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A Győri Balett 30 éves. Milyen könnyű is kimondani.
Hogyan is foglalható össze egy mondatban ez a 

harminc év? Azt hiszem, hitelesen nehezen. Hiszen több 
száz, akár ezer előadás. Bemutatók sokasága. Műhely
teremtés. A „valami" létrehozása a szinte „semmiből". 
Hazai és nemzetközi siker. A nézők folyamatos szeretete, 
a szakma kitüntető figyelme.

És a publikum számára ismeretlen világ: a próbater
mek gyötrelme. A végsőkig feszített test kínjai. A teljes 
lelki kitárulkozás és odaadás. Az alkotás gyötrelme.

Az egzisztenciális gondok.
A legendás kezdet utáni újrakezdés nehézségei...
És aztán makacsul, tehetséggel a legenda folytatása...

Hisz a „shownak menni kell!"
A Győri Balett az egyetemes magyar táncművészet 

emblematikus együttese, tánc-ikon, a magyar kortárs 
művészet elsőrangú képviselője volt, van és lesz.

A Magyar Táncművészek Szövetsége nevében kívánok 
a Társulatnak a következő harminc évre is sok munkát és 
még több sikert, hogy a legenda folytatódjon.

Isten éltessen benneteket, kedves Győri Balett!
Mihályi Gábor

A Magyar Táncművészek Szövetségének 
elnöke

2009. október 30. 
(Lásd cikkünket a 24. oldalon. A szerk.)

4 TÁNCMŰVÉSZET 2009. 4. JUBILEUM



Merce Cunningham
(1919-2009)

 /búcsúzóul

JÚLIUS 27-ÉN, MANHATTANI OTTHONÁBAN ELHUNYT MERCE CUNNINGHAM -  
A MODERN TÁNC AMERIKAI FENEGYEREKE, MEGÚJÍTÓJA ÉS FELFRISSÍTŐJE, AKI 
A SZÍNPADON MATEMATIKAI KOORDINÁTARENDSZEREK SZERINT MOZGATTA A 
TÁNCOSAIT, ÉS ÚJ ÉRTELMET ADOTT AZ IMPROVIZÁCIÓNAK. 90 ÉVES VOLT.

Merce Cunningham  a Washing
ton állambeli Centraliában született 
és Seattle-ben kezdte el tánctanul
mányait. 1939-1945 között Martha 
Graham társulatának a szólistája, de 
közben későbbi állandó mun
katársával, a zeneszerző John 
Cage-dzsel már szólókoncertet 
rendez New Yorkban (1944), 
Cage-dzsel egyébként a mo
dern komponista 1992-ben 
bekövetkezett halálig együtt 
do lgozo tt. Akárcsak Raul 
Rauschenberg-qe\, aki szintén 
állandó munkatársául szegő
dött, hogy a Cunningham- 
balettek olykor posztmodern 
képzőművészeti alkotásoknak 
is beillő jelmezeit megter
vezze.

Saját táncegyüttesét 1953- 
ban alapította meg. A Merce 
Cunningham Dance Company 
számára közel 200 művet kore- 
ografált. A társulat annyira új
szerűén, annyi extremitással, ám 
mégis szinte tudományos preci
zitással, s mindehhez színpadi, 
szcenikai és dramaturgiai kon
venciók falait repesztő-döntö-
gető nonkonformizmussal robbant be 
az amerikai balettéletbe, hogy azonnal 
az érdeklődés középpontjába került, 
és azóta o tt is maradt. Cunningham 
kompozícióit rendszeresen játszot
ták Amerika balettszínpadain. Műveit 
bemutatta és repertoárján tartotta 
az Amerikai Balett Színház, a Bos
ton Ballet, a Barisnyikov-féle White 
Oak Dance Projekt, vagy a Pennsyl
vania Ballet, de a Párizsi Opera és a 
londoni Rambert Ballet is. Az utolsó 
Cunningham-kompozíciót „Majdnem  
kilenven" (Nearly Ninety) címen 2009.

április 16-án, a művész 90. születés
napján a Brooklyni Zenakadémia tűzte 
műsorára.

Emberöltőnyit késett budapesti 
vendégjátékukra a Művészetek Palo

tájában, 2006 májusában került sor. 
A hozzánk érkező program azon
ban, szerencsére, átívelt a társulat 
fennállásának fél évszázadán. Kris
tálytisztán láttatta a híres és -  nem 
mellékesen -  bravúrosan nehéz 
Cunningham-technikát is, amelynek 
alapjait a Mester a klasszikus-akadé
mikus balett technikájából merítette. 
Koreográfiáiban is ebből építkezett 
nyújtások, feszítések, egyensúlyi hely
zetek beiktatásával, a táncos mozgá
sok szinte láthatatlan kinetikus térbeli 
hálón történő összekapcsolásával. Ez

a technika, mint módszer, napjaink 
modern tánctechnikai képzésének is 
részévé vált, ám Cunningham eköz
ben folyamatosan megújult és tovább 
is lépett.

Három itt játszott darab
juk -  Suite for Five (1956-58), 
Sounddance (1975), Biped 
(1999) -  a fejlődés irányát is 
érzékeltette. A vendégjáték 
közönsége ezáltal nemcsak 
„történelm i tabló" tanúja le
hetett, de a korunk markáns 
tánctörténeti változásait szem
léltető előadásé is.

Szabályos nekrológ helyett 
tehát -  az örökifjú, bár az 
utóbbi években már karosszék
ből irányító alkotóhoz is mél
tóbban -  hadd idézzek akkori 
kritikámból:

„ Cunningham-nagymester 
már 1975-re megteremtette 
az amerikai modern táncnak 
azt a szuverén mozqásvilágát 
és metodikáját, amelyből ké
sőbb -  a jelenbe is átmentve -  
újabb társulatok, iskolák táp
lálkozhattak, és táplálkozni is 
fognak."

Utószó: Igen, de csak az olyanok, 
akik birtokában vannak és lesznek a 
klasszikus balett technikájának. Mert 
enélkül a Cunningham-technikát rrúrrt. 
a jelenben is fontosnak tarto tt „kor
társ tréningek" egyikét, sem megér
teni, sem használni nem lehet. Úgy 
látszik, Merce Cunningham, a meg
hökkentő és merész táncforradalmár 
még halála után is megméri azokat, 
akik nem akarnak korunk dilettánsai 
közé tartozni.

Kaán Zsuzsa
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Frankie Manning
(1914-2009)

 /búcsúzóul

„ELMENT A SZVING KIRÁLYA! ÖRÖKRE ELTÁNCOLT A SZEMÜNK ELŐL!" -  GONDOLOM 
SZOMORÚAN. DE AMINT ESZEMBE JUT, MOSOLYOGNOM KELL! FRANKIE MÁR CSAK 
ILYEN I MÉG AZ EMLÉKE IS ÖRÖMMEL ÉS BOLDOGSÁGGAL TÖLT EL. S EZZEL AZ ÉRZÉS
SEL SOKEZRED M AG AM M AL OSZTOZOM, SZERTE A VILÁGON.

Ahhoz, hogy Frankie Manning je 
lentőségét megértsük, tudnunk kell, 
hogy az 50-es, 60-as évek Ameriká
jában teljesen megváltozott a könnyű
zene. A 80-as években viszont a zenei 
ízlés visszafordult a 30-as évek 
zenéje felé is. Ezért az akkori 
táncosok megkeresték és meg 
is találták az idősebb táncoso
kat, és elkezdtek tőlük tanulni. 
Gyakorlatilag Frankie Manning 
volt az, aki 1986-tól szinte a ha
láláig tanított. Napjainkra már 
talán százezer fölé is tehető 
azoknak a száma, akik tőle ta
nulták a szvinget. Jelentősége 
másrészt abban áll, hogy ő volt 
az első, aki „akrobatikát tán
colt": komoly akrobatikus ele
meket vitt a táncba, és a nehéz 
dobásokat, „a ir-s teppeke t"  
pontosan a zene ritmusára vé
gezte. Harmadikként, de nem 
utolsósorban pedig arról az el
lenállhatatlan örömről kell szól
nom, ami páratlan egyéniségén 
átsugárzott, és amit a táncán 
keresztül át tudo tt adni min
denkinek, aki csak nézte őt.

Frankie Manning életútja és 
karrierje is példátlan! Ragyogó 
táncos volt ifjú éveiben, majd 
30 éves civil életmód után, 73 
évesen mint tánctanár kezdett 
újjászületni! A jacksonville-i
kisfiúból ekkor lett Tony-díjas koreog
ráfus, aki Alvin Ailey-ve\ is dolgozott. 
Megőrizte korábbi professzionális 
tánctudását is, ám a módszertant is 
kifejlesztette hozzá.

Remekül bánt a fiatalokkal. Ért
hető, hogy idősebb korára is hatal
mas szeretet és elismerés vette körül. 
Az ilyesmiből kevés embernek adatik

meg annyi, mint neki jutott. Mert bár
mennyire is óriási városokban élünk, 
sokszor mégis a magány lesz az idő
sek osztályrésze. De Frankie-ért ezrek 
rajongtak, szerették és becsülték, ő

pedig egészségben, harmonikusan élt 
és dolgozott New Yorkban, és szinte 
haláláig aktív maradt. 2009. április 
27-én, majdhogynem a tánc világnap
ján halt meg! Május 26-án lett volna 
95 éves.

Frankie-t világszerte a Lindy Hop 
nagykövetének is nevezték. Mennyire 
találó volt ez a megtisztelő cím! Hisz

rengeteget utazott. Különböző tánc
kurzusokra hívták, ő pedig szívesen 
ment, Európába is. Nagy dicsősége 
a magyar divattánc-sportnak, hogy 
Magyarország is meghívta. Az IDŐ al- 

elnöke: Szántó Péter által szer
vezett dunaújvárosi Divattánc 
VB-n -  1993-ban -  ki is tüntet
ték Életmű-díjjal!

A Frankie-hez kapcsolódó 
személyes élményeim is felejt
hetetlenek. 1993 nyara óta -  a 
svédországi Herráng Dance 
Camp részvevőjeként nagyon 
jó barátságban voltam vele. 
Olyannyira, hogy 1994-ben a 
80. születésnapján már néhány 
társammal együtt bennünket is 
meghívott. Kiutaztunk hozzá 
New Yorkba, részt vettünk a 
hatalmas ünnepségen, majd a 
barátnője lakásán adott zárt
körű partin, s pár napig a ba
rátnőjénél is laktunk. 2002-ben 
már az én meghívásomra érke
zett Budapestre fiával, Charles 

„Chazz" Younggal, aki remek 
sztepptáncos, és tradicionális 
dzsesszt és szteppet tanított 
nálunk. Kettőjük kurzusát és 
fellépéseit is én szerveztem 
meg. így magyar tanítványaik 
is megtapasztalhatták, hogy a 
mai szvingnél s a Lindy Hopnál 
Frankie Manning az alap! Az ő

stílusa megkerülhetetlen!
Ő nevelte ki azokat a tánctanárokat, 

akik munkásságát továbbfejlesztették, 
így az ő nyomdokain már egy egész 
olyan tanárgeneráció nőtt fel, akiknek 
a stílusában és módszereiben Frankie 
Manning is tovább él...

Janicsek Gábor 
Lindy Hop-világbajnok
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Regős Pál
(1926--2009)

■ /júcsúzóul

83 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT REGŐS PÁL PANTOMIM-MŰVÉSZ, A COMMEDIA XX. 
NEVŰ PANTOMIM-TÁRSULAT ALAPÍTÓJA (1962), KÉSŐBB A BUDAPESTI MŰSZAKI 
EGYETEM PANTOMIM-EGYÜTTESÉNEK VEZETŐJE (1974), MAJD A NEMZETKÖZI, 
ILLETVE MAGYAR MOZGÁSSZÍNHÁZAK TALÁLKOZÓJÁNAK EGYIK KEZDEMÉNYEZŐJE 
ÉS SZERVEZŐJE.

Tekervényes pálya volt az övé. 
„Gyermekkoromban bohócnak, ké
sőbb korcsolyabajnoknak, majd ba
lett-táncosnak készültem." - mesélte 
Valachi Annának, aki lapunk számára 
készített vele inter
jú t 1996-ban.

Regős Pál a 
népszerű Rózsa
hegyi Kálm án 
iskolájában már 
kamaszként meg
ismerkedett a szí
nészmesterséggel, 
de gyorsan felis
merte, hogy in
kább a nonverbális 
m ű vé sze te kh e z  
vonzódik. A u to 
d idakta módon 
jégtáncossá ké
pezte  m agát, 
s ez olyannyira 
sikerült is neki, 
hogy 1957-1965 
között a világjáró 
M agyar Jégrevü 
is leszerződtette.
Regős időközben 
egyre intenzívebb 
késztetést érzett 
a pantomim iránt.
E lk á p r á z ta t t a  
a híres lengyel 
partomimművész,
H e n ry k  To- 
masewsky és a 
világhírű francia 
Marcel Marceau 
művészete. Ezért, 
a pantomim bu
dapesti népsze

rűsítése és elismertetése érdekében 
megalapította saját pantomim-társu
latát, vállalva a műfaj terjesztésének 
viszontagságait, a „hivatalos" művé
szetpártolók ellenérzését. 1974-től

megfelelő bázisra és segítőkészségre 
talált a Műszaki Egyetemen, ahol 
együttesét sikerült fontos hazai, majd 
nemzetközi szinten is ismert befo
gadó műhellyé fejlesztenie. Az Egye

tem i Színpadon, 
majd a Szkénében 
rendezett estjeit a 
fővárosi értelmiség 
és az avantgarde 
művészvilág érdek
lődése kísérte.

Regős Pál az 
em líte tt in terjú  
idején épp hetven
éves volt, de még 
aktív előadóm ű
vészként, fősze
repet játszott egy 
önmaga által ren
dezett kétszemé
lyes darabban. A 
Lélekbörtön című 
mozgásJrámában 
-  olyan szemé
lyiséget alakított, 
aki néma volt és 
autista, ezért ért
hető, hogy lelkének 
m agánzárkájába 
húzódott vissza a 
világ elől.

Mintha a néma 
pantom im  jeles 
hazai képviselője 
önnön művészpá
lyáját fogalmazta 
volna bele ebbe az 
előadásba.

Emlékét meg
őrizzük.
Kálmán Tamás
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/^szerkesztő

Kedves Olvasók!
A 2009.1. számunkban említett 

gondokat dr. Hiller István oktatási 
és kulturális miniszter -  lehetőségei
hez mérten -  ismét orvosolta. Bár az 
NKA a miniszteri keretből megítélt 
összeg kifizetését -  a gazdasági vál
ságra hivatkozva -  jövő év januárjára 
halasztotta, de akkor is jól jön.

Felelős kiadóként pedig máris 
tovább kell lépni, és a jövő évi 
folyóiratpályázattal kell foglalkozni. 
Természetesen precíz, szabályos és 
szakmailag minél részletesebb pá
lyázatot szeretnék benyújtani az 
NKA megújult Tánckollégiumához, 
hogy azt valamennyi régi és új tag: 
Juhász Zsolt, Fodor Antal, Kovács 
Gerzson Péter, Kútszegi Csaba, 
Losonczi Júlia, Mucsi János, Sár
közi Gyula, illetve az új elnök: 
Kenesei Edina mind tartalmilag, 
mind formailag megfelelőnek találja. 
A tét nem kevesebb, mint a 2010. évi 
támogatás mértéke; más szóval a 41. 
évfolyamába lépő országos magyar 
szaklap jövő évi sorsa.

Az ajánlók személye és szakmai 
rangja sem lehet közömbös.

Azt hiszem, Seregi László, Mi
hályi Gábor és Keveházi Gábor 
szakmai múltja és jelene, a magyar 
táncművészetben betö ltött szere
pük és hatáskörük „vitán felül áll"! 
Ajánlásukat egyrészt azért hozom 
nyilvánosságra, mert így is szeret
ném mindhármuknak megköszönni 
azt a gondosságot és körültekintést, 
amellyel a TÁNCMŰVÉSZET s ezzel 
a hazai szaksajtó ügyét kezelték és 
megtisztelték. Másrészt pedig azért, 
mert így Önök is tanúi lehetnek -  
egy szakmai (és nem politikai) szem
pontok szerint meghozandó döntés 
reményében -  a pályázat alapos elő
készítésének.

Kaán Zsuzsa

Lám csak, megint eltelt egy év! Tavaly 
ilyenkor havazott, most verőfényes ősz van. 
Hamarosan 80 éves leszek, de ettől még -  
remélem -  pontosan olyan friss és korszerű 
az ízlésem, késélességű az ítélőképességem, 
mint amikor a Spartacust, a Sylviát, a Ró
m eó és Júliát vagy a M acskák című musi
calt koreografáltam. Ezért őszintén mondom, 
minden alkalommal örömmel és érdeklődés
sel veszem a kezembe a TÁNCMŰVÉSZETet, 

e küllemében is tetszetős, elegáns kiadványt. 
Örülök a logikus szerkezetének, az áttekint
hető magyar és angol tartalomjegyzéknek. 
Igazi entrée ez! A  szerkesztői igényességről 
és a gazdag tartalomról már az első pillanat
ban sokat elárul.

(M egjegyzem : egy másik, Ö nök által 

nem is akárhogyan tá m o g a to tt tánc- 
és zenei (!) lapnak viszont m ár évek  
óta egyálta lán  nincs ta rta lo m jegy zé
ke! Észrevették?)

Annak is örülök, hogy a TÁNCMŰVÉSZET 
már szinte teljesen színes. Az oldalak dizájnja 
ízléses, színviláguk kellemes és változatos. A 
lap mégis egységes, amit az elegáns struktú
rával: az oldalról oldalra ismétlődő fejlécekkel 
és a lógó szellemes megjelenítésével érnek 
el.

A képanyaga is kitűnő. Nem csoda: ezzel a 
lappal a társulatok és a táncszakma elismert 
fotósai működnek együtt. A z újak, a fiatalok 
szigorúan megválogatott képei pedig szintén 
megfelelnek a szakmaiság kritériumának. 
Megjegyzem, hallom, hogy van, aki kifogá
solja a lap színes oldalait, mert jobban tet
szik neki a fekete-fehér. Lelke rajta. Azt már 
100 éve is tudták. Miért is lenne korszerűbb 
-  legfeljebb  olcsóbb! -  a fekete-fehérre 
leegyszerűsített színes kép, mint maga a szín
padi fényektől megvilágított eredeti, amely az 
előadás hangulatát és a jelmezek árnyalatait 
adja vissza? Szerintem a felhasznált fotókkal 
és a tálalás módjával nemcsak a lap, de az 
olvasók is csak gazdagodnak. A korszerű 
digitális technikák idején valóban nem lenne 
szerencsés megfosztani őket a gyönyörű és 
szakmailag értékes color fotóktól, csak azért, 
hogy a divatos (de már éppen leáldozóban 
lévő) minimalizmus ízlését kiszolgáljuk.

Úgy tudom, Kaán Zsuzsa külföldről is min
dig színes fotókat kap a V ilágtük ör rovat 

kritikáihoz és tudósításaihoz. Vajon miért?
Nekik talán hihetünk!

***

Arról is értesültem, hogy a lapban levő hir
detések egyeseknek szintén szemet szúrnak! 
Jól tudom -  17. éve vagyok a kuratórium  

tagja - ,  hogy az NKA igazgatósága gyakran 
a főszerkesztő tudomására hozta: a lapot 
nem tartja el, csak támogatja! Ezt mindnyá
jan értjük! De hát ebben az esetben hogyan 
is lehet kifogásolni a hirdetések jelenlétét? 
Tudom, hogy a pályázat adatlapján Önök is 
rendszeresen érdeklődnek a hirdetésbevéte-

JEGYZET

lek iránt! És ha van hirdetés, az mégis prob
lémát jelent a támogatás odaítélésekor? Nem 
értem! Ráadásul, kérem, figyeljék csak meg! 
Kaán Zsuzsa mindig vezető országos cégekkel 
és intézményekkel tartja a kapcsolatot. Célja, 
hogy előttük is, nekik is népszerűsítse a pro
fesszionális magyar színpadi táncművészetet. 
Vajon éppenséggel nem a lap színvonalát 
bizonyítja, ha olyan kultúraközeli hirdetések 
jelennek meg benne, mint a M Ü PA, az O p e 

rabál, a Törley vagy a H erendi? De hiszen 
ezek hazánk hungarikumai! Vajon Önöket 
ez miért zavarja? Aki emiatt elmarasztalja a 
lapot és a főszerkesztő asszonyt, az nincs tisz
tában a célravezető marketingkommunikációs 
stratégiákkal. Miközben az általuk küldött és 
jóváhagyott „kreatívokat" vezető kommuni
kációs ügynökségek tervezik!

Végül hadd emeljem ki a protokoll-olda- 
lakat, amelyek a TÁNCMŰVÉSZET két saját 

ihletésű és saját rendezésű, nagyszabású gá 
laestjét illusztrálják a lap adott számainak ha
sábjain. Kaán Zsuzsa nagyon vigyáz arra, hogy 
mind a sajtótájékoztatók, mind a fogadások 
csak 1-1 oldalt vegyenek igénybe, ugyanakkor 
minden egyes táncprodukció ott szerepeljen a 
lapban! Soha nem hagy ki senkit! Páratlan 
atmoszféra árad ezekről a különleges gálaol
dalakról! Én, aki minden gálaesten jelen va
gyok, tanúsíthatom, a lap tökéletesen vissza
adja és felidézi mind a TÁNCPALETTA-gálák, 
mind a díjátadó EuroPAS-gálák hangulatát és 
színvonalátl A  protokoll-fotók (díszvendégek
kel, szponzorokkal és szakmai potentátokkal) 
pedig bepillantást engednek abba az 5 csilla
gos közéletiségbe, amely szintén a lap és a ki
adói alapítvány koncepciója és küldetése. Ezt 
nem lehet tőle elvitatni! De hadd szögezzem 
le: a TÁNCMŰVÉSZET ettől nem bulvár! Ettől 

olyan, mint a magyar táncművészet „diplo
matamagazinja"! Ha pedig a gálákhoz Önök 
adnának annyi pénzt, amennyiből megrende
zésük kitelik, akkor más lenne a helyzet! De 
a pénzmorzsák mellé nem kellene álszakmai 
kifogásokat felsorakoztatni!

