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/búcsúzóul

Kováts Nóra
(1933-2009)

DRÁGA NÓRA! VELED MEGINT ÖRÖKRE ELMENT EGY NAGY TÁNCOSNŐ! EGY 
CSODÁLATOS MAGYAR BALERINA, AKIRE JOGGAL VOLT BÜSZKE AZ OPERA
HÁZI EGYÜTTES ÉS A BALETTSZERETŐ MAGYAR KÖZÖNSÉG.

1993-ban találkoztunk szemé
lyesen. New Yorkból hazaláto
gatva adtál exkluzív interjú t a 
budapesti Intercontinental 
Szállóban. Jómagam mind
addig csak kritikákból, balett
fo tókró l és hírből ismertelek.
Mégis tudtam  rólad: páratlan 
vagy és élő legenda, akinek a 
nevét minden régi kolléga 
különös áhítattal e jtette  ki.
Törékeny voltál, nem túl magas, 
de nádszálvékony; megáldva 
bravúros ugrástechnikával, 
csodás forgástechnikával és 
valami izzó, belső tűzzel, ami 
minden szerepedben művészi 
kifejezőerővé forrta  ki magát.
Én ezt hívom tehetségnek!
A korszaknak, amibe beleszü- 
lettél, egyszerre voltál a 
kegyeltje és az áldozata. Igen, 
a kor kegyeltje voltál, mert 
1950-ben a budapesti ba le tt
teremben a francia-olasz 
balettmetódust átörökítő Ná- 
dasi mester mellett a legneve
sebb orosz művészek és 
pedagógusok dolgoztak. Köz
tük Galina Ulanova is, aki sze
mélyesen választott ki 
fantasztikus partnereddel és 
szerelmeddel: Rab Istvánnal egy hathónapos moszk
vai és leningrádi tanulmányútra.
A kor kegyeltje voltál, hisz odakint olyan óriások 
csiszolták tudásotokat, m int Agrippina Vaganova, a 
máig hiteles Vaganova-metódus „anyja", vagy a kitűnő 
Pjort Guszev. Úgy érkeztetek haza, m int „ké t 
magyarul beszélő orosz táncos". Ez volt az együttes
tő l a legnagyobb dicséret és elismerés, amit a Párizs 
lángjai, a Keszkenő, A hattyúk tava, A bahcsiszeráji 
szökőkút, vagy a Harangozó-féle, zseniális Coppélia- 
balett premierszerepei mellett csak kaphattatok.
A siker után a jó  kritika és a Kossuth-díj sem maradt el. 
De, sajnos, a korszak áldozata is voltál. Mert mindezt 
a tudást nem m utathattad meg, csak a világ keleti 
felén. A másik félteke színpadaiért el kellett hagynod 
szeretett hazádat, és a sikerek fényében is bűntudat

Harangozó-Kenessey: Keszkenő 
Sári, a c igánylány szerepében: Kováts Nóra

tal kellett élned. Nóra, ha később 
születsz, az egész életed, talán 
m indkettőtöké, másként alakul. 
Mindenesetre a világhírű amerikai 
impresszárió, Sol Hurok azonnal 
felkarolta „a  vasfüggönyön túlról 
Berlinbe érkezett két világsztárt", 
s kitárta előttetek London-Párizs- 
NewYork neves színházainak, 
tévé-műsorainak kapuit.
„Hurok még egy kisebb társulatot 
is szervezett körénk -  nyilatkoz
tad az em líte tt interjúban. -  A 
Bihari Együttes nevű csoportot, 
...amellyel azután -  tíz éven á t -  
turnéztunk az USA kis- és nagy
városaiban... Nagyon nehéz volt, 
de nagyon szép, s ami a fő: 
magyar volt a program. ízig-vérig 
magyar. E ljutottunk a Carnegie 
Hall ba is a Liszt-Rapszódiákra ké
szített pás de deux-vel. De táncol
tunk lakodalmast, ostortáncot, a 
saját betanítású üveges táncot, 
sőt, egy cigányjelenetet is a Kesz
kenő stílusában. Végigjártuk vele 
az országot, még Las Vegasban is 
szerepeltünk, a legelegánsabb 
helyeken. Egy műsorban léptünk 
fel Judy Garlanddal és Eddie 
Nelsonnal, vagy például M iky  
Runnieval Hollywood egyik 

elegáns klubjában, az Ambassador Hotelban."

Drága Nóra!
Azzal a meggyőződéssel búcsúzom most tőled, hogy 
ha ma élnél, ma is világsztár lennél. Ma is megkapnád 
a Kossuth-díjat, de megkapnád lapunk szakmai díját: 
az EuróPAS Magyar Táncdíjat is, és oda szerződhetnél, 
ahova csak hívnak. Te soha nem hibáztál, nem voltál 
hűtlen! Csak Terpszikhoré oltárán áldoztál -  egy 
életen át -  a tánc istennőjének! Isten veled! Emléked 
örökké megőrzi a magyar s a nemzetközi tánctörténet.

Kaán Zsuzsa 
A TÁNCMŰVÉSZET főszerkesztője

(Elhangzott New Yorkban, 
2009. január 22-én, a művésznő temetésén)
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A Kultúrpont Iroda tánchírei:
Megkezdte működését 

az Előadóművészeti Iroda
2009 márciusában megkezdte működését Magyarorszá

gon az Előadóművészeti Iroda, melyet az előadóművészeti 
szervezetek működésével összefüggő közigazgatási 

hatósági és szolgáltatási feladatok ellátására hoztak létre. 
A szervezet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal keretében 

működik, azon belül a Filmirodával közös szervezeti 
egységet alkot Film- és Előadóművészeti Iroda néven.

Az Iroda feladata többek között a törvény szerinti adóked
vezmény igénybe vételére jogosító igazolások kiállítása.

MEGRENDELŐ SZELVÉNY
Megrendelem a TÁNCMŰVÉSZET című folyóiratot a 2009.1. 
számtól kezdve 1 évre, kedvezményes áron, postaköltséggel,
6 szám előfizetési ára: 3850 Ft.
Ha Ön ezt a szelvényt* kitöltve beküldi a TÁNCMŰVÉSZET 
szerkesztőségébe (1300 Budapest 3, Pf. 142), akkor címére 
csekket küldünk. Az előfizetési díj beérkezésétől kezdve Ön 
postán kapja meg lapunk 6 számát!

Dublin Fringe Fesztivál 2009
2009 szeptemberében rendezik meg a Dublin Fringe 

művészeti fesztivált Írországban. A szervezők művészek 
jelentkezését várják a fesztiválra, többek között a színház, 

a zene, a tánc, a vizuális művészetek, az utcaművészet, 
valamint a multimédia területéről. 

Jelentkezési határidő: 2009. április 3.
* * *

New York-i társulat táncosokat keres
Férfi és női táncosoknak tart próbatáncot a

Cedar Lake Balett 2009. április 13-án.

Név:

C ím :

T e le fo n /fa x :

irányítószám város, község

A lá írás:

Kiadó: Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány

Személyes adatait csak arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük. Nevének és 

címének felhasználását addig az időpontig tekintjük folyamatosnak, amíg Ön levél

ben nem kéri adatainak törlését nyilvántartásunkból.

*A szelvényt fénymásolás után kitöltve is elfogadjuk.

Felvételi egy spanyol társulatnál
Próbatáncot tart 2009. április 18-én a madridi 

Carmen Roche Ballet,
amire férfi és női táncosokat 

egyaránt várnak.

* * *
Nemzetközi táncolimpia Oroszországban

Oroszországban harmadik alkalommal rendezik meg 
a nemzetközi táncolimpiát,

2009. május 1-11. között, Moszkvában.
A rendezvényen a hagyományos és modern táncművészeti 

irányzatok teljes skálája felvonul.
★**

Brit kortárs balett-társulat 
táncosokat keres

Nagytudású férfi és női táncosoknak tart 
klasszikus és kortárs próbatáncot

2009. május 17-én a 
New English Contemporary Ballet. 

Jelentkezési határidő: 2009. május 4.
Kedves O lvasók!

Aktuális lapszámunk részleteivel a 
w w w . t a n c e l e t . h u  
webcímen is találkozhatnak.

Bővebb információ:
www.kulturpont.hu/tancmuveszet

Ha adója l %-val támogatni szeretné a Magyar 
Nemzeti Balett Alapítvány kiemelten közhasznú 
szervezetet, úgy kérjük, személyi jövedelemadó 

bevallása mellékletének (ún. rendelkező 
nyilatkozat) az Ön adatait követő részébe csak 

ennyit írjon be:

A kedvezményezett adószáma:
18157011-2-42

Kedves Olvasónk!
Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról 

a közhasznú
Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány

javára.
A kedvezményezett adószáma:

1 8 0 8 9 9 6 5 -2 -4 1
Minden támogatást köszönettel fogad 

az Alapítvány kuratóriuma
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H A  T A R O K  N É L K Ü L

Keretkes Ernőbe,
Bese Zoltán,

Moftiár Edi árd,
Lidija Jlntonoric

TÁNCFO TÓ- 

KIÁLLÍTÁSA

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR ZENEI GYŰJ
TEMÉNYE FEBRUÁR 26-TÓL KEZDŐDŐEN AD OTT
HONT EGY OLYAN FOTÓKIÁLLÍTÁSNAK, AMELY A 
MOZDULAT SZÉPSÉGÉT IGYEKSZIK MINÉL VÁLTOZA
TOSABBAN, TÖBB ALKOTÓ SZEMSZÖGÉBŐL BEMU
TATNI. A ZENE MELLETT A KÖNYVTÁR A 
TÁNCMŰVÉSZET GONDOZÓJA IS, HISZEN A DIENES 
TÁNCTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY AZ Ő BIRTOKUKBAN 
VAN, EZÉRT IS KEZDEMÉNYEZTÉK A KIÁLLÍTÁS 
LÉTREJÖTTÉT. (Bándoli Katalin)

Ambivalens érzésekkel állok itt, Önök előtt a könyvtár 
gyönyörű nagytermében. Nem tudom eldönteni, hogy 
hajdani könyvtárosként, vagy a zene és a tánc bűvöle
tében, itt, az épület közvetlen közelében felnőtté váló 
emberként szóljak néhány szót a fotókiállítás és a 
nyitóműsor bevezetőjeként.
Ne várjanak tőlem alkotói pályarajzokat, és ne várjanak 
fotóművészeti elemzéseket. Tánctörténész vagyok, ezért 
a tánc, a mozdulat vizuális rögzítésének csodájáról 
mondanék gondolattöredékeket most Önöknek. 
Mindenekelőtt emlékezzünk meg arról, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár névadójának munkássága szoro
san kapcsolódik a magyar mozdulatművészet nagy
asszonyainak pályakezdéséhez. Dienes Valéria, Szentpál 
Olga és Madzsar Alice a Galilei-körben együttgondol
kodott a társadalom s a művészet megújodásának kér
déseiről. A magyar progresszió jelesei természetesnek 
vették, hogy a tánc, a mozdulat művészete szerves 
alkotóeleme a kultúra, a civilizáció fejlődésének.
A tánc komplex művészet. Elválaszthatatlan a zenétől, 
a térbeli és az ábrázoló művészetektől. Szinte megszü
letése pillanatában a még alig makogó ember rögzí
tette -  nem is akármilyen módon -  a mozdulat mágikus 
szépségét. Gondoljunk csak a vallatortai vadász erőt, 
összpontosítást sugalló ábrázolására! A tánc fejlődés- 
történetét vizsgálva, évezredeken át csak a primitív kul
túrák, illetve a képzőművészet műalkotásai adtak 
képet a mozdulatokról, táncalkalmakról és a kompo
nált táncművekről. Ám a festészeti alkotások, vagy az 
adott esetben kiegészítő elemnek készült sírszobrok is 
bizonyítják, hogy táncmesterek kezdték meg működé
süket az európai udvarokban. Ennek tulajdonítható pél
dául Jó Fülöp burgundi herceg síremlékének finom, 
visszafogott eleganciával perdülő SybiIIája.
A fotográfia megszületéséig tehát csak a képzőművé
szet és a szöveges leírások révén alkothatunk képet a 
művészi táncról, táncművészekről. A korai dagerrotí-

piák jobbára csak jelmezes pózokba állított képek, port
rék a romantika tánccsillagairól. S bár fontos informá
cióhordozók, mégis csak a 20. században fejlődő 
technika adta meg a lehetőségét annak, hogy a fo tó  
több legyen, mint dokumentum, és több legyen, mint il
lúzió. Mára a nagy elődök stílusokat, iskolákat teremtő 
munkássága révén elvárjuk, hogy a táncfotó közvetítse 
a koreográfus indulatait, a mű-, az előadás atmoszfé
ráját, az előadóművész kvalitásait. A fotós szeme s 
önálló műve: a fo tó  arra is képes, hogy megláttasson 
velünk olyan mozzanatokat, amelyek elsikkadnak előt
tünk az előadás egészét összefogó tekintetünk elől, mi
közben egy-egy egymásnak feszülő test(rész) 
találkozása a koreográfia egészének meghatározó 
dramaturgiai pillanata lehet.
A most kiállító négy fiatal fotóművész a Vajdaságból, 
Szerbiából, Romániából és Magyarországról hozta el a 
művészi tánc értelmezéséről valló képeit. Mindegyikük 
más és más attitűddel közelít a táncművekhez, táncal
kalmakhoz. Egyikük a drámai feszültségeket, indula
tokat, másikuk a líraiságot, vagy a zene és a tánc, 
az egyén és a közösség táncbéli viszonyait tárja elénk 
alkotásaiban. Szándékosan nem kapcsoltam neveket az 
értelmezésekhez. A műveket Önök, a közönség értel
mezzék. Jómagam csak arra hívnám fel figyelmüket, 
hogy próbálják meg Önök is felfedezni e négy fotóm ű
vész: Lidija Antonovic, Bese Zoltán, Kerekes Emőke, és 
Molnár Edvárd képeiben az atavisztikus háttérként fe l
lelhető közép-keleteurópai kulturális gyökereket, 
gondolkodásmódot.
Kérem, fogadják nyílt szívvel képeiket, s előttük a fiatal 
koreográfus: Góbi Rita társulatának és muzsikus 
művésztársainak megnyitó előadását.

Kővágó Zsuzsa
(Elhangzott 2009. február 26-án este, 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Zenei Gyűjteményének termében -  A Szerk.)
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öszöntjük a születésnapján

Kricskovics Antal 80  éves!
Ünnepi köszöntő az Érdemes és Kiváló Művész 

80. születésnapja tiszteletére

A RÁNK HAGYOMÁNYOZÓDOTT 
EMLÉKEK SZERINT AZ ANTIK GÖRÖG 
SZÍNHÁZ MŰVÉSZEI RENDSZERESEN 
TALÁLKOZTAK AZ ISTENEKKEL. NEM IS 
LEHETETT EZ MÁSKÉNT, HISZ NÉLKÜ
LÜK HOGY IS VALÓSULHATOTT VOLNA 
MEG A SZÍNPAD MISZTÉRIUMA?

Kricskovics Antal „színházcsinálóként" az istenek 
pártfogoltja. Párbeszédük már több évtizedes, bár 
gyaníthatóan ez inkább izzó perlekedés, emelt hangú 
szóváltás, m int csendes, halk szavú érvelés, hiszen 
Kricskovics Antal miért pont velük beszélne másként? 
Az istenek azonban épp úgy elnézőek, mint a tanít
ványok, pályatársak, barátok sora, akik tudják, hogy 
az „em elt hang" nem más, mint tűz, m int megszál
lo tttenn i vágyás, a megalkuvást nem tűrő hit kiáltása, 
amely nem szolgál mást, m int az alkotást, a színpa
dot. Kricskovics Antal annak az európai formátumú 
koreográfus generációnak az emblematikus tagja, 
amely kiteljesítette, mai szóvá, „kortárs" művészetté 
emelte a színpadi néptáncművészetet.
Ifjúkorom meghatározó emlékei a tradíciót minél 
inkább eredeti formában bemutató koreográfiák 
mellett a Carmina Burana, az Ősi elégiák, a Pólusok, 
a Relációk, melyek az egyetemes magyar táncművé
szet örök érvényű remekei.
Ez a hosszú és diadalmas pálya számunkra példa. 
Példa hagyománytiszteletből, európaiságból, megal
kuvást nem tű rő  művészi következetességből, 
emberségből. Kricskovics Antal a gyűjtő, a tanár, 
a koreográfus, a rendező, a mester, aki itt most 
velünk is színházat játszik. Éppen azt a táncjátékot 
koreografálja, amelynek az a címe:

Kricskovics Antal nyolcvan éves!
Mondom, színház ez a javából. Csoda hát, hogy m int 
minden jó előadáson, most is katarzist érzek?!
A Magyar Táncművészek Szövetsége nevében 
az Isten éltessen, Kricskovics Antal!

Mihályi Gábor, elnök 
(Elhangzott Budapesten,

2009. február 14-én, a Duna Palotában. 
Ünnepi megemlékezésünk: a 30-31. oldalon -  A Szerk.)
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Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
1087 Budapest Kerepesi út 29/b.

Postacím: 1581 Budapest Pf.: 28 • Telefon: 314-06-63 • Fax: 334-37-72 • ww w.honvedart.hu

A HONVÉD EGYÜTTES MÁRCIUSI PROGRAM JA
03. 05. 10:30, 15.00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ -  BUDAPEST

Zene-Bona, Szana-Szét
A Honvéd Táncszínház előadása

Közreműködik M. Simon Andrea, Chován Gábor és a Hegedős együttes • Szerkesztő-rendező: Foltin Jolán, Novák Eszter

^03. 07. 19:00___________ NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Hölgyválasz - Női Alkotók a Nemzeti Táncszínházban

Asszonyok könyve - Foltin Jolán alkotói estje
Közreműködik a Honvéd Táncszínház, Hegedős Együttes, Bihari János Együttes

03. 19. 10:30 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST
03. 19. 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Lúdas Matyi
A Honvéd Táncszínház előadása • Koreográfus-rendező: Novák Ferenc

03. 27. 19:00 SZKÉNÉ SZÍNHÁZ, BUDAPEST

Bozgorok
A Honvéd Színház előadása • Rendező: Rusznyák Gábor

03. 28. 19:00 SZKÉNÉ SZÍNHÁZ, BUDAPEST

Szíkölök
A Honvéd Színház előadása • Rendező: Rusznyák Gábor

03. 29. 10:30 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST
03. 31. 10:30 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Csipkerózsika
A Honvéd Táncszínház előadása

Rendező: Csizmadia Tibor mv. • Koreográfus-rendező: Zsuráfszky Zoltán

03. 31. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Mezőség
(Élő Martin Archívum V.)

A Honvéd Táncszínház előadása • Rendező- koreográfus: Zsuráfszky Zoltán

MÁRCIUS 31. 19:00 MERLIN NEMZETKÖZI SZÍNHÁZ, BUDAPEST

Szíkölök
A Honvéd Színház előadása • Rendező: Rusznyák Gábor

A HONVÉD EGYÜTTES ÁPRILISI PROGRAM JA
04.01. 19:00 MERLIN NEMZETKÖZI SZÍNHÁZ BUDAPEST

Mi a szerelem?
Vajda Mária Hol a világ közepe? -  Parasztvallomások a szerelemről című könyve, valam int Burány Béla 
és Erdész Sándor népköltési gyűjtéseinek felhasználásával
írta: Kárpáti Péter • A Honvéd Színház előadása • Rendező: Simon Balázs • Közreműködik a Zuboly zenekar

^04.02. 19:00__________ THÁLIA SZÍNHÁZ, BUDAPEST

Premier: A tánczmester
A Honvéd Táncszínház előadása • Szerkesztő-rendező: Foltin Jolán, Novák Eszter

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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H O N V É D  E G Y Ü T T E S

Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
1087 Budapest Kerepesi út 29/b.

Postacím: 1581 Budapest Rf.: 28 • Telefon: 314-06-63 • Fax: 334-37-72 • www.honvedart.hu

A HONVÉD EGYÜTTES ÁPRILISI PROGRAM JA

Medve Mámor Muzsika
a Honvéd Színház rendhagyó születésnapi ünnepsége

Fellépnek a Honvéd Színház színészei, Honvéd Férfikar, Bocskor Bíborka, Zuboly zenekar, Q Q uartett 
Koncertek: Canarro és Eugenia

04. 04. 10:30 HAGYOM ÁNYOK HÁZA. BUDAPEST

Országalma avagy Mátyás és a cigánylány
Kárpáti Péter azonos darabja és eredeti cigány mese alapján készült táncjáték 

A Honvéd Táncszínház előadása • Rendező: Novák Ferenc

04. 05. 20:45 XVIII. ORSZÁGOS TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
ÉS KIRAKODÓVÁSÁR, BUDAPEST

Mezőség
(Élő Martin Archívum V.)

A Honvéd Táncszínház előadása • Koreográfus-rendező: Zsuráfszky Zoltán

04. 10. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ. BUDAPEST

„Fénylik titka keresztfának"
Passiójelenetek

A Honvéd Táncszínház előadása • Koreográfus: Foltin Jolán

04.15. 14:30 BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI
Ö N K O R M Á N Y Z A T  M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T

Csipkerózsika
A Honvéd Táncszínház előadása

Rendező: Csizmadia Tibor mv. • Koreográfus-rendező: Zsuráfszky Zoltán

04.18. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

A tánczmester
A Honvéd Táncszínház előadása • Szerkesztő-rendező: Foltin Jolán, Novák Eszter

04. 19. 19:30 MŰVÉSZETEK PALOTÁJA BARTÓK BÉLA
NEMZETI HANGVERSENYTEREM, BUDAPEST

Vox Fortissima - A monumentális oratorikus művek sorozata 
Berlioz: Requiem

Közreműködik a Honvéd Férfikar • Vezényel: Hollerung Gábor

04. 24. 10:30 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Zene-Bona, Szana-Szét
A Honvéd Táncszínház előadása

Közreműködik M. Simon Andrea Chován Gábor és a Hegedős együttes • Szerkesztő-rendező: Foltin Jolán, Novák Eszter

04. 25. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Mezőség
(Élő Martin Archívum V.) • A Honvéd Táncszínház előadása • Koreográfus-rendező: Zsuráfszky Zoltán

04. 26. 10:30 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Csipkerózsika
A Honvéd Táncszínház előadása • Rendező: Csizmadia Tibor mv. • Koreográfus-rendező: Zsuráfszky Zoltán

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MŰSORAJÁNLAT TÁNCMŰVÉSZET 2009. 1. 9
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A rendszerváltás után négy esztendőn át kulturális dip
lomáciai szolgálatot teljesíthettem a német fővárosban, 
a kontinens akkoriban legizgalmasabb metropoliszá
ban. Berlini kiküldetésem idején rendszeresen tudósí
tottam  a hazai kulturális sajtót, így a TÁNCMŰVÉSZET 
című szaklapot is a művelődés ottani, nemzetközi jel
legű és magyar vonatkozású eseményeiről. Gyakran 
megtapasztaltam: kiváló „ajánlólevél" volt az Unter 
den Linden híres sugárútján a Staatsoper és a Komische 
Oper, vagy az akkor immár újra egyesült Berlin nyugati 
felén, a Deutsche Oper balettigazgatóságán a lapban 
megjelent beszámolók átadása -  az európai színvonalú 
fo lyóirat reprezentálván illusztratív tördelésében. 
Főként, ha újabb sajtótájékoztatói meghívókra, ked
vezményes premier-belépőkre és különféle szakmai 
háttérinformációkra volt szükségem. Amikor a négy év 
lejárta után elköszöntem az illetékesektől, legnagyobb 
meglepetésemre épp ők ajánlották fel a további kap
csolattartás lehetőségét, a kölcsönösen előnyös és jól 
bevált együttműködés nyomán. Az akkor kiépített 
kontaktusok azonban mindmáig kiválóan működnek; 
és nemcsak azért, mert „természetesen" m indenütt 
akadnak magyarok...
Mellesleg azt is tanúsíthatom, milyen sokat jelent a rö- 
videbb, hosszabb ideig külföldön dolgozó, több tuca t
nyi magyar szólista és kartáncos, koreográfus és 
balettigazgató számára a rendszeres vagy időnkénti 
hazai visszaigazolás. Nevezetesen az, hogy a TÁNCMŰ- 
VÉSZETben határainkon tú l végzett munkájukról 
időről-időre megjelenhet egy-egy friss híradás vagy 
részletesebb elemzés -  elegáns tálalásban, látványosan 
tördelt fotók kíséretében.
Mert bármekkora is legyen az idegenben aratott siker 
és elismerés, az csak fele öröm, ha nem értesülhet róla 
az itthon hagyott rokonok, barátok, kollégák és rajon
gók tábora. Ebben a különösen rövidre szabott, ezért 
erős konkurenciára ítélt, következésképpen féltékeny
ségtől sem mentes szakmában időnként kellemes meg
lepetést jelentett számomra a visszajelzés is, amikor t.i. 
egyik kolléga hívta fel a másik figyelmét egy-egy 
cikkemre, azaz a róla megjelent, pozitív híradásra.
És ez az éremnek mindez csak az egyik oldala!
A rangos nyugat-európai táncfolyóiratoknak mindig is 
magától értetődő velejárója volt a szponzor elismerése 
éppúgy, m int a fizetett hirdetések publikálása vagy a 
reklámok megjelentetése. A rendszerváltás után nálunk 
ezt egyrészt a szakmának, másrészt a nézőközönség
nek, de még az olvasók táborának is „szoknia kellett", 
és sajnos, úgy tűnik, „szoknia kell" ma is, ha időnként a 
némelyek részéről megnyilvánuló alkalmi fanyalgásokra 
vagy értetlenkedésekre gondolunk. Szerencsére a 
főszerkesztő 1991 januárjától, azaz megbízatása első 
pillanatától kezdve felismerte ezt a létfontosságú és 
kényszerítő szükségszerűséget. Sőt, sikerült úgy 
átültetnie a gyakorlatba, hogy közben „összekötötte a 
kellemest a hasznossal".

