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Osskó Endréné
(1917-2009)

/ iúcsúzóul

EGY IGAZI NEMESASSZONY, AKI CSAKNEM ÁTÉLTE AZ EGÉSZ HUSZADIK 
SZÁZADOT. MÉG A RÉGI VILÁGBAN NEVELKEDETT AZ IFJÚ ÉVEIT GYAKRAN 
IDÉZŐ MAGDIKA. MESÉI -  IGAZ TÖ RTÉNETEI -  A SOPRONI TÁRSASÁGI 
ÉLETRŐL, A SNÁJDIG UDVARLÓKKAL BÁLOZÓ LEÁNYKÁKRÓL, EGYKORI 
TÁNC- ÉS ILLEMÓRÁKRÓL SZÓLTAK.

Szerettem őt hallgatni. Sok szó esett fia talon kötött, 
életre szóló házasságáról, három nagyszerű gyerme
kéről, unokákról, dédunokákról,
hiszen Osskó Magda értékrendjében 
a hűség, a család, a szülők irán ti tisz
telet, a másokért való örök szolgálat 
még hiteles szavak, fogalmak voltak.
A művészetekért ra jongó m űvelt 
fiatalasszonyt a háború utáni fö ld 
indulásszerű változások, férje  meg- 
hurcolása, osztályának elvesztése 
kényszerítik arra, hogy családfenn
ta rtó  legyen. M inden lehetséges 
alkalmat megragadva tanul, képezi 
magát, hogy a tánctanári szakma el
ismert művelője lehessen. M ozdu
latművészeti, néptánc- és 
társastáncoktatói vizsgákat tesz, ok
leveleket szerez. Az 50-es évek 
végén már maga is ta rt központi
tan fo lyam okat, pedagógusképzőket. Szívügye a 
néptánc-, a gyermektánc- oktatás. Szakreferens
ként, gyűjtőként járja az országot, megfordul szá
mos gyermekegyüttesnél. Az egykori Népművészeti 
Intézet állandó külső munkatársa, egyik szerkesz
tő je  a Gyermektáncok köteteinek, több  kiadvány 
táncleírója.

Később különböző együtteseknél művészeti 
munkatárs (Építők Vadrózsák), majd vezető (Volán, 

Bem Együttes). T an íto tt Angliában, 
Dániában, Svájcban, együtteseit 
több  európai fesztiválra elkísérte. 
Koreográfiá i lírai darabok, gyakran 
irodalm i indíttatásúak. Kányádi-vers, 
Arany-ballada ih le tte  kis v ilágokat 
te rem te tt, női sorsokat ábrázolt, 
pasztell, finom  színekkel m utatta  
meg a magyar néptáncokban rejlő 
költészetet.
Gyermekeknek készült táncai remek
művek, ma is kedveltek a gyermek- 
csoportok körében. Az általa 
irá ny íto tt műhelyekben kivételes 
közösségeket, családias hangu la to t 
tu d o tt kialakítani.
90. születésnapján tö bb  száz ta n ít
ványa ve tte  körü l. Ámulva néztük

törékeny alakját, szellemi frissességét, hum orát, 
ahogy végtelen szerénységgel nyugtázta az elis
meréseket, az ünneplést. Aki nem vo lt közvetlen 
munkatársa, az is örökre a szívébe zárta; mester
nőjének, példaképnek te k in te tte  ezt a finom  lelkű, 
valódi nemesasszonyt. Emlékét m egőrizzük.

Foltin Jolán

í r n o m

MEGRENDELŐ SZELVÉNY
Megrendelem a TÁNCMŰVÉSZET című folyóiratot a 2009.1. 
számtól kezdve 1 évre, kedvezményes áron, postaköltséggel, 
6 szám előfizetési ára: 3850 Ft.

Ha Ön ezt a szelvényt* kitöltve beküldi a TÁNCMŰVÉSZET szer
kesztőségébe (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

tel/fax:

aláírás:
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Nagy Albert
(1941-2009)

SZÁRNYON JÁR A ROSSZ HÍR -  ÍGY A MONDÁS. MEGHALT NAGY ALBERT, 
'MEGHALT AZ ÖREG!' -  JÁRTA BE SZEGEDET A MONDAT. SZINTE MINDENKI 
ÍGY HÍVTA: ÖREG. PEDIG DEHOGY VOLT AZ! 68 ÉVESEN, MÉG AZ UTOLSÓ 
NAPJAIBAN IS TÖBBET DOLGOZOTT, MINT AKÁRMELYIK HARMINCAS.

 /Jucsúzóul

I

Nagy A lbert, a tanítványok több  generációjának 
szeretett'Berci bácsija' 1941. június 10-én született 
Gyomán, ahol 1967-1972 közö tt a Körösmenti 
Táncegyüttes tagja, majd vezetője vo lt. 1972-ben 
le tt a Szeged Táncegyüttes művészeti vezetője, ké
sőbb -  szinte haláláig -  a vezetője.
Feldolgozta a Magyarországon élő 
nemzetiségek és természetesen a 
magyar néptánc hagyom ányait. 
Tanulmányozta a bolgár és a tö rö k  
fo lk ló rt, és megtanulta a táncírást is, 
hogy -  a je lírást olvasva - az így le
jegyzett táncokat is rekonstruálhassa 
és megtaníthassa. Szülővárosában 50 
évvel eze lő tt szervezte meg első 
néptáncegyüttesét, és 3 híján 40 
éven át m űködö tt Szegeden. Gene
rációkat ta n íto tt a táncra. Táncra?
Gyakran m ondogatta : „Nem  elég tudn i, m elyik  
lépés következik! Ismerni kell, hogyan éltek, m i
kén t gondo lkod tak  a régiek. Tudni ke ll becsülni 
emberségüket, tisztességüket, egész m entalitásu
kat. E ttő l lesz autentikus a tánc, nem pusztán a 
m ozdula tok hűségétő l." Taníto tta  a szokásrend- 
szert is. V itte  a gyerekeket azokra a helyekre, ahol 
még eredetiben lá tha tták  a táncot, ha llha tták a 
zenét. De az úgynevezett adatközlőket, néniket, 
bácsikat is vendégül látta a világ e ldugott vidékei
ről, akik még őrizték a m últ szépségeit.
Folyton szervezkedett. Ló to tt-fu to tt, harsogott. Az 
élete vo lt a Szeged Táncegyüttes. Igaz, a név az

idők során vá ltozo tt (mindig hozzá ke lle tt tenni a 
fenn ta rtó t), de a lényeg maradt: „Gyerekek, csak 
pontosan, szépen! Mutassuk meg a világnak, m i
csoda kincs a m i hagyom ányunk!" És mentek, sze
repeltek, felléptek, fesztiváloztak itthon, külföldön.

Am it ma PR-nak nevezünk, arra Nagy 
A lbertnek nem maradt ideje -  mégis 
megismerte a szegediek néptáncát 
ország-világ. Szegediek? Hiszen 
nyolc másik Csongrád megyei te le 
pülésen is tan íto tt, táborokat szerve
ze tt Erdélyben. Tanítványai -  akik 
egyébként az egész országban is 
jelen vannak a Bánságban, kilenc 
Temes megyei és ö t Bihar megyei 
helységben is oktatnak.
A lko tó i és pedagógiai munkásságát 
1976-ban Juhász Gyula-díjjal, 1978-

ban SZOT-díjjal, 1995-ben Népművelésért Díjjal, 
2001-ben pedig Harangozó Gyula-díjjal ismerték el. 
2003-ban Életfa-díjat is kapott, ezzel értékelve a 
népművészet megőrzéséhez, közvagyonként való 
kezeléséhez, nemzedékek közti átörökítéséhez 
hozzájáruló tevékenységét.
Nagy A lbert valóban mindent akart, és m indenből a 
tökéleteset -  de a szíve nem bírta a tem pót: június 
12-én, pénteken, h irtelen távozott az élők sorából. 
Szerettei június 19-én kísérték örök nyugalomra 
Szegeden, a Belvárosi Temetőben. És amíg*lesznek 
magyar néptáncosok, népzenészek, emlékeznek rá.

Sulyok Erzsébet
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Hazánk első és egyetlen fo lyóirata, 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 m unkatársak:

Cserje Zsuzsa, Falvay Károly, Jálics Kinga, Kaán Zsuzsa, 
Kálmán Tamás, dr. Körtvélyes Géza, Kővágó Zsuzsa, 

László Zsuzsa, Lőrinc Katalin, Mátai Györgyi,
M. Nagy Emese, Sztanó Hédi, Truppéi Mariann, 

Wagner István

Külföldi tudósítók:
Forrai Éva (Anglia), Nádasi Myrtíll (Anglia),

Téri Evelyn (Ausztria), Zalán Magda (USA, Olaszország)

Á llandó fotósok:

Kanyó Béla, Mezey Béla, Rollinger Károly, 
Grafikus: Bottyán Marianna
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Pina Bausch
(1940-2009)

■ /búcsúzóul

2009. JÚNIUS 30-ÁN, RÖVIDDEL A 69. SZÜLETÉSNAPJA ELŐTT, RÁKBETEG
SÉGBEN ELHUNYT PINA BAUSCH, A JELENKORI NÉMET TÁNCEXPRESSZIONIZ- 
MUS EGYIK LEGMARKÁNSABB ALAKJA, A MODERN TÁNCSZÍNHÁZ NÉVADÓJA 
ÉS SZÜLŐANYJA, A WUPPERTÁLI TÁNCSZÍNHÁZ MIVÉSZETI VEZETŐJE.

Philippine Bausch a németországi 
Solingenben született 1940. július 
27-én. Művészeti tanulm ányait a 
Kurt Jooss-vezette esseni Folk- 
wang Hochschule-ban végezte 
(1954-1958). Német ösztöndíjjal 
New York-ban a Juilliard School o f  
Music növendéke. Hazatérve tán
cosként csatlakozott Jooss társula
tához; elkészítette első 
koreográfiáját (1968), és 1973-tól 
haláláig az újjáalapított Wuppertali 
Táncszínház igazgatója.
Okos volt, intelligens és hihetetle
nül puritán. Ezek a tulajdonságok 
alkotói egyéniségében, expresszív 
koreográfiáiban és merész újítása
iban összegződve, a 80-as évektől 
kezdődően új irányt adtak a 20. 
századi modern táncművészetnek. 
Pina Bausch m egterem tette és 
műfaji kategóriaként használta a 
táncszínház kifejezést! (A Magyar 
Táncművészek Szövetsége épp az 
ő - és Béjart - művei hatására ren
dezett szakmai v ita fórum ot arról, 
hogy „M i is az a 'táncszínház'?") 
Szülei kisvárosi kávéháza ugyan
úgy ihletadóvá vált a számára 
(Café Müller), m int a napi politika. 
A német kifejező tánc híveként 
é lenjárt az újtipusú, „kortá rs" 
tánctechnika kimunkálásában és

felhasználásában, akárcsak az új 
módon értelmezett, a modern nő 
szemével lá tta to tt férfi-nő kapcso
latok koreográfiái leleplezésében. 
Műveiből - intenzív lélektani a tti
tűddé, -  a célzott társadalom
kritika sem hiányzott. Vígszínházi 
debütálása (az 1995-ös Tavaszi 
Fesztiválon) és A szekfűk című, 
máig fe le jthete tlen darabja -  az 
akkori kortárs vonzódású hazai ko
reográfusokra is visszafordíthatat
lan hatást gyakorolt. Kár, hogy 
gyakran csak a hatásos felszínt utá
nozták, és a mögötte meghúzódó 
profizmust, a gondolatiság szín
házi eszközökkel, kellékekkel való 
tökéletes kimunkálását már ke
vésbé. Mert Pina Bausch a színpadi 
sokkhatás, a filmszerűen váltakozó 
szituációk, a harsány vagy épp le
heletfinom színészi játék és irónia 
nagymestere vo lt! A tánc m ellett 
dramaturgiai tökéllyé, használta a 
prózát; a táncosokat nyito tt, 
komplex személyiségekké nevelte, 
és alkotó-társainak tekintette. 
Társulatával másodszor 1999 őszén 
érkezett Budapestre, és fél éven át 
ta rtózkodott itt, hogy a millenium 
alkalmából elkészítsen egy új da
rabot. Már korábban is megtisz
te lte  barátságával a Honvéd 
Együttest (még cigánytáncot is 
tanu lt tőlük); elismerte és felhasz
nálta a Ghymes Együttes zenéit; 
saját táncosaival pedig a Trafóban 
próbált, és közben beleszeretett 
Budapestbe. Optimizmusa új 
művét is á tita tta : Zöld fö ld  című, 
kétrészes darabját, mely az Élet him
nusza (!) lett, a 2000. május 26-i víg
színházi bemutatót követően még 
kétszer játszották, a párizsiak 
pedig a 2001-es franciaországi

magyar kulturális évad alkalmából 
ismerhették meg.
Munkásságát és nemzetközi rang
já t hazájában a Goethe-díj ismerte 
el (2008).

Kaán Zsuzsa

Az EU Kultúra (2007-2013) 
keretprogramjának 

2010-re szóló felhívásai

A jogi személyiségű kulturális szer
vezetek most öt kategóriában adhat

ják be pályázataikat 
az Európai Unió Kultúra 

keretprogramjában:

-  kulturális együttműködési 
tevékenységek (0-24 hó)

-  beadási határidő: 2009. október 1.
-  többéves együttműködési

projektek (3-5 év)
- beadási határidő: 2009. október 1.

-  európai jelentőségű kulturális 
szervezetek működési támogatása

-  beadási határidő: 2009. november 1.
- irodalmi fordítás

-  beadási határidő: 2009. február 1.
-  kulturális együttműködési 

projektek harmadik országokkal
-  beadási határidő: 2010. május 1.

A pályázattal kapcsolatosan minden 
információ megtalálható (folyamatosan 

frissített formában) a

WWW.
kulturpont.hu/eukulturaprogram

oldalon.

A KultúrPont Iroda az Európai Unió 
Kultúra keretprogramjának hivatalos 

magyarországi koordinátora, működésének 
támogatói az Európai Bizottság 

Oktatási és Kulturális Főigazgatósága 
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

v __________________________ y
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A HONVÉD EGYÜTTES JÚLIUSI PROGRAM JA

Zene-Bona, Szana-Szét
A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása

Zene: Kiss Ferenc, Lázár Zsigmond • Koreográfusok: a Honvéd Táncműhely alkotói • Tánckari asszisztens: Hortobágyi 
Gyöngyvér • Tánckarvezető: Lengyel Szabolcs • Közreműködik a Hegedős együttes, M. Simon Andrea és Chován Gábor 

Szerkesztő-rendező: Foltin Jolán, Novák Eszter

A mai kisgyermekek mindennapjaiban egyszerre megférnek a hagyományos gyermekdalok és játékok, a számítógépes 
nyelvezet, régi mesék és új történetek, csuhé baba és kindertojás, a körü lö ttük lévő világ modern elemei. Ezt az új össz
hangot keresik a mai költők „gyermekszemüveggel" írt, friss versei, ritmusjátékai; a műsor zenéi és táncai.

07. 04. 20:00 RÁBA-PARTI VÍZISZINPAD -  GYŐR

Csipkerózsika
A Honvéd Táncszínház előadása

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

Csipkerózsika klasszikus története elevenedik meg a Honvéd Táncszínház produkciójában. Az eredeti néptáncok mellett min
den elhangzó szöveg és felcsendülő dallam a tradicionális magyar folklórból táplálkozik és annak elemeit használja fel.

[0 7 .1 1 . 19:00_______________VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT -  DUNAFÖLDVÁR J

Szörényi Levente- Bródy János:

Kőműves Kelemen
Sarkadi Imre befejezetlen drámáját zenés színpadra átdolgozta: Ivánka Csaba 

A Honvéd Táncszínház előadása • Közreműködik: Kátai István és Győry András Botond

A mitikus gyökerű rockballada azt sugallja, hogy egy mű létrehozásához, á tv itt értelemben egy államalakulat felépí
téséhez fanatikus h it kell. Ám ez a folyam at megszülheti azt a másikfajta embert, a cinikust is, aki szerint ez egy 
hazugság-rendszer, és ennek érdekében manipulálja a töm eget s a főhőst. • Rendező-koreográfus: Novák Ferenc

A HONVÉD EGYÜTTES AUGUSZTUSI PROGRAM JA

Fekete gyöngyök
Kárpát-medencei cigány táncok 

A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása

Közreműködik: Künstler Ágnes és Balog József • Koreográfusok:Foltin Jolán, Horváth Zsófia, Orza Calin, Demarcsek 
György, Diószegi László, Zsuráfszky Zoltán • Munkatársak:Ertl Péter, Makovínyi Tibor, Stoller Antal, Végső Miklós 
Díszlet és jelmez: Zeke Edit, Imrik Zsuzsa • Zenei szerkesztő: Rossa László ’ Rendező: Novák Eszter

A Honvéd Táncszínház a Hegedős együttessel és meghívott zenész barátaikkal arra vállalkoztak, hogy létrehozzanak 
egy olyan estet, mely bemutatja a Kárpát-medence kivételes cigány folklórkincsét. Az alkotók e gazdag kincsestárból 
válogattak hagyományőrző muzsikát, zenekari kísérettel eredeti táncanyagokat, és olyan koreográfiákat, melyek e 
gyönyörű folklóranyagból személyes ihletettséggel fogalmazódtak meg.

i  08.6., 08. 11. 20:30 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ -  KARMELITA UDVAR, BUDAPEST^

Mezőség (Élő Martin archívum V.)