Tiszte lt Tám ogatónk! T iszte lt Tánc
ko llég ium !

Az idén is jó szívvel ajánlom az Önök fi
gyelmébe a 41. évfolyamába lépő TÁNCMŰ
VÉSZET pályázatát -  a magyar táncművészet 
értékeinek dokumentációja érdekében és a 
jövő táncrajongóinak kedvéért és okulására.

Seregi László
A  M ag yar Á llam i O peraház  

vezető koreográfusa  
Kossuth-díjas, Príma Prim issim a-díjas, 

Érdem es és K iváló  m űvész 
A  TÁ N C M Ű V ÉSZET  védnöke

Budapest, 2009. október 20.
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jegyzete________
A 2010-ben már 41. évfolyamába lépő magyar 

szaklap, a TÁNCMŰVÉSZET érdekében fordulunk 
Önökhöz az alábbi ajánlással és kéréssel: a komoly 
hazai táncművészeti műhelyek: a balettművészet s a szín
padi néptáncművészet jeles központjainak képviseletében 
kérjük, hogy a nagy hagyományú szakiap 2010. évi meg
jelenését, a lap évi 6 számát szíveskedjenek a lap kiadói 
alapítványa által kérelmezett összeggel:

10.000.000,- Ft-tal, azaz tízmillió forinttal 
megtámogatni!

Ajánlásunkkal és kérésünkkel azért fordulunk Önök
höz, mert a jövőre nézve szeretnénk megelőzni egy olyan 
döntést, amelyre az elmúlt két évben már volt példa, és
amelyet mindkét alkalommal magának az oktatási 
és kulturális miniszternek, dr. Hiller Istvánnak kellett 
orvosolnia!

Miniszter úr a 2008. évi 3,5 milliós támogatást 5 mil
lió forinttal, a 2009. évi 5 milliós támogatást 3 millió 
forinttal korrigálta. A lap enélkül az utólagos miniszteri 
támogatás nélkül -  tehát ha csak Önökön múlott volna (!) 
-  még a szintentartáshoz szükséges anyagi bázishoz sem 
ju to tt volna hozzá!

Meggyőződésünk, hogy Miniszter úr döntése olyan egy
értelmű állásfoglalás, amely jelzésértékű üzenetet tük
röz! Kifejezi, hogy ez a folyóirat a mai magyar kulturális 
médiában az egész ország táncművészetét, s benne -  a 
tradíciók, az értékek tisztelete mellett -  a szakmai sok
színűséget képviseli! A lap kritikái olvasmányosak, mégis 
szakszerűek és érthetőek. Interjúi, riportjai, tudósításai ki
váló hazai és külföldi alkotó- és előadóművészek művészi 
munkásságát preferálják, és mindennemű bulvár-jelleget 
következetesen nélkülöznek!

Mivel ez a lap tánc-közéletünk dokumentációját is hiva
to tt betölteni, jogosnak tartjuk a lap által rendezett nagy
szabású gálák kapcsán 1-1 oldalon megjelenő személyisé
gek (politikusok, szponzorok, újságírók és táncosok) civil 
fotóinak megjelentetését is, hiszen mindez a PR-nak és 
marketingnek is fontos eszköze, miközben a jövő számára 
dokumentum értékű lenyomata lesz mai táncéletünk köz
életi történéseinek.

Örvendetes, hogy az 1991 óta megújult TÁNCMŰVÉ
SZET megőrizte, de tovább is fejlesztette kisformátumú 
elődje értékeit. Kivitelével és angol mellékletével pedig -  
nemzetközi mércével mérve is -  eleget tesz a korszerű for
mai elvárásoknak.

Ezért is szeretnénk, ha a kollégiumi döntés valóban 
a magyar táncművészet ügyét szolgálná, és általa „a 
szakma lapja" 2010-ben is megőrizhetné az évek óta 
ismert s az olvasók által megszokott minőségét és 
tartalmi gazdagságát.

a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke

Keveházi Gábor 
a Magyar Hivatásos Tánc- és 

Balettegyüttesek Egyesületének elnöke

£

MEGRENDELŐSZELVÉNY
Megrendelem a TÁNCMŰVÉSZET című folyóiratot a 2010.1. számtól 
kezdve 1 évre, kedvezményes áron, postaköltséggel. 6 szám előfi
zetési ára: 3850 Ft.
Ha Ön ezt a szelvényt* kitöltve beküldi a TÁNCMŰVÉSZET szerkesz
tőségébe (1300 Budapest 3, Pf. 142), akkor címére csekket küldünk.
Az előfizetési díj beérkezésétől kezdve Ön postán kapja meg lapunk 
6 számát!

név

irányítószám város, község

út/utca/tér házszám

telefon/fax

aláírás

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 
levélben nem kéri adatainak törlését nyilvántartásunkból.

‘A szelvényt fénymásolás után kitöltve is elfogadjuk.

Hazánk első és egyetlen folyóirata, ami 
nem csak a táncosoké, de csak a táncé!

Olvassa Ön is!
A kiadványban megjelent cikkek, fotók, grafikák 

a kiadó tulajdonát képezik. Átvételük, másolásuk, egyéb 
felhasználásuk egészében vagy részleteiben

a kiadó írásos engedélye nélkül nem lehetséges.
A lap lógója, szerkezete és kialakítási koncepciója 

szerzői jogvédelem alatt áll.

Állandó munkatársak:
Cserje Zsuzsa, Falvay Károly, Jálics Kinga,

Kaán Zsuzsa, Kálmán Tamás, dr. Körtvélyes Géza,
Kővágó Zsuzsa, László Zsuzsa, Mátai Györgyi,

M. Nagy Emese, Truppéi Mariann, Wagner István 
Külföldi tudósítók:

Forrai Éva (Anglia), Nádasi Myrtill (Anglia),
Téri Evelyn (Ausztria), Zalán Magda (USA, Olaszország) 

Állandó fotósok:
Kanyó Béla, Mezey Béla, Rollinger Károly 

Grafikus: Bottyán Marianna
\ _____________________ _ _ ______________________ /

Kedves Olvasók!
Aktuális lapszámunk részleteivel 

a www.tancelet.hu 
webcímen is találkozhatnak.
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űsorajánlat

Néptáncszínpadon:
ÚJ IFJÚSÁGI DARABOT MUTAT BE A HONVÉD TÁNCSZÍNHÁZ A TÖBB 
ÉVADON ÁT SIKERREL JÁTSZOTT EGRI CSILLAGOK UTÁN. A NEMZETI 
TÁNCSZÍNHÁZZAL KÖZÖS PRODUKCIÓ A KURUC KORBA KALAUZOUA 
EL A NÉZŐKET. A SIKLÓSI VÁRBAN ÉS A TENKES HEGY OLDALÁBAN 
ZAJLÓ, HOL IZGALMAS, HOL MULATSÁGOS TÖRTÉNETEKET A TENKES 
KAPITÁNYA CÍMŰ ZENÉS, KALANDOS TÁNCJÁTÉK ELEVENÍTI FEL DIÁKOK 
ÉS ÖRÖKIFJÚ FELNŐTTEK SZÁMÁRA. AZONOS CÍMMEL A MAGYAR 
TELEVÍZIÓ 1964-BEN KÉSZÍTETTE EL ELSŐ TÉVÉSOROZATÁT, AMELY
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l A művészeti vezető Zsuráfszky 
Zoltán koreografálja és rendezi a 
MÜPA Fesztivál Színházába megál
modott előadást. A 22 pár táncos 
mellett az egyesült Hegedős és 
Gázsa zenekar és a Honvéd Férfi
kar szólistái is aktív szereplői a da
rabnak. Lapzártakor még folytak 
a próbák. Zsuráfszky a hatalmas 
teremben díszletek nélkül, de már 
szekerek, hordók, székek és más 
kellékek között gyúrja egységgé 
a különféle táncjelenetet, dalt és 
dialógust. A próba szünetében 
azonban egy előzetes, az estet be
harangozó beszélgetésre is kész
séggel adott alkalmat.

-  Honnan az ötlet? Miért épp A 
Tenkes kapitánya?

-  Már az 1997-es Egri Csillagok 
bemutatása után fölvetődött, hogy 
mi lehetne az a magyar történelmi 
téma, amely eltáncolható előadás
ként a Gárdonyi-regény méltó folyta
tása lenne -  kezdi a visszaemlékezést 
Zsuráfszky Zoltán. -  Akkor, az előadás 
létrejötténél szoros alkotói kapcso
latban dolgoztam Novák Ferenccel. 
Említettem neki a Tenkest, amelyet jó 
ötletnek tartottunk mindannyian, de 
sok más bemutató, és az együtteseink 
fennmaradásáért vívott küzdelmek az 
évek során e lfe le jtették velünk.

Körülbelül egy éve kért föl ben
nünket a Nemzeti Táncszínház, egy 
új ifjúsági darab elkészítésére. Akkor 
került újra elő ez a régi műsorterv. Eb
ben Tata már nem akart részt venni, 
így a koreografálás mellett én vállal
tam a rendezést is.

TÁNCMŰVÉSZET 2009. 4.

-  Tudjuk, milyen hatalmas 
energiákkal veted bele magad 
egy-egy új műsor alkotásába. 
Szegeden, a Szabadtéri Játéko
kon már kipróbáltad magad ren
dezőként: tavaly nyáron sikerrel 
vitted színpadra a nagyszabású 
táncelőadást: a Benyovszkyt. A 
Monarchia és a Fekete-piros több 
mint két éve van műsoron. Ezeket 
eredetileg a külön repertoárral is 
rendelkező, de gyakran együtt is 
működő Honvéd Táncszínháznak 
és a Budapest Táncegyüttesnek 
készítetted. Vezetéseddel a Hon
véd Táncszínháznak nevezett 
hajdani két csapat napjainkra ösz- 
szeérett már?

-  Úgy érzem, igen. Maximálisan. 
Jelenleg több mesejátékban, táncszín
házi és autentikus műsorunkban van 
átjárás, azaz be tudnak állni táncosa
ink a „másik" tánckar repertoárjába. 
Összesen 30 előadást tartunk műso
ron. Ezeket vagy jelenleg is játsszuk, 
vagy felújíthatóak. A készülő táncjá
tékunk pedig, úgy gondolom, szerves 
folytatása azoknak a régi és újabb 
történelmi utazásainknak, amelyek a 
Keleti táncvihartól a Duna rapszódián 
át az említett Monarchiáig tartanak.

-  Kiket választottál alkotótár
saidnak?

-  Zeneszerzőnek Sebő Ferencet 
kértem fel, aki amellett, hogy kiváló 
előadóművész és zeneszerző, zenetu
dósként is fontos személyiség. Nem 
tért vissza a Vujicsics-féle zenéhez, 
ehelyett önálló alkotói folyamatban 
mélyült el a kuruc kor -  a „Csínom

NÉPTÁNC

Palkó" -  dallamvilágában, és nagy
szerű dalokat komponált az énekes 
szerepeket is alakító táncosaim és az 
énekkari szólisták számára. A szöve
geket Turczi István írta, a tánczenei 
szerkesztő zenei vezetőnk Árendás 
Péter. A jelmeztervező Debreczeni 
Ildikó nagyon szép, korhű jelmezeket 
készített. Tóth Kázmér remek díszle
tei között, remélem, élvezhető lesz a 
sok, már a TV-ből is ismert híres jele
net és kaland táncos változata. Úgy 
gondolom, a Honvéd Táncszínház 
által évek óta játszott mesejátékok 
már kellően megedzették a társasá
got színészileg is. Többüket is bát
ran kiállíthatom szöveget mondani, 
nemcsak táncolni-énekelni. A darab 
váltott szereposztásban készül, az 
első előadásokban azonban egyelőre 
csak az első mutatkozik be. De bízva 
a sikerben, mindkét szereplőgárda 
bizonyíthatja majd a tehetségét sok
sok előadáson át.

-  Milyen epizódokra hívnád föl 
a nézők figyelmét?

-  A nyitányra föltettem egy komp
lett csatajelenetet, a második részben 
pedig egy fáklyás táncot. Ezek fontos 
részletek. Mégis úgy hiszem, legin
kább az Eke Máté és Eckbert, vagy 
a Brukenbacker és Buga Jakab közti 
fricskák sorozata lesz az, ami -  a té
véjátékra is jellemzően -  nálunk is át
szövi majd az egész játékot. Mindez 
egyáltalán nem lesz erőszakos, sőt, 
reményeink szerint szellemes, kedves 
és humoros. Azt hiszem, ez az, ami a 
darab legfőbb erénye lehet.

Truppéi Mariann
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A Tenkes kapitánya
ZENTHE FERENC ÉS SZÍNÉSZTÁRSAI NAGYSZERŰ 
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Sebő Ferenc 
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„Nem veszhet el, amit 

ifj. Nagy Zoltán teremtett!"
Találkozás Zórándi Máriával, 

a Magyar Táncművészeti Főiskola új rektorával

Fotó: Kanyó Béla

ZÓRÁNDI MÁRIA A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÚJ 
REKTORAKÉNT MÁR FÉL ÉVET TÖLTÖTT EL EBBEN A POZÍCIÓBAN. 
A HÍRNÉV MEGŐRZÉSÉRŐL, AZ ÉRTÉKEK ÁTALAKULÁSÁRÓL, A 
FEJLŐDÉSRŐL, A MŰVÉSZKÉPZÉS ÉS ELITKÉPZÉS VISZONYÁRÓL, 
A SAJÁT KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁRÓL REKTORI SZOBÁJÁBAN 
EGY EGÉSZ DÉLUTÁNT VÉGIGBESZÉLGETTÜNK.

-  Ez alatt az idő alatt szü
lettek-e olyan tapasztalatok, 
amiket nem vártál, és beigazo
lódtak-e azok a remények, ami
ket vártál ettől a fantasztikus 
megbízatástól?

-  Nagyon nehéz erre válaszolni, hi
szen ez a télév valójában csak néhány 
hónapot jelent. Csupán a nyári idő
szakban kezdhettem el betekinteni a 
feladatok mélységeibe, az intézmény 
szervezeti kereteibe. Először olyan 
feladatsort kaptam, amelynek nagy 
része nem is szigorúan szakmai, bár 
azt hiszem, végtelenül fontos az okta
tási minőség fejlesztéséhez. Egyszóval 
színháztermünk korszerűsítésébe, il
letve egy régi álmunk: saját konyhánk 
megvalósítási folyamatába csöppen
tem bele. Örömmel számolhatok be 
arról, hogy a konyha a közelmúltban 
-  még ha csak próbaüzemmel is - , 
de elindult. Reményeim szerint nagy 
segítségemre lesz abban, hogy növen
dékeink olyan egészségesen étkezze
nek, ahogyan azt a világ gazdagabb 
tájain látjuk és tapasztaljuk. Színház- 
termünk pedig a kellő színvonalon 
tudja biztosítani a saját előadásokat. 
Ehhez kapcsolódóan van egy dédel
getett vágyam: szeretném létrehozni 
„az ifjú tehetségek színházát", ahol 
a zene-, a képző-, s talán a színház- 
művészettel közösen is megjelenhet a 
Táncművészeti Főiskola, ugyanakkor 
önálló bemutatkozásokat is tartanánk 
a hallgatók számára. S mivel finanszí
rozásunk nem lesz jobb az elkövetke
zendő időszakban sem, ezért mindent 
fel kell kutatnunk, és meg kell ragad

nunk, ami bevételt hozhat. Én ebben 
a színházi formában látom az egyik 
lehetőséget.

-  Tizennyolc évig a néptánc 
tanszéket, kinevezésed óta azon
ban az intézmény egészét veze
ted. Mennyire lehet felhasználni 
mindazt a tudást, melyet ez a 
múlt adott? Elképzeléseid szerint 
hogyan szeretnél alkalmazkodni, 
s a jövőben hogyan akarsz iga
zodni az egész intézmény szelle
miségéhez?

-  A pályázást megelőzően sokat 
foglalkoztatott ez a kérdés. Nem a 
saját pályázatom szempontjából, 
hanem messzebbre nézve: vajon mi 
is lesz a jövője ennek a főiskolának. 
Indíttatásom valójában nem is belül
ről jött: külső kérések, biztatások, tá
mogatások hatására gondoltam úgy, 
hogy ha ennyi ember a bizalmába 
fogadott, sőt, kéri és várja, hogy pá
lyázzak, akkor talán valóban alkalmas 
lehetek erre a megbízatásra. Minden
esetre bármilyen furcsán is hangzik 
a 21. században, a magam részéről 
mindezt szolgálatnak tekintem. El is 
mondtam az első szenátusi ülésen, 
illetve összoktatói értekezleten, hogy 
szolgálni szeretném ezt az intézményt. 
Az előrelépését ugyanúgy, mint a mű
ködését...

-  ...ahol az első néptánctago
zaton eltelt négy növendék-éve
det követő harmincöt évben az 
óraadó mestertől a tanársegédig 
mindenféle állást betöltöttél.

-  (gy van. A ranglétrát végigjár
tam, és az intézmény összes területén

tanítottam. Beleértve a balett-évfo
lyamokat, vagy a táncpedagógus- 
évfolyamokat is. Dózsa Imre, aki 
hosszú ideig volt főigazgató, már az 
első években a bizalmába fogadott, 
sőt, önálló feladatokkal is megbízott. 
Részt vállalhattam az intézmény főis
kolává válásában, a néptánctagozat 
főiskolásításában, a pedagógusképzés 
kiterjesztésében, az akkreditációban. 
Egyszóval a szakmai fejlesztés és ko
ordinálás minden egyes részében sze
reztem tapasztalatot. Nem lehet hát 
azt mondani, hogy számomra isme
retlen az egyik vagy a másik terület.

Az egész intézmény vezetését el
vállalni azonban teljesen más. Olyan 
óriási felelősség, ami néha nyomaszt 
is. Napjainkra nagyon nagyra nőtt 
az intézmény, miközben rá vagyunk 
kényszerítve, hogy még tovább fej
lesszük az egészet. Itt állunk két 
újabb akkreditáció előtt, a koreog
ráfusképzés, illetve a táncelméleti 
szakemberképzés vonatkozásában. 
És máris itt kopog az ablakon a dok
tori iskola előkészítésének feladata. 
Ezt pedig melyik oktatási intézmény 
valósítaná meg, ha nem a miénk? 
Ezzel egyidőben Marosvásárhelytől 
Kijevig azzal keresnek meg bennün
ket, hogyan tudnánk egy kihelyezett 
képzésen együttműködni velük azért, 
hogy mi segítsük az ő továbbfejlődé
süket is.

Egyébként hazai viszonylatban az 
egész honi táncművészetet jó lenne 
egyszer végiggondolni az alapfokú 
művészetoktatástól kezdve a legfel
sőbb szintekig, mivel ezek szorosan
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összefüggnek. Ha nem gondolkodunk 
közösen, akkor a törekvéseinknek 
sem lesz meg az igazi értelmük. Tud
nunk kell, merre haladunk; kit miért 
támogatunk. Emellett nemcsak né
zőkre és új előadói generációkra, de 
koreográfusokra és pedagógusokra is 
szükségünk van. Ha bárhol hiány lép 
fel, felborul a gépezet.

A világ változásai szintén állandó 
feladatokkal „bombáznak" bennün
ket. Az a kettősség nehezedik ránk, 
hogy miközben a mindennapok mun
káját a lehető legmagasabb szinten 
kell ellátnunk, az elit-képzés színvona
lát is folyamatosan fejlesztenünk kell: 
a nemzetközi versenyeken továbbra 
is eredményesen kell szerepelnünk; 
ráadásul a jövőképet is úgy kell kiala
kítani, hogy az megfelelően perspek
tivikus legyen a leendő táncművészek 
számára. Mindehhez még a miniszte
riális rendszerek feltételeinek is meg 
kell felelni. Nos, ez az egész így együtt 
elég nehéz és bonyolult.

Mégis úgy érzem fél év után, hogy 
egyrészt nagyon jó vezető társaim, 
kollégáim vannak, akik ugyanezen cél 
érdekében küzdenek, másrészt a visz- 
szajelzések is jók.

-  Rólad? A te munkáddal kap
csolatban?

-  Igen. S azt hiszem, talán azért, 
mert -  még ha ez szerénytelenségnek 
tűnne is - ,  sokan örülnek, hogy van 
egy határozott, de nyitott és elszánt 
vezető, aki mindezt a sok célt valóban 
szeretné megvalósítani. A magam ré
széről az együttgondolkodás híve 
vagyok. Nálam mindig nyitva az ajtó; 
minden kéréssel, problémával, de öt
lettel is meg lehet keresni. Gyorsan 
változik a világ; ezért semmit nem 
szabad rugalmatlanul kezelni.

-  Mindez tökéletes vezetői 
koncepciónak tekinthető, mégis 
fel kell tennem egy kényes kér
dést, érintve egy kényes terü
letet. Akik esetleg nem voltak 
biztosak abban, hogy téged kell 
megválasztaniuk, azok egyet
len dologtól féltek: a balettmű
vészetet féltették. Azt mond
ták: egy néptáncos biztosan a 
néptáncoktatást és a néptánc
művészet fejlesztését fogja pre
ferálni, holott a MTF eredetileg 
az Állami Balett Intézet, s jelen
leg annak az utódintézménye. 
Egyáltalán milyen viszonyban 
állsz a balettművészettel?

-  Bár ez elég szubjektív dolog, 
most elárulom, hogy szakmai ta 
nulmányaimat három és fél évesen

klasszikus balettel kezdtem, és tíz 
éves koromban az álmom a Moszkvai 
Nagyszínház volt. Egyszóval balerina 
szerettem volna lenni! Felvételiztem 
is a Balettintézetbe, és az akkori két
ezer jelentkező gyerekből bekerültem 
a huszonkettőbe, és a következő vá
logatáskor, a tizenhatból estem ki. 
Borzasztóan el voltam keseredve. De 
tovább táncoltam egy munkaközös
ségnél, majd tizennégy évesen, ami
kor elindult a legelső néptánctagozat, 
ismét jelentkeztem.