És akkor még nem beszéltünk a politikáról! Hiszen ami 
az ország külföldi kirendeltségén jobb esetben önként 
vállalt feladatteljesítés, rosszabb esetben törvényesen 
előírt „kutyakötelesség", az idehaza nem más, mint a 
hazai színek részrehajlás nélküli és pártatlan képvise
lete, függetlenül az éppen hatalmon lévő kormánytól! 
Számomra úgy tűnik, hogy a TÁNCMŰVÉSZET belföldi 
viszonylatban jól vette ezeket a cseppet sem lebecsü
lendő, hol jobb, hol baloldali, politikai jellegű „adott
ságokat" is -  az általa a lapított díjak zsűrijének és az 
általa rendezett gálaestek magasrangú védnökeinek 
felkérésétől kezdve a szerkesztőbizottság tagjain át 
az egyes cikkek témaválasztásáig és a felkért szerzőkig 
bezárólag.
Amit pedig kulturális referensként szintén életre szó
lóan megtanultam, s magam is rendszeresen gyako
roltam, az a különféle táncművészeti ágazatok, 
műfajok és stílusok egyenrangúsága! Teljesen függet
lenül „kom oly" vagy „könnyedebb", hagyományos 
vagy modern, urbánus vagy népies jellegüktől. Mert a 
kritikusi gyakorlatban csak egyetlen mérce lehet 
érvényes: ez pedig a magas nívó, a művészi színvonal! 
Ha a TÁNCMŰVÉSZET önmagát, mégpedig joggal, 
„a szakma lapjaként" aposztrofálja -  márpedig ezt 
teszi -, akkor eleve nem is viselkedhet másként!
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Úgy érzem, a TÁNCMŰVÉSZET ezt a lehető legszélesebb 
skálát is szándékosan és következetesen képviseli, a 
legjobb értelemben vett „eklektikus" jelleggel. Ráadá
sul nemcsak a folyóirat hasábjain, hanem évenként is
métlődő díszelőadásainak immár saját hagyományaival: 
változatosan szerkesztett programjaival is.
A mai Táncművészet -  túljutva az '51 -'56-ig, majd a 
'76-'90-ig tartó „kisméretű, fekete-fehér" korszakokon -, 
1991 óta többszörösen is megújulva, folyamatosan 
érkezett el a 40. évfolyamhoz.
Azt hiszem, nemcsak a magam nevében szólok, hanem 
a külföldi „konkurencia" és a határokon túl munkál
kodó hazánkfiainak eddigi elismerését is közvetítem, 
amikor -  a jubileum alkalmából -  továbbra is ilyen, 
minden előítélettől távol álló és kirekesztés-mentes 
merítést kívánok kis hazánk és a nagyvilág gazdag 
táncéletéből ennek a patinás lapnak.

Wagner István

a ktualis

Kedves Olvasók!

Önök ünnepi számot tartanak a kezükben. 
A 40. évfolyam első számát, amely még az 
előzőek színvonalán jelent meg. Mindez 
azonban nem magától értetődő, és a jövőre 
nézve sem ígéret.
Mert 2009-re az egyetlen komoly „bőség
szaruból": az NKA Tánckollégiumától épp a 
40. évfolyamába lépő, első s egyetlen, kizá
rólag tánccal foglalkozó magyar szaklap 
kapta a legkevesebb támogatást. Ez pedig 
nem véletlen: a táncművészet tradicionális 
értékeinek megtartása, terjesztése és a vilá
got pozitív fénytörésben lá tta tó  művek 
népszerűsítése -  úgy tűn ik -, az NKA által 
képviselt ku ltúrpolitikának nem a szíve 
csücske. Inkább csak a „kortársnak" nevezett, 
de fogalm ilag-tartalm ilag nem tisztázott, 
minőségében nem körü lhatáro lt trend az, 
amit kurátorai megbecsülnek. Bár az is lehet, 
hogy a tavalyi kuratóriumban minden más, 
táncról is író „vegyes" kiadványnak hatéko
nyabb szószólói voltak.
„Kortárs az, ami pénzt kap" -  ébresztett rá 
„a lényegre" egy barátom! Szellemes definí
cióján, sajnos, nem tudtam mosolyogni, mert 
jó l tudom: lapunk hasábjain hiába fogla lko
zunk kortárs tánccal, mozgásszínházzal, 
hiába „tá la lju k" color oldalakon, hiába 
adunk teret olyan komplex interjúknak, mint 
a Magyar Mozdulatművészeti Társulat ala
pítóival készült beszélgetés (melyet egye
nesen jelképesnek érzek), ez mind nem elég! 
Csakhogy a Kiadói Kuratóriumtól, élén Seregi 
Lászlóval és M arkó Ivánnal (a két eddigi 
Prima Primissima-díjas koreográfussal), 
határozott útmutatást, mi több, felhatalma
zást kaptam a jövőre nézve -  a balett, 
a hivatásos és amatőr néptánc, a színpadi 
tánc s a jelentős külföldi műhelyek védelmé
ben. A kiérlelt új törekvések védelmében. 
Egyszóval: a professzionizmus védelmében! 
Ezért remélem, hogy tévedek!
Remélem, hogy az idei, megújult összetételű 
Tánckollégium korrigálni fogja a képtelen 
döntést, és szavatolja a 40 éves fo lyó irat 
anyagi biztonságát. Remélem, hogy a többi 
idei lapszám sem lesz se kisebb, se véko
nyabb, m int az első, s a TÁNCMŰVÉSZET nem 
szürkül el, s nem változik vissza fekete
fehérré, mintamilyen 1951 és 1990 között volt! 
Remélem, remélem, remélem!

Kaán Zsuzsa
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Látom a zenét
NÉHÁNY HÉTTEL EZELŐTT KARCSÚ, MAGAS, AMERIKAI VILÁGSZTÁR, 
A PACIFIC NORTHWEST BALLET EGYKORI VEZETŐ SZÓLISTÁJA: PATRI
CIA BARKER ÉRKEZETT A MAGYAR NEMZETI BALETT EGYÜTTESÉHEZ. 
Ő VOLT AZ EGYIK, AKI KEVEHÁZI GÁBOR BALETTIGAZGATÓ FELKÉRÉ
SÉRE BETANÍTOTTA A KÉSZÜLŐ BALANCHINE-EST VILÁGHÍRŰ KOREO
GRÁFIÁIT. AZ EST ELSŐ DARABJA, A SZERENÁD MÁR AZ 1977-ES 
BUDAPESTI BALANCHINE-ESTEN IS SZEREPELT, EZT „CSAK" FELÚJÍTANI 
KELLETT; MÍG A MÁSIK KÉT TÁNCMŰ - A CONCERTO BAROCCO ÉS 
A WHO CARES? - VADONATÚJ BETANULÁS, BUDAPESTI BEMUTATÓ!
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művészek végezték a Balanchine-balettek tovább
adását, betanítását, akik maguk is interpretá lták, s 
ezért „be lü lrő l", kitűnően ismerték azokat. Az első 
budapesti Balanchine-estet például Patricia Neary 
tan íto tta  be, aki Svájcból érkezett a társulathoz. 
Kedves Miss Barker! „M r. B" m ilyen balettje iben, 
milyen szerepeket táncolt?
-  Balanchine 57 darabjában táncoltam , köztük a 
Szerenádban is, amelyben kartáncosként debütá l
tam, majd a 4 „orosz lány", a „vezető orosz lány", 
a „keringőző  lány" és a „Sötét Ángya," szerepét 
osztották rám. Tehát minden létező női szerepet. 
Dolgoztam Balanchine vezető balettmesterével, 
Francia Russell-\e\, aki az egyik korábbi ba lettigaz
gatóm is: ő vo lt a Pacific Northwest Ballet a lapító 
művészeti igazgatója. Tehát együtt nőttem fel a tá r
sulattal és a balettelőadással, a kartáncosi státusztól 
a vezetőszólistáig.
-  Ön nemcsak egy kivételes Balanchine-balerina, de 
a Mester ba le ttje inek k ifogástalan megőrzéséért 
felelős Balanchine Trust tagja is. M ilyen elvárások
kal é rkezett hozzánk, az Ön számára eddig 
ismeretlen együtteshez?
-  Én még nagyon új vagyok a Balanchine Trust-nál, 
hamarosan a Szerenádot és a Csajkovszkij pás de 
deux-t tanítom  be majd a Szlovák Nemzeti Balett 
társulatának. Az előbb em líte tt Francia Russell, aki 
Balanchine egyik első balettm estere is volt, arra 
buzd íto tt, hogy kövessem a nyom dokait. Azt 
hiszem, pontosan ezt teszem. A betanítás során 
ugyanazt várom el a táncosoktól, m in t am it önma
gám tól is elvártam, nevezetesen, hogy minél 
tökéletesebben sajátítsák el Mr. B. m ozdulatait, 
zeneiségét és a sebességét.
-  M ilyen különbségekkel ta lá lkozott?

-  Véleményem szerint Balanchine-nál nagyon gya
koriak a felütések, amelyek m egm utatják, hogy a 
pozíció már befe jeződött. Ez azt je len ti, hogy a 
zenén át a m ozdula tot az utolsó p illanatig  ki kell 
ta r ta n i. Francia Russell á llandóan  azt m ond ta  
nekem: „A m iko r len t vagy, akkor len t vagy, de am i
kor fen t vagy, a kko r..."  -  és m egállíto tta  a monda
to t. Tehát vannak különbségek, de ez m egtörténhet 
egy olyan együttesnél is, amelyik folyamatosan 
Balanchine-darabokat ad elő, s először táncolja -  
m ondjuk -, a Csipkerózsikát. A kkor nekik le kel, 
lassulniuk.
-  M inek az átadása vo lt a legnehezebb: az ú jfa jta  
mozdulatoké vagy az ú jfa jta  gondolkodásmódé?
-  Úgy gondolom, hogy a dinamika és a muzikalitás 
a legfontosabb, s nemcsak a próbateremben, 
hanem a reggeli gyakorlatok a la tt is. Néha sok idő 
szükséges egy táncos számára, hogy megértse a 
zeneiséget és a d inam ikát egy zenei részen belül. 
De csak olyan táncosok tud ják ezt elsajátítani, akik 
maguk is lázas izgalommal érdeklődnek egy új moz
gásvilág és egy új gondolkodásmód iránt. Ami talán 
nem is új, csak más. Csodálatos élmény vo lt látn i, 
hogy a Magyar Nemzeti Balett táncosai mennyire 
ny ito ttak voltak, s készek arra, hogy legyőzzék az 
összes kihívást, am it ez az est ta rto g a to tt számukra.
-  Hogyan érzi Ön magát, a prem ier e lő tt néhány 
nappal?
-  Azt hiszem, a legnehezebb dolog o tthagyn i a 
darabot, am ikor a munkám véget ér. M intha valaki 
a gyermekét másra bízná, hogy majd az vigyázzon 
rá, és nevelje fel. Számomra az a legnehezebb, hogy 
el kell mennem, anélkül, hogy látnám az összes 
több i előadást.
-  Táncesztétaként már a 70-es évek óta sokat fo g 
lalkoztam Balanchine koreografálási módszerével,
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és a csodálójává váltam . Keveházi Gábor se já rt 
messze az igazságtól, am ikor azt mondta: „Balan
chine a világ legjobb matematikusa." Örömmel hal
lo ttam , hogy Medveczky Ádám karmester úr is 
fe lfedezte, am it mi, tánctörténészek már m egfo
galmaztunk: azt, hogy Balanchine a zenei dallamok, 
ívek vonalvezetését is áttranszponálja  a b a le tt
színpadra, és m egmutatja a táncosok m ozdulatai
ban. Á llítom : Balanchine pontosan úgy építkezik a 
koreográfiában, ahogy a zeneszerző a zenében. 
Ez a balettje inek a titka , de a megértésük kulcsa is.
-  Balanchine zongoraművésznek készült, s ő maga is 
remek zenész volt, tehá t el tu d o tt merülni a parti
túrában, m ie lőtt belépett volna a stúdióba. Le tudta 
játszani a pa rtitú rá t, és utána egyenlő fé lkén t tu 
d o tt tárgyaln i a zeneszerzővel. M inden szakmának 
megvan a saját szókincse. ő „a  saját nyelvén" tu d o tt 
beszélni a zeneszerzővel és a karmesterrel, s ez 
óriási e lőnyt adott neki. Ha megnézzük bármelyik 
ba le ttjé t, én látom  a zenét a m ozdulatokban! 
És szerintem ez az, ami olyan h ihetetlen az ő 
munkásságában.
-  Balanchine-nak köszönhetően fedeztem  fe l a 
koreográfiák megközelítésének új m ódját is. Azt, 
hogy ne „cselekményes" és „ab sz trak t"  balettekrő l 
beszéljünk, hiszen a ttó l, hogy nem tud juk  szto ri
ként elmesélni egy Balanchine-balett tö rténése it, 
azok még éppenséggel nagyon sokat mondanak. 
Lehet, hogy többet, m int egy konkrét libretto . Akár 
az é le trő l vagy az univerzum egészéről üzen
nek...Véleményem szerint az emberi test minden 
színpadi mozdulata kifejező, és tartalm akat hordoz. 
Ezért az én felosztásom szerint iroda lm i és zenei 
cselekményü táncművek rendszeréből á ll a koreo
gráfiaművészet. Azt, hogy rátaláltam  a „zenei cse
lekmény" fogalmára, Balanchine-nak köszönhetem. 
Ön m it szól ehhez a megközelítéshez?
-  Egyetértek Önnel abban, hogy minden balettnek 
van egyfa jta  cselekménye. Igen, ez lehet zenei 
cselekmény, hiszen Balanchine-nál a táncosok és a 
zenészek valóban egy egységet a lkotnak. Az 
egyiküket látjuk, a másikat halljuk. De lehet egy 
olyan tö rténe t is, m int a Rómeó és Júlia, ahol a tán 
cosok cselekedetei és érzelmei hatnak. Balanchine 
egyszer azt nyilatkozta: ha egy nő és egy fé rfi van a 
színpadon, akkor o tt már van egy tö rténe t. Ha 
pedig egy fé rfi és 2 nő van a színpadon, akkor az 
már egy regény. Balanchine ezért m indig arra bíz
ta tta  a táncosokat, hogy vigyék be a személyiségü
ket és az érzelmeiket is a munkájukba.
-  Ezt a magyar táncosok is megvalósították?
-  Nagyon szeretem a Magyar Nemzeti Balett tánco
sait. Csodás vo lt együtt dolgozni minden egyes mű
vésszel. Különösen annak örülök, hogy nem 1., 2. és

3. szereposztásról, hanem remek táncosok kü lön 
böző összeállításáról beszélhetünk, akik jó l tudnak 
együ tt dolgozni, és jó l néznek ki. Nekem nincs 
kedvencem, m indannyiukat szeretem, s alig várom, 
hogy a színpadon is láthassam őket.
-  Sikerük lenne New Yorkban is?
-  Úgy gondolom , ezek a táncosok bárhol sikerrel 
tudnák előadni mindhárom művet.
-  A világgazdasági válság hogyan hat az USÁ-ban a 
társulatokra, amelyeket -  nagyon gyakran -  gazdag 
mecénások tartanak el?
-  A válság számos balettegyüttest érin t az USA-ban. 
De nem csak a társulatok szenvednek, hanem m in
den non-p ro fit szervezet. E szervezetek tám ogatá
sánál nagyon gyakran az „50  m egkeresett -  
50 megszerzett"-elvet érvényesítik.
Tehát addig, amíg a társulatok a jegypénztáraknál 
pénzt tudnak szerezni, s olyan előadásokat m uta t
nak be, amelyekre az emberek kíváncsiak, addig, 
azt hiszem, a túlélésük b iztosított. A krízis e lő tt is 
é ltünk át nehéz időket, de nem szabad e lfelejteni, 
hogy a nehéz idők a la tt az emberek a színházakba 
m enekü lnek, hogy szórakozzanak, s hogy néhány 
órára a művészek életét élhessék.
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Lukács András
TIZENEGY ÉVE AKTÍV BALETT-TÁNCOS, TÍZ ESZTENDEJE KOREOGRAFÁL.

2005-TŐL HARANGOZÓ - DÍJAS, 2008 ÓTA AZ 
EUROPAS MAGYAR TÁNCDÍJ TULAJDONOSA „A 
KÜLFÖLDÖN MŰKÖDŐ MAGYAR TÁNCOS"
KATEGÓRIÁJÁBAN.* 2005 ÓTA A WIENER 1 
STAATSOPER UND VOLKSOPER TAGJA.
LUKÁCS ANDRÁS „NÉVJEGYE" MÖGÖTT ÉRZÉ- , !
KÉNY LELKÜLETŰ, KÜLÖNLEGES TEHETSÉGŰ 
MŰVÉSZ, CIVILKÉNT NYÍLT TEKINTETŰ, KO
MOLY FIATALEMBER REJTŐZIK, AKI ÉVRŐL-ÉVRE 
ÉRETTEBBEN KÖLTI ÁT MOZDULATTÁ A ZENÉK HAN
GULATÁT. INTERJÚRA IS ALIG TUD IDŐT SZAKÍTANI. A SŰRŰ 
PROGRAMOK, FELLÉPÉSEK SORA UTÁN EGY HÉT 
„AJÁNDÉKSZABADSÁG" HOZTA HAZA BÉCSBŐL.

ÁM AZ ITTLÉT NAPJAI IS MUNKÁVAL TELTEK. A TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA 
VÉGZŐSEINEK TANÍTOTTA BE ÖRVÉNY CÍMŰ KETTŐSÉT.

-  Mesterei: Kováts Tibor, Szakály György és Havas 
Ferenc irányításával sajátította el a klasszikus balett 
Vaganova-iskoláját. 1997-ben diplomázott a Táncmű
vészeti Főiskolán, majd gyakorló évét az angliai 
Elmhust Ballet Schoolban, Camberley-ben tö ltö tte . 
Az ottani hatások, az újabb technikai elemek mennyi
ben változtatták meg pályáját?
-  Alapjaiban. André de Villiers, az iskola kiváló balett
mestere foglalkozott velem, s terelt a modern stílus és 
technika felé. Úgy érzem, egész életemre elköteleztem 
magam azzal az irányzattal, amely a kőkemény klasszi
kus balett-technikára épül, de a testnek szabadabb, kö
tetlenebb mozgást biztosít. A mozdulatok szabad 
áramlása, lendülete számtalan új koreográfiái megol
dást kínál. Úgy éreztem: rátaláltam egy olyan mozgás
világra, amely bennem a tánc teljes felszaba- 
dultságának érzetét kelti.
-  Ezt hamarosan be is bizonyíthatta.
-  Hazaérkezésem után ifj. Harangozó Gyula igazgató 
szerződtetett a Magyar Nemzeti Baletthez. Köztudott: 
Harangozó koreográfusműhelyt létesített fiatal alkotók 
számára, így vált lehetővé, hogy már a következő évben 
saját munkával jelentkezhessek: a Connection Michael 
Nyman zenéjére készült. A bemutatót Gyarmati Zsófié

val táncoltam, aki az asszisztensem és az egyik kedves 
barátom is. Nagy örömünkre a siker sem maradt el.
-  Olyannyira nem, hogy egy évtized alatt ez a kore
ográfia bejárta a hazai és jó néhány külfö ld i színpa-

