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MAKRANCOS KATÁK 
a színpadon
− 2022-ben és 1994-ben

NE BÁNTS!
− eltáncolt 
családon belüli erôszak

Muszáj 
a korral 
haladni 10 ÉVES a SOPRON BALETT

KINETOGRÁFIA
− A táncot is le lehet írni?  

A MÁNE Ünnepe

ZORBA Pécsett

Gárdonyi Géza agglegényei 
az egri táncszínpadon

– FODORNÉ MOLNÁR MÁRTA, 
   az MTE rektora

TÓKOS 
ATTILA
– SZERETEK KITÖRNI
A HAGYOMÁNYOS 
NÉPTÁNC KERETEIBÔL
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négyszemközt

mindig úgy gondolok egy elôadásra, hogy ott egy 
új világot alkotok, aminek saját nyelve van 
    interjú szabó rékával, a tünet együttes vezetôjével     

szeretek testekkel a maguk pôre mivoltában foglalkozni       
   interjú ladjánszki márta táncmûvész  koreográfussal    

láttuk

a tánc az ember démoni lázadása a nehézségekkel szemben  
   pécsi balett: zorba   

rezgések a szív gyökerén 
   gg tánc eger: hosszúhajú veszedelem 

ne bánts!   bevállalós téma, feszengô közönség 
   gyôri balett: ne bánts!  

kortárs kérdések hagyományôrzô válaszok, 
tókos és ifj. zsuráfszky kaleidoszkópja           

egy misztikus ünnepi kosár  
   magyar állami népi együttes: ünnep 
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reflektorfényben

zsák a foltját, avagy párterápiák az operában  
   magyar nemzeti balett: a makrancos kata  

tm  archívum: a makrancos kata 
1994  es premierjének kritikája 

nem lehet becsukni a szemünket, muszáj a korral haladni  
   interjú fodorné molnár mártával, 
   a magyar táncmûvészeti egyetem rektorával

szeretek kitörni a hagyományos néptánc kereteibôl  
   interjú tókos attilával, 
   a magyar nemzeti táncegyüttes szólistájával

a sopron balett 10 éve   egy léleksimogató repertoár 
   interjú demcsák ottó társulatvezetôvel    
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HA A VILÁG ENYÉM LENNE
 / RAZA HAMMADI: PAPRIKA 
– BuDAPEst tÁNcsZíNHÁZ
Nemzeti Táncszínház
2022. október 18., 19:00

IDÔN KíVÜL 
– BADoRA DANcE coMPANY 
Müpa 
2022. október 20., 19:00  

REQuIEM
– KuLcsÁR NoÉMI tELLABoR
Nemzeti Táncszínház
2022. október 24., 19:00 

RAGE / BEsZÉLEK RÓLA
–  RAB sZAsZA 
MU Színház 
2022. október 25., 19:00 

PEER GYNt 
– GYÔRI BALEtt 
Győri Nemzeti Színház Nagyszínpad
2022. október 28., 19:00 

VERso
– MÁDI LÁsZLÓ
Bethlen Téri Színház
2022. november 4., 19:00

A DuNA BALLADÁI 
– tÁNcoK És IMÁK A DuNA MENtÉN 
– DuNA MÛVÉsZEGYÜttEs
Nemzeti Táncszínház 
2022. november 18., 19:00 

sÔt7 (sIsI ÔsZI tÁNcHÉt) 
Budapest, Bethlen Téri Színház
2022. november 19–26. 
  

uN BALLo 
– sZÉKEsfEHÉRVÁRI BALEtt 
Nemzeti Táncszínház 
2022. november 30., 19:00 

K-ARcoK 
– KöZÉP-EuRÓPA tÁNcsZíNHÁZ 
Bethlen Téri Színház 
2022. december 4., 19:00

JoBB KÉsÔN, MINt soHA 
/ VöRös NAPLÓ 
– EGY KIsZoLGÁLtAtott 
NÔ töRtÉNEtE 
– MIsKoLcI BALEtt
Miskolci Nemzeti Színház
2022. december 17., 19:00 

csoDAVÁRÓ BEtLEHEMEs
– MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜttEs 
Müpa 
2022. december 17–18., 28–29. 

36

38

10

24

29

mesterek

generációkon át: téri evelyn, manci mûvésznô 
és dobra janka

14

tanulmány

az írott tánc  
    kinetográfusok nemzetközi találkozója budapesten  

34

tánc és média

szakkönyvajánló 42



4 I 2022. ôsz I T A N Cm û v é s z e t 5I 2022. ôsz IT A N Cm û v é s z e t

REFLEKTORFÉNYBEN

és a férfiban a hozzá való partner felismerése és megkedvelése 
jellemzi. Közös kettősük a második felvonás végén pedig túlmu-
tat egy szokványos szerelmi duetten, szépen érzékeltetik a két 
nagy egyéniség egymás iránt érzett szeretetét és tiszteletét. 
Felméry Lili (Bianca) és Timofeev Dmitry (Tyimofejev Dmitrij 
– Lucentio) több mint szimpla naiv szerelmespár, gyönyörűen, 
tisztán eltáncolt kettőseik és a környező szituációkat érzéke-
nyen, kedves bohósággal lereagáló játékuk kitűnő ellenpontot 
alkot Petruchio és Kata offenzív párosával. 

A második előadás főszereplőiben – Balaban Cristina (Kata) és 
Scrivener Louis (Petruchio) – sokkal több a játékosság. Karak-
tereik önmagukban is sokszínűek, kettejük között pedig szá-
mos kis geg, változatos interakció, összenézés teremt az első 
perctől élő kapcsolatot a színpadon – de hát végül is ennek 
a darabnak pont ez lenne a lényege. Scrivener Louisnak (aki 
tavasszal volt már a Rómeó és Júliában remek Tybalt), nagy-
szerű a belépője, mint egy rocksztár érkezik meg a színpadra. 
Kata berobbanásától folyamatosan, érdeklődve és akcióit le-
reagálva (!) szemmel tartja őt, ami világossá teszi, hogy a lány 
és szilajsága tetszik neki, és innen már értjük, hogy miért kap 
kedvet a „szelídítéshez”. Petruchiója az előadás egészében 
kedvelhető, úgy tart dominanciát, hogy nem ural le, és végig 
türelmesen, a végeredmény biztos tudatában, szeretetteljes 
fókuszban tartja a partnernőjét. Balaban Cristinát talán még 
nem láttam ennyire impulzívnak, robbanékonynak, és azt is 
érzékelteti, hogy Kata tisztában van különcségével és élvezi 
is sajátos hatalmát. Ugyanakkor a harcuk után mer Petruchio 
karjában kimerülten elernyedni, jelezve, hogy megérezte azt  

a férfienergiát, amivel eddig soha nem találkozott, ami majd 
felkelti érdeklődését és szerelembe fordul. A második felvo-
nást is szórakoztatóan, frappáns hangsúlyokkal, kifejező arcjá-
tékkal, ütős ritmikájú reakciókkal táncolják-játsszák végig, fo-
kozatosan eljutva a szoros összetartozásukat derűs szelídség-
gel kifejező kettősig. 

A második előadás Biancája (Pokhodnyk Ellina / Pohodnyik 
Ellina) és Lucentio (Barbieri Raffaello) ránézésre különlege-
sen esztétikus, partneri szempontból ritka harmonikus páros. 
Csodásan táncolnak, színpadi összhatásukban az elegancia és 
a finom, lágy líra dominál. 

A két előadás szereplői közül mindenképpen kiemelendő  
a két Grumio (Majoros Balázs, valamint Rónai András) telje-
sítménye, a kérőket táncoló Komarov Alexander és Radziush 
Mikalai, illetve Szegő András és Lecarpentier Leo, valamint 
mindkét estén a lányos apát (Baptistát) szellemesen és nagy 
közönségsikerrel adó Szigeti Gábor. Tisztelet és köszönet  
a karnak, mindkét este elsőrangúan teljesített.

Noha a mostani évad tervezésénél az Opera vezetősége 
még nem láthatta előre az energiakrízist, a megugró ára-
kat, a redukciók idején, elhalasztott premierek, elmaradó 
előadások árnyékában keresve sem találhattak volna jobb 
évadkezdő darabot ennél a balettnél. Életigenlése, humora, 
remekül kiválasztott és hangszerelt muzsikája, kiállításbeli 
színpompája legalább egy csodás operaházi este idejére fe-
ledteti a körülöttünk zajló eseményeket. 

A darab az eredeti szöveg és cselekmény ma már vállalhatat-
lanul hímsoviniszta jellegzetességeit szeretetteljes humor-
ban szublimálva, pontos pszichológiai arányérzékű drama-
turgiával felpuhítva mutatja be egy karakteres, éles nyelvű 
(és eszű!) nő, valamint nagy formátumú férfi párja egymás-
ra találását. Főbb és mellékszereplőit bőven ellátta remek 
táncosfeladatokkal, mindenkinek karaktere és a történet-
ben betöltött funkciója szerint. 

A táncosoknak ezt a különleges szituációt és viszonyrend-
szert kell tehát életre kelteniük, amelyhez – csakúgy, mint  
a másik két Shakespeare-balett, a Szentivánéji álom, valamint 
a Rómeó és Júlia esetén – a kiváló tánctudás mellett kifeje-
zetten erős játékkészség, intuitív helyzetérzékelés és igen tu-
datos karakterformálás is szükségeltetik. 

Az első szereposztás Katája, Carulla Leon Jessica nagyon ke-
ményen, agresszívan indít, amivel rögtön éles kontúrokkal raj-

zolja fel a női főszereplő karakterét. Ez a hideg, harcias antré  
a nézőben ugyanakkor megütközést kelthet. A színpadi helyze-
tek és saját renitens viselkedésének élvezete, amely árnyalhatná 
a figurát, teljes mértékben hiányzik. Éles nyelv és éles ész? Csak 
a masszív (férfigyűlölő) agressziót érzékeljük. Az, hogy a meg-
érkező Petruchióval előadott küzdelmük nem fordul konkré-
tan gyilkosságba, csak a férfifőszerepet kivételes játékintelligen-
ciával adó Leblanc Gergelynek köszönhető, aki kiválóan egyen-
súlyoz a nagy természetű macsó és a melegszívű mackó között. 
A néző számára viszont rejtély, hogy Petruchio miért tartja 
annyira vonzónak ezt a bántóan erőszakos, méregzsák Katát, 
hogy a „megszelídítése” kihívás legyen. A kitartóan végigvitt, 
elfogadó, szelídítő attitűd nagyon szépen átjön a figurában, kár, 
hogy Petruchio inkább tűnik Kata magatartásterapeutájának, 
mint azon férfinak, akibe majd igazán beleszeret és aki miatt 
megváltozik. Carulla Leon Jessica a második felvonásban már 
jobban halad a szerepíven, a karaktert ekkor kevéssé a hely-
zetbe való „beletörődés”, sokkal inkább az okos alkalmazkodás 

Se reg i  L á s z ló /Go ldmar k  K á ro l y /H ida s  F r i g yes : 
A mak r ancos  K a t a  –  Mag ya r  Nemze t i  B a l e t t , 
2022 .  s zeptember  3 .  é s  18 . , 
Mag ya r  Á l l am i  Oper ahá z    

M A K R A N C O S  K ATA

A MAGYAR NEMZETI BALETT AZ 1994-ES PREMIER ÓTA REPERTOÁRON TARTJA A MAKRANCOS KATÁT. 
A BALETTET IHLETŐ SZÍNDARAB SHAKESPEARE FELTEHETŐEN 1590–94 KÖRÜL ÍRT VÍGJÁTÉKA, DE SEREGI 
LÁSZLÓ SHAKESPEARE-BALETT-TRILÓGIÁJÁNAK UTOLSÓ DARABJA NEM IS KONKRÉTAN AZ EREDETI 
SZÍNMŰVET DOLGOZZA FEL, INKÁBB CSAK ALAPUL VESZI AZT. A KOREOGRÁFUS A NŐJOGI 
SZEMPONTBÓL TÚLHALADOTT EREDETI PRÓZAI MŰBŐL OLYAN ESSZENCIÁLIS VERZIÓT ALKOTOTT, 
AMELY MA IS ELFOGADHATÓAN, NEM EGY HÁRPIA MEGZABOLÁZÁSÁT, SOKKAL INKÁBB EGY BOLDOG 
VÉGKIFEJLETBEN FELOLDÓDÓ, VALÓSZÍNŰLEG ELSŐ PILLANATTÓL FENNÁLLÓ SAJÁTOS FÉRFI-NŐ 
VONZALOM TÖRTÉNETÉT MESÉLI EL.  
I Szöveg: Pónyai Györgyi Fotó: Rákossy Péter, Nagy Attila  / Magyar Állami Operaház   

Zsák a foltját,
avagy párterápiák 

az Operában 
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A  M A K R A N C O S  K ATAREFLEKTORFÉNYBEN

A TÁNCMÛVÉSZET FOLYÓIRATBAN 1994-BEN MEGJELENT KRITIKA
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ÉLETJELEK

ÚJRA sZíNPADoN fRENÁK PÁL!
A Frenák Társulat egyedi illusztrációt készí-
tett El Greco kiállításához, amelyet a megnyi-
tó eseményen, október 27-én mutatnak be  
a Szépművészeti Múzeumban. A társulat őszi 
meglepetése továbbá, hogy Frenák Pál elő-
adóművészként is visszatér, elsőként egy ön-
maga komponálta szólóestben, amely a MOM 
Kult színpadán lesz látható november 10-én. 
December 3-án és 4-én ismét műsorra tűzik  
a Müpa Fesztivál Színházában az idei Bar-
tók Tavasz keretében bemutatott előadást,  
A Secret Off_Mant.

tÁNcEst MEZtELEN NÉZÔKKEL
Ladjánszki Márta 2018-ban indította el a Tánc-
estsorozat meztelen nézőkkel rendezvényt. 
Nem először dolgozott a meztelenséggel, vi-
szont először indult útjára az a rendezvényso-
rozat, amelynek keretében táncelőadásokat 
lehet megnézni, adott esetben részesei lenni 
meztelenül. Azóta több alkalommal szervez-
tek előadásokat, ahol a fő együttműködő part-
nerek, az L1 Független Művészek Közhasznú 
Egyesület, a Naturisták Virtuális Klubja Egyesü-
let és a Bakelit MAC támogatásával egyre job-
ban megfigyelhette, hogyan alakul az előadók, 
a nézők és a résztvevők viszonya. A nemzet-
közi érdeklődés is megnyílt ennek a különle-
ges előadói formának, ahol a naturizmus főbb 
elveit betartva minden alkalom a test ünnep-
lése a tánc nyelvén. Berlinben, az UNPolished 
Festival keretében október 22-én lehetnek ré-
szesei az élménynek az érdeklődők.

BAtARItA És EL GREco 
A Bosch- után az EL Greco-kiállításhoz kérte 
fel táncelőadás megalkotására a Batarita Tár-
sulatot a Szépművészeti Múzeum. A premierre 
november 9-én kerül sor a Múzeum+ keretén 
belül a Román csarnokban, ahol Batarita víziói 
és koreográfiája mellett Hornyák István futu-
risztikus jelmezei és XRC Kovács Balázs új ze-
neműve kerül színpadra. Batarita októberben 
a spanyol Masdanza Nemzetközi Táncfesztivál, 
novemberben az izraeli Jeruzsálem Nemzet-
közi Tánchét koreográfusverseny zsűrijének 
lesz a tagja.

KÉt ELÔADÁs EGY EstE 
A Mu sZíNHÁZBAN
Rab Szasza és Kuti Alexandra önálló estjének 
bemutatója, a Rage október 25-én a MU Szín-
házban lesz látható. Az est érdekessége, hogy 
a bemutatót követően még egy előadást lát-
hatnak a nézők, a Beszélek róla című produkci-
ót. Mindkét előadás az NKA és az Imre Zoltán 
Kollégium anyagi támogatásával valósult meg. 

fELEDI JÁNos 
– VARÁZsLAt És VIDÁMsÁG
Novemberben mesedarabbal jelentkezik Fe-
ledi János, decemberben pedig Sztravinszkij 
Pulcinella című zenéjére készít darabot a Buda-
foki Dohnányi Zenekarral együtt a Müpában. 
A Pulcinella nevű ravasz fiúval nem gyakran 
találkozunk a magyar színpadokon, így annál 
rendkívülibb, hogy ennek a bájos műnek a ze-
néjéből hallhatjuk a szvitet és láthatjuk a tánc-
produkciót december 11-én a Müpában Feledi 
János rendezésében, koreográfiájában. A Ná-
polyban játszódó, Pulcinella szerelmi viszo-
nyait elmesélő történet egy igazi vígjáték, tele  
a commedia dell’arte elemeivel, az olasz imp-
rovizált színházzal és annak figuráival. A mű-
ben és a darabban lévő tételek felváltva humo-
rosak, líraiak és gúnyosan romantikusak.

AMERIKA A sZEGEDI KoRtÁRs
BALEttEt VÁRJA
A Szegedi Kortárs Balett társulata november 2. és 
8. között New Yorkba utazik, ugyanis Manhattan-
ben az ottani Liszt Intézettel közös szervezésben, 

a KIM és az MMA támogatásával az Alvin Ailey 
Színházban három alkalommal játsszák a Carmina 
buranát. 
Új darabokkal az évad második felében találkoz-
hatnak a nézők, az előkészületek azonban már 
folynak. A Tűz című, a szenvedélyt fókuszba helye-
ző, spanyol témákat feldolgozó új est február vé-
gén látható a Szegedi Nemzeti Színház Kisszínhá-
zában. Ennek során három közkedvelt spanyol te-
matikájú darab kerül színre: a Carmen, a Bolero és 
a Bernarda Alba háza. A Carmen harmadik feldol-
gozásban kerül a 35 éves balett repertoárjára, ez-
úttal Juronics Tamás Czár Gergellyel alkot új kore-
ográfiát a tüzes cigánylány történetéből. Az együt-
tes állandó vendégkoreográfusa, Enrico Morelli  
a Bolerót állítja színpadra Szegeden. A Lorca szín-
művéből inspirálódott és korábban már bemuta-
tott Bernarda alba háza Mauel de Falla: A bűvös 
szerelem című zeneművére készült, és elsősorban 
a társulat táncosnőinek ad lehetőséget.
Tavasszal a Nagyszínházban Shakespeare egyik 
legismertebb darabjának táncadaptációja, a Lear 
produkció várja a közönséget, amelyet Juronics Ta-
más állít színpadra. A Lánglelkű projekt a pályázati 
elbírálások tolódása miatt 2023 második felében 
készülhet el, hiszen ennek kapcsán nemcsak tánc-, 
hanem zeneművek is születnek. A Petőfi-évfordu-
lóhoz kapcsolódóan, a költő szellemiségéből inspi-
rálódva, az ő egy-egy verséhez hat fiatal zeneszer-
ző ír műveket, amelyekre több koreográfus alkot 
táncműveket. 

uHRIK DÓRA PÉcs DísZPoLGÁRA 
Péterffy Attila, Pécs polgármestere és dr. Lovász 
István jegyző adta át szeptember 1-jén, a város 
napja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen 
a Pécsi Nemzeti Színházban a Pécs Díszpolgára 
címet Uhrik Dóra Kossuth-, Liszt-díjas, érdemes 
művész, táncművész, balettmester, koreográfus, 
egyetemi tanárnak, a Pécsi Balett ügyvezetőjének.

MEGÚJuLt A KöZÉP-EuRÓPA 
tÁNcsZíNHÁZ tÁRsuLAtA
Új tagokkal bővült a KET, vagyis a Közép-Európa 
Táncszínház társulata. Az együtteshez öt új tán-
cos csatlakozott, így már nyolcfősre duzzadt a KET 
csapata: Barna Krisztián, Dabóczi Dávid, Gyevnár 
Réka, Horváth Léna, Kindl Gábor, Kisbakonyi Ed-
mond, Mohai Cintia, Sinka Lídia. Az ifjú művé-
szek szeptember 30-án debütáltak a Bethlen Téri 
Színházban Mádi László Audibles című előadásá-
ban. A következő hónapokban jó néhány felújí-
tással és premierrel várja nézőit a KET; november 
4-én Mádi László: Verso című előadását láthat-
ják a Bethlen Téri Színházba látogatók. Novem-
ber 19–26. között a Sisi Őszi Tánchét, más néven  
a SŐT7-en debütál a fesztiválon a megújult társu-
lat. December 16-án K-Arcok bemutató Gyevnár 
Rékával a Bethlen Téri Színházban, a koreográfus 
Pataky Klári. 

REFLEKTORFÉNYBEN
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később indították, és az oktatói létszámát tekintve is kis 
tanszék. Úgy tűnik, jelentős fejlesztéseket kell végrehajtani.
Nem lehet becsukni a szemünket, és muszáj a korral halad-
ni. Először az egyetem jogelődjénél, az 1950-ben alapított 
Állami Balett Intézetben csak balettművészek képzése folyt. 
Később csatlakozott ehhez a néptáncosok szakiránya 1971-
ben, majd ez bővült ki a moderntánc-képzéssel. De nekünk 
az is feladatunk, hogy továbbtanulási lehetőséget biztosít-
sunk azoknak, akik szakgimnáziumba jártak. Például a pécsi 
vagy a győri iskolában nem kapnak diplomát, érettségijük 
lesz és jó esetben egy OKJ-s végzettségük. Mivel a tudásuk 
sem éri el az egyetemi szintet, nekik hoztuk létre a Táncos 
és Próbavezető Szakot (TÉP) valamennyi szakirányon: klasz-
szikus balett, modern tánc és néptánc. Ezután lépett be  
a rendszerbe a modern társastánc, a divattánc és a színházi 
tánc. A divattáncot nagyon sok gyerek műveli amatőr vagy 
sportszinten. Az országban szinte minden hétvégén vannak 
versenyek három-négy ezres létszámmal. Nekik is tovább-
lépés a TÉP, hiszen nemcsak tánctechnikát, hanem elméle-
tet is tanulnak, a végzés után pedig tanárszakra mehetnek. 
Ha valaki táncművész- vagy táncos és próbavezető diplo-
mát szerez, akkor általában táncolni szeretne. Ez a műfaj 
nagyon korspecifikus, vagyis amíg fiatal, addig tudja csinálni, 
amikor pedig úgy gondolja, hogy elég volt, akkor elkezdheti  
a tanárszakot, és kétéves továbbtanulás után megszerezheti  
a tanári mesterdiplomát. 