Eredetileg tehát balerinának készül
tem. S hogy ez mennyire így van, jól 
mutatja, hogy a mesterképzésre be
iratkozva is két szakot választottam: a 
klasszikus balettet és a néptáncot.

-  Ezek után már értem, miért 
mentél át az Állami Népi Együt
tesből az ott töltött hét év után a 
Budapest Táncegyüttesbe.

-  Mert szerettem volna kipróbálni 
magam más stílusokban is, és ehhez 
Kricskovics Antal nyújtott lehetőséget. 
Az ő vezetésével mást, például mo
dern tánctechnikát s a néptánc újabb 
útjait is lehetett táncolni.

Érdekes módon, az évek múlásá
val azonban egyre inkább azt érzem, 
hogy a táncművészet egyetlen egysé
get alkot. Pedagógusként is azt val-

Dg®*

Szilcsanov- 1
Vavrinecz: *
Kalotaszegi páros 
Zórándi Mária 
és Schleer Zoltán

Kricskovics-Pergolesi: Magány 
Táncolja Zórándi Mária 
(a háttérben: Papadimitriu Filipasz)
A fotók a Budapest Táncegyüttes tulajdona
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lom, hogy először táncos valaki, és 
csak azután következik az ágazat, a 
nyelvezet és a stílus.

-  És ami a klasszikus balett jö
vőjét és irányát illeti?

-  Nos, a Balettintézetből átformá
lódó Magyar Táncművészeti Főiskola 
vezetőjeként mindenkit meg szeret
nék nyugtatni afelől, hogy nem áll 
szándékomban a magyar néptáncot a 
balettművészettel szemben előtérbe 
helyezni. Ugyanakkor azt gondolom, 
hogy egy magyar táncművésznek a 
magyar néptáncot ismernie kell! Ez 
az én világlátásom, ami, remélem, 
nem téves. Hiszen a globalizáció ko
rában és a világ jelenlegi kultúrájában 
mindenhol keresik azokat az egyéni, 
sajátos ízeket, amelyektől az egyik 
táncos más, mint a másik. Lehet, hogy 
mindketten a Diótörőt, A bajádért, 
vagy a Paquitát táncolják; ugyanazt, 
és mégis másként, valami sajátosan 
egyéni színnel. Azt hiszem, ezeket 
a nüanszokat a legegészségesebb 
módon épp a saját nemzetünk tánca 
tudja megadni. Arról nem is beszélve, 
hogy a néptáncnak ritmikailag is, di- 
namikailag is óriási képességfejlesztő 
hatása van.

Természetesen nem értek a 
ba le ttrepertoár azon mélységei
hez, amelyekhez az operaházi elő
adóművészek ju to ttak  el, akik a 
balettszerepeken nőttek fel. De hát 
nem is ez a feladatom. Éppen ezért 
nagyon örültem , amikor Szakály 
György készséggel vállalta a művé
szeti rektorhelyettesi pozíciót.

Az említett szakmaiságot ugyanis 
olyan művésznek kell biztosítania, 
mint ő, aki a magyar és az egyetemes 
táncművészeinek egyaránt jeles kép
viselője.

-  A növendékek művelődése, 
kultúrálódása és a tánc tudo
mányos oldala viszont szintén 
a te feladataid közé tartozik. A 
közeljövőben egy fontos kon
ferenciára is sor kerül. Hogyan 
viszonyulnak a munkatársak az 
elmélethez, és hogyan fogadják 
a növendékek azokat a tudo
mány-morzsákat, amik eljutnak 
hozzájuk?

-  Emlékszem, amikor nem vettek 
fel, édesapám azt mondta: örül, mert 
aki meg tudja a fejével keresni a kenye
rét, az ne a lábával keresse! Akkor na
gyon haragudtam erre a reflexióra, de 
idővel megértettem, hogy számtalan

igazság is rejlik benne. Valóban: tánc
művészként miért ne lehetne a tánc 
valamilyen tudományos vagy szakági 
területén is méltón megjelenni? Sőt, 
azt gondolom, erre csak azok képesek, 
akik a táncot meg is élték. Boldog va
gyok, hogy magam is elvégeztem egy 
doktori iskolát, mert azt gondolom, a 
szemléletük is más lesz azoknak, akik 
megismerték s megszerették a tánc 
mélységeit annak elméleti vonatko
zásaiban is. Hiszen egyre nagyobb 
szükség van arra, hogy a táncosok 
minél tudatosabban készüljenek a 
művészpályát követő életszakaszra. 
Ha nyugatra kikerül egy táncos, kül
földi ismeretekkel is kell rendelkeznie. 
Meg kell szereznie azt a jártasságot, 
ami ahhoz szükséges, hogy a jelen és a 
jövő művészeként bárhol nyilakozzon 
és megjelenjen. Fontosnak tartom, 
hogy növendékeink olyan főiskolai 
tárgyakat is tanuljanak, amelyek to
vább nyitják szellemi érdeklődésüket, 
segítik a későbbiek során pedagógusi 
továbblépésüket. Ha pedig valamelyi
küket épp a koreográfia érdekli, akkor 
jártasnak kell lennie a zene, a jelmez, a 
díszlet területén is.

-  A lecke tehát fel van adva!
-  Sőt, azáltal, hogy az érettségi 

egységesedik a gimnáziumok-ban, 
itt is meg kell felelni az általános 
kritérium oknak. S mivel a hazai 
művészeti fe lsőoktatás terü letén 
mi maradtunk egyedül „fő isko la ", 
ki kell harcolnunk a szakma s e 
komplex művészeti ág egyenrangú
ságát és megbecsülését. Ez viszont 
csak akkor lehetséges, ha lerakjuk 
a megfelelő alapokat. Szerencsére 
az elmúlt években el is indult ez a 
folyamat. Például szervezünk tánc- 
tudományi konferenciákat, amelyek 
során a táncművészet különböző te
rületei újszerű megközelítésben ke
rülnek elemzésre. Nagy örömömre 
szolgál, hogy a novemberben lezajló 
második konferenciánkon egyre 
több hallgató is bemutatja saját ku
tatómunkájának eredményeit.

-  Lehet-e ez akár az egyetem
mé válás egy lépcsőfoka?

-  Remélem, igen. Kb. másfél évvel 
ezelőtt elindult egy folyamat, aminek 
most ju to ttunk a végére, s az első 
eredményt is elértük. A tervek szerint 
a MTA-n egy új munkabizottság, egy 
tánc-albizottság születik. Ez már az 
„előszobája", a feltétele annak, hogy 
a tánc végre önálló tudományágként

jelenjen meg a Magyar Tudományos 
Akadémián.

-  Beszéltél a nemzetköziség
ről, a sokoldalúságról, a tudomá
nyos fejlesztésről, a növendékek 
„emberként" való kezeléséről. 
Jól hallom? Úgy érzem, ez az a 
szemlélet, amit ifj. Nagy Zoltán 
rektorsága hozott be a főiskola 
légkörébe. A még 2007 elején 
vele készített exkluzív interjúban 
rendkívül meggyőző volt mind
az, amit ő akkor tervezett. Most 
ugyanezt élem át Veled is.

-  Nagyon örülök, hogy ez szóba ke
rült. Amikor Zolit megválasztották, alig 
egy hét múlva behívott, és arra kért, 
segítsek neki. Nagyon rövid idő alatt 
kiderült, mennyire azonosan gondol
kodunk. Ugyanazt képzeltem számos 
dologról, amit ő, de neki nem sikerült 
megvalósítania. Beteg lett, és sajnos, a 
tragikus halálhír is borzasztó gyorsan 
elért bennünket. Remélem, én nem az 
ő útját követem majd ebben a vonat
kozásban, bár valóban hihetetlen nagy 
energia szükséges az itteni munkához. 
De azért egyet el kell mondanom. Ami
kor Szakály Györggyel, Bolvári-Takács 
Gáborral és az édesapával: Nagy Zoltán
nal o tt álltunk a temetésen, egymásra 
néztünk, és azt mondtuk: „nem veszhet 
el, amit ifj. Nagy Zoltán teremtett! Ne
künk ezt az utat kell folytatnunk. Mert 
rengeteg érték van benne, minden célja 
jó, és nagyon fontos az intézmény jö 
vője szempontjából."

Azóta is eszerint dolgozom. Azt hi
szem, egy igazán művészi mentalitású 
intézményben fontosak a példaképek, 
de az is, hogy olyan emberi kapcso
latban álljunk a növendékekkel, ami 
lehetővé teszi, hogy tudjunk tőlük kö
vetelni. Őszinteség és bizalom nélkül 
ez nem valósulhat meg. Nekik meg 
kell érteniük, hogy a napi küzdelmek
kel együtt kell élniük, ám a csoda is az 
övék lesz, akár minden nap! Ez a felis
merés viszont olyan speciális nevelést 
igényel, amit nem is tudnék mihez ha
sonlítani. Azt hiszem, ifj. Nagy Zoltán 
mindezt hasonlóképpen gondolta. 
Ezért meggyőződésem, hogy amit ő 
elindított, az lesz az igazi jövője ennek 
az intézménynek.

Ha pedig ehhez a magam részéről 
bármit még hozzá is tudok tenni, azt 
boldogan vállalom; és talán egyszer 
majd azt is érezhetem, hogy a hivatá
somnak meg tudtam felelni.

Kaán Zsuzsa
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Perspektívák az új évezredben
a táncművészetben, a táncpedagógiában 

és a tánckutatásban
Egészségpedaqógia szekció
Időpont: Előadó: Előadás cím: Szekcióvezető
2009. november 6. (péntek) 
9.30-11.00

Dr. Mády Ferenc főisk. tanár, MTF Balesetek a tánc oktatása során és azok megelőzése Macher Szilárd

Gáspár Emese óraadó, MTF Egészséges életmód érdekében végzett attitűdformálás lehetőségei a táncművészképzés 
területén

Doma Kata fh. MTF Az egészséges táplálkozás gyermekkorban

Tánc- és színház-antropológia szekció
2009. november 6. (péntek) 
14.15-16.45

Dr. Ungvári Zrínyi Ildikó egy. doc., Marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem A gesztusnarratíva és az energia. Antigoné gesztus-elemzés Lőrinc Katalin

Dr. Bob Fülöp Erzsébet eqy.tanár Marosvásárhelyi Színházművészeti Eqyetem „Minden szétesett''-színészi testqesztusés kontextus
Csép Zoltán ts., Marosvásárhelyi Színházművészeti Eqyetem Testképek /  képtestek Robert Wilson színházában
Dóka Krisztina tsm. MTA Zenetudományi Intézet Gondolatok a maqyar táncfolklór akkultúrációjáról
Dr. Mízerák Katalin PhD, főisk. doc, MTF Az ázsiai előadóművész testének fegyelmezése és felszabadítása

Művcszctpszichológia szekció
2009. november 6. (péntek) 
930-12.00

Dr. Séra László ny. főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola, Dr. Bernáth László
PhD. főisk. doc MTF

Tükörrel vagy tükör nélkül; mozgásészlelés és képzelet a tánckészségek elsajátításában 
és gyakorlásában

Dr. Fügedi János

Deák Anita ts., PTE BTK Pszichológia Intézet
Dr. Tóth Lilla tfm., Kaposvári Egyetem, Dr. Bernáth László PhD, főisk. doc, MTF., 
Boqner Péter eqy. tanár, Kaposvári Eqyetem Révész Györqy eqy. doc. PTE

Érzelmi ingerek hatása a kognitív teljesítményre

Sátor Nóra ts. MTF Katedrálisablakok: egy művészetterápiás technika új perspektívák felfedezésének 
szolgálatában

Krisztián Áqota ts., ELTE PPK Vizuális fejlesztés a diszkalkulia terápiájában
Dr. Gyebnár Viktória főisk. doc., ELTE PPK TCT a vizuális tehetség szűrésére kifejlesztett teszt bemutatása

Életreform szekció
2009. november 6. (péntek) 
14.00-1530

Dr. Németh András egy. tanár, az MTA dr., MTF A reformpedagógia és életreform kapcsolata Dr. Bernáth László

Kovács Henrik adi., MTF A Gyönqyösbokréta-mozqalom hatása a kor táncművészeire és társadalmára
Bányász Tilda Ph.D hallgató, ELTE PPK Dl A húszas évek zenepedagógiai mozgalmai és az életreform

Táncpedagógia szekció 1. ülés
2009. november 6. (péntek) 
15.45-17.15

Széli Rita óraadó, MTF Alkotói és pedagógiai lehetőségek a reneszánsztól a 18. századig terjedő időszak 
táncanyagában

Dr. Antal László

László Attila óraadó, MTF Aktuális nemzetközi viselkedés-kultúra és protokoll az európai művészetoktatásban és 
táncpedaqóqus képzésben

Bolya Annamária adj. MTF Fontos képességek fejlesztése a pedagógus-képzésben:Ritmikai pontosság és a zene 
táncban való interpretálása

Táncpedagógia szekció 2. ülés
2009. november 7.
(szombat) 930 -1130

Macher Szilárd egy. doc., MTF A tudományos szemlélet szükségessége a balett-oktatásban -  balettmesterek kihívásai 
a XXI. században

Szakály György

Gál Eszter művésztanár, MTF Testtudati munka
Lévai Péter adj., MTF Modul óravezetés a művészeti alapoktatásban: a készség- és képességfejlesztés új 

perspektívái
Túri Sándor ts., MTF A magyar táncművészképzés helyzete a bytomi és a helsinki nemzetközi versenyek 

tükrében
▼

Táncpedagógia szekció 3. ülés
2009. november 7.
(szombat) 11.45-13.15

Dr. Fügedi János PhD, egy. doc., MTF A magyarországi táncjelírás pedagógia megújításának kezdetei Dr. Jakabné
Dr. Zórándi Mária

Dr. Antal László nyug. főisk. doc., MTF Hallgatók szakválasztásának attitűdbeli és motivációs tényezői a Magyar Táncművészeti 
Főiskola szombathelyi taqozatán

Zomboriné Pánczél Anikó adj., MTF Az Orff Zenei Műhely múltja és jövője Főiskolánkon
Detvay Zsuzsanna adj. MTF A művészet és a nevelés; a tánc és a színházi előadás hatásvizsgálata

Tánckutatás szekció
2009. november 7.
(szombat) 9.30-11.30

Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária egy. tanár, MTF Bevezetés a magyar színpadi néptánc történetébe Dr. Mizerák Katalin

Dr. Forqács Dávid Péter tm., Universitát Wien Vázlatok a tánc szociológiájához I.
Dr. Bolvári-Takács Gábor főisk. tanár, MTF Az intézménytörténeti kutatások dimenziói és távlatai a Magyar Támcmővészeti

Főiskolán
Major Rita főisk. tanár, MTF „Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!”  -  A francia tánckutatás perspektívát kínáló 

tanulságai

Non-verfoális kommunikáció szekció
2009. november 7.
(szombat) 11.45-13.30

Zsámboki Marcell főisk. doc, MTF A tánc m int metakommunikáció Dr. Németh András

Lőrinc Katalin eqy. doc., MTF A non-verbalitás jelentősége a pedaqóqiái helyzetben (tapasztalatok a balett teremből)
Dr. Károly Róbert főisk. maqántanár, MTF „ . .  .tőlünk hány fényévre található a Webern-qalaxis?''(Maurice Bejárt)
Gaál Mariann adj. MTF Tánc és Film, avaqy a mozqás és a két dimenzió találkozása

13.40 A konferencia zárása Zárszó mond: Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária Km.: MTF Singers
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a  tatár származású  balettművész, ajdar 
AKHMETOV NEVE ISMERŐS A HAZAI BALETTRAJONGÓK 
SZÁMÁRA, HA NEM MÁSRÓL, HÁT ONNAN, HOGY MÁR 
NÉGYSZER VENDÉGSZEREPELT A BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
BALETTGÁLÁN. A KANADAI ALBERTA BALLET, MAJD TÖBB 
MOSZKVAI BALETTEGYÜTTES SZÓLISTÁJA S A VILÁG 
LEGHÍRESEBB BALETTGÁLÁINAK ÜNNEPELT SZTÁRJA 
A NYÁR FOLYAMÁN A MAGYAR NEMZETI BALETT 
TÁNCOSAINAK TARTOTT TRÉNINGET. A SZEPTEMBERI 
BUDAPESTI VILÁGSZTÁROK BALETTGÁLÁN A KÖZÖNSÉG 
ÖTÖDSZÖR IS MEGCSODÁLHATTA. EZÚTTAL ANNAK 
A SZÓLÓNAK AZ ELŐADÁSAKOR, AMELYET A

L BALETTIGAZGATÓ KEVEHÁZI GÁBOR SZEMÉLYESEN AZ Ő
1H SZÁMÁRA KOMPONÁLT.

-  A magyar közönség először 1994-ben találkoz
hatott Önnel, az elmúlt 15 évben pedig az egész 
világot bejárta...

-  Őrült időszak volt ez az életemben. Több nemzet
közi balettversenyen is kiemelkedő helyezést értem el 
még a Gorbacsov-érában, s ezután egyre több meghí
vást kaptam. Először a Royal New Zealand Ballet társu
latához szerződtem egy évadra, majd öt évig a kanadai 
Calgary-ban táncoltam, az Alberta Ballet szólistájaként. 
Ezután tértem vissza Oroszországba. S nemcsak táncol
tam, de elkezdtem tanítani is, és szerveztem egy gálát 
is a Mariinszkij Színház és a Bolsoj táncosaival. Közben 
megszületett a lányom, aki most nyolc éves és három 
hónapos.

-  Korábban lapunknak azt nyilatkozta, hogy 
szerencsés volt, amiért a világhírű orosz táncos és 
koreográfus Jurij Grigorovics tanítványa lehetett. 
Véleménye szerint ő -  hetvenkétévesen -  még min
dig olyan meghatározó alakja az orosz táncéletnek, 
mint az elmúlt 30 évben volt?

-  Jurij Grigorovics jelenleg a Bolsoj Balett koreográ
fusaként működik, s szerintem -  annak ellenére, hogy 
már nem ő a társulat művészeti vezetője -  még mindig 
ugyanolyan hatással van az orosz balettéletre, mint ko

rábban. Az emberek szeretik őt. Koreográfiái: A diótö
rő, a Spartacus, a Rettegett Iván és az Aranykor pedig 
egyszerűen lenyűgözőek. Idős kora ellenére a mai napig 
igen elfoglalt, mert sok együttes akar dolgozni vele, s 
még mindig számos meghívást is kap különböző nem
zetközi balettversenyek zsűrijébe.

-  Néhányan úgy gondolják, hogy a klasszikus 
balett ideje leáldozóban van, hiszen a világon egy
re kevesebb a nagylétszámú együttes. Ön szerint 
biztosítva lesz az utánpótlása ennek a művészeti 
ágnak?

-  Régóta tanítok, s nap mint nap találkozom a nö
vendékekkel. Azt látom, hogy rajonganak a balettért. 
Nagyon sok tehetséges fiatallal dolgozom. Látom, mi
lyen lelkesedéssel nézik videón a korábbi előadásokat, és 
hogy mennyit „tú lóráznak" önként a balett-termekben, 
csakhogy minél jobbak legyenek. Tehát Oroszországban 
épp az ellenkezőjét tapasztalom az említett negatív ten
denciának. Az elmúlt években számos új balettegyüttes 
alakult. Nézetem szerint a klasszikus balett iránt mindig 
lesz kereslet!

-  Oroszország a klasszikus balett bölcsője, de mi 
a véleménye a modern orosz balettegyüttesekről 
és alkotókról?
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-  Ez nehéz kérdés, mert mi elsősorban a klasszikus 
lépésanyagot tanultuk meg, ezért nincsenek igazán jó 
modern koreográfusaink. Egyedül talán Boris Eifman 
a kivétel, aki egészen különleges. A fiatalok közül pe
dig Szergej Bobov nevét említeném, aki korábban a 
Bolsoj szólistája volt, és jelenleg Krasznodarszkban 
balettigazgató. Nem igazán modernek a koreográfiái, a 
stílusát inkább neoklasszikusnak mondanám, mégis úgy 
érzem, hogy amit csinál, az nagyszerű.

A többiek, akiknek alkalmuk nyílt Európában és az 
Egyesült Államokban is dolgozni és tanulni, mostanában 
azzal próbálkoznak, hogy saját társulatot alapítsanak. 
De nekik is még időre van szükségük. Ezek a koreográfu
sok jelenleg inkább rövid, 6-10 perces koncertszámokat 
készítenek, és nem egész estés darabokat.

-  Ön ezúttal már a harmadik alkalommal tart tré
ninget a Magyar Nemzeti Balett együttesének. Mi 
a szakmai véleménye a magyar társulatról?

-  A szólisták nagyon tehetségesek, s a kartáncosok 
sokkal jobbak, mint a legtöbb együttesnél, amelyekben 
korábban dolgoztam. Mégis úgy vélem, a társulatnak 
szüksége lenne még egy olyan, igazán férfias első szó
listára a komoly, romantikus és klasszikus férfi főszere
pekhez, mint amilyen ifj. Nagy Zoltán volt... Viszont a 
jelenlegi női és férfi szólisták felkészültsége tökéletesen 
megfelelő.

-  Szerencsére nemcsak a társulat művészei, ha
nem a közönség is találkozhatott Önnel, hiszen az 
idei Világsztárgálán Keveházi Gábor „Dead Love" 
című koreográfiáját adta elő, hatalmas sikerrel.

-  Keveházi Gábort a 90-es évek elején ismertem meg, 
amikor első ízben jártam Magyarországon. Majd néhány 
éve Helsinkiben, egy balettgálán találkoztunk újra, ami
kor is sokat beszélgettünk a balettművészet helyzetéről 
és a magyar együttesről is. Gábor azután hívott meg Ma
gyarországra, és arra kért, tartsak gyakorlatot a Magyar 
Nemzeti Balett számára. Idén pedig egy koreográfiát is 
készített nekem, ami igazi megtiszteltetés volt a szá
momra.