A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása • Az előadást táncház követi • Néprajzi szakértő: Kallós Zoltán • Koreo
gráfusok: Fitos Dezső, Szappanos Tamás, Zsuráfszky Zoltán • Asszisztensek: Hajdú Flórián, Tompa A ttila , Valach Gábor 
Vezető prímás: Papp István Gázsa Művészeti munkatárs: Vincze Zsuzsa • Zenei szerkesztő: Árendás Péter

Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán

A Mezőség hullámos dom bjait néhányan Erdély „Holt-tengerének" nevezik. Az it t  élő magyarság szinte szívbemarko- 
lóan őrzi archaikus nyelvét, táncait, zenéjét. Műsorunkban a belső-mezőségi falvak (Visa, Mezőkeszü, Magyar- 
palatka, Magyarszovát és Vajdakamarás) táncait, dalait és a magyarpalatkai zenészek muzsikáját m utatjuk be.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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60 éves a Honvéd Együttes 
Ünnepi beszéd

„AZ EMLÉKEKBŐL NEM LEHET MEGÉLNI. 
ELÉG, HA MEGSZÉPÍTJÜK Ő KET" -  
OLVASTAM VALAMIKOR ESTERHÁZYNÁL. 
NOS, A 60 ÉVES HONVÉD EGYÜTTES TÁN
COSAIRA MINDEZ NEM VONATKOZHAT; 
ENNEK A TÁNCKARNAK NINCS SZÜKSÉGE 
ARRA, HOGY MÚLTJÁT SZÉPÍTGESSÜK. AZ 

ÚGY SZÉP, AHOGYAN VOLT. 
M INTHA VALAMIFÉLE NÉP
MESE LENNE! A VILÁGROM
LÁSBÓL MÉG ALIG 
TÁPÁSZKO DO TT AZ OR
SZÁG, AMIKOR EGY

PARASZTCSIZM ÁS ÍRÓ
-  EKKORTÁJT ÉPPEN HONVÉ

DELMI M IN ISZTER -  VERES 
PÉTER A ZT KEZDTE 
SZORGALMAZNI, HOGY 
AZ ÚJ NÉPHADSEREG KA

TO N A FIA TA LJA I 
NE CSAK 
P U S K Á T ,  

HANEM KU L
TÚ RÁ T IS 

KAPJANAK. FEL
KÉRTÉK HÁT

A NÉPI KOLLÉGISTÁK
NÉKOSZ TÁNC EG YÜT
TESÉNEK FIATAL VEZE
TŐJÉT, AKI MELLESLEG 
SZOBRÁSZNÖVENDÉK 
IS VOLT: SZERVEZZEN 
TÁNC KART.Aranyos Károly igazgató 

Fotó: Korzenszky Anna

Szabó Ivánnak, mert hiszen róla van 
szó, szerencséje volt: épp akkor, 
1948 nyarán került megrendezésre 
az I. Gyulai Néptánc Fesztivál, ahol 
nyomban verbuválást tarthatott. így 
a kollégistáihoz csatlakozó, falvak
ból, üzemekből jö tt népi táncosok
kal, azaz 20 amatőrrel októberben 
megalakította a majdani együttes 
magját, a tánckart, kiegészítve Béres 
Ferenc népdalénekessel, egy zongo
ristával és egy cimbalmossal.
Az alapító táncosok közül néhányat 
nagy szeretettel most is körünkben 
üdvözölhetünk: Balta Irmát, Keszler 
Máriát, Németh Erzsit, Pálfi Györgyit 
és Lami Istvánt, valamint a majdnem 
alapítók közül hadd üdvözöljem 
Seregi Lászlót, aki -  mondhatni -, 
„csak percekkel később érkezett,"  és 
kapcsolódott rögtön a munkába. És 
most hadd idézzek Szabó Iván 
visszaemlékezéséből: „Hoztam két 
kiváló munkatársat is: Lugosi 
Emmát, aki néptáncokat gyűjtö tt és 
táncírással foglalkozott, valamint -  
nem kis ellenállásba ütközve -  
Nádasi Ferencnét, az ország egyik 
legjobb balettmesterét. Sokan nem 
értették, m i szüksége van egy nép
táncosnak balettképzésre. M i ko
moly stúdiómunkába kezdtünk az 
improvizációs gyakorlatoktól az 
énektanuláson á t Vitányi Iván tánc
történeti előadásáig. Én ugyanis azt 
tartottam, hogy nem kizárólag lábbal 
táncoló emberekre van szükség..."  
Ezek voltak hát az első lépések, majd 
a tánckar után -  a szovjet hadsereg 
méltán világhírű Alekszandrov Egy
üttese mintájára -férfikórus és szim
fonikus zenekar is szerveződött. 
Aztán e ljö tt a nagy pillanat: a 150 
tagú Honvéd Központi Művész- 
együttes 1949. április 29-én a Városi 
-  a későbbi Erkel -  Színházban nagy
szabású gálaműsorral lépett először 
közönség elé. E debütálás valóságos 
társadalmi-politikai esemény volt: a 
páholyokban Szakasits Árpád  köz
társaság elnök mellett o tt ült a had
sereg valamennyi vezetője s az 
összes miniszter is. A lapok is címol-
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dalon számoltak be a 3 órás eszt- 
rádműsorról, természetesen a kor 
stílusában: „Harcos és vidám tán
cokkal, zengő kórusszámokkal be
m utatkozott a Honvéd Művész- 
együttes -  írta a Szabad Népben 
Devecseri Gábor. -  Ezek a táncosok 
jó l tudtak milliókat képviselni: józan 
és lelkes, éber harcosokat, akik tud
ják, hogy m iért küzdenek: a béke 
odaadó, erős és fegyelmezett hadse
regét..." Ma persze az ilyesmin csak 
mosolygunk, de a lényeg mégiscsak 
szép. Erről így vallott a sorkatona
ként első koreográfiáit itt, ezekben 
a bizonyos 50-es években létrehozó 
Seregi László: „Minden bornírtság és 
ostobaság ellenére az ifjúság édes 
madara o tt repkedett a fejünk felett. 
Húsz éves voltam, és sütött ránk a 
nap! Nem vehették el tőlünk semmi
lyen ideológiával. És a szerelmet sem, 
és a fiatalságunkat sem!"
Ezért is kezdtem úgy, hogy a tánc
kar 60 éves múltját nem kell és nem 
is lenne szabad kozmetikáznunk. 
Aztán beindult a „nagyüzem": a 
táncosok László-Bencsik Sándor, 
majd Aszalós Károly vezetésével 
sorra járták a laktanyákat, nyári tá 
borokat. Nyaranta a Balatonon 
maguk is továbbképző táborba vo
nultak, ébresztővel, reggeli torná
val, aztán a „fényes szellők" elvitték 
őket a szocialista nagyüzemekbe, 
bányász-városokba is. Majd jö tt a 
„nagy vízválasztó", az 1956-os őszi 
kínai turné: az Együttes 220 fővel -  
Jancsó Miklós kamerája kíséretében 
-  3 hónapos, 104 előadásból álló 
turnét bonyolított le, ami aligha
nem Guinness-rekord lehetett 
volna. Ellentmondásos évek jö ttek 
ezután: a kissé elkényelmesedő Egy
üttes lassan a hazai művészeti élet 
perifériájára került, bár a tánckar 
Vadasi Tibor, majd főleg a fiatal 
Novák Ferenc vezetésével (aki ek
kortájt több évig volt a tánckar ve
zetője) figyelemre méltó életjeleket 
adott magáról. Talán elegendő, ha 
csak az 1966-os Várj reám! című mű
sorra utalok, vagy az 1969-es kísér
letre, az Üvöltés című dzsesszbalett 
bemutatóra, Fodor Antal, Seregi és 
Novák újszerű koreográfiáira. Aztán 
valóságos revelációként megszüle
te tt Szigeti Károly, Györgyfalvay 
Katalin és Novák Ferenc néptáncot 
megújító 1971-es Tíz magyar nép
tánca, de a tánckar Eck Imre mo

dern koreográfiájának bemutatá
sára is vállalkozott.
S hogy ne csak a koreográfusokról 
essék szó ezen az ünnepen, hadd 
emlékezzünk a sajnos már eltá
vozott kedves kollégáinkra, köztük 
első Liszt-díjas táncosainkra: Vásár
helyi Sándorra és Bangó Erzsire, s 
olyan egykori kiválóságokra, mint 
Molnár Lajos, Nádasdy Lajos, Molnár 
Ernő, akiknek már csak az emlékét 
őrizhetjük. És nem feledkez
hetünk meg olyan emblematikus 
táncosainkról, m int Kovács Kati, 
Vadas Katalin, Károlyi Erzsi, Gerdesits 
Irén, vagy a tőlünk néptáncosként a 
Jégrevübe átigazolt Boldog László, 
aztán Szó István, Szűcs Elemér, Péli 
János, Gantner István vagy a híres 
fotóművésszé lett Eifert János. 
1982-vel új korszak kezdődött a 
tánckar életében. Novák Tata ha
zatért amszterdami táncszínházi 
„száműzetéséből", s mint az Együt
tes új művészeti vezetője, alaposan 
felrázta a társulatot. A régiek he
lyére az Állami Balett Intézet nép
tánctagozatán frissen végzett 18 
táncost szerződtetett. Tánctörténeti 
esemény volt ez, a Pécsi és a Győri 
Balett születéséhez hasonló, de nép
táncosokkal először fo rdu lt most 
elő, hogy szinte egy teljes osztály 
együtt maradva, azonos helyre sze
gődött. A táncosok mellé Tata meg
alakította az autentikus paraszt
zenét játszó Hegedős együttest, 
amelynek alapító -  és meghatározó 
-  egyéniségei, vezetői közül hadd 
említsem meg Vavrinecz Andrást és 
Hollókői Lajost Majd az új társulat 
országos eseményként te tte  le 
„névjegyét": közreműködője volt 
az István, a király grandiózus ősbe
mutatójának. Tata az első években 
Markó Ivánnal is szövetkezett, több 
nagyszabású táncjátékkal hódítot
ták meg a Budapest Sportcsarnok 
közönségét. Ilyen volt például az 
Izzó planéták s a Jézus, az ember fia. 
De az igazi sikertörténet a néptánc 
mozgásanyagából építkező szuve
rén színpadi alkotásokat teremtő 
Honvéd Táncszínház létrehozása. 
Tata klasszikusokat fogalmazott 
táncszínpadra /Magyar Electra, Anti
gone/, népi tragédiákat és vígjáték
okat koreografált /Forrószegiek, A 
helység kalapácsa, Kocsonya Mihály 
házassága/, s a gyereknézők igényes 
szórakoztatásáról sem feledkezett

meg /János vitéz, Lúdas Matyi/. A 
Honvéd Táncszínház köré jeles alko
tótársak csoportosultak: Éhn Éva ba
lettmester, Rossa László zeneszerző, 
Foltin Jolán, Diószegi László, Stoller 
Antal és Korniss Péter fotóművész. A 
táncszínházi alkotóműhely sok fiatal
nak biztosított koreografálás! lehető
séget. Többen merész kísérletek
re vállalkozhattak: az autentikus 
mozgásanyagból expresszív formavi
lágot, vagy akár szürreális táncköl
teményeket alkotva. így indulhatott 
el Román Sándor és Horváth Csaba, s 
készíthette első műveit Horváth 
Zsófia, Érti Péter és Makovínyi Tibor. 
Az Együttes „zászlóshajója" -  és ma 
is annak tekinthető -, a Honvéd 
Táncszínház, amely az utóbbi évti
zedekben világjáró együttessé vált! 
így a magyar kultúra reprezentán
saként a táncosok adták a sevillai és 
a lisszaboni világkiállítás nemzeti 
programját, bemutatkoztak külön
böző fesztiválokon Montpellier-től 
Mexico City-ig, Thesszaloniki-től 
Johannesburgig. Csak az utóbbi 6 
évben 43 alkalommal jártak 19 or
szágban, Svédországtól Kínáig-Ja- 
pánig, Izraeltől Ausztráliáig. Nyilván 
az sem véletlen, hogy a világhírű 
táncművész, Pina Bausch wuppertali 
táncszínháza jubileumi születésnap
jának megünneplésére a Honvéd 
Táncszínházát hívta meg közremű
ködő díszvendégül. Ezekkel a sza
vakkal: „ Csodá la tta I és elismeréssel 
adózom mindazoknak, akik fárad
hatatlan munkájukkal évtizedeken 
á t megőrizték és megszerettették 
velünk ezt a páratlan együttest".
Itt szeretném megköszönni a ma
gyarországi és határainkon túli egy
ütteseknek és vezetőiknek*a velünk 
való lelkes együttműködést. Külön 
köszönöm Török Jolánnak, a Nem
zeti Táncszínház ügyvezetőjének a 
táncszínházunk által bemutatott 
művek létrehozásában és forgalma
zásában nyújtott folyamatos és áll
hatatos segítségét is.
Közben azonban változott és fe l
gyorsult a világ. Tatának egyre töb
bet kellett hadakoznia -  hol az 
Együttes létéért, hol a Budapest 
Táncegyüttes 2001-es idemenekítésé- 
ért. S mivel a közhely szerint egyszer 
minden véget ér, annyi zajos-sikeres 
jó másfél évtized után Novák Tata is 
átadta az Együttes művészeti vezeté
sét, hogy most már csak szeretett-

I
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óvott tánckara körül foglalatos
kodjon. Végül pedig, miután 2007. 
január l-ével az immár kacifántos 
nevű Honvéd Együttes Művészeti 
Nonprofit Kft-ben a korábban önálló 
Budapest Táncegyüttes és a Honvéd 
Táncszínház szervezetileg is egyesült, 
új vezető vette át a stafétabotot: 
Zsuráfszky Zoltán.
Ő maga 1991 óta vezette a Molnár 
István által 1958-ban alapított 
Budapest Táncegyüttest, amely épp 
az idén ünnepli megalakulásának 
50-ik évfordulóját. Engedjék meg, 
hogy hadd köszöntsem és üdvözöl
jem körünkben két alapító tagját is: 
Hargitai Zsuzsát és Galambos Tibort. 
A Zsuráfszky Zoltán vezette Buda
pest Táncegyüttes a Honvéddal már 
addig is sok közös munkában vett 
részt, de ez 2007 óta már egy 
szervezeten belül történhet. 
Mostantól kezdve viszont nem kis 
feladatra vállalkozott Zsuráfszky 
Zoltán a Honvéd Táncszínház mű
vészeti vezetőjeként: először is a 
maga által képviselt és méltán elis
mert autentikus, de megújított nép
tánchagyományok színpadra 
vitelére, valamint a Honvéd-tánc
színházi örökség folytatására, egy
szersmind kísérletező megújítására, 
amelynek megvalósításához kívá
nunk sok alkotó energiát. S mind
ehhez kívánunk sok sikert és 
eredményes művészi alkotó munkát 
a jövőben a mai Honvéd Táncszín
ház vezetésének és teljes tagságá
nak, valamint a körü löttük lévő 
szakmai alkotóknak.
Kívánunk jó egészséget a régi veze
tőknek, tagoknak, pálya- és mű
vésztársaknak; valamennyi, a 
tánckar, illetve a Táncszínház kör
nyékéről elszármazott táncosnak és 
zenésznek, műszakos kollégának, 
jelmeztárosnak -  korábban Bíró 
Rezső, később Balogh József veze
tésével. S kívánok még egyszer Min
denkinek sokáig aktív és sikeres 
tevékenységet. Kiemelten és szere
tette l Novák Ferencnek, akinek 
személyisége és életműve örökké 
meghatározó marad a Honvéd 
Együttes egésze, különösen 
a Honvéd Táncszínház számára!

Aranyos Károly 
A Honvéd Együttes igazgatója 
(Elhangzott: 2009. május 23-án 

a Nemzeti Táncszínházban, 
a Honvéd Táncszínház jubileum i 

műsorán)

„Hatalmas e

-  Vajon a művészeti utak, irányok az elmúlt évek 
folyamán úgy alakultak ebben az összetett intéz
ményben s annak művészeti-tudományos részlegei
ben, ahogyan azt a kezdetekkor Ön megálmodta?
-  Hát, ezt nem mondanám, bár mindenesetre erre 
törekedtem -szögezi le határozottan Kelemen László, 
majd így folytatja: -  Amikor elkezdtem ezt a munkát, 
egy stabil 5 éves projektre számítottam. Gondoltam, 
ennyi idő alatt szépen „lezavarom", azután fog la l
kozhatom ismét zeneszerzéssel és egyéb szakmai 
tevékenységgel. De nem így történt. Egyrészt nem 
számoltam a bürokráciával! Ugyanis annak az alap
elvnek a nyomán, hogy egy állami költségvetési 
intézményben mindent nagyon átláthatóan és nyil
vánosan kell végezni -  hisz közpénzekkel gazdálko
dunk-, a pénzek kezelése rettenetesen megnehezült, 
így a költségvetési intézmények a piaci szereplőkhöz 
képest sokszoros hátrányba kerültek, holott -  éppen, 
mert állami, azaz nemzeti intézmények -, szerintem 
előrébb kellene lenniük. Másrészt nem számoltam az 
emberi tényezővel. A reformok konszenzuális meg
valósulása ugyanis ebben a szférában is munkaigé
nyes, lassú folyamat. Ráadásul alapvető 
összefüggésben áll a konkrét költségvetési lehetősé
gekkel.
-  Vagyis, hogy az adott pénzből mit lehet kihozni.
-  Pontosan. A Hagyományok Háza az alapításkor is 
már nehéz helyzetből indult, hiszen ha emlékszik, az 
országnak akkor kétéves költségvetése volt, vagyis 
mi 2001-ben töredék-költségvetéssel kezdtünk. A má
sodik évben sem volt ahhoz mozgásterünk, hogy e 
születő intézményt „k i tudjuk stafírozni", ahogyan 
azt kellett volna; a kormányváltás után pedig az ígért
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Ilenszélben
Tgxkluzív

dolgozunk!"
A ZENESZERZŐ KELEMEN LÁSZLÓ A KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPZENE KITŰNŐ ISME
RŐJE. FŐIGAZGATÓKÉNT MÁR NYOLCADIK ÉVE, AZAZ ALAPÍTÁSA ÓTA ÁLL 
A HAGYOMÁNYOK HÁZA ÉLÉN. Ő A MAGYAR ÖRÖKSÉG ŐRZÉSÉNEK, DE AZ ÚJÍTÓ 
TÖREKVÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IS ELSŐ SZÁMÚ FELELŐSE. AZ Ő ADMINISZT
RATÍV VEZETŐI DÖNTÉSEIN IS MÚLOTT, HOGY A KÜLÖNLEGES KOREOGRÁFIÁI 
MEGOLDÁSOKKAL TELI PANNON FRESKÓ KELLŐKÉPP LÁTVÁNYOS LETT ÉS 
HATÁSOS; VAGY HOGY AZ ENNÉL IS MEGLEPŐBB LABIRINTUS IS MEG
SZÜLETETT, AMINEK NÉHÁNY RÉSZLETE AZ AMERIKAI STOMP STÍLUSÁT 
IS MEGIDÉZTE. SZAKEMBERKÉNT AZ ÖRÖK KALOTASZEG, MÁJUSBAN 
PEDIG AZ ÉDESKESERÜ CÍMŰ PRODUKCIÓ ZENEI SZERKESZTŐJEKÉNT 
VISZONT ÉPP AZ AUTENTIKUS NÉPZENE PONTOS ISMERETE VOLT SZÁMÁRA 
A MŰVÉSZI ÉRTÉK ALAPJA ÉS GARANCIÁJA.

kiegészítés is elmaradt Ráadásul az elmúlt időszakban 
folyamatos megszorítások is értek bennünket. Elég, ha 
azt mondom: 2009-ben kb. a 2002-es költségvetési szá
mainknál tartunk, mintha a közbülső évek nem is létez
tek volna. Jelenleg az anyagi létünket bármilyen kis, 
előre nem várt kiadás megingathatja. Ezért o tt tartunk, 
hogy saját magunktól csökkentettük a saját fizetésein
ket! Erre nagyon büszke vagyok, mert a döntés munka
társaim ügyszeretetét mutatja, és mindenkire érvényes. 
Nem is tudtam volna másképp meghozni, csak úgy, hogy 
minden kollégám egyetértett vele, s alá is írta. így 
tudjuk ezt az évet átvészelni. Arra pedig, hogy mi lesz jö
vőre, gondolni sem merek. Csak remélem, hogy a mi
nisztérium nem a szokásos fűnyíróelv szerint osztja majd 
a költségvetésünket, és tudni fogja, hogy a Hagyo
mányok Házától már tényleg nem lehet mit elvenni. 
Mert további megszorítások esetén a ház valószínűleg le 
fog állni, hiszen nem tudjuk végezni a munkánkat.
-  Bizakodjunk, hogy ez sose történik meg! Legalábbis, 
míg Ön áll a Ház élén. Ugyanakkor érdekes módon a 
sok gond mellett -  s feltehetőleg ez a kollégák és az 
Ön tehetségének is mutatója olyan fejlődési perió
dusban van a Magyar Állami Népi Együttes, mely a 
Hagyományok Háza egyik egysége lett, amire joggal 
lehetnek büszkék; miként arra is, hogy az országnak 
valóban első számú néptáncművészeti műhelyévé vált. 
Remekül tudja felszívni, magába olvasztani és újjá
varázsolni azokat a művészeti irányzatokat, amik 
egyszerre divatosak és korszerűek.
-  Nos, az Állami Népi Együttes sikereiről szólván úgy 
érzem, hogy ez az együttes mindig úttörő volt az ú.n. 
kulturális piacon. Elég, ha Rábai Miklós, Tímár Sándor 
úttörésére, vagy a Naplegenda úttörésére gondolok.