Lukács-Nymann: 
C onnection  
Lukács András és 
G yarm ati Zsófia
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roPAS-díjas

dot. Még a díjátadást követő EuroPAS Gálán is ezzel 
lépett fel!
-  Miután a már 2000-es Táncpaletta-Gálán is előadhat
tuk, az Operaházban, szintén Gyarmati Zsófiával. Bécs- 
ben, a fiatal koreográfusok estjén Rebecca 
Gladstone volta partnerem, akivel azután Moszkvában, 
az Igor Mojszejev 100. születésnapjára rendezett 
Nemzetközi Gálakoncerten is együtt táncoltuk el. 
Münchenben, az AIDS-jótékonysági esten a bécsi opera 
kiválósága, szintén kedves kolléganőm: Dagmar Kron- 
berger vállalta a Connection előadását, később -  ugyan
csak vele -  a Volksoperben is bemutattuk. 
A férfi-szerepet tehát sokszor magam táncoltam, de a 
kettőst több helyen be is tanítottam. Például a Győri 
Balett két táncosának, akik szintén sokáig, sokfelé tán
colták. A mű népszerűségét jelzi, hogy a bécsi Opera 
Balettiskolájának növendékei is előadták karácsonyi 
koncertjükön az Elégia és Levél Martha Grahamnek 
című két másik koreográfiámmal együtt.
Külön büszke vagyok arra, hogy az ifjú táncosok jóvol
tából e három darabom „m entett meg” egy estet a 
Volksoperben.
-  A koreografálás mellett szóljunk táncos életéről is, 
amely szintén nem akárhogyan és akárhol zajlik.
-  Az operaházhoz szerződve, már az itt e ltö ltö tt első 3 
év alatt jónéhány feladatot kaptam: például a Diótörő
ben, A furfangos diákokban, Az ember tragédiájában, 
a Térzenében. Pártay Lilla Concertojában a fiatal 
Bartók Bélát táncoltam. Később John Cranko Anyegin
jében Lenszkij szerepében mutatkoztam be, és táncol
tam MacMillan Mayerlingjében is.
Számos modern és kortárs koreográfia is bővítette 
repertoáromat, m int Hans van Manen és William 
Forsythe Budapesten bem utatott darabjai, Myriam  
Naisy Mokkája. Egerházi Attila  is bízott bennem. Több 
darabjában, például a Zárt függönyök-ben is táncoltam. 
Ezt több partnernővel is előadtam, pl. Linda Schneide- 
rovával, aki velem együtt kapott EuroPAS-díjat, m int 
„Magyarországon működő külföldi táncos". 
Vendégként a Juronics Tamás-féle Fából faragott 
kirá lyfi címszerepét is megformálhattam a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon.
-  2001-ben Frankfurtba szerződött a kortárs balett 
fellegvárába, William Forsythe társulatához...
-  William Forsythe a világ egyik legnagyszerűbb koreo
gráfusa és nagyon nehéz hozzá bekerülni. Egy hónapot 
tö ltöttem  ösztöndíjasként a Frankfurt Bal lettnél, csak 
azután „kerülhettem a szeme elé". Igyekeztem mindent 
megtanulni, stílusvilágába belenőni.
Innen a Ballet de T Opera de Lyonhoz szerződtem, amely 
megint egy újabb világot nyitott meg előttem. Széles
körű repertoárjukkal nagyon sokat turnéznak világ
szerte. Ennél a társulatnál is számtalan kortárs művel 
gyarapítottam szereplistámat. Dolgozhattam Mats Ékkel 
és Jirí Kyliánnal, a világ másik két legnevesebb kortárs 
koreográfusával. Felejthetetlen időszak volt ez is.
-  2004-ben Lenszkij szerepe m iatt jö tt vissza Buda
pestre. Egy év múlva viszont Harangozó, aki közben a
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bécsi Staatsoper és Volksoper balettigazgatója lett, 
bécsi szerződést kínált.
-  Szerepeket ajánlott és koreografálási lehetőséget. Az 
általa modernizált Diótörőben a Pókembert táncolom. 
A Giselle-ben Hilariont, a Cranko-féle Rómeó és Júliá
ban Mercutiot. De részt vettem Ben van Cauwenberg: 
Queen című darabjában is, amely inkább show-jellegű 
feladat. Ami pedig a koreografálást illeti, életem első 
egyfelvonása, a Tabula rasa is Bécsben készült el. 2007- 
ben pedig az In your eyes my face remains című koreo
gráfiám is, amelyet a budapesti Világsztárgálán és a 
bécsi operaház gáláján is bemu
ta ttunk.
-  Most készül tizedik koreográfiája, 
szintén Harangozó Gyula felkéré
sére. Említette, hogy szabad kezet 
kapott...
-  Ő soha nem szabja meg, hogy mit 
csináljak. Magam választhatom meg 
a zenét és a táncosokat. Az új mun
kám, a Duo, Max Richter kompozí
ciójára készül a szeptemberi bécsi 
modern estre; Kylian, Forsythe és 
Jorma Elő koreográfiái mellett 
mutatják be a Staatsoperben.
-  Munkamódszere?
-  A zene indítja el a fantáziámat és
-  lehet, hogy sokan megmosolyog
nak érte -, de a lépés születik meg 
bennem legutoljára. Vizuális típus
lévén, megjelenik előttem egy kép: a színek, a fények, 
a figurák. Megtervezem a jelmezeket, azután kezdek 
koreografálni. Elsőként a kompozíció eleje és a vége 
készül el, a „maradék" a lépésanyag, amely természe
tesen a klasszikus balett alapjaira épül.
Vannak olyan koreográfusok, akik szeretnek kísérle
tezni a táncosokkal, én nem. Persze ettől az adottság
okat tiszteletben tartom, az elképzeléseimet „segítő" 
megoldásoktól nem zárkózom el. A próbákra felké
szülten megyek, a leírt koreográfiát a táncosok elé 
teszem, amelyen a próbafolyamat során csak nagyon 
apró változtatások történnek. A munkámban, már 
másodjára, kiváló segítőm Kövessy Angéla, aki igen 
érzékeny társ a betanításban. *
-  Koreográfiáiból árad az érzés, a szépség, a harmónia. 
Mintha Balanchine táncvilágának eszmeiségét követné...
-  Nem szeretném magam összehasonlítani a nagy mes
terrel, de valóban hatott rám. Ahogy a nézőket gyö
nyörködtetni tudta a zene és a mozdulatok tökéletes 
összhangjával, az valóban bámulatos. Én is arra törek
szem, hogy a munkáim esztétikusán, gondolatébresz
tőn, lélektől-lélekig hassanak.
A tánc elsődlegességét hirdetve, gyönyörködtetni 
szeretnék. Gyönyörködtetni, mert különösen ebben a 
rohanó, sokszor önpusztító világban az embereknek 
kétszeresen szükségük van az effajta élményre, 
a szépségre, a katarzisra.

Mátai Györgyi

* Lapzártakor érkezett a hír, hogy Lukács András elnyerte a Magyar Köztársaság Kormánya által 2008-ban a lap íto tt 
Márciusi Ifjak Díjat, amelyet az idén k itün te te tt 14 fia ta l tehetséggel együtt a Művészetek Palotájában vehet majd át, 
március 15-én. Gratulálunk! (A Szerk.)
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Ez az irányzat
kiművelt táncos főket kíván! H
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ÉVES TRADÍCIÓJÁNAK ŐRZÉSE ÉS MEGÚJÍTÁSA. 
A TÁRSULAT 10 ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL 
DECEMBER 13-ÁN GÁLAESTET TARTOTT A NEM
ZETI TÁNCSZÍNHÁZBAN. KÉT ALAPÍTÓJA ÉS 
VEZETŐJE: FENYVES MÁRK ÉS PÁLOSI ISTVÁN. 
TALÁLKOZÁSUNKAT MEGELŐZŐEN MEGKÉR
DEZTEM EGY CSELLÓMŰVÉSZT, EGY HANGMÉR
NÖKÖT ÉS EGY SZÍNÉSZT, TUDJÁK-E, Ml AZ 
ORKESZTIKA. ÉLETÜKBEN NEM HALLOTTAK 
RÓLA. HA AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDTEM VOLNA,

TUDJÁK-E, Ml A MOZDULATMŰVÉSZET, ARRA VALÓSZÍNŰLEG IGENNEL VÁLA
SZOLNAK, MIKÖZBEN MINDEGYIKÜK MÁS-MÁS MOZGÁSRA GONDOL.
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F. M.: -  Nálunk ma, különös módon, a Cirkusz és Varieté 
Vállalat azon zsonglőréit nevezik mozdulatművészek
nek, akik nem konkrét számokat mutatnak be, hanem 
mindenféle eszközöket használnak. Erről állami dip
lomát adnak ki. E műfajt anno nevezték testkultúrának, 
mozdulatkultúrának, mozgás- és mozdulatművészet
nek is. A 70-es évek végétől a pantomim és a dráma- 
pedagógia birtokolta a mozgásművészet elnevezést. 
Ma már gyakorlatilag bármilyen mozgással előadott 
produkciót mozgásművészetnek hívnak, s erre 
alapozzák a mozgásszínház elnevezést is.
-  Önök hogyan találtak rá a mozdulatművészetre?
P. I.: -  Mindkettőnk útja más. Én az Állami Balett Inté
zet elvégzése után teljesen abbahagytam a táncolást. 
1991-ben éppen csak nyíltak azok a kapuk, amelyeken 
át feltűnhetett, hogy a klasszikus baletten kívül más is 
létezik. 1994-ben találkoztam az orkesztikával és a moz
dulatművészettel az Orkesztika Mozdulatszínházon ke
resztül. Ott ismerkedtem meg Márkkal. Az ő műhelyük 
a Belvárosi Ifjúsági Házban működött. Aztán természe
tesen megismertem dr. Dienes Gedeont, Bérezik Sárát,
E. Kovács Évát, Kármán Juditot, Szöllősi Ágnest. Nekem 
a Balettintézet után óriási rácsodálkozás volt, hogy lé
tezik egy ilyen világ. Hogyan lehetséges, hogy mi tán
cosok sem tudunk egy ilyen magyar tradícióról?!
-  Nagy ellentétek feszültek a táncszakmán belül, s tud
juk, t il to tt  műfaj vo lt egy időben Magyarországon a 
mozdulatművészet.
F. M .:-  Ma inkább szakmapolitikai ellentét létezik. Sok
szor mondják, hogy én „balett-tagadó" műfajból jövök. 
Pedig ez nem balett-tagadó, csak éppen nem a balett

szabályait tekinti mérvadónak a saját műfaján belül. 
Elfogadom, mert megkerülhetetlen tény, hogy Európá
ban a tánckultúra nagyon fontos része a balett. Egyéb
ként eredetileg képzőművész-érdeklődésű lévén, Pécsett, 
a művészeti szakközépiskolában a legjobb barátaim már 
táncosok voltak. Mindig elmondom, hogy én vagyok „az 
állatorvosi ló". Példa arra, miért kell többtagozatú mű
vészeti iskolákat létesíteni. Meggyőződésem, hogy 
nagyon jó minta a pécsi modell és a győri is, ahol külön
böző művészeti ágakat egy adott intézményen belül ta
nítanak. Nekem nagy szerencsém, hogy Eck Imre utolsó, 
'87-'91 közötti alkotói periódusában barátaimmal bejár
hattam a próbaterembe, a színházba, s végignézhettem, 
hogyan dolgozik egy táncos társulat. Beleszerettem 
abba, amit o tt láttam; s ha nem látok Eck-darabokat, 
akkor nem kezdek el táncolni. Amikor '91 -ben, jubileumi 
estjükön felújították a Pókhálót, Az iszonyat balladáját, 
meg a Változatok egy találkozásra című művet, akkor azt 
tapasztaltam, hogy ez ugyanaz, mint amit én csinálok, 
csak táncban. Attól kezdve azt mondogattam viccelődve, 
bár komolyan gondoltam, hogy ha nem vesznek fel az 
Iparművészeti Egyetemre, akkor majd jövök táncszakra. 
De felvettek. Viszont így találkozhattam egy olyan mű
fajjal, amiről senki nem tudo tt semmit az égvilágon. 
Orkesztikát tanított nekünk Tatai Mária. Az Iparművé
szeti Egyetem akkor a Bauhaus szisztémáját próbálta má
solni. A Bauhauson belül Oskar Schlemmer ta rto tt fenn 
egy mozgásstúdiót, ahol az ifjú művészpalántáknak moz
gással is kellett foglalkozniuk. Meggyőződésem, hogy a 
Táncművészeti Főiskolán vizuális művészetekkel és ze
nével, a Zeneművészetin vizuális és táncművészettel, a
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vizuális egyetemeken pedig tánccal és zenével kellene 
foglalkozni, mert gyakorlatilag ugyanarról van szó.
-  Ezek szerint nagy szerencséje volt Pécsett?
F. M.: -  Óriási! Az én életem csupa ilyen időben szeren
csés találkozásokról szól.
-  Eck Imre művészetének milyen kapcsolódási pontjai 
vannak a mozdulatművészettel?
F. M .:-  Meggyőződésem, hogy aki nem konkrétan fog
lalkozott vele, valamilyen tudattalan módon annak is 
van látens élménye a mozdulatművészet 30-as, 40-es 
évekbeli fénykoráról. Arról, hogy milyen volt az akkori 
„modern tánc". Attól kezdve, hogy betiltották a moz
dulatművészetet, művelőiknek az ú.n. átnevelhető 
kategóriába tartozó része balettal és néptánccal fog
lalkozott. De a mozdulatművészet egy szellemi műfaj 
is, aminek az értékeit ezek az emberek továbbvitték. 
Erre a legjobb bizonyíték például Merényi Zsuzsa mun
kássága, aki a balettpedagógiát teljesen megváltoztatta 
Magyarországon. Vagy Lőrinc Györgyöt, az operaház 
későbbi balettigazgatóját is említhetem. Ők ugyan 
hivatalosan megtagadták a műfajt, meggyőződéssel 
gondolkoztak a balettban és a néptáncban, de amíg fel
nőttek, addig a mozdulatművészet pedagógiai mód
szerét szívták magukba. Ezáltal a mozdulatművészet 
értékeit gyakorlatilag átvitték a másik területre úgy, 
hogy pedagógiájukban, művészi hitvallásukban o tt van 
és érezhető. Arról nem tudok, hogy Eck Imre konkré
tan találkozott-e ezzel a műfajjal, viszont amit mun
kássága során létrehozott, az számomra pont ugyanaz, 
amit Kurt Jooss csinált Németországban: a balett 
nyelvén modern táncot. Szerintem Eck egyik legfőbb 
értéke, hogy Kurt Jooss-minőségű, európai modern 
táncot teremtett meg Pécsett.
-  A Balett Intézetben találkozott-e a mozdulat
művészettel?
P.I.: -  Nem. Én abból a szempontból voltam szerencsés, 
hogy a főigazgató, Dózsa Imre lányával egy osztályba 
jártam. Dózsa Mariann közreműködésével sikerült ki

harcolnunk, hogy Lőrinc Katalintól négy éven keresztül 
Graham-technikát tanulhassunk, ami bizonyos szem
pontból hasonlítható a mozdulatművészethez, noha 
teljesen más alapokon áll. S bár sokkal kötöttebb, mint 
a mozdulatművészeti technikák, már ezalatt rájöttem, 
hogy valami ilyesmi érdekelne. Akkor sajnos semmilyen 
modern táncra nem nyílt lehetőség, csak klasszikus pá
lyán lehetett fönnmaradni, amiről viszont azt éreztem, 
hogy nem az én utam. Úgy éreztem, tovább kell keres
nem. (gy jutottam  el az esseni Volkwang Hochschuléba, 
ahol nagyszerű mesterektől tanultam. Pina Bausch-tán- 
cosoktól, illetve még eredeti Jooss-táncostól is. Mikor 
karácsonyi szünetben hazajöttem, és elmentem egy 
órára a Kapás utcába, Márkkal közösen fedeztük fel, 
hogy tulajdonképpen szinte ugyanazt a gyakorlatot csi
náljuk itt, Bérezik Sári néninél, mint ezer kilométerrel 
arrébb Németországban, csak picit más dinamikával 
vagy térformával! De a gondolkodásmód, a szellemiség 
és a módszer teljesen megegyezett! Akkor azt mond
tam: igen, haza kell jönni, és újra megmutatni a ma
gyaroknak, hogy ha ez a műfaj Németországban tud 
olyan szintig elmenni, hogy van egy főiskolája, ahol 
többszáz embert nevelnek ebben a szellemiségben, 
akkor el kell érni nekünk is itthon, hogy a magyar mód
szereken és rendszereken alapuljon a modern táncmű
vészet. E feladat megvalósítása még hátra van, mert 
elsőként nyilván a jéghegy csúcsán kell dolgozni, azaz a 
színpadon. M int aktív alkotók elsősorban arra kon
centráltunk, hogy színpadi műveket rekonstruáljunk, és 
új darabokat is hozzunk létre, hogy a szakma végre újra 
profi szinten fogadja el a mozdulatművészetet.
F.M.: -  Ez nem volt könnyű, mert '87 környékén Maácz 
László a Táncművészet hasábjain még azt írta, hogy 
„unatkozó háziasszonyok esti tornájáról beszélünk, ami
kor orkesztikáról van szó."  És ebből az állapotból kellett 
nekünk elérni, hogy az orkesztikát a szakma nagy része 
ma már legális, professzionális táncművészeti irányzat
nak tekinti.
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F. M.: -  Nálunk ma, különös módon, a Cirkusz és Varieté 
Vállalat azon zsonglőréit nevezik mozdulatművészek
nek, akik nem konkrét számokat mutatnak be, hanem 
mindenféle eszközöket használnak. Erről állami dip
lomát adnak ki. E műfajt anno nevezték testkultúrának, 
mozdulatkultúrának, mozgás- és mozdulatművészet
nek is. A 70-es évek végétől a pantomim és a dráma- 
pedagógia birtokolta a mozgásművészet elnevezést. 
Ma már gyakorlatilag bármilyen mozgással előadott 
produkciót mozgásművészetnek hívnak, s erre 
alapozzák a mozgásszínház elnevezést is.
-  Önök hogyan találtak rá a mozdulatművészetre?
P. I.: -  M indkettőnk útja más. Én az Állami Balett Inté
zet elvégzése után teljesen abbahagytam a táncolást. 
1991-ben éppen csak nyíltak azok a kapuk, amelyeken 
át feltűnhetett, hogy a klasszikus baletten kívül más is 
létezik. 1994-ben találkoztam az orkesztikával és a moz
dulatművészettel az Orkesztika Mozdulatszínházon ke
resztül. Ott ismerkedtem meg Márkkal. Az ő műhelyük 
a Belvárosi Ifjúsági Házban működött. Aztán természe
tesen megismertem dr. Dienes Gedeont, Bérezik Sárát,
E. Kovács Évát, Kármán Juditot, Szöllősi Ágnest. Nekem 
a Balettintézet után óriási rácsodálkozás volt, hogy lé
tezik egy ilyen világ. Hogyan lehetséges, hogy mi tán
cosok sem tudunk egy ilyen magyar tradícióról?!
-  Nagy ellentétek feszültek a táncszakmán belül, s tud
juk, t i l to tt  műfaj vo lt egy időben Magyarországon a 
mozdulatművészet.
F. M.: -  Ma inkább szakmapolitikai ellentét létezik. Sok
szor mondják, hogy én „balett-tagadó" műfajból jövök. 
Pedig ez nem balett-tagadó, csak éppen nem a balett

szabályait tekinti mérvadónak a saját műfaján belül. 
Elfogadom, mert megkerülhetetlen tény, hogy Európá
ban a tánckultúra nagyon fontos része a balett. Egyéb
ként eredetileg képzőművész-érdeklődésű lévén, Pécsett, 
a művészeti szakközépiskolában a legjobb barátaim már 
táncosok voltak. Mindig elmondom, hogy én vagyok „az 
állatorvosi ló". Példa arra, miért kell többtagozatú mű
vészeti iskolákat létesíteni. Meggyőződésem, hogy 
nagyon jó minta a pécsi modell és a győri is, ahol külön
böző művészeti ágakat egy adott intézményen belül ta
nítanak. Nekem nagy szerencsém, hogy Eck Imre utolsó, 
'87-'91 közötti alkotói periódusában barátaimmal bejár
hattam a próbaterembe, a színházba, s végignézhettem, 
hogyan dolgozik egy táncos társulat. Beleszerettem 
abba, amit o tt láttam; s ha nem látok Eck-darabokat, 
akkor nem kezdek el táncolni. Amikor '91-ben, jubileumi 
estjükön felújították a Pókhálót Az iszonyat balladáját 
meg a Változatok egy találkozásra című művet, akkor azt 
tapasztaltam, hogy ez ugyanaz, mint amit én csinálok, 
csak táncban. Attól kezdve azt mondogattam viccelődve, 
bár komolyan gondoltam, hogy ha nem vesznek fel az 
Iparművészeti Egyetemre, akkor majd jövök táncszakra. 
De felvettek. Viszont így találkozhattam egy olyan mű
fajjal, amiről senki nem tudo tt semmit az égvilágon. 
Orkésztikát tanított nekünk Tatai Mária. Az Iparművé
szeti Egyetem akkor a Bauhaus szisztémáját próbálta má
solni. A Bauhauson belül Oskar Schlemmer tarto tt fenn 
egy mozgásstúdiót, ahol az ifjú művészpalántáknak moz
gással is kellett foglalkozniuk. Meggyőződésem, hogy a 
Táncművészeti Főiskolán vizuális művészetekkel és ze
nével, a Zeneművészetin vizuális és táncművészettel, a
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vizuális egyetemeken pedig tánccal és zenével kellene 
foglalkozni, mert gyakorlatilag ugyanarról van szó.
-  Ezek szerint nagy szerencséje vo lt Pécsett?
F. M.: -  Óriási! Az én életem csupa ilyen időben szeren
csés találkozásokról szól.
-  Eck Imre művészetének milyen kapcsolódási pontjai 
vannak a mozdulatművészettel?
F. M.: -  Meggyőződésem, hogy aki nem konkrétan fog
lalkozott vele, valamilyen tudattalan módon annak is 
van látens élménye a mozdulatművészet 30-as, 40-es 
évekbeli fénykoráról. Arról, hogy milyen volt az akkori 
„modern tánc". Attól kezdve, hogy betiltották a moz
dulatművészetet, művelőiknek az ú.n. átnevelhető 
kategóriába tartozó része balettal és néptánccal fog
lalkozott. De a mozdulatművészet egy szellemi műfaj 
is, aminek az értékeit ezek az emberek továbbvitték. 
Erre a legjobb bizonyíték például Merényi Zsuzsa mun
kássága, aki a balettpedagógiát teljesen megváltoztatta 
Magyarországon. Vagy Lőrinc Györgyöt, az operaház 
későbbi balettigazgatóját is említhetem. Ők ugyan 
hivatalosan megtagadták a műfajt, meggyőződéssel 
gondolkoztak a balettban és a néptáncban, de amíg fel
nőttek, addig a mozdulatművészet pedagógiai mód
szerét szívták magukba. Ezáltal a mozdulatművészet 
értékeit gyakorlatilag átvitték a másik területre úgy, 
hogy pedagógiájukban, művészi hitvallásukban o tt van 
és érezhető. Arról nem tudok, hogy Eck Imre konkré
tan találkozott-e ezzel a műfajjal, viszont amit mun
kássága során létrehozott, az számomra pont ugyanaz, 
amit Kurt Jooss csinált Németországban: a balett 
nyelvén modern táncot. Szerintem Eck egyik legfőbb 
értéke, hogy Kurt Jooss-minőségű, európai modern 
táncot teremtett meg Pécsett.
-  A Balett Intézetben találkozott-e a mozdulat
művészettel?
P.I.: -  Nem. Én abból a szempontból voltam szerencsés, 
hogy a főigazgató, Dózsa Imre lányával egy osztályba 
jártam. Dózsa Mariann közreműködésével sikerült ki

