók. Például (a színlap 
szerint) hogy ki kinek a „titkos szeretője”, ki „kereskedő”, 
„szállodaigazgató”, „operaénekes”, esetleg „professzor”. Fi-
atal lányokat és fiúkat látunk, nagyjából mindenki ugyanúgy 
mozog, ki-be szaladgálnak a háttérben lévő ajtókon, sokan 
többször is át- meg átöltöznek – néző legyen a talpán, aki 
ebből megmondja, hogy mi és milyen összefüggésben zajlik 
a színpadon.  

Nagy erénye az előadásnak az élőben elhangzó kísérőzene. 
Azzal azonban vélhetően nem számolt az alkotó, hogy ha 
színpadra, a tánccal egy térbe teszi a zenekart, akkor azt 
akaratlanul is önálló, nézői figyelmet lekötő szereplővé avat-
ja. Míg a néző a zenészeket fixálja megbűvölve, nem veszi 
észre, hogy közben mit csinálnak a táncosok. A muzsikusok 
egyébként teljesen együtt éltek a performance-szal, a ma-
guk módján még mozogtak is, ha helyet nem is, de helyze-

EGY TÚLBIZTOSÍTOTT VESZTEGZÁR  

Nemes Z sóf i a  /  Mes te r  Dáv id :  Ves z teg z á r  –  PR - Evo lu t ion  Dance Company, 
2022 .  má ju s  21. ,  Nemze t i  Tánc s z í nhá z  

V E S Z T E G Z Á RFÜGGÖNY FEL I láttuk

A PR-EVOLUTION TÁRSULAT LEGÚJABB ELŐADÁSÁT ELNÉZVE A NÉZŐNEK CSAK AKKOR VAN ESÉLYE, 
HOGY BÁRMIFÉLE KAPCSOLATOT TALÁLJON A DARABBAL, HA KORÁBBRÓL MÁR TUDJA, HOGY MIRŐL 
SZÓL A VESZTEGZÁR CSELEKMÉNYE. LEGINKÁBB ERRE TÁMASZKODHAT A BEFOGADÁS SORÁN, 
HAGYOMÁNYOSAN ÉRTÉKELHETŐ TÖRTÉNETET ITT UGYANIS NEM LÁT. HA VISZONT NINCSENEK 
ELŐZETES ISMERETEI – A REGÉNYT NEM OLVASTA, A BELŐLE KÉSZÜLT KORSZAKOS FILMET (MEZTELEN 
DIPLOMATA) NEM LÁTTA –, AKKOR MENTHETETLENÜL ELVESZETT.   I Szöveg: Pónyai Györgyi  Fotó: Szedő Iván  

tet változtatva. Nagy örömmel figyeltem a ritmust kísérő, 
f inom lábfejmozgásokat, a dallamosabb zenei részeknél a 
fej- és nyakhimbálásokat, csípőtekeréseket vagy teljes test-
ből érkező mozgáshullámokat – a zenészek és a karmes-
ter részéről is. Ez aztán a legnemesebb módon abszurd – 
egy remek kis zenekar, amely el is „táncolja” a kísérőze-
nét. (A tagok ritmusérzéke és mozgáskultúrája egyébként 
kifinomult és pontos volt.) Mester Dávid (egyben az est 
karmestere) különlegesen változatos, kifejező muzsikát írt  
a darabhoz. A cselekmény eredeti helyszínéhez, korszaká-
hoz stílusában tökéletesen illő, karakteres, egyben nagyon 
mai, modern muzsika egyenesen kínálta (volna) magát a kü-
lönféle színpadi helyzetek aláfestéséhez. Remek filmzene le-
hetne (mondjuk egy Rejtő-adaptációhoz), de önállóan él-
vezhető zenei alkotásként is megállja a helyét. 

Tovább osztotta a nézői figyelmet a színen alkalmatlanko-
dó prózai szereplő, aki beletrappolva a koreográfiába, idő-
ről időre (szájbarágóan) narrálta és nyomasztóan dominálta 
az eseményeket. Humorosnak szánt szövegei messze Rej-
tő színvonala alatt maradtak, táncos megnyilvánulásait sem 
kellett volna erőltetni, viszont kommentárként elhangzó kis 
dalait jobban ki lehetett volna használni. Jelenléte alapján 
úgy tűnt, mintha a darab alkotója nem bízott volna a tánco-
sokban, a zenében és a koreográfiában, és ezért vele mint-
egy „túlbiztosította” az előadást. Lehet, hogy Rejtő világát 
mégsem lehet csupán a tánc eszközeivel megeleveníteni? 
Mégiscsak el kell mondani, meg kell magyarázni (sőt, ki kell 
írni) a színpadon történteket, hogy megértsük? A próza és 
a civil test a tánctérből nagyon kiütött, mert elemelés he-
lyett menthetetlenül konkretizált. A Covid-utalásokat vég-
képp feleslegesnek éreztem, ez most így nem tűnt jó poén-
nak. Az ötletes világítási effektekkel viszont lehetett volna 
többet kezdeni.

A táncosokat rossz szó nem érheti, lelkesek, remekül mo-
zogtak, rengeteget dolgoztak és bírták is ezt az igen hosz-
szúnak tűnő 45+65 percet. Végig tették, ami a dolguk, de 
előadóként ezért a folytonosan elterelt nézői figyelemért 
kemény lehetett megharcolni. Az egyébként érdekesnek 
tűnő mozgásnyelvet sem lehetett így, állandóan kizökkent-
ve értékelni. Pláne belehelyezkedni, meglelni a darab belső 
logikáját, és annak mentén élvezni az előadást. Az látszik, 
hogy a darabban rengeteg munka van, de az egész meg-
lehetősen zsúfolt és túlgondolt. Az információkat jobb lett 
volna látványban és nem mikrofonba/megafonba ordított/
lihegett prózában átadni. Valószínűleg bőven elegendő vol-
na a tánc, a zene és (esetleg) az ének, hagyva, hogy a néző  
a többit a fantáziájára, valamint korábbi ismereteire támasz-
kodva összekombinálja. 

„Nagy erénye az előadásnak az élőben elhangzó 
kísérőzene, amely remek filmzene lehetne egy 

Rejtő-adaptációhoz… A legnemesebb módon abszurd 
– egy zenekar, amely el is táncolja a kísérőzenét.”

Táncolták/játszották: 

Szabó Áron, Elisa Insalata, Jenei Lilla, 
Kercsó Attila, Perjési Patrik, 
Rudisch Boglárka, Philipp Noémi, 
Gyugos Dominik, Buzási Patrik, 
Saioa Poblador, Szalay Attila, Szilágyi Csenge

Zeneszerző és karmester: 

Mester Dávid

Zenészek: 

Gombár Anikó, 
Kurucz Levente, Hotzi Mátyás, Gyányi Tamás, 
Standovár Mátyás, Bille Gergő, Szép András

Koreográfus: 

Nemes Zsófia 
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A MONOTÁNC NEVET A MONODRÁMA MŰFAJA INSPIRÁLTA, ÉS A FESZTIVÁL VALÓBAN SZEMÉLYES 
DRÁMAI VALLOMÁSOKAT MUTATOTT BE. DE MIELŐTT EGYSZEMÉLYES ELŐADÁSOKRA GONDOLNÁNK, 
NEM, A MONOTÁNC NEM OKVETLENÜL AZONOS A SZÓLÓVAL. I Szöveg: Marx Laura Fotó: Dusa Gábor   

Delimat: Slowstepper – On The Edge Of Survivalja  
a mindannyiunkban fortyogó túlélési ösztön speciálisan embe-
ri vonatkozásait kutatja, amelyhez kellékként elég számára egy 
pohár víz és egy edzőruha. Hygin a kortárs globális problémák 
és az emberlét legzúzósabb kérdéseivel foglalkozik (a Landscape 
before Catastrophe 2020 előadásában  a föld megmaradásával, 
az emberi tehetetlenséggel foglalkozik, egyetlen fehér luftbal-
lon társaságában), a művészeti és terápiás kérdésekkel kapcso-
latos beszélgetéseit pedig Mind Culture Podcast címmel lehet 
megtalálni a YouTube-on. A túlélés: erő, erőtlenség, ügyesség, 
ügyetlenség… A Slowstepper a Tardigrade latin szóból szárma-
zik, ami lassan lépegetést jelent, a mikroszkopikus lényecskék 
(tardigrades) pedig szinte minden körülmények között képesek 
túlélni. Mennyire kell a testnek részt vennie a túlélésben, meny-
nyire kell kidolgozottnak, erősnek, szupererősnek lennie? A da-
rab a belső ellenálló képesség, a gyorsaság, a hajlékonyság erejét 
és mindezek szépséggé válását mutatja meg.