Amikor meghirdettünk egy új irányt, és azt mondtam, 
hogy a Magyar Állami Népi Együttes ezentúl nyit a kü
lönféle műfajok felé, mégpedig azáltal, hogy a külön
böző ágakat egyszerre építi be a saját repertoárjába, 
akkor kaptunk hideget-meleget. Mostanában azonban 
ezek az eredmények kezdenek már beérni, és minden 
jelentősebb művészeti szegmensben létezik olyan pro
dukciónk, amelyet a magyar kulturális viszonyok 
között nagyon fontos megkedveltetnünk.
Ugyanakkor azt egyenesen természetesnek tartom, 
hogy az újításokkal olykor a szakmán belül is nagy vi
tákat kavarunk. Azt gondolom, hogy gyakorta a tájé
kozatlanság, máskor a „régi jó " felidézése, 
visszakívánása, vagy a holnaptól való félelem mozgatja 
a kritikusainkat. És nem veszik észre, hogy h£ minden 
változatlan marad körülöttünk, ebben a rendkívüli 
módon felgyorsult világban, akkor képtelenek leszünk 
lépést tartani, és még jobban kikopunk! Már a jelen pil
lanatban is elmondható, hogy a táncművészetnek ez a 
szegmense rétegművészet Tehát nem nevezhető olyan 
populáris művészetnek, mint mondjuk, a 60-as években. 
-  Szerintem napjainkban a táncművészet minden vál
faja rétegművészetté válik. Ezzel együtt, a többihez ké
pest a néptánc még a jelenben is mozgalom, amit 
országos szervezettségének, a létező táncházaknak és 
azok eleven sikereinek köszönhetünk, hisz a fiatalok is 
óriási létszámban művelik. De nem elhanyagolható a 
világzene folklorisztikus hatása sem, amiről épp Ön 
tudna nagyon sokat mesélni. Végül azok a törekvések 
is fontosak, amikkel épp Önök próbálkoznak. Pl.: a 
televízióval való együttműködés a folklorisztikus 
gyökerek népszerűsítéséért. Az Örömtánc című sorozat 
is ezt igazolta.
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-  Csakhogy hatalmas ellenszélben dolgozunk! És ez 
nem más, m int az a nyugati kulturális ellenszél, amit 
most globalizációnak hívnak. Magyarországon például 
van egy teljesen nonszensz helyzet: semmiféle előnyünk 
nem származik abból, hogy magyar kultúrát művelünk! 
Gondolok áfa-kedvezményre, vagy valamiféle olyan jel
legű előnyre, amit másutt megszoktak a kultúra sze
replői. Például, hogy a rádióban legyen rangja és 
becsülete a magyar zenének. De nem ez történik. Nincs 
népzene a Bartókról elnevezett rádióban, mert nem fér 
bele a koncepciójába! Ez maga a szégyen! Tehát nem az 
történik, m int pl.: Franciaországban, ahol minimum 60 
% francia zenét kell játszani a közszolgálati adókon. 
Nálunk nem mondják, hogy minimum 60 % magyar 
zenét kell játszani! Itt ismeretlen fogalom a kvóta, Ma
gyarországon nincs ilyen kikötés. Semmiféle védelmet 
nem élvezünk. Ha nem lennének az országos néptánc
egyesületek és a művészeti iskolák néptánc-népzene ta
gozatai, akárcsak a táncházak vagy a Zeneakadémia, és
-  horribile dictu -  a Hagyományok Háza, tehát mind
azok a közösségek, amelyek a mozgalmat erősítik a mai 
Magyarországon, akkor valóban megnézhetnénk ma
gunkat. És ha a politika továbbra sem tesz semmit azért, 
hogy az ellenszél ne söpörje sivataggá ezt az országot, 
akkor meg is nézhetjük magunkat.
-  A legutóbbi műsoruk valahol ugyanerről szól. Az 
Édeskeserű -  a címe is jelzi egyszerre sír és mosolyog. 
Hisz a szülőföld elhagyása, gyökereink elvesztése az 
egyik oldalon, de identitásunk megőrzése a másikon 
'kicsiben' ugyanazt a problematikát hordozza, mint ál
talában a magyar kulturális értékek és a magyarság 
megőrzése, ami a Hagyományok Házának az egyik 
alapfeladata volt, és jelenleg is az. Ön szerint az új 
műsor felcsillantja a reményt -  már ami a jövőt s a 
magyarság kultúráját illeti?
-A z  Édeskeserű egy többüzenetű, többrétegű műsor, a 
végkicsengése pedig pozitív. Hiszen az mindig pozitív, 
ha egy közösség, legyen bármilyen kicsi is -  például mint

az Állami Népi Együttes tánckara -, felvállal valamilyen 
értéket. Azt sugallja: itt vagyunk Mi, és Ti vagytok a mi 
közönségünk, gyertek velünk...
De a műsor tartalmaz egy koreográfiái összefoglalót is: 
a Martin György-féle erdélyi tánctípusoknak a gyakor
latban történő bemutatását: a lánctáncoktól egészen a 
legújabb kori csárdásig. Emellett pedig valóban van egy 
általánosítható rétege is, ami a szülőföld elhagyására 
utal. Az est apropója ugyanis az Erdélyből való távozás
-  ez saját személyes sorsom is -, de igazából mindenki
hez szól, aki elhagyja a hazáját. Jelenleg is sok ezer 
ember megy el évente Magyarországról, és egy másik 
országban keres boldogulást. Ők valószínűleg ugyan
azt az érzelmi tö lte tet hordozzák magukban, mint ez a 
műsor. Másrészt azt se felejtsük el, hogy Budapesten és 
vonzáskörében jelenleg is legalább százezer Erdélyből 
kitelepült ember él. Rájuk is gondol, nekik is üzen ez a 
műsor. Végül megemlíteném még egy részletét, a leg
több vitát kiváltó árnyjátékot, ami nem más, m int 
annak az áttekintése, hogy Erdély kapcsán milyen köz
helyek kavarognak a fejünkben. Ezeknek a különböző 
típusú megjelenése érdekes ellenpontozást teremt a 
műsorban. Hál' Istennek, mondom, mert sokszor vidám 
árnyjáték pontoz igen szomorú nótákat. Azt hiszem, 
ez is jó t tesz az egyensúlynak.
-  Zenei szerkesztőként már az Örök Kalotaszeg című 
műsorban is alkotóként vett részt. Mindkét produkció
ban az adott dramaturgia szerint kellett más-más 
tánctípusok zenei anyagát egyfajta rendbe szednie.
-  Ötvenéves leszek. Lassan az életemben is eljönnek az 
összefoglalások. Az Örök Kalotaszeg s az Édes-keserű is 
egy ilyen összefoglalás. És bár m indkettő bevallottan 
szubjektív (miért is ne, hisz művészetről van szó!), 
ugyanakkor zenei tudásomnak is összefoglalásai. Az el
sőben Kalotaszeg három nagy nemzetiségének zenéi 
és táncai hallhatók-láthatók együtt. A másodikban szin
tén találunk cigány, román és magyar anyagot, hisz az 
életben is egymás mellett élnek. Számomra az a fontos, 
hogy általában olyan cigány és román zenéket hasz
náltam, amelyekről biztosan tudtam, hogy magyar gyö- 
kerűek. Mert -  immár 20 év gyűjtése és tapasztalata 
alapján azt a nézetet vallom -, hogy a Kárpát-medencei 
népművészet Házának az összetartó maitere a 
magyarság. A téglák lehetnek benne sokfélék, de a 
kötőanyag a magyar kultúra.
Bartók Béla, akire e vonatkozásban is szívesen hivatko
zom, szintén azért írta le 1934-ben, harmincévnyi vizs
gálódás után, hogy „a  magyar falu régi és új 
dallamanyaga magyar kultúrkincs, olyan kultúrkincs, 
am it nem jelenlegi szomszédainktól vettünk kölcsön, 
hanem amiből m i adtunk nekik" (lásd: „Népzenénk és 
a szomszéd népek népzenéje"), hogy nekünk magya
roknak ne legyenek komplexusaink. Azért írta le, mert 
ezáltal e kulturális „adok-kapok"-ban -  kulturális szem
pontból legalábbis -, mi gazdagodtunk. Adni ugyanis 
jó; miközben -  s ez az érem másik oldala -, 
ők sem szegényedtek.
-  Zeneszerzőként, muzsikusként Ön leginkább az au
tentikus népzene híve s művelője évtizedek óta. Mi a 
véleménye azokról az újító törekvésekről, amik a 
legutóbbi években az Állami Népi Együttest jellemzik?
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kluzív

-  Nyilvánvaló, hogy mindenkinek, aki a folklórral fog
lalkozik, legkedvesebb kötelessége, hogy mint a feldo
bott kő, állandóan visszatérjen az eredetihez. De ez 
nem azt jelenti, hogy ne lehessen elindulni tőle. Csak 
azt, hogy meg kell merítkezni benne, mint a magyar 
népmesék sárkánya a tejben. Mindig meg kell benne 
fürödni, hogy azután ismét meg lehessen újulni. Ne fe
ledjük: magában a művészet szóban benne van az is, 
hogy „m ű". A műalkotás egy alkotott, egyéni szubsz
tancia. A közösségi művészetek kora rég elmúlt. Ezért 
korunkban csak néwel-arccal vállalható művészet jöhet 
létre, és itt az egyéni látásmódnak abszolút kiemelt 
helye van. Ha pedig egy alkotó úgy gondolja, hogy új
szerű megoldást alkalmaz egy színpadi szituációban, az 
az ő felelőssége; azért ő kapja a dicséretet vagy a bírá
latot. A mi esetünkben ilyen szempontból az Édes
keserű is az alkotóké, bármennyire is sok benne a 
népművészetre való hivatkozás..
-  És ettől a folklór még nem sérül...
-  Egyáltalán nem! Hál' Istennek, a fo lk ló r köszöni 
szépen, jó l van. Egyébként épp a fo lk lórhoz való 
viszonyulásokat illetően nemrég elkezdtem írni egy 
hosszabb tanulmányt is, mert ezen a területen rend
kívül sok a tisztázatlanság. A Nox-tól kezdve Bartók 
Béláig összemosnak mindent. Rendszerint a bartóki 
ú t az, amire a leggyakrabban hivatkoznak, de nem 
ismerik pontosan. Pedig csak el kellene olvasni a 
bartóki írásokat, és szépen meg lehet találni bennük 
a hármas utat; tehát azt, hogy a fo lklórhoz hogyan 
lehet hozzányúlni.
-  Hasonlóan fontos tényező a népművészet és a nép
tánc előadóművészeti oldala is, mivel nincs lekottázva, 
mint egy Beethoven-szimfónia.
-  Ez így igaz. Ráadásul adott pillanatban az sem ér
dekli a nézőt, hogy a katarzist kalotaszegi hajnalival,

magyar nótával, vagy lakodalmassal érem-e

el. Őt az érdekli, hogy azon a nyelven, amin beszélek, 
megszületik-e a katarzis.
- A  Magyar Állami Népi Együttes valóban bizonyított 
az elmúlt néhány év produkcióival. Egész estés, nagy
lélegzetű előadásai, tematikus táncszvitjei a nemzet
közi trendeket is követik, és bár a folklórra alapoz, 
alkalmanként merészen túl is lép rajta. Ugyanakkor 
számos olyan műsort is forgalmaz, ami hűen vigyáz 
az autentikára. Úgy gondolom, hogy ez a kettősség 
a Hagyományok Házának a jelenben is dolga és 
kötelessége.
-  Igen, ez a paletta két széle, amelyek között azután az 
átmenetek is léteznek, mint például a populáris műfajú 
Naplegenda. Ezt is föl kell vállalnunk. Ami pedig az 
Állami Népi Együttes jelenlegi stílusát, művészi útját 
illeti, úgy érzem, hogy Tímár Sándornak az előző mű
vészeti irányzatként számontartott, nagyon jelentékeny 
korszakából sikerült egy új periódusba lépnünk.
-  De hisz ez a művészvilág egyik legnagyszerűbb s 
egyúttal legtermészetesebb dolga... Volt egy Rábai
korszak, egy Tímár-korszak, s a jelenben tart a Mihályi 
Gábor-korszak.
-  Remélem is, hogy ez a korszak Mihályi Gábor nevével 
lesz fémjelezve majdan, amikor 50 év múlva visszatekin
tenek rá. Mellesleg hatalmas felelőssége ez Gábornak!
-  Akit a munkái alapján egyre markánsabbnak tartok. 
Ám valószínűleg Önök ketten is nagyon szorosan 
együttműködnek, és alkotótársként is jól értik egymást. 
Az együttes fejlődése legalábbis ezt mutatja. Az utolsó 
műsort is elsősorban ketten tették fel a színpadra.
-  Igen, de azért a fiatal erdélyi koreográfus: Orza Cálin 
nevét is megemlíteném, akárcsak Kovács Gerzson 
Péterét, aki a sokak által kifogásolt árnyjátékot készí
tette. Ők is kivették a részüket az Édeskeserűből, 
és alkotásaikat szintén néwel-címmel vállalják.

Kaán Zsuzsa
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...Slava Muchamedov?
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SLAVA MUCHAMEDOV, A PERMI OPERAHÁZ ÉS A 
LENINGRAD BALETT SZÍNHÁZ KORÁBBI VEZETŐ SZÓLISTÁJA 
IMMÁR MÁSODIK ÉVÉT TÖLTI BALETTM ESTERKÉNT 
A MAGYAR NEMZETI BALETT EGYÜTTESÉNÉL.
Ő ÁLLÍTOTTA SZÍNPADRA, S TANÍTO TTA BE AZ IDEI ÉVAD 
ELSŐ OPERAHÁZI BALETTPREMIERJÉT, A  BAJADÉR CÍMŰ 
NAGYSIKERŰ PETIPA-ALKOTÁST, JELENLEG PEDIG AZ EGYÜT
TES ELSŐ NEMZETKÖZI KURZUSÁNAK BALETTMESTEREKÉNT 
tanítja a hazánkba érkezett külföldi növendékeket.

Petipa-Minkusz: A bajadér 
Nikia: Popova Aleszja

Solor: Arhangelski V ladim ir 
Árnyak: a Magyar Nemzeti Balett női kara 

Foto: Mezey Béla
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icsoda On...

-  Az Operaház közönsége A bajadér premierje kapcsán 
ismerhette meg az Ön nevét. Milyen személyes élmények 
fűzik a darabhoz?
-  Bár nem voltam főszereplője a koreográfiának, mégis 
szerencsésnek mondhatom magam, hiszen 1999-ben 
Rio de Janeiro-ban -  A bajadér brazíliai betanítása során
-  együtt dolgozhattam a világhírű balerinával, Natalia 
Makarovával, aki o tt és akkor a társulat vezető balett
mestere volt. Az ő asszisztenseként a szólisták felkészí
tése volt a feladatom. A közös munka nagy hatással volt 
rám, s mindig abban reménykedtem, hogy egyszer 
ismét színpadra állíthatom ezt az előadást. Ez az álmom 
2008-ban, Magyarországon vált valóra.
-  Kizárólag a világ legképzettebb együttesei képesek 
arra, hogy előadják ezt az igen bonyolult színpadi 
művet. Ön már hosszú ideje dolgozik az Operaházban. 
Mi a szakmai véleménye a Magyar Nemzeti Balett 
társulatáról?
-  Kétségkívül A bajadér a klasszikus balettirodalom 
egyik legnehezebb és legösszetettebb előadása. A be
mutató előtt megkérdeztük egymástól Keveházi Gábor 
balettigazgatóval, vajon az együttes képes lesz-e eltán
colni ezt az alkotást. Természetesen erre a kérdésre 
mindketten igennel válaszoltunk. Asszisztensemmel, 
Natalia Szpicinával óriási erőfeszítéseket tettünk, de ér
demes volt. A tapasztalataim alapján kijelenthetem, 
hogy a Magyar Nemzeti Balett az egyik legfelkészültebb 
együttes, amellyel valaha dolgoztam. A társulat sikerrel 
vette ezt a kihívást jelentő akadályt, és azt hiszem, 
további együttműködésünknek is épp A bajadér sikere 
lett az első állomása.
-  Ön Kazahsztánban született, majd a világhírű lenin- 
grádi Vaganova Balettakadémián diplomázott. Magától 
értetődő volt, hogy táncművészként fog dolgozni?
-  Egyáltalán nem. Gyerekkoromban zenét tanultam, és 
zongoráztam. Ha jól emlékszem, 10 éves lehettem, ami
kor eldöntöttem, hogy táncolni szeretnénk. Azután egy 
napon az édesanyám a testvéremmel együtt beíratott a 
balettiskolába. A következő állomás már a leningrádi Va
ganova Akadémia volt, amelynek elvégzése után 3 évig 
az Üzbég Állami Operaházban, 6 évig a Permi Opera
házban, s 8 évig a Leningrád Balett Színház együttesénél 
táncoltam szólistaként. Ezután vette kezdetét a nem
zetközi karrierem: először Németországban dolgoztam 
táncosként és balett mesterként, később 7 évig voltam a

Rio de Janeiro-i Színház vezető balett mestere. 
Most pedig itt dolgozom Budapesten.
-  Ön jól ismeri a korábbi Szovjetunió tagköztársasága
inak együtteseit és táncéletét. Véleménye szerint ezek
ben az országokban továbbra is őrzik a klasszikus balett 
örökségét és hagyományait?
-  Sajnos, úgy gondolom, hogy ez a hagyomány kissé el
halványult. A kommunizmus idején természetesen sok
kal nehezebb volt az élet, de a balett-társulatokon belül 
sokkal nagyobb volt a fegyelem. Ha most megnézzük, 
hogy mi történ ik például az ottani iskolákban, akkor 
véleményem szerint leginkább ez a fajta fegyelem és 
önfegyelem hiányzik. E két tényező azonban létfon
tosságú, ezek nélkül egy táncos nem „m űködhet", 
és nem is fejlődhet.
-  Nemzetközi karrierjének főbb állomásai, Német
ország és Rio de Janeiro után hogyan került Buda
pestre, a Magyar Nemzeti Balett társulatához?
-  Ez teljesen spontán módon történt. A Latin-Ameriká
ban eltöltött 7 év után eredetileg Ausztráliába akartam 
menni, o tt akartam dolgozni. A feleségem hívta fel a 
figyelmemet arra, hogy régi barátom, Keveházi Gábor 
lett ismét a Magyar Állami Operaház balettigazgatója. 
Felhívtam, és ő meghívott Budapestre egy évre. Végül itt 
maradtam, s egyáltalán nem bántam meg. Szeretem ezt 
az együttest, szeretem a várost és ezt a gyönyörű szín
házat. Teljesen más a munkám itt, mint Németország
ban, de úgy érzem, itt valami egyedülállót alkothatok.
-  Jelenleg ön a Magyar Nemzeti Balett első nemzetközi 
nyári kurzusának egyik balettmestere. Hogyan látja 
e vállalkozás sikerét?
-  Nos, ez az együttes történetének első ilyen próbálko
zása, és a nehézségek ellenére máris nagyon jók a 
ta-paszta,atok. Érdekes ötletnek és fontos újításnak tar
tom, hogy különleges és újszerű módon, igazi kurió
zumként egy nyilvános nemzetközi próbatánccal, 
ahogy a szakmában mondják: „audition"-nel ér véget a 
kurzus. Hiszen ennek keretében a magyar és külföldi 
balettigazgatók szerződést kínálhatnak majd egy-egy 
résztvevőnek. Azt tapasztalom, hogy a kurzus eddig el
te lt hetei alatt mind a szervezők, mind a balettmesterek 
és a táncosok is elégedettek, s én ezt tartom a legfon
tosabbnak. Bízom benne, hogy a balettkurzus jövőre 
folytatódik, s igazi hagyományt teremt Budapesten.

Kálmán Tamás
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SZŐNYI NÓRA ÉS SZAKÁLY GYÖRGY LEÁNY- 
ÉS FIÚÉVFOLYAMA, AZAZ 8 LÁNY ÉS 5 FIÚ 
JÚLIUS ELSEJÉN ADOTT SZÁMOT AZ OPERA
HÁZ KÖZÖNSÉGÉNEK ARRÓL, HOGY A 
MAGYAR TÁNCM ŰVÉSZETI FŐISKOLA 
BALETT-TAGOZATÁN MILYEN TÁNCMŰVÉSZ 
VÁLT BELŐLÜK EGY SOK LEMONDÁSSAL ÉS 
ÁLDOZATOKKAL JÁRÓ, MÉGIS CSODÁLA
TOS KORSZAK: A 9 ÉVEN ÁT TARTÓ 
TANULMÁNYOK SORÁN.

SAJNOS, MÁR A KONCERTKRITIKA ELEJÉN LE KELL SZÖGEZNI, HOGY AZ IDEI 
PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSA TÖBB SZEMPONTBÓL SEM VÁLT A NÖVENDÉKEK 
ELŐNYÉRE. NEM TÜKRÖ ZTE A VIZSGAKONCERTEKEN ÁLTALÁBAN MEGSZOKOTT 
ÉRTÉKEKET: SEM A KILENC TANULÓÉV KEMÉNY MUNKÁJÁNAK MINÉL LÁTVÁ
NYOSABB TÁLALÁSÁT; SEM A VÉGZŐSÖK FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK MINÉL TELJESEBB 
BEM UTATÁSÁT; VÉGÜL NEM SUGÁROZTA ÁT A RIVALDÁN AZ ÉVFOLYAM MINT 
„M IKRO -TÁRSULAT" KÖZÖS, FIATALOS LENDÜLETÉT S A TÁNC MEGZABOLÁZ- 
HATATLAN ÖRÖMÉT.

