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KUN ZSUZSA, A  MAGYAR ÁLLAM I OPE
RAHÁZ PÁRATLAN TEHETSÉGŰ M Ű 
VÉSZNŐJE 2009. DECEMBER 9-ÉN 
ÜNNEPELTE A  75. SZÜLETÉSNAPJÁT. AZ 
Ő SZEMÉLYISÉGE, ELRAGADÓ SZÉP
SÉGE, ELHIVATOTTSÁGA, INTELLIGENCI
ÁJA ÉS EGÉSZ SZAKMAI PÁLYAFUTÁSA 
A  M AI BALETTRAJONGÓK ZÖMÉNEK 
SZEMÉBEN MÉG MINDIG M AG ÁVAL A 
BALETTMŰVÉSZETTEL JELENT EGYET! 
A KÖZÖNSÉG MÉG JÓL EMLÉKSZIK 
ARRA, HOGY Ő VOLT AZ ELSŐ GISELLE 
ÉS AZ ELSŐ CSIPKERÓZSIKA! AZ ELSŐ 
FLAVIA, AZ ELSŐ LISE ÉS AZ ELSŐ 
SYLVIA! A  PREMIERSZEREPEK IMPONÁLÓ 
SORA AZ Ő FANTÁZIADÚS ÉS TECHNI
KAILAG IS CSILLOGÓ ELŐADÁSÁBAN 
BALETTRAJONGÓK EZREINEK NYÚJTOTT 

maradandó művészi élményt!
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A 2009/2010-es szezon még három fontos jubile
umot tartogat. Ugyanebben az évadban lesz 80 éves 
Seregi László, lett 100 éves a Gyagilev Együttes, és 125 
éves a Magyar Állami Operaházi Csodálatos balerinánk
nak pedig mindhárom évfordulóhoz köze van! Közvetve 
is, de közvetlenül még inkább! Hiszen az Operaházban ő 
az, aki Giselle-alakításával új korszakot nyitott a magyar 
balett-történetben, elsőként megidézve és megelevenítve 
a francia-orosz balettromantikát. A Gyagilev-repertoár leg
híresebb gyöngyszemeinek ő volt a hazai letéteményese 
és „prototípusa" -  a Poloveci táncok Leány-alakításától a 
Chopiniana cisz-moll keringőéig és a Tűzmadár címszere
péig, vagy a Fokin-balett nyomán született, Harangozó
féle Seherezádé\g\ Végül ne feledjük, hogy Kun Zsuzsa 
páratlan és utolérhetetlen F/awa-alakítása nyerte el Seregi 
Spartacusa és az operaházi balettegyüttes számára Párizs
ban az Aranypálmát!

Ezért is van különös jelentősége és időszerűsége annak, 
hogy „Kun Zsuzsa, a balerina" címmel már róla is ké
szül, és hamarosan napvilágot lát egy reprezentatív kötet, 
amely megörökíti ezt a gazdag életutat s a viszontagságos,

de gyönyörű pályát, amely Nádasi mester iskolájától az 
operaházig és a világot jelentő deszkákig ívelt. Moszkvától 
Szentpétervárig, Londontól Sydney-ig.

Napjainkban a balett művészet külföldön -  mondhatni, 
világszerte -  fényesebben ragyog, mint bármikor. Kis ha
zánkban viszont -  más művészeti divatok, áramlatok fel
erősödésével -  a jelenben halványulni kényszerül. Ezért is 
oly fontos, hogy az olvasók és tisztelők, a pályatársak és 
a növendékek számára a kötet lapjain felidéződjenek Kun 
Zsuzsa legszebb alakításai, mert így az elmúlt fél évszázad 
budapesti balettművészetének legfényesebb pillanatait 
sem felejthetjük el.

Drága Zsuzsa!
Születésnapod alkalmából -  sokadmagammal -  hadd 

köszönjem meg Neked, hogy hetvenöt évesen is van erőd 
tanítani, s hogy a Magyar Állami Operaház Mestermű- 
vész-díjasaként is készséggel adod át a titko t a Magyar 
Táncművészeti Főiskola növedékeinek, a jövő operaházi 
balerináinak.