-  Ön elérte mindazt, amire egy balettművész 
vágyhat: ezüstérmet Osakában, majd New York
ban; aranyérmet Budapesten, sőt, a Grand Prix-t 
is Rietiben és Luxemburgban. Vendégműyész volt 
Tokiótól Dél-Koreáig, Új-Zélandtól Los Angelesig. 
Szakmai múltja -  a közelmúltat is beleértve -  fé
nyes volt és gazdag. Vajon hogyan képzeli el a jö
vőjét?

-  Nemrég épültem fel egy operációból, s nagyon örü
lök, hogy újra táncolhatok. Igaz, hogy a világ számtalan 
balettszínpadán megfordultam. Versenyeztem, előadó
ként főszerepekben mutatkoztam be és gálákon is tán
coltam, de még többre törekszem: tele vagyok energi
ával, és balettet szeretnék alkotni. Nem a pénz miatt, 
hanem mert egyszerűen mindig érdekelt, hogy valami 
újat hozhassak létre.

Szerencsére a feleségem sokat segít, és tolerálja, hogy 
kevés időt tö ltök otthon. Tehát, ahogyan korábban, úgy 
-  azt hiszem - ,  a jövőben is utazni fogok egyik városból 
a másikba, ám ha lehet, már koreográfusként: szeretnék 
izgalmas táncműveket létrehozni és persze a tanítást is 
folytatni.

Kálmán Tamás
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A M ÁGUS M EGHALT, DE TÁRSULATA ELEVEN . GYÖ N YÖ RŰ  A TESTÜ K , HIBÁTLAN 
AZ A LKA TU K . TEH ETSÉG Ü KTŐ L ÉS TU D ÁSU KTÓ L FELRA G YO G  A SZÍNPAD, AHOVA 
C SA K  LÉPNEK. 2002-BEN  A VÍGSZÍNHÁZI, 2006-BAN  AZ ERKEL SZÍNHÁZI M Á SFÉL
ÓRÁS PRO D UKCIÓ  IS SZEN ZÁCIÓ S VOLT. G O M BÁR JU D ITTAL EG YÜ TT  SÍRTUN K, 
AM IKO R A TÁN CO SO K KÖZÖTT JO RGE DONN FELTŰNT A FILM VÁSZNON. EKKO R 
ÉRTETTEM  MEG M AURICE-T, EKKOR ÉRTETTEM  MEG MINDENT. AZT, H O GY BÉJART 
AZ EGÉSZ SHOW -T EZÉRT A HÁROM -NÉGY PERCÉRT CSINÁLTA. EZÉRT TALÁLTA KI! 
ÉS EZÉRT MINDEN TÁN CO SA IS HAJLANDÓ VOLT ODAADNI M AG ÁT NEKI ÉS DONN-

A sajtótájékoztatón tombol a nyár. A rekkenő hőségben 
és a helyszínül választott, értelmetlenül kicsiny presszó 
zsúfoltságában szinte ájuldoznak az újságírók, de a tán
cosok is. Vezetőjük G/7 Roman, aki Béjart megbízásából 
már 2002-ben, a Béjart Ballot Lausanne első budapesti 
vendégjátéka idején a társulat igazgatóhelyettese, Béjart 
halála óta művészeti igazgatója, s mellesleg az együttes 
első szólistája is. Készséggel, türelmesen válaszol -  lapok
nak, internetes portáloknak, TV-nek. Sőt, miután gyorsan 
megdicsérem a Vígszínházban nyújtott alakításait, még 
szakszerűbben nyilatkozik. Elmondja, hogy a hatalmas 
Béjart-repertoárból meg szeretné tartani a legjavát. Kollé
gáival hűek akarnak maradni Maurice-hoz, de nem akar
nak múzeumot létrehozni. Ezért mindig új szempontok 
szerint válogatják a széles horizontú, tág keresztmetszetű 
műsorokat. A hozzánk hozott program: a

L'Amour -  La Danse
ami Szerelem is, Tánc is, szintén így készült, már 2005- 
ben! „M a jd  meglátja!" -  biztat mosolyogva. -  „A  téma 
hálás. A program izgató, erotikus és mindig aktuális. Igazi, 
nyárra való, m int a Szerelem." Azután mesél tovább: a 
Béjart-klasszikusokból szezonról szezonra elővesznek né
hányat, és igyekeznek a csúcson tartani. A saját koreográ
fiájáról szólva pedig fontosnak érzi, hogy ezt már Maurice 
is ismerte és úgy érzi, elfogadta. A repertoárt végül úgy 
szeretné korszerűsíteni, hogy a ma élő nagyoktól, pél
dául Mats Éktől, vagy Jean-Christophe Maillot-tő\ is kér 
hozzá új műveket. „Csak így lehet elkerülni, hogy megáll
junk a fejlődésben. Azt hiszem, ezt Béjart sem szeretné. 
Persze, hogy ki méltó arra, hogy 'befogadjuk', ez nehéz 
kérdés és nagy felelősség. Igyekszem igényesen válogatni 
és rendelni! Hisz a kollégáimnak sem mindegy, hogy m it 
táncolnak! A Béjart Bal let Lausanne rangja és közönsége 
mindnyájunkat kötelez!"

* * *

A második előadásra érkezem. Szegedre utazva a vonat 
versenyt fu t az év legveszedelmesebb viharával. A zivatar 
épp dél felé, Szegedre tart. Épp aznap és épp akkor. A 
szállodában először azzal fogadnak, hogy elmarad az elő
adás. Azután újabb hírt kapok: nem marad el, csak ké
sőbb kezdődik. Közben a szervezőktől megtudom, hogy

Gilt lenyűgözte, de meg is rémítette a Dóm tér mérete 
és atmoszférája. Mivel merész és erőteljes indítást akart; 
hatásosabbat, mint amire a Rómeó-pas de deux-k a há
romszor két táncossal képesek, ezért még a műsort is 
megváltoztatta. A jegyhez meg is kapom az új sorren
det: a Le Sacre du Printemps (Sztravinszkij) nagy tömeget 
megmozgató fináléja lesz a Szerelemtánc címmel hirde
tett program kezdőszáma, s csak ezt követik a különféle 
Béjart-produkciókból kiemelt és összefűzött részletek. Az 
operaházunkban

Tavaszünnep
címen, Budapesten is évekig játszott, egyetemes Béjart- 
etalon, amit ő utána újrakomponálni már nem is igen ér
demes ezúttal is kitűnően érvényesül. A beszállingózó 
nők csapata élén, a Kiválasztott lány kiáltásától indul 
a Tánc. Berohan a Kiválasztott ifjú, és puszta pillantása 
megbénítja áldozatát. A férfi hódít és elragad, a nő véd
telen és megadóan tűri sorsát. A közönség még fel sem 
ocsúdik, és máris tanúja lesz a 12 testtrikós pár szeretke
zésének, a két szólista egyesülésének, az impozáns vég
pózban a Szerelem diadalának.

Gil Roman újrarendezése éppoly gondos, mint a Mes
ter szerkesztése; az eredmény mégsem elég izmos. És 
nem azért, mert közben mindnyájan megfagyunk, és mert 
mindenki az eget is nézi. Hanem, mert a kitűnő táncok s 
táncosok show-ja egy aréna körszínpada vagy a kőszín
házi intimitás után kiált!

A Rómeó-pas de deux-k gyönyörűek, de elvesznek a 
hatalmas térben; a Heliogabale merészen groteszk kettő
sénél is csak a tánc pajzán humora élénkíti fel a közönsé
get.

A nagyformátumú produkciókból kiválasztott részletek 
szereplői később is, gyakorta visszatérnek, és beszerve
ződnek a többi részletbe, így úgyszólván mindenki min
dig szerepel, és az egésznek lesz egy sajátos dramaturgiai 
gondolatsora. A 10 Béjart-produkció 16 táncblokkjának 
egymásutánja azonban akkora mennyiség, hogy már ön
magában is elegendő lenne akár egy kétrészes esthez.

Persze még így is emlékezetes marad a nálunk is elhí- 
resült, Egy vándorlegény dalai című Mahler-kettős (még 
akkor is, ha itt, érthetetlen fordításban, mint A bolygó
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NAK TESTESTÜ L-LELKESTÜ L. HIHETETLEN CSAPATSZELLEM , HIHETETLEN BIZALOM , 
HIHETETLEN KO LLEG IA LITÁ S! 40 RA G YO G Ó  TÁNCO S EG YÜ TT AZ ERKEL SZÍNHÁZ 
SZÍNPADÁN. ÉS MINDEZ DONNÉRT, AKI A LEG FÉN YESEBB  C S ILLA G , DE AKI MÁR 
NINCS KÖ ZÖ TTÜ K! A BUDAPESTI KÖZÖNSÉG TOM BOLT A G YÖ N YÖ R Ű SÉG TŐ L. 
NÉMELY M ÉDIA ÖVÖN ALULI ROSSZINDULATA HIÁBA AKARTA PORIG ALÁZNI ŐKET, 
K IB ÍRTÁK . LEPERGETT RÓLUK.
2009 NYARÁN ÚJRA ELJÖTTEK MAGYARORSZÁGRA, ÉS ODAADÁSSAL KÉSZÜLTEK A KÉT 
SZEGEDI FELLÉPÉSRE. LÁTTAK MÁR SZABADTERET. AZT HITTÉK, NINCS MITŐL TARTANIUK.

kísérő éneke (!) szerepel); az agárizomzatú Elisabet Ros 
bizarr szólója (a végén gyászlepellel betakarva) Queen-re, 
majd a Hét görög tánc életigenlése Theodorakisra. Ezután 
-  az igényes popularitás jegyében -  következik egy bű
bájos balettpróba-persziflázs; majd az U2 Song (tizenhét 
dinamikus-vad férfitáncossal), és a Brel- & Barbara-dalok 
sorozata. Lezárásként ismét a Queen: Show must go on.

A 37 szólótáncos izgalmas füzéreit, csoporttán
cait, köztük 6/7 Roman különleges szólóját, 
amely olyan, mint egy megindító, köl
tői vallomás, Henri Davila és Gianni 
Versace jelmezei teszik még látvá
nyosabbá. Mindent összevetve: 
szerethető a Szerelemtánc,
bár meglehet, hogy a keve
sebb több lett volna.

A második részben be
mutatott
Szellemek kaszinója
plasztikus, melankolikus, 
de m e g fe jthe te tlen  
produkció. M int egy 
hamvas akvarell, amit 
eláztatott az eső. Vivaldi 
muzsikája és Anthony 
Margues hangeffektje 
titokzatos kulisszát te
remt 6/7 Roman ér
dekes alakjainak: 
a fehér álarcos 
„mimeseknek" és 
a „karneváliak
nak". Szürreális 
já té ka ikho z , 
éjszakai ka
landjaikhoz

hatalmas kosztümök enteriőrje ad hátteret; a Dóm ötletesen 
felhasznált szobrairól, párkányairól, boltíveiről nem is be
szélve. Néhányszor érdekes, bár mozdulatfűzéseiben Béjart-t 
idéző megoldások is felvillannak benne; a kompozíció -  noha 
alkotói tehetségre vall -, mégis hosszú és terjengős.

Bár lehet, hogy mindez az érzés az előadás egésze 
iránti aggodalmamból fakadt? Mert a szünet alatt ismét 

eleredt az eső!? Mert még a táncosok 
is szárították a színpadot! Mert a 

Ravel: Bolero-t, 
ezt a világklasszis cso

dát a befejezés előtt 4-5 
perccel, amikor a hatal
mas lángvörös asztal 
tetején szólózó Dallam: 
az isteni Catherine 
Zuasnabar a zuhogó 
esőben harmadszor 
is megcsúszott, abba 
kellett hagyni!? M i
előtt a vörös székek
ről „tám adó" Ritmus 
(a férfikar), ahogyan 
Béjart fogalm azta, 
elnyelhette volna?

Nem tu d o m , 
k it sajnáltam jo b 
ban: m ag u n ka t,
nézőket, vagy a 
táncosokat. „A  leg ke
gyetlenebb tréfa, ami 
történhetett velünk!" 
-  mondta egyikük fa
nyar, kínos mosollyal, 

óvatos menetben az 
öltözők felé. 

Kaán Zsuzsa

A Tavaszünnep végpóza a Dóm előtt 
Fotó: A Szegedi Szabadtéri Játékok tulajdona
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Csillagállás
itthon és külföldön

Pongor Ildikó 
Fotó: Kanyó Béla

SZEPTEMBER 19-ÉN, A VILÁGSZTÁROK PRODUKCIÓ ÁLTAL, ÁM A 
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ 125. JUBILEUMI ÉVADA ALKALMÁBÓL A 
dalszínházzal közösen rendezett xvii. gálaesten zsúfolásig 
MEGTELT AZ OPERAHÁZ NÉZŐTERE. ESZERINT A BALETTMŰVÉSZET 
JELENLEGI NEMZETKÖZI ÉS HAZAI CSILLAGÁLLÁSA EZERNÉL IS TÖBB 
NÉZŐT ÉRDEKELT EZEN AZ ESTÉN.
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A rendezők: Pongor Ildikó, László 
Péter és a balettigazgató Keveházi 
Gábor a tavasz kivételes jelentősé
gű Balanchine-estjének II. részét, 
a Concerto Barocco-t választotta a 
gála nyitószámának. „Mr.B." remek
műve ismét visszaigazolta a Magyar 
Nemzeti Balett társulatának magas 
művészi színvonalát. Bach kettősver
senyét Somorjai Enikő és Pap Adrienn 
frappáns zenei szólamjátéka, úgy is 
mondhatnánk, parallel zenei párbe
széde a koreográfia minden nehéz
sége ellenére könnyedén és oldottan 
elevenítette meg. Szirb György (II. 
tétel) szintén sokat fejlődött a pre
mier óta. Jó kiállású, jó alakú, vonzó 
külsejű, magabiztos férfiszólista és 
partner benyomását keltette. Mellet
tük további élményeket szerzett az 
együttes számos szólisztikus feladata, 
valamint a tiszta pózok/döntések/port 
de bras-k összhangja, szimmetriája és 
muzikalitása. A II. tétel adagióját a III. 
tétel remek allegrója koronázta meg. 
A Magyar Nemzeti Balett társulata -  
az idei Világsztárgála együttműködő 
partnereként -  Balanchine-hoz mél
tón, nemzetközi színvonalú entrée-val 
köszöntötte a közönséget.

Folytatásként a Csipkerózsika-pas 
de deux ugyancsak tündökölt a Kínai 
Nemzeti Balett szólistáinak pompás 
előadásában. Még világviszonylatban 
is ritkaságszámba megy az a kellem, 
stílusérzék és csiszolt színpadi maga
tartás, amellyel ezt a Petipa-kettőst a 
két vendégművész: a címszerepben 
az elragadó Jian Zhang, hercegként a 
tökéletesen arányos és csinos Bin Hao 
eltáncolta. (1) Harmonikus művész
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egyéniségük káprázatos virtuozitással 
párosult. Jian Zhang légies finomsága, 
Bin Hao tripla tourjai, hatalmas ugrá
sai, árnyalt partneri közreműködése 
láttán senkinek eszébe sem juthatott 
„a klasszikus balett lassú hanyatlá
sa", amivel oly sokan s oly szívesen 
riogatják e magasművészet művelőit 
és rajongóit. Nem véletlen, hogy a gá
lán a Kritikusok díját -  Pongor Ildikó, 
Keveházi Gábor, Slava Mukhamedov 
és jómagam  egyértelmű döntése 
alapján -  ez a páros kapta!

A koreográfusi tehetségéről jól 
ismert, 2009 óta EuroPAS Magyar 
Táncdíjas Lukács András, a Wiener 
Staatsoper képviseletében, M. Richter 
zenéjére a Duó című új kettőssel lep
te meg a nézőket. Az igényes kortárs 
balett stílusában készült, nehéz tánc
szám a mozgásanyagnak, továbbá 
a partnernő Alice Firenze és Lukács 
plasztikus előadásmódjának köszön
hetően, tétova emberi kapcsolatokat 
is megjelenített. Lukács jellegzetes, 
folyondáros, lüktető mozdulatsorait 
ezúttal kontrapunktikus csavarások
kal, magas lábemelésekkel, a ko
rai Christopher Bruce-t is megidéző 
emelésekkel fűszerezte. A befejezés 
végtelenített forgássorozata koreog
ráfiái és gondolati szempontból egy
aránt különleges hangulati zárásnak 
bizonyult e komor, de lélekteli kore
ográfiában. (2) Mindezért a remek 
táncos-koreográfus megérdemelten 
lett a gála egyik Közönségdíjasa. El
lenpontként Balanchine-Gershwin: 
Who Cares? című táncszvitjének 
egyik retrós, dzsessz-ihletésű kettőse 
következett, amelyet az EuroPAS-díjas

VENDÉGJÁTÉK

Bajári Levente és Kozmér Alexandra 
élvezetesen és sztár-színvonalon to l
mácsolt. (3)

Az orosz Anna Tsygankova és a 
szlovákiai születésű Jozef Varga a Hol
land Nemzeti Balett színeiben lépett 
színpadra Marius Petipa-Csajkovszkij: 
A hattyúk tava Fekete-pas de deux- 
jében. (4) Az évekig a budapesti tár
sulatban táncoló Tsygankova, aki 
2006-ban EuroPAS-díjat is kapott, 
bravúros-fölényes technikával, lenyű
göző színészi játékkal és bensőséges 
érzékiséggel elevenítette meg Odiliát, 
míg Varga magas ugrásokkal és hibát
lan partnerként a nyomában tudott 
maradni. Másik produkciójuk, a II. 
rész 4. számaként előadott modern 
balettkettős (Everything has passed by
-  Minden elmúlt) a jeles holland kore
ográfus, Rudi van Dantzig alkotása. A 
felhasznált Chopin-muzsika remekül 
festette alá a lírai, mégis szenvedélyes, 
empatikus-elegáns koncertszámot. 
Anna Tsygankova a két fellépésért 
megérdemelten nyerte el a gála másik 
Közönségdíját.

A II. rész e szerelmi kettős mellett 
mégis mintha férficentrikus jelleget 
öltö tt volna, hiszen eleve a Bulyba 
Tarasz (SzolovjevSzedoj-Zaharov) már 
ismert „dupla" Gopakjával kezdődött
-  a Magyar Nemzeti Balett két tánco
sa: az EuroPAS-díjas Kerényi Miklós 
Dávid (5) és (a megbetegedett Szegő 
András helyett beugró) Katona Bá
lin t (6) frappáns előadásában. Az ezt 
követő Delibes-szvit -  Martinez kore
ográfiájában -  egyenesen a Coppélia- 
pas de deux egy kevésbé ismert válto
zatának tűnt. Benne a Párizsi Opera
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két szólistája: Muriel Zusperreguy és 
Karl Paquette némi csalódást keltett, 
akárcsak a gálát záró Kalóz-pas de 
deux-ber\ Ludmila Konovalova Ber
linből és partnere, Vladimir Shklyarov 
Pétervárról.

Ami viszont abszolút maradandó
nak mondható, az ismét két férfitán
cos produkciója. Egyikük a magyar 
közönség régi kedvence, a világjáró 
Ajdar Akhmetov, akinek Keveházi Gá
bor egyenesen erre a gálára kompo
nált egy virtuóz és expresszív férfiszó
lót Halott szerelem címmel, Jacques 
Brel dalára. (7) A francia sanzon mar
kánsan exponálta egy szerelmi csaló
dás fájdalmát, az Akhmetov-fajsúlyú 
technika mellől pedig sem a kifejezés, 
sem az érzelmek nem hiányoztak. A 
siker és a remek előadásmód csak 
azért halványult el egy kissé (tegyük 
hozzá, méltatlanul), mert hamarosan 
egy másik, mégpedig egy olyan férfi
szóló követte, amely talán az egyetlen 
a XX. századi táncszakirodalomban, 
ami „überolni" tudta. Ez nem más, 
mint Maurice Bejárt Mahler-Adagioja, 
amit először a szóló „tulajdonosával": 
az isteni Jorge Donnal, ezúttal pedig, 
tehát másodszor, egy másik csodá
val: a világsztár Farukh Ruzimatovval 
láthattam. (8) Számomra Béjart e 
koreográfiája a költészet és katarzis 
iskolapéldája, az ÉLET himnusza! Lát
tán „hang fennakad, szó megszakad, 
lehellet megszegik" -  mondhatnám 
Arannyal. Az pedig, hogy idekerült 
az Operaházba, az idei sztárgála tán 
legfőbb érdeme és jelentősége. Kri
tikusként mindenesetre páratlan in
tellektuális kaland volt viszontlátni és 
összevetni a Donn-féle elementáris, 
katartikus interpretálással. Le merem 
szögezni, hogy Ruzimatov fanatikus 
aprólékossággal adta vissza a szóló 
legrafináltabb finomságait, a kezek 
rezzenésétől az arc- és testjáték leg
fenségesebb mozzanataiig, de eköz
ben önmagát, a saját egyéniségét 
sem tagadta meg. A képzeletbeli „ve
télkedő" lezajlott, és miként Donn, 
Ruzimatov a láthatatlan pillangót is 
elengedte. A varázslat megszületett: 
Ruzimatov is megkaphatta a Kritiku
sok díját\

A XVII. Világsztárgála ezúttal két 
üzenettel zárult: az egyik, hogy csak 
kivételes személyiségek nyújthatnak 
kivételes élményt. A másik: a Magyar 
Nemzeti Balett szólistái és egész társu
lata o tt van a nemzetközi balettvilág 
élvonalában.

Kaán Zsuzsa

KLASSZIKUS ÉS MODERN BALETT



TÁNC ERDÉLYI MUZSIKÁRA -  ÍGY FOGLALHATÓ ÖSSZE A LEGTÖMÖREBBEN 
A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES TAVASSZAL BEMUTATOTT ÚJ PRODUKCIÓ
JÁNAK KONCEPCIÓJA. AZ ELŐADÁS AZ ALKOTÓK ERDÉLYHEZ FŰZŐDŐ NOSZTAL
GIKUS ÉRZÉSEIRŐL KÍVÁN SZÓLNI, GONDOSAN VÁLOGATOTT ZENÉVEL, SZÉPEN 
KIVITELEZETT TÁNCCAL ÉS NÉHÁNY MODERNNEK SZÁNT SZÍNPADI FOGÁSSAL.