Mindezt akkor is fenntartom, ha az 
I. részként választott Chopiniana - 
ezúttal Gábor Zsuzsa tanársegéd 
igényes betanításával - maradékta

lanul elnyerte a nézők tetszését. A 
Chopiniana, ez a már-már csak 
zenei cselekményei lírai balettszvit a 
19. századi romantikus balettek

fehér képeit mentette át a 20. szá
zad elejére, mégpedig „forradalm i" 
újszerűséggel: tündérek és driádok 
helyett „csak" múzsákkal, hercegek

Fokin-Chopin: Chopiniana
Két szilfid (elöl): Szabó Zsuzsanna, Hangya Rita (Vili. évf.) 
Fotó: Kanyó Béla

16 TÁNCMŰVÉSZET 2009. 3. KLASSZIKUS ÉS MODERN BALETT



1
rítika

helyett „csak" egy szál költővel a 
színpad közepén. Ez a balett az 
orosz koreográfus-zseni Mihail 
Fokin személyében a 20. század tisz
telgése a Taglioni-féle balettroman
tika előtt. Fokin újromantikus 
gyöngyszeme Chopin-muzsikákra 
készült, és végleges változatában az 
1909-es párizsi bemutatón igencsak 
modernnek számított. Az egyrészes, 
soktételes művet a növendékek -  és 
a végzősökön kívül még az V.-VIII. 
évfolyamosok is -  ihletetten és 
színpadkészen interpretálták.
A végzősök közül az eredetileg Ni- 
zsinszkij által megformált egyetlen 
férfi-szerepet: a Költő alakját meg
elevenítő Szentes Máté csinos és ro
konszenves. Nemcsak koncertrálni, 
de forogni, emelni és előadni is tud. 
Rotter Bianka született balerina! 
Nemcsak mert finom és légies, 
hanem mert muzikalitása és stílus
érzéke meghatóan tiszta harmóniát 
visz minden mozdulatába. (Olykor a 
túlságosan lassú zenével is bravúro

san megküzdött.) Kettősüket, a ba
lett híres pás de deux-jét is szinte 
hibátlanul abszolválták. Matuza 
Adrienn (aki gyakran az ifjú Szőnyi 
Nórát juttatta eszembe) még az idil
likus mazurkában is meg tudta mu
tatni drámai vénáját. Karakteres 
egyénisége és technikája majd akár 
a modern balettfeladatokra is ké
pessé teszi. Élménydús perceket 
szerzett a pregnáns Krupp Anna is. 
Csupatűz, eleven mozdulatain is fel
ragyogott a tehetség. ízléssel tán
colt a Két szilfid (Szabó Zsuzsanna 
és a Vili. évfolyamos Hangya Rita) is, 
akárcsak a balettkar: a végzősök 
közül az ígéretes Varga Kinga és az 
amerikai Kelsey Ilona Scanlon, és a

többi évfolyam jól felkészített 
növendékei.
Az I. rész hangulata után gazdag, 
frappáns II. részt vártam. Ehelyett 
mindössze 4 számot kaptam, tehát 
a korábbi koncerteken megszokott 
6-8 számhoz képest igen keveset. 
De hamarosan megértettem: az első 
részlet -  „a la Bournonville" -  oly 
soká ta rto tt, hogy feltehetőleg 
ezért nem maradt idő másra. Még
sem hiszem, hogy ne lehetett volna 
végzős párok vagy szólisták számára 
ennél megfelelőbbet és praktiku
sabbat találni, akár csak a hazai ba
lettszínpad készletéből! Persze 
magát a részletet -  Saint-Léon- 
Pugni: La Vivandiére (A markotá- 
nyosnő) című 1844-ben (!) készült 
balettjéből -  örömmel üdvözöltem 
(a cím a műsorfüzetben hibásan 
szerepel). Nemcsak azért, mert 
maga a darab Magyarországon já t
szódik (bár azt hiszem, ezt a nézők 
közül senki sem tudta), hanem mert 
ritkaságszámba menő csemege.

Táncolják:
Krupp Anna-Bolla Dániel (szólisták), 
továbbá:
Szabó Zsuzsanna,
Kelsey Ilona Scanlon 
Saeunn Yr Marinösdöttír 
(Vili. évi.)
Hangya Rita 
(Vili. évi.)
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Venekei-Schubert/Márkos: Pás de cinque 
Matuza Adrienn,

Henrik Lamark, 
Farkas Levente

*

Másfél évszázad távlatából remek 
klasszikus rutingyakorlat; a növen
dékek korrekt módon elő is adták 
az egészet. Mégis a végzős termi 
vizsgára, mintsem a színpadi kon
certre szántam volna inkább, hisz a 
tradíciót o tt már képviselte a Chopi- 
niana. Ennyivel meg kellett volna el
égedni. Vagy ha mégsem, akkor 
ismertebb koncertszámot kellett 
volna betanítani, hogy a növendé
kek a művészi pályán -  valahol, 
talán -  valóban hasznát vehessék. 
Mindenesetre a Chopiniana poézi- 
sét elfújta, stílustréningnek hosszú 
volt; miatta a II. rész nehezen indult. 
A folytatás azonban ismét nem volt 
szerencsés. Mert Venekei Marianna 
„kortárs" Pás de Cinque-je -  a kísé
retül szolgáló Schuőert-zenét gor- 
donkázó Markos A lbert közremű
ködésével -  újra csak hiányérzetet 
keltett. A humorosnak szánt jövé- 
sek-menések erőltetettnek tűntek. 
S bár ez „a hajánál fogva előránga
to tt játékosság" biztosan tetszett az 
előadóknak (Matuza Adrienne, 
Henrik Lamark, Farkas Levente), 
mivel számukra egyetlen pillanata 
sem volt szokványos, a szám művé
szileg újat s valódi koreográfiái ér
téket nem hozott.
Felüdülés volt ezek után az a két 
kettős, ami a II. részből még hátra 
maradt. (A közönség vastapsai is ezt 
jelezték.) Végre a vizsgakoncert s a 
főiskola színvonalához, sőt, az ope
raház miliőjéhez is méltó produk
ciók következtek. Előbb Lukács 
András-Philip Gass: Örvény című
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Lukács-Glass: Örvény 
Varga Kinga,

Csizmadia Tamás

bravúrszáma, ami a jelenkori ma
gyar kortárs balett egyik remek
műve! Varga Kinga és Csizmadia 
Tamás-a zenével és egymással tök
életes összhangban a legmaga
sabb művészi mércével mérve is 
tökéletesen megteremtették a tánc
kettős érzékeny egyensúlyát! Nyil
ván a betanítóknak: a produkciót 
eredetileg előadó Bácskái Ildikónak 
és Bajári Leventének is komoly része 
volt abban, hogy a fiatalok oly pon
tosan ráéreztek az imponálóan 
nehéz mozgásanyag szuggesztívitá- 
sára és a benne rejlő kifejezőerőre. 
Végül a Csipkerózsika című Petipa- 
balett Esküvői pás de óeux-jében 
örömmel láttuk viszont Rotter 
Biankát és Szentes Mátét, akik ezút
tal is jeleskedtek. A szorgalom, a jó 
partneri munka és a klasszikus stí
lusérzék e pompás kettősben is 
meghozta számukra a sikert.
A koncertet a III. rész ismét egyré- 

szes kompozíciója zárta. A nemzet
közi rangú Vámos György 
sikerdarabja: a Carmina Burana, 
amelyhez hálás és népszerű zenemű 
adja az atmoszférát: Carl O rff ora- 
tóriuma. A darabot Vámos 1985- 
ben koreografálta, azóta pedig 
szenzációs nemzetközi karriert fu 
to tt be. Még 2009 júliusában is ha
talmas sikert aratott a Split-i 
Fesztiválon, augusztusban pedig a 
Veronai Arénában!
Emlékszem, a Dortmundi Operaba
le tt budapesti vendégjátékán a ber
lini Steffi Scherzer alakította a női 
főszerepet, a Béjart-fé\e Sacre nő
alakjához hasonlítható törékeny
séggel. De Bázelben és a Deutsche 
Operám Rein együttesében sem ki-

Petipa-Csajkovszkij:<sipkerózsika
A címszerepben: Rotter Bianka 

Herceg: Szentes Máté
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Vámos-Orff: Carmina Burana. .

sebb sztár, mint Popova Aleszja tán
colta ugyanezt, és szintúgy káprá
zatos érzékenységgel tolmácsolta 
ezt az összetett nőalakot: a saját 
nőiességére, a férfira és a szerelem 
élményére rácsodálkozó ifjú lányt, 
és testének minden rebbenését. 
Talán ennyi is elég ahhoz, hogy 
jelezzem: itt minden feladat techni
kailag erős, művészileg pedig igé
nyes. Ezért jól képzett és képlékeny 
testű modern táncosokat kíván, 
mégpedig -  a szólistával együtt -  
hetvenet! Vámos Carmináját 
ugyanis világszerte 70 táncossal, 100 
zenésszel és 200 tagú kórussal szok
ták előadni. Nem véletlenül tartják 
a modern balettrepertoár egyik leg- 
gigantikusabb produkciójának!
Nos, ezt kellett (volna) a végzős hall
gatóknak a vizsgán megvalósíta
niuk, de magukra hagyva: zenei 
felvételre, zenekar és kórus nélkül! 
Ne csodáljuk, ha nem sikerült!
Az évek során bevált, többnyire 15- 
20 percnyi III. rész helyett ezúttal 
1 óra 15 percnyi (!) műsoridejű 
darabot tanultak be a hallgatók. A 
létszám m iatt pedig a produkció

nem is egyértel
műen a végzősök 
vizsgadarabja lett, 
hanem további 
három felsőbb év
folyamé (a VI.-tói a 
Vlll.-ig.). Csakhogy 
minden igyekeze
tük ellenére sem a 
zene belső intenzi
tását, sem erotikus 
izzását nem győz
ték megragadni és 
megmutatni azzal 
a modern felké
szültséggel, ami jelenleg a bir
tokukban (értsd.: az izmaikban, a 
mozgáskultúrájukban) van. A ka
pott feladat tehát meghaladta kép
zettségüket, de fizikai erejüket, 
testi-lelki érettségüket is.
Ráadásul ehhez a szexuális töltésű 
szertartáshoz kido lgozott férfites
tek ille ttek volna!
A kontrapunktikus, dön tö tt, o ly
kor groteszk mozdulatok, ugrások 
sora a félmeztelen fiúnövendékek 
vézna kamasztestén nem érvénye
sült eléggé. Az éretlen „férficsa

pat" és a mind színészileg, mind a 
modern techikát illetően erőtlen 
leányok sorfala mintha kis kombi
nációkat o ldo tt volna meg a mo
dern tánc különféle irányzataiból 
(egy kis Limont, egy kis Taylort, 
egy kis Tetley-t stb.) ahelyett, hogy 
egy sajátos Vámos-féle nyelvezet 
képződött volna. (M int Vámos 
saját együtteseiben és az ő t ven
dégül látó együtteseknél szokott.) 
A női főszerepet a sokoldalúnak 
megismert Krupp Annára osztották. 
Lehet, hogy technikai megfontolás
ból. De ami a szerepform$lást illeti, 
még lett volna dolga, csakhogy ez a 
betanításból, úgy tűnik, kimaradt.) 
Summa summárum: a Carmina 
Burana nem adott az idei végző
söknek szakmailag kellőképp 
előnyös bemutatkozási lehetőséget. 
Azt hiszem, nem ezt kellett volna 
Vámostól választani, neki pedig 
nem lett volna szabad ezt a darabot 
odaadni! Mert kiderült: tú l nagy 
volt a falat! így a színpadon csak 
egy vázlatot láttunk belőle az igazi 
helyett. Remélem, a pedagógusi 
vezérkar a növendékek érdekében 
a jövőben elkerüli a hasonló válasz
tásokat.

Kaán Zsuzsa
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A TÁNCSZÍNHÁZ
A HONVÉD EG YÜTTES TÁNC
SZÍNHÁZA MÁJUS 22-ÉN A 
NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZBAN 
M UTATTA  BE JUBILEUMI GÁLA
MŰSORÁT. AZ EG YÜTTES AZ 
ÜNNEPÉLYES KÜLSŐSÉGEKET 
JÓRÉSZT MELLŐZVE, CSALÁDIAS 
HANGULATÚ ELŐADÁSBAN, 
NAPJAINK REPERTOÁRJÁBÓL 
ADOTT ÍZELÍTŐVEL KÍVÁNTA BE
M UTATNI A MŰHELYÉBEN 
FOLYÓ SOKSZÍNŰ MUNKÁT.

Novák-Liszt:
. Magyar Rapszódia

Mindössze két koreográfiát szenteltek a kezdetek és 
a jó  hírű korábbi évtizedek bemutatásának. Novák 
Ferenc drámai, Liszt zenéjére készült //. Magyar Rap
szódiájává} indult az est. E ritkán látható mű konkrét 
és á tv itt értelemben is „tö rténe lm i" levegőt hozott a 
Táncszínház színpadára, ugyanakkor égetően hiá
nyoztak az est során az életmű későbbi darabjai. 
A második szám, Molnár István híres, s csak kerek év
fordulókon látható Dobozi csárdása -  m int mindig 
ezúttal is nagy sikert aratott. A közönség nem egy ta 
gjában mégis fö lve tődött a kérdés: hogyan is kerül a 
Honvéd Táncszínház ünnepi műsorába...
A választ Zsuráfszky Zoltán művészeti vezető, a né
zőket s az együttest köszöntő keresetlen szavaival, 
majd ünnepi beszédével természetesen megadta. A 
mai táncszínház ugyanis két együttes jogutódja: az 
1949-ben a lapíto tt Honvéd Táncszínház és az 1958- 
ban a lapíto tt Budapest Táncegyüttes egyesülésével 
jö tt létre két évvel ezelőtt. A hatvanadik és az ötve
nedik évforduló e lő tt egyszerre, egy műsorban 
kívántak tisztelegni az est alkotói.
Az emlékezésnek szánt két koreográfia után követ
kező további tizennégy produkció már a jelenlegi 
együttes, illetve a két tánckar repertoárjából á llt 
össze. Zsuráfszky elegáns, férfias és romantikus 
Toborzója az egyesített férfikarra l (a nagysikerű M o
narchia című est részlete) ebben az egyszerűsített vál
tozatban is nagyon hatásos, Foltin Jolán friss, vidám 
Szlavóniai karikázó\a pedig ezúttal is kedves szín
fo ltja  lett a programnak.
Horváth Zsófia v irtuóz Kanalas és Zsuráfszky sodró 
lendületű Maros-menti cigánytáncok című darabjá
nak összekapcsolása te lita lálat. A külön-külön is fe r
geteges koreográfiák nem k io lto tták, de tovább 
erősítették egymás hatását.
Ezek után m integy megnyugtatásul kerü lt színre 
Diószegi László: Vertkezes című kompozíciója (mely 
virtuozitása ellenére is finoman fogalmazott, mold
vai táncanyagból építkező munka), és a zenekari 
szám. A kalotaszegi muzsikát a két, eltérő nemzedé
ket képviselő prímás, Papp István Gázsa és Takács 
Ádám  sokszínű, árnyalatokkal játszó, évődő vetélke
dése fűszerezte. Az első fé lidő  zárásaként pedig 
Zsuráfszky Zoltán  impozáns Szatmári csapás című 
koreográfiáját láthattuk.
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Szlavóniai karikázóFoltin:

A jubileumi gálaest fináléja 
Fotók: Korzenszky Anna

Zsuráfszky-Rossa: Dracula

A második részt az együttes két mesedarabjának 
összefűzött részletei indították. A Csipkerózsika rész
leteit a táncjáték leghatásosabb jelenete, a Hollótün
dér (Kocsis Enikő) tánca köré szervezték. Az ötletesen 
szerkesztett koreográfia során azonban a másik 
darab, a Zene-bona, szanaszét részletei ezúttal ke
vésbé érvényesültek, miközben az eredeti mű kiváló. 
O rff zenéjére készült Zsuráfszky Zoltán Carmina 
Burana című munkája. Az est során bem utatott rész
let az együttes egy újabb arcát villantotta fel. A zene
kar virtuóz Örkői táncdallamok című produkcióját 
követően a Budapest Táncegyüttes műhelyében 
készült, régen játszott Dracula című táncjátékból is 
láthattunk egy részletet -  a férfikar előadásában. 
Foltin Jolán márciusi portréestjére újította fel a Honvéd 
Táncszínház az Asszonyok könyve című darabot (saj
nos csak részleteiben). Ezúttal is ebből a nagyszerű, 
m indig aktuális, érzékeny műből m uta to tt be az 
együttes néhány kompozíciót, körülbelül az eredeti 
darab első felét. Az ünnepi gálaműsort Zsuráfszky 
Zoltán koreográfiája, a Mezőségi táncház zárta, mely 
az együttes nagy sikerű Fekete-piros című estjének is 
befejező száma.
Kétségtelen, hogy az est jól reprezentálta az együt
tes mai, valóban sokszínű arculatát. Nem a táncosok 
hibája, ha az est után mégis némi hiányérzet maradt 
az ünnepelni gyűlt közönségben. A kerek évforduló
hoz talán méltóbb lett volna a korábbi, nem kevésbé 
sikeres évtizedek munkáját is bemutatni, és alkotói 
e lőtt tisztelegni. Az ígéretek szerint sor kerül még egy 
ünnepélyes megemlékezésre is. Reméljük, így lesz, 
s kívánjuk, hogy „az együttes még sok számos 
esztendőket vígan megérhessen!"

M. Nagy Emese
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10 év után 
újra Szolnok

ÉVTIZEDNYI SZÜNET UTÁN ÚJRA ORSZÁGOS NÉPTÁNCFESZTIVÁLNAK 
ADOTT HELYETT SZOLNOK VÁROSA! ELTÖ KÉLT SZÁNDÉKA A VÁ

ROSVEZETÉSNEK, HOGY AZ EGYKOR MÉRTÉKADÓ, ÉS NAGY NÉ
ZETTSÉG NEK ÖRVENDŐ RENDEZVÉNY NÉMILEG MEGÚJULT 
TARTALOMMAL ISM ÉT ELVÁLASZTHATATLANUL KAPCSOLÓDJON 
SZOLNOKHOZ. EZÉRT IDÉN PÜNKÖSDKOR AZ ABA-NOVÁK KU LTU 

RÁLIS KÖZPONT DOLGOZÓI ÉS A VÁROSATYÁK CSAK AZ IDŐJÁRÁST
NEM TUD TÁ K NAPSÜTÉSESRE VÁLTOZTATNI, DE EZEN KÍVÜL MINDEN 

TŐ LÜK TELH ETŐ T M EG TETTEK AZÉRT, HOGY AZ IDEI FESZTIVÁL MÉLTÓ 
LEGYEN RÉGI HÍRÉHEZ.