harcolnunk, hogy Lőrinc Katalintól négy éven keresztül 
Graham-technikát tanulhassunk, ami bizonyos szem
pontból hasonlítható a mozdulatművészethez, noha 
teljesen más alapokon áll. S bár sokkal kötöttebb, mint 
a mozdulatművészeti technikák, már ezalatt rájöttem, 
hogy valami ilyesmi érdekelne. Akkor sajnos semmilyen 
modern táncra nem nyílt lehetőség, csak klasszikus pá
lyán lehetett fönnmaradni, amiről viszont azt éreztem, 
hogy nem az én utam. Úgy éreztem, tovább kell keres
nem. így jutottam  el az esseni Volkwang Hochschuléba, 
ahol nagyszerű mesterektől tanultam. Pina Bausch-tán- 
cosoktól, illetve még eredeti Jooss-táncostól is. Mikor 
karácsonyi szünetben hazajöttem, és elmentem egy 
órára a Kapás utcába, Márkkal közösen fedeztük fel, 
hogy tulajdonképpen szinte ugyanazt a gyakorlatot csi
náljuk itt, Bérezik Sári néninél, mint ezer kilométerrel 
arrébb Németországban, csak picit más dinamikával 
vagy térformával! De a gondolkodásmód, a szellemiség 
és a módszer teljesen megegyezett! Akkor azt mond
tam: igen, haza kell jönni, és újra megmutatni a ma
gyaroknak, hogy ha ez a műfaj Németországban tud 
olyan szintig elmenni, hogy van egy főiskolája, ahol 
többszáz embert nevelnek ebben a szellemiségben, 
akkor el kell érni nekünk is itthon, hogy a magyar mód
szereken és rendszereken alapuljon a modern táncmű
vészet. E feladat megvalósítása még hátra van, mert 
elsőként nyilván a jéghegy csúcsán kell dolgozni, azaz a 
színpadon. M int aktív alkotók elsősorban arra kon
centráltunk, hogy színpadi műveket rekonstruáljunk, és 
új darabokat is hozzunk létre, hogy a szakma végre újra 
profi szinten fogadja el a mozdulatművészetet.
F.M.: -  Ez nem volt könnyű, mert y87 környékén Maácz 
László a Táncművészet hasábjain még azt írta, hogy 
„unatkozó háziasszonyok esti tornájáról beszélünk, ami
kor orkesztikáról van szó."  És ebből az állapotból kellett 
nekünk elérni, hogy az orkesztikát a szakma nagy része 
ma már legális, professzionális táncművészeti irányzat
nak tekinti.
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-  Fontos, hogy ezt említi, hiszen interjúnk a mai, a 
korábbitól merőben eltérő szemléletű TÁNCMŰVÉSZET 
számára készül. S épp e szaklap tekinti fontos felada
tának, hogy az Önök segítségével tájékoztassa azon 
olvasóit, akik még ma sem ismerik eléggé a mozdulat
művészet lényegét.
F.M.: -  A mozdulatművészet egy tipikus európai mo
dern művészeti irányzat, ami alapvetően pedagógiai el
vekre építkezik. Tehát úgy valósítja meg a művészetét, 
hogy közben az emberre koncentrál. Az emberre a 
maga teljességében. Ezt nehéz jól megfogalmazni. Azt 
szoktam mondani: „egészleges" egységében tekinti az 
embert. Hogy is szokta ezt mondani „Gee"? (dr. Dienes 
Gedeon; a Szerk.) Abban különbözik az említett ameri
kai modern tánctól, amely új művészetet akart, hogy az 
európai modern táncművészet pozitivista pedagógiai 
irányzat volt, amely új embert akart. A lényegét Bérezik 
Sára pedig így fogalmazta meg: „egy szabadon képző 
technikáról beszélünk, ami úgy technika, hogy igyek
szik megszabadítani a technikai kötöttségektől a tánc- 
művészetet. "
Ha duncani szemszögből nézzük, akkor azt mondhatjuk, 
hogy az individum szabadságát helyezi előtérbe. 
Dienes Valériát idézve: „a  mozdulatművészet célja az 
emberi intellektust visszahozni a táncművészet terüle
tére". Azt is mondhatjuk, hogy ez az irányzat kiművelt 
táncos főket kíván.
P.I.: Engem is a mozdulatművészet emberközpontúsága 
fogo tt meg: hogy milyen fontos számára a pedagógia. 
Mindegy, hogy alkotó, munkatárs, szereplő, tanár vagy 
növendék-e az illető, arról van szó, hogy két ember ho
gyan viszonyul egymáshoz. A klasszikus színházi műkö
désben sokkal inkább alá-fölérendeltségi viszony 
létezik. Bár ad némi szabadságot a koreográfus, de 
mégis meglehetősen kötött szabályok között kell vég
rehajtani az elvárt feladatokat.
Itt viszont számomra nagyon vonzó az, hogy mindig 
van egy kölcsönhatás a koreográfus és a táncos, a tanár 
és a növendék között. Ez a gondolkodásmód nyitottan 
szemléli az embert. Ez azért fontos, mert ha nem 
szabad a testünk és a gondolkodásunk, abból nagyon 
nehéz valami jó t létrehozni.
-  Korábbi nyilatkozataikban meglepve olvastam, hogy 
más táncműfajok képviselőitől is szívesen tanultak. 
Fenyves Márk említette Fülöp Viktor és Kolozsvári Dóra 
nevét.
F.M.: -  Tőlük én balettot, tehát a klasszikus táncművé
szetet tanultam. Volt ugyanis egy pont, amikor úgy 
éreztem, eljött a pillanat, hogy a balettal is megismer
kedjek. Nagy szerencsém volt, hogy épp tő lük tanul
hattam. Igaz, hogy csak néhány órát, de maradandó 
élménnyel gazdagodtam. Fülöp V iktor mindig azt 
mondta: ne arra figyeljek, hogy hogy' tartom a keze
met, hanem a technikai feladat lényegét lássam meg. 
Különleges hangulatú órákra emlékezem. Őt is reni
tens, lázadó emberként szokták emlegetni a pályán. Ha 
belegondolunk, azok közül, akik a 20. században a 
táncművészetben valami újat hoztak, sokan „kívülről" 
jöttek. Például Laban Rudolf, Dienes Valéria, Kreutz- 
berg, Limon, Graham -  mind másfelől jöttek. A ma
gyarok közül még Kállai Lili és Szentpál Olga a zene

területéről keveredett a táncba. Miért izgalmas ez a te
rület? Mert varázslata van a felfedezésnek. Itt az em
berek megőrizték gyermeki kíváncsiságukat. 
Emlékszem, a nyolcvanvalahány éves Dienes Gedeon
nal hogy' tudtunk rácsodálkozni egy-egy előkerült do
kumentum tartalmára! Vagy hogy' tudta Sári néni egy 
vadonatúj színpadi műben azonnal felfedezni a jót: azt 
a néhány mozdulatot, ami számára igaz volt. „Gee"-vel 
sokat emlegettük, miben rejlik a nagy különbség a 
klasszikus balett és a mozdulatművészet között. Az első 
esetben a kell szó a fontos: hogy minek kell megvaló
sulnia. A mi területünkön ugyanezt a lehet szó fejezi ki, 
miként a mozdulatművészet első elnevezése: a szabad 
tánc is ugyanezt jelenti. Na épp ezért tilto ttá k  be az 
50-es években, mert a szabadságnak minden formája 
életveszélyes volt.
-  10 éves a Magyar Mozdulatművészeti Társulat. Sok
rétű tevékenységéhez a színpadi előadások létreho
zása, tanítás, de a tudományos munka is hozzátartozik. 
F.M.: -  Szerintem ezt a m űfajt nem lehet másképp 
csinálni. 1912-től kezdve rendszerezzük a dokumen
tumokat. Előadásokról készült fotográfiákat, rendszer
tani írásokat, koreográfiái lejegyzéseket, 
sajtókivágatokat, elemző kritikákat, ami manapság 
szinte teljesen hiányzik. De én erre azt mondom: nagy 
körforgás az élet, ez az időszak is el fog múlni, s min
denhez türelem kell. Ugyan tízéves évfordulót emlege
tünk, magam 18. éve foglalkozom ezzel a műfajjal. 
Most lépünk ki a kamaszkorból, s lépünk át a fe lnő tt
korba. Lehet ezt így is felfogni. A tudományos munká
ban közel 30-40 ezer dokumentummal számolunk, 
ebből jelenleg 10-12 ezer van már digitalizálva, 
köszönhetően a Fülöp Viktor-ösztöndíjnak, amit 
megkaptam.
-  A Magyar Mozdulatművészeti Társulat táncosai 
honnan verbuválódnak?
P.I.: -  A legkülönbözőbb helyekről érkeznek. Állandó 
társulat fölépítésére anyagi okokból nincs módunk, 
mégis vannak, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Jön
nek a balett területéről, a kortárs táncból, a pedagógus 
szakról, a sportból. Mi nem aszerint válogatunk sze
replőt, hogy milyen táncos múltja van, hanem azt néz
zük, m it tud, milyen a gondolkodásmódja, s mennyire 
nyitott egy alkotói folyamatban való részvételhez. 
F.M.: -  A nagy álom az, hogy egyszer majd ennek a 
műfajnak is lesz olyan képzési helye, ahol felnevel
kedhetnek a táncosok. Bár én a többféle műfajban hi
szek. A mai napig azt gondolom, s a nemzetközi 
példák: a Volkwang Schule, a Laban Centre, Csehor
szágban a Duncan Center is azt mutatják, hogy egyik 
intézményben sem klasszikus táncost, meg modern 
táncost nevelnek, hanem táncművészt, előadómű
vészt. Itt van a kulcs.
P.I.: -  Embert nevelnek. Én balettintézetis koromban is 
lázadtam. Tizenkét évesen fölmentem a főigazgatóhoz 
az 50-es évekbeli indexemmel és megkérdeztem, hogy 
mikor fogunk lovagolni, zongorázni, vívni? Mert mindez 
o tt volt a tantárgyak között, csak éppen ki volt húzva. 
A gyermeki naivitás vezérelt, de ma is így gondolkodom. 
Bár a mi „kísérleti" évfolyamunknak gimnasztika órája 
is volt, amibe kicsit belekerült Bérezik Sári néni módszere
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és a Graham-technika, sőt, a Chorusline-t is elkezdtük 
próbálni, de a bemutató valamiért mégsem valósult 
meg. Jelenleg már folyik modern tánc-képzés a Tánc- 
művészeti Főiskolán, de azt nagyon fájlalom, hogy a 
mozdulatművészet és hazai módszerei sem Budapes
ten, sem Pécsett, sem Győrött nem kerültek be 
a hivatalos tananyagba.
-  Életképességét mindenesetre az is jelzi, hogy a 
Rottenbiller utcai stúdióból egy sokkal nagyobbá 
költöztek.
F.M.: -  Ez igaz, bár itt még építőmunkások is voltunk, 
hisz e saját stúdiót mi építettük. De az évek folyamán 
megtanultunk rendszert is telepíteni, weboldalt is 
szerkeszteni.
-  Úgy tudom, az Orkesztika Alapítvány találta ki és 
szervezi, már szintén 10. éve, a Nemzetközi SzólóDuó 
Fesztivált.
P.I.: -  Valóban: a legutóbbit 2009. január 8-13. között 
rendeztük meg, s emellett kurzusokon is tanítunk. Az 
érdeklődőket is, akiknek nem céljuk, hogy valaha is szín
padra lépjenek. De a mozdulatművészet az amatőrök
nek ugyanazt nyújtja, m int a profiknak: a természetes 
mozgást
Ahogy Bérezik Sári fogalmazott: „egy ú t van, a p ro fi és 
amatőr közti különbség csak az, hogy a p ro fi ezen az

úton hosszabban fog menni". Márk pedig még 
a SOTÉ-n is tanít.
F .M .:-A  gyógytorna történetének múltját mutatom be 
itt elméletben és gyakorlatban. Mozdulatművészet-el- 
méleti kurzust tartottam  már Varsóban, Moszkvában, 
Prágában. Itthon nem, mert itt erre nem kíváncsi a 
szakma. De miért is csodálkozunk ezen? Még '95-ben is 
olvastam újságcikket, amiben azt írták, hogy „az átkos 
emlékű mozdulatművészet".
P.I.: -  Külföldön nemegyszer megkérdezik: miért hall
gat ez az ország, és miért nem büszke arra, amivel ren
delkezik. Minket másutt mindenhova vissza is várnak. 
Nemcsak a társulatot, hanem elméleti előadásainkat is. 
F.M.: -  Vicces vagy inkább szomorú, hogy nekünk ma
gyaroknak mindig valami olyan kell, ami másutt már lé
tezik. Erre példa a magyar származású Rudolf Laban, 
aki Németországban dolgozott, és ugyanabban az idő
ben élt, amikor Dienes Valéria. Ő Magyarországon mű
ködött, és még nő is volt. Mekkora a különbség 
kettőjük nemzetközi ismertsége és elismertsége között! 
-  Akkor most azt mondom: Isten éltesse magukat a 
küzdő szellemükért, az elszántságukért, mindazért az 
erőfeszítésért, amit ezért az ügyért tesznek. Amelynek 
már a neve is gyönyörű: MOZDULATMŰVÉSZET.

Jálics Kinga
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Seherezade
MARKÓ IVÁN ÉS TÁRSULATA, A MAGYAR FESZTIVÁL BALETT LEGÚJABB, KÉT
RÉSZES MŰSORA A 10 ÉVES JUBILEUMI EST EGYIK MODERN BALETTJÉNEK FEL
ÚJÍTÁSA, S MELLETTE EGY VADONATÚJ KOMPOZÍCIÓ. MARKÓ SZÁNDÉKA SZE
RINT AZ EGYIK DARAB A LÉGIESSÉGRŐL ÉS A TISZTASÁGRÓL SZÓL, A MÁSIKBAN 
AZ EROTIKÁN ÉS A SZENVEDÉLYEN VAN A HANGSÚLY. MIKÉNT A VÁLASZTOTT 
KÉT ZENESZERZŐ: JOHANN SEBASTIAN BACH MAGASZTOS ÁHÍTATA ÉS RIMSZKIJ- Q  
KORSZAKOV SZECESSZIÓS, KELETI FŰSZERE IS TÖKÉLETES KONTRASZTBAN ÁLL "cÖ 

EGYMÁSSAL. AZ EMBERI ÉRZELMEK ÉS LELKIÁLLAPOTOK E KÉT PÓLUSA KÖZÖTT C O  

MEGLEPŐ (ÉS PRAKTIKUS) MÓDON SZÉKELY LÁSZLÓ MONUMENTÁLIS DÍSZLETEI 
TEREMTIK MEG „AZ ÁTJÁRÁST": HISZEN MÍG EZEK AZ ELSŐ DARABBAN >  
ARCHAIKUS TEMPLOMBELSŐT IDÉZNEK, ADDIG -  A MÁSODIKBAN -  TOVÁBBI 
ELEMEKKEL IS KIEGÉSZÜLVE -  AKÁR EGY XXL SZÁZADI LUXUSLAKOSZTÁLYNAK, CO 
MAJD BŰVÖS SZERÁJNAK IS BEILLENEK. ,
Az első rész, az

A n g ya lo k  ü zen ete
számomra az ifjúság, a remény, a 
ny ito tt s befogadni kész lélek ba
lettje, amelyben tökéletes szink
ronba lép egymással a dallam, a 
lírai ének s a bravúros markói moz
dulatkomponálás. Pilinyi Márta

omló muszlinjaiban té te lrő l té 
telre, s azokon belül is gyorsan vál
tozik a kép: lendülnek a táncosok, 
áramlanak a mozgásfolyamatok; 
szólisztikusan éppúgy, m int össze
fűzve. Kettősök, hármasok válta
koznak; a szimmetria és 
asszimetria játékosan keveredik 
egymással, miközben a pliszí

rozott nadrágszoknyák kékjei, vö
rösei, narancssárgái finom  szín
orgiában olvadnak össze. Markó 
röpteti a táncosait, ők pedig -  
hibátlan technikával és belső meg
szállottsággal -  szárnyalni is tu d 
nak. Az Angyalok üzenete így lesz 
-  a maga elvontságában is -  a 
harmónia diadala, az élet ünnepe!

CÜ

cű

<
Marko -Bach: Angyalok üzenete 
Előadja a Magyar Fesztivál Balett társulata
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Annál konkrétabb a történet a má
sodik balett, a

Seherezádé
esetében. Egy zenei cselekményei 
táncmű után következik hát az iro
dalm i cselekményű másik, amely
nek már igazi „sztorija" van. 
A koreográfus i t t  talán még 
inkább elemében érzi magát: hisz 
ráta lált a 20. századi balettiroda
lom egy gyöngyszemére, a Gyagi- 
lev-féle Orosz Balett Párizsban 
bem utatott (1910), ám világszerte 
elhíresült sikerdarabjára: a Sehere- 
zádéra, és merészen nemcsak újra 
is alkotta, de át is értelmezte azt. 
A Seherezádé első táncszínpadi 
verzióját a század újító koreográ
fus-zsenije, M ihail Fokin kompo
nálta meg. Fokin az eredetileg 
négytételes zeneműből elhagyta a 
lírai III. tételt, és a maradék hármat 
egyetlen cselekményszálra fűzte. 
Eszerint Sahriár szultán őszinte 
szerelemmel vonzódik gyönyörű 
háremhölgyéhez, Seherezádéhoz, 
aki azonban egy fiatal rabszolgába 
szerelmes. A szultán és testvére: a 
Nagyvezír távozásakor a lány meg
szervezi, hogy a háremben ta lá l
kozhasson kedvesével.

I

Ám a féltékeny, s a Nagyvezír 
hatására már gyanakvó szultán 
váratlanul visszatér: kedvenc höl
gyét egy hatalmas orgia kellős 
közepén, a rabszolga karjaiban ta 
lálja. Sahriár bosszút áll: fegy
vereseivel m indenkit elpuszít. 
Seherezádét azonban nem képes 
megölni, a Nagyvezír „segítsé
gével" azonban a gyilkos döfés 
mégis bekövetkezik. Seherezádé
holtan omlik össze...

* * *
A balett diadalútjának jelentős 
állomása volt -  immár hazai színpa
don -  Harangozó Gyula 1959-es, 
káprázatos Seherezádé-feldolgo- 
zása a Magyar Állami Operaház
ban. Harangozó a Fokinéhoz 
hasonló librettóval, de már mind a 
4 té te lt felhasználta, és feleségével- 
asszisztensével, Hamala Irénnel épp 
a lírai tételre alkotta meg a balett

legintimebb és nagy emelésekben 
tobzódó szerelmi pás de deux-jé t- 
a premieren Kún Zsuzsa és Fülöp 
Viktor számára!

* * *
Markó Iván újrafogalmazta a tö rté 
netet, és bár elődeihez méltón, de 
mindkettőétől teljesen különböző, 
s egyenesen a mának szóló balettet 
készített belőle. „A m iko r Valerij 
Gergijev vezényletével először hall
gattam meg a zenét, rögtön tud
tam, hogy csak ezt a fe lvételt 
használhatom, de azt is, hogy m in
denképp meg kell csinálnom!" -  
mesélte a premier előtt.
Egy keretjáték segítségével -  meg
szűntetve megőrizve a foki ni és 
harangozói hagyományokat -, 
Markó Seherezádéja (Stetina 
Szonja) korunk nőjévé avanzsált. 
Jólszituált, 20-as, 30-as éveiben járó 
szinglivé, akit -  holmi médiaaján-

1

I

M arkó-R im szkij-K orszakov: Seherezádé 
A  cím szerepben: Stetina Szonja 
A ranyrabszo lga: Nyári G ábor 
Szultán. Issovits István

Fotók: Csibi Szilvia
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latban közzétéve -  „AB kategóriás
nak" mondanék. Tehát -  estélyi 
ruhájából, finom  cipőjéből, hatal
mas tükréből, merészen egyszerű, 
mégis tágterű környezetéből, végül 
drága, csipkés kombinéjából ítélve 
- a  legminőségibbek közül valónak. 
Ám a luxus nem minden. Az 
elegáns otthonában (loftlakásá- 
ban?) magányra ítélt hősnő fantá
ziáim kezd, és egyszerre két fé rfit is 
álmodik magának: egy elbűvölő 
ifjú t (Nyári Gábor) és egy izgalmas, 
érett fé rfit (Issovits István). Ebből a 
triászból bontakozik ki -  Rimszkij- 
Korszakov varázslatos, érzéki 
muzsikájára -  a Seherezádé-balett 
eredeti története, Markó klasszikus 
balett-alapú, de frappánsan 
„keletire" stilizált formanyelvén. 
Felhangzik a zene, és Markó 
színpadán ömleni-örvényleni kezd 
a tánc! Megelevenedik a hárem, a 
két férfi Aranyrabszolgává és Szul
tánná változik, Seherezádé pedig -  
a végtelen vágy erejétől megitta- 
sodva -  m indkettő rabjává válik. 
Vagy mégis inkább csak az ifjúé? 
Mindenesetre pompás balett te lje
sedik ki a szemünk e lő tt -  női és 
férfi kartáncokkal, érzéki emelé
sektől zsúfolt kettősökkel.

A féltékenység azonban itt is mun
kál, az egész hárem itt is elpusztul: 
minden és mindenki tűz martaléka 
lesz.
Azután már csak a befejezés van 
hátra, ami viszont egy tökéletes 
dramaturgiai „csavar", egy igazi 
truváj! Nem is szeretném lelőni a 
poént! Ezért csak annyit árulok el, 
hogy mind e dicséret után, Markó 
Seherezádé-balettjére a befejező 
2 percben teszi fel a koronát!
Az esten belül tehát a zenei válasz
tás és a koreográfiák gondolati
sága, a mozdulatok nyelvezete, 
szerkezete és stílusa ellenpontozta, 
a szcenika viszont épp összekap
csolta a két művet. Hatására a 
Művészetek Palotájában a Fesztivál 
Színház imponzáns színházi kör
nyezetté vált, színpadán szokatla
nul bensőséges, lenyűgöző 
látványvilág született.
Végül, a táncosok kisugárzásának 
és felkészültségének is köszönhe
tően leszűrhető egy amolyan 
„csakazértis" konklúzió: korunk 
Budapestjének modern balett
művészetében is lehet érvényes 
esztétikai kategória a szép, a tehet
séges és a katartikus!

Kaán Zsuzsa

Százhalombatta 
a Magyar Fesztivál 
Balett új otthona

A Magyar Fesztivál Balett a 
2009-es év őszi szezonjától 
kezdve Százhalombattán m űkö
dik, egy több évadra szóló, 2013. 
augusztus 31-ig érvényes meg
állapodás alapján. A  társu la t 
„o tth o n a " a város szívében ta 
lá lható Barátság Művelődési 
Központ (BMK) lesz. Ennek 
kam araterm e szolgál majd 
ba le tt-terem  gyanánt, a napi 
gyakorla tok és próbák színhe
lyéül. A színházterem pedig, 
amelynek m in tegy egym illiá rd 
fo rin tos felújítása hamarosan 
m egkezdődik, alkalmas lesz a 
nagyobb technikai igényű előa
dások kiszolgálására is. 
A balettegyüttes évadonként 15 
előadást ta r t majd a BMK-ban, 
illetve annak szervezésében -  a 
térség településein. 
Százhalombatta Város Önkor
mányzata a társulat művészi 
munkáját évadonként rendszere
sen, jelentős összeggel tám ogat
ja, ezért -  a közös megállapodás 
értelmében -  ezentúl a Magyar 
Fesztivál Balett fő  támogatója. 
Ezt a státuszt a társulat vala
mennyi médiamegjelenés alkal
mával megemlíti és megjeleníti, 
külfö ld i turné in pedig terjeszti 
Százhalombatta jó hírét és a tánc
művészet iránti elkötelezettségét. 
A v ilághírű társu la t 2009. 
március 28-29-én két előadást is 
ta r t Százhalombattán, hogy 
M arkó Iván legújabb balettestjé
vel bem utatkozzon a helyi és 
környékbeli közönségnek. Ez az 
esemény ad lehetőséget a város 
és a balett-társulat együttm űkö
désének hivatalos, ünnepélyes 
bejelentésére is.
A „közös m unka" kezdete rá
adásul egy igazán öröm te li ese
ményhez kapcsolódik: M arkó 
Iván éppen 2009. március 29-én 
ünnepli 62. születésnapját.