Isten éltessen sokáig!
Kaán Zsuzsa

4 TÁNCMŰVÉSZET 2009. 5. KÖSZÖNTŐ

mailto:danceart@t-online.hu


.//oszöntjük a születésnapján

A MAGYAR NEMZETI BALETTREPERTOÁR MEGTEREMTŐJE AZ ELMÚLT NEGYVEN ÉVBEN 
AZ A  ZSENIÁLIS ALKOTÓMŰVÉSZ, SEREGI LÁSZLÓ (1 9 29 -), AKI PÁLYÁJÁT GRAFIKUS
HALLGATÓKÉNT KEZDTE, MAJD NÉPTÁNCOSKÉNT FOLYTATTA, ÉS 1957-TŐL, A  M A 
GYAR ÁLLAMI OPERAHÁZHOZ SZERZŐDVE, A  BALETTEGYÜTTES KARAKTERTÁNCOSA ÉS 
OPERABETÉTEK KOREOGRÁFUSA LETT. EGÉSZESTÉS REMEKMŰVÉVEL, A  SPARTACUSSZAL 
1968-BAN VÉRBELI BALETTALKOTÓKÉNT DEBÜTÁLT. AZÓTA KLASSZIKUS-NEOKLASSZIKUS 
MŰVEK, BALETTDRÁMÁK ÉS TÁNCJÁTÉKOK EGÉSZ SORÁT ÁLMODTA MEG -  A  BARTÓK- 
BALETTEKTŐL A  SHAKESPEARE-TRILÓGIÁIG, A  GYERMEKDALTÓL A  CÉDRUSIG.

Seregi nyolcvanadik születésnapját 
pontosan december 12-én egy pre
mier értékű Makrancos Kata-előadás- 
sal ünnepelte meg a Magyar Állami 
Operaház, a főszerepekben Popova 
Aleszja és Apáti Bence varázslatos in
terpretálásával.

A születésnap alkalmából -  a Mester 
nagy örömére -  sikerült 2005-ben író
dott könyvét másodszor is kiadni, és a 
barátok-rajongók körében egy tiszte
letpéldányt át is adni Seregi Lászlónak, 
lapunk szakmai díjával: az EuroPAS 
Magyar Táncdíj ÉLETMŰ-díjával együtt.

Sereginél nincs méltóbb, aki ezt megér
demelné, hiszen balettjeit világszerte ját
szották. S nemcsak az operaház turnéi 
során, hanem saját betanításában is.
Az alábbiakban a kötetben megjelent 
két köszöntővel gratulálunk a Mester
nek (A szerk.)

Örömmel köszöntelek 80. születésnapod alkalmából, 
amely szinte pontosan egybeesik a Magyar Állami Ope
raház 125 éves jubileumával. Kettős ünnep ez, ami nem 
is lehetne másképp, hiszen Te évtize
dek óta együtt élsz, együtt lélegzet 
ezzel a házzal. Felsorolni is nehéz, 
mi mindent köszönhet Neked a dal
színház, egyúttal az egész magyar 
zene- és tánckultúra. Elkötelezettsé
geddel, kreativitásoddal szinte újra 
alkottad a hazai balett-repertoárt, 
világhírű előadásokat hoztál létre, 
iskolát teremtettél. Mindig tisztá
ban voltál azzal, hogy a tehetséged 
nemcsak adomány, hanem felelős
ség is. Évtizedekig táncoltál és kore- 
ografáltál nem múló játékossággal, 
mégis önfegyelemmel és teremtő 
képzelettel. Műveidet Amerikától 
Ausztráliáig számos országban ját
szották és játsszák, Te mégis mindig 
ragaszkodtál Magyarországhoz, a
Magyar Állami Operaházhoz, hozzánk. Születésnapo
don Te érdemelsz ajándékot, mégis Te vagy az, aki min
dennél többel ajándékoztál meg bennünket.

Isten éltessen sokáig erőben, egészségben, alkotói 
kedvben!

Vass Lajos
a Magyar Állami Operaház főigazgatója

Évtizedek óta meghatározó egyénisége vagy a ma
gyar és a nemzetközi balettéletnek. Alkotásaidban 
mindig a magas művészi színvonalra, a muzikalitásra, a 

páratlan színpadi látványra s a dra
maturgia tisztaságára, tehát a kom
pozíció tökéletességére törekedtél. 
És ezt meg is valósítottad.

Balettművészek generációi szá
mára álmodtál darabokat és ki
magasló szerepeket. Én magam is 
örömmel táncoltam el az összesét, 
amelyet rám bíztál, s a veled való 
mindennapos munka megtisztelte
tés volt számomra táncos karrierem 
során. Nem véletlen, hogy koreog
ráfiáidat ma is telt házakkal játssza 
az Operaház.

Boldog vagyok és hálás, hogy a 
mai napig köztünk élsz és dolgozol. 
Nyolcvanadik születésnapod alkal
mából azt kívánom: legyen ez így 
még hosszú évtizedekig.

Keveházi Gábor
A Magyar Nemzeti Balett igazgatója

A SEREGI-könyv csak az Operaházban, a Madách Színházban 
és szerkesztőségünkben kapható.