A VÉGEREDMÉNY OLYKOR ÉDES, OLYKOR CUKROS -  ÉS NÉHA KESERŰ.
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a Az elmúlt években az együttes mű
helyében készült darabok a „ko r
szerű folklórértelmezés" irányába 
mutató színpadi produkciókként 
jö ttek létre, s vívtak ki hazai és 
nemzetközi elismerést. Tánc és 
zene területén nem hagyott kíván
ni valót maga után Az örök Kalota
szeg, a Kincses Felvidék, de az ame
rikai turnéra készült, két korábbi 
produkcióból összeállított Magyar 
Concerto sem. A koncepció világos 
volt az előadásokban, még az erő
teljes érzelmi elemeket sem nélkü
lözték (elsősorban Az örök Kalota
szeg). A színpadi megvalósítás, a 
fénytechnikai ötletek pedig valóban 
táncszínházi élménnyé avatták az 
előadásokat, különösen a Bartók-
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trilógia második darabjaként színre 
került Kincses Felvidéket.

Az új műsor alkotói jól összeszo
kott munkatársakként láthattak ismét 
munkához Mihályi Gábor rendező
koreográfus útmutatásai alapján. 
Farkas Zoltán „Batyu" és Orza Calin 
koreográfiái nem ismeretlenek már 
a közönségnek, ahogyan a fény- és 
látványtervező Kovács Gerzson Péter 
munkái sem. Ezúttal -  több értelem
ben is -  két világ: jelen és múlt, falu 
és város, a szülőföld és a választott or
szág kettősségét szándékoztak elénk 
vetíteni, de nem a történetmesélés 
eszközeivel, hanem az érzelmek, érzé
sek megfogalmazásával.

A produkció koncepcióját a Hagyo
mányok Háza főigazgatója, az Édes
keserű zenei szerkesztője, Kelemen 
László fogalmazta meg, aki maga is 
szülőföldje, Erdély elhagyására kény
szerült 1986-ban. Az elvágyódásról, a 
szülőföld iránti sóvárgásról szóló dalok, 
szépséges zenék az ő válogatásában 
hallhatóak. Vállaltan szubjektív össze
foglalásában egymás mellett szólalnak 
meg cigány, román és magyar dalla
mok. Szépen érvényesülő, átgondolt 
zenei ívek szolgálnak a mű alapjául, 
gondos, érzékeny, ugyanakkor virtuóz 
előadásban. Pál István „Szalonna" és 
zenekara, valamint az est hangulatát 
alapvetően meghatározó három éne
kes: Enyedi Ágnes, Herczku Ágnes és 
Hetényi Milán ezúttal is kitett magáért.

A Martin György kutatásain ala
puló, a lánctáncoktól egészen a leg
újabb kori csárdásig húzódó koreog
ráfiái összefoglaló azonban, amelyről 
a Kaán Zsuzsa által készített exkluzív 
interjúban a főigazgató is említést tett 
(Táncművészet, 2009.3, 20-2 Told. -  
A Szerző), már kevésbé rajzolódik ki.

,9íritika

A táncok persze szép sorban megje
lennek a színpadon, csak épp a kon
cepció nem látható át igazán.

A gardonokat felvonultató jelenet 
például éppúgy erőtlen maradt, mint 
a Korniss Péter fotójáról ismert, köve
ken szökdécselő széki lányok megjele
nése. A mű néhány pontján „a szín
ház eszközeinek bátor alkalmazása" 
címén az együttes birtokában lévő

tárában fellelhető -  állapota egyszerre 
volt látható a színen. Csakhogy míg 
a modernnek szánt városi, öltönyös- 
nyakkendős férfiak valóban Erdélynél 
általánosabb horizontot vázolnak a da- 
rabnak, a bordó selyemruhás nők meg
jelenése bármennyire is szép, látványuk 
mégsem „mai", nem is „városi", szilu
ettjük pedig véletlenül sem „erdélyi".

Az Édeskeserű -  egészét tekintve
tárgyi és szellemi anyag felhasználása 
indokolatlanul ironikus. Az ellensú
lyozás pl.: piros madárkás jelenetei is 
megkérdőjelezhetőek.

Ugyanez mondható el a produkció 
sajátos részletéről, az árnyjátékról is, 
amelyben „édeskeserű" erdélyi szim
bólumok és érzések jelennek meg: 
Kós Károly rajzai, Ady-portré, medve, 
székelykapu, nap- és hold-motívum, 
kopjafák, traktor, bicikli, busz stb. 
Hatásukban olykor ellenpontoznak, 
kavargásuk időnként érdekes színfolt. 
Ugyanakkor, mivel ötletszerű megje
lenésük nem lép túl a sztereotípiák 
körén, ezért ha nem is érvénytelenítik, 
de idézőjelbe teszik a gyönyörű zenei, 
énekes és táncos teljesítményt is.

A viseletek és jelmezek ezúttal Furik 
Rita tervei alapján kerültek színre. 
Mégpedig -  a tradicionális és városi 
viselet -  ezúttal szintén metaforikus 
igénnyel: mint a hagyomány és a mai 
világ szembeállítása jelent meg az elő
adásban. A hagyomány megjeleníté
sét jórészt rendben találtuk, időnként 
azonban (pl. a kalotaszegi színben) a 
viselet valamennyi -  az együttes ruha-

s az alkotók szándéka szerint tehát -  
nem leltár és nem is tudományos ösz- 
szegzés. Inkább az édes és a keserű, a 
komikus és a tragikus, az élet és a halál 
kettősségének megjelenítése; az érték
őrzés lehetőségének felmutatása és a 
veszteség bemutatása egyszerre. Úgy 
vélem, az alkotók ennek a kettős cél
nak meg is feleltek. Mégis, talán ma
guk sem gondolták, hogy mindezzel 
milyen nehéz fába vágták a fejszét.

Az est fő kérdése ugyanis -  az 
előzmények figyelembevételével -  
pontosan az, hogy táncban, zenében, 
dalban és színpadi látványban meg 
lehet-e fogalmazni a szülőföld elvesz
tését, az egyszerre édes és keserű vá
gyakozást az élet odahagyott darabja 
után. Hogyne lehetne: a Tündérkert- 
től a Fordulj kedves lovamig számos 
darabban megjelenik e problematika. 
Az Édeskeserűóen felvonultatott ze
nei alap is szép és értékes megfogal
mazást tenne lehetővé. De vajon a 
modernitás kényszere nem motivál
ta-e erősebben az alkotókat, mint az 
anyag és gondolatiság tisztelete?

M. Nagy Emese
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Ballet Company of Győr

NEM TÚLZÓK, HA AZT MONDOM: NEM VOLT OLYAN NÉZŐ A GYŐRI 
NEMZETI SZÍNHÁZBAN, AKIN NE LETT VOLNA ÚRRÁ -  VELEM EGYÜTT 
-  A MEGHATOTTSÁG ÉS AZ ELFOGÓDOTTSÁG -  A TÁRSULAT 
30. JUBILEUMÁT KÖSZÖNTŐ, NAGYSZERŰ ELŐADÁSON.
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. Az ünnepi megemlékezések is ezt az érzést erősítették, 
akárcsak Román Sándor nyitó koreográfiája, amelyet a tár
sulatvezető Kiss János felkérésére, a

Bartók: Concerto
tételeire készített el a társulati tagoknak és a győri művé
szeti iskola néhány balettnövendékének. A táncmű méltó 
gesztusként értékelhető, hiszen finom eszközökkel villan
totta fel egy társulat születésének legfőbb állomásait. Élén 
egy markáns vezetői személyiséggel, akinek láttán termé
szetesen Markó Ivánra asszociálhattunk; némi általánosí
tással azonban minden olyan alkotói személyiségre is, aki 
egy társulat alapítására és fel növesztésére vállalkozik.

Román kompozíciója, mely a modern balett-nyelve
zetbe elvétve néptánc- és történelmi társastánc-elemeket 
is oltott, olyan fiatal táncosokról szólt, akik egyszercsak 
művészekké érnek. És arról az útról, amit az alkotás iz
galmától s kényszerétől hajtva, a koreográfussal közösen, 
minden társulat meg kell, hogy tegyen, hogy a kezdeti, té
tova lépéskombinációktól eljusson a premierig. Ezért is vált 
szimbolikus mozzanattá a lépcsőzetes emelvényt két ol
dalról színházzá formáló függöny leérkezése, ami a vívódó 
próbafolyamatokat egyszeriben előadássá varázsolta.

Jól tudjuk, hogy a gyerekek a Győri Balett repertoárjá
nak is részesei, hosszú évtizedek óta. Ráadásul a mai társu
lat legtöbb tagját már szintén a győri balettiskola képezte. 
Ám a növendékek bekapcsolása a koreográfiába mégsem

csak e kettősséget jelképezte: a társulat perspektíváit is 
érzékeltette.

Az est második és harmadik része a nemzetközi modern 
és kortárs balettrepertoár két klasszikusával tisztelte meg 
a közönséget. Az egymástól markánsan eltérő hangulatú 
balettek egyike az amerikai születésű Robert North:

Halál és a lányka
című egyrészes remekműve.

A társulatalapító és a győriek számára a világhírnevet is 
gyorsan megszerző repertoárépítész Markó Iván távozása 
után szinte North lett a győriek második koreográfusa. Úgy 
tudott együttműködni az új társulatvezetővel, Kiss Jánossal, 
hogy az Entre Dos Aguas-tól fPaco de Lucia) az Amerika, 
Ameriká-ig (Aaron Copland), a Troy Game-től (B. Downes) 
a Carmenig (Bizet-Scsedrin), a Rómeó és Júliától (Szergej 
Prokofjev) az ünnepi esten bemutatott Halál és a lánykáig 
(Death and the Maiden, Franz Schubert) már nem kevesebb, 
mint hat táncművét tanította be a Rába partján.

Robert North (64) olyan elsőgenerációs kortárs balett
koreográfus, aki a London's Contemporary Schoolban, 
Robert Cohan tanítványaként sajátította el, később Cohan 
mellett társkoreográfusként is használta az érzelem kifejező 
modern tánc és a balett-technika energikus, de harmóniá
ban is gazdag ötvözetét. Ezt pedig, mint bázist, úgy őrizte 
meg, hogy egyúttal a választott muzsika hangulatához és 
stílusához is mindenkor kitűnően tudott alkalmazkodni.

Roman-Bartok: Concerto
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ti
s Franz Schubert: Halál és 

a lányka című zeneművének 
két első tételére 1980-ban 
örökértékű, értsd: a 21. 
századra is időtálló klasszi
kust a lko to tt a Rambert 
Ballet számára. Ezt tanította 
be Győrben. A neoklasszi
kus atmoszférájú balett 
álompárjai -  egyszerre len
dületes és fennkölt mozdu
latsorokkal -  kezdetben

Amikor 1998-ban a Rambert Ballet Budapesten és Győr
ben is vendégszerepeit, ámulva néztük programjuk

Halál: Pátkai Balázs, 
Lányka: Sóthy Virág

4

című zárószámát: amelyet akkori művészeti vezetőjük: 
Christopher Bruce alkotott. Bruce (64), aki az elsőszámú 
angliai modern társulat alapítójának, Marie Rambertnek 
volt a növendéke, ugyancsak nagy tehetséggel, muzikali
tással és mozgásfantáziával felvértezve komponálta/kom- 
ponálja máig remekbeszabott egyfelvonásosait. Ezért is 
óriási jelentőségű -  és a Győri Balett maximális szakmai 

elismerését jelenti (!) - , hogy Bruce is oda
adta a társulatnak ezt a darabját. Az persze 
már „csak hab a tortán", hogy a táncosok 
-  Pátkai Balázs, Sebestyén Bálint és a töb
biek hihetetlenül élvezetes tánctudással és 
színészi játékkal adják is elő a The Rolling 
Stones-számokra fe lfűzött táncszvit min
den mozzanatát - még a Rambert-szólisták 
megcsodált bravúros testgesztusait is.

A szakmai és közönségsiker láttán -  már 
meghatottság és elfogódottság nélkül -  
ismét megfogalmazhatjuk: igen, a Győri 
Balett a jót jól táncolja! És képes a legszél-

fisé*

North-Schubert: Halál és a lányka Bruce-The Rolling Stones: Kakas

csak a zene poézisét keltik életre. A lírai, elvont 
hangulatbalett műfaját erősítik a táncruhák színei is -  a 
szürke különféle árnyalatai egészen a feketéig. Csak ami
kor befut egy újabb lány (Sóthy Virág), akinek a feketeru
hás férfi (PátkaiBalázs) lesz a partnere, akkor lesz „gyanús", 
hogy itt másról, többről van szó. Kettősük egy diszharmo
nikus párkapcsolat benyomását kelti, de hamarosan kide
rül: a színpadi mikroközösség összetartó ereje, s benne a 
rokonszenv, az együttérzés, de még az őszinte barátság 
(Cserpák Szabina) is mind kevés ahhoz, hogy megállítsa a 
Halált! A társulat szólistái stílustisztán és elementáris mo
dern tánctudással felvértezve mutatták be a darabot. In
terpretálásuk és átélésük -  összevetve akár a táncmű 
korábbi operaházi (1990-tő l), akár nemzetközi 
megjelenítésmódjával (pl. Rambert Ballet) -  szintén nem 
hagyott hiányérzetet.

Az est második nemzetközi klasszikusának győri premi
erje -  a North-mű tökéletes ellenpontjaként -  Kiss János 
ugyancsak dicséretes „szerzeménye". Igazi telitalálat!

*1 , « w
/’ • < 1

Középen: Simon Renáta

sőségesebb stilisztikai és mozgásnyelvi kontrasztokat is 
egységbe forrasztani. Erre az indíttatásukból s a nevelteté
sükből, egyszóval a múltjukból átörökített szemléletük, fo 
lyamatos szakmai sokoldalúságuk és a profizmusba vetett 
hitük a garancia. Gratulálunk, mert az ünnepi program -  a 
múltat is összegezve -  már a jövőbe mutat.

Kaán Zsuzsa

Btuce The Rolling Stones: Kakas

JO w

\ ft
Középen: Maluza Adrienn  

fo tó k : Kanyó Béla

IÁNCMÜVÉSZET 2009. 4. 25

J



ínctörténet

4 i?

A tanulmány A BUDAPESTI OPERAHÁZ 100 ÉVE dmü kötetben jelent meg, 
1084-ben. Másodközlése KörtvéíyesGéza engedélyével valósulhatott meg.

18
84

-1
90

2 Amikor 1884-ben sor került az 
Operaház megnyitására, a magyar 
balettművészet kibontakozásának 
különböző feltételei hiányoztak, s 
ez jóidőre meghatározta az elérhe
tő művészi kvalitást is. A színház 
műsora leginkább a Bécsi Operaház 
balettrepertoárjának szolgai átvételé
re támaszkodott, megfelelő betanítás 
és művészgárda hiányában azonban 
nálunk a bécsi eredmények kezdetle
gesebb színvonalon valósultak meg. 
Az Operaház balettegyüttesének 
vezetője ugyanaz az ambiciózus, de 
szerény képességű koreográfus-ba- 
lettmester: Campilli Frigyes lett, aki 
már 1847-től a Nemzeti Színház ba
lettjét irányította. Munkássága során 
a nyugat-európai romantika számos 
darabját saját -  egyszerűsített -  vál

TÁNCMŰVÉSZET 2009. 4.

tozatában tűzte műsorra, a jellegzete
sen nemzeti balettkultúra kifejleszté
sére pedig eleve nem is vállalkozott. A 
magyar balett ilyenformán nem ju to tt 
hozzá az ágazat legjobb eredménye
ihez, ezért a megváltozott szervezeti 
körülmények között a táncművészet 
tetemes fejlesztése, valamint a nem
zeti táncjáték megteremtése vált a 
legégetőbb megoldásra váró „tö rté 
nelmi" feladattá.

Az Operaház első két évadában 
még nem történt más, mint Campilli 
hét hosszabb-rövidebb darabjának 
(Coppélia, Naila, Sylvia, Rococo stb.) 
átvétele a Nemzeti Színház műsor
rendjéről s a Bécsi keringő című, 
Joseph Bayer zenéjére készített új ba
lettjének bemutatása. Reálisan ennél 
többre nem is lehetett számítani.

A balettkar létszáma az új színház
ban hatvan főre emelkedett (harminc 
kartáncosnő és harminc -  quadrille- 
okba osztott -  rendszeresen szerep
lő balettnövendék), élükön az olasz 
Sofia Coppini, mint „első táncosnő", 
illetve a szintén olasz Fanni Maruzzi 
és négy magyar szólista -  Müller Kati
ca, Ferenczy Paula, Kürthy Hermin és 
Sarkadi Mariska -  állt. Férfi táncosa a 
megnyíló Operaháznak azonban csak 
egyetlenegy volt, a Milánóból szer
ződtetett Enrico Pini. Hosszú ideig tán
colta egymagában a legkülönbözőbb 
színskálán mozgó férfi főszerepeket, 
míg a többi férfiszerep alakítása tán
cosnőkre hárult. Az előadások áldat
lan traveszta stílusa kényszerűségből 
még a következő fél évszázadban 
sem szűnt meg teljesen. Elképzelhető,

TÁNCTÖRTÉNET
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mennyire gátolta, sőt esetenként ko
molytalanná tette az ilyen „felállás" a 
társulat produkcióit. Ezen a helyzeten 
változtatni csakis a jövőt megalapozó 
szakszerű balettpedagógia tudott vol
na, iskola azonban -  ahogy ezt várni 
lehetett -  nem létesült az Operaház 
megnyitásának idejében. A növen
dékek képzését továbbra is a színház 
balettmesterének és a „felügyelő ta
nítónőnek" kellett ellátni.

A Nemzeti Színházban háttérbe 
szorított balettművészet a múlt terhe
itől csak fokozatosan, s igen erősen 
késleltetve szabadulhatott meg. Hosz- 
szan tartó munkássága után Campilli 
1887-ben visszavonul, s helyét a kö
vetkező másfél évtizedben három 
egymást váltó -  reményekre jogosító -  
olasz mester veszi át. 1886-89, illetve 
1895-1902 között Cesare Smeraldi, 
1889-94 között Luigi Mazzantini állt 
a balettegyüttes élén, közben egy 
évadot 1894-95-ben Cesare Severini 
irányított.

Úgy tűnik, a két hosszabb időn át 
tevékenykedő mester működésének 
jellege eltérést mutat. Smeraldi veze
tése alatt erősebbnek látszik a Béccsel 
való kapcsolat folytatása, s ezen belül 
is a „korszerűségre", a műsorrendi 
lemaradás gyors felszámolására irá
nyuló törekvés. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az Exce/s/ör című monst- 
re-produkció 1887-es színrevitele, 
melyet mindössze két esztendővel 
előzött meg a bécsi premier és alig 
néhány évvel milánói ősbemutató
ja. Hosszú éveken át óriási ovációval 
fogadták a látványos balettet Euró- 
pa-szerte. (Bécsben 29 esztendőn át, 
Budapesten 9 éven át játszották.) A 
korszakra jellemző sajátosságai miatt 
érdemes néhány vonását felidézni.

A felettébb fényűző táncjáték az 
emberi civilizáció felemelkedését és a 
technika viharos haladását ábrázolja. 
Szerepel benne többek között a gőz
hajó, a villamosság, a távíró feltalálá
sa, hídépítések, a Szuezi-csatorna és a 
Mont-Cenis alagút építése stb. Elég
gé nyilvánvaló, hogy ez a revüszerűen 
kidolgozott, divatos rekvizítumokkal 
teletűzdelt allegorikus látványosság 
népszerűségét egyszerre köszönhette 
időszerű témájának, a rohamos fejlő
dés bűvös illúziójának éppúgy, mint a 
közbe applikált (s ugyancsak divatos) 
tarkabarka egzotikumnak. Mert ná
lunk ugyan nem „léptek fel" lovak, 
elefántok, mint az olasz- és franciaor
szági előadásokon, azonban a színpa
don mozgó mintegy háromszáz főnyi

tömeg itt is igen hatásos lehetett. 
(Közöttük egyébként arab, hindu, gö
rög és asszír nők szerepeltek, továbbá 
portások, táviratkihordók, pórleá
nyok, csepűrágók, néger fiúk és apró 
mór zenészek...)

Smeraldi működésének második 
szakaszában mutatja be az Operaház 
azt a három balettet, amelyben a lát
ványos fantasztikum és egzotikum 
misztikus felhanggal kapcsolódik egy
másba; Az ércember (1896) egy titok
zatos varázsló működésének sejtelmes 
története, a She (1896, Grundlach La
jos koreográfiája) egy 3000 éves mú
mia és egy XX. századi angol fiatalem
ber szerelméről szól, a Zulejka (1900) 
története pedig, noha témáját az 
Ezeregyéjszakából meríti, jórészt Kons

tantinápoly egyik külvárosában játszó
dik, „angol ritmusú" matróztánccal és 
színes vásárképpel, rabszolganők és 
háremhölgyek táncával stb. Jól illesz
kedik az előbbiek mellé -  a Bécshez 
fűződő szoros kapcsolat alapján -  
Joseph Hassreiter egy-egy koreográfi
ájának közvetlen átvétele is. 1888-ban 
legsikerültebb darabját, a Bayer-zenére 
készült Babatündért mutatja be az 
Operaház, amit azután 1932-ig ebben 
a verzióban 231-szer adnak elő. Közel 
egy évtized múlva, 1897 januárjában 
újabb nagysikerű Hassreiter premier 
zajlik le, A piros cipőé, ami Budapesten 
1910-ig 109-szer került színre (s amit a 
koreográfus Bécsben a budapesti pre
mier után tanít be).