A második darab a kissráckorában festőművésznek készülő 
Gergye Krisztián Torso 01 – back and white című előadása volt, 
amely a táncos jelenléte és Nemes Anna festőművész festmé-
nyeinek interakciójaként mágikus túlvilági élményt kínált.

A táncos sziluettjére vetített, ember nagyságúra nagyított fest-
mények egymásba mosódása egy koreográfiát képez. Követve 
az előírt mozdulatsort, talán kirajzolódik egy történet, amely-
ben nincsenek ugyan események, mégis tetten érhető a létezés 
bizonytalansága.1 Ebben az intim zajlásban talán bátran kimond-
ható: „Én vagyok a történet” (Nádas Péter: Találkozás). 

Dancing on a Grinder címmel Kovács Domokos színművész, 
táncos és koreográfus előadását láthattuk, amely a kortárs tánc 
és a bábszínház kettőséből született új forma, a fizikai bábszín-
ház nyelvén jött létre. Az előadás egy életnagyságú férfi báb és 
a fiatal művész duettje, amely a párkapcsolati dinamikára mutat 
rá, így a szerelmesek közötti hierarchiára vagy éppen az egyen-
rangúságra, a törékenységre, a kiszolgáltatottságra, arra, hogyan 
befolyásolják a tradicionális férfi-női szerepek egy párkapcsolat 
dinamikáját, lehetnek-e egyáltalán egyenrangúak a partnerek. 
Az áttetsző bábot Kárpáti Panna alkotta. 

„A mozgásanyag megtalálásakor végig azzal kísérleteztem, ho-
gyan tudunk állandó kölcsönhatásban lenni a bábbal. Egy olyan 
létezési formát kerestem, amiben nemcsak egymás partnerei 
vagyunk, hanem elidegeníthetetlen részei egymás létezésének, 
annyira, hogy egyikünk se lehessen értelmezhető a másik jelen-
léte nélkül” – mondja Kovács Domokos bábművész.

Déri András Mysterium Cosmographicum című darabja az 
Imre Zoltán Program (IZP) támogatottja, Déri András, Szatmá-
ri György és Varga Zsolt zenész előadásában. Az előadás nézőit 
elvarázsolja a három egyenrangú előadó és a közönség össze-
tartozását megteremtő zene, ritmus, koreográfia, a hangok és  
a megidézett spiritualitás. A cím azonos Johannes Kepler köny-
vének címével, amely a kopernikuszi világképet tárgyalja (1597).

Déri András az NKA Imre Zoltán Program Ideiglenes Kollégi-
umának támogatásával folytatja azt a kutatást, amit 2015-ben 
Szatmári György experimentális zenésszel az Orkesztika Ala-
pítvány Mozdulat 100+ rezidensprogramja keretében bemuta-
tott Elemek produkcióval indított el. Az alkotómunkába Varga 
Zsolt szaxofonost hívta még meg.

A téma itt sem könnyű, minden dolog és lény létezésének fel-
tétele a négy őselem. Az univerzum mikro-makro dimenziói, 
tudatos és tudattalan síkjai közötti összefüggések a tánc nyelvén 
mint szakrális közösségi esemény, mint rituálé, mint ősi spiritu-
ális művészet jelenik meg. A káosz és a kozmosz beláthatatlan 
távlatai, a múlt, a jelen és a jövő dimenziói az emberi kapcso-
latok harmóniái és diszharmóniái együtt: ez a vélt életünk, ezt 
kell eltáncolni. 
Sangman Pyo koreográfus és táncos az emberi önkifejezést 
analizálja Taking Care of Me című darabjában, és arra jut, hogy 
a halálfélelem, akárcsak a szomorúság vagy az öröm, segítsé-
günkre lehet a nehézségek leküzdésében. 

Juhász Adél: László Károlyné /IZP/: „A mamám ősszel halt meg. 
Valamiért olyan világban élünk, ahol a nőket a férjükről jegyzik, 
még a betegágy feletti monitoron is. Az új darabom az ő »ne-
vét« viseli. Úgy gondolom, ez így fair. Kedvelem, amikor egy 
absztrakt alkotás megszemélyesedik. Amúgy Erzsébet! És a 
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névnapján születtem” – mondja a táncos erről a minden má-
sodpercében energiát és vad erőt sugárzó darabról. Két jelenet 
tart benne nagyon hosszú ideig: egy meditatív, majdnem moz-
dulatlan lesiklás az ösztönvilág mélyére, háncsszoknyában és 
kékre festett kézzel, arccal, valamint egy nagyon hosszú, dervis-
táncszerű forgás, amely még a sötétben is folytatódik, félmez-
telenül, szoknyanadrágban. Hogy az absztrakt darab éppen egy 
nő halálához tapad, nyilván megváltoztatja a jelentéseket: leg-
inkább búcsú és rituális halotti tánc az, amire asszociálunk. Mit 
jelent László Károlyné élete, a nők millióinak élete, akik né-ként 
élték és élik az életüket, hordozva a női szerepek konvencionális 
formáit? A földön meztelen háttal nyújtózó, fájdalomtól, várako-

zástól, unalomtól szájából nyálat csorgató ősasszony lassan ránk 
pillant, és aztán táncolni kezd, körbe-körbe-körbe. Megállítha-
tatlan, megfejthetetlen, gyönyörű.

A koreai Sunyoung Kim: Bottari: Trajectory of the Mind című 
koreográfiáját Moonhee Kim táncolta el csodálatos mozdula-
tokkal, mégis az volt az érzésem, hogy a történet maga kis-
sé didaktikus, enyhén unalmas, noha a táncos valószerűtlenül 
kecses és szép. A bottari a kortárs koreai művészetben gyak-
ran idézett, hagyományosan női használatú eszköz, voltaképpen 
egy batyu, egy csomagolás, amit szépen feldíszítettek, festettek, 
hímeztek, és ételt, ruhákat, személyes tárgyakat kötöztek bele. 
Ha egy nőnek el kellett mennie a házából, ezzel elvesztette 
társadalmi státuszát, hátára vette a bottarit és vándorolni kez-
dett. A darabban a táncos a fején viszi ezt a bottarit, hófehér 
ruhában indul az összes szép reménnyel és kétséggel, ami egy 
fiatal lány életének kezdetén ott van, majd az élete útját jelké-
pező fehér sávon menve, esve, kiesve, a fekete tinta, ami az út 
elején várakozott, lassan beleíródik a sorsába, ruhájára és kiraj-
zolja a betűket, amiket mozdulatai alkottak. Hogy mit jelente-
nek a kusza sorok? A salpuri, a hipnotikus koreai szólótánc, vagy  
a seungmu, a szerzetesek táncának mozdulatait is felismerhetjük 
Moonhee táncában, a megfejtés ránk vár. 

Barna Krisztián táncművésznek Ladjánszki Márta készített kore-
ográfiát Effigy/Képmás címmel. Rögtön meglepetés vár: a nézők 
a színpadon, a zenész és a táncos a nézőtéri székeken ülnek. Ez 
a helycsere még egyszer megismétlődik, amikor a későbbiek-
ben a nézők beszállnak a színpad (és értelmezés) megvilágításá-
ba a mobiljukkal, mert egy időre elsötétül a terem. Ezek az alko-
tói gesztusok elmozdítják a szokásos nézői elvárásainkat, élesítik 
a figyelmet, ezáltal mintegy nagyító alatt láthatjuk az előadást,  
a táncost és a teret, olyan közelről, amennyire csak lehet. 

A képmás bizonyos értelemben szó szerint is érthető, mert 
Barna Ladjánszki gondolatait, inspirációit követve hozza létre 
azt az összetett figurát, aki a darab első részében barna női 
szoknyában, copfban, flitteres alsónadrágban a női szerep 
groteszk megoldhatatlanságát, majd egy „áramszünet” után  
a meztelen férfitestre komponált szenvedéstörténetet láttat. 
A darabban Ladjánszki zenei társa, Varga Zsolt játszik szaxofo-

1Itt teljes egészében megtekinthető: https://vimeo.com/482234600/5e5cc3f7a7i.
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A fesztivál utolsó darabja a szlovák Eva Urbanova: The Essence 
című darabja volt, rövid, feszes, és korábbi munkáihoz hasonló-
an (Dance is not dead! Women of Dust, When your hear the 
Silence) tiszta tánc a legmélyebb kérdésekről, amelyeket még 
el tudunk érni, meg tudunk fogalmazni. Táncosként az izraeli 
kortárs tánc és a fizikai színház inspirálja leginkább Urbanova 
saját stílusát, amelynek egyéni kialakítására törekszik. A lényeg 
nagy méretű fogalom, vallások és filozófiák alapszava, alap, ami-
re épül, a cél, amiért zajlik minden. 