Van a világon olyan iskola, amely felsőfokú diplomát ad 
modern társastáncból?
Nincs. Európában rajtunk kívül kevés intézmény ad felsőfo-
kú táncdiplomát, de a modern tánc szakirány nem szerepel 
a palettájukon. A Codarcban kortárstánc- és koreográfus-
képzés van, a Paluccában kortárstánc- és pedagógusképzés. 
Mi hét szakon 22 szakirányt működtetünk, a tánccal ösz-
szefüggő képzési palettánk teljes, pontosabban most vált 
teljessé azzal, hogy a koreográfus szakon nemcsak alap-, 
hanem mesterdiplomát is lehet szerezni. Új szakok indítá-
sára is gondoltunk, például kulturális menedzsment, de az 
egyetemünk profiljába talán jobban illene a táncterapeuta-
képzés. Már felvettük a kapcsolatot egy angol partnerrel, 
hogy tudjon ebben segíteni.

Mi kell ahhoz, hogy az MTE európai vagy közép-európai 
táncoktatási központtá tudja kinőni magát? 
A brand. Sok területről sok emberrel beszéltem, és min-
denki csodálkozott, hogy nálunk micsoda eredmények van-
nak. De miért nem tudnak róla? Az elmúlt egy év alatt el-
kezdődött egy aktív kommunikációs és marketingtevékeny-
ség, de ezt még fokozni kell. Idehaza igyekszünk minél több 
médiafelületen megjelenni és szólni az eredményeinkről, de 
ahhoz, hogy fontos európai centrummá váljunk, külföldre is 
el kell juttatni a híreinket. Ebbe is komoly munkát kell be-
lefektetnünk. A külföldi magyar intézetek segítségével talán 
be lehet kerülni a külföldi táncújságokba is, hogy tudjanak 
rólunk. Mert hiába jó itt minden, ha senki nem tud róla. 

Bekerülni csak eredményekkel lehet, ha van miről írni az 
egyetem kapcsán. 
Nagyon sok haszna van a nemzetközi versenyeken való 
megjelenésnek, hiszen a gyerekek látják, hogy más iskolák-
ban hol tartanak, illetve hozzájuk képest ők hol állnak. Sze-
rencsére nagyon eredményesek a növendékeink és a hallga-
tóink. Az idén nyolc professzionális nemzetközi versenyen 
hetven nevezésünk volt, és ezek mind professzionális meg-
mérettetések voltak. Nyolc első, négy második és legalább 
nyolc harmadik helyet kaptak, valamint több különdíjat nyer-
tek, sőt kurzusokra is meghívták őket. Az a balettmester, 
aki elkíséri a gyerekeket, nemcsak a saját növendékünket 
tudja felmérni, hogy stresszhelyzetben hogyan teljesítenek, 
hanem szembesül azzal is, hogy más iskolák hol tartanak. 
Milyen a trend és merre megy a világ. Sok hallgató nyáron 
még a saját pénzét is arra költi, hogy élvonalbeli külföldi 
kurzusokra menjen. Említhetném a Royal Ballet Schoolt és  
a Holland Nemzeti Balett iskoláját, és amikor megkérdez-
zük, hogy érzik, a többiek hol tartanak, akkor azt mondják: 
nem kellett szégyenkeznünk, a legjobbak között voltunk. 
Utána szinte mindegyikük újabb meghívást kap, vagy elen-
gedik a kurzusdíjat, tehát valóban elismerik a tudásukat. 

A nemzetközi elismertséghez hozzátartozik az is, ha nem-
zetközileg elismert mesterek, alkotók, táncosok, sztárok 
járnak ide kurzust tartani. Ha eddig erre nem volt pénz, 
most jobb a helyzet? Kiket hívna szívesen? 
Eddig főleg betanító mesterek érkeztek, akik a klasszikus 

Önnek kijutott a „jóból” az első rektori évében, tavaly  
a járvány, az idén az energiakrízis kényszerít ki rendkívüli 
intézkedéseket az intézményben. Úgy tudom, külön válság-
stáb is összeült, gondolom, megpróbálják elkerülni az online 
oktatásra való átállást. Milyen intézkedések várhatók? 
Valóban azonnal létrehoztunk egy válságstábot és készült 
egy stratégiai terv is. Konzorciumot hoztunk létre több 
egyetemmel a közös gáz- és árambeszerzés érdekében. 
Együtt írunk ki közbeszerzési pályázatot egy kedvezőbb 
ár reményében, amely jelentékeny megtakarítást eredmé-
nyezhet. Sok egyetem megteheti, hogy bizonyos kurzuso-
kat eleve csak online hirdet meg, de ez nálunk, a táncmű-
vész- és táncpedagógus-képzésen nagyon nehézkes lenne. 
Ebbe már belekóstoltunk a járvány idején, és hát pokoli 
volt, hogy finoman fogalmazzak. Nehéz otthon, sőt nem 
is lehet a könyvszekrénybe vagy a hűtőgépbe kapaszkodva  
az izomzatot fejleszteni vagy legalább megtartani. Sok hall-
gatót másfél-két éven át sújtott ez a helyzet. Foggal-köröm-
mel ragaszkodunk a jelenléti oktatáshoz. Nálunk szomba-
tonként is vannak órák, és mivel eleve úgy terveztük, hogy 
vendégoktatókat hívunk, jó megoldás lehet, hogy egyszerre 
négy évfolyam gyakorol együtt hétvégente egy nagy, egybe-
nyitott teremben. Gyorsabban befejeződik az oktatás, ke-
vesebb termet kell fűteni. 

Az intenzív és hatékony izommunkához biztosítani kell az 
optimális hőmérsékletet, vagyis nagyon nem lehet csök-
kenteni a hőfokot a termekben.   
Igen, de azért eddig volt egy kis pazarlás. Néha nyitott ab-

laknál ültek a gimnáziumban, annyira befűtöttek. Nem iga-
zán lehetett szabályozni a termekben a hőfokot, de ezen 
most változtattunk. Minden radiátorra szabályozót szerel-
tek fel, és az áramszámlán is lehet még faragni. Meg kell 
tanulnia mindenkinek, hogyha kimegy egy teremből, le 
kell kapcsolnia a lámpát. A gazdasági főigazgatónk naponta 
újabb és újabb beszerzésienergia-árakkal találkozik, amelyek 
hol le-, hol felmennek, és a szakembereink folyamatosan 
törik a fejüket újabb és újabb megoldásokon. Előremenekü-
lésként igyekszünk minél több külföldi hallgatót megnyerni, 
hogy nálunk tanuljon. Ők ugyanis pénzt hoznak, vagyis nem 
a kormány finanszírozza az oktatásukat. A hazai tanulóink 
többsége állami ösztöndíjas, de egy külföldi, főleg az angol 
nyelvű képzésért nem keveset fizet.

Keleti nyitás?
Igen, elsősorban az. Nemrég egy kínai céggel kötöttünk 
szerződést, amelyik vállalta, hogy még ebben a tanévben 
elindít egy előkészítő évet 250 érdeklődőnek modern tár-
sastánc szakirányon. Az oktatóink kiutaznak, angol nyelvet, 
valamint a tánc alapjait tanítják, tavasszal pedig egyetemi 
felvételit tartunk és kiválasztjuk azt a 60 főt, akik a 2023-
ban induló táncos és próbavezető szakirányon Budapesten 
tanulhatnak. Mivel három évig itt lesznek, két szakirányon is 
kaphatnak diplomát.

Az MTE oktatása felöleli a táncműfajok és -irányok szin-
te teljes spektrumát, a zászlóshajó pedig a klasszikus balett 
mint legrégebbi szak. A modern társastánc szakirányt jóval 

F O D O R N É  M O L N Á R  M Á R TA

BESZÉLGETÉS FODORNÉ MOLNÁR MÁRTÁVAL, A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM REKTORÁVAL 
A MODELLVÁLTÁS ELMÚLT EGY ÉVÉNEK HASZNÁRÓL, A BRANDÉPÍTÉSRŐL, A KELETI NYITÁSRÓL, 
AZ ÚJ SZAKIRÁNYOKRÓL, AZ ÉLVONALBA KERÜLÉSRŐL, NEVES BEL- ÉS KÜLFÖLDI VENDÉGTANÁROKRÓL, 
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Nem lehet becsukni a szemünket, 

muszáj a korral haladni 
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balett és a modern tánc végzőseivel állítottak színpadra dara-
bokat a vizsgakoncertek számára. Tavasszal a neves amerikai 
koreográfus, Robert North asszisztense jött hozzánk A ha-
lál és a lányka című darab betanításához. Roberto Bondera,  
a varsói balett igazgatója pedig a klasszikus balett vizsga-
előadás kortárs részét kreálta. A modern évfolyamhoz 
Domoszlai Edit táncművész, betanító mester Izraelből jött, 
Mészáros Máté pedig szintén külföldről tért haza. Ilyen meg-
hívások ezt követően is lesznek, de egy-egy kurzusra vagy 
hosszabb időre is szerződtetünk mestereket. Például Gregor 
Hatala nemzetközi táncművész, koreográfus, balettmestert 
Bécsből és a Nemzeti Balett vezető balettmesterét, Aradi 
Máriát, valamint Dózsa Imrét is szeretnénk megnyerni.
Az egyetem kuratóriumi tagját, if j. Harangozó Gyulát és az 
MTE Művészeti Tanácsának elnökét, Nagy Tamást szintén fel-
kérjük tréningek, kurzusok megtartására. Ősszel egy hónap-
ra várunk egy kazah mesternőt, aki a felsőbb évfolyamoknak 
tart majd órákat, és ezeket az alkalmakat a tanáraink bármi-
kor látogathatják. A mesternő külön repertoárórát is tart. 
Szeretnénk megnyerni Anna Tsygankovát (Anna Cigankova) 
a Holland Nemzeti Balett orosz származású első szólistáját. 
Nála a nyelv sem lesz probléma, mert tud magyarul, a Ma-
gyar Állami Operaház szólistája volt. Várjuk Olga Melnyikovát, 
a drezdai Palucca Táncművészeti Főiskola tanárát is. 

Évekkel ezelőtt komoly érvágás volt az oktatásban, amikor 
a Nemzeti Balett tagjainak beosztása úgy változott, hogy  
a reggeli órákat már nem tudták megtartani az egyetemen. 
Ezzel lényegében aktív szólista már nem adhatta át a friss 
színpadi tapasztalatát. Mondhatni alig várják, hogy valaki 
nyugdíjba menjen, és azonnal lecsapnak rá. Kikkel bővült 
a tanári kar az idén? Nagy nehézség, hogy míg korábban 
az Operaház munkarendje olyan volt, hogy 10-től délután 
2-ig, majd este 6-tól tartott a gyakorlat és a próba, így a leg-
nagyobb művészek is tudtak tanítani az egyetemen. Most 
ez már nem lehetséges. De épp befejezte a pályáját a Nem-
zeti Balettnél Bajári Levente Harangozó-díjas táncművész, 
aki most már az egyetem munkáját segíti. 

Ön nemcsak rektor, hanem a végzős klasszikus balett 
lányévfolyam vezető balettmestere is. Az utolsó nagy vizs-
gaelőadásuk a koncertvizsga lesz nyár elején, és erre ősz-
szel már elkezdenek készülni. Gyakran ősbemutató a vizs-
gaelőadások egy része, mire készülnek az idei végzősök? 
Ősbemutató nem lesz, de magyarországi premier igen. Ter-
veink szerint a műsor első része Hans van Manen Adagio 
Hammerklavierja lesz, amit Beethoven Hammerklavier 29. 
zongoraszonátájának adagiójára koreografált a holland alko-
tó három párra. A második részben klasszikus balettdarabok 
következnek, majd a harmadik felvonásban lesz a magyaror-
szági premier, Jacopo Godani, a Dresden Frankfurt Dance 
Company olasz származású művészeti vezetőjének egyik 
műve. A társulatával itt volt tavasszal a Budapest Táncfesz-
tiválon, a Nemzeti Táncszínházban találkoztunk velük, és ott 
meg is született a megállapodás köztünk. Korábbi táncosa 
és egykori növendékünk, Darai Tamás segít majd a beta-
nításban. Ez egy nagyon kortárs darab lesz. Van varázsa 
annak is, amikor a hallgatóinkra készül egy darab, de azért 
ez mindig rejt magában kockázatot. Hiszen lehet valaki  
a legnagyobb név a szakmában, időnként becsúszhat egy-
egy gyengébb produkció.

Belefutottak már ilyenbe? 
Már jó párszor. Ha egy kész művet vesz meg az ember, ak-
kor nincs meg ez a kockázat. 

Milyen a mostani két végzős klasszikus balett évfolyam? 
Milyen elhelyezkedési esélyeik vannak? Külföldre men-
nek? Idehaza maradnak? Mindig van egy csillag közöttük, 
milyennek látja őket? 
Nagyon jó évfolyam, a fiúk és a lányok is. Igazából még 
nem beszélgettünk arról, hogy ki hová szeretne menni, bár 
már legalább két éve mondom nekik, hogy jó lenne kö-
rülnézniük. Az egyetemen létrejött egy karrieriroda, amely 
segíti a szerződéskötést, az elhelyezkedést a munka világá-
ban. Kezdve onnan, hogy miképp kell jó önéletrajzot írni, 
egy portfóliót és videót összeállítani vagy hogy mit vár el  
a munkáltató egy próbatáncon. Fontos, hogy a munkaválla-
ló először nézzen körül, és valóban csak olyan helyre men-

jen el próbatáncolni, ami tetszik neki. Belefutottak már abba 
a hallgatók, hogy elmentek egy együtteshez, és két hét múl-
va jöttek rá, hogy „nem is ezt a lovat akarták”. Mindenképp 
segíteni kell őket, hogy a számukra legideálisabb helyet ta-
lálják meg. Meg kell tanulniuk, hogy hogyan kell maguk után 
adót és társadalombiztosítást fizetni, próbáljuk őket az élet-
re felkészíteni. A tanár szakosoknál az elhelyezkedési ráta 
szászázalékos, és ezt nem mi mondjuk, az Oktatási Hivatal 
méri fel. A tanár szakon mindenki pontosan tudja, hogy hol 
fog tanítani. A művészképzésen is nagyon jó az elhelyezke-
dési arány. A diplomakövetési rendszer alapján, amely az 
előző három évet veszi alapul, az átlag 14 végezettből 5-6 
Magyarországon helyezkedik el, 6-7 külföldön, és mindig 
van egy, aki nem a szakmájában, de továbbtanul egy másik 
egyetemen. Ez fantasztikusan jó arány, mert hol van az az 
univerzitás, ahol a végzettek 95 százaléka el tud helyezkedni 
a végzettségének megfelelőn három hónapon belül.

Négy városban (Szeged, Oroszlány, Eger, Székesfehér-
vár) hoztak létre Előkészítő Balett Stúdiókat, Vidéki Tehet-
ségcentrumokat, amelyekkel olyan bázist alkottak, amivel 
ellensúlyozni lehet, hogy manapság az utcáról nem jön-
nek be felvételizni több ezren, még több százan sem. Mi-
lyen eredményeket hozott ez? 
Nincs ma olyan 9-10 éves gyerek, aki jó alkatú, szeret mozog-
ni és még nem csinált semmit. Vagy sportolt, vagy táncolt egy 
alapfokú művészeti iskolában, esetleg egy amatőr tánciskolá-
ban. A szülőknek nagy megnyugvást adnak ezek az előkészítő 
balettstúdiók, mert ha valóban alkalmas a gyerek a professzi-
onális táncművészképzésre, akkor itt jó kezekben lesz, és nyíl-
egyenes útja van az egyetemre. Az amatőr iskolák is nagyon 
sok tehetséges gyereket tanítanak, de nem érdekük, hogy el-
küldjék az egyetemre a legjobbat, hiszen akkor nem lesz, aki 
táncolja nála a főszerepet. Keressük a megoldást erre is. 

Huszonegy intézmény váltott fenntartót és modellt egy 
évvel ezelőtt, köztük a Táncművészeti Egyetem az egyik, 
amely maga kezdeményezte az átalakulást annak remé-
nyében, hogy jelentős fejlesztéseket tud majd végrehajta-
ni a többletforrásokból. Mit tudtak kihozni ebből a lehető-
ségből az elmúlt egy esztendőben? 
Én is élharcosa voltam annak, hogy a mi egyetemünk is egyi-
ke legyen a modellváltóknak. Tulajdonképpen nem kellett na-
gyon harcolni a kollégákkal, a szenátus is támogatta a tervet. 
Mindenki érezte, hogy most van lehetőség a továbblépésre, 
és nem szerettünk volna lemaradni. Van egy fenntartóváltás, 
mert az újonnan létrejött kuratórium az egyetem fenntar-
tója, de a forrásokat az állam biztosítja. Minden modellváltó 
intézménnyel 25 évre szóló keretszerződést kötöttek, amely 
továbbra is biztosítja az állam szerepét a finanszírozásban. 
Velünk egy ötéves kontraktus is létrejött, amely alapján az 
egyetemünk a korábbi támogatási keret több mint a duplá-
ját kapja. Cserébe a szakminisztérium különböző elváráso-
kat fogalmazott meg, amelyek szerintem teljes mértékben jo-
gosak. Például mérni kell a végzettek elhelyezkedési rátáját,  
a hallgatók kreditarányos teljesítését, előrehaladását. Több in-

tézménynél elfordult, hogy valaki egy ötéves egyetemet tíz 
év alatt fejezett be, ami nem igazán hatékony oktatási rá-
fordítás. Ezeken felül vállaltuk, hogy meghatározott számú 
új koreográfiát mutatunk be, beavató színházi előadásokat 
tartunk, a nemzeti táncörökség megőrzéseként nagy magyar 
koreográfusok alkotásait visszük színre. Mi nem tudunk intéz-
ményi rangsorokba bekerülni, mert ilyen nincs a táncművé-
szeti egyetemek között, de az mérce lehet, hogy a nemzetkö-
zi versenyeken milyen eredményeket érnek el a hallgatóink. 
Ezek mind befolyásolják a finanszírozásunkat, de úgy gondo-
lom, hogy mindez teljesen jogos.

Mi az, amit a többletpénzből meg tudtak valósítani, ami 
már régóta időszerű volt? Kiss János, a kuratórium elnö-
ke, miután szemlét tartott a campuson, a testület felállását 
követően szinte azonnal kicseréltette a kollégium beren-
dezéseit. De gondolom, ezt követte más intézkedés is.
Az nem egyetemi költésvetésből történt, hanem a kurató-
rium saját pénzalapjából újították fel részlegesen a kollégiu-
mot. De hogy mi is lett a pluszpénzből: a legfontosabb az 
volt, hogy az oktatók bére rendeződjön, mert nagyon meg-
alázó fizetések voltak. Nem lettek mamutgázsik, de jelen-
tősen megemelkedtek. Mivel most öt évre előre ismerjük  
a forrásainkat, már nem az van, hogy ha valamit nem költünk 
el, az elveszik. Tudunk tartalékolni egy későbbi beruházás fe-
dezésére. Sokkal jobban lehet tervezni ezzel a szisztémával, 
emellett pályáztunk is. Nyertünk forrásokat például a szak-
mai épület gépészetének korszerűsítésére. Hőszivattyút, va-
lamint napelemeket szerelünk fel, így jövő ilyenkor nem fogok 
aggódni, hogy miből fizetjük ki a gázszámlát. 
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Prof. Téri Evelyn a kilencvenes évek elején balettmesterek, 
balettművészek és balettnövendékek elismerésére alapítot-
ta a Tériné Horváth Margit-díjat, nevelőanyja, az Opera-
ház egykori balettművésze és balettmestere tiszteletére.  
Az idén, hosszabb szünet után, a Noverre Alapítvány köz-
reműködésével újra átadta a rangos elismerést az egyetem, 
ezzel is ösztönözve tehetséges fiatal növendékeit és hallga-
tóit. A díjat a mesternő és az MTE Művészeti Tanácsa ítélte 
oda, a hozzá járó összeget Téri Evelyn adományozta, ebben 
az esztendőben Dobra Jankának.
Téri Evelyn Budapesten született, de Bécsben él és dolgo-
zik. Korábban kitüntetéssel végzett az Állami Balett Intézet-
ben, szép nemzetközi karriert futott be Magyarországon, 
Németországban, Franciaországban, Japánban és Dél-Ame-
rikában balettszólistaként. Koreográfusként, oktatóként  
és vezetőként is maradandót alkotott. 

Igaz, hogy Horváth Margitnak nem csak a tudása, a szigo-
ra is hihetetlen volt?
Mit mondjak? Igaz. Féltem tőle én is.

Mit jelent ez pontosan?
Máshonnan kezdem, de ide fogok visszatérni, ha megengedi. 