Június 30-án az egykor sikeres, 
győztes koreográfiákból Múltidéző 
címmel láthattunk műsort, majd a 
következő két napon az idén ver
senyre benevezett koreográfiákat 
mutatták be az együttesek. A szol
noki amatőr néptáncfesztiválon tö r
téntek a hőskorban (a 70-es és 80-as

években) egyaránt óriási hatást gya
koroltak mind az amatőr, mind a hi
vatásos néptáncművészetre. Mi, az 
akkor Balett Intézetet végző nép
táncszakos hallgatók, el nem mu
lasztottunk volna egyetlen szolnoki 
fesztivált sem, hisz mestereink -  
Györgyfalvay Katalin és Tímár

S ándo r-koreográfiáiért is drukkol
tunk, és a bőrünkön érezhettük, 
milyen nagyszerű dolog ahhoz a 
táncos közösséghez tartozni, amit 
akkor úgy hívtak: magyar néptánc
mozgalom. Szolnokra minden kore
ográfus a tőle telhető legjobbat 
vitte, és az ottani megmérettetés-
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nek és díjnak komoly értéke volt 
a szakmában!
De lássuk -  a teljesség igénye nélkül 

mi is a helyzet ma! A 70-es évek
hez képest -  amikor még igazán 
csak a VDSZ Bartók Táncegyüttesé
nek táncosai követték az autentikus 
táncolási mód elsajátításának mód
szereit (magyarul: ők ismerték olyan 
mélyen egy-egy tájegység táncait, 
hogy szabadon tudták improvizálni 
is azt) -  napjainkra elvárás lett a 
táncok anyanyelvi szintű ismerete.
Továbbá a színpadon megjelenő 
táncanyagokat nemcsak egy falura, 
de olykor egy-egy kiemelkedő tán
cos egyéniség tánctudására szűkítik 
a koreográfusok. S bár ez a jelenség 
a színpadi megoldások tárházának, 
eszközeinek szegényedését is je
lenthetné, hála néhány kiemelkedő 
alkotóműhelynek és alkotónak, 
mégsem ez történik. A legjobb 
példa erre a Jászság Népi Együttes, 
amely évtizedek óta mértékadó a 
táncos- és koreográfus-képzés te 
kintetében. Bármelyik Kárpát-me
dencei táncnyelvet, amellyel eddig 
foglalkoztak, folyékonyan beszélik, 
és képesek azt nemcsak hitelesen el
táncolni, hanem egyúttal az adott 
tánckörnyezetet is hitelesen szín
padra idézni. Nagyszerű, hogy a 
35-40 éves korosztály is aktív tán
cosként, alkotóként van jelen a szín
padon, így biztosítva egyfajta

folytonosságot az együttes életé
ben, pontosan úgy, ahogy a hagyo
mányos falusi táncéletben is 
történik. A Jászság Népi Együttes a 
zsűri egyöntetű véleménye alapján 
nyerte el a Fesztivál Együttesi Nagy
díját (1.) és az Autentikus kategória 
koreográfust' I. díja is a jászberényi 
Dudás Dánielt illette a Búcsúzzak el 
utoljára című, Jakab József magyar
ózdi hagyományőrző táncosra em
lékező koreográfiájáért. Nemcsak 
erre a táncszámra, de Szűcs Gábor: 
Táncok Bökönyből című autentikus 
és Sas Roland: Egy asszony... című 
táncszínházi kategóriában in
duló számaira is jellemző volt a ki
dolgozott dramaturgiára való 
törekvés, az igényes és ötletes szín
padi világítás használata és a szinte 
filmszerű látásmód (5.).
Sas Roland száma és néhány másik 
versenyszám viszont arra késztette 
a zsűrit, hogy a legközelebbi feszti
vál-kiírásban a számokat rövidebb 
időtartamra korlátozza. Ugyanis a 
20 perc -  főleg a táncszínházi kate
góriában -  hosszúnak bizonyult, és 
nem ösztönözte az alkotókat a tö 
mörebb szerkesztésre. Ez még ifj. 
Zsuráfszky Zoltán megannyi jó lát
vány- és mozgásötletben gazdag 
Idéző 100962 HA című koreográfiá
jára is igaz, mely a táncszínházi 
kategória I. díját nyerte el. Hivatá
sos táncosokat felvonultató kama

raszámában az ún. „kortárs" tren
det idéző zenei és mozgásanyagával 
a koreográfus bátran és ízléssel 
használta a modern táncirányzatok
ban és kortárs néptáncban is meg
szerzettjártasságát. Mégis jó lenne, 
ha újabb munkáiban sem felejtené 
el azt a többlettudást, amit az au
tentikus néptánc ismerete eredmé
nyez, mert művei ettől 
maradhatnak még táncosabbak, rit- 
mikusabbak. Gera Anita az ebben a 
táncszámban nyújto tt teljesítmé
nyéért kapta A legjobb női szólista 
címet (4.). A zsűri ezeken kívül még 
két azonos értékű Koreográfusi 
különdíjat osztott ki. Taba Csaba: 
Juhmérés Mérán című száma -  ötle
tesen és mértékkel kihasználva a 
színház adta lehetőségeket -, meg
győzően idézte föl az állattartáshoz 
kapcsolódó erdélyi táncos szokást 
(6.). A koreográfia erőssége tömör
ségében és realisztikus, mégis lírai 
képeiben rejlett, melyhez a Tisza 
Táncegyüttes lelkes és stílushű előa
dásra való törekvése is hozzájárult. 
A másik különdíjat a Rászállott a 
harmat - Vajdaszentiványi tánc Tóni 
Árpád emlékére című Varga János- 
koreográfia kapta, melynek merés
zsége éppen abban rejlett, hogy az 
egykori nagyszerű zenészre, cimbal
mosra emlékezés adta a táncszám 
nyitóképének nem szokványos alap
ötletét. A sok fia ta lt fe lvonultató Je
gy
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Zalai Táncegyüttes talán épp az 
együttes átlagéletkorából fakadóan 
nem mindig stílusos, de annál lelke
sebb előadásmódja sem kisebbítette 
a jó koreográfiái ötleteket, a 
nagyon erős színpadképi világot és 
-  Szabó Dániel cimbalmos szemé
lyében -  a kiváló zenész-szólistát is 
foglalkoztató koreográfia értékeit. 
A fesztivál további érdekessége, 
hogy a szokásos díjak mellé 
olyanok is társultak, m int a

, / f r i t i ka

Legjobb női koreográfus számára 
odaítélhető, Foltin Jolán által fe la
ján lo tt különdíj, melyet a verseny
ben nyú jto tt koreográfusi 
összteljesítményéért Furik Rita 
kapott meg méltán. Az a fajta több 
síkon való gondolkodás, s hozzá a 
hagyománynak gyakran m integy 
szintézisben való láttatása, ami a 
koreográfusnőt jellemzi, olyan 
sajátos színpadi táncnyelvet ered
ményez, ami magában hordozza a 
modorosság, önismétlés veszélyét 
is. Furik Rita mégsem megy bele 
ebbe az önmaga által fe lá llíto tt 
csapdába. Sőt, munkáit nemcsak a 
koreografálás, de egy-egy színpad
kép, a viseletek színeinek, sziluet
tje inek tudatos megtervezése is 
egyénivé teszi. Színpadi költészet 
az övé, ami nem vagy nemcsak női 
mivoltából, hanem leginkább 
tehetségéből fakad (3.).
Újszerű a Mucsi János koreográfus 
által a Duna Művészeti Társa
ság nevében fe la ján lott A legde
rűsebb koreográfiái részlet díja is,

amelyet a Nagykun Táncegyüttes 
női tánckara nyert el Taba Csaba: 
Édös eggyöm angyalom című 
koreográfiájában m utatott kiemel
kedően jó humorérzékéért, és 
a vaskos népi humor jóízű, autenti
kus tolmácsolásáért (2). A díjak sorát 
bővítette a Bem Táncegyüttesnek 
odaítélt A legjobb férfikarnak-őíj, 
mely Kis István együttesvezető és 
koreográfus szuggesztív és odaadó 
munkájának elismerése. A legjobb 
fé rfi táncos címet is az ő együttesé
ben táncoló Berecz István kapta.
A legstílusosabb előadásmód díját 
a Gödöllő Táncegyüttes vihette 
haza, nem véletlenül: vezetője, ko
reográfusa Széphalmi Zoltán olyan 
mértékadó, meghatározó egyéni
sége a magyar néptáncművészet
nek, akinek táncos színpadi 
jelenléte m indig élményt je lent a 
közönségnek. Táncosi s alkotói in
telligenciája pedagógiai munkás
ságát is meghatározza. Ennek 
eredményét láthattuk a gödöllői 
táncosok teljesítményét nézve.
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Szándékosan hagytam a beszámoló 
végére az Együttesi l.-ll.-lll. díjakat, 
melyeket helyezési sorrendben a 
Tisza Táncegyüttes, a Nógrád Tánc- 
együttes és a Budapest Főváros 
Bartók Táncegyüttes kapott. M ind
három társulat összteljesítménye, 
stílusos táncolási módja, színpadi 
megjelenése bizonyította, hogy 
próbáikon igényes műhelymunka 
folyik, és komolyan átérzik a nép
tánc közösségformáló voltát.
Mert tény, hogy amikor meghatá
rozzuk a magyar néptánc karakte
rét, rendszerint individuális, 
szólisztikus je llegét szoktuk kie
melni. Ám ennek a csodálatos kép
ződménynek az is jellemzője, hogy 
csak és kizárólag közösségben jö 
hetett létre, és a hagyományos fa
luközösség tarto tta  életben. A XX. 
és XXI. század hozadéka, hogy 
egyrészt az életben tartó  s tápláló 
közeg: a falu megszűnni látszik, 
másrészt viszont a néptánc az ur
bánus kultúra részévé vált! Fenn
maradásának lehetséges formái

tehát a néptáncegyüttesekben és a 
köréjük szerveződött közösségek
ben, táncházakban és közönségük
ben öltenek testet. Ezért is 
nagyjelentőségű egy olyan rendez
vény, m int a XX. Szolnoki Országos 
Néptáncfesztivál, amely még em
beri léptékkel mérhető; ahol a ver
senyt követő esti táncház a 
személyes találkozások, beszélge
tések, a nagy együtténeklések és a 
jóízű mulatás színtere; ahol a tánc
ban megjelenő természetes gesz
tusok önmagukat jelentik; és ahol 
a minket körülvevő hétköznapi vi
lágból ránk rakódó feszültségeket 
egy forgás, egy csapás, egy csujo- 
gatás képes hatástalanítani.
A fesztivál is tanúsítja: napjainkra 
fe lnő tt az a koreográfus-, táncos- 
és zenésznemzedék is, amelyik már 
úgy képes színpadban, táncszín
házban gondolkodni, hogy közben 
anyanyelvi szinten beszéli a nép
táncnyelvet. A megőrzés-megőr- 
ződés záloga: a Kárpát-medence 
eddig fe lgyű jtö tt, á ltalunk ismert

tánckincse pedig kiapadhatatlan 
forrás! A Martin György és kortár
sai, tanítványai által film re vett, 
összegyűjtött táncokon fe lnő tt 
néptáncos generációk -  és utódaik 
-  olyan értéket mondhatnak és 
tudhatnak magukénak, ami -  m in
den túlzás nélkül -  egyedülálló 
a világon.
Ezért, bár Magyarország keresi ön
magát -  politikai irányzatok jön- 
nek-mennek -, a tradicionális 
tánckultúra ismerőinek és művelő
inek van fe ladatuk! Bizonyítani, 
hogy valamikor nemcsak „lovas", 
de „táncos-nemzet" is voltunk; 
hogy tradicionális tánckincsünk ma 
is életképes és kortárs (!), ha iga
zán megismerjük és megtanuljuk! 
Nos, mindössze ennyit és nem töb
bet kell majd 2 év múlva újra üzen
nie a magyar néptáncosok nagy 
közösségének, és akkor újabb 
évekre lesz biztosítva a fesztivál 
jövője... Persze, ha Szolnok város 
költségvetése engedi!

Sztanó Hédi
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A TÁNCMŰVÉSZÉT című önálló magyar szaklap The professional prize of the independent Hungarian journal, TÁNCMŰVÉSZÉT:

elnevezésű szakmai díja - a világhírű amerikai Dance 
Magazine díjához hasonlóan - a magyar táncművészek 

népszerűsítése és művészi teljesítményeik elismertetése 
érdekében született, 1993 októberében. 

Szlogenje: „Egy lépés Európa felé -  Egy lépéssel 
Európában". A díj Pauer Gyula Munkácsy- és Kossuth-díjas 

szobrászművész gyönyörű bronzszobrából 
és a folyóirat exkluzív médiaajándékából áll.

Kedves Közönség!
A TÁNCMŰVÉSZET az egyetlen kulturális folyóirat 

Magyarországon, amelyik saját szakmai díjjal rendelkezik.
Ezt a díjat egy neves személyiségekből 

álló kuratórium adja át 1994 május elseje óta.
A díj neve: EuróPAS Magyar Táncdíj 

-  az „Európa" és a francia „pás", azaz „lépés" szócska 
összevonásából -  egyszerre utal az Európát járó 

magyar táncosokra és magára a tánclépésre is.
A díj -  hazánk EU-s csatlakozásának napján 

különös jelentőséget kapott, hiszen -  alapítása óta 
nevében hordozta az Európához tartozás ígéretét.

Jelentése: „Egy lépés Európa felé - Egy lépéssel Európában!"
* ★ *

Az EuróPAS Magyar Táncdíj tizenhatodik 
átadása egy gálaesttel: a VII. EuróPAS-Gálával 

folytatódik, amelynek szlogenje: „Tánccal Európában!"
Meggyőződésem, hogy ezzel a különleges gálával, 

amelyen mindig a régi és az új kitüntetettek 
adják a műsort, sikerült hagyományt teremtenünk.

Kaán Zsuzsa
a TÁNCMŰVÉSZET főszerkesztője, 

a VII. EuróPAS-Gála rendezője,
A TÁNCDÍJ KURATÓRIUMI ELNÖKE 

Budapest, 2009. május 1.

A KURATÓRIUM TAGJAI:

dr. Bárándy György
ügyvéd
/avvyer

same as the prize of the world-famous American DANCE 
MAGAZINE since 1954 - was born in October of 1993 to
popularise and appreciate the artistic achievements of Hum________
garian dance artists.
The own slogan is: „One step towards Europe
-  With one step in Europe". The prize is a beautiful bronze 
statuette by Munkácsy and Kossuth prize-winning artist Gyula 
Pauer and an exclusive media-present editing this journal.

Dear Audience!
The TÁNCMŰVÉSZET (DANCEART) is the only cultural publication in 
Hungary, which has an own professional prize, 
given by a dignified
Board of Trusties since 1st of May 1994.
The name of the prize, EuroPAS Hungarian Dance Award
-  from the contract of the word "Europe" and the French word "pas" -  
refers together to the Hungarian dancers 
performing in Europe and to the dance step itself.
The prize -  which got a special importance
on the day of our country's EU membership -  represents
since its foundation the promise of being a part of Europe, in its name.
Its meaning: "One step towards Europe -  With one step in Europe"
* * *
The 16th Prize Giving Ceremony is followed by a Gala Evening: 
the 7,h EuroPAS Gala, which slogan is:
"With Dance in Europe!"
I believe that we have made a tradition with this special gala:
the programme is given by the awarded artists
of the past and the present. £

CDZsuzsa Kaán
the Editor in Chief of the DANCEART magazine, 
the organiser of the 7th EuroPAS-Gala,
THE PRESIDENT OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Budapest, 1st of May, 2009

THE MEMBER OF THE BOARD OF TRUSTEES:

Cserta József
EuróPAS Magyar Táncdíjas balettművész, a Magyar 

Állami Operaház Harangozó-díjas szólistája 

EuroPAS Hungarian Dance Award winning ballet artist 
soloist o f Hungarian State Opera House

Mihályi Gábor
EuróPAS Magyar Táncdíjas koreográfus, a Magyar 
Állami Népi Együttes művészeti vezetöje/EuroPAS 
Hungarian Dance Award winning choreographer, 

artistic director o f the Hungarian State Folk Ensemble
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Szinetár Miklós
főrendező 

main director

Szántó Péter
a Magyar Divat- és Sporttáncszövetség Elnöke, 

az IDO alelnöke
president o f Hungarian Fashion and Sport Dance Organization, 

Vice President o f International Dance Organization fIDO)

Solymosi Tamás
EuróPAS Magyar Táncdíjas balettművész, 

a Bécsi Staatsoper vendégszólistája 
EuroPAS Hungarian Dance Award winning 

ballet artist guest soloist o f the Wiener Staatsoper TÁNCMŰVÉSZET 2009. 3. 27
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BOROS ILDIKÓ
Táncművész, a Magyar Nemzeti Balett szólótáncosnője. 1998-ban végzett a Magyar Táncművészeti 
Főiskolán Sebestény Katalin, Stimácz Gabriella és Dózsa Imre növendékeként. Azonnal a Magyar 
Nemzeti Balett társulatához szerződött, amelynek 2002 óta címzetes magántáncosnője, 2005-től magán
táncosnője.
Növendékkorában már több külföldi kurzuson is részt vett: például az Egyesült Államokban (1996), 
és Ausztriában (1997), akárcsak az operaházi társulat külföldi turnéin.
Kitüntetései: Philip Morris Magyar Balett Díj junior-díja (2005), Harangozó-d/j 2008.

Művészi elhivatottsága és technikai felkészültsége az ideális balerina színpadi kisugárzásával párosul. A naiva-szerepekben 
szépsége, bája, habkönnyű színpadi jelenléte érvényesül, ám szerepformálása a drámai feladatokban is meggyőző.
Főbb szerepei: Lise (Ashton-Hérold: A rosszul őrzött lány), Olga (Cranko- Csajkovszkij: Anyegin), Sylvia (Seregi-Delibes: Sylvia), 
Vetsera Mária (MacMillan-Liszt: Mayerling), Hófehérke (ifj. Harangozó-Kocsák: Hófehérke és a 7 törpe), szóló (Forsythe-Williams: 
Középre, kissé megemelve), a Három árny egyike (Petipa/Muchamedov-Minkusz: A bajadér), Férfiszóló (Balanchine-Gershwin: 
Who Cares?; Balanchine-est)

le
NEMES SZILVIA
Táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes szólistája. Pályafutását a balatonboglári néptánc-együttes
ben kezdte. 1996-tól a Magyar Állami Népi Együttes tánckarának tagja, majd szólistája. 2006-tól női 
tánckari asszisztens.
Kimagasló előadói képességekkel rendelkezik. Mozgáskultúrája színes, sokrétű: az autentikus néptánc
tól a kortárs színpadi néptánc stílusáig terjed. Az „igazi nő" örök típusa. Líraian elomló, máskor szikrázóan 
kemény. A Bartók-trilógia Labirintus című II. részében a hol erotikus, hol pimaszul groteszk színészi 
játékot például kitűnően ellenpontozza a másutt megrázóan drámai magatartás. Igazi szólista, aki művészi 

sokoldalúságát több produkcióban is bizonyíthatta. Ezek közül is kiemelkedik a Táncos magyarok Fejedelemtánca, a Naplegenda 
Harcias játékok című koreográfiájának virtuóz botolója, az Örmény legenda Királynője és a Pannon freskó női Ha/á/-alakítása. 

HARANGOZÓ GYULA
Táncművész, koreográfus, balettigazgató. Az édesapa: Harangozó Gyula a magyar nemzeti 
balettművészet megteremtője; az édesanya: Hamala Irén kiváló karaktertáncosnő, páratlan memóriájáról 
elhíresült balettmester; férje állandó asszisztense, alkotótársa. Ám nemcsak a szülők élete forrt össze a 
budapesti operaházzal és a magyar balettművészettel: e családi tradíciót ifj. Harangozó Gyula is 
tehetséggel és vasszorgalommal folytatta.
Táncművészeti tanulmányait az Állami Balett Intézetben kezdte, és a moszkvai Balettakadémián fejezte 
be - kitűnő eredménnyel (1976). Hazatérve az Operaházhoz szerződött, főszerepeket kapott és magán

táncossá is kinevezték (1978).
Az elegáns, danser noble stílusú és képességű táncos külföldi pályafutása a 80-as években kezdődött: a Wiener Staatsoper első 
szólistája (1981-1991) és a Bayerische Staatsoper állandó vendégszólistája (1981-1989). A világ legjelentősebb balettszínpadainak 
vendége, sztárgálák meghívottja Amerikától Japánig.
Karrierjét - egy súlyos sérülés miatt - előbb nemzetközi balettmenedzserként folytatja, majd 1995-ben megpályázza, elnyeri és 
2005-ig betölti a Magyar Állami Operaház balettigazgatói tisztét. E munkásságához fűződik a nemzetközi balettrepertoár néhány 
alapművének budapesti bemutatója és a társulat „Magyar Nemzeti Balett" nevének kezdeményezése is.
Jelenleg (2005-) egyszerre három bécsi intézmény: a Staatsoper, a Volksoper és a Balettiskola igazgatója. Érdeme, hogy a 
császárváros balettéletének élén is sikerült bemutatnia édesapja két emblematikus művét: a Goppéliát és a Térzenét. Egyetlen 
önálló koreográfiát is készített: Kocsák Tibor zenéjére a Hófehérke és a 7 törpe című táncjátékot, amely kitörő szakmai és közön
ségsikert aratott (2004). Az Erkel színházi bemutatót az operaházban való felújítás (2008), majd a tallini premier követte (2008). 
Kitüntetései: Legjobb Fiatal táncművész-díj (Moszkvai Nemzetközi Balettverseny, 1977); Aranyérem és Legjobb Férfitáncos-díj 
(Tokiói Nemzetközi Balettverseny, 1978); Az Év Táncművésze Magyarországon (1981); Az Év Művésze Münchenben (1983);

^ É r demes művész, A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének birtokosa._________________________________________________
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KERÉNYI MIKLÓS DÁVID C
Táncművész, a Magyar Nemzeti Balett szólótáncosa. 2000-ben végzett a Táncművészeti Főiskolán, 

ahol Keveházi Gábor, Pongor Ildikó és Nagy Zoltán voltak a mesterei. Azóta a Magyar Állami 
Operaház tagja, 2004-től a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncosa.