Közel jön a nézőtérhez, odahajol a közelünkbe, a tér a lényeg 
keresésére szolgál – mondja, illetve mutatja, és olyan eltökélt, 
hogy el is hisszük neki.  

non, nagyon érzékeny lelket komponálva a táncos fantasztikus 
energiái köré.

Közép-Európa Táncszínház & Mádi László: Harslet /IZP/ Előadó: 
Dabóczi Dávid. A KET kezdeményezésére indított K-Arcok 
sorozat egyik darabja ez, amelyben egy táncos és egy kore-
ográfus dolgozik együtt. Mádi László a saját zenéjére készített 
darabot Dabóczi Dávidnak. A színpadi tér itt sem konvencio-
nális: egy széksor a nézőtérről bekerül a színpadra, amit elsőre 
nem ért senki: a kivételezetteknek netán, vagy valami zsűrifé-
leségnek? Kiderül, hogy persze ugyan a közönség mindig zsűri, 
és egy előadáson ülni is kivételezettséget jelent, de nehezebb  
a dolgunk: egy nagyon érdekes többdimenziós (tereket és sí-
kokat, létértelmezési tartományokat) mozgató előadásba csöp-
pentünk. Dabóczi nem ijed meg a saját árnyékától, ami csak 
félig vicc: majdnem meztelen teste árnyékával dialogizál a da-
rabban, amely hol óriásként, hol törpeként követi őt. Test és ár-
nyék kifejezhet oly sok mindent, például az emberi szorongást, 
a képzelet működését, briliáns önkifejezési eszköz a táncos ke-
zében, aki végül a színpadon ülő, egy sor nézővel is árnyjátékba 
kezd, hol kedvesen simogatva árnyékfejüket, hol a székeik ár-
nyékai között bujkálva. Árnyék és valóság? Hol a határ? Ruediger 
Dahlke: A lélek árnyai című könyve ajánlott olvasásra. 

A darabban nagyon sok munka van, kedvesség és sok bátorság, 
közvetlenség. Ettől jó, és folytatandó.

Szintén a K-Arcok sorozatba tartozik a Monotánc Fesztivál idei 
díjnyertes előadása, a Közép-Európa Táncszínház & Egyed Bea: 
Dark Matter /IZP/ című darabja, amelyet a Havas Ferenc-emlék-
díjas Bozsányi Liliána táncol. Az előadás atmoszférája kivételes, 
és egy ideig megnyugtató is: aranyszínű, csillogó fal, mesterséges 
köd, amitől késő őszi arany izzás sejlik elénk. A teljesen fekete, 
testhez tapadó anyagban lassan, erőt sugárzóan és személyte-
len monotóniában táncoló Bozsányi esztétikus és egyben sci-fi 
látványt nyújt. A tárgyak és a testek talán nem is a szokásos lát-
ványként léteznek, a sötét mélyén fény van, a fény mélyén sötét. 

A táncos a darab végén leveti fekete ruháját, ekkor egy másik 
létbe kerülünk, ahol mást jelent a fény, a forma és a mozdulat. 
Nagyon szép, igényes alkotás, amely megidézi azt a hátborzon-
gató kérdést: vajon tárgyak-e a lények és lények-e a tárgyak? 

Szirtes Krisztina: Nagy fehér óceán /IZP/ című darabját 
Jambrovics Viktória táncolta, laza, közértbe leugrós cuccban,  
a mindennapokat idéző stílusban és egy nagyon szép, mottóul 
választott vers nyomán:

    „Azt mondják a folyó, mielőtt belép a tengerbe, 
    remeg a félelemtől.
    Visszatekint a megtett útra,
    a hegyek csúcsaitól,
    az erdőkön és falvakon átvezető hosszú kanyargós útra.
    És maga előtt,
    olyan hatalmas óceánt lát,
    hogy belelépni
    úgy tűnik, nem is több, mint örökre eltűnni.
    De nincs más irány.
    A folyó nem mehet vissza.
    Senki sem mehet vissza.
    Visszafelé menni a létezésben lehetetlenség.
    A folyónak vállalnia kell a kockázatot,
    bele kell lépnie az óceánba,
    mert csak akkor tűnik el a félelem,
    mert csak ott fogja megérteni a folyó,
    hogy ez nem az eltűnésről szól,
    hanem az óceánná válásról.”
                                                              /Khalil Gibran/

A szöveg emelkedettségéhez képest a hétköznapot látjuk a da-
rabban, pontosabban a hétköznap esztétikáját, az ide-oda ro-
hanást, csetlést és botlást, reményt és félelmeket, unalmat és 
újrakezdést: azaz egyszóval a kis folyót, ahogy csak előre megy, 
akármi várja is. 
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„A Monotánc Fesztivál idei 
díjnyertes előadása

a Közép-Európa Táncszínház 
& Egyed Bea: Dark Matter /IZP/ 

című darabja, amelyet Bozsányi Liliána 
táncolt. Nagyon szép, igényes alkotás, 
amely megidézi azt a hátborzongató 

kérdést: vajon tárgyak-e 
a lények és lények-e a tárgyak?”

bOZSiK yvETTE 
éS miháLyi GábOr 
A hALhATATLANOK TárSULATáNAK 
ÖrÖKÖS TAGJA LETT 

A Halhatatlanok Társulatát a Magyar Televízió 
egykori kulturális műsorának szerkesztősége, 
a Stúdió kulturális hetilap alkotói, Érdi Sándor 
és Szegvári Katalin hozták létre 1996-ban, egy 
portrésorozat ötlete nyomán. A társulat örö-
kös tagjait a közönség választja ki azon elő-
adóművészek közül, akikről úgy vélik, hogy 
tehetségükkel, nemes célok melletti kiállásuk-
kal, valamint a rendelkezésükre álló eszközök-

kel sokat tettek a kultúráért, a művészetért és  
a társadalomért.
Az új örökös tagok cipőtalpának lenyomatát 
ősszel, ünnepélyes keretek között, a budapesti 
Nagymező utca Operettszínház előtti részén, 
a Halhatatlanok Sétányán helyezik el.

Xvi. PéCSi NEmZETKÖZi 
TáNCTALáLKOZÓ 
2022. SZEPTEmbEr 16–20., 
PéCSi NEmZETi SZÍNháZ
Szeptember 16-án a hazai táncszcéna két kivéte-
les, nemzetközileg is elismert alkotójának kore-
ográfiáival indul a XVI. Pécsi Nemzetközi Tánc-
találkozó. A Pécsi Nemzeti Színház kamaraszín-
házában egy este látható Bozsik Yvette és Frenák 
Pál társulata. A Bozsik Yvette Társulat a Bohóc 
kerestetik című produkcióját mutatja be. A fel-
nőtteknek szóló darab a Nemzeti Táncszínház 
felkérésére, a világhírű román–francia író, Matei 
Visniec groteszk drámája nyomán készült. A fő-
szerepben: Bozsik Yvette és Vati Tamás. 
A FrenÁk Társulat Twins című előadása a tánc 
nyelvén mesél az ikerlét mélyebb rétegeiről. Két 
táncos, két maszkos figura hol ikerbábuként, hol 
ikertestvérként keresi az egység, az összetarto-
zás, az elszakadás, az egyedüllét és a magány álla-
potát. Előadja: Esterházy Fanni és Maurer Milán.
Szeptember 17-én a Pécsi Nemzeti Színház nagy-