Tudja, regényalak vagyok. Ezt írta az irodalomtanárunk rólam 
annak idején. Ő volt az osztályfőnököm, és egyszer valaki az 
osztályból meglátta, hogy mindenkiről jellemzést ír. Így derült 
ki, hogy az ő szemében én egy regényalak vagyok. Mi meg úgy 
hívtuk őt, hogy Papramorgó. Nagyon szerettük… A nevem 
mellé a kis könyvében az volt odaírva, hogy Szigeti Evelin – ak-
kor még – regényalak. Mit mondjak, jól ismert engem, mert 
összességében végül az egész életem egy nagy regény volt.

Ennyi tapasztalattal, ilyen életúttal a háta mögött miért 
tartja fontosnak mint alapító, hogy Tériné Horváth Margit-
díjat kapjon egy fiatal táncos, egy fiatal művész? Adhat ez 
igazi erőt, lendületet a pályafutásában?
Úgy gondolom, hogy igen, mert ugyan fiatal, de már most 
majdnem belépett a nemzetközi balettéletbe. Komoly ver-
senyeken indul, a Magyar Táncművészeti Egyetem kiváló 
képzést biztosít a számára, és amikor többször is láttam, 
remekül teljesített. Nincsenek véletlenek. Láttam Dobra 
Jankát kilencéves kislányként, amikor Győrből átjött arra  
a világversenyre, amit Bécsben rendezek, ahol díjazott lett, 
ráadásul kategóriaelső. A táncművészetben a versenyt nem 
úgy kell érteni, mint a sportban. Itt már az is rang, ha valaki 
elindulhat rajta.

        
          „Tudja, hogy miért tanulunk balettet? 
          Nem, mert a választ akkor kapja meg valaki,
          amikor színpadra lép. Akkor érezzük 
          a varázst, az élményt. 
          Ott a válasz, ami a táncban rejlik.”

Miért adnak át díjakat, ha a válasz a színpadon van?
Ennek is két oldala van. A fiatal művészeket támogatni kell 
anyagilag és művészileg is. A balettművészet majdnem luxus, 
hiába állami egy egyetem, egy balettiskola. Kell egy kosztüm, 
még egy spicc-cipő, ide is, oda is el szeretnék menni, előtán-
colni, fellépni, próbálni, dolgozni… Nagyon kemény pálya. 
Arról nem is beszélve, hogy aztán jön a „hátizsákot fel” idő-
szak. Jelentkezés az egyik színházba, majd a másikba, aztán 
a várakozás, hogy ki szeretett bele, ki veszi fel. Azt sem árt 
tudni, hogy nem mindig azért nem vettek fel valakit, mert 
nem olyan jó, hanem egyszerűen nem azt a típust keresik. 
Ez csak egy kis ízelítő. Kemény pálya ez, azonban csodála-
tos, amelyben szükség van a támogatásra. Úgy gondolom, 
hogy Dobra Janka megérdemli a támogatást. Ezt nem mint 
regényalak, hanem mint táncművész mondom.

A díjat Horváth Margitról nevezte el. Milyen ember volt  
a nevelőanyja? Adna nekünk egy szemelvényt a „regé-
nyéből”?
Rendkívüli személyiség volt. Több mint negyven éven ke-
resztül a Magyar Állami Operaházat szolgálta mint magán-
táncosnő, később balettmester. Annak idején Oláh Gusz-
táv mondta róla, hogy ha Mancuska nem nő lenne, ő lenne  
a balettigazgatónk. Más idők voltak akkor. Azonban nem csak 
a szigora és a tudása volt hihetetlen. Amikor jöttek az orosz 
balettmesterek, hogy a háromfelvonásos baletteket betanít-
sák, A diótörő volt az egyik első. Ne is kérdezze, nyolcéves 
koromban már táncoltam benne. Annak idején minden vasár-
nap A diótörő volt, de néha még év közben is, én pedig min-
dent eltáncoltam benne. Azonban mint általában, itt is a kez-
det a fontos. Horváth Margit, Manci művésznő volt az első, 
aki az orosz mesterektől átvette és tovább tanította, éltette 

évtizedeken keresztül A diótörőt. Nyolcévesen egy karácsony 
előtti időszakban, miután csak emiatt azt füllentettem, hogy 
nem megyek haza, bekerültem a darabba. Ott voltam tehát, 
és beosztott a három kis lepkébe, ami már szóló volt. Nyolc-
évesen az egy nagyon nehéz tánc, egy beugrást elrontottam, 
és bizony elszámoltam magam. Mivel neki abszolút hallása 
volt, rögtön tudta, hogy nem hétre, nyolcra érkeztem. Rám 
kiabált: „Mit csinálsz te? Repülőgépet csináltatok belőled!” Ez 
azt jelentette, hogy kidobat a balettiskolából. Összetörtem, 
mivel nekem ez volt az életem. Tényleg nagyon szomorú let-
tem, nem akartam tovább élni – egyébként életemben elő-
ször és utoljára. Már másztam fel a hosszú fűtőtesten, mert 
ki akartam ugrani az ablakon az Operából a tetőn. Persze  
a gyerekek rögtön szóltak neki. Behívatott. „Mit akarsz te csi-
nálni? Kiugrok az ablakon, mert Manci művésznő azt mondta, 
hogy repülőgép lesz belőlem a balettiskolában, de a gyerekek 
visszahúztak” – mondtam, és kiszakadt belőlem az igazság. 
Dőltek belőlem a szavak, hogy nem mondtam igazat, mert 
nekem is ki kell menni a kollégiumból és nincs hová mennem. 
„Ha kidob az iskolából, akkor nem tudok hová menni, kollégi-
um nincs, haza meg már nem mehetek…” – csak dőlt belőlem  
a panasz. Horváth Margit pedig egyszer csak megelégelte. 
Értem, mondta, és meghívott magához karácsonyra. Így kez-
dődött a mi együttlétünk. A két hétből tizenegy év lett, és 
amikor 56-ban az édesapám Szigeti név alatt disszidált, végleg 
adoptáltak. Imádtak, neveltek, és azt, hogy megálltam az élet-
ben a helyemet, neki köszönhetem meg a táncnak.

Mi az, amit ebben a 11 évben igazán megtanult tőle?
Mindig azt mondta:

        „Olyan, hogy nem tudok valamit, fáradt vagyok, 
        az nem létezik. Nincs! 
        Ezt a szót egy táncosnő nem ismeri.”

Ez lett az életmódom, persze amellett, hogy imádtam  
a balettet. Ezt kívánom Dobra Jankának is, akiben ugyan-
ilyen akaraterőt láttam. Ezért is kapta most ő a Horváth 
Margit-díjat. 

MESTEREK

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÉN TÉRI EVELYN NEMZETKÖZILEG 
ELISMERT BALETTMŰVÉSZ ÉS MESTER, A BÉCSI ÁLLAMI OPERAHÁZ BALETTAKADÉMIÁJÁNAK TANÁRA 
ÁTADTA DOBRA JANKA VIII. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓNAK A TÉRINÉ HORVÁTH MARGIT-DÍJAT. A KIVÁLÓ 
MŰVÉSZNŐVEL MEZEI DÁNIEL BESZÉLGETETT A DÍJ NÉVADÓJÁRÓL, GYERMEKKORÁRÓL ÉS A FIATAL 
KITÜNTETETTRŐL. 
I Forrás: www.mte.eu Fotó: Csillag Pál, Opera Archívum, Csípán Csenge 
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Pontosan azt hozza, amit egy szóval életigenlésként jeleznek  
a fülszövegek, ám az előadásból az is kiderül, hogy a drámai véná-
ja sem alábecsülendő. Mellette az íróként feltűnő Szabó Márton 
kicsit egyszínűbbnek és visszafogottabbnak tűnik, pedig nagyon 
is pontos, és jellegzetes figurát teremt. Marinanak az özvegy sze-
repében feltűnő Frank Edinával alkotott kettőse megkapó jele-
neteket eredményez. Kiemelkedő még Ananké, a sors, a végzet 
istennőjeként látható Marina Pérez Ahedo, aki a drámaiságot te-
kintve nagyon erőteljes karaktere az előadásnak, zsigeri őserővel, 
gyönyörűségesen kimunkált táncmozdulatokkal dolgozik. A kore-
ográfusok ügyességét is dicséri, hogy kiemelték őt a Párkák szere-
pei közül (a korábbi változatban négy Párka volt, itt három, plusz 
Ananké) és „önállósították”, ezáltal a történet is kicsit éteribb, 
szimbolikusabb, megemeltebb színezetet kap. 

„Zorbász… megtanított arra, hogy szeressem az életet, s ne fél-
jek a haláltól” – fogalmaz az író könyve bevezetőjében, és ne 
feledkezzünk meg arról sem, hogy maga a könyv is filozofikusan 
gondolkodik a táncról. A regény végén ezt olvashatjuk: „Ugrott 
egyet, szárnnyá vált keze-lába. Szálegyenes testtel rúgta föl magát 
a levegőbe, s ahogy ott láttam őt ég és föld között, öreg, lázadozó 
arkangyalnak néztem. Mert Zorbásznak ez a tánca csupa csábí-
tás, makacsság és lázadás volt. Mintha ezt kiáltaná: »Mit tehetsz, 
Mindenható? Semmit – legföljebb megölhetsz. És ha megölsz? Mit 
bánom én: kimondtam, ami a szívemet nyomta, táncolnom is si-
került – semmi szükségem sincs terád!« Néztem Zorbászt, ahogy 
táncol, és életemben először éreztem meg az ember démoni láza-
dását, hogy legyőzze a súlyt és az anyagot, az ősi átkot. Gyönyörköd-
tem kitartásában, a fürgeségében, a gőgjében: ott, a fövenyparton 

Zorbász erőteljes lépteire földerengett a hajnalcsillagú emberi tör-
ténelem.” A tánc mint az anyagszerűség legyőzésének eszköze-lehe-
tősége, a földről az ég felé rugaszkodás csodája nem véletlenül fogal-
mazódik meg Zorba, a görög emblematikus szirtakijában. Szinte úgy 
dacol az éggel, mint Az ember tragédiájában Ádám. Ez a gyönyörű és 
fájdalmas-félelmetes kettőssége az embernek, az egyszerre anyagsze-
rű és szellemszerű létezés egyik legpontosabb kifejeződését kaphatja 
meg a táncban, ezért mindenképp érdemes volt adaptálni a regényt 
táncszínpadra. De persze nem csak ezért… 

Azt gondolom, nem véletlenül, sokkal inkább sugallatosan nyúltak 
Pécsett Zorba/Zorbász történetéhez. Most, amikor évek óta jár-
vány, a szomszédunkban jelenleg is tartó brutális háború, állandó 
tragédiák, félelmek és szorongások közepette éljük az életünket, 
ideje lenne megtanulni a legfontosabb túlélési stratégiát, amelyhez 
– ha úgy tetszik – nagyon jó receptet kínál a mű és a belőle ké-
szült színpadi változat végső soron egyszerű üzenete: élj, ha túlélni 
akarsz. Ez pedig nem megy másként, mint hogy megtanuljuk meglát-
ni a mindennapi csodákat. Ahogy a könyv egyik idézetéből olvassuk: 
„Az Isten örökösen arcot cserél, és jó annak, aki felismeri minden 
egyes álarc mögött. Néha egy pohár friss víz, néha egy térdünkön 
lovagló kisgyerek; hol egy kikapós menyecske, hol egy reggeli séta.” 
Akkora problémáink vannak, hogy azokba percenként belepusztul-
hatunk, inkább próbáljuk meg a magunk javára fordítani a nehéz-
ségeinket, és élvezni azt, ami van, nem pedig azon keseregni, ami 
nincs. „Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…” 
– ezzel az idézettel ajánlja a Pécsi Balett Zorba című előadását. Meg 
kell nézni, és biztosan találunk valami jót, amiért érdemes holnap 
felkelni, és akkor meghalljuk a zenét. 

Mire a végére érünk, megértünk mindent – ez igaz az életre, 
akár egy életszakaszra, a kapcsolatainkra vagy akár egy előadás-
ra. Mindez persze közhelynek tűnhet, ám a közhelyek nagy igaz-
ságokból születtek. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogyan 
akarjuk megérteni a világot, önmagunkat, másokat, illetve hogyan 
reagálunk a világra, önmagunkra, másokra. Az sem mindegy, ho-
gyan megyünk egy úton, fáradtan, néha meg-megállva, kényszerű 
kitérőkkel, amelyek a határozatlanságunkból fakadnak, vagy gyor-
sabban haladva, esetleg céltudattal, miközben megpróbáljuk ma-
gunkat jól is érezni. Leegyszerűsítve persze, de ilyen gondolato-
kat ébreszt Níkosz Kazandzákisz Zorbász, a görög című regénye, 
amelyet sokan az életigenlés, a pozitív gondolkodás alapművének 
tartanak. A művet az Anthony Quinn főszereplésével bemutatott 
1964-es film tette világszerte közismertté, és bár egy film sosem 
lehet képes maradéktalanul átadni az adaptált regény hangula-
tát, ennek a változatnak valamennyire sikerült megmutatnia azt az 
életfilozófiát, azt a különleges atmoszférát, amely a kiváló regény-
nek is sajátja. Míkisz Theodorákisz, aki a film zeneszerzője volt, 
1988-ban egy egész estés balettet komponált Zorba történetére. 
Ezt dolgozta fel Böhm György librettójából kiindulva 2000-ben 
 a Pécsi Balett, és ezt elevenítették most fel vadonatúj alkotógár-
dával a pécsiek.
Az összekötő kapocs Uhrik Teodóra, aki a korábbi színpadi vál-
tozatban Madame Hortense szerepét táncolta, a kritikák tanúsá-
ga szerint parádésan. Ő most dramaturgként jegyzi az előadást, 
amely szintén Böhm György átiratára alapoz.  

mindenféle darabosság nélkül, magától értetődő természetesség-
gel olvadnak össze a különböző megfogalmazásmódok. A díszlet 
(Cziegler Balázs) rendkívül plasztikusan hozza a dél-mediterrán 

világot, annyira nem is feltétlenül a görögökre specializáltan, hi-
szen ez a kép lehetne szinte bárhol a mediterrán világban, Olasz-
országban, Spanyolországban, de akár Marokkóban is el tudnánk 
képzelni hasonló helyszíneket. Nagyon ötletes az oldalsó díszlet-
falak mozgatása, rendkívül gyors helyszínváltást tesz lehetővé, 
ugyanakkor az, hogy a táncosok tologatják, annak komoly szerepe 
van: a falu népe mindenütt ott van, mindent látnak és meghatá-
roznak. Ugyanilyen általánosak, viszont nagyon szépek a jelmezek 
(Túri Erzsébet), éppen csak leheletfinoman idézve a helyi visele-
tet, viszont markánsan megjelenítve a zártságot, amely a falu tár-
sadalmát meghatározza már az alapműben is (és persze minden 
hagyományos falu zártságát idézi). Az előadás egész látványvilága 
igen erősnek bizonyul, a színpadkép kontrasztossága nagyon ha-
tásos (ezt a remek világítás is megerősíti), a fekete ruhák-fehér 
falak ellentétpárjába mindössze Madame Hortense figurája hozza 
be a színeket.

Madame Hortense, ahogy a húsz évvel ezelőtti változatban, úgy 
most is központi alakja az előadásnak, akit ezúttal is meghatározó 
művész táncol. Pontosabban nem is táncol, hanem él. 

„Bozsik Yvette szinte főszereplővé dagasztja a figurát,
 játszik, él, brillírozik, egyszerre sírunk és nevetünk rajta

 (úgy látszik, a clownságot itt sem tudja levetkőzni 
– persze nagyon is jó értelemben). Nemcsak táncosként közelíti 

a szerepet, hanem igazi, teljes színházi jelenséggé válik. 
Kiugró alakítás. A címszerepben látható Koncz 

Péter telitalálat: némiképp robusztus alkata, sugárzó derűje, 
energikus mozdulatai abszolút 

alkalmassá teszik a figura megjelenítésére.”

Z O R B AA tánc az ember démoni 
lázadása a nehézségekkel szemben

Juhász Zsol t / Zachár Lóránd: Zorba 
Pécs i Ba let t ,  2022 . szeptember 4 . , 
Nemzet i Táncsz ínház 

A ZORBA CÍMŰ PRODUKCIÓVAL NYITOTTA MEG AZ ÉVADOT SZEPTEMBER 4-ÉN A NEMZETI 
TÁNCSZÍNHÁZ. A PÉCSI BALETT ELŐADÁSA VOLTAKÉPPEN EGY REMAKE, HISZEN 2000-BEN 
MÁR MŰSORON VOLT NÁLUK A NÍKOSZ KAZANDZÁKISZ REGÉNYÉBŐL KÉSZÜLT PRODUKCIÓ. 
A MOSTANI ELŐADÁS ÚJ MEGKÖZELÍTÉS, AMIT AZ IS JELEZ, HOGY KÉT KÜLÖNBÖZŐ MŰFAJBÓL 
ÉRKEZŐ RENDEZŐ-KOREOGRÁFUS MUNKÁJA. JUHÁSZ ZSOLT, A DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES 
MŰVÉSZETI VEZETŐJE, VALAMINT ZACHÁR LÓRÁND ÁLMODTA SZÍNPADRA A DARABOT. 
A PÉCSIEK ZORBÁJA ZAJOS SIKERREL DEBÜTÁLT A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZBAN.  
I Szöveg: Ungvári Judit Fotó: Juhász Éva  
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Irodalmárként foglaltam helyet a zsúfolásig megtöltött né-
zőtéren, nem kis kíváncsisággal és érdeklődéssel érkezve, 
hiszen Gárdonyi városában a szó nemes értelmében (és kü-
lönösen egy emlékévben) elkísér minket az a kultusz, amit 
egy történelmi regény, az Egri csillagok teremtett. Most 
viszont át kell lépnünk egy határt, hiszen egyrészt nem a 
könyvről, másrészt a szó klasszikus értelmében nem irodal-
mi előadásról van szó. Topolánszky Tamás rendező-kore-
ográfus, a GG Tánc Eger igazgatója kiváló érzékkel egy alig 
ismert, ám dramaturgiájában és témájában friss Gárdonyi-
szöveg táncszínházi feldolgozását vállalta. A novellafüzér (de 
keretes epikus szerkezete alapján akár kisregény) tizenkét 
agglegény szerelmi csalódását meséli el – majd befejezés-
ként a tizenharmadik agglegény könnyes-bús boldogságát 
–, és ebből választott Topolánszky és koreográfuscsapata 
öt elbeszélést, amelyek egymást kiegészítve és egymással 
párbeszédet folytatva jelentek meg az egri Gárdonyi Géza 
Színház stúdiószínpadán. A kissé íves játékteret hátul vetítő-
vászon egészítette ki, ahol rövid, hangalámondásos filmjele-
netek és feliratok egészítették ki a színpadi látványt.

De hogyan lesz az irodalomból, ráadásul egy regényből 
táncelőadás? Képes-e történetté válni egy másik nyelvet 
használó műfaj segítségével a színpadon test- és mozdu-

latkomplexum? Úgy vélem, e műfaji határátlépések esetén 
épp az kínálja a legfelemelőbb élményt, hogy a nyelv vará-
zsa helyett más kifejezőeszközök szimbolikus hálójában kell 
egy kicsit elvesznünk, és olyan összművészeti tapasztalatra 
szert tennünk, ami az irodalmi szöveg olvasásához képest 
egész más feloldódást kínál.

A Hosszúhajú veszedelem egri előadása mesterien élt ezzel 
az összművészeti lehetőséggel. A darab nyitányában a tizen-
két bevonuló táncos (Adai-Simon Sarolta, Anna Manetti, 
Ellenbacher Kamilla, Emődi Attila, Fodor Sára, Forczek Jan-
ka, Martina Tizzi, Plita Márk, Póda Petra Piroska, Suba Sán-
dor, Szalai-Bordás Ádám, Varga Dániel) a kiválóan eltalált 
koreográfia, az egyszerre az előző századfordulót és a kor-
társ divatot idéző zseniális jelmezek, a klasszikus, hangsze-
res zene és a modern techno összjátéka rögtön berántja  
a nézőt egy sajátos szimbolikát használó világba, ahol 
mindennek jelentése van. A Gárdonyi-ábrázolásokról is is-
mert, és a mű szövegében is hangsúlyosan megjelenő bajusz-
ábrázolás hosszú bajuszként szépen rímel a cím hosszúhajú 
szavára, emellett a női táncosokon jelként megjelenő bajusz 
ügyesen ábrázolja – egyben karikírozza – a tizenkét legény 
jelenlétét. 