Részt vett a társulat külföldi turnéin (Mexikóban, Kínában, Sevillában, Lisszabonban, Hágában,
Sankt Pöltenben). Tallinnban óriási sikerrel vendégszerepeit a Hófehérke és a hét törpe című táncjátékban.

Vérbeli karakter-táncos, aki páratlan virtuozitással, csiszolt akadémikus technikával, bravúrosan és
szikrázó humorral formálja meg a klasszikus balettek epizódszerepeit. 

A modern és kortárs balettművekben szarkazmusát és jellemformáló képességét is maradéktalanul hasznosítja.
Koreográfiái ambícióit és alkotói humorát pedig a balettegyüttes kortárs stúdióestjein bizonyította. 

Főbb szerepei: Udvari bolond (A hattyúk tava), Kék madár (Róna/Petipa-Csajkovszkij: Csipkerózsika), 
Paraszt pás de deux (Lavrovszkij-Adam: Giselle), Bratfisch (MacMillan - Liszt: Mayerling), 
Kuka (ifj. Harangozó-Kocsák: Hófehérke), Puck (Seregi-Mendelssohn: Szentivánéji álom), 

Bohóc (Seregi-Prokofjev: Rómeó és Júlia), Borzas/Halál (Pártay-Csajkovszkij: (Anna Karenina), 
Szolgáló (Petipa-Minkusz: Don Quijote), Vőlegény (Bozsik-Sztravinszkij: Menyegző), 

Az arany bálvány (Petipa/Muchamedov-Minkusz: A bajadér), Férfiszóló (Balanchine-Gershwin: Who Cares?; Balanchine-est) 
Kitüntetései: Harangozó-díj, Az évad legjobb balett-táncosa (2006), Philip Morris Magyar Balett-díj.

8
CSABA ZSOLT

Táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes szólistája. Hivatásos pályáját 1988-ban a Magyar Állami 
Népi Együttesben kezdte. Alapos néptáncismerete, előadókészsége azonnal az együttes vezető 

táncosai közé emelte. Átütő erejű karakterformálása, gazdag kifejezésmódja igazi színpadi 
jelenséggé avatta. Jelenleg is az együttes szólistája, akinek a virtuozitás éppúgy 

sajátja, mint az érzelemdús, bensőséges hangvétel. Sokszínű mozgáskultúrája szólószerepei közül 
különösen emlékezetessé tette az Örmény legenda Trdat királyát, a Naplegenda 

férfi főszerepét; a Földön apám fia volnék című műsorban és
a Magyar Concertóban nyújtott alakítását, a Pannon freskóban a Halál figuráját.

A Bartók-trilógia II. részében, azaz a Labirintus című produkcióban, 
az egyik összetett főszerepben a teljes előadói kvalitást felvonultatja; hitelesen, szinte sokkoló művészi erővel.

BAKÓ GABOR

%
Táncművész, koreográfus, dzsessztánc-pedagógus. Táncművészeti tanulmányait 1982-ben kezdte:

Jeszenszky Endre klasszikus és dzsesszbalett-óráin jó stílusérzékű, hajlékony, képlékeny mozgású 
modern táncossá nevelkedett. 1986-1996 között a Rock Színház tagja, 

szólistája, balettigazgatója (1990-1992); népszerű külföldi és hazai musicalek táncosa és koreográfusa 
(Jézus Krisztus Szupersztár, Evita, Nyomorultak, Légy jó mindhalálig, Macskák, Sztárcsinálók, Miss Saigon,

Dorian Cray). Ezekben az években a Magyar Állami Operaházban is táncol.
1993-1994 között a Debreceni Csokonai Színház balettigazgatója lesz, 

de színházi koreográfusi pályafutását Győrben is folytatja, mint a Cyőri Nemzeti Színház vezető koreográfusa (1997-2008); 
számos zenés darab színpadi mozgásának megalkotója (Hello, Dolly, Régi nyár, Arany János balladái, Crease, West Side Story). 

Ugyancsak értékes színházi munkái születtek Kecskeméten, Veszprémben, Zalaegerszegen vagy Budapesten a Radnótiban, 
a Merlinben, vagy az Operettszínházban (Hotel Mentol). 

Munkásságához a szórakoztató tévéműsorok táncbetétei is hozzátartoznak (Áloműzők, Friderikusz show, Showbálvány).
A táncpedagógusképzőt is elvégezve, a Magyar Színművészeti Főiskola tanára (1990-2000), 

illetve 1998 óta népszerű és sikeres dzsessztáncpedagógus.
40. születésnapját - Bakódolva címen

önálló táncesttel ünnepelte, amelyben tanítványai számára is több táncblokkot komponált.. A
z

 
id

e
i 

d
íj

a
z

o
tt

a
k

:

EUROPAS-DÍJ ÉS GALA TÁNCMŰVÉSZÉT 2009. 3. 29



illanatképek a díjátadásról,
1./CSILLAGSZEMÜEK (EuroPAS-díj: 2002) | 

Tímár Sándor Szatmári táncok

A XVI. díjátadás valamennyi résztvevője a Budapesti Operettszínház színpadán T M Jb 1/1
l£
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6 /  NEMES SZILVIA, CSABA ZSOLT (EuroPAS-díj: 2009)
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES (EuroPAS-díj 1994)

MIHÁLYI GÁBOR (EuroPAS-díjas: 2007)-Nicola Parov: Naplegenda (Finálé)

1
$ p

In ’ It
t e G $

c- *

30 TÁNCMŰVÉSZET 2009. 3. EUROPAS-DÍJ BS GÁLA



a Gáláról és a fogadásról

rész

KLAPKA GYÖRGY 
2008

KRICSKOVICS ANTAL 
2009

Az EuroPAS M agyar Táncdíj 80 éves 
Életm ű-díjasainak köszöntése

A nta ll Klára, M andur László 
és Kaán Zsuzsa pohárköszöntöje
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6./ MADÁCH MUSICAL TÁNCISKOLA (EuroPAS-díj: 2008) 
Szikora Boglárka-Nacio Herb Brown: Good Morning

{Részlet a Singin' In The Rain című filmből. Bemutató)
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EuroPAS-Gála:
Bakó Gábor és Závodszky Rita

AZT SZOKTÁK MONDANI, HOGY MAGYARORSZÁG A „KOCKÁZAT-MEN
TES KULTÚRA"SZERINT MŰKÖDIK. DE A TÁNCMŰVÉSZET CÍMŰ SZAKLAP 
EUROPAS-GÁLÁJA ÉS ÁLTALÁBAN A MAGYAR TÁNC ÉLET MEGHAZUD
TOLJA EZT AZ ÁLLÍTÁST. VANNAK OLYAN SZERVEZŐK ÉS PRODUCEREK, 
AKIK VETERÁNOK A SZÓRAKOZTATÓ IPARBAN, S KÉSZEK IGAZI KOCKÁ
ZATOT VÁLLALNI A MŰVÉSZI ÁLMOK ÉRDEKÉBEN. ENNEK TUDATÁBAN 
KÉNYELMESEN ELHELYEZKEDHETSZ A SZÉKEDBEN, MERT NAGYSZERŰEN 
FOGNAK TÉGED SZÓRAKOZTATNI, MINDEN HÁTSÓ SZÁNDÉK NÉLKÜL. AZ 
EUROPAS-GÁLA SZÁMOMRA „A SZÓRAKOZTATÓ SZÍNHÁZI VÁLLALKO
ZÁ S" AZON RITKA MAGYAR MÁRKÁJÁT KÉPVISELI, AMELY AZ EXCENT
RIKUS TÁNCOSOKNAK IS LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT ARRA, HOGY EGYMÁS 
MELLETT LÉPJENEK FEL A LEGHAGYOMÁNYOSABBAKKAL. S PONTOSAN 
EZ TESZI OLY ŐSZINTÉN SZÓRAKOZTATÓVÁ EZT A SZEMLÉT.

Nem mintha minden érdekelt 
volna abból, amit a színpadon lát
tam. Mégsem tagadhatom, hogy 
szerettem azokat a figyelemre 
méltó p illanatokat a program 
során, amelyek mind arra emlé
keztetnek, hogy a magyarok igenis 
vállalják a kockázatot. Összegezve: 
a közönség több volt, m int elége
dett, amikor elhagyta a pompás 
Budapesti Operettszínházat. Mi 
amerikaiak szintén úgy tekintünk

magunkra, m int kockázatválla
lókra.
Ami igazán különleges ebben a 
magyar szórakoztató fórumban, 
az az, hogy ez igazi, eleven szín
ház, és nincs túljátszva, ami csök
kentené e tény jelentőségét. Ez 
olyan színház, amely nincs értékén 
felül eladva, eltúlozva, vagy tú lér
tékelve. Ez pontosan az, ami! Ezért 
marad olyan örömforrás, amit 
észre kell venni.
Bár személyesen alig ismerem, 
mégis úgy érzem, muszáj megem
lítenem a szervező/producert, 
Kaán Zsuzsát. Ennek az előadásnak 
a sikerességi rátája e kedvezőtlen 
gazdasági helyzetben dicséretes. 
Kinek van nagyszabású eseménye 
május elsején Magyarországon? 
Ünnepi hétvégre esett a rendez
vény, ráadásul az idő is gyönyörű 
volt, amely elcsábította a szín
házba járókat. Igaz, ami igaz, a 
közönség mindenestre azért érke
zett, hogy támogassa az EuroPAS- 
Gálát és az azt szervező kulturális 
alapítványt. Eszembe ju t egy sor 
egy évtizedekkel ezelőtti mozi
filmből, amely így hangzik: ff Építsd

fe l az álmokat, s azok valóra vál
nak". Mindig, amikor ellátogatok 
egy Kaán-féle rendezvényre, a 
rajongók is m indig o tt vannak. 
Ilyenkor eszembe ju t az előbb em
líte tt refrén. Kaán Zsuzsa olyan 
eseményeket rendez, amelyek gya
korlottan és magabiztosan vannak
kivitelezve. Ezért is aratnak sikert. 

* * *
A magyar néptáncot m eglehető
sen nehéz bármihez is hasonlítani, 
amelyet a világ másik oldalán kissé 
máshogy kategorizálnak. A ma
gyar „karakter tánco t" a műfaj 
egyik legmagasabb színvonalú 
formájának tekintik, s a világ m in
den részén csodálják bonyolultsá
gáért. Ami nem köztudott, az az, 
hogy az interpretációk széles vá
lasztéka létezik. A néptánc
repertoár lenyűgöző.
Az est kedvenc együttese szá
momra továbbra is az Állam i Népi 
Együttes -  fantasztikus létszámuk 
és hibátlan precizitásuk m iatt. 
M intha csak még egy faluünnepet 
is rendeztek volna a Budapesti 
Operettszínház színpadán. Az Eu- 
roPAS Magyar Táncdíj 94-es kitün-
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te te ttje i megosztották a színpadot 
az idei díjazottakkal: Nemes Szilvi
ával és Csaba Zsolttal. Öröm rájuk 
nézni, és remek partnerek. Én a 
klasszikus balett pás de deux-ihez 
szoktam hozzá, ezért egy kicsit 
több kell, ami meggyőz arról, hogy 
két néptáncos is életre tudja hívni 
ugyanazt a szenvedélyt, amit rend
szerint egy egész csapat fé rfitá n 
cos varázsol a színpadra. Az ötlet, 
hogy két táncos követi negyven 
vagy még több táncos crescen- 
doját, igazi különlegesség a kore
ográfiában. Ez a két táncos 
valóban k ite tt magáért, s megér
demelték azt a különleges elisme
rést, amelyben részük volt.
Két idei díjazott vo lt az este legki
magaslóbb egyénisége. Boros 
Ildikó  és Kerényi Miklós Dávid fe l
hívták magukra a figyelmem az el
m últ években. Tehetségüket az 
Operaház megfelelő módon és kö
vetkezetesen használta és népsze
rűsítette. Ezek a fia ta l táncosok 
felvillanyozzák a Magyar Nemzeti 
Balett bármelyik produkcióját. Azt 
gondolom, megvan bennük az a 
ritka sztár-képesség, amelytől oly 
egyedi módon fogalmazzák meg 
szerepeiket, hogy igazán koncent
rálniuk kell azoknak, akiknek kö
vetni kell őket. Am ikor rájöttem, 
hogy ők ketten együtt fognak fe l
lépni, nos, szinte hallani lehetett a 
kattanást abban a pillanatban, 
ahogy megjelentek a színpadon. 
Boros Ildikó önmagát is felülmúlta, 
és sarmja is kisugárzott, miközben 
a legnehezebb tour-okat és ugrás
okat valósította meg. Ráadásul 
eközben sugárzott róla a színtiszta 
öröm. Am ikor mosolyog, akkor 
meggyőződhetsz, hogy Boros Il
dikó kölcsönben van itt a földön, 
csak azért, hogy egy kis fényt bo
rítson ránk, egyszerű halandókra. 
Kerényi Miklós Dávid csodálatos 
színész. Zsigereiben hordozza a 
humort, s meg vagyok róla győ
ződve, hogy valami „rosszalkodás- 
rejtekhellye l" is rendelkezik, 
amelyet muszáj megmutatnia. Kis
fiús bujasága egyszerűen kirob
ban, amikor esélyt kap arra, hogy 
bemutassa magasszínvonalú atléti
kai képességeit. Ugrásai fel vannak 
szerelve egyfajta utánégetővel, 
melynek segítségével szinte meg
áll a levegőben, s ezáltal inkább

profi NBA-kosárlabdázóra emlé
keztet, mintsem egy táncosra. 
M indig gyorsan hozzátesz egy 
huncut pillantást, m intha csak ma
gának adta volna a főszerepet a 
saját film jében. A balett annyira 
illik ehhez a két művészhez, m int 
egy rendelésre készült kesztyű! 
Elégtétel vo lt látni, hogy idén ők 
voltak az EuroPAS Magyar Táncdíj 
k itün te te ttje i. Közös, saját ke ttő 
sük -  Passz címen -  igazi világpre
mier volt, amely egyesítette 
képességeiket, s különleges humo
ruk révén kiemelte az előadókés
zségüket. Ezt a szórakoztató 
darabot csak két ilyen klasszikusan 
képzett táncos tudja előadni.
Bob Fosse produkciói a Broadway-n 
egybeestek Balanchine darabjai
val, s hato tt rá Jerome Robbins is. 
Ezért most azt feltételezem, hogy 
amíg nem figyeltem  oda, Fosse 
egyszeriben újjáéledt! Sose hittem 
volna, hogy bárkinek is lennének 
idegei ahhoz, hogy Fosse-t adjon 
elő a színpadon, teljes létszámú 
háttér-énekesgárda és kalapfor
gató táncosok összehangolt kó
rusa nélkül. De Bakó Gábor és 
Závodszky Rita pontosan ezt te t
ték. Látva Fosse darabjait a Broad
way-n, és Ann Reinking műveit 
nem egyszer élőben, azt kell mon
danom, hogy Závodszky Rita b ir
tokolja  Fosse egyik múzsájának 
valamennyi eszközét.
Bakó pedig nem más, m int Fosse 
őrülten szenvedélyes reinkarnáci
ója! Közel kell lenned a színpad 
széléhez, hogy a tánc kontextusá
ból egyáltalán eszedbe jusson 
kivenni az A ll That Jazz-féle mula
tozást. Azt, hogy mások hogyan 
értékelték árnyalt előadásukat, 
nem tudom. De ők olyan jók vo l
tak abban, amit csináltak, hogy 
azon nyomban a Damn Yankees 
előadásán éreztem magam Gwen 
Verdonnal, és Ben Vereen is 
eszembe ju to tt. Remek munka! 
Meg vagyok róla győződve, hogy 
a tánc minden percét élvezték.
A Madách Musical Tánciskola pro
dukciójában idén sem ke lle tt csa
lódni. ők igazi p ro fik módjára 
dolgoznak, akik a változatos és 
izgalmas program végére fe ltették 
a pontot. Ez egy olyan csoport, 
amely megérdemli, hogy tökéle
tesként kategorizáljuk őket, mert

egyszerűen jól képzettek és jól fe l
készítettek. Ez egy jó l iskolázott 
társaság, amely m indig hozza az 
„érezd jó l magad" szemléletet, 
mert egyaránt ígéretes és tehetsé
ges. Ezek a művészek a szívhez 
szólnak, ami oly különlegessé teszi 
a magyar színházat.
A „k ü lfö ld ö n  m űködő magyar 
táncos/koreográfus" kategóriájá
ban az idén ifj. Harangozó Gyula 
a díjazott. Bármennyire is Bécs 
balettigazgatója, jó  közreműkö
dése nem kerülte el a figyelm e
met, hisz az ő munkássága a 
magyar balettben is evidens. M int 
az EuroPAS-díj újabb k itü n te 
te ttje , v ita tha ta tlanul komoly já 
tékos a magyar táncművészetben. 
A Magyar Nemzeti Balett társula
tának Hófehérkéje az ő alkotása. 
És A d ió tö rő  után, ennél a Hófe
hérke és a hét törpe  című táncjá
téknál nem ismerek bájosabb és 
mulatságosabb darabot, amely a 
családok körében jobban népsze
rűsítené a balettet. Remek szín
ház, remek zene, remek 
szórakozás és nagyszerű a balett 
jövője számára! Harangozó a Ma
gyar Nemzeti Balett Alapítvány 
megalapításával is kivette a részét 
a magyar balett felemelkedésé
ben. Ez a gesztus őt nemcsak 
vezetővé, de valójában a művé
szetek tiszteletre méltó polgárává 
is te tte . E legutóbbi jutalm a, az 
EuroPAS-díj számára abszolút 
megérdemelt.
M indent összegezve, úgy tűnik, az 
EuroPAS-Gála a magyar álmok je l
legzetes tartozéka. Ez az est a 
kockázatvállalást és a virtust kép
viseli, ami igen ritka árucikk a mai 
Magyarországon. Kollekciója a jó 
táncoknak és a jóakaratnak, ami 
azt mutatja nekem, hogy az op ti
mizmus életben van -  minden 
ezzel ellentétes szóbeszéd elle
nére. Hányszor jöttem  el úgy vala
honnan, hogy azt mondtam: 
„Ez remek mulatság volt"?  Nos, az 
EuroPAS Gála 2009 különböző 
dolgokat je lenthet a különböző 
embereknek, de a színházat 
szerető nézőként tanúsíthatom, 
hogy ez a fórum  a magyar tánc
álmok fö ld jé t reprezentálja. 
Innovatív, dinamikus és folyama
tosan meglepő. Bravó!