színházában mutatja be a Pécsi Balett a Zorba 
című táncjátékot. Mikisz Theodorakisz Zorba című 
balettjének színrevitelével a Pécsi Balett az elmúlt 
két évtizedben létrejött karakteres arculatát,  
a modern megjelenítésű közönségbarát előadá-
sok tematikáját folytatja. Az előadás különle-
gessége, hogy a koreográfia a modern tánc és 
a néptánc ritkán használt fúziója. A rendező-
koregráfusok: Juhász Zsolt és Zachár Lóránd. 
A címszerepben: Koncz Péter.
Vasárnap a néptáncé a fő szerep, a kamaraszín-
házban a Kárment adja elő a Varidance Társulat. 
Vári Bertalan táncművészei a Karavan Família élő 
muzsikájára járják vérpezsdítő, virtuóz cigány-
táncaikat, egy humorral átszőtt felejthetetlen 
estét ígérve. Ugyancsak vasárnap a nagyszínház-
ban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Toborzó 
című nagyszabású produkcióját láthatják a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes és zenekara, vala-
mint a Honvéd Férfikar előadásában. Az alkotók: 
Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa.
Szeptember 19-én a Budapest Táncszínház mu-
tatja be Zachár Lóránd Lisztmánia című humo-
ros táncelőadását. A Pécsi Tánctalálkozót a Győ-
ri Balett és a Szegedi Kortárs Balett közös estje 
zárja. A Győri Balett Lukács András The Waves 
című koreográfiájával érkezik, a Szegedi Kortárs 
Balett Juronics Tamás Vadak című darabját mu-
tatja be.  
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EGY TÁNCFESZTIVÁL TELJESÍTMÉNYÉRTÉKE NEM AZONOS A BENNE SZEREPLŐ PRODUKCIÓK 
ÁTLAGSZÍNVONALÁVAL, ESZTÉTIKAI MINŐSÉGÉVEL. ÖNMAGÁBAN IS MINŐSÍTHETŐ KULTÚRPOLITIKAI 
TETT UGYANIS, IGAZI ÉLETÜNNEP, LEHETŐSÉG AZ ELEVEN EMBERI TEST MEGMUTATKOZÁSÁRA, 
KIFEJEZŐEREJÉNEK, VITÁLIS ENERGIÁINAK KONCENTRÁLT JELENLÉTÉRE. AKÁR VÁLASZKÉNT IS 
TEKINTHETÜNK RÁ EGYRE MORBIDABBÁ VÁLÓ KORUNK KIHÍVÁSÁRA, AMELYBEN HÁBORÚK DÚLNAK 
KÖRÜLÖTTÜNK, VÍRUSOK ÉS FEGYVEREK TÖRNEK AZ ÉLETÜNKRE, TIZEDEL BENNÜNKET A HALÁL.
I Hegedűs Sándor fesztivál-összefoglalója Fotó: Éder Vera és Gálos Mihály                         

gosan – öntudatlanul – az ereje (uralma) teljében lévő férfit istení-
tették, így válhatott ő a „teremtés koronájává”. 

Létünk testi mivoltának komolyan vétele miatt volt örvendetes 
számomra, hogy egy napjainkig nyúló durva előítéletet diszkredi-
tálva tettek egy szép gesztust a női alkotók felé a fesztivál tervezői. 
Mint ahogy örvendetes volt az is, hogy jó néhány kezdő koreog-
ráfus – például az Imre Zoltán pályázatokon lehetőséget kapott 
fiatal táncművész – alkotása is jelen lehetett a műsorkínálatban, 
gazdagíthatta azt. Számomra ez azt üzente: 

„ha a kortárs tánc jelenében annak lehetséges 
jövőjére vagyunk kiváncsiak, akkor a fiatal, 

a kezdő alkotókat kell elsősorban megkérdezni,” 

azokat, akikben még nem merevedett „mesterséggé”, rutinná  
a folyamatos bemutatókényszer, akiknek gerincét nem nyomasz-
totta még a kompromisszumok kényszerű kötése, és ezért meg-
testesülni vágyó lelkesültségük (ihletettségük) nagyon is hajlamos 
az innovatív kalandokra. A szóban forgó előadások többsége iga-
zolta is ezt.

ÚJSZÁSZI DOROTTYA: SOS LEBEGÉS című produkciójában 
például azzal, hogy egy olyan tematika érzéki megjelenítésére vál-
lalkozott, amelyben a test és a tánc elemi módon kapcsolódik, 
szimbiotikus viszonyuk nyilvánvaló. Ez a sajátos létállapot – mint 
erre az előadás címe is utal – a lebegés. Akkor történik, ha – ne fir-
tassuk most, hogy milyen okból – szakadék támad az „eddig” és az 
„ezután” között, megszakad a (lineáris) idő kontinuuma, nincsenek 
már kapaszkodóink, az életünknek otthonosságot adó szövedék 
szertefoszlik. Élet és halál között a szürkezónában ilyenkor nem tu-
dunk mást tenni, mint segítséget kérő morze- (élet)jeleket küldünk 
embertársainknak, feltételezve, hogy vannak még ilyenek, és jöhet 
még válasz valahonnan. A „legmagányosabb magány” és az elemi 
vágy – az életvágy –  küzd ilyenkor bennünk, egyszerre mámoros 
és félelmetes, hátborzongató, ezért lehet a lebegés a test apoteó-
zisa és a tánc eredete. Amiről szó van, az a szó szoros értelmében 
történik a szemünk előtt, vagy inkább saját testi valónkban, hiszen 
érintettségünk miatt a látványra a testünk reagál.

GÓBI RITA: TÁTIKÁK című előadása úgyszintén a test és a tánc 
elemi kapcsolatát tematizálta, tette jelenvalóvá, érzékletessé. Ho-
gyan? Úgy, hogy magához a gondololathoz – „virág az ember” –  
nem metaforaként, hanem alternatív valóságként viszonyult, ám 

e valóság kizárólag a test táncra hangoltságában, metamorfikus 
képességében nyílhat meg, válhat láthatóvá, átélhetővé. (Lásd er-
ről a görög mitológiát, illetve Ovidius Metamorphoses című mű-
vét.) Miről árulkodik viráglétünk? Ha az orromat kérdezném, azt 
mondaná, „tavaszias illatokról”, szemem a létezés megfejthetetlen 
rejtélyeire szavazna, hallásom méhek zümmögéséről, testhangok 
összhangzattanáról értekezne, testfelületem pedig – ki más lehet-
ne az, mint én magam? – közvetlen érintettsége miatt nemigen 
tudna semmit se mondani, csak csendben mosolyogna.

KOZMA JOHANNA: AZ ANYAG ILLÚZIÓJA című koreog-
ráfiájával debütált a fesztiválon és okozott kellemes meglepetést. 
Ő valóban kezdő alkotó, ez a mostani műve az első – ha nem tud-
nám, bizony el se hinném. Teljes fegyverzetben jelent meg ugyan-
is, ritkaságszámba megy az ilyen. (Ráadásul a duó egyik szereplő-
jeként táncolt is, ami kifejezetten nehéz, többnyire csak rutinos 
alkotók veszik hozzá a bátorságot. A partnere Hevesi Nina volt.) 
Olyannyira együtt lélegeztek a zenével, hogy szinte eldönthetetlen 
volt, hogy miből mi következik: testükből szólal meg a zene, vagy 
csak reagálnak (táncoltak) arra. Tematikai centrumában (olvasa-
tom szerint) a „Kik is vagyunk voltaképpen?” kérdés állt, amelyre 
lehetséges válaszként egójuk leépítését (dekonstruálását) követő-
en találtak rá saját, elevenné váló testükben, amint az épp táncol, 
létezik, mégpedig őszintén, a lehető legmagasabb hőfokon.  

OBERFRANK RÉKA: ZOOM című előadása ugyancsak a tán-
cában megelevenedő testre zoomolt, ezt is adta annak címéül. 
Szisztematikusan végiggondolt, felépített produkció: három tán-
cosnő adta a testét a prezentációhoz. Eyassu-Vincze Barbara, 

TANULMÁNY H O R I Z O N T  T Á N C F E S Z T I V Á L

Egy fesztiválnyi tánc és táncos – no és persze a szervezők, illet-
ve lebonyolítók – csodára nem voltak képesek, de az eleven élet 
– a tánc – igenlésére, a depresszióba merülés, az apátiába zuha-
nás elutasítására nagyon is. Ez pedig nem kevés: hitet tenni (adni)  
a szabadság szolgálatában, pozitív energiák mozgósításával küzdeni 
korunk ember- és életellenes erőivel szemben. 

Az immár 5. alkalommal  megrendezett miskolci Horizont Nem-
zetközi Kortárstánc Fesztivál mindenekelőtt való értékét a puszta 
létében látom, abban, hogy megtörténhetett, hogy megtörtént. 
Köszönet és hála érte mindenkinek, akik ezt lehetővé tették nem-
csak a magam, hanem azon nézők nevében is, akik részesei voltak, 
lehettek az ünneplésnek.