Törnek Noémi
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Aranyág
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPI ELŐADÁSON -  
JANUÁR 22-ÉN -  ELSŐKÉNT PÁVAI ISTVÁN NÉPZENEKUTATÓ FOTÓKKAL GAZDA
GON ILLUSZTRÁLT ELŐADÁSA HANGZOTT EL BARTÓK BÉLÁRÓL, MAJD A DUNA 
MŰVÉSZEGYÜTTES ARANYÁG CÍMŰ PRODUKCIÓJA KÖVETKEZETT. AZ ELŐADÁS 
AZT A MŰVÉSZI UTAT KÍVÁNTA FOLYTATNI, AMELYEN AZ EGYÜTTES ELŐZŐ 
DARABJÁVAL, A TAVASZI SZÉLLEL ELINDULT. AZ ALKOTÓK TÖBBET, MÁST AKAR
TAK MUTATNI, MINT PUSZTÁN AZ AUTENTIKUS TÁNC SZÍNPADRA VITELÉT. 
„NEM IMITÁLJUK MÚLTUNKAT, HANEM RÁHANGOLÓDUNK, S HAGYJUK, HOGY 
MEGTÖRTÉNJÉK VELÜNK" -  ÍRTÁK A BEHARANGOZÓBAN.
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Az Aranyág nem kevesebbre vál
lalkozott, m int hogy Bartók 44 he
gedűduójának zenei világát 
párhuzamba állítsa a népzenével. 
Az elmúlt években Bartók műveit és 
az autentikus zenét-táncot egymás 
mellé állító produkciók egész sora 
született, többek között a Duna 
Művészegyüttes műhelyében is. A 
2006-ban bemutatott Profana című 
est legsikerültebb darabjának, a He
gedűduók című koreográfiának to 
vábbgondolásaként keletkezett 
tehát a mostani produkció.
Mihályi Gábor, Farkas Zoltán 
„Ba tyu" és a rendező-koreográfus 
Juhász Zsolt koreográfiáiban ezút
tal a vitalitás mellett a tánc fino 
mabb rezdülései, sőt máskor rejtve 
maradó szerkezeti elemei is hang
súlyossá váltak a három, egymással 
szorosan összefüggő jelenetből álló 
darab során (Sűrű völgy; Árnyas fa, 
rugalmas szár; Dús levelű ág). Az 
estet mégsem tördelték szét a 
jelenetváltások. Egymásba csúszta
tásuk, rafinált átmeneteik nem tö r

ték meg az előadás ívét: organiku
san építkezett; épp, ahogyan egy fa 
növekszik.
A néphagyomány vagy Bartók zenei 
világa nem önmagától örökéletű, 
hanem a hallgatók, befogadók és 
újraalkotók által. „A  mi véges éle
tünk táplálja az ő halhatatlanságu
kat. Újra és újra kérdezhetjük őket 
magunkról, s ha kellő alázattal, va
lódi elhivatottsággal tesszük, akkor 
i t t  és most is válaszolni fognak kér
déseinkre"- vallják az est szerzői. 
Nem a formanyelv megújítása volt 
tehát az alkotók elsődleges célja, 
bár absztrahálódásának fokozatait 
jól végigkísérhettük a hegedűdu
ókra komponált, vagy az árnyké
pekben megjelenített táncok 
kapcsán. Mégis, főként a motívum
fűzés, a kommunikáció jellege tér el 
a mű során a hagyományban szoká
sostól. Itt az a pont, ahol az alkotók 
mai, kortárs szemlélete leginkább 
tetten érhető a darabban.
A tánckar jócskán kapott lehetősé
get arra, hogy tánctudását csillog

tassa. Ugyanakkor a szólista Vámos 
László és Bon i f  ért Katalin fényesre 
csiszolt tánca mellett a fiatalabbak 
bármennyire duzzadtak is az ener
giától, olykor még kissé érdesnek 
tűntek.
Gombai Tamás népzenei válogatása 
és hangszerelése átgondolt, nem 
hétköznapi, és sokszor virtuóz tech
nikát is kíván. A mű dinamikai és 
hangulati tetőpontja kétségkívül a 
szászcsávási táncjelenet, de a dara
bot nyitó és záró varázslatos cimpoi 
is telitalálat.
Ezen az estén nem volt formabontó 
újítás, mégis korszerű mű született: 
a Duna Művészegyüttes néptánc 
alapon építkező színházi útjának 
újabb reprezentatív darabja. S bár 
lehet, hogy a szép számmal megje
lent fiatalokat -  a szervezők kitűnő 
ötlete alapján -  a diákigazolvány 
felmutatásáért járó 200 forintos 
jegy is vonzotta, aki eljött, gazdag 
és szép estét tö lthe te tt el a Nemzeti 
Táncszínház nézőterén.

M. Nagy Emese

TANS Fellépnek: 
Az EuroPAS-díjas 
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ritika

L a b ir in tu s
A Magyar Állami Népi Együttes produkciója

A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES ÚJ PRODUKCIÓJA, A LABIRINTUS, 
A HAGYOMÁNYOS NÉPTÁNCTÓL ÉS NÉPZENÉTŐL TELJESEN ELRUGASZKODOTT 
ELŐADÁS; AZ EGYÜTTES SOKAT HANGOZTATOTT ÚJ ARCULATÁNAK PRÓBÁJA 
IS. MINDEN ÍZÉBEN ÉRZÉKELHETŐ A RENDEZŐ, KOVÁCS GERZSON PÉTER 
hatása, a mozgásnyelvben éppúgy, mint a látványban.
A mű a Bartók-trilógia  második 
része, a zeneszerző gyűjtéseire 
épülő, de a megvalósításban mo
dern utakat is kereső nyitó és Bar
tók Cantata Profanájára készülő 
záró darabot összekötő középső 
rész. A hagyomány és a folytatás 
összekapcsolását a Bartókéhoz ha
sonló szuverén alkotói útkeresés
ben fogalmazták meg a szerzők, 
miközben tőle nem hangzik el egy 
hang sem. Bartók ezúttal csupán 
esztétikai és filozó fia i m intaként 
van jelen a zeneszerző Sáry László, 
a koreográfus Mihályi Gábor és a 
rendező-koreográfus Kovács 
Gerzson Péter számára.
A táncszvit, mely huszonöt külön
böző karakterű, néhány perces 
tételből épül fel, valóban a labirin
tus képzetét kelti: néhány vissza
térő téma és ezek variációi egy 
kirakójáték összekevert darabjai

ként villannak fel. A mű szerkezete 
töredezett, gyakoriak az éles hang
ulati váltások az egymás után pergő 
jelenetek során. A táncos karakte
rek a végsőkig absztraháltak: nincs 
cselekmény, nincsenek szereplő
sorsok -  tükörcserepek vannak. A 
fekete tömegből olykor kiváló, 
szürke-vörös ruhába bújta tott szó
listák valójában nem egyedi sorsok 
megtestesítői, hanem jellegzetesen 
mai és hétköznapi élethelyzetek 
felvi,lantói. Véletlenszerűen egy
más mellé sodródott emberek kom
munikációs kísérletei, útkeresései, 
kisiklatott párkapcsolatok, magá
nyos vergődés -  érett, plasztikus 
megjelenítésben.
A mű során maga a formanyelv is 
megújításra került -  az elemeiből 
ú jjáépített tánc fordulatain, motí
vumain jól látható Kovács Gerzson 
Péter keze nyoma. A fo lklór-a lap

aIig-alig érhető tetten; a Labirintus 
idézőjelbe teszi, elmossa a hagyo
mány határait, a néhol még sejt
hető kereteket groteszk 
valósággal tö lti meg.
Semmi díszlet -  leplezetlenül tárul 
elénk a játéktér, a darabot a fé 
nyek ö ltözte tik. A különböző szí
nekben fe lvillanó négyzetek, 
máskor a négyzetháló kiválóan 
alkalmas a labirintus-jelleg hang- 
súlyozására. Izgalmas -  a fö ldre 
szállt csillagos mennyboltként -  
apró lámpákkal te lepettyegte tett 
kabátok látványa is.
Sáry László zeneszerző népzenei és 
klasszikus utalásokat egyaránt 
alkalmaz, zenéjét mégis leginkább 
kortárs eklekticizmus jellemzi. 
A saját gyűjtésű városi zajok (autó
duda, motorzaj, mobil-csengő
hang) éppúgy az előadás szerves 
részei, m int a táncosok által keltett
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vfritika CXrazai tükör

zörejek, hangok, a szöveg és 
ének. Weöres Sándor Dob és 
tánc, valamint Téma és variációk 
című művei pedig elemeire 
hullva válnak az előadás részeivé, 
hasonlóan a produkciót lezáró 
Tyukodi-nótához. A mű közepén, 
a háttérből folyamatosan hallat
szó városi zaj mellett csendül fel 
az egyetlen autentikus népzenei 
betét, egy gyimesi keserves -  
hegedűn.
Zene, tánc és ének egymás mellé 
rendelése a néptáncban eléggé 
természetes, ugyanakkor a több
szólamú ének sem haladta meg a 
táncosok képességeit. A hordó
dobos jelenet viszont -  úgy tűn t 
-  alábecsülte a néptáncosok 
ritmikai felkészültségét.
Az alkotóktól az önirónia sem állt 
távol. A kiforgatott, túlrajzolt, 
roncsolt néptánc- és társastánc
motívumok mellett kórus-, san
zon- és áriaparódia is megjelenik. 
Valójában azonban Herczku 
Ágnes az egyetlen, aki ebben a 
feladatban (is) lubickol.
A Labirintus provokatív mű, meg
osztja a közönségét -  nemigen 
lehet semlegesen végignézni. 
A néptáncosok felhördülése ezt 
éppúgy jelzi, m int a kortárs 
kritika lelkesedése.
Kortárs mű, kortárs mondaniva
lóval -  hirdetik az alkotók. Hogy 
ez valójában m it takar? 
„Elvont", „művészi", „kortárs" -  
képlékeny fogalmak, többnyire 
homályos elképzelések társulnak 
hozzájuk. A néptáncos és népze
nei bázis, m int a darab kiinduló
pontja mindenesetre alig 
érzékelhető, érdektelenné vált; 
úgy tűnt, az alkotógárda könnyű 
szívvel le is m ondott róla. 
Legfeljebb a hagyományos, 
autentikus stiláris jegyek paródi
ájával találkozunk a darabban, 
pedig a Magyar Állami Népi 
Együttesnek volna némi felelős
sége a Kárpát-medence mozgás
kincsével kapcsolatban...
A hagyomány és modernitás kö
zötti igazi találkozó ezúttal elma
radt. Elkerülték egymást. 
Látványos, technikailag tökéletes 
az útkeresés -  remélhetőleg az 
alkotók a trilógia harmadik 
részére ki is találnak az útvesztőből.

M. Nagy Emese

Tízéves az esztergomi táncház
Pontosan tíz éve, 1999. február végén rendezték meg az első tánc
házat a párkányi Tücsök zenekar közreműködésével az Esztergom- 
Szentgyörgymezői Olvasókörben. Akkor Németh Kálmán volt 
a táncházgazda.

De ami igaz, az igaz, valójában mégsem ez volt az első táncház Eszter
gomban, hisz a jubileumnak évtizedes előzményei vannak. A '80-as évek 
elején ugyanis alkalmanként már rendeztek táncházakat a helyi Tanító
képző Főiskolán. A '80-as évek végén pedig, a néptáncos Németh Kálmán 
vízivárosi műemlékházában -  bensőséges körülmények között -  már házi 
táncházakat tartottak. Belépődíjat sem szedtek; a táncház amolyan ba- 
tyusbál-jelleggel működött. Akkoriban még nemcsak tánc- és énektanítás 
szerepelt a programban, hanem irodalmi műsorok, paródiaestek rende
zése is. Tréfásan el is nevezték a táncházat „Óvoda Utcai Meditációs és 
Mozgáskultúra Szalonnak".
Azután 1999-ben -  immár szervezett körülmények között -  a hetvenes évek 
fővárosi táncházainak mintájára indult be a táncoktatás az Esztergom- 
Szentgyörgymezői Olvasókörben, ahol Polgár József, az Olvasókör veze
tője jobbnál jobb táncházas estéket és batyusbálokat szervezett.
A zenét a párkányi Tücsök zenekar szolgáltatta és továbbra is Németh Kál
mán tanította a főleg széki, dunántúli, mezőségi táncokat, motívumokat. 
A táncházas fiatalok húsvétkor zenekarral jártak locsolkodni a lányokhoz 
(Lásd: képünkön -  A szerk.). Végül is még házasságok is születtek az éjfé
lig tartó táncházas mulatságokból.
Bencze László szakács és tanító örömmel emlékezik vissza a kezdeti, daliás 
időkre.
-  Én itt, a táncház büféjében ismertem meg a feleségemet, egy csoda 
szép erdélyi lányt. Azóta már gyerekeink születtek, természetesen őket 
is hozzuk a táncházba. Meggyőződésem szerint az anyanyelv és a nép
dal m ellett a magyar néptánc az igazi nemzetmegtartó erő -  vélekedik 
Bencze László. S mivel épp kezdődik a gyermektáncház Trexler Mag
dolna vezetésével, és a dunántúli ugrós tánc tanításába ő is szeretné be
állítani a fiá t, már csak egy gyors megjegyzést tesz, búcsúzóul:
-  A néptáncot épp ezért nemcsak a művészeti iskolákban, de vala
mennyi általános- és középiskolában kötelező jelleggel kellene tanítani...! 
A táncházas fiatalok lelkesedése és felgyülemlett tánctudása az évek mú
lásával csak gyarapodott. Ezt jelzi, hogy közreműködésükkel megalakult 
az esztergomi Váralja Táncegyüttes, amely már Esztergom testvérvárosai
ban, Németországban és Lengyelországban is vendégszerepeit.
És fordítva: vendégeket is fogadott az esztergomi táncház! Több felvidéki 
hagyományőrző együttes is fellépett már itt, sőt, a Vajdaságból és Erdély
ből is érkeztek vendégtáncosok. Időközben Németh Kálmán visszavonult, 

és mostanság Ölveczky Árpád és 
Kalmár Mónika Komáromból 
tanítanak a fe lnő tt táncházak
ban, a zselizi (szlovákiai) Pengő 
zenekar kíséretével. Polgár 
József, aki jelenleg is a táncházat 
befogadó Olvasókör csupaszív 
vezetője, büszke arra, hogy a 
csárdás és legényes már nem 
amolyan „fehér holló" az ezer
éves városban. „Reméljük, újabb 
tíz év elteltével még többen le
szünk a szentgyörgymezői tánc
házban!"- mondja bizakodva. 
Úgy legyen!

Dezső László
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A magyar táncművészet kiválóságai

ALAPÍTÁSÁNAK HATVANADIK ÉVFORDULÓJÁHOZ ÉRKEZETT 2008-BAN A 
KOSSUTH-DÍJ, AMELYNEK LÉTREHOZÁSÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS 1948- 
BAN ALKOTOTT TÖRVÉNYT „1848. MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉNEK A SZÁ
ZADOS ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL VALÓ MEGÖRÖKÍTÉSE CÉLJÁBÓL, A 
MAGYAR ALKOTÓ MUNKA JUTALMAZÁSÁRA".
AZ ELISMERÉST EREDETILEG KULTURÁLIS, IRODALMI ÉS MŰVÉSZI ÉRTÉKEK, 
TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI, KATONAI TEUESÍTMÉNYEK, SŐT AZ IPARI ÉS ME
ZŐGAZDASÁGI MUNKA ELISMERÉSÉRE SZÁNTÁK.
1963-TÓL, AZ ÁLLAMI DÍJ MEGALAPÍTÁSA ÓTA AZONBAN KIZÁRÓLAG A 
KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉG LEGMAGASABB ÁLLAMI 
ELISMERÉSÉRE SZOLGÁL.
EZT A MEGOSZTÁST AZ ORSZÁGGYŰLÉS 1990-BEN MEGERŐSÍTETTE, OLY 
MÓDON, HOGY A KORÁBBI ÁLLAMI DÍJ HELYÉBE A SZÉCHENYI-DÍJ LÉPETT.
A hatvanadik évforduló tiszteletére je lent meg a 
közelmúltban a Kossuth-, Á llam i és Széchenyi-díjasok 
1948-2008 című adattár Gyuricza Péter, M óritz Rita és 
Szalay Anta l szerkesztésében, a Magyar Közlöny Lap- 
és Könyvkiadó gondozásában. A kötet tartalmazza a 
díjazottak adatait, fényképét, a díjak indoklását -  ki
egészítve m indezt az átadások korabeli sajtó- 
visszhangjával továbbá a díjak tö rténeté t és 
jogszabályi hátterét, valamint egy olyan áttekintést, 
amely a jelö lőbizottságok rendszerét és személyi 
összetételét is bemutatja.

A Kossuth-díj a táncművészetben
Általában elmondható, hogy a Kossuth-díj története 
többé-kevésbé pontos fokmérőként tükrözi a 20. szá
zad második fele magyar politikatörténetének ha
talm i viszonyait, az „uralkodó e lit" és az értelmiség 
között mindig eltérő intenzitással létező együttm ű
ködés állapotát. A táncművészek vonatkozásában 
azonban kivételt kell tennünk, mert ha a szakmai 
teljesítményeket vizsgáljuk, közvetlen politikai össze
függés nem fedezhető fel. S bár a Rákosi-, majd a 
Kádár-korszakban a kitüntetések számos esetben az 
„udvari értelm iség" megteremtését, illetve a hata
lommal történő „kiegyezést" szolgálták, a táncművé-

*A közelmúltban je lent meg a Kossuth-, Á llam i és 
Széchenyi-díjasok 1948-2008 című adattár (szerkesz
tette: Gyuricza P é te r- M óritz Rita -  Szalay Antal, Ma
gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008). 
Bolvári-Takács Gábor ennek táncművészeti vonatko
zásairól írt részletes ismertető recenziót, és benne az 
általa felfedezni vé lt ku ltúrpolitika i összefüggésekre 
is utalt. (A Szerk.)

szét terén ez a kategorizálás csak áttételesen érte l
mezhető. Állításunkat alátámasztandó, az alábbiak
ban bemutatjuk a Kossuth-díj alapítása óta e címmel 
k itün te te tt táncművészeket, a díj hivatalos indoklá
sával együtt.
Az áttekintést korszakokra tagoltuk, mert az adomá
nyozások során érvényesültek bizonyos, elsősorban 
nemzedéki tényezők, s ezek a hazai táncművészet fe j
lődésével is összefüggnek.

* * *
A díj alapításától 1956-ig terjedő első szakasz véle
ményem szerint „a minőség megalapozásának" idő
szaka. A magyar táncművészet első Kossuth-díjasa 
Rábai Miklós volt, aki 1952-ben, alig 31 évesen, „az  
Állam i Népi Együttes vezetésében elért példamutató  
eredm ényeiért" részesült a kitüntetésben (Csenki 
Imre karmesterrel megosztva).
1953-ban Kováts Nóra és Rab István, az Operaház szó
lótáncosai kaptak ugyancsak megosztott díjat 
„Aszafjev Bahcsiszeráji szökőkút című balettjében, 
valamint más balettekben nyú jto tt művészi teljesít
m ényükért"; ők is igen fiatalon, 22-23 évesen. 
Az Operaház balettigazgatója és koreográfusa, 
Harangozó Gyula, 1956-ban „m agyar és kü lfö ld i 
balettek színre hozásáért és kiemelkedő táncos alakí
tásaiért" kapott Kossuth-díjat.
Tegyük azonban hozzá, hogy Harangozót 1951-ben 
a táncművészek közül elsőként tü n te tték  ki Kiváló 
Művész címmel, későbbi díjazása tehát nem elkésett 
aktus, hanem fokozatos előrelépés volt. Az 1956-ig 
terjedő időszakban tehát az ország két vezető 
(klasszikus balett és néptánc) koreográfusa, valamint 
két balettcsillag kapott elismerést, a táncművészet 
terén ezzel alapozva meg a Kossuth-díj értékét. - 
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A második szakaszt „a mester és tanítványai" címmel 
jellemezném: 1957-65 között kizárólag operaházi mű
vészek kaptak Kossuth-díjat, s közös vonásuk, hogy 
egykor valamennyien Nádasi Ferenc növendékei vol
tak. 1958-ban a mestert is kitünte tték (az adattárban 
tévesen Nádasdi szerepel) „ tö b b  évtizedes, kiváló ba
le ttok ta tó i és balettművészi tevékenységéért". Az ő 
díjazását 1955-ben Érdemes Művész cím előzte meg. 
Ami pedig a tanítványokat ille ti: 1957-ben Lakatos 
Gabriella „az operaházi balettrepertoár több szóló
szerepének, különösen Bartók Csodálatos mandarinja 
nőalakjának kiváló alakításáért", 1962-ben Kún Zsu
zsa és Fülöp V iktor „a  Párizs lángjai, a Bahcsiszeráji 
szökőkút és más balettek főszerepeinek művészi ala
kításáért" megosztva, 1965-ben pedig Havas Ferenc, 
Orosz Adél és Róna V ikto r „az operaházi ba lettre 
pertoár vezető szerepeiben elért hazai és kü lfö ld i si
kere ikért", ugyancsak megosztva részesült 
Kossuth-díjban.
A nemzedéki tényező it t  is hangsúlyos: a k itün te te tt 
művészek ekkor, a 33 esztendős Fülöp V iktor kivétel
ével, alig harminc évesek vagy még fiatalabbak 
voltak.

1965 után táncművészt közel másfél évtizedig (!) nem 
tünte ttek ki Kossuth-díjjal, s ennek legalább két oka 
volt. Egyrészt, míg 1948-1963 között a díjat minden 
évben átadták, 1965-től 1990-ig két-három évente 
osztották ki. A ritkább díjazás ku ltúrpo litika i szem
pontból a kiválasztottak körének szűkítését célozta. 
Az is tény, hogy a Kossuth-díj tartalm i ismérvei is át
alakultak: már nem a kiemelkedő egyedi teljesítmé
nyek, hanem a tartósan magas színvonalon végzett 
munka elismerésére szolgált. így a legkiválóbb tánc
művészek a későbbikben már nem a húszas, hanem 
inkább a harmincas éveik végén, tehát aktív pályájuk 
lezárásához közeledve részesültek a díjban.

A harmadik szakasz 1978-tól 1985-ig ta rto tt, s legin
kább talán az „a lko tók és előadók Budapesten és 
vidéken" megjelöléssel jellemezhető.
1978-ban Dózsa Imre „klasszikus és modern balettek 
főszerepeiben n yú jto tt alakításaiért", a Pécsi Balettet 
alapító és vezető Eck Imre „a  táncművészet korszerű 
kifejezési formáinak megteremtésében elért eredmé
nyeiért" kapott Kossuth-díjat.
1980-ban díjazták Seregi László koreográfust, az Ope
raház balettigazgatóját „klasszikus és mai balettm ű
vek színreviteléért, koreográfiá i eredményeiért". 
1983-ban került sor Markó Iván elismerésére „a  Győri 
Balettkar eredményes művészi irányításáért, a magyar 
színházi élet és táncművészet megújításában végzett 
magas művészi színvonalú munkásságáért, valamint 
kiemelkedő szintű szólótáncosi tevékenységéért". 
1985-ben ismét operaházi szólista, Pongor Ildikó lett 
Kossuth-díjas „a  balett különböző stílusköreiben nyúj
to tt kiemelkedő alakításaiért". Ugyanekkor -  szokat
lan módon -  nem Kossuth-, hanem Állami Díjjal 
tünte tték ki Tímár Sándor koreográfust (megosztva 
Halmos Bélával és Sebő Ferenccel) „a  táncházmozga
lom elindításáért, a népzene- és néptánckutatásban

elért eredményeikért, a népi hagyományok ápolásá
ért". A névsort olvasva megállapítható, hogy a díja
zásokban nemcsak a minőség iránti tisztelet, hanem 
az új, vidéki balett-központok elismerésére irányuló 
törekvés is megnyilvánult.