REZGÉSEK A SZÍV GYÖKERÉN  
Ku l c s á r  /  Fe led i  /  G rec só /  Ha l á s z  /  Topo láns z k y : 
Hos s zúha jú  ves zede lem 
GG Tánc  Ege r,  2022 .  s zeptember  21. , 
X I .  Eg r i  S túd iós z í nhá z i  Tánc fe s z t i v á l , 
Ege r,  Gá rdony i  Géza  Sz í nhá z 
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EGY KLASSZIKUS MŰ CSAK AKKOR ÉL TOVÁBB, HA A MINDENKORI BEFOGADÓT KÉPES ANNAK SAJÁT 
VILÁGÁBAN IS MEGSZÓLÍTANI, AZAZ ÉRDEMES ÚJRAOLVASNI – VAGY ÉPPEN ÚJRAALKOTNI. ERRE 
VÁLLALKOZOTT A GG TÁNC EGER, AMIKOR A XI. EGRI STÚDIÓSZÍNHÁZI TÁNCFESZTIVÁL KERETÉBEN 
– AZ EGRI SZÍNHÁZ NÉVADÓJA, GÁRDONYI GÉZA HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA IS EMLÉKEZVE 
– GÁRDONYI HOSSZÚHAJÚ VESZEDELEM CÍMŰ NOVELLAFÜZÉRÉT DOLGOZTA FEL A TÁNC NYELVÉN, 
EGYSZERRE MEGIDÉZVE ÉS ÚJRATEREMTVE EGY KLASSZIKUS ÉS KIFEJEZETTEN KANONIKUS SZERZŐ 
EGYÁLTALÁN NEM KANONIZÁLT MŰVÉT.  I Szöveg: Kusper Judit Fotók: Gál Gábor 

A kar öt férfitáncosának mozdulatai egyszerre kifinomul-
tak, határozottak és összetartók, az első epizódban ötösük  
a férfiak összetartását, közösséggé formálódását jeleníti 
meg, hiszen az előadás során talán itt találkozunk a testbe-
széd egyik legmarkánsabb elemével, az érintéssel. Míg ké-
sőbb elsősorban a páros táncjelenetekben láthatunk hosz-
szabban kitartott érintéseket (elsősorban kézfogásokat), 
addig a nyitójelenetben hangsúlyos fej- és vállérintés, hosz-
szabb ölelés is előfordul, ezzel is érzékeltetve az öt legény 
összetartását. E szövetségen kívül viszont az elmaradó vagy 
egymást kergető mozdulatok, a szétváló és a másik érin-
tését csupán vágyó kezek, a kibomló ölelések vagy épp  
a földre hanyatló testek a mozdulatok távolodására hívják 
fel a figyelmet, a férfi-nő kapcsolatok közelítő mozdulatai 
pedig túl erőteljesek, erőszakosak (tépés, rángatás, ellökés). 
A testek e kifinomult kommunikációja is érzékelteti az örök 
keresést, az „örök harc és nász”-t, a folyton körbekeringő 
vágyat, amely nem találja meg a beteljesülést. 

nem csupán a karok, a lábak és a törzs magabiztos tánca va-
rázsol el bennünket, hanem az érzelmek kifejezésében nem 
kis szerepet játszó arc is, amely mindannyiuknál érzékenyen 
reflektál a táncelőadás történetére. A sokaságból néhány 
jelenetet kiemelve: óriási hatást ér el A mandula című epi-
zódban a mandulát éppen bekapó és rágó arc megduplázá-
sa, hiszen egyszerre látjuk a fiú arcát nagyban a kivetítőn és 
a kép előtt, a színpadon. Az eltorzuló kivetített arc látvá-
nya és az eközben a földre gravitáló test ügyesen megsok-
szorozza a jelenet tragikumát. Ugyancsak erőteljes megol-
dás A pék órájában a periférián, a színpad szélén megálló 
vőlegény, aki csupán mozdulatlan szemlélője a színpad ele-
ven életének, és csak az arca, valamint nagyon lassú, kimért 
mozdulatai árulkodnak egyéni történetéről.

A klasszikus jegyekkel készített jelmezek komorságát vagy 
éppen a „régi” történet avíttságát ellenpontozza a modern 
zene, a marionettszerű mozgás, valamint a ruhák cseréje.  
A darab során Bati Nikolett jelmeztervezőnek köszönhe-
tően több látványos jelmezmegoldással találkozunk: a fény-
képekkel teleragasztott kabát, amelyről a féltékeny feleség 
letépkedi a képeket; a fehér és fekete női ruhák, kalapok 
hangsúlyos váltása, amelyek később egy (letéphető) apáca-
ruhában olvadnak össze; a szűk női kosztümöt imitáló tánc-
ruhák, amelyek valami furcsa megoldás folytán egyszerre 
léteznek a száz évvel ezelőtti világban és menők ma is.

A részletek összesimulása mindig nagy kihívás, különösen 
akkor, ha öt koreográfus dolgozik egy darabon. Kulcsár 
Noémi alkotása, a Szakállas Magdolna a mű alaphangula-
tát megteremtve máris felhívja a figyelmünket régi és új 
párbeszédére, a férfi-nő kapcsolat témájának kimeríthetet-
lenségére és a mindig visszatérő problémák megold(hat)-
atlanságára. Képi ábrázolása egyszerre kifinomult és provo-
katív, akárcsak a Topolánszky Tamás által koreografált  
A mandula című felvonásé, amelyben kimagasló a külön-
böző mediális jelenségek összehangolása. A mozgókép,  

a hangalámondás és a test/arc által hordozott jelentés-
tartalmak valódi katarzist képesek létrehozni. Feledi János 
munkája a Hol vagy, Éva? című epizód (amely novellaként 
a Gárdonyi-kötet záróeleme) ügyes megoldásként a darab 
középpontjában helyezkedik el, mintegy csúcspontját létre-
hozva egy folyton változó, emelkedő és ereszkedő érzelmi 
hullámvasútnak, uralkodó képként az állandó hajszát, kere-
sést, egymás elérésének vágyát választva. A pék órája című 
jelenet Halász Gábor instrukcióit követve a mozgás és moz-
dulatlanság ellentétét járja körül, így ábrázolva a kívülállást,  
a vágyakozást vagy éppen a társas magányt, amelyre jól rímel 
Grecsó Zoltán jelenete, az Egy korty víz, ahol – a darab nyi-
tójelenetétől eltérően – az egyéni mozdulatok uralkodnak, 
a társastáncok egyéni mozgásformává válnak, a mozdulatok 
visszafogottak, majd a tempó gyorsulásával nem a felszabadí-
tó eksztázis, sokkal inkább az őrület kifejezőivé válnak. 

          „Az öt különálló jelenet így egy határozott ívű 
      történet elbeszélőjévé válik, amely az átgondolt 
      koreográfiának és dramaturgiának köszönhetően 
      képes arra, hogy Gárdonyi szövegét 
      immár egy másik műfajban újjáteremtse, 
      élővé, új művé tegye.”

Az öt koreográfus a jelmeztervező Bati Nikolett-tel, a zenei 
rendező Halász Gáborral, a koreográfusasszisztens Emődi 
Attilával és kiemelten a tizenkét kiváló táncossal olyan elő-
adást komponált, amelyet nemcsak a nézők, hanem maguk 
az előadók is élveztek, átéltek, így mindannyiunk örömé-
re létrejött a minden időkben vágyott és valóban a legna-
gyobb előadásokat idéző, valódi katarzis. 
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A színház egy lehetséges feladata, hogy szembesítsen ön-
magunkkal és az általunk létrehozott/fenntartott világgal: ha 
ez a világ szép és örömteli, akkor méltán örülünk magunk-
nak és vigadunk, ha viszont a kapott kép szégyenteljes, ak-
kor szégyelljük magunkat és igyekezzünk változtatni. Orbi-
tális közhely: ahhoz, hogy jó irányba változzanak a dolgok, 
szükség van arra, hogy megmutassák nekünk az árnyoldala-
kat is. Ebben nincsen lényegi különbség a prózai és a tánc-
színház vagy akár a kortárs tánc között. Noha a kőszínháza-
ink is színpadra visznek egy-egy élettől szagló, fekete törté-
netet (ritkán és akkor is a legkisebb stúdióikban), hazánkban 
a mindennapi mocskainkkal való szembenézést leginkább  
a függetlenek vállalták/vállalják fe1. 
A tánc műfajában ezen a téren mindeddig talán a Miskol-
ci Balett merészkedett túl leheletnyivel egy-egy elszórt és 
hamar hamvába hulló próbálkozáson2. A Ne bánts! a Győri 
Balett elszórt próbálkozása volt 2015-ben. Egy nemzetközi 
együttműködés keretén belül egy jóval brutálisabb történe-

tet kellett volna színpadra állítani, amit végül az alkotók nem 
vállaltak el: Velekei László koreográfus elmondása szerint 
úgy találták, hogy nem lett volna meg a hozzá szükséges 
befogadói közeg, vagyis túlzottan durva/arculütő lett vol-
na a győri közönség számára. Viszont ekkorra már komoly 
energiákat fektettek bele, többek között gyűjtőmunkát is 
végeztek, ezért mindenképpen szerettek volna létrehozni 
egy előadást a témában. Így született meg hét esztendő-
vel ezelőtt a Ne bánts!, amely akkor néhány előadást kö-
vetően lekerült a repertoárról. Úgy tűnik, a Győri Balett 
tanult a 2015-ös „csendes kimúlásból”, és 2022-ben nem 
csupán a fal mentén surranva csempészték vissza a dara-
bot, hanem a Hintalovon Alapítvány szakmai segítségével 
egy teljes színházi nevelési, érzékenyítő projektet építettek 
köré installációkkal, az előadást követő feldolgozó beszélge-
téssel, gyermekrajzokkal. Tapasztalataink alapján ilyenkor az 
újjáélesztés mögött általában egy eseti pályázati forrás áll, 
amelyhez éppen kapóra jön a korábban talonba tett darab, 

HOL A HATÁRA ANNAK, AMI MÉG TÁNCSZÍNPADRA VALÓ ÉS AMI MÁR NEM ILLIK ODA? ESZTÉTÁK, 
KRITIKUSOK, RENDEZŐ-KOREOGRÁFUSOK ÉS AZOK, AKIKNEK EL KELL ADNIA A JEGYEKET, AHÁNYAN 
VANNAK, ANNYIFÉLÉT MONDANAK ERRE. UTÓBBIAK SZÁMÁRA A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK/NEMI 
ERŐSZAK TÉMAKÖRE MINDEN BIZONNYAL A LEGKOMOLYABB SZAKMAI KIHÍVÁST JELENTI. FŐKÉNT 
OLYAN HELYEN, AMELY NEM A BEVÁLLALÓS TÉMAVÁLASZTÁSAIRÓL HÍRES, EZÉRT A MAGA ÁLTAL 
KINEVELT KÖZÖNSÉGE VÉLHETŐEN AZONNAL FESZENGENI KEZD, AMIKOR EGY DARAB A
MEGSZOKOTT, ELEMELT ARTISZTIKUM FELŐL A MINDENNAPOK SZÜRKÉSFEKETE REALIZMUSA 
FELÉ KÖZELÍT. I Szöveg: Török Ákos Fotó: Szabó Béla 

Velekei László azonban elmondta, hogy nincsen semmiféle 
pluszforrás, újdonsült igazgatóként egyszerűen most tehet-
te meg, hogy a számára mindig is fontos előadás újra reper-
toárra kerüljön, és vele tematizálhatóvá váljon a családon 
belüli (nemi) erőszak szőnyeg alá sepert, ráadásul nehéz 
bútorokkal is megpakolt jelensége. 
A civil nézőkön túl pedagógusok és középiskolai osztályok 
számára teszik elérhetővé a darabot. Azon túl, hogy az elő-
adásból, de még inkább a hozzá kapcsolódó kiállítás anya-
gából és az előadást követő diskurzusból hasznos informá-
ciókhoz lehet jutni: milyen jogai vannak a kisgyermekeknek, 
milyen jelenségek, mely mondatok kell, hogy gyanúsak legye-
nek, és hová lehet fordulni, ha mi magunk kerülünk bajba, 

„arra is volt példa, hogy egy gyermek az előadást 
követő beszélgetés hatására merte végre elmon-
dani egy szakembernek, hogy ő is bántalmazott. 

A darab után készített rajza is látható volt a kiállításon.”

Mindezek után nem kérdés, hogy a Ne bánts! előadása és 
az egész projekt társadalmi értelemben rendkívül hasznos: 
felvilágosítással és érzékenyítéssel esélyt ad arra, hogy a vi-
lág jobb hely legyen általa. A művészet szabadsága azonban 
azt is jelenti, hogy egy műalkotásnak önmagában nem lehet 
egyedüli mércéje bármiféle hasznosság. A kérdés tehát az, 
hogy a Ne bánts! előadása műalkotásként túlmutat-e a té-
maválasztás bátorságán és társadalmi hasznán. 
A történet váza egyszerű: az erőszakos apa nem leli örö-

mét a feleségében, és úgy tűnik, semmi másban sem. Egy 
idő után felébred benne a szexuális vágy éppen csak nővé 
cseperedett lányuk iránt. Az anya érzékel valamit, de nem 
tudja megvédeni sem magát, sem a gyermeküket. A dara-
bot ezúttal egy földfelszín alatti parkolóház elkülönített ré-
szében adják elő, amely gyaníthatóan jobb közeg és izgalma-
sabban játszik együtt az előadással, mint a kőszínházi miliő. 
Részben azért, mert az alkotók meglátásával összhangban 
ez egy metaforikus alászállás, illetve ettől nem függetlenül:  
a darab itt minden értelemben közelebb kerül hozzánk. 
Centiméterekben mérve, az atmoszférája és azáltal is, hogy 
mivel az előadás nem egy kiemelt színpadon zajlik, néző-
ként kicsit fentről látunk rá a történésekre, ennek követ-
keztében a művészet valamelyest mindig a föld felett lebe-
gő/elemelt/műtermi alapélménye helyére – legalábbis hal-
vány érzet szintjén – az arénák nyersessége lép. A profán 
helyszín ellenpontozza és földközelben tartja Velekei Lász-
ló önmagában elemelt, artisztikus koreográfiáját, amely így 
nemcsak a nézőkhöz, de a történések prózai jellegéhez is 
közelebb kerül. Ilyen témák esetén ugyanis nehéz megtalálni  
a középutat: ha az alkotás nyersen mutatja meg a valóságot, 
a nézők megérintettség helyett és/vagy önvédelemből azon 
kezdhetnek el gondolkodni, hogy az ilyesminek nincs helye 
a színpadon, ha viszont teljesen elemelt művészi formákban 
tálalják számunkra az emberi mocskot, jó eséllyel fel sem 
merül bennünk, hogy bármiféle dolgunk lenne a színpadi 
történésekkel azon túl, hogy etikai/esztétikai magaslatokból 
műélvezzük azt. 

bevállalós téma,
feszengő közönség

 
NE BÁNTS!   
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„Velekei koreográfiája önmagában mintha 
éppen azon a határvonalon táncolna, ahol nézőként 
akár meg is úszható a magunkkal/világunkkal való 

szembenézés lesújtó/felemelő érzése, 
mindezzel azonban 

egy parkolóházban találkozva inkább van 
esély, hogy egy szívsajdító műélménynél 

többet vigyünk haza magunkkal.” 

A fent vázolt történet kisebb-nagyobb jeleneteken keresz-
tül bontakozik ki, mit sem sejtő szomszédokkal, cserfes ba-
rátnőkkel és jóvágású udvarlóval, nemegyszer egy jeleneten 
belül szimultán történésekkel. A megerőszakolás előtti tab-
lószerű nagyjelenetben például mindenki és szinte minden 
viszony ott van (metaforikusan), mégsem veszi észre sen-
ki, hogy mi készül/mi történik. Az eddigiekből már kide-
rült, hogy a Ne bánts! a kortárs balett neoklasszikus nyel-
vén megszólaló, klasszikus értelemben vett történetmesélő 
táncelőadás. Ami messze nem klasszikus benne, az elsősor-
ban a témafelvetése, illetve az, ahogyan a próza a látottak 
játszótársa lesz benne. Az egykori gyűjtőmunka nagy része 
a családon belüli nemi abúzusok elszenvedőinek vallomása-
iból állt össze. Az alkotók az áldozatok és az elkövetők szá-
jából származó jellegzetes mondatokat emeltek ki, bizonyos 
pontokon az előadásban ezek hangzanak el. Szerepük sze-
rint megvilágítják a történések hátterét: magyarázatot ad-
nak arra, hogy az erőszaktevő hogyan/milyen mondatokkal 
éri el azt, hogy a lánya teljesen behódoljon neki, és senkinek 
ne merje elmondani a történteket. Mivel a mondatok érze-
lemmentesen hangoznak el, és a hangkulisszából érkeznek, 
az egésznek van valamiféle mantraszerűen bódító jellege: 
mintha minden állítás, de még a kérdések is azt sugallnák, 
hogy minden jól van, ahogy van, és addig van jól, ameddig 
valaki el nem rontja azzal, hogy mindezt megkérdőjelezi. 
„Maradjon a mi kis titkunk… úgysem hisz neked senki... ne 
törd össze anyád szívét… tönkre akarod tenni a családo-
dat?!” Ez a valaki lehet a történetbeli lány, de lehetünk mi 
magunk, a nézők is. Csepi Alexandra dramaturg ezzel az öt-
letes megoldással eléri, hogy az erőszaktevő (verbális) ereje 
ugyanazzal a gesztussal csendesítsen le minket, mint az ál-
dozatát: így, ha meg nem is erőszakolnak minket, mégis kö-
zös platformra kerülünk az erőszak elszenvedőjével. 
Ez tehát kifejezetten termékeny helyzet az erőszak áldo-
zataira való érzékenyítéshez, és általa érthetőbbé válik az 
áldozat magatehetetlensége is. Csakhogy mindeközben  
a koreográfia maga is világossá teszi, mi miért történt úgy, 
ahogy. Artem Pozdeev (Artyom Pozgyejev) apaként első 
pillanattól fogva egy végletesen frusztrált, ideges és ellen-
szenves akarnokot alakít, ehhez illő mozdulatokkal, meg-
győző mozgásminőségben és olyan színészi hitelességgel, 
hogy még a nézőtéren is feláll tőle a szőr az ember hátán. 
Matuza Adrienn anyaként szintén már első megjelenésekor 
szenvedő áldozatnak mutatkozik, aki García Lorca fekete 
ruhás nőalakjainak tragikus billogját hordozza magán. Újra 
és újra alámegy a férfinak, akinek már semmi nem jó: egy 
kapcsolat/házasság romjait láthatjuk. Matuza Adrienn min-

den fájdalommal teli mozdulata esztétikai élvezetet okoz. 
Az előadás egyik legerősebb jelenete, amikor anyaként hir-
telen észreveszi, hogy az apa pusztító hajlama a lányuk felé 
fordul, mire ő minden erejével és rafináltságával (tánccal, 
grimaszokkal, szexuális csábítással) próbálja a férfit elterelni 
a gyerek közeléből. Nem pusztán mozdulataiban, de szí-
nészi (arc)játékában is jelen van a fájdalom. Ez a két dolog 
azonban ebben a közelségben nem erősíti egymást, hanem 
túlzóvá válik. Pozdeev egytónusú és Matuza történésekre, 
helyzetekre érzékenyen reagáló színpadi figurája mellett 
sokkal nehezebb karakterépítő feladatot kell megoldania 
Herkovics Eszter Adriának a lány szerepében. Egy gond-
talan, játékos tinédzserből az első sorban ülő nézőktől né-
hányszor tíz centire előbb egy olyan lánnyá kell válnia, aki 
szemtanúja lesz anyja (többszöri) bántalmazásának, majd őt 
magát is megerőszakolják, végül pedig a végletesen meg-
mérgezett családban apja ágyasává válik. Mind a koreográfia, 
mind a táncos (színész) meg tudja oldani, hogy Herkovics ne 
csupán végigugróiskolázzon ezeken a stációkon (noha már 
ez sem lenne könnyű előadói feladat), hanem a későbbiek 
súlya egy-egy furcsán megtörő mozdulaton, tétova gesztu-
son keresztül akár egy korábbi stációban is megjelenjen. Az 
agresszív apa és a tehetetlen anya karaktere, viszonyulásaik 
bármiféle szöveg nélkül is világossá teszik, hogy a lány ké-
sőbb miért hódol be az apa beteges akaratának. Ennek az 
alapja a megfélemlítettség, amely más jellegű, mint a szö-
vegek által éreztetett fojtogató lélekbe suttogás. A kétféle 
dramaturgia azonban – ugyanannak különböző rétegeiként 
vagy akár egyformán érvényes olvasatként – jól kiegészíti 
egymást és gazdagítja a darabot. 
A Ne bánts! előadásában azonban megvan ennek a gazdag-
ságnak a korlátja is. Noha a darab elénk tárja a lány megtöre-
tésének lélektanát, külső feltételeit és vele a botrányos tör-
ténések lehetséges mozgatórugóit is, eleve egy elroncsoló-
dott kapcsolatot mutat meg, amelybe már bele van kódolva  
a gyermek abúzusának lehetősége, ráadásul a szülői karakte-
rek maguk is kész, egy tömbből faragott adottságként jelen-
nek meg. Így nem tudjuk feltenni magunknak azt a kérdést, 
hogy hogyan jut el oda egy egykor vélhetően szeretetalapú 
kapcsolat, egy hétköznapi módon szerető férfi és egy hétköz-
napi módon szerető nő, hogy ennek helyén másfél évtizeddel 
később egy vadbarom rettegésben tartsa a már-már kiölt lel-
kű társát. Merthogy ez a felvetés sokkal inkább érinti a néző-
ket, mint az, hogy miként jut el valaki odáig, hogy megerősza-
kolja és „szeretőjévé” tegye a saját gyerekét, és egy gyermek 
oda, hogy mindebbe beletörődik. A családon belüli, gyer-
mekekkel szemben elkövetett szexuális erőszak fontos téma 
lenne akkor is, ha csak szórványosan lenne jelen a világban.  
A helyzet ráadásul nem ez. Azonban ahhoz, hogy ezt a témát 
a maga összetettségében lássuk, és akként gondolkodhassunk 
el rajta/magunkon, mélyebbre és messzebb kell ásnunk.  
A koreográfia egy-egy duón és hármas táncon keresztül 
időnként fel-felcsillant valamit a történet főszereplői közötti 
viszonyok és érzelmek rétegzettségéből is. Mintha az alkotók 
egyszerre akarnának kendőzetlen látleletet adni hétköznapi 
világunk egyik ki nem beszélt jelenségéről, és valamiféle szim-