A miskolci fesztivál egyik meghatározó ismérve, hogy már születé-
se óta elkötelezett a táncművészet legproblematikusabb területe, 
a kortárs tánc mellett. Mi jellemzi ezt és mitől problematikus? Már 
az elnevezéssel is baj van, meglehetősen szerencsétlen, alig mond 
valamit, nem is igazán definiálható, arra jó csak, hogy elhatároljon 
más táncformáktól. Nem balett és nem néptánc – és nem is a 
divattáncok bármelyike –, ezek ugyanis tisztán felismerhető, be-
azonosítható mozgásnyelvek szigorú szabályokkal. A kortárs tánc-
nak nincsenek konszenzuális szabályai, nincs előírt, rögzített for-
manyelve, sem identifikálhatóságát garantálni képes tartalma. Mi 
következik ebből a határokat nem ismerő feltétlen szabadságból 
(szabadosságból, tradíciónélküliségből)? Leginkább az, hogy a kor-
társtánc-előadások szükségképpen kísérletiek, épp ezért többnyi-
re provokatívak is, az innovatív forma és tartalom meghatározó 
lényegi ismérvük (kellene hogy legyen). Ha pedig nem követel-
mény a határok tisztelete, elfogadása, akkor bizony meg is fogják 
sérteni azokat. Még a tánc tradicionális fogalmában rejlő határok 
sem maradnak érintetlenek. Egy kortárstánc-előadásnak nem kri-
tériuma, hogy ritmikus,  folyamatosan áramló mozgás jellemezze. 
Lehetséges volna, hogy a kortárs tánc voltaképpen nem is tánc? 

Igen, ha a tradíción belül maradunk, akkor szerencsésebb inkább 
posztdramatikus színháznak nevezni. Ám ha az élő, eleven em-
beri testből, a táncosból eredeztetjük a táncot és nem a mozgás-
ból (amelyben a test eszköz csupán, biofizikai nagyüzem), akkor  
a kortárs tánc kifejezés azonnal új értelmet nyer, egy merőben új 
horizont nyílik meg a számára. Meggyőződésem, hogy ez történt, 
történik korunkban: reflektorfénybe, színpadra merészkedett az, 
ami eddig homályban volt, mert senkit sem érdekelt (az orvostu-
domány a működési sajátosságaival, a szépségipar a kinézetével 
foglalkozott, a létével senki). Hiszem, hogy a kortárs tánc egyre 
növekvő népszerűségének ez a titka.

Az pedig már kifejezett tapasztalatom, hogy Miskolci Kortárstánc 
Fesztivál válogatói is innovatív úton jártak, arra a Horizontra voltak 
kíváncsiak, amelynek középpontjában a táncos áll, pontosabban 
annak eleven teste, megtestesült tánca. Válogatási szempontjuk 
az lehetett, hogy az adott előadás tematikájának, kivitelének van-e 
elégséges mélységvonzata, található-e benne valami eddig isme-
retlen, olyasmi, ami közvetlenül a létezésünket érinti, és kizárólag 
csak testben/táncban felszínre hozható, erős érzéki impulzusok, 
érintettségek közepette képes csupán hírt adni magáról. 

Bizonyíték erre az a remek ötletük is, hogy ezúttal inkább a női 
alkotókra fókuszáljon a fesztivál, ők kapjanak bemutatkozási le-
hetőséget. Elvileg – a tradicionális emberkép és a neki alárendelt 
testtudat árnyékában – ez nem lehetséges, nincsenek női és férfi 
alkotók, művészemberek vannak csak, akik között nem tehetünk 
különbséget testük – nemi hovatartozásuk – szerint. Miért nem? 
Azért, mert több mint kétezer éven át az ember általános érvé-
nyű fogalmában – animal rationale – nem kapott helyet semmiféle 
különbség (másság), így aztán a férfi- és a női test differenciálatla-
nul egybemosódott. A filozófusok és teológusok az emberről, az 
emberi nem homogenitásáról beszéltek ugyan, ám annak „proto-
típusára” önmagukban (férfimivoltukban) találtak, azaz hallgatóla-

Mekkora is a kortárs tánc 
teherbíró képessége?

Innovatív kalandok egy fesztiválon
5 .  Hor i zon t  Nemze t köz i  Kor t á r s t ánc  Fes z t i v á l ,  2022 .  áp r i l i s  19 –23 . ,  M i s ko l c i  Nemze t i  Sz í nhá z 
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H O R I Z O N T  T Á N C F E S Z T I V Á LTANULMÁNY

Rácz Réka és Oberfrank Réka nem köcsönadta a testét, miként  
a színészek szokták egy tőlük különböző szerepnek, nem valamifé-
le reprezentációra használta, nem egy előírt mondandó – drama-
tikus szöveg – testesült meg általuk. Jelenlétük (táncuk) hiánytalan 
volt, amennyiben az önazonosságuk teljes. Életszeretetük (élettu-
dásuk) példamutató. Kell ennél több?

GERA ANITA: A MEZTELEN MAJOM című előadását azért 
szerettem, mert problematikus volt, arra mutatott rá, hogy a kor-
társ tánc teherbíró képessége nem határtalan. Nem minden te-
matika alkalmas rá, hogy táncban testesüljön. Gyakran előfordul az 
is, hogy egy izgalmas társadalmi vagy filozófiai problémához nem 
talál a koreográfus neki megfelelő mozgásvilágot, nem képes azt 
maradéktalanul konkrét testekre hangolni. Gyanúm szerint itt er-
ről lehetett szó. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szóban forgó 
produkcióval baj lenne: az, hogy problematikusnak találtam, nem 
eléggé kidolgozottnak, befejezettnek, egyáltalán nem „baj”, más-
nak ettől még nagyon is tetszhetett.

KOVÁCS EMESE: INTOSOMNIA című művével a műsorfüzet-
ben az éber álom sajátos létállapotának színpadra vitelére, táncba 
transzponálására tett ígéretet kiváló partnerével, Szirtes Krisztiná-
val. Nos, ez az ígéret – véleményem szerint – teljesületlen maradt. 
Ahhoz ugyanis, hogy érzéki tartalmat, fizikai – energikus – jelen-
létet kaphasson, nem elég illusztrálni azt, beszélni róla, mert attól 
nem válok öntudatlanná, nem fog felébredni a testem, nem tu-
dok résztvevőjévé válni meseszerű világának. Legfőképpen maga 
a tánc hiányzott hozzá, az eleven emberi test, az a koncentrált, 
célzott energia, amely közönségszerepemből kiragadva egy vitális, 
virtuális közösség tagjává avathatott volna.

ANNA PIOTROWSKA: IKREK – TRIPTICHON. A lengyel 
koreográfus többször járt Magyarországon, tudtommal Miskol-
con is, a táncostest fáradhatatlan kutatója – ezúttal egy három 
tételből álló tánctriptichonnal lepte meg közönségét. (A produk-
ció zenei anyaga sem akárkié, Henryk Górecki műve.) Az elő-
adás tematikája mélyen filozófiai/antropológiai: az emberi testet  
a természettel – a növény- és állatvilággal – való szerves kapcso-
latában ábrázolta, és tette életmódunkat messzemenő kritika tár-
gyává. Íme a tanulsága: az „ökológiai válság lényegében kulturá-
lis válság”,  amennyiben magához az élethez – végső soron saját 

testünkhöz – való degenerált viszonyra vezethető vissza. Valóban! 
Drámai (posztdramatikus) előadást láthattunk, rendkívül erős ké-
pekkel, jelenetekkel. Aki látta, sose felejti el: „Nem az ember áll az 
univerzum központjában!” 

SUSANNA LEINONEN: TEST. Az alkotó Finnországból érke-
zett saját együttesével (Susanna Leinonen Company), produkci-
ójának lakonikus címe azt ígérte, hogy a test, miközben temati-
kai centruma lesz az előadásnak, annak szükségszerű eszköze is:  
a testnek kell vallania tehát a testről, önmagát kell önmagával vallat-
nia. Gond ezzel nyilvánvalóan akkor lesz, ha az a test, amelyről szó 
van, és az a test, amely „beszél”, nem tud egyazon test maradni, 
nem fedik majd egymást hiánytalanul. Ez történt! A kifejezetten 
szimpatikus csapat és annak vezetője, koreográfusa volt, amikor 
átszaladt a nagyon is magasra tett léc alatt, amit maguknak állítot-
tak, és volt, mikor képes volt átugrani. Úgy gondolom, nagyon is 
tehetségesek, hallani fogunk még felőlük a jövőben.