A Kossuth-díj a rendszerváltás után
Az 1990-ben bekövetkezett politikai rendszerváltozás 
az élet minden területén átalakulásokkal járt, így a 
Kossuth-díj esetében is az adományozási szabályok 
megváltozását eredményezte. A legfontosabb ezek 
közül -  az Állami Díj helyébe lépő Széchenyi-díj meg
alapítása mellett -  az évenkénti odaítélés rendszeré
nek visszaállítása. Ezáltal táncművészet terén is több 
lehetőség nyílt a minőség elismerésére.
Az ezután következő, a díj történetében sorrendünk
ben negyedik szakasz tehát a „kiegyensúlyozottság 
és rendszeresség" jelzővel illethető.
Az egyensúlyra törekvés egyik eleme az addig mél
tatlanul háttérbe szorított néptáncművészet képvise
lőinek elismerése volt, hiszen Rábai Miklós 1952-es 
kitüntetése óta e műfajban Kossuth-díjat nem ítéltek 
oda. A „rehabilitáció" szó szerint értendő: 1990-ben 
-  tizennégy további személy mellett -  posztumusz díj
jal honorálták az 1987-ben elhunyt Molnár István ko
reográfus munkásságát „a  nemzeti táncku ltúrá t 
szolgáló életműve elismeréseként". A posztumusz díj 
nem vo lt előzmény nélküli: az 1948-as alapításkor 
ugyanígy tisztelegtek Bartók Béla, Derkovits Gyula, 
József A ttila  és mások emlékének.
1990-ben főleg olyan személyek részesültek eme utó
lagos elismerésben, akik a szocializmus időszaka alatt 
ezt különféle megfontolásból, olykor csupán viszony
lag korai haláluk, de leginkább a rendszerrel való ide
ológiai szembenállásuk m iatt nem érhették meg, ám 
Molnár István esetében ez nem áll fenn, hiszen bár 
voltak vitái a hatalommal, 1954-ben Érdemes Művész, 
1980-ban Kiváló Művész címet kapott.
A néptáncművészek elismerése a következő években 
megerősödött: 1992-ben Pesovár Ernő tánctörténész 
„a  magyar néptánckutatás terén kife jtett, nemzeti ér
tékeket megalapozó életművéért", 1993-ban Novák 
Ferenc koreográfus „ tö b b  évtizedes táncművészi, 
néptáncgyűjtői tevékenységéért, és a hazai néptánc
mozgalom szervezésében, irányításában k ife jte tt kie
melkedő munkásságáért", 1995-ben Foltin Jolán 
koreográfus „három  évtizedes eredményes koreo
gráfiái munkásságáért, a gyermektáncmozgalom fel
lendítéséért, a gyermektáncoktatás metodikájának új 
alapokra való helyezéséért", 1996-ban az Erdélyben 
élő Kallós Zoltán folklorista „ tö b b  évtizedes fáradha
tatlan gyűjtőmunkájáért, az erdélyi és moldvai balla
dák kiadásáért, a gyimesi csángó folklórkincs 
remekeinek közreadásáért, a nemzetközi tánctábor 
működtetéséért" kapott Kossuth-díjat.
Ezzel párhuzamosan fo ly ta tó d o tt -  és m int majd 
látjuk, 1998-tól kétéves ciklusokra á llt be -  a balett
művészek elismerése, miközben a díjak odaítélése fo 
kozatosan alkalmazkodott a műfaj táguló határaihoz. 
Az életkori jellemzők a hetvenes-nyolcvanas évekhez 
képest nem változtak: továbbra is a táncos pálya
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lezárásához közeledő, vagy már nem aktív művészek 
kitüntetése került előtérbe. Ettől csak 2004-ben lesz 
majd eltérés.
Az újraalapított Kossuth-díjat elsőként, 1990-ben, Ke- 
veházi Gábor érte el „folyamatosan magas színvonalú 
művészi munkájáért".
Őt Szakály György követte 1991-ben „balettszerepe
inek kimagasló művészi megformálásáért". A koreo
gráfusként is alkotó Pártay Lilla 1994-ben „a  Magyar 
Állam i Operaház Balettegyüttesében végzett több év
tizedes kimagasló előadóművészi teljesítményéért, ko
reográfus! munkásságáért" részesült az elismerésben. 
1998-ban Hágai Katalin „m ind  a klasszikus művekben, 
mind a modern hangvételű koreográfiákban nyújto tt 
kiemelkedő balettművészi teljesítményéért", 2000-ben 
ifj. Nagy Zoltán és Volf Katalin „a  klasszikus és kortárs 
balettrepertoár nagyszerű megformálásáért, kiemel
kedő művészi teljesítményükért" megosztva részesült 
Kossuth-díjban (az adattárban a megosztás nincs 
jelezve).
2002-ben az Eck-féle Pécsi Balett egyik meghatározó 
szólistája, Uhrik Dóra kapott Kossuth-díjat „a  táncmű
vészetet megújító, kimagaslóan értékes teljesítményé
ért, a magyar táncművészet négy évtizedes, 
nemzetközileg is elismert szolgálatáért, a művészetok
tatásban, azon belül a középfokú táncoktatás területén 
végzett fáradhatatlan munkálkodásáért".
2004-ben, az addigi gyakorlattól eltérően, nem lezáruló 
életművet, hanem csúcsteljesítményt értékeltek a 29

éves Popova Aleszja kitüntetésével „a  klasszikus 
balettrepertoár virtuóz és személyiségével á tita to tt 
megformálásáért".
A 2006-os esztendő szintén fordulópont: Bozsik Yvette 
személyében először lett kortárs táncművész Kossuth- 
díjas, „a  kortárs magyar táncművészet megújításában 
vállalt, kimagasló nemzetközi elismerést szerzett tánc
művészi, koreográfusi és társulatszervezői munkájáért". 
Az adattár végére érve a sort a 2008-ban díjazott Kiss 
János zárja: a Győri Balett egykori szólistája, utóbb 
igazgatója „nemzetközileg is nagyra becsült előadó- 
művészi és koreográfusi munkássága, valamint balett
igazgatói tevékenysége elismeréseként" részesült 
a kitüntetésben.
Befejezésül ne feledkezzünk meg a magyar tánctu
domány eddig egyetlen Széchenyi-díjasáról: 
Körtvélyes Géza tánctörténész 1998-ban „a  klasszikus 
és modern tánctörténet kimagasló tudományos és kri
tika i feldolgozásáért, táncesztétikai munkásságáért" 
kapta az elismerést.
A most ismertetett adattár bevezetőjében 
Glatz Ferenc történész nem véletlenül nevezi a művet 
tanulságos történelm i olvasókönyvnek.
Olvasása bízvást ajánlható mindazoknak, akik az 
utóbbi bő fél évszázad magyar kultúrájának -  s benne 
a magyar táncművészetnek -  tárgyi és szellemi 
örökségét emberi (alkotói) o ldalról is szemügyre 
kívánják venni.

Bolvári-Takács Gábor

The 2009 Hungarian National Ballet 
Summer Intensive

The Hungarian National Ballet Company w ill host 
its firs t Summer Intensive program 

at the Hungarian State Opera House
June 28th -  July 23rd of the coming summer.

" I t is a fittin g  international invitation on behalf of the Opera House's 125th year anniversary. We look fo r
ward to  hosting our Hungarian as well as international participants", comments Gabor Keveházi, Artistic 
Director whose vision includes an international presence and relationship.

For young dancers on the professional track, the HNBC-SI w ill focus upon ballet hopefuls from  ages 16-22 
whose immediate needs run to  receiving elite instruction as well as exploring a good match fo r their pro
fessional careers. The course w ill culminate in a public performance at the Hungarian State Opera House 
which w ill serve tw o  purposes: an opportunity to  dance Hungarian repertory as well as to  be evaluated 
by visiting Artistic Directors from  Europe, Russia and the USA as as well as audition fo r the Hungarian Na
tional Ballet Company.
Keveházi has also created an opportunity fo r an international round table discussion among his professi
onal colleagues in order to  exchange ideas about appropriate strategies in the current economic envi
ronment..."am ong other topics facing the ballet community.." -  expands Keveházi.

For further information, piease contact
www.hnbcsi.com

regarding application procedures and performance information.
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t Kricskovics Antal 8 0  éves!
„Tudom, szeretett Bácskád közepette jö tté l e világra, 

zsíros barázdáiból, édesanyád emlőjeiböl, 
bunyevácságod éltető világa.

Ereidben kering rónaságod vére, s nem nyugtat. 
Kólóddal, bármikor, garai mélabús tambura, megszólal."

(M.D.B. „Ko lu  nikad kraja néma... -  A szerző fordítása)
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A fenti verssorokat a Horvát-Szerb Gimnázium és 
Tanítóképző egykori tanárának, tánctanítómnak, majd 
munkatársi jóbarátomnak, Kricskovics Antalnak a 60. 
születésnapjára írtam. S habár azóta könnyed röppe- 
néssel tovatűnt két évtized, a fenti gondolatok -  Isten
nek hála -  érvényt nem múlóan, vonatkoznak a 
nyolcvanadikra is. E gondolatok motoszkáltak a fejem
ben, közeledve a Duna Palotához, ahol február 14-én -  
a Fővárosi, a Belváros-Lipótvárosi és a XVI. kerületi 
horvát önkormányzatok szervezésében -  az Erkel 
Ferenc-díjas, Érdemes és Kiváló Művész koreográfus, 
Kricskovics Antal 80. születésnapja tiszteletére egy 
ünnepélyes gálaműsorra került sor.
Az ünnepléshez azonban a tágas színházterem ezúttal 
igencsak szűknek bizonyult. A vendégek nagy része -  
nemcsak a budapesti, hanem az ország különböző 
tájairól jövő közönség, hely híján -  csak állva kísérhette 
végig az ünneplés első és második részének színpadi 
történéseit.
A szervezők nevében a díszvendégeket -  közöttük a 
budapesti Horvát Köztársaság nagykövetét: Mr. sc. Ivan 
Bandicot, az Országos Horvát Önkormányzat elnökét: 
Hepp Mihályt, a Magyarországi Horvátok Szövetségé
nek Országos Bizottsága tagjait, továbbá a regionális és 
helyi horvát önkormányzatok elnökeit külön is köszön
tö tte  a gálaműsort levezető Ivan Gugan, a Magyar 
Televízió Horvát Krónikájának szerkesztője, aki az 
ünnepeltet horvát, majd magyar nyelven méltatta: 
„Kricskovics Antal, a táncos és koreográfus, a „Fáklya" 
Horvát Folklór Centrum művészeti igazgatója 1929. feb
ruár 19-én született a Bács-Kiskun megyei Gara község
ben, amely országhatármenti és vegyesnemzetiségű 
lévén, o tthont adott a békés együttélésben lévő 
magyaroknak, bunyevácoknak és németeknek -  őrizve 
saját népszokásait, tisztelve egymás hagyományait. 
Földművelő, szegény család gyermekeként, e többnyelvű 
közösségben érzett rá az igazi társadalmi értékekre. 
Számára az ember, a föld, a természet tisztelete, a ha
gyományok megóvása és megőrzése, a közösség erejé
nek megteremtése egyaránt nagy jelentősséggel bírt.
A szülőfalu, a bunyevác kisközösség, a gyermekkori és 
ifjúkori neveltetés a kezdet kezdetétől elkísérte. 1950- 
1954 között a Budapesti Testnevelési Főskola hallgatója
ként szerezte meg tanári diplomáját. A főváros még nem 
egészen ismert színes világa, az opera, a balett, a zene és 
a színház egyszerűen elbűvölte. Egész életéhez és mű
vészetét megteremtő útjához döntően járult hozzá 
a jelentős egyéniségekkel, művészekkel való találkozás: 
köztük a jeles magyar koreográfus. Rábai Miklós, és a 
táncművész Molnár István személyisége és tudása.

Kricskovics 1953-54 között a SZOT (Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa) táncegyüttesének alapító tagja.
1955- ben ismerkedik meg a hazai szerb zeneszerzővel s 
népzenekutatóval, Vujicsics Tihamérral, akivel együtt 
járják a hazai horvát és szerb falvakat a Vas megyei 
Szentpéterfától, a zalai Szentmártontól, a somogyi 
Lakócsától, a bácskai Hercegszántótól, Katymártól a Pest 
megyei Pomázig, Budakalászig, egészen a Békés megyei 
Battonyáig. Kutatják és gyűjtögetik a még meglévő folk
lórkincseket.
1956- ban mint a már említett középiskola tornatanára, 
ismerkedik meg a hazánkban vendégszereplő zágrábi 
horvát hivatásos „Lado" táncegyüttessel, amelynek két 
évvel később táncosa és koreográfusa. 
Az akkor világviszonylatban is közismert horvát nép
tánckutatóval, az együttes művészeti vezetőjével, dr. 
Ivan Inacsannal is Dalmácia-szerte gyűjtögeti a néptánc
anyagokat. Visszatérve Budapesre, 1959-ben megalakít
ja a Délszláv Központi Táncegyüttest. 1976-tól 1990-ig a 
Budapest Táncegyüttes művészeti vezetője, eközben 
több koreográfiát alkot a Magyar Állami Népi Együttes
nek, valamint a Pécsi Balettnak is.
Kricskovics koreográfiáinak forrása elsősorban a néptánc. 
Átfogó mondanivalóval gazdag koreográfiája a Kilencen 
voltak, amely a rigómezei csatának állít méltó emléket, s 
a I. Zalai Kamaratánc Fesztiválon elnyeri a Nagydíjat. 
Ezután következtek a görög tragédiák: Elektra, Antigoné, 
Oresztea. Később, 1970-ig, a mélyérzésű vallási, bibliai 
témák foglalkoztatták. A hit, annak hatása és megtartása 
éppoly központi problématikájú nála, mint a világháború, 
illetve az a kérdés, hogy milyen viszonyban van az ember 
az emberrel, az egyén a közösséggel s a közösség az 
egyénnel. Nagyszerű alkotások foglalkoznak e gondo
latokkal: a Castor és Pollux, a Sziszüfosz, az In Memó
riám, a Salve Regina, a Carmina Burana, a Relációk és a 
Pólusok.
A 70-es évek végétől figyelme a szülőtáji kultúra felé for
dul. Feléleszti a falusi garai hagyományőrző együttest, s 
újonnan nekilát a gyűjtőmunkának, de nem feledkezik 
meg a szakmai és művészeti instrukciók nyújtásáról más 
hazai együttesek számára sem, és újabb táncos generá
ciókat nevel a Fáklya Táncegyüttes keretei között. 
Negyven éven keresztül a segítőtársa, megihlető múzsája 
és felesége Szilcsanov Mária, aki a budapesti horvát 
Általános Iskola és Gimnázium „Tamburica" Táncegyüt
tesének művészeti vezetője. Férje mellett több művészeti 
elismerés, kitüntetés viselője.
A Kricskovics-házaspárnak -  a tavalyi Kisebbségi Nap 
alkalmából -  a „Pro Kultúra Minoritátum Hunagerie" 
című díjat adományozták."
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Ugyancsak gratulált az ünnepeknek - művészeti mun
kásságát méltatva, s ajándékként egy kétkötetes 
horvát lexikont adva á t- /v a n  Bandic nagykövet úr is. 
Őt követte a Magyar Állami Népi Együttes, valamint 
a Magyar Táncművészek Szövetsége nevében a szö
vetség elnöke, Mihályi Gábor (lásd cikkünket a 7. o l
dalon -  A Szerk.), majd Kaán Zsuzsa, a 
TÁNCMŰVÉSZET című fo lyó ira t főszerkesztője. M int 
a lapot kiadó Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány 
elnöke, tá jékoztatta a jelenlévőket, hogy kezdemé
nyezésére a táncművészek népszerűsítéséért 1993- 
ban megszületett az EuroPAS Magyar Táncdíj, 
amelyet több művészeti kategóriában, a Tánc Világ
napja alkalmából először 1994-ben, a Magyar Állami 
Operaházban adtak át.
2008-ban már a 15-ik átadásra került sor. A Kurató
rium döntése alapján ekkor újabb kategória létesült, 
a táncdíj Életmű-Díja, ami csak azoknak az alkotó- és 
előadóművészeknek adományozható, akik be tö ltö t
ték 80. életévüket! „Kricskovics An ta l életművének 
méltó megbecsülése ez a díj! Hiszen megérdemelné, 
hogy nevét már az egész világ ism erje!" -  mondta 
Kaán Zsuzsa, és virágcsokor kíséretében átadta a tánc
díjat: a Munkácsy- és Kossuth-Díjas Pauer Gyula tán
cosnőt ábrázoló kisplasztikáját. Ezután Galambos 
Tibor, a budapesti FÉSZEK-Klub igazgatója, a SZOT- és 
a Budapest Táncegyüttesben az ünnepelt táncos kor
társa, baráti vers-sorokkal (és szilvapálinkával) kö
szöntötte Kricskovics Anta lt. A Fáklya Táncegyüttes 
aktív és veterán táncosai nevében az egyik hajdani 
szólótáncos, Maros Anna köszöntötte mesterét a f ilo 
zófus-költő Friedrich Nietzsche szavaival, s emlékül, a 
régi táncosok névaláírásos tabló ját nyújtotta át neki. 
Végű, a Fáklya Horvát Folklór Centrum Egyesület elnöke, 
a Horvát-Szerb Gimnázium volt igazgatója, Vujity István 
úr mondta el jóbaráti köszöntőjét, és Asszonyi Tamás 
kisplasztikáját adta át az ünnepeknek.
E méltatások után Kricskovics Antal következett, aki va
lamennyi felköszöntőjének és az előadás minden részt
vevőjének köszönetét mondott. Szívből jövő szavai - 
hosszantartó vastaps közepette -  művészi ars poétiká
nak is beillettek.

* * *
A második részben a Fáklya Horvát Művészegyüttes és a 
Tamburica Táncegyüttes közös gálaelőadására került 
sor. Elsőként a zágrábi Lado együttes oratóriumának 
részletére komponált Égi jel, majd a Carl Orff-zenemű 
tételeire a lkotott Carmina Burana, azután a Baranyai 
sokác táncok és az esővarázslást megidéző Dodole. A 
műsort, mely a diák Steiner Márkó gitárkísérettel 
előadott dalaival fo lytatódott, egy dalmát eljegyzési 
szertartás, végül a mindig sikeres Bunyevác lakodalmas 
zárta. A programot DVD-bejátszások is színesítették, 
a műhelymunka és a művészi hitvallás képeivel.
A szervezők a 80. születésnapi gálaműsor után -  ugyan
csak a Duna Palotában -  megrendezték a hagyományos 
farsangi horvát bált. így a vendégek egy része a Baranya 
megyei, versendi Oras-je tamburazenekarának kísére
tére, tovább folytathatta a bunyevác-horvát gyökereit 
soha meg nem tagadó Kricskovics Antal ünneplését.

Dékity Márk
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Követünk a 60 éves
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Fotók: Korniss Péter

Koratavaszi turné Japánban
Február 5. és március 18. között hat héten át ta rtó  japán turnén vesz részt a 60 éves Honvéd Együttes Tánc
színháza. A Zsuráfszky Zoltán művészeti vezetésével működő táncegyüttes ezzel a fellépéssorozattal haran
gozza be a Magyar-Japán Jubileumi Év 2009-es kulturális program jait, mely az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium szervezésében valósul majd meg.

A Honvéd Táncszínház „anyanyelve" 
a Kárpát-medence néptánc-kincse. 
Ebbő, építkezik a repertoár is: 
a nagy formátumú táncdrámáktól a 
népi vígjátékokig, a klasszikus tra 
gédiáktól a mesedarabokig. Közös 
jellem zőjük a rendkívüli dinamika, 
a táncosok virtuozitása, a látványos 
színpadképek, az eredeti viseletek 
színpompája.
A 28 előadásból álló turné során az 
élő zenei kísérettel bem utatott 
autentikus néptáncok mellett erdélyi 
cigánytáncokat is láthat a japán 
közönség.

Franciaországban a Fekete gyöngyök
Március 13-án a franciaországi saint-étiennei Opera-Színházban vendégszerepei a Honvéd Táncszínház 
nagysikerű repertoárdarabja: a Fekete gyöngyök. Amikor -  évekkel ezelőtt -  a Honvéd Táncszínház Novák Esz
ter rendezésében a Hegedős együttessel és meghívott zenész barátaikkal arra vállalkozott, hogy létrehozzon 
egy különleges produkciót, „alapanyagául" tudatosan választotta a Kárpát-medence kivételes cigány fo lk 
lórkincsét. Az alkotók e gazdag kincsestárból válogattak hagyományőrző muzsikát, zenekari kísérettel eredeti 
táncanyagokat, sőt, még olyan koreográfiákat is, amelyek ebből a gyönyörű folklóranyagból személyes ihle- 
tettséggel fogalmazódtak meg. Az őrkői -  kelet-erdélyi -  cigánytáncok rendkívül gazdag ritm ikai játéka, a 
Maros-Küküllő menti fé rfitánc virtuóz előadása, a verbunk és a csingerálás (a gyors ritmusú cigány tánc) 
érdekes egymásutánja elkápráztatja a nézőket csakúgy, m int a szatmári csárdás, a magyarok és cigányok egy
más m ellett élésének kitűnő példája.
Mindez képet ad a tánc formálódásáról, a 
két nép kultúrájának egymásra hatásáról.
A meghívott zenészek pedig a magyar és 
a környező országok autentikus cigány 
dalait szólaltatják meg, melyeknek külön
leges vonzereje a ritmus, valamint az év
századokat és sorsokat dalokban, 
balladákban felidéző emberi énekhang.
A Honvéd Táncszínház ezzel a fantaszti
kus közönségsikert megért produkcióval 
indul a franciaországi turnéra, ahol a tán
cosokon kívül még Künstler Ágnes, Balog 
József, Wertetics Szlobodán, Eredics Dávid,
Tóth József is közreműködik.
Kísér: Szalai Antal prímás és zenekara.