bolikus táncmesébe foglalni azt. Baracsi Orsolya jelmezei is 
jól példázzák ezt a kettősséget: míg a leginkább egysíkú ka-
rakter, az apa barna zakós, hétköznapi alakként jelenik meg, 
az anyát komoly szimbolikus tőkesúllyal feketébe öltöztetik,  
a lány, vagyis a lélektani értelemben véve legösszetettebb fi-
gura végül feketére váltja kezdetben fehér ruháját, ami szin-
tén egyértelműen jelentéses. Amiben leginkább tetten érhe-
tő a realizmus és az elemeltség kettőse, egyben a darab leg-
szembetűnőbb puffere, amivel az alkotók igyekeznek a néző-
ket megvédeni a történések keltette zsigeri ellenérzéstől: egy 
félmeztelen, fekete nadrágos, ördögszerű színpadi alak, amely 
talán tiltott vágyként, beteges képzelgésként jelenik meg az 
apa és lánya közötti tényleges és álombeli aktusok helyén. 
Hogy minden történés testközelben játszódik, az óhatatla-
nul földközelbe rántja az elemeltebb művészi jeleket is, ami 
esetenként kifejezetten drámai képzeteket hoz létre: például  
a Herkovics Eszter Adria lábán tánc közben keletkező hor-
zsolódások elemi igazsága minden koreográfusi és (szín)ját-
szói megoldásnál erőteljesebb hatást kelt a nézőben. A való-
szerűség és jelentésesség kettős törekvése messze nem any-
nyira lehetetlen, mint ahogy elsőre tűnhet, amikor azonban 
a színpadon lélektanilag alapozott karaktereket látunk egy lé-
lektani realizmus talaján felépülő történetben, akkor indítás-
ként hiányérzetet kelt a nézőben egy árnyalatok nélküli, ideg-
beteg apa és egy lélekben hozzároncsolódott anya. Mint vala-
miféle crampus ex machina. Nem feltétlenül kell a színpadon 
pszichológiai értelemben hitelesen megjeleníteni a családon 
belüli erőszakot, azonban ha az alkotók mégis a lélektani rea-
lizmus mellett döntenek, ezt nem lehet megúszni egydimen-
ziós (szülői) karakterekkel és leszűkített érzelmi viszonyokkal.  
A világ ennél sokkal árnyaltabb, és a leginkább embertelen 
helyzetek mögött is az emberi viszonyok összetettsége áll: 
szeretet, félelem, gyűlölet, féltés, függés, a közös örömöknek, 
bántásoknak és sértettségeknek az emléke. Ahogy az elő-
adás után a szakemberek el is mondták: a családon belüli 
bántalmazó helyzetek mögött minden esetben ambivalens 
érzelmek és érzések állnak. A Ne bánts! előadása jól látható-
an tud ezekről, azonban, elsősorban az alaphelyzet kialaku-
lása kapcsán, igyekszik megúszni ezt a fajta bonyolultságot. 
Hasonlóan az okos lány meséjéhez: meg is mutatja dolgot, 
meg nem is. Szembesít minket egy jelenséggel, önmagunkkal 
azonban már kevésbé. 
A Ne bánts! mögött ezzel együtt komoly munka áll, az al-
kotók szemmel láthatóan gondolnak valamit a világunkról,  
a világgal szembeni feladatunkról és a táncról is. Velekei 
László a Ne bánts! mellett 2021-ben Mimi címmel színpad-
ra állított egy olyan darabot is, amelynek a középpontjá-
ban két drogos banda külső-belső harca áll, vagyis a Győri 
Balett igazgatójaként egyértelműen nyitni akar mindennapi 
életünk kevéssé romantikus, egymást és önmagunkat pusz-
tító, prózai jelenségei felé is. A Mimi az alkotók bevallása 
szerint a mágikus realizmussal kacérkodik: a Győri Balett te-
hát úgy tűnik, a formanyelv tekintetében résnyire, a témák 
esetén viszont tágasra tárja a kapuit. 

1 Proton színház, Pintér Béla és Társulata. 2 Fekete zaj és főként a Fenevadak.

Herkovics Eszter Adria, Matuza Adrienn, 
Artem Pozdeev
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Erdélyben, Székelyföldön született, ahol gyerekkorában 
még élőben láthatta a mulatságokon a hagyományos 
néptáncokat. Mégsem ennek, hanem a véletlennek kö-
szönhető, hogy profi táncművész lett. Hogyan történt? 
Falusi közegben és ebben a kultúrában nőttem fel, de 14 
éves koromig csupán láttam és érzékeltem, nem érdekelt 
különösebben a tánc. Nem készültem táncosnak, viszont 
sok sportágban kiemelkedő eredményeim voltak, és min-
dig erős volt bennem a versenyszellem. Nyolcadikos voltam, 
amikor egy nap meg akartam úszni egy romándolgozatot, 
ugyanis nem készültem. Épp akkor a Háromszék című újság-
ban olvastam a hirdetést, hogy a budapesti Magyar Tánc-
művészeti Főiskola mesterei felvételit tartanak Sepsiszent-
györgyön. Tizennégy éves fiúkat és tízéves lányokat kerestek 
néptánc-színházi tánc, valamint balett szakra. Édesanyám, én 
ezt megpróbálnám – mondtam, ő pedig rögtön rájött, hogy 
nem akarok iskolába menni. Elmentünk hát a válogatásra: 
megnézték a tágságomat, a fizikai adottságaimat, az ének-
hangot, a ritmust, az utánzókészséget. A végén kettőnket 
hívtak csak vissza, Kiss Ernő Zsoltot, ő azóta színésszé avan-
zsált a Madách Színházban, és én voltam a másik delikvens,  
akit akkor felvettek így csöppentem bele a szakmába.

Hogyan élte meg, hogy kiskamaszként egy teljesen ide-
gen nagyvárosba, Budapestre került egy kis településről, 
messze a családjától?
Megviselt, főleg az első hónapokban, amíg nagyon nagy hon-
vágyam volt. Így, utólag jövök rá az előnyeire és a hátrányaira. 
Előny, hogy hamar önállóvá váltam, megtanultam helytállni 
és felelősségteljesen dönteni. A hátránya a folyamatos meg-
felelési kényszer; nehogy rosszat mondjanak rólam, nehogy 
kudarcot valljak önmagam és a családom előtt. A szüleim 
nehezen engedtek el, ma is köszönöm a nővéremnek, hogy 
végül rábeszélte őket. Épp vele fejtettem meg egy beszél-
getés során, hogy a kisebbségi létformában való felnövek-
vés is mennyire rányomta a bélyegét a viselkedésünkre, nem 
voltam túl magabiztos, pedig megvolt a megfelelő tudásom. 
Ugyanakkor ezt a hátrányt leküzdeni, ezt az akadályt átug-
rani volt számomra a legnagyobb motiváció. Ezért is fonto-
sak nekem a díjak – természetesen a közönség visszajelzése 

mellett –, a szakmai elismerések, mint most Az évad legjobb 
férfi táncművésze. Ez egyre magabiztosabbá tesz.

Egy interjúban elmesélte, hogy eleinte a konyhás néni tár-
saságában töltötte a hétvégéket a kollégiumban. Ám ha-
marosan olyan barátra tett szert, akivel szinte testvérekké 
váltak, most pedig együtt alkotnak, együttest alapítottak, 
és már három produkciót tudhatnak maguk mögött.
Hétvégente kiürült a kollégium, egyedül maradtam. Minden-
ki hazautazott a családjához, nekem viszont messze volt az 
otthonom. Igen, volt, hogy csak a konyhás néni és a portás 
tartózkodott a kollégiumban. Azonban a jó osztályközösség-
nek köszönhetően többen meghívtak magukhoz. A legtöbb-
ször ifj. Zsuráfszky Zoltánéknál töltöttem a hétvégét, jó ba-
rátság alakult ki köztünk. Később az élet elsodort minket 
egymástól, ő az Állami Népi Együttesbe került, én meg az 
akkori Honvéd Együttesbe, ami a mostani Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes. Hiányzott a közös munka, ezért 2016-ban ké-
szítettünk együtt egy darabot, így született meg a TestVér 
című Káin és Ábel-adaptációnk. Mivel ez az előadás jól si-
került, elhatároztuk, hogy megalapítjuk az Idéző 1.84 nevű 
társulatunkat. Elindulhatunk a saját utunkon, természetesen 
úgy, hogy mindketten maradunk az anyaegyüttesünknél, 
ezért csak lopott időkben tudunk ezzel foglalkozni. 

Enigmatikus a társulat neve: Idéző 1.84. Mire utalnak  
a számok?
Mind a ketten 184 cm magasak vagyunk és 1984-ben szü-
lettünk. Az idéző meg természetesen arra utal, hogy a saját 
kultúránkból idézünk.

A néptánc ötvözése a kortárs tánccal igen vékony jég, hi-
szen a néptánc mozgásanyaga nagyon kötött, szemben  
a kortárs tánccal. Hogyan lehet ezt a kettőt párosítani? 
Van olyan, hogy kortárs néptánc?
Akkor kezdtem el koreografálni, amikor egy súlyos betegség 
miatt két évet kellett kihagynom nagyon fiatalon. Az első 
jól sikerült darabot 2013-ban készítettem, Lázálom címmel. 
Mindig nyitott személyiség voltam, már a tanulmányaim so-
rán is nagyon sok stílussal, technikával találkoztam, amikor 
pedig végeztem, kurzusokon próbáltam képezni magam és 

KÉT 184 CENTI MAGAS ÉS 1984-BEN SZÜLETETT KIVÁLÓ TÁN-
COS ÉS IFJÚKORI BARÁT MI MÁS NEVET ADHAT KÖZÖS ALKOTÓI 
FORMÁCIÓJÁNAK, MINT AZ IDÉZŐ 1.84? ELSŐ ALKOTÁSAIK 
INNOVATÍV MOZGÁSVILÁGOT HOZTAK LÉTRE. EGYIKÜK, 
TÓKOS ATTILA A 2021/22-ES SZÍNHÁZI IDŐSZAKBAN 
NYÚJTOTT MŰVÉSZI TELJESÍTMÉNYE ALAPJÁN AZ ÉVAD LEGJOBB 
TÁNCMŰVÉSZE LETT NÉPTÁNC-KATEGÓRIÁBAN. SÉRÜLÉSBŐL 
ADÓDÓ KÉNYSZERPIHENŐJE ALATT TOVÁBBI PÁLYÁJÁT
TERVEZI, ÉS VOLT IDEJE LAPUNKNAK MESÉLNI A KONYHÁS 
NÉNIVEL TÖLTÖTT KOLLÉGIUMI HÉTVÉGÉKRŐL, 
A MEGFELELÉSI KÉNYSZERRŐL, EGY ÚJ, KORLÁTOKTÓL MENTES 
STÍLUS KERESÉSÉRŐL ÉS AZ ÖRÖK BARÁTSÁGRÓL.

SZERETEK KITÖRNI 
A HAGYOMÁNYOS NÉPTÁNC 
KERETEIBŐL  
I Szöveg: Dorogi Kati Fotó: Lakatos János           
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bővíteni az eszköztáramat, akkor még nem koreográfusként, 
hanem előadóként. 

       „Túl kötöttnek éreztem a kanonizált 
       technikákat, szívesen járkáltam át 
       a stílusok között, és ebből mára már     
       kezd kialakulni a saját nyelvezetem.”

Kicsit közeledem a fizikai színház felé, de használok modern 
elemeket, persze az alap a néptáncból ered, annak a mozdu-
latait absztrahálom. A Kárpát-medencei néptáncnak gazdag 
a figurakincse, a gyors, aprózó lábfiguráktól a ritmusok kü-
lönböző variációjáig, a férfitáncokban óriási a maszkulinitás, 
hatalmas energiák vannak benne. Igaz, hogy a modern tánc 
a központból indítja a mozdulatot, a néptánc pedig nem, 
de ettől függetlenül nagyon jól lehet fuzionálni a kettőt. Ha 
ezeket az ember továbbgondolja, és van elég kreativitása 
meg bátorsága hozzá, hogy ezeket koherensen összemos-
va alkalmazza, akkor valami új születik. A cél, hogy egy sa-
ját táncnyelvet hozzak létre, mint például Ohad Naharin  
a gaga táncstílust. Remélem, húsz év múlva majd azt mond-
ják, hogy ez a Tókos táncstílus. Nem szeretem a beskatulyá-
zást, szeretek elrugaszkodni a megszokottól, kitörni a hagyo-
mányos néptánc kereteiből. Egyértelműen új irányokat, új al-
kotói produktumokat helyezni a magyar táncművészet asz-
talára. Egyébként azt is kortárs néptáncnak tartom, ahogy 
az együttesvezetőm, Zsuráfszky Zoltán kezelte a Martin-ar-
chívumot: az archív táncanyagot teljesen eredeti formájában 
vitte színpadra, ma is helytálló kortárs üzenettel.

Legutóbbi darabjukban (Kaleidoszkóp – Hommage á Bar-
tók Béla) két zenésszel bővítették a táncduójukat. Bartók 
zenéje is egyfajta ötvözete az általa gyűjtött autentikus 
népzenének és a modern motívumoknak.
Két fantasztikus zenész, Kiss-B. Ádám és Szabó Marcell 
emelte tudásával a produkció színvonalát. Bartók különbö-
ző személyiségeit próbáltuk megvillantani: a komponistát, az 
előadóművészt (zongoristát) és a gyűjtőt. Nagyon inspiratív 
a zenéje, és mivel ő is a népzenéből építkezett, életszerűnek 
gondoltuk, hogy így tisztelgünk előtte.

Említette, hogy aktív táncosként csak lopott időben tud-
nak az ID 1.84-gyel foglalkozni. Mennyi időt sikerül keríteni?
Rengeteg tervem/tervünk van, de amíg a saját anyaegyüttes-
ünkben (Zoli a MÁNE-ban, én az MNT-ben) vagyunk ve-
zető szólisták, csak projektekre jut időnk, összejövünk, és 
2-3 hónap alatt megcsinálunk egy darabot. Természetesen 
ha belevágok valamibe, akkor vagyok annyira igényes, hogy 
beleteszek mindent – ha kell, hajnali 2-ig vagy 4-ig próbálok. 
Ha majd befejeztem a karrieremet, még több energiát for-
dítok a saját kamaraegyüttesemre. Most sok minden más 
is foglalkoztat, a pályázás és menedzselés mellett a csalá-
dommal is szeretnék több időt tölteni, van egy hat- és egy 
egyéves gyermekem. Azt a színvonalat, amire vágyom, nem 
lehet ennyifelé szakadva fenntartani, a munkát ugyanis nem 
lehet kispórolni. Egyébként felvettek az egyetem mester ko-

reográfus szakára, most kezdtem Bozsik Yvette osztályában. 
Azért jelentkeztem, hogy tágítsam az ismereteimet. Itt sze-
retném megköszönni a főnökömnek, Zsuráfszky Zoltánnak, 
hogy fragmenteket koreografálhatok az együttesem előadá-
sai számára. Persze ügyelnem kell arra, hogy illeszkedjen az 
egész együttes repertoárjába, képébe. De nem is lehet egy-
szerre tíz lépcsőfokot átugrani, szeretek lépésről lépésre ha-
ladni. Türelmesnek kell lennem, érzem, hogy sok lehetőség 
vár még rám a jövőben.

Egy gerincsérv miatt pár hónapig nem táncolhat. A reha-
bilitáción kívül mivel tölti az idejét? 
Mindig kellemetlen egy táncos számára a sérülés, kiesni  
a mindennapi munkából, kényszerpihenőt tartani nehéz és 
sok türelmet igényel. Próbálom kihasználni a felszabadult 
időmet, sokat olvasok, az egyetemen sok könyvre hívják 
fel a figyelmem, színházba járok, hogy pótoljam a nem lá-
tott előadásokat. Rátaláltam a Wim Hof-módszerre, amely 
hiperventilációs légzésgyakorlatból és hidegterápiából tevő-
dik össze. Ez segít a koncentrációban, a fizikumom megőrzé-
sében, abban, hogy céltudatosan a gyógyulás utáni időszak-
ra készüljek. Ahogy a címlapon szereplô gúzsba kötött fotó 
üzeni: egyrészt most kalodába vagyok zárva, a saját testem-
be, és ez lelkileg megvisel, mert tevékeny, mozgékony em-
ber vagyok, másrészt szeretném legyőzni a saját korlátaimat, 
és a társadalmi elvárásoktól függetlenül, tényleg szabadon 
alkotni. 

K A L E I D O S Z K Ó P

A Bartók Béla klasszikus zongorára és hegedűre írt műveiből 
válogatott zenei anyagra és népzenére épülő előadás tánctör-
téneti kaleidoszkóp, amelyben nemcsak a férfitáncok színesen 
kavargó változatait látjuk, hanem a zenén és a mozdulatokon túl 
felvillannak a férfilélek mélységei is. Az alkotók a modern nagy-
városi lét és a hagyományos értékeket hordozó kultúra kapcso-
lódási pontjait kutatják, azt, hogy hogyan tudják a tradicionális 
és a városi, a magyar, valamint az európai gyökereiket újraér-
telmezni. 

Élő zenés darabjukhoz nagyszerű partnereket találtak Kiss-
Balbinat Ádám és Szabó Marcell személyében. A meghívott 
művészek hangszereik megszólaltatásán kívül részt vesznek  
a mozgásokban és a táncban is. Az Allegro barbaro fókuszba 
állítása mellett koreográfiák születtek a tradicionális népi hege-

dűn megszólaltatott tánczenékre és a belőlük merítkező zon-
goradarabokra is (somogyi és ipolysági dudanóták, máramarosi, 
bihari román táncok stb.), bár a produkció elbírt volna kicsit 
több Bartók-zenét az ismétlődések helyett, ha már ilyen kiváló 
zenészek vannak a színpadon.

Négy jellegzetes, egymásra kopírozott Bartók-arckép szétszála-
zását láthatjuk a színen: a népzenegyűjtő, a zeneszerző, az elő-
adóművész és a formabontó kísérletező is megjelenik. Négy 
férfi a színpadon, négyféle erő, energia, de négyféle finomság és 
gondolat is. Nem egy-egy Bartók-arcél képviselői, hanem min-
denki abból mutat valamit, ami hozzá közel áll.

Az est indításaként Bartók előadásában csendül fel az Allegro 
barbaro, majd különös fricskaként a színpadra érkező szereplők 

KORTÁRS KÉRDÉSEK
hagyományőrző válaszok 
Tókos és if j .  Zsuráfszky 
Kaleidoszkópja 
I f j .  Z su r á f s z k y  Zo l t án ,  Tókos  At t i l a  /  B a r tók  Bé l a ,
K i s s - B .  Ádám ,  Sz abó Mar ce l l :  K a l e idos zkóp 
–  Hommage á  B a r tók  Bé l a  –  I déző 1 . 8 4 

TÓKOS ATTILA, A MAGYAR NEMZETI TÁNCEGYÜTTES 
ÉS IFJ. ZSURÁFSZKY ZOLTÁN, 
A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES SZÓLISTÁJA 
ÉVFOLYAMTÁRSAK VOLTAK 
A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLÁN. 
2016-BAN LÉTREHOZTÁK AZ IDÉZŐ 
1.84 KAMARATÁRSULATOT, AMELLYEL ELSŐ, 
TESTVÉR CÍMŰ DARABJUK KÁIN ÉS ÁBEL TÖRTÉNETÉN 
ALAPULT. KÉT ÉVVEL KÉSŐBB SZÜLETETT MEG A KÖZELÍTÉS 
– KVARTETTVARIÁCIÓK CÍMŰ PRODUKCIÓJUK. 
A 2021-BEN KÉSZÜLT, BARTÓK-ÉV INSPIRÁLTA 
KALEIDOSZKÓP A HARMADIK KÖZÖS ALKOTÓMUNKÁJUK.  
I Szöveg: M. Nagy Emese Fotó: Rencz Norbert 

Tókos Attila If j. Zsuráfszky Zoltán, Kiss-B. Ádám 
és Tókos Attila
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FÜGGÖNY FEL I láttuk

EGY oRosZ És EGY AMERIKAI 
sZtÁRRAL ERÔsít A NEMZEtI BALEtt  
A 139. évadát megkezdő Magyar Álla-
mi Operaházban a Magyar Nemzeti Balett 
principáljaként folytatja pályafutását az ősztől 
Jakovleva (Yakovleva) Maria, aki hosszú éve-
ken át volt a Bécsi Állami Operaház első ma-
gántáncosa és aratott sikereket a világ számos 
vezető színpadán a klasszikus balettirodalom 
női főszerepeiben. A szentpétervári születésű 
művész októberben MacMillan Mayerling című 
koreográfiájában, Vetsera Mária szerepében 
debütál az Operaház színpadán, amit koráb-
ban az osztrák fővárosban is alakított, ezt kö-
vetően pedig várhatóan a klasszikus repertoár 
további darabjaiban is láthatja őt a budapesti 
közönség. A tervek szerint nem ő az egyetlen 
világklasszis, aki az együttesben folytatja a pá-
lyáját, várhatóan ősz végén egy amerikai mű-
vész is emeli majd a társulat színvonalát.
Az orosz–ukrán háború miatt elszabadu-
ló energiaárakkal összefüggésben meghozott 
operaházi takarékossági intézkedések a Ma-
gyar Nemzeti Balett repertoárját is érintik, 
ezért az együttes a 2022–2023-as évadban 
az Andrássy úti klasszikus repertoárjára fó-
kuszál, miközben olyan kortárs bemutatókra 
is készül, mint Velekei László A fából faragott 
királyfi vagy Boris Eifman A Pygmalion-hatás 

című koreográfiája. Ugyancsak az Operaház-
ba költözik vissza az Erkel Színházban töltött 
átmeneti évadok után az óvodás és kisiskolás 
csoportok számára meghirdetett Tütü című 
balett-népszerűsítő kulisszajárás, míg az Eiffel 
Műhelyházban megmaradnak, sőt a KisCsipke 
című Csipkerózsika-feldolgozás révén bővül-
nek a Magyar Nemzeti Balettintézet növendé-
keinek közreműködésével megvalósuló if júsági 
és gyermekprogramok.