KULCSÁR NOÉMI TELLABOR: KUFLIK ÉS A NAGY TÁNC-
ELŐADÁS. A társulat koreográfiai (rendezői) remeklésének ez-
úttal nem én voltam közvetlenül a címzettje, a produkció ugyanis 
rosszcsontoknak, tündérkéknek készült, amely azért 12 év feletti-
ek számára sem tiltott, anyukák, apukák is élvezhetik. Miután nem 
nekem szólt, helytelen lenne, ha én reflektálnék a látottakra, vall-
jon helyettem az a kislány – 4-5 éves lehetett –, aki ott ült köz-
vetlenül mellettem az első sorban. Minden idegszálával jelen volt  
a produkcióban, egy pillanatra sem került azon kívül.

A végén pedig a Kufli-főnök (Csere Zoltán) invitálására ő volt az 
egyik első, aki mamája kezéből kitépve magát rohant a színpadra. 
Csoda volt látni: remek ötletnek bizonyult a szervezőktől, hogy 
ezúttal gondoltak a gyerekekre is.

Két férfi koreográfus munkája is helyet kapott a fesztiválon.
HUGO VIERA: JOBB KÉSŐN, MINT SOHA. A nyitó előadá-
son a vendéglátó Miskolci Balett prezentálta magát a portugál ko-
reográfus bemutatójával. A darab tematikája értelmezésemben 
a valósággal való viszonyunk hadilábon állásáról, a belső és külső 
világunkban való tévelygéseinkről szólt, ám elfogadom, ha valaki 
egész mást hámozott ki a színpadon történésből. Ami számomra 
hitelesítette a produkciót, azt ezúttal sem tematikájának igazsága, 
hanem szereplőinek (táncosainak) „egész”-sége – testi jelenlétük 
hiánytalansága – adta. Elevenné válni, „élni” a színpadon csak akkor 
lehet, ha van mit és mivel megeleveníteni, és az itt most volt, vol-

taképpen mindegy is, hogy pontosan micsoda. A táncoló eleven 
emberi test „elnemrejtettsége” (létében való megmutatkozása) 
önmagában is lehet „igazságesemény”. Számomra az volt a mis-
kolci táncosok jóvoltából.

FRENÁK PÁL: INTIME. A fesztivált ezúttal Frenák ikonikus műve 
zárta. Pontosan 10 éve volt a bemutatója, és lám, napjainkban is 
színpadon van, semmit sem vesztve aktualitásából, elevenségéből. 
Ezt persze nemcsak az adott tematika, a koreográfiai remeklés te-
szi lehetővé, hanem táncosainak vitalitása, energikus jelenléte. Mél-
tó zárszava lehetett így egy nagy formátumú fesztiválnak. 



38 I 2022. nyár I T A N Cm û v é s z e t 39I 2022. nyár IT A N Cm û v é s z e t

van a kezdeményezésnek. A kiscsőszi csapat kimért, méltóság-
teljes éneke, valamint széki sűrű és ritka tempója is példát mutat. 
Ez nyomon követhető Sao Paulo, Buenos Aires és Montevideo 
szenioregyütteseiben is, ahogy Észak-Amerika és Ausztrália 20-
30 éve aktív néptáncoséletet élő magyarjai is alakítottak ilyen tí-
pusú táncos közösségeket.

SZENTENDRE TÁNCEGYÜTTES, SZINVAVÖLGYI 
NÉPTÁNCMŰHELY, VÁLASZÚT EGYÜTTES
A Szentendre Táncegyüttes fergeteges Jocja zárta a félidőt, amiben 
az eleki román ritmusok tobzódása, a precíz és virtuóz tánctudás 
határtalan életörömmel keveredve nyújtott élményt a szinte pro-
fi táncosok előadásában. A második részt a miskolci Szinvavölgyi 
Néptáncműhely indította egy 18 párost felvonultató, nagyszerű 
uszódi koreográfiával, amiben a stílusos gubbantósokkal (a friss 

csárdás során a nő és a férfi egy jellegzetes rogyasztó, gubbantós 
mozdulattal táncol – a szerk.) berobbantották a félidőt. A csodá-
latos viselet és a precíz térformákba rendezett hangulatos szám jó 
kezdetnek bizonyult. Mindkét produkciót láthattuk a 2018-as Pá-
vában, ahol ez a két együttes méltán vetélkedett a győzelemért. 
Utánuk a Válaszút Együttes következett egy moldvai táncösszeál-
lítással. A félhomályból kibontakozó, lassan felépülő, fegyelmezett 
közös táncból ősi erőt megmutató, eksztázisig eljutó dobogtatá-
sok és forgások repítettek minket Moldvába. 

NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES, CIRKALOM TÁNCEGYÜTTES
A Nyírség Táncegyüttesben nagyon jó táncosok vannak, és Szat-
mári táncukban mindenféle férfi-nő viszonyt és temperamentu-
mot láthattunk. Férfiviseleteik változatosak voltak, a nők viseleté-
nek színvilága harmonikus, egységes képet adott. A szólótáncver-

A kényszerű leállások miatt nem készülhetett annyi koreográfia, 
amennyi a pandémia előtt. Az együttesek némelyike pedig épp 
generációváltáson esik át, ami a repertoárok szerkezetét is átala-
kítja. Tehát ez az antológia egyben egy új és biztató kezdet is. Ti-
zennégy nagy múltú együttes és a Békéscsabai Szólótáncfesztivál 
díjazottjai táncoltak a kétrészes matinéműsorban, amelyet Vásár-
helyi László ötlete alapján 1966 óta, immár 56 éve szerveznek 
meg Budapesten. 

ALBA REGIA TÁNCEGYÜTTES
A székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes egy összeszokott, jól 
működő, kitűnő táncosokból álló csapat, gömöri táncokkal indítot-
ta a műsorfolyamot. Jó botforgató, fokost használó férfiak eszkö-
zös táncát, majd stílusos verbunkot és csárdást láthattunk tőlük. 

DEBRECENI HAJDÚ TÁNCEGYÜTTES 
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes férfitáncosai is megcsillogtatták 
kiváló botforgató tudásukat, emellett a különböző színű és fajtájú 
csikósviseletet és cifraszűrt is megcsodálhattuk rajtuk. Az együt-
tes tagjai méltón képviselik szűkebb otthonukat a hortobágyi tán-
cok élvezetes, ízes bemutatásával. Látványos, ötletes párfogáso-
kat használt a koreográfus, a bot is megmaradt a fiúk kezében, mi-
közben a lányokat vezették. A 16 pár megidézte a zsánerképeken 
látható hortobágyi csárdák hangulatát. 

FORRÁS NÉPTÁNCEGYÜTTES
A százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes rábaközi anyagot fel-
használva hozott játékos, vidám hangulatú üveges táncot. Több 
mint 20 férfi szerepelt benne, akik a Jó borivó magyar ember 
című számukkal a humorra építő, dramatikus bevezetés után a lá-
nyokkal kiegészítve egy pezsgő táncot hoztak. A végén talán üze-

netnek szánták, hogy a fiúk a fejre, földre tett, kézbe vett és egy-
másnak dobált borosüvegek helyett a lányokat emelték fel? Nincs 
ünnep, nincs jó mulatság asszonyok, lányok nélkül. 

DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES
Az északnyugati régió után a debreceni együttes kárpátaljai tán-
cokat állított színpadra: padokkal keretezték a táncteret a báli 
hangulat, egy zárt közösség megteremtése céljából. A közös ének-
lés után jó zenei váltásokkal, ötletesen ment át a lassú a friss csár-
dásba és vissza. Énekléssel ízelítőt mutattak be az idevaló kariká-
zóból, asszonycsárdásból, hogy aztán lendületes páros táncban 
bontakozzanak ki. 

A Békéscsabai Szólótáncfesztivál nyertesei szatmári verbunkot, 
kalotaszegi legényest, majd kalotaszegi csárdást táncoltak. 

ILOSVAI SELYMES PÉTER NÉPTÁNCEGYÜTTES
Az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes csodás, eredeti viselet-
ben egy Zobor vidéki lakodalmas szokásait, táncait hozta az anto-
lógiára. Hallhattunk menyasszonybúcsúztatót, majd asszonyok vi-
dám csúfolódását, láthattuk a kelengye felvonultatását, szépséges 
karikázót és természetesen stílusos, sodró csárdást. 