Szabó Csilla
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K Raymonda-balett és jómagam meglehetősen régen 
vagyunk forgalomban, mégis most találkoztunk el
őször. Marius Petipa 1898-ban készült művét kevés tár
sulat tartja repertoáron teljes estét betöltő formájában. 
A harmadik felvonás divertissement-ja felbukkan itt-ott, 
de nem a háromfelvonásos eredeti alkotás.
Az orosz társulatok tartják műsorukon, és Rudolf 
Nurejev szinte személyes hadjáratot képviselt, amikor 
különböző nyugati társulatok részére felújította. Töb
bek közt a Royal Ballet számára egy fesztiválra, s a 
Zürichi Balettnak, de legmarandandóbban a Párizsi 
Opera társulatának tanította be és koreografálta újra 
1983-ban, amikor is átvette a társulat igazgatását. 
A párizsiak hellyel közzel repertoárukon tartják, és 
ebben a szezonban ismét műsorra tűzték. A régi klasszi
kus nagy balettek közt nagy esélye van a leglehetetle
nebb szövegkönyveknek. Azt hiszem azonban, hogy a

verhetetlen. Adva van egyszer II. Endre magyar király, 
aki éppen Provence-ba látogat. Vájjon mit csinál ott? 
Hírét hozza, hogy közeledik unokaöccse, a keresztes
lovag Jean de Brienne, aki Raymondát veszi majd fe
leségül. Mindenki boldog, bár tudják: a szerecsenek 
már a város kapujához értek, és elfoglalással fenyege
tik. Megjelenik a mór Abderám és ékszerekkel hal
mozza el Raymondát. Az elkövetkezendőkben a 19. 
századi balettek legtöbb összetevője előkerül: álom
jelenet, nemzeti táncok, keleti szolgák; még egy 
csárdás is. Szerencsére Nurejev teletömte az előadást 
nehezebbnél nehezebb táncokkal, amelyek sikeres 
kivitelezés esetén lélegzetelállítóak.
Főleg a szerecsen Abderám nyert új szólókat (ez erede
tileg egy mimikus szerep volt). Nurejevnél a keleti 
szexualitás megtestesítője és a legizgalmasabb szereppé 
avanzsált. Hozzájárul ehhez, hogy a francia balettsztár 
Nicolas Le Riche táncolta, ragyogó technikával és 
magnetizmussal.
Raymonda szerepét Petipa az olasz Pierina Legnani 
legendás technikájára koreografálta. (Állítólag ő volt 
az első, aki Petipa Hamup/pőke-balettjében megcsi
nálta a 32 fouetté-t.) Nurejev, jellemzően, még nehe
zebbé, kacifántosabbá te tte  a variációkat. így óriási

kihívás a balerinának. Párizsban a nyitó előadást Marie- 
Agnes Gillot táncolta. 2004 óta a társulat etoile-ja, 
hosszú végtagokkal és biztos technikával, mégis adós 
maradt egy igazi „csillag" alakításával. Kissé hidegen, 
kívül maradt az eseményeken, és semmit nem mutatott 
a főhősben lejátszódó érzelmekből (félelem, szenve
dély, a szerecsen csábításától való ellenállás). Főleg 
merev hátát nem szerettem, amely épp ellentéte 
az orosz iskola oly kifejező háttartásának. (Sokak 
szerint a merev felsőtest a francia iskola egyik hibája.) 
Gillot szerepformálásában az sem segített, hogy Henri
ette szerepében (egyike Raymonda két barátnőjének) 
egy briliáns fiatal tehetség tűn t fel Dorothee Gilbert 
személyében. Csodás egyensúlyai, rugalmas ugrásai és 
bájos egyénisége teljesen háttérbe szorította a címsze
replőt. így az egész est kissé elvesztette az egyensúlyát, 
mert a második balerina letáncolta az elsőt, és a gonosz 
mór jobban csillogott, m int az elegáns, de nem sok 
szenvedéllyel alakító Jósé Martinez (Jean de Brienne 
szerepében). A hozzáértő párizsi közönség ezt ki is 
fejezte a bemutató előadáson. Lelkesen bravózott a 
két kiemelkedő táncosnak, míg a főszereplőket csak 
udvarias taps köszöntötte.
A koreográfia rengeteg ötletgazdag részletet ta rta l
maz. Különösen szép egy pás de cinque Raymonda és 
barátai résztvételével (lásd: képünkön, A szerk.), vala
mint egy duett a két fiúbarátnak. Nurejev idê  beillesz
tette összes személyes virtuóz lépését. Mindezt egyedül 
se könnyű eltáncolni, nemhogy uniszonóban egy másik 
táncossal. A francia társulat magas színvonalát mutatja, 
hogy a két fiatal táncos (Josua H offa lt és Flórian 
Magnenet) gyönyörűen oldotta meg feladatát.
A kiállítás pompás és fényűzően gazdag, a Ballets 
Russes fénykorára és Bakstra emlékeztet: csupa arany 
és bronz, mély zöld és bíbor. Nicholas Georgiadis mun
kája, akivel Nurejev még az angol Royal Ballet-nál 
dolgozott együtt. Glazunov zenéje nem tartozik a 
kiemelkedő balettpartitúrák közé, de míg Petipának ez 
volt az utolsó nagy balettje, Glazunovnak az első. 
A keleties és nemzeti jellegű részeket izgalmasan kapta 
el, és a zene jól táncolható.
A produkció tökéletesen beleillik a Palais Gamier 
épületébe. Virtuóz, ragyogó, káprázatos, legfeljebb 
egy kicsit sok.

Nádasi Myrtill
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tánctörténet

Színpadi tánc 
az Operaház megnyitásáig

IV. RÉSZ:
ÚT A  BALETTM ŰVÉSZET FELÉ
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SZÍNPADI táncművészetünk történetének újabb korszaka 
-  A  VÁNDORSZÍNÉSZET táncéletének negyedszázados fejlődé
sét ÖSSZEGZŐ BUDAI SZÍNTÁRSULAT UTÁN -  AZ 1837-BEN MEGNYÍLT 
NEMZETI JÁTÉKSZÍNBEN (A NEMZETI SZÍNHÁZ ELŐDJÉBEN) ÍRÓDIK 
TOVÁBB. A  MEGNYITÓ MŰSORÁRA SZÖLLŐSY KETTŐST KOMPONÁL 
RÓZSAVÖLGYI MÁRK ZENÉJÉRE, ÉS HUBAINÉVAL M A G A  IS ADJA ELŐ. 
EZ A  MEGTISZTELŐ „ENTRÉE" AZONBAN MÉGSEM JELENTI AZT, HOGY 
SZÖLLŐSYT EZENTÚL MAJD JOBBAN MEGBECSÜLIK A HIVATALOS 
SZÍNHÁZI KÖRÖK. TÁNCOSKÉNT ÉS SZÍNÉSZKÉNT IS KELL SZERZŐDÉST 
KÖTNIE (FÉL-FÉL STÁTUSRA), S EGYELŐRE UGYANEZ A  SORS VÁR 
KACZÉR FERENCRE IS. CSUPÁN EGY HONFITÁRSÁNAK, A PESTI NÉMET 
SZÍNHÁZ VOLT BALETTMESTERÉNEK, A  NÉMET KOLOSSÁNSZKY 
JÁNOSNAK SIKERÜL BIZONYOS FOKIG ELŐRELÉPNIE.
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.Tánctörténet

A gyenge színészi képességeiről ismert Szőllősyt el is bo
csátják, Kaczért pedig kóruséneklésre, statisztálásra is 
kötelezik. Kolossánszky viszont, bár arlekinádát is kom
ponál, két olyan balettet is színre visz, amellyel végre 
a nemzetközi balettműfaj felé nyitogatja a zsenge 
magyar balett mű vészét kapuit.
Míg Kaczér 1835-ös, Pervonte a lámpás szigeten című 
táncműve valószínűleg az első állomása nálunk annak 
az útnak, amit a nyugat-európai balettromantika hatá
sának tekinthetünk, addig Kolossánszky két darabja: A 
rosszul őrzö tt lány és A természet növendéke (mind
kettő 1839-ben) további fontos eredménynek számít. 
Közülük természetesen A rosszul őrzö tt lány eredeti, 
francia változatának átvétele a
jelentősebb. S bár a hazai szín- 
padraállítás módjáról és minő
ségéről nincs tudomásunk, azt 
mégis leszögezhetjük, hogy ál
tala a magyar és nemzetközi 
balett kapcsolata, a nyugati 
balettművészet magyarországi 
hatása vált közvetlenebbé.
A természet növendéke ugyan 
a romantikusan realisztikus 
táncjáték vonalát képviselte; a 
Pervontéhoz hasonló fordulatos 
cselekménnyel, egzotikummal, 
romatikusan naiv természetáb
rázolással, s a couleur locale fe l
villantásával. Persze a történet 
(az Amerikát felfedező kapi
tány és a magányos szigeten 
fe lnő tt gyereklány szerelme) 
nem emelkedett a hasonló szín
vonalú nyugat-európai nagy
balettek (Faust, Esmeralda) 
goethei és hugói színvonalára.
Az olyan koreográfiái megol
dások pedig, m int a „négyes mazur", a „hármas 
magyar" a romantika égisze alatt is tovább őrizték az 
arlekinádák eklekticizmusát.
Kolossánszky a következő évadban visszaszerződik a 
német színházhoz, s csak 1843-1846 között találjuk 
ismét a Nemzetinél. Ekkorra azonban már kisebb len
dülettel dolgozik, s csak A rosszul őrzött lányt újítja fel 
Liza és Coliin vagy a rosszul őrzött lány címmel. 
Szöllősy, Kaczér, Kolossánszky... S a sort alig tíz év le
forgása alatt még vagy kétszer ennyi tánc- és balett
mester nevével egészíthetnénk ki. Egyáltalán: a 
Nemzeti Színház táncéletének ebben a szakaszában a 
balettért felelős koreográfusok és tánctanítók gyors cse
rélődése rendkívül megnehezíti a táncjáték műfajának 
letisztulását s egy viszonylag maradandó, a közönség
nek s a kritikának egyaránt tetsző (s szakmai szem
pontból is értékelhető) fővárosi balettrepertoár 
kialakulását.
Szükségszerű tehát, hogy ilyen feltételek és körülmé
nyek mellett, az operarészleget vezető Erkel Ferenchez 
hasonló autonóm koreográfus és balettpedagógus 
híján a művészileg igazán értékeset külföldi koreográ
fusok és szólótáncosok sora nyújtja majd. S ugyanakkor

CAMPILLI FRIGYES
(Orsz. Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztályán -  Repr. Várkonyi)

szinte előre várható, hogy produkcióikat a balett mű
fajában járatlan, laikus közönség felkészületlenül 
fogadja, s ezért hibás mércével méri. Ellenérzése gyak
ran az „idegen" „Bécset majmoló" „mesterséges" 
művészetnek szól, hiszen a balettet mindössze ennyire 
értékeli, és nem ismeri fel, hogy a nemzeti tánc iránt 
táplált remények, legyenek bármennyire is érthetőek a 
hazafias pátosz hevében, valójában irreálisak és 
megalapozatlanok.
Úgy tűnik: az ellentmondások kulcsa mégsem csak a ba
letthez és a néptánchoz fűződő eszmék harcában, 
hanem sokkal inkább mozgásrendszerük, technikájuk 
különbségében, és önálló táncművészeti ágazatokat te

remtő lehetőségeikben kere
sendő. Mint tudjuk, hazánkban 
a balett technikája is alacsony 
színvonalú, tehát a nemzetközi 
átlaghoz képest hatása is erőt
len. Mellette a politikai haladás 
szolgálatába szegődött, s Eu
rópa legdivatosabb nemzeti 
táncai között is élenjáró ma
gyar táncok előadásmódja vi
szont egyre virtuózabb, s így a 
közönségre gyakorolt hatása is 
egyre számottevőbb. Ebből kö
vetkezik, hogy közös létük - a 
korai s késői reformkor tánc
színpadán - műfaji aránytalan
ságokat, hangsúlyeltolódá
sokat, sajátos magyar problé
mákat terem t
Mintha minden nagyobb euró
pai balett művészeti központ
hoz képest nálunk egyfajta 
fordíto tt módszert követnének. 
Ugyanis itt nem a balett akadé
mikus technikai rendszerébe 

próbálják beépíteni (beolvasztani) a magyar néptánc és 
társastánc formai s előadói jellegzetességeit (s ezáltal a 
balettmű stílusába, egész miliőjébe illeszkedő magyar 
színpadi néptáncot, magyaros karaktertáncot megte
remteni), hanem ellenkezőleg] Egy csaknem nem létező 
balett-technika helyett a magyar néptáncból csiszolódó 
verbunk figuráiból olyan mozdulatkészletet igyekeznek 
alkotni, amelyben azért bizonyos, látványos balettele
mek (mint a pirouette vagy a spicctechnika) megférné
nek a magyar tánc külsődleges, díszítő 
tulajdonságaiként. S hogy mindezt nemcsak a liberális 
szemléletű sajtó, de maguk a kiváló tudású „nemzeti 
táncosok" is így gondolták, azt jól példázza Farkas 
József, Fitos Sándor, Tóth Soma, Róka Jani s a többiek: 
a 48-as forradalom előtti első magyar férfitáncos nem
zedék előadói stílusa, és a néptáncot helyettesítő kísér
letei. A magát magyar Noverre-nek ta rtó  Lakatos 
Sándor (Petőfi szerint is a „lábászok lábásza") például 
már nemcsak a spicctechnikát, azaz a „lábujjhegyezést" 
ismerte és használta (mint kollégái valamennyien), 
hanem a verbunkos elemeiből harminckét önálló, to 
vábbi variálásra alkalmas figurát dolgozott ki és írt le. 
(Vályi 1969)
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TÓTH SOM A
(Orsz. Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztályán -  Repr. Várkonyi)

k  N So
VESZTER SÁNDOR

(Pethes Iván gyűjteményéből -  Repr. Várkonyi)

RÓKA JANI
(Orsz. Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztályán -  Repr. Várkonyi)

Vahot Imre tehát még 1947-ben is bízott abban, hogy 
„idővel, ha lesznek geniális magyar táncművészeink, kik 
nemzeti táncunk szellemét felfogván, ennek magasabb 
irányban kifejlesztését eszközlendik -  birand a színpadi 
táncművészet magyar iskolával is, hisz külföldön már 
most is el van ismerve, miként nemzeti táncunk a maga
sabb pantomimia körébe tartozik." (Vályi 1956b) 
Eszerint „magyar iskola" címén ő is a Lakatos-féle utat 
támogatta. Hiába tette még hozzá, hogy „ha lesz 
magyar opera, lesz magyar balett is, okvetlenül", mert 
nyilvánvaló, hogy valódi magyar balett helyett lényegé
ben a magyar színpadi néptáncművészet távoli jövőben 
megvalósuló (s megvalósítandó) eredményeiről álmodott. 
Ami viszont az álmokból ekkorra mégis valósággá vált, 
az a Nemzeti Színház falain kívül, vidéken és külföldön 
folyó, 1848-ig rendszeresnek mondható tánckoncert
élet, amely a legjobb magyar táncos tehetségeket 
töm örítő kamaraegyüttesek, az ún. tánctársaságok 
működésének volt köszönhető.
E saját szervezésű társaságok sikersorozata már a har
mincas években megkezdődött. Farkas József, m int 
említettük, Bécsben már 1832-ben komoly érdemeket 
szerzett. Ám ekkor már nemcsak itt, hanem Biharival és 
zenekarával Párizsban és Milánóban is sikert aratott. 
1834-ben, különféle vidéki táncmulatságokon szerepelt, 
és páros vagy négyes magyar táncait táncolta, tanította, 
hogy azután egy évvel később megismételje külföldi 
vendégszerepléseit.
Szöllősy is működött vidéken: 1835-1837 között ünne
pelt táncmesterként lépett fel Győrött és Esztergom
ban. Majd a zeneszerző Dobozy Károly Zene- és 
Tánctársaságával Bécsben és Berlinben táncolt. Egy év 
múlva, 1847-ben azután a fiatal Lakatos Sándorral 
közös tánctársaságot is szervezett.
Jelentős vállalkozásnak számított a tenorista Havi M i
hály s a színigazgató Szabó József ének- és tánctársa
sága is. Ők ugyancsak osztrák, majd olasz földön 
népszerűsítették a magyar táncokat; második útjukon 
Stockholmig is eljutnak.
A hazai és külföldi turnék legfőbb szervezője azonban 
mégiscsak Szöllősy leglelkesebb híve, tanítványa: Vesz- 
ter Sándor, aki nemcsak Szöllősy 1841-es Körmagyarját 
(eredeti címén a Magyar Quadrillt) terjesztette vidéken 
az eredeti koreográfiájához ragaszkodva(í), hanem 
három fontos külföldi utat is lebonyolított. Először 
egyedül, később kis létszámú, de felkészült, rutinos 
táncosokból álló tánctársaságával 1839-ben, 1843-ban 
és 1847-ben Európa-szerte (Bécstől Berlinig, Párizstól 
Londonig), a legkiválóbb művészeknek kijáró ünnep
lések közepette mutatta be „a szép magyar táncot". 
Emellett koreográfusi tevékenységet is fo ly tatott. 
Művei egyikével, az 1845-ben komponált Társalgóval a 
báli táncként is felhasználható koreografált társas
táncok körét bővítette. Táncjátékaival pedig, m int a 
Sobri vagy parasztlakodalom a Bakonyban és a Csárda 
haramiái -  Farkas és Szöllősy nyomdokain haladva -, a 
sajátosan magyar karakterű táncjáték megszületését 
szorgalmazta. (A Sobri... népszerűségét bizonyítja, 
hogy egy éven belül négyszer (!) tűzték műsorra. S bár 
először ez nem tűnik soknak, ha meggondoljuk, hogy a 
Nagyidai lakodalom csak háromszor, A haramiabanda
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pedig mindössze egyszer ment, akkor kiderül: a négy 
alkalom a negyvenes években igazán magas 
előadásszámot jelent.)
Időközben 1848-at írunk. A győztes forradalom sok ma
gyar táncost külföldön ér, sokat pedig hazai harcterekre 
szólít az elkövetkezendő hónapok válsága. Pest-Buda 
népe azonban a szabadságharc kezdetén is a forrada
lom mámorában ég, és hangulatát a művészet minden 
megnyilvánulása tükrözi. A hétköznapok eseményeivel 
a táncszínpad is szoros kapcsolatban áll; a születő 
koreográfiák szinte naprakészen követik a 
történelmet. „Az életnek és a színháznak
olyan egybefonódása valósult meg ekkor 
nálunk, mint a nagy francia forrada
lom idején, amikor a Marseillaise-t 
élőképekben mutatták be a párizsi 
Opera színpadán (Vályi 1956b), 
vagy amikor a Nagy Októberi 
Forradalom után Leningrádban 
az eredeti színhelyen többezres 
tömeg közreműködésével újra 
előadták a Téli Palota ost
romát." (Vályi 1956b) Az 1848. 
november 30-i győztes fehér
templomi csata után Veszter- 
Kilányi közös művét, a Csata 
Fehér-templomnál című né
majátékot már december 20-án 
játszották a Nemzeti Színház 
színpadán. Mint ahogyan a Habs
burg-ház 1849 áprilisában történt 
debreceni trónfosztása után két 
héttel Kolozsvárott is bemutatták A 
kétfejű sas lehull című némajátékot.
A szabadságharc bukását követően
azonban mind a nemzeti jelleget hordozó 
magyar balett, mind a magyar néptánc és tár
sastánc színpadi karrierje szinte egyik napról a má
sikra véget ér. „Szétesnek az em lített társastáncok, 
börtönbe kerül a vezető táncosok-koreográfusok egy 
része. Másik részük is jellegzetes módon kiszorul a fő 
város kulturális életéből, s vagy visszakényszerül a ma
gánéletbe, vagy vidéki társulatoknál folytatja hányatott 
életét, nem egyszer rendőri megfigyeléstől kísérve." 
(Maácz 1976)

* * *
S vajon mi történik ezalatt a Nemzeti Színház táncéle
tével? Már a forradalom kitörése előtt ismét új, ezúttal 
olasz balettmester szegődött ide, a huszonhat éves 
Campilli Frigyes, a bécsi operaház egyik szólistája. Cam
pilli pályakezdését, korai működését nem ismerjük, de 
két vendégfellépése, majd 1847-ben kezdődő, csaknem 
fél évszázados hazai munkássága alapján jó táncosnak, 
átlagos tehetségű koreográfusnak-balettmesternek, ám 
ugyanakkor a balettromantika divatos áramlataival vi
szonylag gyorsan lépést tartó, érdeklődő, udvarhű, 
ügyesen politizáló vezetőnek tarthatjuk. (Közvetlen 
szakmai felettese mellett lényegében a balettigazgató 
tisztét is betöltötte.)
1847-ben Campilli olyan társulatot talál, amelyet lesújtó 
véleménnyel illet a korabeli kritika: „...Nem egy van köz

tük, kinek kellemetlen, visszataszító a külseje, s lajhár- 
táncza az egésznek áltató hatását megrontja. Túzok
szárny ezeknek, nem tündéri pilleszárny!" (B. Egey 1956) 
-  olvashatjuk a Pesti Divatlapban, míg a Honderű újság
írója szerint: „...jó l nekihízott liszteszsákokba bekor- 
czolt, nehézkes dromedárnők" alkotják a balettkart. 
Nem csoda, ha ezt a táncszemélyzetet a színház vezető
sége rövidesen szélnek ereszti, és a balettmester mellett 
csak a két legkiválóbbat, a francia Barése-től, majd An

tonio Guerrától tanult Saáry Franciskát (a „ma
gyar Fanny Elsslert") és a szintén tehetséges 

Kurcz Antóniát tartja meg.
Ezek után Campilli előtt, mint minden 

hazájától távol működő, megformá- 
latlan együttes élére kerülő társulat
vezető esetében, összetett feladat 
áll. Úgy kellene megszerveznie a 
táncos képzést, hogy minél 
előbb viszonylag ütőképes, 
komolyabb táncfeladatok to l
mácsolására is alkalmas balett
kar és szólistagárda szülessék; 
a nemzetközi balettrepertoár 
jelentős műveinek hazai szín- 
revitelével tovább kellene fej
lesztenie a korabeli magyar 
balett mű vészét nemzetközi
színeit, s ezzel párhuzamosan, a 

speciális magyar sajátosságokat 
is figyelembe véve, meg kellene

-------------- teremtenie a magyar nemzeti
repertoárt.

y  Hogy ezen részfeladatok küzül Cam- 
~ pillinek melyiket s milyen mértékben 
sikerült megvalósítania?

Amiről a legkevesebb adat áll rendelkezé
sünkre, az Campilli pedagógiai tevékenysége. 

Nem tudni, hogyan folynak a gyakorlatok, milyen 
hosszúak, s egyáltalán: mennyire rendszeresek a balett
órák... Ám, hogy a képzés azért igenis létezik, afelől az 
időnként felbukkanó új szólista-nevek (Rotter Mari, Mül
ler Katica, Ferenczy Paula, Kürthy Hermina, Sarkadi Mari 
stb.) nem hagynak kétséget. Ennek ellenére azonban, a 
magyar és vendégként szerződtetett újabb* külföldi 
sztárok foglalkoztatási arányaiból, a szerepek-szerep- 
körök megoszlásából arra lehet következtetni, hogy 
Campilli a magyar művészeket főként csak karakter
szerepekkel bízta meg, s a klasszikus balettfeladatok 
megoldására szinte mindig külföldieket kért fel.
E „szabály" alól az egyetlen, jelentősnek mondható ki
vétel az első olyan magyar táncosnő felléptetése, aki a 
primabalerina címre is érdemes. Aranyváry Emíliának 
hívják; először a pesti német színház balett mesterétől, 
a francia Crombétól tanul, majd Párizsban, Arthur Saint 
íeonnál képzi tovább magát. M int a Théatre Lyrique 
első szólistája, 1854-ben debütál a Nemzeti Színházban. 
További két éven át még vendégként lép fel, de kore- 
ografál is, majd a színház tagja lesz, ahol 1859 márciu
sában lép fel utoljára. Ötéves pesti működése azonban 
hiába jelenti a magyar balettromantika fénykorát. Mert 
hiába táncolja el Fanny Elssler szerepét: az Esmeraldát; A 
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Carlotta Grisijét: a Giselle-t vagy Lucile Grahnét: a Périt. 
A színházi páholyok „hintós közönsége" ekkorra már 
csak a balettbohózatokért és az operabetétekért 
rajong. Aranyváry megindító, költészetet és érzelem
gazdagságot árasztó holdfényes tündérvilágát gyorsan 
megunja, s hagyja, hogy az egyetlen magyar balerina
csillag ismét külföldre szerződjék.
A történtek alakulásáért természetesen Campilli is 
felelős. Aranyváry fővárosi (majd vidéki) pályafutása csak 
a legszembetűnőbb, legkirívóbb példa a társul átvezetés 
és a balettkar viszonyát illetően. Mint Vályi Rózsi ponto
san megírja: „Campilli negyvenéves működése nem azért 
volt végzetes a magyar színpadi tánc sorsára, mert idegen 
volt, hiszen pl. Oroszországban is idegen balettmesterek 
szervezték meg a balettet. De míg ezek haladó szellemű, 
kiváló mesterek voltak, akik bevonták a balettbe az orosz 
táncosokat, így...csak siettették az orosz színpadi tánc
művészet fe jlődésé t.V iszon t „Campilli megalkuvó, kö
zepes mesterember volt, aki féltékenyen őrizte a maga 
szakmáját és a magyar táncosokat elkülönítette a balett- 
tő i... így a magyar tánchagyományok és az idegenből 
beplántált balett között nem jöhetett létre az a termé
keny találkozás, amely .. .az egészséges fejlődéshez meg
adta volna az alapot." (Vályi 1956)
A Campilli-korszak egyetlen pozitívumát a mester ko- 
reográfusi tevékenységében kereshetjük. Bár tehetsége 
korántsem mérhető a kor koreográfus-nagyságainak al
kotói invenciójához, annyit a javára írhatunk, hogy vi
szonylagos rendszerességgel mutat be új műveket 
(átlagosan kétévenként egy-egy balettet készít), s eköz
ben vendégművészek koreografálását is támogatja. A 
bemutatott balettek két tendenciát tükröznek. A címek 
alapján (Giselle, Esmeralda, Négy évszak, Coppélia, 
Satanella stb.) egyrészt kiderül, hogy Campilli legtöbb 
darabja a nyugat-európai balettromantika legjelentő
sebb koreográfusainak (Perrot-nak, Taglioninak, Saint- 
Leonnak) balettjeit másolja, utánozza. És ebből ismét 
két dolog következik: hogy hozzánk ismét nem az ere
deti koreográfiák, hanem a másolatok érkeznek, felté
telezhetően a koreográfiái utánérzések minden 
hibájával, ugyanakkor viszont (és ez még így sem elha
nyagolható!) az átvételek, a színpadra állítások a 
balettromantika nemzetközi repertoárját terjesztik 
Pest-Budán, folytatva A rosszul őrzött lánnyal 
megkezdett utat, Kolossánszky vonalát...
Az érem másik oldala sajnos éppen az, hogy mellettük 
Campilli saját, önálló, esetleg magyar témájú-zenéjű- 
táncanyagú „szerzői balettjei" hiányoznak. Nincs tehát 
magyar nemzeti repertoár, így a magyar repertoár -  
egészét tekintve -  egyoldalú marad, s mi több: Campilli 
gyenge színvonalú balettbohózatai, értéktelen opera
betétei, divertissementjai által a balettromantika nyu
gat-európai hanyatlásának jeleit is magán viseli. 
Áttekintve tehát a XIX. századi magyar színpadi tánc 
első nagy korszakait, összefoglalásképp elmondhatjuk, 
hogy a magyar néptáncból nem le tt nemzeti balett, a 
balett pedig nem le tt a nemzeti kultúra része. * A fo r
radalom e lő tt azért nem, mert az európai balett
romantika igazi értékeit sem a társulat, sem a közön
ség nem volt képes felismerni, befogadni és a hazai 
viszonyok között hasznosítani. A szabadságharc leve

rése után pedig azért nem, mert a Nemzeti Színház 
táncélete-fokozatosan az osztrák-hű magyar arisztok
rácia művészi-politikai igényeinek kiszolgálójává válva 
Campilli működése alatt végképp elveszítette nemzeti 
vonásait. Bár a továbbfejlődés irányai -  a hiányosságok 
ellenére -  kirajzolódtak, mind a hazai balett, mind a 
színpadi néptáncművészet tényleges kibontakozását 
csak a XX. század hozza el.