KYLIÁN-DARAB A sZÉKEsfEHÉRVÁRI 
BALEtt sZíNHÁZ ÚJ BEMutAtÓJA 
Az irodalom és a táncszínház találkozik a Szé-
kesfehérvári Balett Színház Percről percre 

című bemutatóján, amelyet október 27-én 
a Nemzeti Színházban, október 31-én pedig 
a székesfehérvári Vörösmarty Színházban ad 
elő a társulat. A Tilos a fűre lépni tilos! című 
balettben Örkény írásai mellett elhangzik  
L. Simon László Paprika koszorú című repetitív 
költeménye, amely szövegek maguk válnak 
zenévé. Az est második darabja a Bla-bla-bla 
táncnovella, irodalmi hasonlattal élve egyfajta 
örkényi egyperces, görbe tükör, amely korunk 
emberének kommunikációs zavarait taglalja.  
A program záróbalettjeként, Idézőjelek cím-
mel L. Simon László írásainak a rendező-kore-
ográfus által megszerkesztett részleteire készí-
tett koreográfiát Egerházi Attila. 
November 30-án a Nemzeti Táncszínházban 
a Székesfehérvári Balett Színház és a Nem-
zeti Táncszínház együttműködésének kere-
tében kerül sor a világhírű cseh koreográfus, 
Jiří Kylián Un ballo című művének magyaror-
szági bemutatójára. Az est másik balettjeként, 
Müller Péter Isten bohócai könyve nyomán, 
Cirkusz címmel készít koreográfiát Egerházi 
Attila, a társulat igazgatója. A balett a regény 
táncszínházi adaptációja. Az Un ballo egy min-
denféle komplex érzelmi tartalomtól mentes 
mű, mindazonáltal Ravel kompozíciói, amelye-
ket az alkotó a darabhoz választott, a halál té-
máját dolgozzák fel.  

learatják a babérokat és a tapsot. A zongoraszékeken játszódó 
jelenetekben négy karakter van jelen, négy személyiségtípust 
mutatnak a mozdulatok, a meghajlások. Két táncos és két ze-
nész, két klasszikus, a maga tradicionális kultúrájához közelebb 
álló hagyományőrző, két modernebb, formabontó. Ezt a Bar-
tóknál is folyamatosan jelenlévő kettősséget, kétarcúságot igye-
keztek a mű során a táncban és a zenében is központi elemmé 
tenni, elképesztő energiákkal, illetve játékossággal fűszerezve.
A tradíció és a modernitás közötti párbeszéd adja az előadás 
alapját. Az alkotók a Kárpát-medencei hagyományokat alapul 
véve a néptáncból indítják az innovációt, keresik azt a nyelvet, 
amelyen a saját élményeiket meg tudják fogalmazni. Sokfelé 
kapcsolódó, mozaikszerű táncos világ ez, üdítő ötvözete a nép-
tánc és a mozgásszínház kifejezési formáinak: barokkos, rene-
szánszos úri mozdulatoktól néptáncelemekig, tangóig és kor-
társ táncig sok minden megjelenik sajátos intenzív, dinamikus 
formanyelvként.

Szabad áramlás és kötött szabályok számtalan variációja és kap-
csolódási pontja tárul fel a zene, valamint a tánc univerzális nyel-
vén. Láthatunk egy a magyar hagyomány keretei között léte-
ző, elegáns úriembert, akinek a mozdulatai hegyesek, feszesek, 
pontosak. A rendezettségből néha kikacsintó, néhol összeom-
ló, máskor újrarendeződő, hol végletekig túlfeszített figura. El-
lenpontjaként pedig megjelenik egy csodálatos, barbár, minden 
mozgást végrehajtó test, amelynek mintha nem lenne határa, 
nem lenne számára lehetetlen mozdulat. Minden íze mozog, 

minden formát ismer és megbont, túlmegy minden ismert (és 
elképzelhető) határon. Kettejük párbeszédéből pedig csoda 
születik.  

DEMCSÁK OTTÓ ÉLETÉBEN KÉTSZER IS VOLT TÁRSULATALAPÍTÓ, ELŐSZÖR KEZDŐ TÁNCOSKÉNT 
GYŐRBEN, MAJD TÁNCTAGOZAT-VEZETŐKÉNT SOPRONBAN, ÉPP TÍZ ÉVVEL EZELŐTT. EGY ÚJ TÁRSULAT 
VAGY BEROBBAN, VAGY LASSAN ÉPÍTKEZIK, EZ UTÓBBIT JÁRJA A SOPRON BALETT, AMELYNEK JUBILEUMI 
GÁLÁJÁRA A FŐVÁROSBÓL, EGERBŐL, GYŐRBŐL, MISKOLCRÓL, KECSKEMÉTRŐL, SZEGEDRŐL, SŐT MÉG ST. 
PÖLTENBŐL IS ÉRKEZTEK VENDÉGEGYÜTTESEK, AMI AZT JELZI, HOGY A TÁRSULAT CSATLAKOZOTT 
A HAZAI TÁNC ÉLVONALÁHOZ. WERNER NIKOLETT DEMCSÁK OTTÓVAL A REPERTOÁRÉPÍTÉSRŐL, 
A BOLDOG ÉS BOLDOGTALAN TÁNCOSOKRÓL, A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRŐL ÉS AZ ÉLETET 
SZOLGÁLÓ, SEGÍTŐ ELŐADÁSOK FONTOSSÁGÁRÓL BESZÉLGETETT. I Fotó: Szita Márton                     

Másfél órányira a Győri Balettől miért volt fontos Sopron 
számára, hogy tíz évvel ezelőtt önálló balett-társulatot 
alapítson?
Pataki András, a Soproni Petőfi Színház akkori színházigazgatója 
felkért egy tánctagozat létrehozására. A közös beszélgetéseink so-
rán felmerült, hogy miért is ne alapítsunk egy modern balett-társu-
latot. Minden koreográfus álma és törekvése, hogy saját együttese 
legyen, hogy alkotásaiban a közönség elé tárja a világról alkotott 
véleményét. A feltételek kedvezők voltak egy új vidéki együttes 
létrehozására.

A Győri Balett alapítójaként volt tapasztalata abban, hogy 
milyen egy tánchagyományok nélküli iparvárosban létre-
hozni egy társulatot. Sopron sem volt könnyű közeg, tu-
dott-e profitálni a győri évekből? Honnan szerződtetett 
művészeket és milyen feltételekkel?
A Győri Balettben táncosként és koreográfusként eltöltött mint-
egy harminc év kellő tapasztalatot, erőt és elhivatottságot adott 
ahhoz, hogy újra fészekrakó legyek. A társulat tagjait egy próba-
táncon válogattam ki, és már az első csapat hatalmas szorgalom-

mal kezdett neki a munkának. Nehézség csak abból adódott, hogy 
a zenés darabokban is a Sopron Balett látta el a tánckari feladato-
kat, ezzel párhuzamosan kellett felépíteni a saját repertoárt, példá-
ul a Szép Cerceruska, a Végtelen Európa, az Álmos legendája, az 
És mégis élünk, illetve a Táncrapszódia című táncművet. 

       „Gyakran kérdezik tőlem, hogyan lehet jó  
       együttest csinálni, hát elmondom. 
       Jó együttest erkölcsileg és intellektuálisan 
       is jó emberekből lehet csinálni, 
       akik érzik és értik a rendezői szándékot, 
       akik hangszerként használják a testüket.”

Fontosnak tartom a művészeti nyitottságot is, hiszen a zene, a kép-
zőművészet és az irodalom is formál minket. A táncosnak igenis 
érzékenységgel kell közelítenie más alkotásokhoz, ha szebbé akarja 
tenni a világot. Ezt a szemléletet mesteremtől, Lőrinc Györgytől 
tanultam, aki sokat beszélgetett velünk, fiatal táncosokkal – köny-
vekről, zenéről, képzőművészetről. De említhetem Markó Iván 
mesteremet is, az ő idejében született meg a hőskorszak, ami alatt 

A SOPRON BALETT 10 ÉVE 
EGY LÉLEKSIMOGATÓ REPERTOÁR  

1 0  É V E S  A  S O P R O N  B A L E T T
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elindult a Győri Balett, és ezzel együtt valami új született a tánc-
művészet világában.

A Sopron Balett kezdettől fogva kapcsolatokat kezdett 
kiépíteni a közeli osztrák társulattal, az Europaballett St. 
Pöltennel. Ez szakmai erősítést jelentett, vagy már eleve 
határon átnyúló koprodukciós, régiós jelenlétben gondol-
koztak?
A St. Pölteni Europaballettel A szwing meg a tangó című közös 
előadásunk kapcsán alakult ki szoros emberi és szakmai kapcsolat, 
amelyben sokat segített Michael Kropf koreográfus. Ez az együtt-
működés máig tart, de nemcsak velük, hanem az oroszországi 
Szaranszk város balettegyüttesével is élő kapcsolatunk van, és ta-
lán ezért is van a társulatban sok tehetséges orosz táncos, akiket 
Alekszej Batrakov koreográfus és balettmester személyes ismeret-
ség alapján hívott meg.

Milyen művészi irányvonalat követ a Sopron Balett? Mi-
lyen sajátos karakterjegyei vannak?
A Soproni Balett az alapítása óta egyszerre dolgozik prózai és ze-
nés darabokban, miközben önálló előadásokat is próbál, mindeze-
ket több stílusban. A saját bemutatóinkra általában másfél hónap 
marad. Igaz, ezt nem róhatom fel, mivel a Soproni Petőfi Színház 
tánctagozataként működünk. Nagyon büszke vagyok a tagokra, 
hiszen minden műfajban otthonosan mozognak. A Sopron Balett 
koreográfiáiban az életet segítő, az életet szolgáló, mondanivalójá-
ban korunknak is tükröt tartó művek szerepelnek. 

       „Hiszem azt, hogy éhe van a mai táncszerető 
       közönségnek a történetet elmesélő művekre, 
       amelyeknek az esztétikája 
       és a gondolatisága léleksimogató.” 

A tízéves fennállást ünneplő szeptember 17-i gálán gesz-
tusértékű volt, hogy az ország hét vezető balettegyüttese 
is ott volt a színpadon. Vendégszereplésükkel a táncszak-
ma elismerte a Sopron Balett elmúlt éveinek művészi ér-

tékteremtését. Nagyon meg kellett ezért dolgozni?
Az ország neves együtteseit hívtam meg, és ez az est egy igazi tánc-
ünneppé nemesedett. Minden együttes rettentő feszített munka-
tempóban dolgozik, és nagyon ritkán van módunk egymás alkotá-
sait látni. Ez nagyszerű alkalom volt, hiszen az együttesvezetők és 
a táncosok ebben a nagy sikerű gálában közvetlenül és jövőépítő 
szándékkal tudtak beszélgetni. Bárhol, bármilyen táncstílusban al-
kot egy társulat, valahol mindegyik létformája ugyanaz. A találko-
zóval azt üzentük, hogy a táncban nincs alá- vagy fölérendeltségi 
viszony, és a cél is közös: megszerettetni a táncművészetet a kö-
zönséggel és a társművészetek képviselőivel. Ma mindenki sokat 
dolgozik, így nem látjuk egymás munkáit, még a tánctalálkozók 
alkalmával is a saját darabunkra koncentrálunk. Egyszerűen nem 
ismerjük a másik produktumát, ezért szükség volt egy esemény-
re, ahol megmutattuk, hogy mit csinálunk. Számomra fontos az 
együttesek közötti párbeszéd, erre hívtam meg pályatársaimat, és 
optimistán mondom: a táncművészet megkapta a megérdemelt 
figyelmet. Nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő tíz év még 
tovább növeli a Sopron Balett táncművészeti értékét. Ezen dolgo-
zunk nap mint nap.

Az előző évadban több mint tíz év után újra színpadra állt. 
Ezzel mit akart üzenni?
Nem készültem semmilyen nagy visszatérésre, ami a színpadi sze-
replést illeti. Mindig is azt hittem, hogy a Győri Balettnél táncol-
tam el a hattyúdalomat. Engem is meglepett, hogy Michael Kropf 
koreográfus felkért A csodálatos mandarin Öreg gavallér szere-
pére. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy félelmek nélkül vállal-
tam a szerepet, de visszatekintve az aggodalmam alaptalan volt. 
Azt tapasztaltam, hogy a testem mindenre emlékezett. A próbák 
előtt fegyelmezetten figyeltem az étkezésre és a mozgásra, vé-
gül hatvanhárom éves koromra újra a táncosok között álltam. Ez  
a munka megerősített abban is, hogy mindig emlékezzek rá: kore-
ográfus vagyok, de voltam táncos is. Akik nem látták az előadást, 
a következő színházi olimpián megtekinthetik, hiszen A csodálatos 
mandarin nyitja meg az eseményt Binder Károly, Bogányi Gergely, 
Boros Misi és Varga Gábor zenei közreműködésével.

Szigorú pedagógus?
A szigor elengedhetetlen a táncban! A táncművészetet mindenki-
nek ajánlom, de nem való mindenkinek. Alkati adottság nélkül hi-
ába minden technika, végeredményben csak egy boldogtalan tán-
cost kapunk. Nem támogatom a rövid tanfolyamokat, amikor va-
laki azt állítja, hogy kétéves külföldi tánctanulmányok után profesz-
szionális táncossá válhat. Pedagógiai felelősségemnek érzem, hogy 
elmondjam, ha egy táncosnak nincsenek meg a műfajhoz szüksé-
ges adottságai. Kicsit szigorúbban azt is mondhatom, épp elég csa-
lódott művészt láttam ahhoz, hogy még eggyel találkozzák. 

Tíz éve dolgozott utoljára a Győri Balettel, aminek alapító 
tagja. Miért jött el a társulattól?
Huszonöt év táncolás után át kellett adnom a stafétát. Ez nem volt 
kérdés, előbb-utóbb minden táncosnak ez a sorsa. Elégedetten 
jöttem le a színpadról, még az is eszembe jutott, hogy ezzel lete-
szem a lantot, de a gondviselés felülírta a tervemet. Pataki András-
tól, a Petőfi Színház igazgatójától kaptam felkérést a táncegyüttes 
megszervezésére, és nagyon hamar megszerettem az új társula-
tot. A Soproni Balett most tízéves, a Győri Balett negyvenhárom. 
Remélem, hogy a soproni társulat is néhány évtized múlva a negy-
venedik jubileumot fogja ünnepelni, ehhez viszont alázatos embe-
rekre van szükség, akik átadják egymásnak a sokévnyi tapasztalata-
ikat, én is erre törekszem ma.

Milyen előadással készültek az idei évadra?
A gála után kezdtük a Porka havak (Porka havak esedeznek, regö-
lős téli népszokás dala, Vikár Béla gyűjtése 1903-ból, Kénos telepü-
lésről – a szerk.) próbáit, amit Alekszej Batrakov orosz művésszel 
közösen készítünk. A kétfelvonásos előadás első etűdjét Alekszej 

koreografálja Varga Gábor zenei közreműködésével, míg én a Szí-
vünk legyen most a jászol című felvonáson dolgozom Szarka Gyula 
zeneszerzővel. Egy alkotónak mindig az aktuális előadása a legked-
vesebb, ez most sincs másképp, boldogan gondolok erre a munká-
ra, ami egy tekintetben mindenképp eltér a korábbiaktól. Krisztus 
születésének misztériumát és ennek a fontos eseménynek a taní-
tását közvetíti, miközben a történetet átszövik a mai kor áthallásai. 
Személyes érdeklődésem miatt közel áll hozzám ez a téma, hiszen 
sokat foglalkozom teológiával, ami természetesen kapcsolódik  
a művészetemhez. Az istenismeretből önismeret származik, és  
a jó önismerettel büszkélkedő táncművész képes jó tükröt mutat-
ni az embereknek. Nem titok, hogy ez a nézőpont is befolyásol-
ja az alkotói elképzeléseimet. Ezért a készülő előadás egyik célja, 
hogy felemelje a lelkeket. November 12. a premier dátuma. 
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A képek más-más tájegységre invitálják a nézőt, Gyimestől 
Kapuvárig, Bonchidától a Dél-Alföldig. A legkülönfélébb ün-
nepek között akad lakodalom, alakoskodókat felvonultató 
mulatság, láthatunk a színpadon mágikus tevékenységhez 
kötődő rítust és egyházi szertartást. Némelyik felidézett 
ünnephez a katonai szolgálat vagy a gyász szolgáltatott al-
kalmat. Szűcs Edit stilizált jelmezei fémesen csillogó anya-
gukkal kölcsönöznek ünnepélyes megjelenést a táncosok-
nak, az adott tájegységre azonban csupán ötletes utalást 
tartalmaznak. 

Az autentikus népzenei kíséretet néhány tétel erejéig 
Ferenczi György, Lajkó Félix és Gera Gábor remek zenéi 
tarkítják, amelyek népzenei ihletésük miatt kiválóan illesz-
kednek az előadás zenei anyagába, bár dramaturgiai szere-
pük nem domborodik ki. A szólóénekkel kísért lírai jelene-
tek meglehetősen sablonosak, a katonakép pedig ébresztett 
némi déjà vu érzést a nézőben. Az est koreográfusai a drá-
maiság ábrázolása érdekében általában többször nyúlnak 
olyan elvont mozdulatokhoz, amelyek nem az autentikus 
néptáncanyag részét képezik. Mivel ezek a kortárs ihleté-
sű mozdulatok lényegében évek óta ugyanazok valameny-
nyi néptáncegyüttesnél, ráadásul igen szűk készletből ösz-
szeválogatva, javára válna a társulatnak a néptáncon kívüli 
formanyelvek és technikák elsajátítása, annál is inkább, mert 
egyes táncosoknál már a legegyszerűbbnek tűnő, felemelt 
karral kivitelezett fordulatnál is azonnal szembetűnik a tech-
nikai képzettség hiánya. Ez pedig sajnálatosan megbontja  
a magas színvonalú, ízlésesen eltáncolt néptáncblokkokra 
általánosan jellemző, szemet gyönyörködtető összhangot. 

Ha már az összhangnál tartunk: a nagy létszámú társulat im-
pozáns unisonorészeinél zavarólag hat egyes férfitáncosok 
túlzottan egyénieskedő, parodisztikusba hajló előadásmód-
ja. Az egyéniség ilyesfajta, intenzív fejmozgatásban és mimi-
kában, valamint sajátos testtartásban való megnyilvánulása 
előnyt jelenthet egy szólótáncversenyen vagy karaktersze-
rep megformálásánál, és abszolút természetes az autentikus 
előadásmódnál, ám az olyan, stilizált, látványra építő színpa-
di művek esetén, mint amilyen az Ünnep, nincs helye.

Az együttes tánckara egyre kellemesebb összképet mutat. 
A férfikarból Opiczer Márton, Bollók Ákos, Patócs Donát 
Endre, Kele Kristóf és Szabó Zsombor emelkedett ki len-
dületével, kiállásával és virtuozitásával, míg a lányok közül 
Bacsó Lilla kiváló stílusérzékével. Az est fénypontját Tóth 
Alma és Opiczer Márton csodálatos bonchidai invertita 
kettőse jelentette, amelybe a koreográfus igen leleménye-
sen kombinálta bele eszközként az ezúttal mintegy kendő 
módjára használt többfunkciós fűzfavesszőt.

A rendező mellett Ágfalvi György, Darabos Péter és ifj. 
Zsuráfszky Zoltán társkoreográfusként jegyzi az előadást, 
az est zenei rendezője Pál István Szalonna.

A közösen megélt ünnepek nélkül kevés az öncélú boldog-
ságkeresés. Ünnepek híján a hétköznapoknak nincs értel-
me. A néptánc a közös ünneplésből született, és ma is ké-
pes feléleszteni annak élményét táncosban és nézőben egy-
aránt. Köszönjük az alkotóknak a pozitív, életigenlő témavá-
lasztást. 

Az ünnep az alkotó ember jutalma a hétköznapok erőfeszí-
téseiért. Dömötör Tekla néprajzkutató meghatározása sze-
rint olyan különleges időszak, szent idő, amikor a közösség 
a megszokottól eltérő módon viselkedik, ünnepi szokáso-
kat hajt végre, más előírásokat és tilalmakat tart be, mint  
a hétköznapokon. A megszokott életritmus ilyenkor megvál-
tozik, a napi munkát ünnepi cselekmények váltják fel, ame-
lyek gyakori része a testet-lelket serkentő, felszabadító vagy  
a hangulathoz illően akár magasztos, megrendítő zene és 
természetesen a tánc. Az ünnepi alkalmak a közösséget érin-
tő, múltbeli események felidézésével, bevett szimbólumok 
segítségével fokozzák az összetartozás tudatát, alkalmat te-
remtenek az öröm és a gyász közös megélésére. Legősibb 
ünnepeink a természet ciklikus változásaihoz, a hagyomá-
nyos mezőgazdasági munkákhoz és az emberi élet forduló-
pontjaihoz kötődnek. A magyarság hagyományos ünnepkö-
re az egyházi és a nemzeti ünnepeinkkel vált teljessé.