Katherine Thiry
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ÜNNEPEL
A GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES

TÖBB MINT MÁSFÉL ÉVTIZEDES MUNKA, HUSZONÖT BOKRÉTÁS ÉS PÁNTLIKÁS, 
TIZENÖT EZÜSTPITYKÉS ÉS GYÖNGYGALLÉROS, TIZENHÁROM ARANYGYÖNGYÖS ÉS 
ARANYSARKANTYÚS TÁNCOS, VALAMINT TÖBB NAGYSIKERŰ NEMZETKÖZI ÉS HAZAI 
FELLÉPÉS, VERSENY ÉS FESZTIVÁLSIKEREK -  EZ JELLEMZI A GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTEST. 
A TIZENÖT ÉVES JUBILEUMÁT TAVALY ÜNNEPLŐ GÖDÖLLŐ TÁNCEGYÜTTES A KÖZEL
MÚLTBAN ISMÉT KOMOLY SZAKMAI KITÜNTETÉSSEL TÉRHETETT HAZA: A XX. SZOLNOKI 
ORSZÁGOS NÉPTÁNCFESZTIVÁLON ELNYERTE A LEGSTÍLUSOSABB ELŐADÁSMÓD  
DÍJÁT. LEHET ÚJBÓL ÜNNEPELNI! AZ 1992-BEN MEGALAKULT MŰHELYBEN MA MÁR 
KÉTSZÁZÖTVENEN TANULJÁK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI MAGYARSÁG TÁNCAIT, S 
TESZIK ISMERTTÉ A MAGYAR FOLKLÓRT SZERTE A VILÁGON.
A TÁNCEGYÜTTES ÉLÉN TIZENHAT ESZTENDEJE AZ ALAPÍTÓ IGLÓI ÉVA ÁLL, AKI KO
RÁBBAN A VADRÓZSÁK ÉS A SOMOGY TÁNCEGYÜTTES TAGJA VOLT. ZSÁMBOKON, 
MAJD BAGÓN DOLGOZOTT, MÍG GÉMESI GYÖRGYNEK, GÖDÖLLŐ POLGÁRMESTERÉ
NEK JAVASLATÁRA TIZENHÉT ESZTENDŐVEL EZELŐTT MEGALAKÍTOTTA A GÖDÖLLŐ 
TÁNCEGYÜTTEST. MOSTANÁRA RANGOT JELENT ITT TÁNCOLNI.

-  Az első évben két csoporttal fo lyt 
a munka, ami már a második évben 
óvodás és ifjúsági csoporttal bővült
-  mondja lg ló i Éva.
-  Napjainkra hét korosztályra bon
to ttuk  az itt folyó munkát, óvodás 
I., óvodás II., két kisiskolás, kiska
masz, utánpótlás és fe lnőtt csoport 
működik az együttesen belül. Tán
cosaink nagy része Gödöllőről, 
illetve a környező településekről jár 
hozzánk, de vannak budapesti 
diákjaink is.

-  Ahogyan a táncosaik sem csak 
helyiek, úgy a repertoárjukról is el
mondható, hogy nemcsak szűkebb 
pátriájukból merítenek.
-  Repertoárunkon a hazai, az itt élő 
nemzetiségek és a határokon tú li 
magyarság táncai egyaránt szere
pelnek. A Galga és a Rákos mente 
vidéke pedig kiemelten fontos szá
munkra. Egyrészt mert itt vannak a 
gyökereink, másrészt mert ezen a 
vidéken még élő folklórral találkoz
hatunk. Még hordják a népviselete

ket, a lakodalmak, a nagyobb csa
ládi ünnepek a régi szokások szerint 
zajlanak. Az itt szerzett tapaszta
latok sokat segítenek abban, hogy 
hiteles produkciókat állítsunk szín
padra.
Ez azonban jelentős kutatómunkát 
is igényel. Munkatársaim közül leg
inkább^ Széphalmi Zoltán fordít erre 
nagyon sok energiát. Ennek kö
szönhető, hogy az autentikus nép
tánc bemutatása mellett tematikus 
előadásokat is tartunk. Ilyen volt 
május 2-án a bemutatónk is, amikor 
a „Köszönteni jö ttünk , 
Besnyőnek Csillaga" című műso
runkkal álltunk a közönség elé. Ezt 
a máriabesnyői búcsú köré fontuk, s 
ebben a Rákosmente fo lk lórjá t 
jelenítettük meg.
-  Ennek az igényességnek és ala
posságnak is része lehet abban a 
számtalan sikerben, amit az együt
tes az elmúlt évek alatt elért.
-  Vallom, hogy ha valamit csinálunk, 
annak tökéletesnek kel, 
lennie. Szerencsére Tóth Judit és 
Széphalmi Zoltán, akik a művészeti 
munka jelentős részét végzik, 
ebben remek partnereim. Az ő 
kezük alól több m int félszáz első-
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díjas táncos került ki. Az együttes 
1997 óta minden évben jelen van a 
Táncantológián, és több alkalom
mal is képviseltük hazánkat a CIOFF 
által rendezett fesztiválokon. 
Gödöllő önkormányzata is sok eset

ben bennünket kér fel, hogy nem
zetközi kulturális rendezvényeken 
képviseljük a várost. Rendszeresen 
fellépünk a testvérvárosokban, né
hány hónapja pedig Indonéziában 
jártunk, Yogjakartában az Etno- 
zenei Fesztiválon mutatkoztunk be 
nagy sikerrel.
-  A meghívások mellett számos 
díjat is kapott az együttes. Melyikre 
a legbüszkébb?
-  Minden elismerésünkre büszkék 
vagyunk. Sokat je lentett azonban, 
hogy 2006-ban és 2008-ban a 
Gödöllő Táncegyüttes „Kiváló" 
minősítést ért el, 2007-ben Nagyká
lóban Nívódíjat, Széphalmi Zoltán 
pedig Alkotói Díjat kapott, majd 
2009-ben Tóth Judit koreográfiái 
első díjas lett, és Szolnokról is el
hoztunk egy különdíjat. Mindezek 
mellett nagy öröm, hogy itthon is f i
gyelnek ránk, és két rangos városi 
díjjal is elismertek bennünket: 1998- 
ban a Gödöllő Városáért díjat, 2008- 
ban a Gödöllő Város Kultúrájáért 
díjat kaptuk meg.
-  Sokszor halljuk, hogynehezebb a 
helyzetük a művészeti életben te
vékenykedőknek. Önök is így 
érzik?

-  A Gödöllő Tánc- 
együttes szeren
csés helyzetben 
van, mivel az 
ö n k o rm á n y 
zat m indig is

kiemelten fontosnak ta r to tt 
bennünket.
Még a mostani nehéz gazdasági 
helyzetben is, amikor minden terü
leten szigorításokat vezetnek be, és 
csökkentik a forrásokat, mi kiemelt 
támogatás mellett dolgozhatunk. 
Emellett igyekszünk élni a pályázati 
lehetőségekkel, és megtalálni az 
egyéb forrásokat is. Ez nélkülözhe
tetlen ahhoz, hogy megfelelő mi
nőségű munkát tudjunk végezni. Köröndi Judit

*

Hiszen annak ellenére, hogy 
hivatalosan am atőr együttes 
vagyunk, valójában profi szinten 
dolgozunk.
A hozzánk já ró  gyerekek nem 
csak tánctudást és fontos, hasz
nos néprajzi ismereteket kapnak, 
hanem képviselőivé válnak 
annak a je lentős értéknek is, 
am it magyar népművészetnek 
hívunk.
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Az Erkel-évre készül 
a Csillagszemű Táncegyüttes

Sok újdonsággal és meglepetés
sel szolgált az a nagysikerű elő
adás, amelyet a Magyar 
Örökség-díjas, EuroPAS Magyar 
Táncdíjas és Príma Primissima- 
díjas néptáncegyüttes: a Csillag- 
szeműek tartott a 2008/09-es 
évad elbúcsúztatása, és főleg egy 
közelgő, nagy jelentőségű jubi
leum alkalmából.
Nem véletlen, hogy a művészeti 
igazgató Tímár Böske épp Erkel 
Tibort kérte fel -  a család képvi
seletében -  a köszöntő elmondá
sára, hisz hagyománytisztelő 
kulturális közéletünk jövőre a ze
neszerző Erkel Ferenc születésé
nek 200. évfordulóját ünnepli -  
országszerte. Ez az ünnep a 
Csillagszemű legújabb műsorá
ban, s benne Tímár Sándor új ko
reográfiáiban máris gyökeret 
eresztett. (A Szerk.)

KÖSZÖNTŐ
Tisztelt

Hölgyeim és Uraim, 
kedves Vendégeink!

A legnagyobb öröm m indig az, 
am it az ember a barátaival, sze
retteivel oszthat meg. Szerencsés 
vagyok: m ert biztos vagyok 
abban, hogy ma este bőven lesz 
öröm, amin osztozkodhatunk! 
Már Önök között is sokan tudják, 
hogy 2010. november 7-én Erkel 
Ferenc születésének 200. évfo r
duló já t ünnepeljük. Tehát a jövő 
év Erke,-év lesz! Azonban még ez
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a 365 nap sem lesz elegendő 
mindannak a felidézésére, bemu
tatására, amely -  m in t például a 
mai magyar zeneművészet szüle
tése, gyermek- és ifjúkora, belép
tetése a fe ln ő tt korba -  az ő 
nevéhez kötődik, és így is kell azt 
számon tartanunk.
Az közismert, hogy általa le tt a 
Kölcsey magasztos versére kom 
ponált, 1844. június 15-én k ih ir
de te tt és azóta az egész világon 
a legszebbek közö tt nyilvántar
to t t  Himnuszunk. A nemrég, 
2002-ben film re vitt, és példátlan 
hazai- s nemzetközi sikert arató 
operája: a Bánk bán pedig még 
azokat is em lékeztette, hogy 
Erkel a XIX. században megalap
ozta a magyar operát, akiknek 
addigi életük során nem nyílt al
kalmuk Magyarországon belépni 
egyetlen dalszínházunkba sem. 
M iközben, m in t zeneszerző fo 
lyamatosan tö rekede tt k ie légí
teni a XIX. századi hazai 
közönség új, magyar művek iránti 
jogos igényét, e művekkel és a 
megismerésre-megőrzése legmél
tóbb, akkori hagyományos- és 
kortárs európai dalművek mű
sorra tűzésével kiművelte az első 
hivatásos operatársulatot, közön
ségével együtt.
Komoly tudósok bizonyára szá
mosán fogla lkoznak majd azzal, 
hogy Erkel -  fáradozásainak ered
ményével: zeneszerzői, kar
mesteri, intézményszervezői mun
kájával, valam int a Magyar Királyi 
Zeneakadémia első igazgatója
ként és tanáraként -  m it is ért el. 
Azonban ezt az ismeretterjesztő 
fe ladato t hagyjuk azon em líte tt 
„számosakra"! Mai esténk koreo
gráfus alkotóművészei, és a rövi
desen m egtekin thető  előadás 
programja maga, a felsoroltakon 
tú l, egy szinte egyáltalán nem 
ismert, de közfigyelmet érdemlő 
tényre is szeretné fe lhívn i a f i 
gyelmünket.
Az Erkel-kutatók azt á llíto tták, 
hogy a szerző soha nem fo g la l

KÖSZÖNTŐ

kozott -  mert hogy erre alkalmat 
nem is keresett vagy ta lá lt - ,  a pa
raszti gyökerű, ősi magyar zene 
kutatásával, elsajátításával és fő 
ként felhasználásával. Ezért az ő 
iskoláján nőtt, ám tőle eltérő, más 
utat választó utódokra, mindenek 
e lő tt Bartókra és Kodályra hagyta 
ezt a fő -fe lada to t. Lehet. Kár, 
hogy ezt a gondola to t az é rin te t
teknek csak az egyik rétegével 
osztották meg. Pedig ők igazán 
tudták, tudhatták, hogy ott, ahol 
a népdal születik, már a '48-as fo r
radalom és szabadságharc hajna
lán -  az utcákon énekelték- 
fü tyü lték  Erkel: Hunyadi László 
című operájából származó dalla
mait. Először eredeti szövegükkel, 
aztán kö ltö ttek  rá mást is. 
Gondolom, mindenki ismeri a Hu
nyadi Lászlót, és a „M e gh a lt a 
cselszövő" kezdetű, híres kórus
részletét. Most felsorolom a nép
dallá le tt variánsok közül 
néhánynak, a legismertebbeknek a 
sorkezdő címét: „Ilka  néni jö jjön  
csak k i", „Ez az utca végig petre
zselyem", „Gyere csak ki, te vén 
boszorkány", „Árnyas erdőben 
szeretnék..."
Van ezeknek bármi közük Hunyadi 
László történelm i tragédiájához? 
Ahhoz ugyan semmi. De a dalla
mot e tréfás címekkel újraalkotók 
bizony joggal vélhették, hogy az ő 
nyelvükön, magyarul szólt hoz
zájuk Erkel, s ha az ő zenei szavait, 
m ondatait használják, nem csen
genek azok idegenül sem „Ilka 
néni", sem a „vén boszorkány" 
lelkes bosszantói fülében.
A köznép da lo ló it, nó ta fá it az 
operák b irtokba veendő hang- 
terjedelm e még korlá tozhatta  
abban, hogy a népdalok v ilágát 
operarészletekkel gazdagíthas
sák. Hiszen az opera, az operák 
áriáinak megszólaltatása képzett 
énekest kíván. A népművészet 
hozzáférését a „magas művé
szet" alkotásaihoz mégsem lehe
te t t  sokáig fe lta rtó z ta tn i. Csak 
egy igazán lélekemelő, inspiráló



zxazai tükör

alkalom! Az ke lle tt hozzá. Annak 
a felismeréséhez és elfogadásá
hoz, hogy a néptánc, a magyar 
mozgáskultúra nyelve tökéletes és 
teljes nyelv, m indenfa jta  gondo
lati-érzelm i közlendő azonos ér
tékű befogadására és 
tolmácsolására. Nem a le ford ítá 
sára, hanem egy kiteljesedő ma
gyar nyelven való közlésére.
Az e lm ondottak után mi sem 
tű n ik  természetesebbnek, m int 
hogy 2009. március 15-én, az Erkel 
Ferenc Társaság hagyományos 
történelm i hangversenye -  nevé
hez méltón -  tö rténelm i je le n tő 
ségű alkotói-előadóművészeti 
esemény le tt! Tímár Böske és Sán
dor, a világ járó és világhírű Csil- 
lagszeműek művészeti vezetői és 
koreográfusai, társaságunk fe lké
résére született egész estés pro
gram jukat, a Hódolat Erkelnek

című táncfantáziá t m uta tták be 
Gyulán.
Emlékeinkben ez a h ihetetlen 
sikerű előadás az évfordu ló  leg
fo rróbb  fogadtatású eseményei 
között kap majd helyet. Köszönet 
érte. De azért nemkülönben, 
hogy mi, együttesük lelkes tiszte
lői és rajongói, a program ismét
lései során hazai és kü lfö ld i 
érdeklődők közö tt i t t  a Budai 
Vigadóban is ta lá lkozhatunk 
velük és tánckölteményeikkel.
A Csillagszeműek ma esti műso
ruk keretében az a lkotók négy új 
Erkel-koreográfiáját m utatják be. 
Az operákból fe lidéze tt zenék az 
alábbi rendben következnek: 
A Hunyadi László Palotása; szin
tén a Hunyadi László című operá
ból a Hattyúdal; majd a Dózsa 
György jó l ismert Fegyvertánca; 
végül pedig a Bánk bán Csárdása.

Tisztelt 
Hölgyeim 
és Uraim!

Osszuk meg tehát a ma esti 
élményt és az örömöt közösen. Év
tizedek múltán is visszaemlékeznek 
majd, hogy 2009. június 12-én este, 
a Budai Vigadóban először láthat
tak magyar operarészletekre, 
Erkel-művekre néptáncos koreo
gráfiákat! Remélve, hogy ezzel az 
újítással hagyományt is terem tet
tünk, kellemes estét kívánok vala
mennyiüknek, és szeretetteljes 
tisztelettel köszöntőm a fiatal és 
még fiatalabb művészeket.

Erkel Tibor,
az Erkel Ferenc Társaság alelnöke

(Elhangzott 2009. 06. 12-én, 
a Csillagszeműek Budai Vigadóban 

ta rto tt előadása e lő tt)

Az Esztergomi Nyári Fesztiválról 
hiányzott a néptánc!

Megszokhatták lapunk rendszeres olvasói, hogy minden évben az őszi számunkban eddig beszámoltunk az 
Esztergomi Nyári Fesztivál egyik legrangosabb eseménysorozatáról, az Ister-Granum Folklórfesztiválról, 
melyen a környék legkiválóbb hagyományőrző néptáncocsoportjai, valamint kórusai, és népdalénekesei lép
tek fel, általában a vendéglátó esztergomi Váralja Táncegyüttes vendégeiként...
A rendezvénysorozat rengeteg nézőt vonzott, de esténként táncházak tartásával is fűszerezték a szlovákiai 
magyar, magyarországi szlovák és természetesen magyarországi magyar, valamint német folklórcsoportok 
ta lálkozóját. Ezt a fesztivált közel egy évtizeden keresztül nyáron, jú lius végén vagy augusztus elején 
rendezték meg!
Az idén viszont -  anélkül, hogy a lakosságot és a sajtó képviselőit értesítették volna -  nyár helyett május 
elsején tarto tták meg, népies kifejezéssel élve mondhatnánk: „Suttyomban!” A nyár folyamán viszont -  írd 
és mondd (!) -  egyetlen fo lk ló rp rogram  sem vo lt Esztergomban! Akadt ugyan néhány sváb 
sramliest, amelyet a Főtéren rendeztek környékbeli német nemzetiségi zenekarok közreműködésével, de 
autentikus magyar néptánccsoportok közül egyetlen egy sem lépett fel a Szent István Napok keretében, 
és „term észetesen” táncházakat sem rendeztek be Szent István kirá ly szülővárosában, Magyarország 
egykori fővárosában. Érthetetlen módon, még a helyi Váralja Táncegyüttes sem vett részt a különféle 
programokban.
Egyszerűen érthetetlen, fe lháborító  és bosszantó, hogy a szervezők, a rendezők, akik a helyi 
önkormányzat és a polgármester megbízásából á llíto tták össze az egyébként színvonalas nyári műsor
sorozatot, m iért mellőzték épp az Esztergom m últjához és jelentőségéhez legjobban illő művészeti ágat 
és stílust: a néptáncot, a népzenét és az autentikus programokat.
A Váralja Táncegyüttes egyik tagja szerint ők például szívesen fe lléptek volna a Szent István Napok, vagy 
más, nyári rendezvény keretében; akár még táncházakat is ta rto ttak volna, de egyszerűen nem kaptak 
meghívást...
Utólag megpróbáltam információkat szerezni a Táncművészet részére, de a helyi hetilap szerkesztősé
gében nem tudtak, vagy nem akartak tá jékoztatást adni. Még azt a kérésemet is visszautasították, hogy 
esetleg az archívumukból előkeressék azt a számot, melyben beszámoltak (ha beszámoltak egyáltalán) 
a május elején, propaganda és hirdetés nélkül, „inkogn itóban” m egtarto tt fo lk lórfesztivá lró l. így bizony 
a polgármester úr és nagybecsű testületé, valam int a kiváló szervezők és rendezők sem csodálkozhat
nak azon, ha ezúttal az Ister-Granum Fesztiválról szóló tudósítás elmarad.