A Babatündér budapesti premierje 
után a következő Hassreiter bemuta

tóra tulajdonképpen nem kellett egy 
évtizedet várni, hiszen már 1889-ben 
átvette Operaházunk az ugyancsak 
Bayer zenéjére készült Nap és földet. 
Az előbbieknél jóval igénytelenebb 
balett a két égitest „szerelméről" szól 
-  amit azért érdemes kiemelni, mivel 
az osztrák balett-történészek hang
súlyozzák, hogy a Hassreiter művek 
témája és megoldásmódja főként al
legorikus, illetve egzotikus volt. Kivi
telezésükben pedig -  hasonlóképp 
más balettszínházak akkori munká
jához -  a hatáskeltő effektusok igen 
nagy szerepet játszottak.

És épp az előbbiekhez viszonyítva 
lehet Mazzantini produktumait is reá
lisan mérlegelni. Elöljáróban érdemes 
személyéről néhány szót ejteni, mivel 
a 80-as évek végétől ő kísérelte meg a 
magyar balett ügyét -  még ha vegyes 
színvonalon is -  a szükséges és helyes 
irányba fordítani.

Mazzantini tanulmányait Milánó
ban Carlo Blasisnál, a század egyik 
legnagyobb pedagógusánál folytatta. 
1876-ban meghívták a bécsi Udvari 
Operaházhoz, ahol 10 éven át szó
lótáncos volt, 1886-ban a budapesti 
Operaház szerződtette, de az évad 
végén megvált a színháztól. Két esz
tendő múlva -  Gustav Mahler igazga
tósága idején -  visszahívták, s ezután 
1889. január 1. és 1894. december 
31. között az Operaház koreográfus- 
balettmestere.

Mazzantini visszahívása arra utal, 
hogy a Mahlert is szerződtető Beniczky 
kormánybiztos ismerte és értékelte 
bécsi tevékenységét, ezért választotta 
őt munkatársának. S Mahler viszont -  
mint tudvalevő -  igen komolyan fogta 
fel azt a feladatát is, hogy Budapes
ten nemzeti jellegű operakultúrát te
remtsen, elsődlegesen magyar nyelvű 
előadásokat, így joggal tételezhető 
fel, hogy Mazzantini ilyen törekvés 
értelmében is „szövetségesnek" szá
mított. Ez irányú együttműködésükre 
ugyan Mahler korai távozása miatt 
már nem került sor, sőt -  Mahler épp 
a nemzeti dalszínház ügyében kevere
dett veszélyes érdekellentétek szöve
vényébe. Ezek miatt azután hirtelen, 
évad közben távozott Budapestről.

A magyarrá honosodó Mazzantini 
Lajos azonban az adott szerény 
lehetőségeket kiaknázva igyekezett 
magyaros baletteket bemutatni. Dol
gát olyannyira komolyan vette, hogy 
a problémakomplexumba mindjob
ban belebonyolódott, s törekvései mi
att neki is ellenfelei támadtak.
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Későbbi aktualitása miatt is érde
mes felidézni: mit jelentett a nemzeti 
táncjáték fogalma a XIX. században? 
Akárcsak a nemzeti műzene és ezen 
belül a daljáték, a nemzeti táncmű
vek gondolata és programja is a múlt 
századi polgári fejlődés terméke. 
Ahol ez a művészeti célkitűzés össze
kapcsolódott a nemzeti függetlenség 
kivívásának eszméjével és feladatával, 
mint nálunk és szerte Középkelet- 
Európában, o tt jelentkezése különö
sen fontossá vált. Ha viszont reali
zálását a kedvezőtlen körülmények 
megakadályozták vagy késleltették, a 
feladat hosszú időn át nem került le a 
napirendről.

Ezt a programot akkor -  a hivatalos 
nemzeti (valójában inkább nacionalista) 
világnézet jegyében -  a magyar téma, 
a nemzeti zene és tánc segítségével 
kellett megvalósítani, méghozzá a dra- 
matikus táncjáték, illetve a romantikus 
balett jellegzetes műfajában.

Természetesen már a téma meg
választásánál is romantikus igények 
domináltak, a feldolgozásmódban pe
dig ugyancsak romantikus szemlélet 
érvényesült. Pontosabban: aszerint, 
hogy a romantikus balettben észlelhe
tő dekadencia mennyire volt már elő
rehaladott, szorult vissza a cselekmény, 
s helyette a látványosság, a dekoratív 
„tiszta tánc", valamint az „önértékű 
előadásmód" került előtérbe.

A reformkorban kialakított magyar 
művészi táncnak viszont már nem volt 
progresszív folytatása, ezért a népies 
műtáncok alapján a klasszikus balettel 
egyenértékű, nemzeti színpadi tánc
művészet nem tudott kibontakozni. 
A báltermekben évtizedekig virágzó 
magyar nemzeti, báli, illetve társasági 
táncok: a palotás, körmagyar, füzér
tánc és csárdás a kiegyezés után fo 
kozatosan elsilányultak, életerejüket a 
korigények megváltozásával elvesztet
ték. Eleven forrásként tehát sem ins
piráció, sem lépésanyag tekintetében 
nem szolgálhattak. A nemzeti jellegű 
táncművész-vállalkozásokat ezért 
egyidejűleg a fejletlenség és a ha
nyatlás is szorítóba fogta, miközben a 
romantikus balett műfaji és tematikus 
visszaesését a népies-nemzeti műze
ne megrekedése is sújtotta. Ha ehhez 
hozzá vesszük még az exkluzív Opera
ház viszonylagos elzártságát, a zene
politikai, tulajdonképpen hatalmi-sze
mélyi torzsalkodásokat és nem utol
sósorban Mazzantini olasz mivoltát, 
világossá válik az a közeg, amelyben 
a bemutatásra kerülő három nemzeti,

vagy talán jobban mondva: magyaros 
táncjáték a 90-es évek elején megszü
letett. Közülük alaposabban csupán 
az elsőt érdemes megvizsgálni, mert 
ebben szinte sűrítetten mutatkoznak 
meg az említett körülményekből fa
kadó fogyatékosságok, s az előremu
tató szerény eredmények is.

Amint ezt a korabeli sajtó egyér
telműen megfogalmazta, az 1890. 
december 7-én bemutatott Csárdás 
című balett a zene elsőbbségére épült. 
„Az volt itt a feladat, hogy a balett 
könnyebb formáiban és képeiben el
fogadhatóvá tegyék a lassú és friss 
magyar dallamokat és a körtáncok ki-

MAZZANTINI LAJOS 
A „CSÁRDÁSÁBAN, 1890-BEN 

(Magyar Állami Operaház Múzeuma 
-  Reprodukció: Zacsek Gyula)

séretére alkalmassá tegyék a nemzeti 
dal hangok folyását" -  olvashatjuk a 
Fővárosi Lapokban. Eszerint a jelzett 
dallamokat ez idő tájt még (vagy már) 
elfogadhatóvá s egyben színpadi 
táncra alkalmassá is kellett tenni, ami 
a koreográfus és zeneszerző kapcso
latának eléggé kezdeti stádiumára 
utal. A zeneszerző, Sztojanovits Jenő 
(korának mindenfajta egyházi és világi 
zenét komponáló-vezénylő sokoldalú 
muzsikus szakembere) egyébként af
féle „zenéjében él a nemzet" célzatú 
háromtételes művet alkotott. Ebben 
különböző korszakok magyar zené
jét óhajtotta bemutatni és dicsőíteni. 
Szerzeménye ugyan hamarabb készült 
el, mint a balett szövege, mégis úgy 
tetszik, hogy a komponista, illetve a 
szövegíró az 1000 éves Magyarország

közeli megünneplését és felmagaszta- 
lását tűzte ki elsődleges célul. S min
dez összhangban állt azzal a hazafias 
hangulathullámmal is, amely akkor
tájt söpört végig a hivatalos szellemi 
életen, és a bemutató megszületését 
is kétségtelenül elősegítette.

A darab három része tulajdon
képpen független egymástól, mivel 
a balettnek összefüggő cselekménye 
nincsen. Romantikus és allegorikus 
alakok, események kapcsolódnak 
össze konkrét történelmi hősök
kel és szituációkkal. Néhány jelenet 
szélsőségesen romantikus jellegűnek 
bizonyult, méghozzá a honfiúi büsz
keséget legyezgető, „megható" és 
nosztalgikus fordulatokkal, bárgyú 
poénokkal dúsítva.

Az első kép a legrégibb zenei em
lékeket óhajtja tolmácsolni. S hogy 
hogyan, azt példaként érdemes rész
letesebben is felidézni. Vándorló ci
gányok pihenőtáborában Cypra, a 
szép cigánylány és Kálmán cigányfiú 
szerelme, a cigánynép szokásai adnak 
módot a cigánytáncok és cigányzene 
bemutatására. A képet apró gyerekek, 
legények és leányok táncaival kezdik, 
majd a kar „holdtáncot", utána pe
dig Cypra „Isis-táncol" mutat be. A 
táncok zenéje -  az Egyetértés zenei 
bírálója szerint -  „hangulatos és ere
deti keleti motívumokból van ügyesen 
összeállítva". Valójában m indez-m int 
a partitúra mutatja -  csupán keleties 
műzene. Mikor a hold eltűnik, a cigá
nyok is eltűnnek sátraikban. Kálmán, 
szerelmére gondolva, egyedül marad 
és elalszik. Álmában megjelenik a 
zene nemtője, aki előparancsolja a 
szomorú és a víg nóta tündéreit. A 
szomorú nóta tündére a „Kitették a 
holttestet az udvarra" melódiájára, 
a víg nóta tündére pedig a „Rózsa
bokorban jöttem a világra" és az „Ég 
a kunyhó" dallamára táncol (méghoz
zá balettlejtésben!). Ezzel a szerző a 
szomorú és a víg nóta keletkezését 
akarja megmutatni. A zene nemtője 
hegedűt helyez az alvó Kálmán mellé, 
amit az ifjú felébredéskor o tt is talál. 
Játszani próbál rajta, de ez csak akkor 
sikerül, amikor a szomorú nóta tün
dére feléje nyújtja a karját. Eljátssza 
a „Cserebogár, sárga cserebogár"-t. 
Erre a cigányok felébrednek, és hall
gatják a számukra idegen zenét. A 
háttérben most megjelenik Hungária 
allegorikus alakja és a zene nemtője, 
akik megmutatják az utat Magyaror
szág felé. Kálmán elindul, s intésére 
követi őt az egész cigány nép.
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A közönség körében ennek a je
lenetnek igen nagy sikere volt. „Ez a 
kép, mely valósággal könnyeket kelt 
a nézők szemében s mely után ötször 
hívták lámpák elé a szerzőket" -  írja 
az Egyetértés kritikusa.

A második kép Rákóczi táborát áb
rázolja.

S végül a harmadik kép egy ko
rabeli, a balett születésének idejé
ből való magyar lakodalomba vezet, 
amelyen a falu szerb, román és szász 
lakosai is részt vesznek; ki-ki eljárja vi
dám nemzeti táncát (kólót, romanát, 
rein-lándlert), miközben általános lesz 
a vigasság. A szomszéd város diáksá
ga körmagyart jár, székely huszárok 
verbunkot táncolnak és a képet álta
lános „tüzes csárdás" zárja le. A ze
nekar ezután ismét a „Cserebogárt" 
kezdi játszani, amit a „nép" is énekel, 
majd a színpad elsötétül és nagy élő
kép következik. A háttérben Hungária 
és a zene nemtője, valamint a szomo
rú és a víg nóta tündérei láthatók, az 
előtérben nagy csoportozat a nemze
tiségek testvériségét mutatja be, akik 
azután (Hungária védnöksége alatt) 
orgona- és zenekari kísérettel a Szó
zatot éneklik.

Ez a jelenet érzékelteti legplaszti
kusabban a szerzői szemléletmódot, 
valamint az említett ábrázolásbeli fur
csaságokat. Figyelemre méltó viszont, 
hogy -  tulajdonképpen az egész mű
ben csakis itt -  a többféle (tényleges) 
népzene és néptánc szinkronba kerül 
egymással, s hogy a néptánc dra- 
maturgiailag indokolt szerepet kap. 
(Megjegyzendő: akad korabeli cikk
író, aki Mazzantini koreográfustól a 
magyar tánc „le lkét" kéri számon, 
és ugyanakkor azt is megkérdőjelezi, 
hogy ezt a feladatot külföldi mester 
képes lehet-e egyáltalán megoldani.)

Még fél esztendő sem telt el a Csár
dás premierje óta, amikor is színre ke
rült -  immár a Beniczky kormánybiztos 
és Mahler felett diadalmaskodó Zichy 
Géza intendatúrája kezdetén -  az 
addig „mellőzött" Vidra, Szabados 
Károly balettje. A komponista -  Erkel, 
Liszt, Volkmann és Ábrányi Emil tanít
ványa, az Operaház segédkarmestere 
és énektanára -  a partitúra, valamint 
a sajtófogadtatás tanúsága szerint 
invenciózus balettmuzsikát írt, zenei 
nyelvezetének magyar vonásai viszont 
„nem domborodnak ki". A zene mel
lett, amely Delibes hatását mutatja, a 
produkció másik nagy vonzóereje a 
szcenikai kiállításból fakadt, és csak ez
után következett a cselekmény, illetve

a koreográfia érdekessége, mely utób
bi ugyancsak látványcentrikus volt.

A háromfelvonásos darab a Csár
dásra  műfajilag s ábrázolási módsze
rét illetően is egységesebbnek látszik 
és a színpadi hatáskeités szakszerű is
meretéről tanúskodik. A szövegkönyv 
Jókai Mór regéje, a Tengerszem tün
dére nyomán született, s ennek misz
tikus vonásokkal átitatott romantikája 
Nyugat-Európa korabeli alkotásaival 
is összecsendült. Vízitündérek és vízi 
király idilli világa, Vióra, a királylány 
és Gergő, a székely vadász szerelme, 
majd lakodalma, a kereszt dicsőségét 
hirdető harang ellopása és új harang 
szemelése, élők vízbecsalogatása és 
a harang varázslatos visszaszerzése, 
a víz alatti birodalom hatalma és ösz- 
szeomlása stb Vagyis olyan mozza
natok szövik át a darabot, amelyek 
a felfokozott fantasztikum és a szín
pompás szcenírozás eluralkodását 
szolgálták.

A koreográfus ezúttal szokat
lan munkát végzett. Konvencioná
lis táncok sorát fűzte ugyan össze, 
vízitündérek és „bolygótüzek", Vióra 
(habanéra-szerű) magántánca, nagy 
víz alatti divertissement táncok kö
vetik egymást. Emellett viszont olyan 
megoldáshoz is folyamodott, amire 
sem annak előtte, sem azután nem 
került sor az Operaházban. A lako
dalmi jelenet székely és román táncai 
közé iktatta be a „borica táncot", s 
ezt két Háromszék megyéből magá
val hozott kitűnő paraszt táncossal 
járatta el. Mazzantini ugyanis -  ta
lán épp a Csárdás kritikájából okulva 
-  erdélyi témájú balettről lévén szó, 
Háromszék megyébe utazott, hogy 
ott a székelyek táncaival, szokásaival 
és viseletével megismerkedjék. S a 
gyűjtés mellett még, azt mondhatni, 
az operaházi feltételek reális meg
ítélése nyomán, az eredeti néptánc 
előadására megfelelő férfi szereplő
ket is választott ki. Ezzel nemcsak a 
feltárható forrásokat kereste meg, 
hanem a dramaturgiai és főleg folk- 
lorisztikus hitelesség terén egyfajta 
mércét állított fel. A külföldi mester 
tehát, ha csak egy adott jelenet ere
jéig is, a hőn kívánt nemzeti táncjáték 
érdekében talán a legmegfelelőbb lé
pést tudta megtenni. (Fűzzük hozzá: 
az út persze nem arra vezet, hogy egy 
fővárosi dalszínházban parasztokat 
léptessenek fel. Akkor azonban ez 
látszott a probléma legstílusosabb át
hidalásának.)

De, mint az események mutatták,
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dicséretes kezdeményezését nem 
folytathatta Mazzantini mester. Újabb 
nemzeti táncjátékra ugyanis csak egy 
ízben került még sor, nevezetesen a 
Dárius kincse 1893. évi bemutatójára. 
A nemzeti karaktert azonban itt már 
csak a cselekmény alaphelyszíne: egy 
erdélyi falu, valamint az odavalósi hő
sök külső megjelenése képviselte; ze
nében és táncban mindez nem kapott 
nívós magyaros megformálást. A szá
mos műformában komponáló Szabó 
Xavér Ferenc, a Zeneakadémia elmé
let- és hangszerelés tanárának muzsi
káját a kritika egyértelműen elutasítja. 
„Tudákos, nagy apparátussal megírt 
disszertáció a hangkörök elméletéről", 
írják, amely ugyanakkor balettzenének 
sem alkalmas. Ami pedig nemzeti mi
voltát illeti, „az első kép vége csárdás
nak indul. Hogy közönségessé ne vál
jon, elveszi a csárdástól azt, ami annak 
legbecsesebb tulajdonságát képezi: a 
ritmusát és a magyaros ízét". A bemu
tató sikertelensége, mint több cikkíró 
említi, elsősorban a darab érthetetlen- 
ségéből fakadt, mivel a koreográfus a 
szövegkönyv fogalmi jellegéhez iga
zodva, tánccal-pantomimmal ki nem 
fejezhető -  sőt ki sem mutogatható 
-  mondanivalót vitt színre. Az elutasí
tás másik okáról az Egyetértés így in
formál: „A  Dárius kincseden a fő súly 
a pantomimikus drámai cselekményre 
van fektetve s így a balett tulajdonkép
peni lényegére, a táncra vajmi kevés 
alkalom nyílik, sőt ahol van is tánc, az 
a legcsekélyebb szerves összefüggés
ben sem áll magával a cselekménnyel, 
s inkább csak dekoratív jellegű és tel
jesen aránytalanul van a két képben 
elosztva."

Az ókori Babilont is felidéző cse
lekmény tehát egy erdélyi faluban ját
szódik. Ez alkalmat te rem t egy falusi 
mulatság bemutatására, továbbá lát
ható benne rabnők tánca, egzotikus 
abesszin, indus és perzsa tánc, szerel
mi kettős, amazonok fegyvertánca, 
komikus néger tánc stb. Mazzantini 
ezúttal már a jellegzetes korabeli 
egzotikum megteremtésére kénysze
rült, a nemzeti tánc pedig még betét
feladványként sem került színpadra.

Az adott körülmények közepet
te tehát ilyen mértékben és művészi 
színvonalon valósult meg a „nemze
ti adósság" törlesztése. A feladatot 
semmi esetre sem lehetett megol
dottnak tekinteni, a probléma csupán 
felvetődött és ismét elnapolódott.

Gelencsér Ágnes
(Folytatjuk)
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„26 ÉVE, 1983-BAN VESZÍTETTE EL AZ EURÓPAI 
TÁNCKUTATÁS DR. MARTIN GYÖRGYÖT, TINKA BÁCSIT, 
AKI EGYMAGA -  ÉLETE 51 ÉVE ALATT -  HÁROM KUTATÓI 
ÉLETMŰRE ELÉG ANYAGOT HALMOZOTT FÖL. Ő ÉS 
KUTATÓTÁRSAI MUNKÁJA NÉLKÜL SZEGÉNYEBB LENNE 
MIND A MAGYAR, MIND AZ EURÓPAI TÁNCKUTATÁS. 
ELVESZETT VOLNA A TRADICIONÁLIS TÁNCÉLET EGY 
FONTOS KORSZAKA; NEM LENNÉNEK FILMEK, AMIKRŐL 
A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓK TANULHATNÁNAK..."

A Duna Televízió Élő népzene című 
heti műsora Martin György nyomá
ban című sorozatának bevezető mon
datai ezek.

Mostanára természetessé vált ko
reográfusoknak, táncosoknak egy
aránt, hogy az 50-es, 60-as években 
Martinék által készített némafilmekről 
tanulják le a mozdulatokat, táncfolya
matokat, amiket azután -  lehetőség 
szerint -  még kiegészítenek a terepen 
szerzett élményekkel.

A Kárpát-medencei tánckultúrát 
behatóan ismerő koreográfusok ma 
már „bartóki"szemlélettel képesek 
közelíteni egy-egy kiválasztott tánc
anyaghoz. Mára a magyar hivatásos 
és amatőr néptáncosok között alap- 
követelmény lett az autentikus tánco- 
lási mód, akárcsak a tánc köré szerve
ződő szokásanyag és gesztusrendszer 
ismerete: a tehetséges koreográfusok 
ezeket ötvözik színpadi táncművé
szetté.

Martin György maga is hangsú
lyozta, hogy a színpadra feltett, ter
mészetes közegükből kiemelt néptán
cokat úgy kell alávetni a színpad tör
vényeinek, hogy közben a táncnyelv 
ismerete ne sérüljön. Neheztelt azon

ban azokra a koreográfusokra, akik a 
„művészet" és „alkotói szabadság" 
fogalmakkal próbálták palástolni sa
ját alkotói impotenciájukat, hiányos 
műveltségüket vagy kóklerkedésüket. 
Neheztelt rájuk, mert úgy érezte, ez 
a felszínesség méltatlan a táncmű
vészethez és ahhoz az emberfeletti 
munkához, amivel ő és kutatótársai a 
magyar színpadi táncművészetet gaz
dagították.

2008-ban készítettük el kollégáim
mal a Martin György nyomában című 
sorozat első darabját. Apropója az 
1969-ben Erdélyben, több helyszínen, 
sok emberrel, nagy merítéssel meg
szervezett „gyűjtések" sora, amit az 
te tt különlegessé, hogy ekkor vették 
föl a táncokat első ízben úgynevezett 
hangos-filmfelvevővel, vagyis a képet 
és a hangot egyetlen géppel rögzítet
ték. Ez óriási technikai előrelépés volt 
a táncgyűjtés magyarországi történe
tében!