A kétszer 45 perces, ideális időtartamú Ünnep című elő-
adás meseidézettel kezdődik, amely egy mágikus asszony-
ról szól, aki megfonta a világ legelső kosarát, ami azóta is  
a bőség és a jólét egyik szimbóluma. „Amikor ezt az első 
kosarat fontam, kezemet szent erők vezették, ez a szent 
erő éljen az idők végezetéig minden kosárban!” – hangzik el  
a rövid prózai bevezetés. A mozgó díszletelemeket abszt-
rakt módon lecsupaszított kosárfűzek alkotják (a díszletter-
vező Árvai György), amelyeknek hosszú, rugalmas vesszei-
ből az alkotó ember nemcsak kosarat képes fonni, de akár 
templomot is emel. Talán a legbeszédesebb kép, amint a rí-
tus résztvevői malomkerékszerűen forgatják a kört, amely-
ben velük együtt mozognak a fák is. „A gép forog, az alkotó 

pihen” – juttatja eszünkbe Madách jól ismert sorát a jelenet. 
Más szavakkal: ünnepre ad okot önmagában az is, ha meg-
élhetjük a közösségi munka, az emberi életciklus és a ter-
mészet állandó körforgásának teljes összhangját, ahogyan  
a letűnt paraszti kultúrában arra az embereknek még lehe-
tőségük nyílt. A teremtett világot, a teljességet és a legter-
mészetesebb védekezési alakzatot, a biztonságot egyaránt 
jelképező ősi jelkép, a kör a 

„kosárfonás mint alaptéma révén mind 
a színpadképben, mind a térformákban 

gyönyörűen végigkíséri a kompozíciót, csakúgy, 
mint az összefonódás különféle 

konkrét és elvont megjelenítései.”

Mihályi Gábor rendezői elgondolásában a fűzfavesszők éle-
teket összekötő kapocsként vagy a közös hit zászlajaként 
is szolgálnak a színpadon. A záróképben vesszőkből emelt, 
jurtaszerű építményt tartanak a táncosok. A kirgizek hie-
delme szerint a jurta oldalát alkotó rács elemei a két lábbal 
a földön álló asszonyokat jelentik, míg a férfiak a tető tar-
tórúdjai, akik az asszonyok vállán állnak. Ők kerülnek kap-
csolatba a jurta felső nyílásán, a tündökön keresztül az Is-
tennel. A tetőrudakat az oldalrudakhoz erősítő kötelékek 
pedig a férfi és a nő szoros kapcsolatát, egymásra utaltságát 
jelképezik. Az ünnepek sorát záró kép mindezzel csodála-
tosan egybevág. A produkció dicséretes erénye a rendező-
koreográfus által megrajzolt és Tucsni András dramaturg 
segítségével tartalommal megtöltött szerkesztési ív, ami  
a Mihályi Gábor munkáira oly jellemző, mélyen intellektuális 
gondolatiságról tesz tanúbizonyságot.

Ág fa l v i  /  Da r abos  /  M ihá l y i  /  i f j .  Z su r á f s z k y : 
Ünnep –  Mag ya r  Á l l am i  Nép i  Eg yü t te s , 
2022 .  s zeptember  8 . , 
Nemze t i  Tánc s z í nhá z     

A NAGY MÚLTÚ NÉPTÁNCEGYÜTTES LEGÚJABB BEMUTATÓJA AZON TEMATIKUS TÁNCSZÍNHÁZI ESTEK 
SORÁBA ILLESZTHETŐ, AMELYEKET A RÁBAI MIKLÓS ÉS LÉTAI DEZSŐ NEVÉVEL FÉMJELZETT, KIZÁRÓLAG 
AZ AUTENTIKÁRA ÖSSZPONTOSÍTÓ IDŐSZAK JELENTETTE SZÜNET UTÁN A NAPLEGENDA 2000-ES 
SZÍNPADRA VITELE INDÍTOTT ÚJRA.  I Szöveg: T. N. Fotó: Csibi Szilvi 

EGY MISZTIKUS 
ÜNNEPI KOSÁR 
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TANULMÁNYTANULMÁNY

A rendszer egyszerű alapváltozatát Lábán 1928-ban mutatta 
be a II. Német Tánckongresszuson, Essenben. Abban az idő-
ben a kinetográfia csupán egyike volt az európai tánctörténet 
elmúlt 500 éve alatt közreadott mintegy száz notációs (jel-
írás) rendszernek. Mára a világ legelterjedtebb és legmélyeb-
ben kidolgozott metodikájának tekinthető. A több ezer lejegy-
zett balett-, moderntánc-, társastánc- és néptánc-koreográfián, 
valamint eredeti néptáncfolyamaton és -motívumon túl talá-
lunk kinetográfiával rögzített mozdulatsorokat munkavégzés, 
akrobatika, jóga, tajcsi, az állatok mozgása közben, sőt, olyan 
extremitások esetén, mint a Genfi Egyetemi Kórház szülészeti 
klinikájának falait az 1. ábrán látható módon díszítő, gyermek-
szülést kísérő belső szervi mozgások (például a méh erőteljes 
kontrakciói) vagy a baba alkalmanként spirális elfordulásainak 
lejegyzése terén is. 

       1. ábra: Kinetográfia a szülészeten 
       (Karin Hermes tánclejegyző és Carmen Perrin 
       grafikus munkája, ICKL Proceedings, 2015, p. 233)

Az egyre erősödő nemzetközi érdeklődés nyomán az utób-
bi évtizedekben a táncírás-konferenciák helyszínét a szervezők 
ciklikusan váltogatják három kontinens, Amerika, Ázsia és Eu-
rópa között, hogy a részvételi terhek kiegyensúlyozottabbak 
legyenek. Az ICKL 1991 és 2001 után immár harmadszor vá-
lasztotta helyszínül Magyarországot, ez alkalommal a tagság 
a Magyar Táncművészeti Egyetemen (MTE) vitathatta meg  
a tánclejegyző rendszer technikai kérdéseit, valamint előadások 
és workshopok keretében ismerhette meg az egyes központok 
vagy egyének rendszerrel foglalkozó kutatásait, notációs mód-
szereit. A tizenhárom országból érkezett előadók huszonkilenc 
előadásának és műhelybeszámolójának több mint negyedét, 

nyolcat tartottak magyar résztvevők, valamennyien az MTE volt 
vagy jelenlegi oktatói és hallgatói. 

A megnyitó előadást e sorok írója tartotta az egyedül talán 
csak a néptáncra jellemző mozdulatjelenség, a rugózás (a test 
ritmikus vertikális lüktetése) értelmezési nehézségeiről. A ku-
tatások megoszlottak abban a tekintetben, hogy a rugózást 
dinamikai vagy elsősorban térbeli jelenségnek kell-e tekinteni, 
és annak megfelelően jelölni. A lejegyzéselmélet egy másik té-
májában Misi Gábor Black Pin or White Pin című műhelyelő-
adásában kérlelhetetlen matematikai logikával vezette le néhai 
mesterünk, Szentpál Mária notációs koncepciójának előnyeit  
a két nagy rendszerfejlesztő, Albrecht Knust és Ann Hutchinson 
Guest módszerével szemben az álló testhelyzetben megvalósít-
ható táncpozíciók számos változatának jelölésekor. Misi Gábor 
már harmadszorra igyekezett megértetni kollégáinkkal Szentpál 
megoldásának átfogó jellegét. Úgy tűnt, ez alkalommal az érve-
lése már kezdte megbontani az eddig egységes fenntartásokat. 
Még a haladó szintű, de a kelet-európai néptánctechnikában já-
ratlan tánclejegyzők számára is kihívást jelentett Dudás Dávid 
workshopja a közép-erdélyi legényes táncok karszólamainak ti-
pizálásáról és lábszólamokhoz való viszonyairól. A Dudás által 
meghatározott karmotívumok egyik példáját mutatja a 2. ábra, 
a 3. pedig ahogy résztvevők a legényes motívumokat rekonst-
ruálni igyekeztek. 

        2. ábra: Legényesrészlet (Dudás Dávid lejegyzése)

AZ ÍROTT TÁNC 
– kinetográfusok nemzetközi találkozója Budapesten 

A LÁBÁN KINETOGRÁFIA NEMZETKÖZI TANÁCSA (ICKL) JÚLIUS 18–23. KÖZÖTT BUDAPESTEN 
TARTOTTA 32., KÉTÉVENTE MEGRENDEZENDŐ KONFERENCIÁJÁT. A SZERVEZET 1959-BEN ALAKULT MEG 
ANGLIÁBAN, HOGY A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ KOREOGRÁFUS, TÁNCELMÉLET-ALKOTÓ 
ÉS A 20. SZÁZADI EURÓPAI MODERN TÁNC EGYIK MEGALAPÍTÓJA, LÁBÁN RUDOLF NEVÉT HORDOZÓ 
TÁNCÍRÁSRENDSZERT, A LÁBÁN-KINETOGRÁFIÁT FEJLESSZE ÉS EGYSÉGESÍTSE. 
I Fügedi János (MTE, főiskolai tanár) összegzése Fotó: Csillag Pál

        

        3. ábra: Dudás Dávid workshopja (fotó: Csillag Pál)

Lévai Péter mesteroktató az általa kidolgozott tánctanítási 
módszerről tartott műhelybemutatót, amelyen notációval tet-
te felismerhetővé a zenei főhangsúlyokhoz képest egy zenei 
nyolcaddal eltolt mozdulatsorok pedagógiai elméleti hátterét. 
Márkli Zsuzsanna a magyar kinetografikus tánclejegyzés elmúlt 
hatvan évének változásait foglalta össze Szentpál Mária Tánc-
írás-könyvei alapján. Horváth-May Dániel doktorandusz egy ki-
emelkedő széki táncos, Tamás Márton „Kántor” négy tánctí-
pusba tartozó motívumainak összehasonlításával bizonyította, 
hogy csak notáció segítségével lehet a rejtett szerkezeti ösz-
szefüggéseket feltárni. Szél Gábor a páros lábú haladó ugrások 
olyan filmpéldáját mutatta be, amely eddig meg nem oldott 
mozdulatjelenséget tartalmaz. Kovács Henrik pedig kérdőíves 
módszerrel végzett felmérése eredményeit ismertette arról, 
hogy milyen a táncosok „előreirány-érzete”, ha a törzsüket 
elforgatják, vagy ha az állótól eltérő testhelyzetet vesznek fel.  
A téma fontosságát jelzi, hogy az előre irány az egész notációs 
rendszer egyik mozdulatviszonyítási fundamentuma.

A jelen sorok írója számára a külföldi előadók közül a konferen-
cia egyik kiemelkedő előadása volt Fonteini Papadopoulou né-
met koreográfus Movement Journal/Moving Journal című pro-
jektbeszámolója. A projekt során Papadopoulou egy éven ke-
resztül minden nap két rövid mozdulatsort koreografált, és azt 
notációval rögzítette. Ahogy elmondta, számára nem is annyira 
maguk a mozdulatok számítottak, hanem az így létrejövő tuda-
tosság és megnyerhető tudás. 

A táncrekonstrukciós workshopok sorában emlékezetes ma-
radt Kurt Jooss épp kilencven éve bemutatott, méltán halhatat-
lan A zöld asztal és Yvonne Rainer ugyancsak híres, korszaknyitó 
Trio című koreográfiájából partitúrarészletek eltáncolása. Meg-
lepetés volt látni, ahogy a néptáncnotáción felnőtt fiatal magyar 
résztvevők mennyire értették és mennyire hűen elevenítették 
fel a lényegesen eltérő mozdulatvilágú modern táncokról készült 
lejegyzéseket. (Itt zárójelben meg kell jegyezzem, hogy Magyar-
országon a mozdulatelemzés és az arra alapozott táncírás csak 
az MTE Néptánc Tagozatán és a néptáncpedagógus-képzés 
BA–MA képzésein tantárgy, a tánc többi műfajában – sajnálatos 
módon – nem. Pedig már Lőrinc György, az Állami Balett Inté-

zet első igazgatója is, aki a kinetográfiát igen korán, 1938-ban 
elhozta Magyarországra, Kurt Jooss Dartington Hall-i iskolájá-
ban szerzett ismeretei alapján úgy vélte, a táncjelírás rendkívül 
igényes mozdulatelemzés, ezért felvette a balettnövendékek 
tantervébe. A tárgyat az 1960-as évek elejéig tanította Lugossy 
Emma, amikor az ÁBI új igazgatója, Hidas Hedvig a tantervből 
kivette.)

A konferencia sikeréhez jelentős mértékben járult hozzá Ko-
vács Henrik, az MTE docensének minden elismerést megér-
demlő szervező és szponzorálást menedzselő munkája, vala-
mint az MTE néptánc szakirányait látogató hallgatók segítsége. 
Az Emmi-NKA, az MMA, az Előadóművészeit Jogvédő Iroda 
Egyesület, valamint a Vitézi Ének Alapítvány részéről érkezett 
nagyvonalú támogatások azt is lehetővé tették, hogy a részt-
vevők megtekintsenek egy Hodworks-előadást, meghallgassák 
a Dűvő zenekar koncertjét és a számukra szervezett táncház-
ban vegyenek részt. Az ICKL szervezeti vezetősége, a Board of 
Trustees elnökeként ezúton is köszönöm az MTE vezetésének, 
hogy a konferenciát támogatta és befogadta.

Kétségtelen, a kinetográfia nehéz tárgy, a hivatásos vagy az 
egyáltalán használható lejegyzői szint eléréséhez évekig kell 
tanulni, gyakorolni és kutatni. Talán e kezdeti nehézség vagy 
a táncírástudás előnyeinek csak lassan beérő felismerése az 
oka, hogy a táncos írásbeliség még nem általánosan elterjedt 
gyakorlat a tánc világában. De azt is meg kell jegyezni, hogy 
a kinetográfia elsődleges céljai és erényei között nem csupán 
a művek megőrzése szerepel – sokan vélik úgy, hogy ezt 
ma már megoldja a videó. Nem így van. A táncmozdulatok 
rendkívül összetett és a verbalitástól messze elvont világát 
hiába rögzíti a legfejlettebb háromdimenziós technika, hiába 
a látottak megszokáson alapuló gyors másolása, azokat meg-
érteni és részletekbe menően, összehasonlítóan áttekinteni 
csak notációval lehetséges. Nincs királyi út, táncos írásbeli-
ség nélkül a tudományosság feltételrendszerének megfelelő 
formai és esztétikai elemzés, a táncot a maga valóságában 
vizsgáló történeti kutatás soha nem lesz. 

„A táncmozdulatok rendkívül összetett 
és a verbalitástól messze elvont világát 

hiába rögzíti a legfejlettebb 
háromdimenziós technika, 

hiába a látottak megszokáson 
alapuló gyors másolása, 

azokat megérteni és részletekbe 
menően, összehasonlítóan 

áttekinteni csak notációval lehetséges.”
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nészekkel, táncosokkal, ami egészen elképesztő és inspiráló 
élmény volt. Egyszerűen vágyakozni kezdtem arra, hogy ezek-
kel az emberekkel hosszabb időn keresztül újra és újra együtt 
dolgozzak. Ne az legyen, ami mindig, hogy van egy ötletem, 
amelyre összehívok egy csapatot, létrehozunk egy előadást, 
aztán mindenki megy tovább, hanem hogy hosszabb távú épít-
kezésbe fogjunk. Sok idő telt el azóta, időnként változott, hogy 
mekkora a hangsúly a fix csapaton. Voltak olyan produkciók, 
amelyekben egyáltalán nem velük dolgoztam, például a Só-
virágban sem Fahidi Éva, sem Cuhorka Emese nem a Tünet 
alapembere. A Nothing personalben viszont visszanyúltam a 
kezdetekhez, és a számomra legmeghatározóbb emberekkel, 
Szász Danival, Peer Krisztiánnal, Márkos Bercivel csináltuk az 
előadást. 

A pandémia alatti két csonka évad milyen nehézségeket 
okozott az együttes életében? 
Az első néhány hónap euforikus volt, mert egy elképesztő mó-
kuskerékből szálltunk ki. Már korábban meg kellett volna en-
gedni magunknak ezt a pihenést, így a kényszerszünet eleinte 
nagyon jólesett, és sok mindennek az újragondolására adott 
lehetőséget. De ahogy telt-múlt az idő, és nyúlt el a pandémia, 
az eufóriát szép lassan felváltotta a kétségbeesés. Ebben  
a helyzetben úgy döntöttünk, hogy a 2020/21-es évadra kísérleti 
évadot hirdetünk. Egy kis csapat táncossal karanténközösséget 
vállaltunk, ami azt jelentette, hogy mindannyian nagyon szigo-
rú szabályokhoz kötöttük, hogy egymáson kívül kikkel érintke-
zünk. A lezárás alatt ezt igyekeztünk megtartani, így sikerült 
végigdolgoznunk az időszakot. Egyébként régóta vágytam már 
egy hosszú távú, kísérletező munkára, de valószínűleg nagyon 
más lett volna ez a folyamat, ha a normális életünkből kiszakít-
va kell megteremteni ennek az idejét és terét. 

Milyen eredményeket hozott ez a kísérleti évad?
Egyrészt megszületett az Afterparty című előadásunk, amelyet 
2021 januárjában nézők nélkül mutattunk be a Trafóban, majd 
tavaly szeptemberben megtarthattuk a nyilvános premiert is. 
Azt hiszem, igazán érdekes és izgalmas darab született, amivel 
sikerült egy teljesen új színpadi nyelvet találnunk. Az előadás-
ban ugyanis a táncosok egyforma arányban használják vizuá-
lis elemként a testüket és akusztikusként a hangjukat. Elmé-
lyültünk annak a kutatásában, hogy milyen hangok születnek 
a mozgásból, illetve a hangok hogyan befolyásolják a mozgá-
sunkat. Ebben a munkában a fantasztikus énekes, Harcsa Ve-
ronika volt segítségünkre. A kísérleti évad alatti másik közös 
projektünk június végén a PLACCC Fesztiválon volt látható. 
Tavaly tavasszal elkezdtünk egy olyan szabadtéri előadás meg-
valósításán gondolkodni, ami a természetbe visz, a természet 
közelségét használja fel művészi alkotás létrehozására. A kü-
lönlegessége, hogy egy erdőbe invitáljuk a nézőket, ahol félig 
emberi, félig állati lények segítségével járhatják végig az utat, 
és ez a séta lehetőséget kínál egy spirituális, belső utazásra is, 
mintha saját belső, ismerős és ismeretlen tereinkben bolyon-
ganánk. Szirének a címe, és kivételesen nem én, hanem Szabó 
Veronika rendezte, aki több tünetes előadásban is szerepel és 
alkotóként szintén izgalmas munkákat jegyez. 

Kísérleti évadról beszél, de a Tünet Együttes valahol min-
dig is ezt tette, minden évad és mű egyfajta kísérlet volt, 
és új színházi nyelven szólalt meg.
Fontos szó a kísérleti, de nagyon fontos, hogy az előadás, amely 
színpadra kerül, semmiképp sem kísérleti, mert egy maximáli-
san végiggondolt, hosszú munkával kiérlelt produktum.
Ami ma biztos, hogy egy nagyon kemény és meglehetősen 
kilátástalan időszakot élünk. A pandémia nehéz helyzetet te-
remtett, az orosz–ukrán háború pedig mindennek az értel-
mét kérdőjelezte meg, perspektívanélküliség van, a független 
szféra elismertsége és biztonsága kérdésessé vált. A hosszabb 
távú jövővel kapcsolatban most nem látom, merre és hogyan 
tovább. 

T Ü N E T  E G Y Ü T T E S

Matematika-informatika szakos tanárból lett társulatalapí-
tó, oktat a Műszaki Egyetemen és vezeti a Tünet Együt-
test. Hol ér össze a két halmaz? 
Gyerekkorom óta jelen van az életemben a mozgás, sok éven 
át versenyszerűen tornáztam. Amikor abbahagytam, rátalál-
tam egy helyre (a 80-as években Magyarországon nem volt 
még hivatalos kortárstánc-képzés), ahol modern táncot ta-
nítottak. Szerelem volt első látásra és máig tartó szenvedély 
lett belőle. Emellett éltanuló voltam a gimnáziumban, aztán 
az egyetemen. A kettő sokáig párhuzamosan futott. Volt a ra-
cionális és volt egy ösztönös, a fizikalitáshoz vonzódó énem. 
Aztán egyszer csak jött a pillanat, amikor megértettem, hogy 
az alkotásban mind a két képességemet tudom használni. Ez 
egy radikális fordulópont volt az életemben. És hogy mi a kö-
zös halmaz? A matematikában ismert az axiómarendszer fogal-
ma, ami a megkérdőjelezhetetlen alapigazságból indul ki, abból 
építkezik és teremt egy egész világot. Mindig úgy gondolok egy 
előadás létrehozására, hogy ott egy új világot alkotok, aminek 
saját nyelve van. Persze az, hogy ez a nyelv milyen kifejezőesz-
közöket használ, nagyon különböző, minden előadásnál más. 
Szerintem a Tünet egy olyan társulat, amely folyamatosan kihí-
vás elé állítja a nézőt: nem egy gyorsétterembe mész be, ahol 
pontosan tudod, mit kapsz, hanem mindig újra kell kódolni azt, 
amit nálunk látsz. Az előadásaink többnyire szintetizálnak, ösz-
szehoznak, összeforrasztanak dolgokat, mondjuk ahogy a szö-
veg vagy a vizualitás reagál a mozdulatra. Például a legutóbbi 
előadásunkban, a Nothing personalben, ami a kiégésről szól, 
megírtunk egy mesét egy fájdalmas elakadástörténetről, és ez 
a mese forrasztja össze azt a színpadi környezetet, amelyben  
a költészet, a mozgás, a vizualitás, a dal megjelenik és új szín-
padi nyelvet teremt.