Dezső László

KÖSZÖNTŐ TÁNCMŰVÉSZET 2009. 3. 37



a za i

Kaszás Ildikó köszöntése
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Közönség!
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ól Kérem, engedjék meg, hogy m int a Magyar Nemzeti 
Balett igazgatója, sok szeretettel köszöntsem Önöket, 
a balett-társulatot, az it t  megjelent kedves vendége
inket, és elsősorban Kaszás Ildikót.
Kaszás Ildikó! -  Ez a név már önmagában is fogalom 
a szakmában.
De miért is jö ttünk ma össze? Ünnepelni! Ünnepelni 
Kaszás Ildikó operaházi tagságának 50. évfordu ló já t 
A világon keveseknek adatik meg, hogy egyazon 
munkahelyen töltsenek el 50 évet. Hát még ezt a fél 
évszázadot a Magyar Állami Operaházban eltölteni, 
ahol minden év duplának számít!
De honnan is kezdjem méltatni Ildikó 50 éves pálya
futását?
Talán onnan, amikortól jómagam is a partnere lehet
tem. Táncolhattuk együtt a Csipkerózsikában a Kék 
Madár és Florina hercegnő kettősét, a Giselle Paraszt- 
pas de óeux-jét, majd Ildikó frenetikusán beugrott 
A rosszul ő rzö tt lány női főszerepébe.
Tehetségének és memóriájának köszönhetően ő volt 
az Operaház Jolly Jokere. Ezt vehette észre Seregi 
László, akinek kezdettől fogva alkotótársává vált. Egy
ü tt hozták létre Seregi valamennyi művét. A mai 
napig kiváló balettmestere és próbavezetője Seregi 
László balett-költeményeinek, többek között a ma 
este látható Szentivánéji álomnak is.
Nehéz lenne felsoroln i azokat a kollégákat, akikből 
sztárt, sőt világsztárt nevelt. Csak néhányuk nevét 
említem -  a teljesség igénye nélkül. Akik már n in
csenek köztünk: Fülöp Viktor, Róna Viktor, Sipeki 
Levente, Erdélyi Sándor, Lakatos Gabriella, Havas 
Ferenc. És akik köztünk vannak: Orosz Adél, 
Kun Zsuzsa, Szumrák Vera, Dózsa Imre,

Szakály György, Pongor Ildikó, Szőnyi Nóra, Szabadi 
Edit és Hágai Katalin.
Végül szeretnék megemlíteni néhány olyan fiatal mű
vészt, akikkel Önök is nap m int nap találkozhatnak. 
Ők: Volf Katalin, Popova Aleszja, Tsygankova Anna, 
Keveházi Krisztina, Pap Adrienn, Apáti Bence, Bajári 
Levente, Bakó Máté, Szegő András, Kerényi Miklós 
Dávid és még sokan mások - mi itt mindannyian. 
Ildikó nevelt, taníto tt, és szerepeket csiholt ki művé
szeinkből. Soha egyetlen percig nem hiányzott! 
Számára m indig első vo lt és lesz a Magyar Állami 
Operaház balettegyüttese. S munkásságát nemcsak 
Magyarországon fe jte tte  ki, hanem a világ minden 
olyan pontján, ahol Seregi-baletteket m utattak be: 
Bécsben, Berlinben, Prágában, Düsseldorfban, 
Sydneyben, Melbourne-ben és New Yorkban.

Kedves Ildi!
Még órákig tudnám m éltatni azt a tevékenységet, 
amelyet a magyar és a világ egyetemes táncművésze
téért te tté l. Nem véletlenül jutalmaztak az Érdemes 
Művész díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti 
Keresztjével, s nem véletlenül lettél a Magyar Állami 
Operaház Örökös Tagja.
Most pedig kérlek, engedd meg, hogy a Magyar 
Állami Operaház, a Magyar Nemzeti Balett és a 
közönség nevében szívből gratulá ljak neked opera
házi tagságod 50. évfordulója alkalmából.

Keveházi Gábor 
(Elhangzott 2009. június 25-én, 

a Seregi-Mendelssohn: Szentivánéji álom című 
balettesten, a Magyar Á llam i Operaház színpadán, 

a közönség nyilvánossága előtt.)
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xcerpts

WHO ARE YOU... 
...Slava Muchamedov?

" I hope the b a lle t course w ill con tinue  in  the  next season!"

SLAVA MUCHAMEDOV, THE FORMER LEADING SOLOIST OF THE PERM OPERA HOUSE AND THE 
LENINGRAD BALLET THEATRE SPENDS HIS SECOND YEAR IN HUNGARY, AS THE BALLET MASTER OF 
THE HUNGARIAN NATIONAL BALLET. HE STAGED AND REHEARSED THE FIRST BALLET PREMIERE OF 
THE SEASON, PETIPA'S LA BAYADERE, WHICH WAS A  GREAT SUCCESS. RIGHT NOW HE COACHES THE 
FOREIGN PARTICIPANTS OF THE COMPANY'S FIRST INTERNATIONAL BALLET COURSE.

-  The audience of the Opera House get acquainted w ith  your name during the premiere of La 
Bayadere. W hat kind of personal experiences are attaching you to  the piece? 
-A lth o u g h  I have no t danced a leading role in the  choreography, I th in k  I am still lucky, because in 1999, 
in Rio de Janeiro -  du ring  th e  Brazilian staging o f La Bayadere - 1 could w o rk  to g e th e r w ith  the  w o rld  
fam ous ballerina, N atalia  M akarova, w h o  was th e  leading ba lle t master o f the  com pany the re  and 
then. As her assistant my jo b  was to  prepare the  soloists. The com m on w o rk  impressed me a lot, and I 
had always hoped th a t som etim e I can stage th e  piece again. This dream  o f m ine realized in Hungary, 
in 2008.
-  Only the most qualified ballet companies are capable to perform this very difficult stage work. You 
are working in the Opera House for 2 years, w hat is your professional opinion about the company of 
the Hungarian National Ballet?
-  Beyond all question , La Bayadere is one o f th e  m ost com plex perform ances o f  th e  classic ba lle t 
lite ra tu re . W e asked each o the r w ith  th e  ba lle t d irector, G ábor Keveházi, w h e th e r th e  com pany w ill 
be able to  dance th is  piece. O f course w e bo th  answered "yes" to  th is question. W e made trem endous 
e ffo rts  w ith  my assistant, Natalia Spitzina, bu t it was w o rth  it. According to  my experiences I can state 
th a t th e  com pany o f the  Hungarian N ationa l Ballet is one o f the  m ost prepared companies I have ever 
w orked  w ith  du ring  my career. The com pany cleared th is dem anding  obstacle easily, and I th in k , th a t 
the  success o f th is  w o rk  became th e  firs t stop o f our fu rth e r cooperation.
-  You w ere born in Kazakhstan, and graduated from the world-famous Vaganova Ballet Academy. 
Was it obvious that you are going to work as a ballet artist?
-  N ot a t all. I studied music, and I played the  p iano w hen  I was a child. As fa r  as I rem em ber I could be 
10 years old, w hen I decided th a t I w ou ld  like to  be a dancer. On one day my m o th e r b ro u g h t me and 
my b ro the r to  th e  ba lle t school.
The next stop was th e  Vaganova B a lle t Academ y  in Leningrad. A fte r  th e  g ra du a tio n  I danced as a 
soloist in th e  com pany o f the  Uzbek State Opera fo r  3 years, in th e  Perm Opera House fo r  6 years and 
in the  Len ingrad  Balle t Theatre  fo r  10 years.
Than my in te rna tiona l career started: firs t I w orked  in Germany as a dancer and ba lle t master, la ter I 
was th e  leading ba lle t master o f the  Theatre o f Rio de Janeiro. And r ig h t now  I am here in Budapest.
-  You know very well the companies and dance life in the republics of the form er Soviet Union. Is the  
heritage and tradition o f the classic ballet still so strong in those countries?
-  U n fo rtun a te ly  I th in k  th is  tra d it io n  is becom ing eclipsed a b it. O f course th e  life  was much m ore 
d if f ic u lt in the  com m unist times, bu t the  discipline was much s ign ifican t inside th e  ba lle t companies. 
If look w h a t is happening in the  ba lle t schools o f those countries, than  I th in k  th is k ind  o f discipline and 
self-discipline is lacking. This tw o  factors are essential. A  dancer can n o t w o rk  and develop w ith o u t 
o f those.
-  How  did you became a ballet master of the Hungarian National Ballet after the main stages o f your 
international career?
-  It was a spontaneous decision. A fte r  Latin-America I w an ted  to  go and w o rk  in Austra lia. My w ife  
called my a tte n tio n  to  the  fact th a t Gábor Keveházi became once again the  ba lle t d irec to r o f the  Hun
garian State Opera House. I called him , and he invited  me to  Budapest fo r  a year. Finally I stayed, and 
I haven 't reg re t it. I love th is  company, th e  city and th is b eau tifu l thea tre . M y w o rk  here is d iffe re n t 
here th an  in Germany, b u t I th in k  I can create here som eth ing unique.
-  Now you are one o f the ballet masters of the first international ballet course of the Hungarian 
National Ballet. W hat do you think about the success of this enterprise?
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-  W ell, th is  is th e  f irs t course in th e  h is tory o f th e  com pany, and -  despite o f th e  d ifficu ltie s  -  we 
already have positive experiences. I hold it an interesting idea and a very im portan t innovation  th a t the  
course ends w ith  an in te rna tiona l a ud ition  on th e  stage o f th e  theatre . The Hungarian and fo re ign  
ba lle t d irectors w ill have the  o p p o rtu n ity  to  o ffe r  a con tract to  th e  prom ising partic ipants. According 
to  my observations bo th  th e  organizers, the  ba lle t masters and the  dancers are satisfied, and th a t is the  
most im portan t. I hope the  ba lle t course w ill continue  in the  next season, and it  is go ing  to  b ring  a real 
tra d itio n  to  Budapest.

Tamás Kálmán
(Pages 14-15)

THE 2009 EUROPAS GALA:
A Field of Dreams
-  The programme of the gala through the eyes of an American

,0k  Step U Etoft - fitt Cw Stip to Eompe .W ith Dance In Europe

s’Snafa

IT HAS BEEN SAID THAT HUNGARY OPERATES AS A  "NO-RISK CULTURE". BUT, THE EUROPAS-GALA 
OF THE HUNGARIAN DANCE ART MAGAZINE AND THE HUNGARIAN DANCE WORLD IN GENERAL, 
BELIEF THAT ASSERTION. THERE ARE ORGANIZERS AND PRODUCERS THAT ARE VETERANS OF THE EN
TERTAINMENT INDUSTRY AND ARE TRUE RISK TAKERS IN THE INTEREST OF THE ARTISTIC DREAMS. 
ONCE AWARE OF THIS, YOU CAN SLIDE INTO YOUR SEAT AND KNOW THAT YOU ARE GOING TO BE 
FULLY ENTERTAINED WITHOUT SECOND THOUGHTS. THE EUROPAS GALA REPRESENTS TO ME A  RARE 
HUNGARIAN BRAND OF ENTREPRENEURSHIP THAT ALLOWS FOR AN ECCENTRIC NICHE OF DANCERS 
TO TAKE A PLACE SIDE BY SIDE WITH THE MOST TRADITIONAL. THAT'S W HAT MAKES THESE SHOW
CASES DOWNRIGHT FUN.

N ot th a t I cared fo r  everyth ing I saw on stage. But I can 't deny th a t I loved those eye popping  mom ents 
Overall, the  audience le ft the  s tunn ing  Budapesti Operettszínház  more than  satisfied. W e Americans 
consider ourselves risk takers, too .
W h a t is special about th is k ind o f Hungarian e n te rta in m e n t fo ru m  is th a t it  is so tru ly  live thea tre  and 
no t overplayed o r contrived as to  d im inish th a t fact. It is thea tre  th a t is no t oversold, overstated, over 
m arketed or overra ted. It is w h a t it  is and th e re fo re  remains a d e ligh t to  behold.
A lth o u g h  barely know n to  me on a personal level, I fee l com pelled to  m ention  Ms. Zsuzsa Kaán, as th e  
organ izer/producer. The success rate o f these perform ances in an econom ic clim ate (tha t m igh t easily 
suggest otherw ise) is com m endable. W ho has a m ajor event on May 1 in Hungary? It was a m ajor Hun
garian holiday weekend rep le te  w ith  b eau tifu l w ea the r to  lure away thea tre  goers. True to  fo rm , th e  
audience nevertheless arrived to  support th e  EuroPAS Gala and support th e ir  cu ltu ra l fo u n d a tio n . 
It rem inds me o f the  line from  a decade’s o ld  m ovie based upon th e  w isdom  o f m oving proactive ly to  
realize those dreams th a t depend upon popu lar support: "b u ild  i t  and  th ey  w ill com e" was the  axiom 
o f the  book and the  movie. Every tim e  I have a ttended a Kaán-event, the  fans never fa il to  arrive. I th in k  
o f th a t tag  line  all th e  tim e . Ms. Kaán has an even t th a t is executed w ith  skill and confidence.
It succeeds accordingly. .

* * *

There is litt le  to  compare w ith  Hungarian fo lk  dance w hich  is categorized som ewhat d iffe re n tly  on the  
o the r side o f th e  w orld . H ungarian „character dance" is considered as one o f the  highest form s o f th e  
genre  and is adm ired  w o rld w id e  fo r  its intricacies. W h a t is n o t w e ll know n, is th e  w ide  va rie ty  o f 
in te rp re ta tions  th a t exist. The fo lk  reperto ire  is impressive.
My favorite  g roup  o f the  evening remains th e  H ungarian State Folk Ensemble fo r  th e ir  sheer numbers 
in concert and th e ir  un fa iling  precision. The HSFE appears as they  are just ano ther v illage ce lebration 
th a t has fo un d  its w ay to  the  Budapest O peretta  Theatre stage. These 1994 recipients o f  th e  EuroPAS 
award shared the  stage w ith  Szilvia Nemes and Zsolt Csaba w ho  w ere th is year's honorees. These tw o  
are lovely to  w atch and are seamless partners. W h ile  used to  th e  pas de deux o f classical ballet, it  takes 
a b it more to  convince me th a t tw o  fo lk  dancers can evoke the  same type o f passion as th a t which is 
usually conjured up by the  male members o f a grand troupe . The idea th a t tw o  dancers fo llo w  the  
crescendo o f fo rty  o r more dancers means th a t som ething special in the  way o f choreography. These tw o  
dancers d id indeed hold  th e ir ow n and w ere w e ll received as w e ll as deserving o f th e ir special recogni
tio n . Tw o o f the  recipients o f the  2009 Dance awards tu rn ed  out, no surprise, to  be absolute standouts 
o f the  evening. Ild ikó  Boros and Dávid M ik lós Kerényi have captured m ore than  my a tte n tio n  over
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recent years. The ir ta len ts  have been used and p rom o ted  in th e  Opera House correctly and consis
ten tly . These young dancers lig h t up any p roduction  o f the  H ungarian N a tiona l B a lle t in a w ay th a t 
makes me th in k  th a t they  have th a t rare star a b ility  to  de fine  th e ir  roles so un ique ly  as to  cause some 
consterna tion  to  those w ho  m ust fo llo w  them . W hen I realized these tw o  w ere  pe rfo rm ing  toge ther, 
w e ll, you could a lm ost hear the  "c lick " the  m om ent th e  tw o  appeared to g e th e r on stage. Ms. Boros is 
ever se lf-e ffac ing  and able to  exude q u ie t charm  w h ile  executing  th e  m ost am b itious  tours  and 
je tes ...and  all w ith  th e  appearance o f pure joy. W hen she smiles, you m ig h t be convinced th a t 
Ms. Boros is on loan to  earth  to  shed a litt le  lig h t upon us mere mortals.
Mr. Kerényi is a w on de rfu l actor. He understands physical hum or to  his m arrow  and I am convinced 
th a t he possesses 'an am ple cache o f m ischief' th a t he feels forced to  conta in. His boyish exuberance 
simply explodes w hen  he gets the  chance to  dem onstrate  his e lite  level athleticism . His aerials have a 
hidden tu rbo . His jum ps are o u tf it te d  w ith  a k ind o f a fte r burner th a t gives him  th a t 'hang tim e ' m ore 
associated w ith  a NBA pro basketball p layer than  a dancer. He is always quick to  add an impish look o f 
im provisation th a t makes me believe th a t he has cast h im self as th e  m ajor player in his ow n movie. 
Ballet fits  bo th  o f these artists like a custom made glove; it was g ra tify ing  to  see them  as recipients o f 
the  2009 EuroPAS Hungarian Dance A w a rd  d istinction. Given th e ir  perform ance o f Pass, a w orld  pre
mier, th ey  have m elded th e ir  best collective qua lities to  enhance th e  dance genre w ith  th e ir  special 
brand o f fun . It is an en te rta in ing  piece th a t can only be danced by such tw o  classically g ifte d  dancers. 
Bob Fosse's p roductions coincided on Broadway w ith  Balanchine  and he was influenced by Jerome  
Robbinstoo. So now  I assume th a t w h ile  I wasn't looking th a t Fosse is in revival im m ediately! I w ou ld  have 
believed it never, th a t anyone w ou ld  have the  nerve to  w a lk  on stage doing Fosse w ith o u t a fu ll comple
m ent o f backup singers and finge r snapping, hat tw irlin g  dancers in synchronized chorus. Gábor Bakó and 
Rita Závodszky d id just that. Having watched the  Fosse w ork  on Broadway and having seen Ann Reinking's 
w o rk  many times live, Ms. Závodszky possesses all the  nuances o f one o f Fosse's muses dow n pat.
Bakó is n o th ing  if  he isn 't a re incarna tion  o f  Fosse's brand o f craziness and enthusiasm  fo r  th e  "w o w "  
fac to r. You have to  be a b it close to  th e  edge in o rder to  even th in k  th a t you can pull o f f  th e  A ll That 
Jazz-type of "razzle dazzle" out of context. If others appreciated their nuanced performance, I can't 
say. But, th ey  w ere  so good  a t w h a t th ey  d id  th a t I was transpo rted  ins tan tly  to  a Gwen Verdon's  per
fo rm ance  in Dam n Yankees and even had visions o f Ben Vereen - and n o t a no te  was u tte red . Great 
s tu ff! And, I am convinced th a t they  en joy every m inu te  o f it.
Never d isappo in ting  in th e ir  presentations, th e  M adách M usical Dance School once again d id n 't le t 
anyone dow n. They are tru e  professionals in the  m aking w ho  were appropria te ly  th e  g roup  th a t ended 
th is  varied  and exc iting  p rogram  on a h igh  note . It's a g ro up  th a t deserves th e  ca teg o riza tio n  o f 
excellence because th ey  are simply consistently w e ll tra in ed  and w e ll p repared. It's a w e ll schooled 
assemblage w h o  always carries th a t 'fee l g o o d ' fa c to r because th e y  represent prom ise as w e ll as 
ta len t. These actors speak to  the  heart o f w h a t is special in Hungarian thea tre .
This year th e  prize w in n e r is M r. Gyula Harangozó Jr. in the  ca tegory o f „H u n g a ria n  dancer /ch o re 
o g rap he r w o rk in g  in a b roa d". However, he is the  ba lle t d irec to r in V ienna, his good  con tribu tion s  
have n o t escaped my notice, because his w o rk  is w e ll ev iden t in H ungarian ba lle t. As ano the r bene
fic ia ry  o f th e  EuroPAS's recogn ition , he is hard to  argue as a m a jor p layer in H ungarian dance. The 
H unga rian  N a tio n a l B a lle t Com pany's Snow  W h ite  is his c rea tion . Second to  th e  tim e  honored  
Nutcracker, I have ye t to  see a m ore a ttractive , fu n  piece th a t prom otes b a lle t to  th e  fa m ily  audience 
like his Snow W hite  a nd  th e  Seven Dwarves. G reat thea tre , g rea t music, g re a t fu n  and g rea t fo r  th e  
fu tu re  o f ba lle t! Harangozó's p a rt in e levating  th e  role o f Hungarian b a lle t th ro u g h  th e  fo u n d in g  o f 
th e  Ballet Founda tion  is the  type  o f add itiona l c o n tr ib u tio n  th a t makes him  a civic leader, as w e ll as 
a respected citizen o f th e  arts in a dd itio n  to  being a creative fe llo w  th ro u g h o u t his career. His most 
recent accolade as a EuroPAS recip ient is w e ll deserved.
The b o tto m  line, as it  were, is th a t th e  EuroPAS Gala seems to  have become a s ign ifican t piece o f th e  
H ungarian dreams. It represents an evening o f risk ta k in g  and bravado th a t is much to o  rare a com 
m o d ity  to d a y  in Hungary. It is th e  sort o f co llection  o f good  dance and good  w ill th a t gives me a 
sense th a t optim ism  is alive and w e ll despite all o f th e  rum ina tions  to  th e  contrary. H ow  m any tim es 
do I come away saying, "T h a t was fu n !"?  W ell, th e  2009 EuroPAS Gala may mean d if fe re n t th ings  to  
d iffe re n t people, b u t as a thea tre  lover, I can a ttest th a t such a fo ru m  represents a fie ld  o f Hungarian 
dance dreams. It is innovative, dynam ic and a continuous surprise. Brava.

Katherine Thiry
(Pages 32-33)
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