Kaán Zsuzsa
(íródott: Budapesten, 1988 nyarán. 

Megjelent A színpadi tánc története Magyarországon 
című kötet I. fejezeteként, 1989-ben, 

a Múzsa Kiadó gondozásában, a 9-44. oldalon.)

Irodalom:
B.Egey Klára (1956): Színpadi táncművészetünk fe jlő
dése a reformkorban és a szabadságharc első szakaszá
ban. A magyar balett történetéből, szerk. Vályi Rózsi, 
Művelt Nép, Bp.
Maácz László (1976): A magyar néptánc színpadi pálya
futása a XIX-XX. században. Népművelési Intézet, Bp. 
Vályi Rózsi (1956b): Nemzeti tánchagyományaink sorsa 
a színpadon, és a balett az abszolutizmus és a kiegyezés 
korában. A magyar balett történetéből, szerk. Vályi 
Rózsi, Művelt Nép, Bp.
Vályi Rózsi (1969): A táncművészet története. Zenemű
kiadó, Bp.

* Megjegyzendő, hogy a fen ti tanulmány, amely több
száz év hazai táncéletében számos újszerű 
összefüggést is fe ltá rt, és számos egyéni következtetést 
is ta rta lm azott, a magyar tánctörténetben ú ttö rő  
módon, elsőként fogalmazta meg az utolsó bekezdés
ben összefoglalt tézist. Azt t.i., hogy a XIX. században 
„a  magyar néptáncból nem le tt nemzeti balett, a balett 
pedig nem le tt a nemzeti kultúra része."
Ez a mondat e tanulmány legfőbb és legegyénibb gondo
lata, amelyet konklúzióként éppen az azóta forrásmun
kának is ta rto tt írás egészéből, tehát a jelenlegi 
lapszámban leközölt utolsó fejezetből és előzményeinek 
teljességéből lehetett leszűrni.
Sajnálatos, hogy a Magyar Táncművészeti Főiskola egyik 
tanjegyzetírója „zanzásítva" szinte az egész tanulmányt 
felhasználta, de idézőjelek, vagy pontos hivatkozási mu
tatók nélkül(í). Ráadásul ezt az említett fontos tézist is le
írta anélkül, hogy a szerző: Kaán Zsuzsa nevét akár csak 
egyetlenegy alkalommal megemlítette volna. Sőt, a fe l
használt irodalom jegyzékében a tanulmány címe helyett 
magának a kötetnek a címét tüntette fel (amely 6 szerző 
tanulmányából áll), valamint a kötet szerkesztőjének nevét 
(?), akinek jószerivel az ég világon semmi köze nem volt a 
szerző 1988-ban leadott, s a kötetben is azonos módon, 
azaz az eredeti szöveggel betüazonosan megjelentetett 
munkájához.
További pikáns adalék: az em lített szerkesztő a MTF mun
katársa, így talán fel is hívhatta volna e fonákságra a fő 
iskola jegyzetírójának figyelmét. Hiszen a 
gondolatmenetek s mi több: a szó szerinti idézések fel- 
használásának a tudományos életben léteznek ismert mó
dozatai, követelményei, formai szabályai, amelyeket illik 
betartani. Kaán Zsuzsa tanulmánya ugyanakkor bárki szá
mára jól példázza, hogyan kell megtisztelni (megemlíteni) 
mindazokat, akiknek gondolataira egy vizsgált témában 
támaszkodunk. (A Szerk.)
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EXCLUSIVE
„ I  can see the moves in the m usic!"
Meeting w ith  Patricia Barker

A FEW WEEKS AGO A SLIM, TALL, AMERICAN WORLD STAR: PATRICIA BARKER ARRIVED TO THE 
COMPANY OF THE HUNGARIAN NATIONAL BALLET. SHE WAS A PRINCIPAL DANCER OF THE PACIFIC 
NORTHWEST BALLET. AND NOW SHE IS ONE OF THE BALLET MISTRESS, WHO -  ACCEPTING THE IN
VITATION OF THE BALLET DIRECTOR, GÁBOR KEVEHÁZI -  REHEARSED THE WORLD FAMOUS CHORE
OGRAPHIES OF THE UPCOMING BALANCHINE EVENING. THE FIRST PIECE, SERENADE -  PARTICIPATED 
IN HUNGARY'S FIRST BALANCHINE EVENING IN 1977 -  "ONLY" NEED A NEW INTERPRETATION, WHILE 
THE TWO OTHER PIECES -  CONCERTO BAROCCO AND WHO CARES? -  ARE BRAND NEW STUDYING, 
TRUE OPENING NIGHT IN BUDAPEST.

-  Those dancers became rehearsing-mistresses for the 
Balanchine-ballets, who have also danced previously in 
his different choreographies. For example the first Ba
lanchine Evening in 1977 was rehearsed by Ms. Patricia 
Neary, who arrived from Switzerland to Hungary. Dear 
Patricia, in which Balanchine-ballets have you danced 
during your career?
- 1 have danced in 57 of his, and in Serenade I have dan
ced the corps de ballet, the 4 Russian girls, the lead Rus
sian girl, the Waltz girl and Dark Angel. So every 
woman's role possible.
I have worked w ith  Balanchine's first ballet mistress 
Francia Russell, who is one of my previous directors. She 
was the Founder Artistic Director of Pacific Northwest 
Ballet So I was able to grow in the company and also in 
the ballet from corps to  principle.
-  You are a real expert, but you are not only a Balanc
hine ballerina, you are also a member of the Balanc
hine Trust, which is responsible fo r the protection of 
the ballets of Mr. B. w ith  what kind of expectations do 
you travel to foreign companies?
- 1 have very new to  the Balanchine Trust, the ballets that 
I am staging this times, Serenade and the Tchaikovsky- 
Pas de deux for the Slovak National Ballet I am very for
tunate to have the opportunity to do this. Francia was 
one of Balanchine's first ballet mistresses, really encou
raged me to  fo llow  her footsteps. I believe I am doing 
this. The expectations I have when I stage this ballets are 
the same that I would give to myself : to embrace the mo
vement, the musicality and the speed of his work.
-  What kind of differences have you met?
-  Balanchine often has the upbeat, which shows the po
sition already finished. That means you have to move 
through the tim ing and through the music on the end 
count. Francia used to say me all the time: when you 
are down you are down, but when you are up... And 
she stopped talking. So there are small differences, but 
it may happen w ith a company who does a lot of Ba- 
lanchine-works, they may be doing The Sleeping Beauty 
for the first time. They have to slow time.
-  What is the most d ifficult to hand over to a company 
from Balanchine: the new way of the classical move
ments, or the new way o f thinking?
- 1 think the dynamic and the musicality is the most im
portant w ith  what you have to  work w ith. Not only 
when you are in the studio but in the class also. Some

times it needs more time from a dancer to  get them to 
understand the musicality and maybe the dynamic w it
hin the musical phrase. But not w ithout excitement 
from the dancer wanting to  learn a something new, a 
new way of moving, a new way of thinking. Or maybe 
not a new, just different. It is wonderful, that the Hun
garian National Ballet dancers had been so open and 
so ready to  try all the challenges that had come to them 
w ith this evening.
-  How do you feel yourself a few  days before the pre
miere?
-  I th ink the toughest thing is to leave it, when my job 
is done. It is like leaving a baby to someone else to take 
care of, and to  grow. So for me the most difficult thing 
is to  leave and not seeing the rest o f the performances.
-  As a dance aesthetician I have been working w ith  the 
choreographic methodes o f Mr. B. since the late se
venties, and I become one o f his admires. Mr. Gábor 
Keveházi, the ballet director was right also, when he 
said, that Balanchine was the best mathematician in 
the world! I am very happy, that the leading conductor, 
Mr. Ádám Medveczky discovered it, what we, dance 
historians already formulated: namely Balanchine the 
sketching of the musical tunes and curves transposes 
onto the ballet stage, he showed it in the dancers' 
moves. I claim it, that Balanchine built up his pieces in 
that manner punctually, as the composer builds in the 
music. This is the secret o f Balanchine's ballets, as well 
the key o f their understanding.
-  Balanchine studied as a pianist, and he was a very 
good musician himself, so the thought that he could 
dive into a score before he goes into the studio, and he 
could play the score and he could discuss it w ith the 
composer, such as equal partners. Each profession has 
their own vocabulary. He spoke to a composer and to  a 
conductor on their vocabulary, and it gave him the edge 
he truly knows the music. If you watch any of his ballets, 
for me I see the music in movement, and I think this is 
what so incredible about his work.
-  I can thank to Balanchine a brand new approach of 
the choreographies too. The dance historians used to 
distinguish "p lotfu l ballets" and "abstract ballets w ith  
no action". According to my partition, we can divide 
the ballet performances into tw o  categories: ballet pi
eces w ith  a literary p lo t and ballet pieces w ith  a musi
cal plot. Dared because we cannot tell the happenings
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of a Balanchine-ballet as a story, it they say express a 
lot yet. More, than an actual libretto. They send a mes
sage about the life and about the entire universe...In 
my opinion, all moves of the human body on the stage 
is expressive and carries contents. It is due to  Balanc
hine that I could create this conception and the idea of 
the "musical plot". I would like to know the opinion of 
an authentic Balanchine-expert about this approach... 
-W e ll I agree w ith you that every ballets have a plot of 
some sort. It may be a musical plot, because the dan
cers and the musicians are one. One you hear and one 
you see. But there can be a story, like Romeo and Ju
liet, a story about the actions and emotions of the dan
cers on the stage. Balanchine said once in an interview 
that when you have a man and a woman on the stage, 
you have a story. If you have a man with 2 woman on 
the stage, you have a novel. So Balanchine always en
couraged each of his dancers, to bring their personali
ties and their emotions into their work.
-  Are you satisfied w ith  our dancers?
-  I love the dancers of the Hungarian National Ballet. 
Each and every one are absolute wonderful to work with. 
It is great for me to see each casts. In this Balanchine Eve
ning we don't have a first, a second and a third cast. We

have wonderful groupings of dancers, that work well to 
gether and look beautiful. I don't have a favorite, I love 
all of them and can't wait to see all of them on stage.
-  What do think it would f i t  in New York as well?
-  I th ink the dancers could dance this ballets anywhere 
and be successful.
-  As far as we know, in the USA the most ballet com
panies are supported by rich sponsors, and not by the 
government. What do you think, what is going to be 
the effect o f the world crisis on the ballet life in the 
United States?
-W ell, it is already effected a lot of ballet companies in 
the United States. But not only ballet companies, all 
non-profit organizations are suffering in the States. The 
non-profit companies are often runed by "50 earned 
and 50 raised". So as long as the companies can conti
nue to earn at the box office and can put on producti
ons the people want to  come and see, I believe they will 
survive. There were hard times even before this crisis, 
but we shouldn't forget that during hard times people 
fled to  the theaters to  be entertained, to be transpor
ted fo r just as hour, and live the life of the artists.

Zsuzsa Kaán 
(pages 12-13)

EUROPAS-PRIZE WINNING:
András Lukács

HE IS AN ACTIVE BALLET DANCER FOR 11 YEARS, AND A CHO
REOGRAPHER FOR 10 YEARS. HE WON THE HARANGOZÓ- 
AWARD IN 2005, AND THE EUROPAS HUNGARIAN DANCE 
AWARD -  IN THE CATEGORY OF "HUNGARIAN DANCER WORK
ING IN ABROAD" - IN 2008. HE IS THE MEMBER OF THE WIENER 
STAATSOPER UND VOLKSOPER SINCE 2005.
A SENSITIVE-SPIRITED, ESPECIALLY TALENTED ARTIST AND AN 
OPEN-EYED, SERIOUS YOUNG MAN CONCEALS BEHIND THE
"BUSINESS CARD" OF ANDRÁS LUKÁCS, WHO TRANSFORMS THE ATMOSPHERE OF THE MUSIC INTO 
MOVEMENTS IN A MORE AND MORE MATURED WAY. HE CAME HOME FROM VIENNA FOR A ONE- 
WEEK "GIFT VACATION" AFTER THE FREQUENT PROGRAMMES AND APPEARANCES. BUT HE SPENT 
HIS TIME WITH WORK AS WELL. HE REHEARSED HIS PAS DE DEUX "VORTEX" FOR THE GRADUATING 
STUDENTS OF THE HUNGARIAN DANCE ACADEMY.

Györgyi Mátai
(pages 14-15)

INTERVIEW FOR TWO VOICES
"This tendency requires educated dancers!"
Speeking w ith  Márk Fenyves and István Pálosi

THE PURPOSE OF THE HUNGARIAN MOVEMENT ART ASSOCIA
TION IS THE PROTECTION AND RENEWAL OF THE ONE HUN
DRED YEARS TRADITION OF THE HUNGARIAN MOVEMENT ART.
ITS MOST OUTSTANDING PERSONALITY, DR. VALÉRIA DIENES 
CALLS IT "ORCHESTICS".
THE ASSOCIATION ORGANIZED A GALA EVENING ON THE OC
CASION OF ITS 10 YEARS JUBILEE ON THE 13TH OF DECEMBER,
IN THE NATIONAL DANCE THEATRE. THE FOUNDERS AND LEADERS OF THE ASSOCIATION ARE MÁRK 
FENYVES AND ISTVÁN PÁLOSI.
I ASKED A CELLO ARTIST, A SOUND ENGINEER AND AN ACTOR BEFORE OUR MEETING, WHAT DO 
THEY KNOW ABOUT ORCHESTICS. THE HAVE NEVER HEARD THIS WORD, THIS SYSTEM. IF I WOULD 
ASK THEM WHETHER THEY KNOW ANYTHING ABOUT THE "MOVEMENT ART", THEIR ANSWER 
WOULD BE PROBABLY YES, WHILE ALL OF THEM WOULD THINK TO A DIFFERENT MOVEMENT...

Kinga Jálics 
(pages 16-20)
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A M agyar Á llam i Operaház a farsangi szezon utolsó 
hétvégéjén az év legrangosabb társadalm i eseményével 
köszöntötte a té l e lm ú ltá t s a tavasz közeledtét.
A Napkirály (XIV. Lajos, a K irá ly i Táncakadémia m egala
pító ja  - A  Szerk.) uralkodása a la tt divatba jö t t  főú ri bálok 
az e lm últ századok során polgárosodtak és dem okratizá
lódtak, m iközben m egőrizték a kirá lyok (és általában az 
arisztokrácia) báljainak szépségét és eleganciáját. Paloták
ban és városi fogadókban, főú ri kúriákban és paraszthá
zakban, Bécsben, Budapesten vagy éppenséggel 
Balatonfüreden, bá lozott m indenki: nemes, polgár, tisztes 
iparosember, földműves. Ahogyan Lévai Katalin, a bál fő 
védnöke köszöntőjében elm ondta: „A  fényes bálok m el
le tt vo lt tűzoltóbál, batyubál, citerásbál, m ajd megjelentek 
a bilétes bálok is, ahol már megkérték a jegyek á rá t Közép- 
Erdélyben a táncház le tt a leghíresebb, ahol a vidék m eg
ő rzö tt zenéjére ropták a tán co t A  bálozási kedv akkor sem 
lohadt, am ikor nehéz idők já rta k  Európára. Társadalmi 
rangjátó l függetlenü l m indenki megtalá lta a módját, hogy  
ünnepeljen. A z e lm ü lt századok já tékka l, tánccal, zenés 
felvonulással h irde tték  az é let m egú ju lásá t"
Létezik azonban egy bál, amely m indegyiktő l különbözik, 
m ert „az első az elsők kö z ö tt" ! Ez az Operabál -  a buda
pesti Operaházban.
Valóban: az Ybl M iklós te rvezte  káprázatos, neorene- 
szánsz pa lotában ez a bál m éltó  párja az ismert európai 
opera házakénak, és az ide i v o lt a tizennegyed ik ! Fon
tos tradíc ió , hogy a bál a lka lm ából -  Csikós A tti la  fa n 
tasztikus dísz le te inek segítségével -  hatalm as  
táncterem m é a lakítják  a néző te re t és vele egységben a 
színpadot is! Ilyenkor az operaház teljes belső te re  k i
nyílik, és a csillárok fényében, a v irágköltem ényekkel fe l
d ísz íte tt „b á lte re m b e n " a v ilágh írű  M ága Z o ltán  és 
cigányzenekara  jó vo ltá bó l -  felcsendül a zene, és táncra 
hív a táncok kirá lynő je -  a keringő. Az ünnep ö röm eit az 
idén is m in tegy 2000 je len lévő  „k ivá lasz to tt", és ra jtuk 
kívül sok százezer televíziónéző is élvezhette. Az ünnepi

/

Harangozó Gyula, a bécsi Staatsoper 
ba le ttigazga tó ja  is e llá to g a to tt 

a Budapesti Operabálba.
M ö g ö ttü n k : 

M ága Zoltán zenekara 
v Fotó: Kanyó Béla

4

bevonulás után (Verdi: A ida) v ilágo t já ró  operaénekese
ink közül Sümegi Eszter az Ékszeráriát, Fekete A ttila  Des 
Grieux á riá já t adta elő Puccini: M anón Lescaut című ope
rájából. M ajd Verdi: Traviatá jából együ tt énekelték el a 
P ezsgőduettet Ezt követte  K eleti Andrea  és Jezerniczky 
Sándor nyitótánca, am elyet 56 nyitó táncospár m u ta to tt 
be ifj. Johann Strauss: Bécsi vér című keringőjére (hónap
okig ta rtó  gyakorlás után). A nyitó táncban M ráz Ne lli ba
le ttm este ri felkészítésével 24 ba le ttnövendék és a 
„Szom bat Esti Láz" sztárjai is részt ve ttek a délceg ope
raházi szólista: Bajári Levente ceremóniamesteri vezetés
ével. A ny itó tánco t követően -  Mága Zo ltán  
közreműködésével -  Tokody Ilona  Lehár Ferenc: Cigány
szerelem című op e re ttjé bő l a közism ert Messze a nagy  
erdő... című da lt adta elő.
A bá li d iva tró l 12 neves divattervező gondoskodott. Ők 
te rveztek a bál sztárja inak, köz tük  a háziasszony 
Korcsmáros Nórának  is pompás bá liruhát.
Az idei operabál díszvendége: a v ilághírű filmszínész, 
Franco Nero volt, aki nemcsak több  magyar vonatkozású 
film ben is szerepelt (pl. épp a Budapesti Operabál újjáé
lesztésének évében, 1996-ban a Honfoglalás című filmben), 
de táncoln i is kitűnően tud. Ez pedig már azért sem lehet 
véletlen, mivel felesége, Vanessa Redgrave az a csodás film 
színésznő, aki magát a XX. századi szabad tánc papnőjét: 
Isadora Duncant a lakíto tta  a róla szóló amerikai film ben. 
Természetesen a 2009-es budapesti O perabált is Franco 
Nero ny ito tta  meg, mégpedig a fővédnök Lévai Katalinnal.

* * *

Az európai po lgári hagyom ány azonban tö b b e t kíván, 
m in t ön fe led t szórakozást. Ezért a magyar Operabál egy
szersmind jó tékonyság i bál is. A rendezők évről évre 
megszervezik, a kulturá lis, a gazdasági s a po litika i é le t 
kiválóságai pedig tám ogatják  a bálhoz kapcsolódó jó té 
konysági akciókat: 2009-ben például 30 nyugdíjas házas
p á r  m eghívását a főp róbá ra , a sorsolással k ivá lasz to tt 
H am up ipőkék  báli fe lö ltö z te té s é t és m é ltó  fogadását, 
gyerekek vendéglátását a bál másnapján a még pom pá
san fe ld íszítve ha gyo tt O peraházban, vagy a M agyar 
Táncművészeti Főiskola növendékeinek tám ogatását.
A TÁNCMŰVÉSZET című fo lyó ira t pedig m in t az Operabál 
á llandó m édiaszponzorainak egyike, szívből g ra tu lá l a 
szervezőknek és a rendezőknek az idei operabál lebo
nyolításához; a sok élm ény és a szám talan m eglepetés 
megvalósításához.

Találkozunk 2010. február 13-án,
a 15. Budapesti Operabálon!

Kaán Zsuzsa és Kálmán Tamás

K a n y ó  B é la  képripo rtjában  (a másik o ldalon): 
• Az elegáns vendégsereg a 14. Budapesti O perabálon

• Lévai Katalin és Franco Nero ke ringö je  -  kísér: M ága Zoltán 
•  Korcsm áros Nóra, a Bál háziasszonya

•  Vass Lajos , a M agyar Á llam i O peraház fő iga zga tó ja  és felesége 
•  Keveházi G ábor ba le ttigazga tó  és felesége: Fábián A n ita  színésznő 

•  A  M agyar Táncm űvészeti Főiskola növendékei
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