Járt tréningekre, képezte magát, de professzionális tánc-
oktatásban nem vett részt. A Táncművészeti Egyetem 
hallgatói tízéves koruktól napi szinten rengeteg órában 

tanulják a szakmát. A két metódus nagyon eltérő. Mégis 
sikeres táncos, koreográfus és társulatvezető lett. Ebből 
az következik, hogy elegendő gyakorlással bárkiből lehet 
táncművész?
Természetesen nem tudom és nem is akarom magam összeha-
sonlítani azokkal, akik az egyetemen tanultak. A testnek azzal 
a fokú pallérozottságával, ami nekik megvan, nem mérhetem 
össze magam. Vannak látható dolgok: ki milyen magasra emeli 
a lábát, ki mennyit forog, mekkorát ugrik, de számomra egy 
színpadi mű létrehozásakor a technikai tudásnál fontosabb dol-
gok játszanak szerepet. Hogy egy test hogyan mozdul meg, an-
nak milyen a minősége, az számomra sokkal inkább meghatá-
rozó. Hiszem, hogy a színpadi előadás lényege minden esetben 
a nézővel való találkozás és a problémák kibeszélése a tánc se-
gítségével. Biztos vagyok abban, hogy tabutémákról a fizikalitás 
segítségével sokkal komplexebben lehet kommunikálni, iróniá-
val, groteszk látásmóddal pedig rengeteg olyan dolog szabadít-
ható fel az emberekben, amikről amúgy nem mernek beszélni. 
Ott van például a Burok című előadásunk, amely a vajúdás-
ról és a szülés élményéről szól. Négy fantasztikus táncos van  
a színpadon, akik mind szültek. Valós fizikai élmény birtokában 
vannak, és oly módon tudnak a testükkel beszélni erről, amitől 
az egész darab nagyon személyes és elementárisan erős lesz. 
De nemcsak táncolnak, hanem a saját szüléstörténeteiket is el-
mesélik, ami erős kapaszkodót ad a nézőnek. Azt gondolom, 
sokkal tágabban tudom a saját történetemet, a fájdalmaimat, 
az örömeimet egy táncoló testbe belelátni, mint egy prózai 
hős karakterébe. Tehát ha jól csinálja az ember, akkor a tánc 
projekciós felület lesz, egy előadás pedig terápiássá válhat.

Honnan volt bátorsága a társulatalapításhoz? 
Egyáltalán nem akartam saját társulatot, mert azt láttam ma-
gam körül, hogy a társulati forma nagyon bezárja az alkotó-
kat. Viszont 2004-ben csináltunk egy Karc című előadást szí-

Mindig úgy gondolok egy előadásra, hogy ott egy új világot alkotok, 
aminek saját nyelve van

           – beszélgetés Szabó Rékával, a Tünet Együttes társulatvezetőjével – 

Szöveg: Werner Nikolett  Fotó: Mészáros Csaba, Giorgia Bertocchi 

„A Tünet egy olyan társulat, 
amely folyamatosan kihívás elé állítja a nézőt: 

nem egy gyorsétterembe mész be, 
ahol pontosan tudod, 

mit kapsz, hanem mindig újra kell 
kódolni azt, amit nálunk látsz.”
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L A D J Á N S Z K I  M Á R TA

Legújabb koreográfiád címe, az Effigy képmást jelent. Már 
az 1300-as években is használtak képmásokat, tiltakozá-
sul bizonyos politikai vagy vallási emberek ellen, így pél-
dául ekkoriban XXII. János pápa szalmabábját égették el 
IV. Lajos seregének katonái. Te milyen értelemben hasz-
nálod a képmás fogalmát? 
Megszerettem ezt a kifejezést, és úgy éreztem, én is egyfaj-
ta képzőművészeti tevékenységet végzek, hiszen egy tehet-
séges és képzett táncos testéből, valamint szelleméből sze-
rettem volna úgymond kifaragni azt, ami benne van, de rej-
tőzködik, vagy más eddig nem csalogatta elő belőle. Meg-
küzdöttünk egymással, de érdemes volt, és az előadó tehet-
ségének elmélyítése és kitárása most már csak Krisztiánon 
múlik. Hasonlít rám, hogy úgy mondjam, az én képmásom. 
Az én gondolatvilágomból töltekezik, az én irányításom van 
benne, az én esztétikumom, a testtel való foglalkozásom lé-
nyege. De mégsem én vagyok. 

A darab Barna Krisztián szólója, amelyhez Varga Zsolt 
élőben zenél, szaxofonon játszik. Zsolt jelenléte, zenéje 
mit jelent a számodra alkotás közben és a színpadon? 
Varga Zsolt szinte az összese próbán jelen volt, hatalmas 
segítség, hogy élőben érzékelem, hogy milyen irányokba 
tudjuk elvinni az adott előadást. Általában előre megmon-
dom neki, hogy milyen hangszert érzek az adott darabnál, 

most az akusztikus és kicsit a mikrofonhangzásokkal tarkí-
tott hangszövetet hallottam előre, tehát eleve így készült, 
így jött a próbákra. Szerencsére hűségesen követi a meg-
érzéseimet, mindig zseniális és főleg támogató jelenléttel 
adja bele a maga művészetét, alkotói megfogalmazásait  
a munkába. 

Hogyan választottad ki Krisztiánt? 
A KET felkért, és négy nevet adott, akikből választhattam. 
Szerencsére figyelemmel kísérek sok mindent, így a KET 
előadásait és aktuális társulatának táncosait is, úgyhogy tud-
tam, kikről van szó. Persze nem lennék én, ha nem úgy vá-
laszoltam volna: „Barna Krisztiánt választom, de csak ha ő is 
úgy akarja”. Akarta…

A Nemzeti Kulturális Alap Imre Zoltán Program Ideiglenes 
Kollégium által támogatott L1-est(ek) IZP módra egyik da-
rabjaként már láthattuk a Közép-európai Táncszínházzal 
valót együttműködést a Bakelit Multi Art Centerben ápri-
lisban és májusban, valamint a Monotánc Fesztiválon áp-
rilis végén. Mik a tapasztalataid a darabbal és az ilyen 
fesztiválokkal kapcsolatban?
Az Effigy/Képmás a K-Arcok sorozat keretében készült el, 
kifejezetten a KET felkérésére, és a bemutatója tavaly de-
cemberben volt. Meglehetősen gyors munkatempóban jött 

BARNA KRISZTIÁN TÁNCMŰVÉSZNEK LADJÁNSZKI MÁRTA KÉSZÍTETT KOREOGRÁFIÁT EFFIGY/KÉPMÁS 
CÍMMEL A X. NEMZETKÖZI MONOTÁNC FESZTIVÁLRA, AMELY SIKERREL SZEREPELT A XI. EGRI 
STÚDIÓSZÍNHÁZI FESZTIVÁLON IS. A NŐI ÉS FÉRFI KETTŐSSÉG FELVETETTE PROBLÉMÁK OLYAN 
ÉRZÉKENY KONTEXTUSBA KERÜLNEK A DARAB SORÁN, AMELY ZAVARBA HOZ ÉS GYÖNYÖRKÖDTET. 
KOREOGRÁFUS, TÁNCOS ÉS ZENÉSZ KÜLÖNLEGES, MÉLYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ, ÉLŐ ÉS LÉLEGZŐ 
ALKOTÁSA A DARAB, AMELY A TESTI JELENLÉT KÜLÖNLEGES ÉLMÉNYÉT NYÚJTJA A TÁNC, A NÉPTÁNC, 
A KORTÁRS TÁNCOK EREJÉNEK FELMUTATÁSÁVAL. MARX LAURA AZ ALKOTÁSI FOLYAMATRÓL, 
A TÁNCOS ÉS NÉZŐI PŐRESÉGRŐL, AZ ÚJÍTÓ ENERGIÁKRÓL, VALAMINT A KÉPMÁSOKRÓL BESZÉLGETETT 
LADJÁNSZKI MÁRTÁVAL. I Fotó: Dusa Gábor  

SZERETEK TESTEKKEL 
A MAGUK PORE MIVOLTÁBAN 
FOGLALKOZNI
Beszélgetés Ladjánszki Márta 
táncművész-koreográfussal 

NÉGYSZEMKÖZT

létre, mintegy két és fél hét állt a rendelkezésünkre. Sze-
rencsére az idén január közepére volt már egy továbbját-
szási lehetőségünk, de látva a sok belefektetett energiát, 
munkát, intenzív elmélyülést, tudtam, hogy Krisztiánnak is 
az lenne a jó, ha nem egyszeri előadás maradna, hanem 
a már meglévő anyagot az előadásokra készülve gyúrnánk 
tovább. Nagyon örülök, hogy kitartó voltam, és közben az 
is kiderült, hogy az L1-est(ek) mellett a Monotáncra is meg-
hívást kapott a darab. Az előbbi azért volt jó lehetőség, 
mert kimozdult az eredeti bemutatóteréből, és nagyon jót 
tett neki a kirándulás, utóbbi azért volt izgalmas, mert egy 
olyan fesztiválprogramba került bele, ami eleve a szóló mű-
fajával foglalkozott. Májusban pedig az E&A című bemutató 
előadásomhoz csatolom hozzá. A bemutató egy 2008-as 
munkám felújítása, teljesen azonos mozgás- és zenei világ-
gal, de két női táncos helyett két férfira átkomponálva. Úgy 
éreztem, hogy emellett megfér az Effigy is, ahol szintén fér-
fielőadók vannak a színen. 

A darabjaidban gyakoriak az avantgárd felhangok, ked-
veled a szürreális, kifordított, nem lineáris mesén alapuló, 
sokrétű koreográfiákat, és érzésem szerint bonyolult és 
analizáló kapcsolatban vagy az idővel. Jól gondolom? 
Újítónak tartom magamat, olyasmiket csináltam és csiná-
lok ma is, amivel (még) nem sokan foglalkoznak. De nem 
úgy indulok neki egy adott munkának, hogy mindenképp 
avantgárd, szürreális vagy kifordított dolgot szeretnék csi-
nálni. Kifejezetten emberi és érzéki kapcsolódásokkal foglal-
kozom, akár az előadók, akár a néző és az előadók között 
történik ez.

Az érzésekkel, szenvedélyekkel, testtel való foglalkozás 
az utóbbi évtizedekben nagyon felkapott lett a teoretiku-
sok és a művészek körében. Miben látod ennek az okát, 
és te hogyan csinálod?
Megszületik bennem egy vágy, egy kép, egy reflexió annak 
kapcsán, amit átélek a mindennapi életemben. Gondolko-
dom rajta, lehet, hogy írok, jegyzetelek, további képeket, 
inspirációt találok egy-egy hangzásban, mozzanatban, majd 
kibővítem azt. Amikor még főleg magamra komponáltam, 
bezárkóztam a stúdióba, és tovább mélyültem mindebben. 
Általában követem a belső hangokat, indíttatásokat, kere-
sek, fejlesztek. Amikor másokkal együtt dolgozom, vagy 
adott esetben másra komponálok, távolinak tűnő helyze-
tekben mozdulatfoszlányokat és minőségeket ragadok ki, 
majd kérem az előadóktól, hogy hozzuk vissza, fejlesszük 
tovább. Van munkamódszerem, de közben darabja is válo-
gatja, hogy épp mivel kezdek neki a munkának. Igyekszem 
magamat és másokat is biztos helyzetbe érkeztetni, mielőtt 
bárkinek bármit is megmutatunk a dologból. Törekszem az 
őszinte, tiszta kapcsolódások megerősítésére, hiszen sok-
szor ez sokkal többet ér, mint egy túláradó vagy unalomig 
hajszolt táncos a térben.

Nekem úgy tűnt és tűnik, hogy a nézőktől spontaneitást, 
ösztönösséget, ugyanakkor határozottságot vársz. Volt 
2019-ben egy darabotok, a LetMec, amelyben a nézőknek 
is meztelenül kellett jelen lenniük. Mik a tapasztalataid  
a meztelenséggel (az Effigyben is nagyon közel jön a né-
zőkhöz Krisztián) kapcsolatban?
A test a pályafutásom kezdete óta meghatározója a munká-
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imnak. Az első nagyobb visszhangot kiváltó munkámban, az 
Egy című rövid szólómban félmeztelenül, egy piros flitteres 
bugyiban és spicc-cipővel a kezemen próbáltam fél lábon és 
akár fejjel lefelé egyensúlyozni. Itt is az állapot, a technikai 
kihívás, a test lehetőségei (az én testem lehetőségei) érde-
keltek, amit láttatni akartam. Tehát a meztelenséget kuta-
tom az alkotói pályám kezdete óta (és az már nem most 
kezdődött). 

„Időközben trendi lett a meztelenség, 
és kicsit meguntam, hogy tökéletesnek tűnő 

testekkel adják el az előadásokat, és azt sem 
éreztem fairnek, hogy kvázi kukkol a néző, sőt, 

a kritikusok sokszor kötnek bele dolgokba, 
holott semmi befektetést nem tettek annak kapcsán, 

hogy egy ilyen meztelen munkát megnézzenek.” 

Ezért kitaláltam egy sorozatot, ahol az előadók és a nézők 
is vállalják a meztelenséget (fontos, hogy nem kell, hanem 
vállalják, de persze ha nem vetkőzik le, nem látja az adott 
előadást). Hihetetlenül izgalmas felfedezéseket tettünk a so-
rozat ideje alatt is, amiben már több előadásom is debütált 
(LetMeC, 25/45, Umarmung és Umarmung 2.0), emellett 
szerettem volna kiterjeszteni az előadók körét is, amit az 
utóbbi évek korlátozásai kissé megtorpedóztak. Mégis si-
került egy külföldi munkát is bemutatni a Táncest Sorozat 
Meztelen Nézőkkel keretében. Ha a Bakelit MAC tovább 
él (ami meglehetősen nehéz feladat, mert a működési ku-
ratórium az idén sem támogatta a pályázatát és kinullázta  
a helyet, ami jelenleg az egyetlen befogadó közege volt ennek  
a megkezdett és világelső munkámnak), folytatni szeretném, 
mert különleges élmény minden alkalom.
Visszatérve az Effigyre és Krisztiánra, természetesen tudta, 
hogy szeretek a testekkel a maguk pőre mivoltában foglal-
kozni, de nagyon toleráns alkotó vagyok, ezért csak akkor 
ajánlok meg teljes meztelenséget, ha megalapozottnak ér-
zem azt. Most ebben a darabban nem kellett teljes mezte-
lenség, de átváltozás igen, és ehhez használunk egy megvál-
tozott, lecsupaszodott, arctalan állapotot. És az, hogy mind-
ez közel is kerül a nézőkhöz, szerintem (és látva a nézők 
reakcióit) non plus ultra…

A táncos, Barna Krisztián elképesztő energiákat hoz lét-
re a színpadon, amik aztán a darab végére félelemmé és 
szorongássá alakulnak. Üldözöttség, félelem, szalmabáb-
égetés – mire szeretnéd felhívni a figyelmet?
Számomra egyszerűen az ember van jelen a maga küzdel-
meivel, kihívásokkal teli életében. Erőt és lágyságot, ma-
gányt és társasságot mutat fel, közben pedig azt is, hogy 
mennyien dolgoztunk azért, hogy a Krisztián által a darab-
ban megalkotott kép minderről megjelenjen a fejedben,  
a szívedben.

A koreográfiáid a tánc és a zene teljes összeolvadására 
épülnek, amitől a darabok pluszdimenziót, „lelket” kapnak. 
Az Effigy voltaképp egy szenvedéstörténet. Van megol-

dás, van kiút? Néha úgy tűnik, dühös vagy. A prüdériára? 
Az álszentségre? Szerinted lehetne ezen változtatni? 
Hiszek abban, hogy a test (a táncos teste is) fontos eszköze 
annak a közlésnek, amely élményekhez juttatja a nézőket. 
Éppen ezért a test megmutatása és felvállalása is nagyon 
fontos. De sokkal inkább izgat az átváltozás, az átszellemü-
lés, amikor az előadó képes magával vinni. Hirdetni szeret-
ném az elfogadást, de nagyon fontos, hogy ne csak a mások 
kinézete kapcsán, hanem a saját magunkénál is. 

„Nincs tökéletes test, ahogy tökéletes em-
ber sem. És épp ezért tudunk olyan 

sokfélék lenni és sokféleképpen megnyilvánulni. 
Ezt szeretni kell, nem eltiporni 
és egyenmezsgyébe terelni.” 

A mozgás az alapvető létformánk, innen már csak egy ki-
sebb ugrás a tánc.

Honnan merítesz inspirációt és hogyan pihensz?
Felelősségteljes tagja és művészeti vezetője vagyok az L1 
Egyesületnek, ami egy alkotóművészekből álló civil szerve-
zet. Ennek kapcsán sok programot szervezünk saját erőből 
és kevés anyagi támogatással, mindemellett az elmúlt évek-
ben a művészekben próbáltam tartani a hitet és kitartást, 
hogy ha úgy is tűnik, hogy korlátozva van az alkotás, alkos-
sunk, és találjuk ki a módját annak, hogyan legyünk jelen. Ez 
kifejezetten sok energiámat égette el. Főleg azért, mert füg-
getlen módon működő alkotó-előadóként semmi biztosíték 
nem volt arra, hogy miből élünk meg. Ha a pályázati pén-
zeket meg akartuk kapni, ahhoz teljesíteni is kell a vállaláso-
kat, de állandó játszóhely nélkül…, szóval sorolhatnám. De 
mára nagyon elfáradtam. Még ebben a pillanatban is húzom 
a szekeret, és meg is valósítom minden alkotói vállalásomat. 
Mondjuk nem gondoltam volna, hogy 28 év aktív alkotói 
jelenlét után, mellett is itt tartok…, szóval nem pihenek. 
Bár most megkaptuk a működési pályázatunk eredményét, 
amiben a kuratórium kétmillióval kevesebb támogatást sza-
vazott meg (nemcsak nekem, hanem a teljes egyesület ál-
tal vállalt szakmai programnak), úgyhogy ez nagyjából kény-
szerpihenőt jelent számomra, mert nem lesz miből megva-
lósítani, amit terveznék… 
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A magyar balett története nagyívű szak-
mai karrierekben gazdag. Kevesen vannak 
azonban azok, akik bel- és külföldön tán-
cosként, balettmesterként és intézmény-
vezetőként egyaránt kimagaslót alkottak. 
Dózsa Imre ilyen személy. A róla szóló ki-
adványt tavalyi kerek születésnapja ihlet-
te, bár a kötet régen megírható lett volna.  
A kiváló alkati adottságokkal rendelke-
ző, elsőrangú színészi átlényegülő képes-
séggel megáldott balettművész pályája  
a maga természetes módján fejlődött to-
vább táncpedagógusi. majd iskolateremtő 
vezetői tevékenységgé, minden téren egy-
értelmű sikerrel. Összességében húsz évig 
vezette az Állami Balett Intézetet, amely 
az ő erőfeszítései nyomán kapott főiskolai 
rangot, majd új épületegyüttest. Ebben az 
albumban az életéről – saját és mások sza-
vaival – tényleg mindent megtudunk.

Major Rita: A tánc a korlátait legyőzni képes 
ember művészete, Dózsa Imre portréja 
ünnepi keretben, Magyar Állami Operaház, 
Budapest, 2021, 110 o. ISBN 
978-615-81066-4-1

Ének az esőben, Kabaré, Mary Poppins – csak 
néhány filmcím a kötet borítóját díszítő fotó-
montázsból. Lehet, hogy babonás a tizenhár-
mas szám, de Lanszki Anita tankönyve éppen 
ennyi fejezetet számlál, amelyekben áttekinti  
a műfaj történetét és jellemzőit. A táncmű-
vész- és tánctanár-képzésben kulcsfontossá-
gú a zenés színpadi művek játékfilmes adap-
tációinak megismertetése, ennek módszertani 
és művelődéstörténeti okai egyaránt nyilván-
valók. Hollywood e téren igazodási pont, s  
a szerző a téma legszélesebb interpretációjá-
ban gondolkodott. A kötet közel száz év film-
termését öleli át, A dzsesszénekestől (1927) 
A végzős bálig (2020). Elsőre szokatlan, hogy 
a műelemzéseket nem kísérik fotók, de a lap-
széli QR-kódokból rájövünk: okostelefonnal 
beolvasva máris a szóban forgó film linkjén va-
gyunk, az interneten.

Lanszki Anita: A hollywoodi filmmusical 
története és műfaji sajátosságai 
Magyar Táncművészeti Egyetem, 
Budapest, 2022, 100 o. 
ISBN 978-615-5852-23-7

A tánc és a vallás kapcsolatának kutatása min-
dig aktuális téma. A jelenkori viszonyainak vizs-
gálata elképzelhetetlen helyszíni terepmunka 
nélkül. Ha mindez egy tőlünk távoli országban 
zajlik, az még különlegesebbé teszi a kérdést.  
A szerző ugyanis a balkáni lánc- és körtánc-
kincs vizsgálatára vállalkozott. Meglevő zene-
pedagógiai és tánctörténészi tudását szeren-
csésen ötvözte az etnográfiai szemlélettel 
és kutatásmódszertannal, mit több, a mace-
dón nyelvet is elsajátította. 2013 és 2017 kö-
zött számos alkalommal kutatott Észak-Ma-
cedóniában, félezer fotót, száz videofelvételt, 
sok interjút és más primer forrásokat gyűjtve.  
A doktori értekezésként megvédett írásmű mo-
nográfiává fejlesztett eredménye értékes kötet, 
amely újfent igazolni látszik a magyar tánctudo-
mány nemzetközi versenyképességét.

Bólya Anna Mária: Tánc és szakralitás
A tánc szerepe a macedón szakrális 
hagyományban
Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 
Debrecen, 2021, 356 o. 
ISBN 978-963-490-290-4
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Peer Gynt I OCD Love

Concerto I Időtlen időben

Tánckánon I Fuego     

KRITIKA

Venekei Marianna

Gyimesi László

Nagy Tamás

Hatvani Zsolt

INTERJÚ
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