Ennek a katartikus időszaknak 
és Martin Györgynek állít emléket 
a Duna Televízió sorozata, melyben 
megszólalnak az egykori, még élő 
falusi táncosok, tanárok, koreográfu
sok és azok a mai fiatal táncosok is,

akik ezekről, a mára kultikus jelentő
ségűvé vált filmekről tanulták le már 
meghalt felmenőik figuráit. Miközben 
sorozatunkkal a hagyomány újkori 
rögzítésének és átadásának formáját, 
a „pillanat művészetének" filmes rög
zítését követtük nyomon, rájöttem, 
hogy korszerűbb technikai eszközök
kel, de mi is filmes lenyomatot ké
szítünk azokról a kortársainkról, akik 
vagy beleszülettek a hagyományos 
táncéletbe, vagy tudatosan tanulják, 
használják ezt a mérhetetlenül gaz
dag, Kárpát-medencei táncanyagot. 
Használják és ezzel gazdagítják, for
málják; sokan közülük élik is, mert a 
táncokhoz kapcsolódó szokásokat, rí
tusokat is megtanulták, alkalmazzák, 
nemcsak a színpadon, de mindennap
jaikban is. így válnak ők, és válunk mi, 
őket rögzítő filmesek is értékmegőr
zőkké!

Manapság az elektronikus médi
umok és a világháló segítségével na
gyon sokakhoz juthatnak el ezek a 
filmek: mindenhová, Európától Ameri
káig. Éppen ezért tartottam fontosnak, 
hogy a jelentős erdélyi és magyarorszá
gi filmes gyűjtéseket, azok helyszíneit, 
az MTA Zenetudományi Intézete által
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rendelkezésünkre bocsátott archív fel
vételeket, a táncok egyszerű, de szak
szerű elemzését és az azóta eltelt 40 
év újabb kutatási eredményeit is mind 
tartalmazzák a sorozat egyenként 26 
perces darabjai:

1. Bonchida-Válaszút-Szék
2. Kalotaszeg
3. Felső-Tiszavidék
4. Bag
5. Elek
6. Méhkerék
7. Sárköz
8. Rábaköz.
így alakult ki az a műfaj, amit a

táncos-zenés
ismeretterjesztő

dokumentumfilm
névvel lehetne talán illetni, és aminek 
nem is annyira műfaji hovatartozása, 
inkább tartalmi gazdagsága a fontos. 
Martin György (vagy ahogyan egyko
ron én hívtam: „Tinka bácsi") alapos
sága, szakértelme, csendes, de tekin
télyt parancsoló egyénisége mindnyá
junkat kötelez. Egyik szereplőnk, em
lékezve rá, így fogalmazott: „szerény

ségénél csak a tudása volt nagyobb". 
Számomra, rendezői munkám során 
az ő és egykori gyűjtő- és munkatársai 
(Borbély Jolán, Andrásfalvy Bertalan, 
Kallós Zoltán, Sztanó Pál, Maácz Lász
ló, Lányi Ágoston, Pálfy Gyula) szem
lélete és igényessége a mérvadó.

A tánc talán a leginkább filmre 
termett művészeti ág, hisz egy moz
dulatsor már önmagában is vizuális 
élményt képes nyújtani, indulatokat 
képes gerjeszteni a nézőben. Ha eh
hez még megfelelő rendezői koncep
ció és táncos-szakértelem is társul, e 
két művészet -  a legősibb és a leg
újabb -  csodákra képes. Az emberi 
test(ek) harmonikus mozgásának 
filmes megörökítése már akkor is 
élménnyé tud válni, ha azt „csak" 
dokumentálja a filmfelvevőgép, de 
még inkább élmény, ha több kamera 
képét, több kameraállásból, egymás 
mellé téve (vágva), a táncfolyamatok 
kialakulását láttatva rögzítjük azt. 
Sokak szerint könnyű táncfilmet ké
szíteni, hisz a mozgás majd elviszi a 
rossz kameramozgást, rossz vágást. 
De ha igényesen akarunk táncot

láttatni, rendezőként együtt kell él
nünk a produkcióval. Ismernünk kell 
minden egyes mozdulatot, testsúly
áthelyezést. Tehát nem elég táncos
nak lenni, aki valamit konyít a filme
zéshez, és nem elég a táncot sosem 
próbáló rendezőnek lenni. Mindkét 
szakmát meg kell tanulni, és mind
kettőt nagy-nagy alázattal kell mű
velni; szóval itt sem árt, ha az ember
nek a szerénységénél csak a tudása 
nagyobb!

Már több éve a Duna Televízió (és 
a Duna II. Autonómia) az egyetlen, 
amely, mint kulturális televízió köte
lességének érzi, hogy rendszeresen 
mutasson be néptáncfilmeket, vagy 
rögzítsen különböző néptáncos elő
adásokat. Az egyetlen, amely nem 
mostohagyerekként, hanem értékü
kön kezeli a magyar táncművészet ré
gebbi és újabb alkotásait és még ne
héz anyagi helyzetében is fontosnak 
tartja azok rögzítését. így őrizve meg 
nagyszerű táncos teljesítményeket, és 
örökkévalóvá téve a pillanat művésze
tét...hogy unokáink is láthassák.

Sztanó Hédi
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• /Y táncos 
kemény sorsa

Apropos: Carlos Acosta!

_______ O  ilágtükör_______

A TIZENKILENCEDIK SZÁZADBAN A BALETT LÉNYEGE 
A BALERINA VOLT EZT A HEGEMÓNIÁT ELŐSZÖR 
NIZSINSZKIJNEK SIKERÜLT MEGTÖRNIE, A HUSZADIK 
SZÁZAD ELEJÉN. AZUTÁN KÖVETKEZETT NUREJEV, AKI 
BEHOZTA A KÖZTUDATBA A LEHETŐSÉGET, HOGY FÉRFI 
BALETT-TÁNCOS IS LEHET SZTÁR. BÁR AZÉRT A FÉL 
KEZEMEN MEG TUDNÁM SZÁMOLNI, HÁNY TÁNCOSNAK 
SIKERÜLT EZ AZÓTA.

A brit táncszínpadon ilyen abszolút 
sztár a kubai Carlos Acosta. Elég meg
hirdetni a nevét a színlapon, és a telt 
ház máris garantált. Bárkit meg lehet 
kérdezni az utcán, hogy ki az a Carlos 
Acosta, és szinte mindenki fogja 
tudni, hogy egy izgalmas, szekszepiles 
táncos. Ez pedig nem kis eredmény a 
meglehetősen kis körben értékelt ba
lett világában!

Gyanítom, hogy Acosta neve a vi
lág többi részén is sokat jelent. A kö
zönség fantáziáját megragadta a szá
nalmasan szegény kubai gyerek, aki
ből nagy művész lett. (Nekem mindig 
eszembe jut a párhuzam édesapám
mal, Nádasi Ferenccel, aki hasonló 
utat te tt meg.)

Acosta továbbra is állandó ven
dég a londoni Royal Ballet társula
tánál, de egyre gyakrabban lép fel 
olyan estéken, amelyen az ő neve 
a meghatározó. Igaz ugyan, hogy 
mindig szerződtet maga mellé né
hány szólótáncost. 2009 folyamán 
már többször megtöltötte a London 
Coliseum nagy nézőterét, és decem
ber elején a Sadler's Wells színház
ban lépett fel.

A férfi táncos mint múzsa -  ez
a gondolat volt legutóbbi előadá
sának ihletője. Színre került George 
Balanchine: Apollo-balettje, Jerome 
Robbins két munkája: az Egy faun 
délutánja és A Suite of Dances című 
variációsorozat Bach cselloszólójára. 
Végül bemutattak egy új pás de 
deux-t, a Young Apollo címmel, Benja
min Britten kompozíciójára. Ez volt az
egyetlen, amelyet nem Acosta táncolt. 

* * *

Robbinstól az

Egy faun 
délutánja

tüneményes mű. A férfitáncos egye
dül melegít a balett-teremben, közben 
folyamatosan a tükörben nézi magát. 
(A közönség képviseli a tükröt.) Bejön 
egy fiatal balerina, s ő is elkezd gya
korolni. Egy idő után együtt mozog
nak, együtt vesznek fel különböző 
pózokat, de tükörképükről soha nem 
veszik le szemüket. Az együttmozgás 
egyszer csak egy csókban kulminál, de 
ez nem vezet tovább, mert mindket

ten csak magukkal vannak elfoglalva. 
A lány távozik, és a táncos tovább 
nyújtózkodik a padlón.

Acosta nagyszerű ebben a kis 
etűdben. Vonalai mindig tökéletesek, 
és természetes charm-ja és humora 
megismerteti velünk a táncos lélek
tanát.

A Balanchine-féle

Apollon
musagéte

igazi remekmű. Minden lépés, min
den kis kézmozdulat a koreográfus 
egyediségét, ötletességét tükrözi. A 
három múzsa és Apollo mozgatása a 
neoklasszikus balett csúcsa. Felötlött
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bennem, hogy talán épp Balanchine 
zsenialitása az oka annak, hogy az őt 
követő koreográfusok annyiszor zsák
utcába kerültek. Hiszen Balanchine 
eljutott a balett műfajának abszolút 
letisztult lényegéhez; ő ezt elérte 
és meg is mutatta a közönségnek. 
Acosta ismét jól szerepelt. Gyönyörű 
teste, férfiassága jól tükrözte a fé l
istent, és mint mindig, gondos és 
biztos partner volt a nagy kettősben 
Terpszikhoréval.

Harmadik jelenése egy szóló volt

A Suite of Dances
címmel. Ezt a koreográfiát Jerome 
Robbins Mikhail Barisnyikovnak ké
szítette, alkalmat teremtve a táncos 
virtuozitásának csillogtatására. A ko
reográfus ezúttal négy tételt használt 
fel Bach: Six Suites for Solo Cello című 
zenéjéből, és a tánc során eljuttatja 
benne a művészt a meditatív benső- 
ségességtől a ragyogó magamuto
gatásig. Nem csoda, ha a közönség 
itt Carlos briliáns technikáját, elké
pesztő ugrásait és szédítő forgásait 
várta. Ez azonban nem következett 
be. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
Barisnyikov a (már elmúlt 50 éves!?), 
negyvenes éveinek közepén járt, ami
kor ez a szóló készült.

Acosta tolmácsolásában is éreztük 
egy érett művész csiszolt technikáját, 
magabiztosságát, sőt, elragadó, kis
fiús humorát is. Azonban az utolsó 
tétel nagyszerű forgáskombinációin 
kívül, amely tele volt a nagyon ma
gas féltalpon kivitelezett lassú és 
gyors „ Acosta"-piruettekkel, más 
lélegzetelállító technikai bravúrt nem 
láttunk.

Kitűnő volt viszont az a kettős, 
amelyet az English National Ballet két 
szólistája: Erina Takahashi és Junor 
de Oliviera Souza adott elő Britten: 
Young Apollo  című szerzeményére 
(zongorára és zenekarra). A jónevű 
amerikai kortárs koreográfus: Adam  
Houghland technikailag kihívó mun
kája óriási tempót, és ezáltal feszült
séget diktált. Takahashi és Oliviera 
Souza megfeleltek a kihívásnak. Ér
dekes volt megfigyelni Souzát: csak 
húszéves, Rio de Janeiroban született 
és tanult, fekete bőrével jó megsze
mélyesítője lehet a fiatal Acostának. 
Ő nem egy „ú j Carlos", nem olyan 
karizmatikus. De mégis volt a testé
ben, odaadásában és technikájában 
valami, ami Acostáéból már hiány
zott.

Ezért térek vissza a cikk címéhez: 
a táncos sorsához. Még szinte senki 
nem vett észre semmit, a nagyközön
ség egész biztosan nem, de valahol 
már elkezdődött Carlos karrierjének 
újabb stádiuma. Nincs már köztünk az 
a fiatal tigris, aki hihetetlen bravúrjaival 
szinte megállította a szívverésünket.

A dereka is éppen csak egy kicsit 
teltebb, a combok is csak épp egy 
kicsit vastagabbak, mint korábban 
voltak. M int ahogy a fiatal Nurejev 
is lélegzetelállító volt fiatalon, s mire 
világhíres lett, már nem volt meg az a 
hatás, mint amikor először láttam őt 
egy szovjet filmfelvételen.

Acosta ma hírnevének csúcspontján 
van. Még mindig élményt adó tánc
művész, de már technikailag nem az, 
aki tíz évvel ezelőtt volt, amikor jófor
mán még senki nem hallott róla. Hja, 
így van ez. Ez a táncos tragédiája.

Nádasi Myrtill

MONACO LES 
DANCE BALLETS DE 
FORUM MONTE-CARLO

A Les Ballets de Monte-Carlo 2009 de
cembere és 2010 júliusa között három 
rendhagyó „felvonásban" köszönti a 
Ballets Russes száz éves évfordulóját. 
Szergej Gyagilev és társulata mind a 
mai napig időtálló repertoárral terem
tette meg a XX. századi új balett irá
nyait, inspirálva általa koreográfuso
kat és táncosokat egyaránt. A Monté 
Carlo-i együttes negyvenöt tagjának 
három különleges szezonja -  a cente
nárium alkalmából -  az Orosz Balett 
örökségének megünneplése a Tavaszi 
áldozat, a Tékozló fiú, a Seherezádé, A 
rózsa lelke, A lakodalom, a Daphnis és 
Chloé és más tánctörténeti jelentőségű 
mesterművek eredeti verziójával vagy 
modern interpretációival.
Az első az Orosz Balett repertoár
ja előtt tiszteleg, a második az Orosz 
Balett szellemiségét köszönti, vendég
társulatok segítségével; a harmadik 
olyan új műveknek teremt befogadó 
teret, amelyek a jelenben is méltók az 
Orosz Balett múltjához.
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A KÖZELMÚLTBAN ALKALMAM NYÍLT TÖBB ELŐADÁST MEGTEKINTENI 
EURÓPA KÜLÖNBÖZŐ NAGYVÁROSAIBAN, VEZETŐ TÁRSULATOKNÁL. 
EGY NEMZETKÖZI TÁNCGYÓGYÁSZATI KONFERENCIA RÉSZTVEVŐJEKÉNT 
HÁGÁBAN OTT LEHETTEM A HOLLAND TÁNCSZÍNHÁZ (NEDERLAND DANSE 
THEATER) 50. JUBILEUMI BEMUTATÓJÁN, ÉS MEGNÉZHETTEM BÉCSBEN 
A HATTYÚK TAVA NUREJEV-FÉLE VERZIÓJÁNAK 200. ELŐADÁSÁT.
MINDKÉT EGYÜTTES ÉLETÉBEN A KÖZELMÚLTBAN ZAJLOTT-ZAJLIK A 
VEZETŐVÁLTÁS, ÍGY AZ ÁLTALAM KÉSZÍTETT PILLANATFELVÉTELEK EGYSZERRE 
MAGUKON VISELIK A MÚLT EREDMÉNYEIT, A TÁRSULATOK JELENÉNEK 
AKTUALITÁSÁT ÉS A JÖVŐ KÉRDÉSEIT, ÍGÉRETEIT.

Hatványozottan érvényes ez a fél
évszázados születésnapját ünneplő 
Holland Táncszínház (azaz az NDT) 
esetében, ahol a társulat jubileumi 
előadását három meghatározó alko
tó -  „m últ, jelen és jövő" -  vadonatúj 
darabjaiból állította össze a posztját 
szeptemberben elfoglaló új direktor, 
Jim Vincent.

Ahogyan a 12. Holland Táncfesz- 
tivál igazgatója, Samuel Wuersten is 
fogalmazott az esemény programfü
zetében: „Az ünnep főszereplői nyit
ják a sorozatot egy látványos prog
rammal, mely Jirí Kylian, Lightfoot/ 
Leon és Johan Inger világpremierjeiből 
áll. Hivatalosan ez lesz Kylian utolsó 
alkotása a társulatnak a jelenlegi szer
ződése alatt, és ennek egybeesése az 
NDT jubileumával jó l szemlélteti azt, 
hogy semmi sem állandó a tánc folya
matos evolúciójában."

A világhírű együttes és emble- 
matikus koreográfusa egy harminc
hat éves fejezetet zárt le egy olyan 
opusszal, amely Dirk Haubrich zené
jére készült, s amelyet a királyi család 
jelenlétében mutattak be. Jirí Kylian 
legújabb produkciója két koreográ-
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f us, Paul Lightfoot és Sol Leon: Studio 
2 című darabjával (az NDT II előadá
sában), majd Johan Inger: dissolve in 
this (az NDT l-ll közreműködésével) 
című darabjával együtt került szín
padra a „50  Years o f Challenging 
Dance" program keretében. (Érdekes
ségként említem meg, hogy a Lucent 
Danstheater előterében és az utcán 
Karine Guizzo és Yvan Dubreuil ins
tallációját is prezentálták a táncosok 
Trobad'or címmel.)

Az este egy 15 perces filmetűd
del kezdődött, melyben bemutatták 
az együttes különböző korszakait a 
meztelenkedős kezdetektől a világhír 
megalapozásán át az egyre színvona
lasabb és progresszívebb közelmúl
tig. Azután különböző asszociációra 
késztető kifejezések felvillanásával el 
is kezdődött

-  Mémoires 
d'Oubliettes

címmel - , Kylian elégikus, 
filozofikus, korszaklezáró darabja, 
amelybe számomra némi önirónia és

KRITIKA

szarkazmus is vegyült. (Csak utólag 
fordítottam le a francia címet, mely 
középkori föld alatti börtönt idéz, 
ahová az elítélteket dobták, hogy 
aztán elfelejtkezzenek róluk... s 
a szövegfoszlányokról is kiderült, 
hogy Samuel Beckettől valók.) Bár 
valószínűleg nem erről a darabról 
(nem a Mémoires d'Oubliettes- 
ről) fogok elsősorban Kylianra 
emlékezni, de abban biztos vagyok, 
hogy őt még jó ideig nem lehet majd 
megkerülni, m int alkotót, és fogunk 
még látni tőle újabb remekműveket.

A táncosok a megszokott, de 
újra és újra csak csodálatot kiváltó 
plasztikussággal és dinamikával 
táncoltak, és Kylian időnként 
színpadra söpört, majd a darab végén 
aláhulló összegyűrt fémdobozai is 
csak elsőre tűntek a feledést és a 
véget szimbolizáló hulladéknak -  
hiszen mindez újrahasznosítható... 
(Az idei évadban máris „visszatér", 
és újat koreografál „vo lt" 
együttesének.)

A második mű, Lightfoot-Leon leg
frissebb, bár kissé semleges címmel 
rendelkező darabja: a
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Studio 2
gyakorolta rám a legnagyobb hatást, 
hiszen hangulatában egyáltalán nem 
volt szenvtelen. A zeneszerző Arvo 
Párt: Tabula Rasa című kamaraműve 
már eleve lelket karcoló, katartikus 
alkotás, de a kyliani hagyományokat 
méltón folytató, zseniális alkotópáros 
nem hagyatkozik csak a zene erejé
re. Az egyszerűségében is teátrális 
színpadkép (saját munkájuk: egy kis 
lejtő a színpad hátsó felében és egy 
hatalmas, vízszintes tengely mentén 
forgó, és néha leereszkedő tükör), a 
zenével végig együtt lélegző, megál
líthatatlanul áramló, kifogyhatatlan 
szókincsű mozgásfolyam, és a döb
benetes erejű, mégsem hatásvadász 
színházi pillanatok beleégtek az em
lékezetembe.

A darab egyik csúcspontján a lejtő 
széle és a szinte teljesen leeresztett 
tükör közötti kis résen becsúszott a 
hátán három táncos, így a néző szá
mára a tükörben nőttek ki a földön 
álló alakokká.

De hiába lenne a mű minden 
profizmusa, ha közben nem látnánk 
emberi kapcsolatokat, mélyen izzó 
érzéseket („történeteket") megje
lenni a színpadon; s ha nem lenne 
minden érintkezésnek, kapcsolódás
nak költői ereje. Szintén csak utólag 
olvastam, hogy a „kettes stúdió" az 
a hely, ahol a Lightfoot-Leon páros 
húsz éve alkotja koreográfiáit, és a 
Tabula Rasa volt Ohad Naharinnak, a 
szintén az NDT-ből indult kiemelke
dő koreográfusnak az első darabja. 
A mű tehát egy nagyon összetett 
tisztelgés az évfordulón: a munka, az 
alkotás folyamata, a teremben testü- 
ket-lelküket adó táncosok, az alko
tótársak és a hagyományok előtt is 
meghajol. Talán nem véletlen, hogy 
a Studio2 -  mint táncosra is -  ha
to tt rám, hiszen benne volt az NDT 
„egész lelke".

Johan Inger záródarabja, a

dissolve in this
nem közelítette meg a Cullberg Ba
lett vendégjátéka során a Művésze
tek Palotájában az idén látott művei 
színvonalát: az egész kompozíció szó 
szerint és átvitt értelemben is szürke 
volt és kissé terjengős. Nem is kérdés, 
hogy magas színvonalú a koreográfiái 
munka és tökéletes az interpretáció, 
csak az a plusz (például a Pesten ját
szott darabok humora és frissessége)

hiányzott. Legértékesebbnek a kore
ográ fiá iig  legegyszerűbb zárórészt 
tartom, amiben a futások és menések 
ritmusváltásaival, az akciókban részt
vevők létszámának állandó változtatá
sával és a tér sokoldalú használatával 
sikerült olyan atmoszférát teremtenie, 
mely azért nem kis tehetségre vall.

Ha igyekszem itt is kapcsolódást 
találni a mű és az ünnepi esemény kö
zött, talán az egyéni tehetségek felol
dódására figyelek fel (dissolve), ami a 
társulati összmunkában jelent meg a 
színen. (S ha már mindennek utána
néztem: Ingert JunVch/ro Tanizaki: Az 
árnyak dicsérete című verse ihlette az 
alkotásban.)

Az NDT jövőjének záloga abban 
rejlik, hogy az évtizedek óta zajló kre
atív munkának köszönhetően nem 
küzdenek a világszerte olyannyira 
jellemző koreográfushiánnyal, sőt, 
ahogyan azt az adott est programja 
is mutatta: megvan a folytonosság és 
a hagyományaikban gyökerező újítás 
dinamizmusa.