Ezután a Fordulj Kispej lovam kiscsőszi férfiegyüttes következett 
széki táncokkal. Érdekes színfolt – de ez országos tendencia is 
–, hogy idősebb táncosok újra összeállnak, és a maguk erőnlé-
ti szintjén, ahogy az autentikus, idős adatközlők is táncoltak-
táncolnak, ők is folytatják, éltetik a táncot. Szenioregyüttesek 
alakultak országszerte, amelyek fő tagságát a régebbi amatőr 
táncosgenerációk adják, de kezdő, táncolni vágyó idősebbek is 
csatlakozhatnak hozzájuk. Nagyon fontos közösségépítő ereje 

N É P T Á N C A N T O L Ó G I A
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RENDKÍVÜL GAZDAG ÉS ERŐS A HAZAI NÉPTÁNCMŰVÉSZET NEM HIVATÁSOS ELŐADÓINAK, 
TÁRSULATAINAK KÖRE. A GERINCÉT ADJA – A HÁROM HIVATÁSOS EGYÜTTESÜNK MELLETT – A HAZAI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁNCMŰVÉSZETNEK. A MARTIN GYÖRGY NÉPTÁNCSZÖVETSÉG ELNÖKE, AZ IDÉN 
KOSSUTH-DÍJJAL IS KITÜNTETETT DIÓSZEGI LÁSZLÓ EZÚTTAL NEMCSAK EGY ÉVRE NÉZETT VISSZA, 
HANEM AZ ELMÚLT ÖT ESZTENDŐ KOREOGRÁFIÁIBÓL SZERKESZTETTE MŰSORÁT, MINTEGY ÖTSZÁZ 
TÁNCOSSAL ÉS ZENÉSSZEL A SZÍNPADON. I Szöveg: Truppel Mariann Fotó: Gorácz József 

2015–2020
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FELEDi PrOJECT
 – ESSZENCiA – ATTiLA – TESTTérKéP

Júliusban mutatja be Bartók Béla 15 magyar pa-
rasztdal ihlette Esszencia című előadását a Fele-
di Project, amelynek a zenéjét Oláh Dezső jazz-
zongorista szerezte. Az előadásban az élő zene 
és a tánc mellett az ének és a próza is helyet kap 
Szűcs Nelli színművész tolmácsolásában. A pro-
dukciót a Nemzeti Táncszínház szabadtéri Tánc-
park programjában tekinthetik meg a nézők.
Ezzel párhuzamosan készül a társulat Verdi: At-
tila című operájának augusztus közepi bemu-
tatójára a Margitszigeti Szabadtéri Színházban, 
amelyben Attila hun király legendás, mitikus tör-
ténete elevenedik meg magyar és külföldi opera-
sztárokkal. A darab koreográfusa Feledi János.

A két bemutatón kívül több nyári fesztivá-
lon is látható lesz a Feledi Project, júliusban 
a Művészetek Völgyében a Don Quijote,  
a Kolorfesztiválon pedig a TestTérKép című 
előadással vendégszerepelnek.

SZAbAD A Tér, SZAbAD A TáNC
ÚJrA TáNCPArK: TáNCELÔADáSOK 
A PArKbAN éS A TErASZON 
– 2022. JÚLiUS 14–24.   
Tizenegy napos, könnyed, de nívós táncművésze-
ti programsorozattal tölti meg a TáncParkot az 
idén nyáron is a Nemzeti Táncszínház. A rendez-
vénysorozat kapcsolódik a Társulatok Éve prog-
ramjához, így helyet adva a fő táncirányzatoknak, 
állandó társulatoknak, mindezt úgy, hogy a hazai 
programok között unikumnak számító rendez-
vény a kikapcsolódást, egyben a nívós programot 
kereső közönség igényére szabva a könnyedebb 
előadásoknak ad helyet.
A hagyományokhoz hűen a 2022-es TáncPark 
műsorában az idén is helyet kaptak flamenco-, 
tangó-, kortárs- és néptáncelőadások, valamint 
közönségkedvencek. A sort a néptánc nyitja  
a Magyar Állami Népi Együttes Körtánc című 
darabjával, és a néptánc zárja is a sort a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes Kárpátok visszhang-

ja című folklórválogatásával. Még két nyárest 
a magyar néptáncé a Millenárison: a Duna Mű-
vészegyüttes Duna fergeteges című előadásában  
a közelmúlt koreográfiáiból alkottak újat. To-
vábbá a szegedi betyárkirály ihlette Rózsa Story 
című, akrobatikai elemekkel fűszerezett műsorá-
val fellép az Urban Verbunk is. A FlamenKoktél 
a FlamenCorazonArte Táncszínház andalúz ih-
letésű estje és az Argentin Tangó Táncszínház, 
Budai László és vendégei Tango no Tango című 
modern tangóshow-ja  gondoskodik a latinos 
hangulatról. A Kulcsár Noémi Tellabor társulat 
Lacus Pelso című premierrel készül a TáncParkra. 
A társulat a Balaton latin nevét választva címként, 
a nyaralásaink helyszínének emblematikus pillana-
tait fogalmazza meg a tánc eszközeivel. A kortárs 
ötöst a PR-Evolution Dance Company Esti Kok-
tél című sanzonestje és táncszínháza követi, de 
fellép a Gangaray Dance Company is az Agora 
I. című darabbal. A Duda Éva Társulat tánccir-
kuszi felfordulással csatlakozik a kortárs sorhoz, 
valamint Esszencia címmel új bemutatóval készül  
a Feledi Project, amely, kiegészülve az Oláh De-
zső Vibratone Quartettel, Bartók népzenei gyűj-
téseit alapul véve mutatja meg a zene és a tánc 
összetartozását.   

ÉLETJELEKFÜGGÖNY FEL I láttuk

seny nyertesei a második részben eleki-méhkeréki, valamint me-
zőségi férfitáncokban és párosokban mutatkoztak meg. A díjazot-
tak sziporkázását Fitos Dezső szerkesztette egységes egészbe.

A vajdasági Cirkalom Táncegyüttes Hajdúsági szélmalom című ko-
reográfiája ötletes játékra épült. A koreográfusok a fiúk látványos 
botforgatásával utaltak a szélmalmokra, amelyek között a szok-
nyájukat nyakukba húzó lányok kóboroltak. Ezután hajdúsági tánc 
bontakozott ki, amit autentikusan, tisztán táncoltak az együttes 
tagjai. Igazi vegyes korosztályú társaság volt, sokféle érdekes ka-
rakterrel, és nagyon szépen énekeltek. 

BALASSI TÁNCEGYÜTTES, BARTINA NÉPTÁNCEGYÜTTES, 
JÁSZSÁGI NÉPI EGYÜTTES
A Balassi Táncegyüttes Békéscsabáról egy nagyon szép mezőföldi 
számot hozott, visszafogott sötét színekben tartott viseletben a tánc 
egyszerűségében a nagyszerűséget tudták megmutatni. Mlinár Pál 
16 páros együttese egy üveges, botos tánc mellett az archaikus ug-
róst és a bukósokból, forgásokból álló csárdást állította színpadra. 

A szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes Játék című koreográfiáját 
nadabi román táncokra építette a népszerű koreográfuspáros.  
A zenekarral összehangolva minden mozdulatnak kiszámított 
helye volt, a humor, a poénok érdekében a zenekarral szoros 
együttműködésben készülhetett. A zenei megszólalások, a tap-
sok, a csettintések, a megállások, a huncut kinézések mind kidol-
gozottak, profik voltak. Emellett kitűnően táncolták el a román 
anyag lépéseit is. 

Zárásként a 2018-as Pávát nyert Jászsági Népi Együttes Felcsíki 
táncokkal érkezett. A jászságiak hozták a formájukat, és a sok 
kismagyarországi koreográfia után szép lezárás volt egy erdélyi tánc.