Pontosan a Műsorfüzet szavai 
szerint: „Ism erni a szabálykönyvet. 
Aztán elégetni. Szembenézni a 
kétségekkel. Aztán megszabadul
n i tőlük. Érezni a fájdalmat. M ajd  
legyőzni azt. Felismerni a határo
kat. És soha-soha nem elfogadni 
ő k e t."

___I
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ilágtükör
A Bécsi Állami Opera Balettegyüt

tese -  Harangozó Gyula vezetése 
alatt DasBallett -  éppen átmeneti 
évadát éli, hiszen a következő szezon
tól Manuel Legris, a világhírű párizsi 
étoile lesz a balettigazgató. A tánco
sok még mindig nem tudják, hogy 
lesz-e a következő évadban szerződé
sük, és ez érinti az o tt táncoló népes 
magyar csapatot is. Mindez nyilván
valóan kihat a munka hangulatára, 
netán a minőségére is. Október 26-án 
annak a Rudolf Nurejevnek a koreog
ráfiájában adták elő 200. alkalommal

A hattyúk tavát,
aki nemcsak a bécsi társulathoz, de a 
párizsihoz is ezer szállal kötődött.

Nurejev távolról sem olyan zseniális 
alkotó, mint amilyen táncos volt. Min
den eddig látott koreográfiájában sok 
a kimódolt, erőltetettnek ható, helyen
ként túlzsúfolt részlet, és főleg a termé
szetes muzikalitást hiányolom belőlük. 
A bécsi betanítás (1964. októberéből) 
nem egyezik sem a párizsival (éppen 
most ismételgeti a Mezzo televízió), 
sem a felvételről ismert kanadai verzi

óval. Leginkább a karaktertáncokat és 
a menyasszonyok semmitmondó tán
cát kifogásoltam, de az első felvonás 
egyes részeit és a varázsló táncait sem 
emelném „a nagykönyvbe". Viszont 
a fehér képek -  elsősorban a negye
dik felvonás, ahol már a balettkar is 
több líraisággal táncolt a maguk 
„ hagyományosságában" poétikusak 
voltak. Bécsben és Párizsban ápolják 
a Nurejev örökséget (ebben egyfajta 
kapocs lehet Legris személye), és ez 
a császárvárosban a sztárkultuszban 
is megnyilvánul. A jubileumi előadás 
mindegyik felvonását más szólistapár 
táncolta, és két varázsló is színre lépett 
(!). A legnagyobb sztár kétségkívül a 
méltó Nurejev-utód és bécsi kedvenc: 
Vlagyimir Malakhov volt, aki felfede
zettjével, Poliana Semionovava\ tán
colta a II. felvonást. Sajnos a csodála
tos balerina minden mozdulati tökély 
ellenére adós maradt a költészettel, 
de Malakhov igazán kitett magáért 
rajongói előtt. A többi herceget látva 
kicsit sajnáltam, hogy nem ő táncolta 
végig az egész estét, de az első fel
vonás fiatal tehetségét azért érdemes 
megjegyeznünk. Azt hiszem, a töké

letes technikával és plasztikusan tán
coló Denys Cherevychkoró\ még sokat 
fogunk hallani, még akkor is, ha nem 
igazán hercegalkat. A III. felvonás fe
kete kettősében táncoló helyi szólisták 
produkciója nem igazán emelkedett 
az esemény színvonalára, a negye
dik felvonás pedig kevés lehetőséget 
ad „kiemelkedni" a hercegnek, így a 
szentpétervári Mariinszkijból meghí
vott vendégről: Andrian Fadeyevrő\ 
annyit állapíthattam meg, hogy gon
dosan partnerolta a Bécsben táncoló, 
a szerepben debütáló és korrekt Maria 
Yakovlevát.

Az előadás legmaradandóbb élmé
nyét az jelentette, hogy a balettkarban 
felfedezhettem a Magyar Táncmű
vészeti Főiskolán 2008-ban végzett 
évfolyam három hölgytagját: Lédán 
Esztert (a nyolc menyasszony között 
is), Nistor Laurát és Csókán Vivient (a 
magyar táncban is); az első felvonás 
pás de quatre-\ában pedig szólósze
repben remekelt egykori osztálytár
suk, Szabó Richárd. Reménykedjünk, 
hogy az új érában is lesz szerződésük, 
és fejlődésük töretlen marad.

Macher Szilárd

Petipa-lvanov/Nurejev -  Csajkovszkij: A hattyúk tava 
Fotó: a Wiener Staatsoper tulajdona

S
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Áncpaletta 2009

Műsor
KAÁN ZSUZSA -  KÁLMÁN TAMÁS: ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ

I. rész (18.35-19.30)
1. Tímár Sándor -  Erkel Ferenc: Bánk bán / Csárdás 

Csillagszeműek (Príma Primissima-díjas, EuroPAS-díjas)
2. Széphalmi Zoltán -  Tóth Judit: Veresegyházi táncok 

Gödöllő Táncegyüttes
3. Berzsenyi László -  Mészáros Tivadar: R itm usjáték Méhkerékről 

Rajkó Művészegyüttes Tánckara
4. Horváth Csaba -  Sebő Ferenc: M adarak vonulása -  Részlet a Pannon fresk ó  című produkcióból

Magyar Állami Népi Együttes (EuroPAS-díjas)
5. Kricskovics Antal (EuroPAS-díjas) -  szerb népzene: Ruzicsáló (Tavaszköszöntő -  szerb népszokás)

Fáklya Horvát Művészegyüttes
6. Fadri Sonuk: D ervis

Lippai Zsombor, a Tűzvirág Táncegyüttes szólistája
7. Fadri Sonuk: Tavaszi zsongás  (Grúz leánytánc)

Tűzvirág Táncegyüttes. Szólót táncol: Kovács Noémi
8. Zsuráfszky Zoltán (EuroPAS-díjas) -  Szarka Tamás (Ghymes együttes): Rege 

Honvéd Táncegyüttes (EuroPAS-díjas) (Bemutató)

II. rész (20 .00-20 .35)
1. Robert Lindgren -  Pjotr I. Csajkovszkij: D iótörő  -  Virágkeringő 

Magyar Táncművészeti Főiskola (V-IX. évfolyamos hallgatók, operaházi bemutató)
2. Lev Ivanov/Vaszilij Vajnonen -  Pjotr I. Csajkovszkij: D iótörő, Grand-Pas de deux  

Kozmér Alexandra -  Oláh Zoltán, az EuroPAS-díjas Magyar Nemzeti Balett szólistái
3. Bajári Levente (EuroPAS-díjas) -  Dario Marionelli: Way o f  Words 

Bajári Levente -  Pazár Krisztina, az EuroPAS-díjas Magyar Nemzeti Balett szólistái
4. Uve Scholz -  Rachmanyinov: Szonáta

Tunyogi Henriette (nemzetközi művész) -  Christoph Böhm (a Lipcsei Operaház szólistája) -  
bemutató

5. Christopher Bruce -  The Rolling Stones: R ooster (Finálé) 
az EuroPAS-díjas Győri Balett szólistái, a főszerepben: Pátkai Balázs -  Részlet a győri premierből

III. rész (21.00-21.35)
1. Vári Bertalan: H ungarythm  

PRESIDANCE Táncegyüttes férfiszólistái
2. Lovas Henriette -  Montázs: Standard variációk

Gombkötő Balázs -  Seregélyi Petra tíztánc, standard és latin magyar ifjúsági bajnokpáros, 
az EuroPAS-díjas LORIGO Táncegyüttes szólistái, Szombathely (Bemutató)

3. Odor Dániel: M aszk m ögött 
No Comment, világbajnoki bronzérmes HIP-HOP-csapat
4. Bakó Gábor (EuroPAS-díjas) -  Bob Fosse: Black Bird

Bakó Gábor -  Závodszky Rita, a Happy Dance TSE szólistái
5. Lovas Henriette -  Montázs. Cha-cha and jiv e  

Gombkötő Balázs -  Seregélyi Petra tíztánc, standard és latin magyar ifjúsági bajnokpáros, 
az EuroPAS-díjas LORIGO Táncegyüttes szólistái, Szombathely (Bemutató)

6. Lippai Andrea (EuroPAS-díjas) -  autentikus flamenco: Flamenco variációk  
Lippai Andrea

7. Závodszky Zsuzsa -  Montázs. Latin varázs  
Vas Zsolt -  Práger Kitty, a Happy Dance TSE szólistái

8. Mádi Magdolna -  átirat: A városi p a cs ir ta  dala
Tűzvirág Táncegyüttes. Szólisták: Újvári Dávid, Bozár László, Takács Levente
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yierpszikhoré postája

Széljegyzetek 
egy kritikához

A MAGYAR NEMZETI BALETT LEGÚJABB BEMUTATÓJA: A KARAMAZOV TESTVÉREK 
KAPCSÁN MEGLEHETŐSEN DEHONESZTÁLÓ MEGJEGYZÉSEKET ÍRT EGY RECENZENS EGYIK 
ORSZÁGOS NAPILAPUNK KULTURÁLIS ROVATÁBAN. SZÍVE JOGA MINDENKINEK AZ ÖNÁLLÓ 
VÉLEMÉNYALKOTÁS, DE ÚGY GONDOLOM, HOGY MIELŐTT KRITIKÁT ÍROK VALAMIRŐL, 
VAGY VALAKIRŐL, TÁJÉKOZÓDNI IS ILLIK A MŰVÉSZI OEUVRE-RŐL ÉS AZ ESETLEGES KORÁBBI 
VENDÉGJÁTÉKOK SAJTÓVISSZHANGJÁRÓL IS.

A koreográfussal, Borisz Eifmannal nem csak művein ke
resztül ismerkedtem meg az 1980-as évek derekán, ha
nem mint a Magyar Táncművészek Szövetsége mellett 
működő Táncarchívum munkatársa is több napig dolgoz
tunk együtt szakmai vetítéseken. Beszélgettünk-vitatkoz- 
tunk a klasszikus balett tradícióőrzése és az akkori változó 
világ kérdésein. Eifman fiatal, pályája elején álló koreográ
fusként, de máris a Leningrádi Kortárs Balettszínház veze
tőjeként a szakmai köztudatban lényegileg a jakobszoni 
szellemi hagyaték továbbvivőjének számított, és így vé
lekedett: „A  különböző tartalmakat, gondolatokat nem 
lehet csupán egyetlen, kánonizált táncnyelven kifejezni." 
Ezt bizonyította többek között a Dosztojevszkij: Félke
gyelmű című regényének 1980-as táncjáték-verziója (az 
lnterbalett'85 műsorán), amelyet a klasszikus balett és az 
új, akár a mindennapi életből kölcsönvett mozgáselemek 
sajátos, adekvát drámai kifejezési rendszerével fogalma
zott modern balettszínházi előadássá.

* * *

Budapesti tartózkodása idején Eifmant lakásomon is 
vendégül láttam, mégpedig a Belgrádból (kétnapos) hit
vesi találkozóra érkezett feleségével, és felemlegettem a 
Kirov-szólista Jevgenyij N eff számára készített, Megisme
rés című koreográfiáját Albinoni Adagiojára. Elmondtam 
azt is, hogy ez a mű számomra azt a világot, kiszolgálta
tottságot idézte, és ugyanolyan erővel hatott rám, mint 
Tvardovszkij: Andrej Rubljov című filmje (amit az akkori 
Szovjetúnió már megtűrt, de amit korábban betiltottak). 
Borisz megdöbbent, hallgatott egy ideig, majd halkan azt 
mondta: „Zsuzsa, maga megértette, m itakarok mondani, 
de kérem, le ne írja !" Most már leírhattam, különösen az 
említett írás kapcsán...

Szúdy Eszter kritikus kollégám (nem éppen az elnéző 
tollúak közül való) így írt 1987-ben a Táncművészet 4. 
számában: „...a  leningrádiaktól két évvel korábban meg
ismert B.Ejfman-mű Albinoni szépséges Adagiójára most
is élményt szerzett. A kompozíció keretes szerkezetű.....S
a gyötrelmes életéből, zárt közösségéből kitörni vágyó, de 
visszatérni kénytelen ember sorsáról mesél. A koreográfus

mai ízű és igen kifejező formanyelvet kreált a tánc öröm
teli és fájdalmas monológjához, amelyet ezúttal is J. Neff 
tolmácsolt elhitető erővel."

Kővágó Zsuzsa

Utóirat
Bár a Karamazov testvérek kritikája következő szá
munkban jelenik meg, fontosnak tartottuk, hogy ez 
a személyes hangvételű visszaemlékezés minél előbb 
reflektáljon az említett publikációra. Annál is inkább, 
mert azóta még egy felháborító dolgozat is napvilágot 
látott (ugyanattól, ugyanott), amely -  több szakember 
és táncrajongó véleménye szerint -  professzionális szín
padi táncművészetünket szeretné „meg nem történtté 
tenni". Ezért külön köszönjük Kővágó Zsuzsának, hogy 
miközben a cikkírót elmarasztalta, e régi élményét meg
osztotta az olvasókkal. (A Szerk.)
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xcerpts

Who are you...

... Jx^ídar Akhmetov?
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THE NAME OF THE TARTAR-BORN BALLET ARTIST, AIDAR 
AKHMETOV IS FAMILIAR TO THE HUNGARIAN BALLET 
FANS, BECAUSE HE PARTICIPATED AT THE BUDAPEST 
INTERNATIONAL BALLET GALA FOR THE 4th TIME. THE 
SOLOIST OF THE CANADIAN ALBERTA BALLET AND 
SEVERAL BALLET COMPANIES IN MOSCOW AND THE 
CELEBRATED STAR OF THE MOST FAMOUS BALLET GALAS 
OF THE WORLD HELD BALLET CLASSES FOR THE DANCERS 
OF THE HUNGARIAN NATIONAL BALLET DURING THE 
SUMMER. THE AUDIENCE COULD ADMIRE HIM THIS 
SEPTEMBER FOR THE FIFTH TIME AT THE WORLD STARS 
BALLET GALA IN BUDAPEST THE BALLET DIRECTOR, 
GÁBOR KEVEHÁZI CHOREOGRAPHED A SOLO ESPECIALLY 
FOR HIM FOR THIS EVENT

-  The Hungarian audience met with you first in 
1994, and in the last 15 years you have traveled 
around the globe...

-  Those were crazy years in my life. I achieved 
outstanding places at numerous international ballet 
competitions in the Gorbachov-era, and I got many 
invitations. First I went to New Zealand Ballet for 
one season, then to Alberta Ballet in Calgary for five 
years as a soloist. Then I came back to Russia, to 
Moscow, I started to teach, and I organized a gala 
w ith the dancers of the Mariinsky Theatre and Bolshoi. 
Meanwhile my daughter was born, who is 8 years and 
3 months old now.

-  Earlier you declared to our magazine, that you 
were lucky, because you could be the student of 
the world famous dancer and choreographer, Yury 
Grigorovich, who celebrated his seventy second 
birthday not long ago. Do think, he is still as a 
dominant character of the Russian dance life as in 
the previous 30 years?

-  Yury Grigorovich works as the choreographer of 
the Bolshoi Ballet, and I think that -despite he is not 
the artistic director any more -  he has still as a decisive 
influence on the Russian ballet life as before. The 
people like him. His choreographies: The Nutcracker, 
Spartacus, Ivan the Terrible are simply gorgeous. He is

still very busy, because a lot of companies want to work 
w ith him, and he gets numerous invitations to be in the 
jury of international ballet competitions.

-  Some people think that the age of the classical 
ballet is slowly over, because there are less and 
less huge ballet ensembles in the world. Do you 
think that the supply of this art branch is going to 
be guaranteed?

-  I teach for a long time, and I am meeting w ith 
student almost every day. I can see that they are 
devoted to ballet. I work w ith a lot of talents. I can 
see how enthusiastic they are as the watch previous 
performances, how much they work overtime in the 
rehearsing rooms, to be better and better. So in Russia 
I experience the contrary of that negative tendency. A 
lot of new ballet companies were found in the previous 
years. I think there is always going to  be demand 
towards classical ballet!

-  Russia is the cradle of the classical ballet, but 
what do you think about the modern Russian 
ballet companies and creators?

-  It is a difficult question, because we were learning 
primarily just the classical steps, that is why we have no 
actually good modern choreographer in Russia. Maybe 
Boris Eifman is the only exception, who is incredible. 
In the younger generation I can mention the name
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Keveházi-Brel: Dead Love 
Photos: Béla Kanyó

of Sergei Bobov, he was the soloist of the Bolshoi 
and now he is the ballet director in Krasnoyarsk. His 
choreographies are not really modern, I would say, he is 
rather neo-classical, but I still think what he is doing is 
incredible. The other ones, who could by chance work 
and study in Europe and the States are trying to found 
their own companies. But they still need time. Right 
now this choreographers can do numbers, duets, 10- 
minutes concert numbers but not full-length pieces.

-  You held ballet classes for the company of 
the Hungarian National Ballet 
for the third time. What is your 
professional opinion about the 
company?

-  The soloists are very talented, 
and the corps de ballet dancer 
are much better than by the most 
companies I have worked with. But 
I still think the company would need 
one more mannish principal, such as 
Zoltán Nagy Jr. was, for the romantic 
and classic leading roles. But the 
preparedness of the female and male 
soloists is absolutely perfect.

-  Luckily not only the dancers 
of the company, but the audience 
could met with you as well, 
because you performed "Dead 
Love" -  the choreography of 
Gábor Keveházi -  with great 
success at the World Stars Ballet 
Gala.

-  I first met w ith Gábor Keveházi 
in the early ninetieth, when I came 
to Hungary. Then we met again at a

ballet gall in Helsinki, where we spoke a lot about the 
ballet art and the Hungarian company. Later Gábor 
invited me to Hungary, and asked me to hold classes for 
the Hungarian National Ballet. This year he even made 
me a choreography, which is a great honor for me.

-  You achieved everything what a ballet artist 
could wish for: silver medal in Osaka and New 
York, gold medal in Budapest, and what is more, 
the Grand Prix in Riety and Luxemburg. You were 
a guest artist from Tokyo to South Korea, from 
New-Zealand to Los Angeles. Your professional 
career is shining and rich. How do you imagine the 
future?

-  I recovered from an operation not long ago, 
and I am very happy that I am able to dance again. 
It is true, I danced on numerous ballet stages of the 
world. I competed, danced different characters and 
participated on galas, but I want more: I am full w ith 
energy and I want to create ballet. Not because the 
money, but because I was always interested in the 
creation of something new. Luckily my w ife helps me 
a lot and tolerates that I do not spend a lot of time at 
home. So, I think I w ill continue traveling from one city 
to the other, but as a choreographer, because I would 
like to create exciting dance pieces and continue to 
teach.
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Part I (1 8 3 5 -1 9 3 0 )
1. Sándor Tímár -  Ferenc Erkel: Bánk bán / Csárdás 

Star Eyes Dance Ensemble
2. Zoltán Széphalmi -  Judit Tóth: Dances fro m  Veresegyház 

Gödöllő Dance Ensemble
3. László Berzsenyi- Tivadar Mészáros: Rhythm Game fro m  Méhkerék 

Rajkó Art Ensemble
4. Csaba Horváth -  Ferenc Sebő: Migration of the Birds -  Parts from the Pannon fresco  

Hungarian State Folk Ensemble
5. Kricskovics Antal -  Serb folk music: R uzicsáló (Welcoming the Spring -  Serb folk tradition) 

Fáklya Croation Dance Ensemble 
6. Fadri Sonuk: Dervish

Zsombor Lippai, the soloist of the Fire Flower Dance Ensemble
7. Fadri Sonuk: Spring B u zz  (Georgian girl dance)

Fire Flower Dance Ensemble (Solo by: Noémi Kovács)
8. Zoltán Zsuráfszky -  Tamás Szarka (Gymes Ensemble): Fable 

Honvéd Dance Ensemble (Premiere)

Part II (2 0 .0 0 -2 0 3 5 )
1. Robert Lindgren -  Pyotr I. Tchaikovsky: Die Nutcracker -  Waltz o f  the Flowers 

students o f the Hungarian Dance Academy (Premiere in the Opera)
2. Lev Ivanov/Vasily Vainonen -  Pyotr I. Tchaikovsky: Die N utcracker- Grand p a s  de deux  

Alexandra Kozmér -  Zoltán Oláh, soloists of the Hungarian National Ballet
3. Levente Bajári -  Dario Marionelli: Way o f  Words 

Levente Baj ári -  Krisztina Pazár, soloists o f the Hungarian National Ballet
4. Uve Scholz -  Sergei Rachmaninoff: Sonata

Henriett Tunyogi (international artist) -  Christoph Böhm (soloist of the Leipzig Opera House) -  
Premiere in Hungary

5. Christopher Bruce -  The Rolling Stones: R ooster (Finale)
soloists of the Győr Ballet, leading character: Balázs Pátkai -  part from the Gyor s premiere

Part III (21 .00-2135)
1. Bertalan Vári: H ungarythm  

Male soloists o f the PRESIDANCE Dance Company
2. Henriette Lovas- Montage: Standard dances 

Balázs Gombkötő -  Petra Seregélyi ten dance, Standard and Latin Junior Champion Couple, 
soloists of the LORIGO Dance Company (Premiere)

3. Dániel Odor: Behind a Mask 
No Comment, HIP-HOP-team

4. Gábor Bakó -  Bob Fosse: Black B ird  
Gábor Bakó -  Rita Závodszky, soloists of the Happy Dance TSE 

5. Henriette Lovas- Montage: Latin Variations
Balázs Gombkötő -  Petra Seregélyi ten dance, Standard and Latin Junior Champion Couple, 

soloists of the LORIGO Dance Company (Premiere)
6. Andrea Lippai -  authentic flamenco: Flamenco varia tions

Andrea Lippai
7. Zsuzsa Závodszky- Montázs- Latin Magic 

Zsolt Vas -  Kitty Práger, soloists of the Happy Dance TSE
8. Magdolna Mádi -  Montage: Die Song o f  the City Lark 

Fire Flower Dance Group, Dávid Újvári, László Bozár, Levente Takács
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