Természetesen azok a vezetők, illetve koreográfusok, akik beke-
rültek a válogatásba, örömmel jöttek együtteseikkel, de jó lett 
volna más koreográfusok és együttesek munkáit is megismerni. 
Nehéz dolga volt a Martin György Néptáncszövetségnek, mert 
sok jó együttesből és koreográfiából lehetett válogatni. 

rObOZ áGNES-DÍJ 
– AZ évAD LEGJObb véGZÔS NÖvENDéKE
balett: Cserháti Gergely Miklós 

– egyetemi hallgató, 

Magyar Táncművészeti Egyetem

balett: Fülöp Anna 

– egyetemi hallgató, 

Magyar Táncművészeti Egyetem

modern-kortárs: Tran Viktória 

– egyetemi hallgató, 

Magyar Táncművészeti Egyetem

színházi táncos: Karsai Lúcia 

– végzős táncművész, 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium

AZ évAD LEGJObb PáLyAKEZDÔ 
TáNCmÛvéSZE
balett: Topolánszky Vince Tamás 

– balettművész, 

Magyar Nemzeti Balett

modern-kortárs: Frank Edina 

– táncművész, 

karakterszólista, Pécsi Balett

modern-kortárs: Rácz Réka 

– szabadúszó táncművész, 

Kulcsár Noémi Tellabor

színházi táncos: Forczek Janka 

– táncművész, 

GG Tánc Eger

AZ évAD LEGJObb FérFi TáNCmÛvéSZE
balett: Daichi Uematsu – balettművész, 

magántáncos, Győri Balett

modern-kortárs: Darabont Áron 

– táncművész, Bozsik Yvette Társulat

néptánc: Kiss Balázs 

– táncművész, 

táncos szólista, Magyar Állami Népi Együttes, 

Junior Prima és Arany Sarkantyú díjas

néptánc: Tókos Attila 

– táncművész, táncos szólista, koreográfus, 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes,

Harangozó Gyula- és Junior Prima díjas

AZ évAD LEGJObb NÔi TáNCmÛvéSZE
balett: Matuza Adrienn 

– balettművész, magántáncos, 

Győri Balett

modern-kortárs: Dowidat Sára 

– táncművész, 

Inversedance I Fodor Zoltán Társulat

néptánc: Szabó-Kenéz Enikő 

– táncművész, táncos szólista, 

Duna Művészegyüttes

színházi táncos: Opiczerné Kelemen Dorottya 

– szabadúszó táncművész, 

a GG Tánc Eger alapító tagja, 

művésztanár, Magyar Táncművészeti Egyetem

AZ évAD LEGJObb  ALKOTÓJA
Lukács András 

– táncművész, koreográfus, 

a Győri Balett művészeti vezetője, 

Seregi László- és Harangozó Gyula-díjas

Sághy Alexandra 

– táncművész, koreográfus, 

a Budapest Táncszínház művészeti vezetője, 

Harangozó Gyula-díjas

Zachár Lóránd – táncművész, koreográfus, 

Harangozó Gyula-díjas 

A TáNCmÛvéSZETérT DÍJ
Cziegler Balázs 

– díszlettervező, Junior Prima díjas

Kovács Lászlóné 

– vezető művészeti 

menedzser, Nemzeti Táncszínház

A TáNCOKTATáSérT DÍJ
Kovács Zsuzsanna 

– balettművész, 

táncpedagógus, a Pécsi Balett próbavezető 

balettmestere, a Pécsi Művészeti Gimnázium 

és Szakgimnázium balettmestere

Moldován Zsuzsanna 

– balettművész, balettmester,

művésztanár, címzetes egyetemi docens, 

Magyar Táncművészeti Egyetem, 

Lőrinc György-díjas

A TáNCTUDOmáNyérT DÍJ
Dr. Pónyai Györgyi 

– táncelméleti szakíró,

 tánckritikus, Magyar Táncművészeti Egyetem

éLETmÛDÍJ
Lovas Pál 

Prima balettművész, balettmester, 

Liszt Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész

Neuwirth Anna Mária 

– néptáncpedagógus, 

a Bihari János Művészeti Iskola igazgatója, 

Prima Primissima díjas

AZ imrE ZOLTáN ALAPÍTváNy DÍJA
imrE ZOLTáN-DÍJ
Hégli Dusán

– koreográfus, rendező, 

a pozsonyi If jú Szivek Táncszínház 

művészeti igazgatója

AZ iFJ. NAGy ZOLTáN ALAPÍTváNy 
A TáNCmÛvéSZETérT DÍJAi
A NAGy ALAKÍTáSérT DÍJ
Balázsi Gergő Ármin 

– balettművész, principál, 

Magyar Nemzeti Balett, Junior Prima díjas

A NAGy ALAKÍTáSérT hALLGATÓ DÍJ
Németh Lili 

– táncművész szak, 

klasszikus balett szakirány növendéke, 

Magyar Táncművészeti Egyetem 

SZAKMAI DÍJAK A TÁNC VILÁGNAPJÁN 
2022 
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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: Sebôk Csilla   
Olvasószerkesztô: Réfi Zsuzsanna
Arculat és tördelés: Lerch Péter–Grafoid Stúdió
Korrektúra: Baross Gábor
Tanácsadó testület: 
Apáti Bence, Bolvári-Takács Gábor, Bozsik Yvette, 
Demcsák Ottó, Diószegi László, Ertl Péter, 
Fodorné Molnár Márta, Fodor Zoltán, Fügedi János
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

E számunk elkészítésében közremûködtek:
Szöveg: Dorogi Katalin, Hegedûs Sándor, Lôrinc Katalin, 
Kazinczy Eszter, Kôvágó Zsuzsa, Marx Laura, Péli Nagy Kata, 
Pónyai Györgyi, Sárosi Emôke, Truppel Mariann, Török Ákos, 
Ungvári Judit
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FIZESSEN ELŐ EGÉSZ ÉVRE, NÉGY LAPSZÁM: 2000 FORINT  

rENDELJE mEG KOrábbi LAPSZámAiNKAT A KéSZLET ErEJéiG! 
LáTOGASSON  EL FACEbOOK-OLDALUNKrA, KÖvESSE hÍrEiNKET! 

WWW.FACEbOOK.COm/TANCmUvESZEThU 
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LAPUNK évENTE NéGySZEr JELENiK mEG. KAPhATÓ AZ EGéSZ OrSZáG TErÜLETéN,
 vALAmiNT bUDAPESTEN A LAPKEr TErJESZTéSi háLÓZATábAN. EGy SZám árA: 500 FOriNT.

Hozzájuthat Budapesten az alábbi helyeken:    
Arena MaIl – Inmedio és Relay Cafe 1 Flórián tér – aluljáró – Inmedio 

Campona Bevásárlóközpont – Inmedio 1 Árkád Üzletház – Relay 1 KöKi Terminál – Relay 
MOM Park Bevásárlóközpont – Inmedio 1 Kálvin tér – Relay 1 Deák Ferenc tér – Relay

Nyugati pályaudvar aluljáró – Relay 1 Göncz Árpád Városközpont aluljáró – Relay 1 Népliget aluljáró – Relay 
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Kortárs tánc Romániában 

Tehetségcentrumok vidéken

Duda Éva évtizede  

Spi_der, Silver Swan, Agapé, Beethoven V. 

Gergye és a Soharóza
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MÁK MAGDA

SEBESTÉNY KATALIN

ROBERTO GALVAN 

ENO PECI

CZÁR GERGELY

G R A Z I A N O 
BONGIOVANNI

SZEGEDI KORTÁRS BALETT
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TÁNCPRÓFÉCIÁK A 21. SZÁZADBAN
TÁNC VILÁGNAPI DÍJAZOTTAK – 2018

HÁROM TÁNC – A FILM 
KOREOGRÁ-FUSOK 
FÓKUSZBAN  
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E XKLUZÍV

Lőrinc Katalin
Balázs János
Zsuráfszky Zoltán
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Anna Karenina Győrben   
Rosszul őrzött lány(ok)                                      
Gatsby Ljubljanában 
A diótörő-szezon
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RÓNAI 
ANDRÁS 

SOLYMOSI 
TAMÁS                        
APÁTI 
BENCE
Sidi Larbi Budapesten                       
Frenák Egerben 
Bemelegítési kisokos 
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Balett az Operettben
Vasarelyre emlékezve
Fából faragott szerelem
Fantomfájdalom
Van-e tánc a Covid után        
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VLAGYIMIR MALAHOV 
LEO MUJIC 
GRECSÓ ZOLTÁN 

KELE 
KRISTÓF
70 ÉVES 
A MAGYAR 
ÁLLAMI NÉPI 
EGYÜTTES   
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FesztiválON 

Digitális korszak 

a táncművészetben

Néptáncvizsga 

Kalóz I Triptichon

Peer Gynt I OCD Love

Concerto I Időtlen időben

Tánckánon I Fuego     

KRITIKA

Venekei Marianna

Gyimesi László

Nagy Tamás

Hatvani Zsolt

INTERJÚ

˝
A TÁNC JÖVOJE 

    - ÁTKÉPZÉSI TERVEK 
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Martha Graham öröksége 
A pillangóknak van nyelvük? 
Mekkora a kortárs tánc teherbírása? 
Néptáncantológia – 5 év remekei 