Megrendelhető az alábbi email-címen:

danceart@t-online.hu
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A

60
éves

évforduló

H O N V É D
EG YÜTTES
BUDAPEST

záróakkordja
..... AZ IFJÚSÁG ÉDES MADARA
OTT REPKEDETT A FEJÜNK FE
LETT, ÉS SÜTÖTT RÁNK A NAP! 
NEM VEHETTÉK EL TŐLÜNK  
SEMMILYEN IDEOLÓGIÁVAL!" 
-  EMLÉKEZETT A  HATVAN ÉVVEL 
EZELŐTTI IDŐKRE A  HONVÉD 
EGYÜTTES TÁNC KARÁNAK EGYIK 
ALAPÍTÓJA, SEREGI LÁSZLÓ, AKI 
SORKATONAKÉNT ITT KÉSZÍTHETTE 
ELSŐ KOREOGRÁFIÁJÁT IS.
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lő tánctörténet

Ám a hatvanéves születésnapot köszöntő 2009-es ju 
bileumi előadás-sorozattal mégsem hajdani ifjúságát, a 

„fényes szellők" világát idézte meg az Együttes, hanem 
ezúttal azt kívánta bemutatni, hogy az egyes karok milyen 
válaszokat adnak a ma kihívásaira; hogyan őrzik és újítják 
meg a sok évtizedes hagyományokat.

Elsőként a Honvéd Színház tartott jubileumi „bu lit" a 
Merlin Színházban, majd a Zsuráfszky Zoltán vezette Hon
véd Táncszínház következett: a táncosok Novák Ferenc, 
Foltin Jolán, Diószegi László, Horváth Zsófia és Zsuráfszky 
Zoltán alkotásaiból válogatott kétrészes esttel léptek -  
május 22-én -  a Nemzeti Táncszínház színpadára. Az 
ünnepi sorozatot a Honvéd Férfikar koncertje zárta a Mű
vészetek Palotája hangversenytermében, ahol valóságos 
örömzenéléssel és tréfás újdonságokkal lepte meg a kórus 
régi tagjait és a közönséget.

A jubileumi év befejezéseként az Együttes valamennyi 
tagozata a Stefánia Kulturális Központban, a december 
18-án megrendezett záró gálán lépett közönség elé, s 
a program nyitó- és zárószámában kiemelten a Honvéd 
Táncszínház táncosai köszöntötték a hatvanadik születés
napot.

Ez az ünnepélyes, évzáró rendezvény -  a gálaműsorhoz 
kapcsolódóan -  rendhagyó társulati üléssel fejeződött be a 
Stefánia Palota Ovál termében. Azok az egykori együttesi 
alapító tagok, nyugdíjasok vettek részt rajta, akik megha
tározó személyiségei voltak a Honvéd Együttesnek. Ezen 
túlmenően meghívtuk ide azokat a barátainkat is, akik az 
elmúlt hatvan évben különböző módon kapcsolódtak hoz
zánk, tevékenyen segítve mindenkori munkánkat.

Ezeken az eseményeken a sok-sok értékes szakmai és 
emberi együttlét azt bizonyította számunkra, hogy a múlt 
és jelen egymásra épülése, találkozása nélkül igazán a 
mostani körülmények között sem lehet karakteres és egy
szersmind magas művészi színvonalú jövőt építenünk.

így leszünk csak képesek arra, hogy a ránk jellemző mű
vészi munícióval, értékrenddel és szellemiséggel ne csak 
talpon maradjunk, hanem hatvan év után megújulva, to 
vább is lépjünk. Mészöly Gábor

Zsuráfszky Zoltán: a
Szatm ári r«:aná<:

Fotók: Kiss AndrásMolnár István: Dobozi csárdás
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memóriám

M a á c z  László
HIHETETLEN, HOGY M A Á C Z  LÁSZLÓ IS 2009-BEN LETT VOLNA 80 ÉVES. A 
KIVÁLÓ FOLKLORISTA, A  M AGYAR NÉPLÉLEK ÉS AZ EGYETEM ES MOZGÁS- 
KULTÚRA NAGY ISMERŐJE; A  NÉPTÁNC, A NÉPMŰVÉSZET PROFESSZORA EGY 
KIS BÉKÉS M EGYEI KÖZSÉGBEN, ENDRŐDÖN SZÜLETETT 1929-BEN, OKTÓBER 
30-ÁN, ÉS BUDAPESTEN, 1998-BAN, ÁPRILIS 17-ÉN HALT MEG.

Az ELTE bölcsészettudományi karán 
szerzett muzeológusi oklevelet (1953). 
De már annak előtte is a Néprajzi Mú
zeum segédmuzeológusa (1952-), 
majd az Állami Népi Együttes néprajz- 
kutatója és lektora volt (1953-). So
kunk szerencséjére a „ hivatalban": a 
Művelődési, későbbi nevén a Kulturális 
Minisztériumban is a tánc közelében 
maradt -  mint táncreferens (1968-), s 
a táncosztály főelőadója (1970).

Cikkei, tanulmányai és általában a 
színpadi táncművészet, elsősorban a 
néptánc tárgykörében íródott kritikái -  
tudomásom szerint az évek során több 
száz - a  napi- és hetilapok kultúrrovatai 
mellett az Ethnographia, a Táncművé
szeti Értesítő, a Muzsika és a Táncmű
vészet című folyóiratokban, valamint 
a Tánctudományi Tanulmányok című 
szakmai kiadványokban jelentek meg.

Az 1956-os események idején meg
szűnt Táncművészet húsz éves tetsz
halálának elteltével, a lap 1976-os 
újraindításakor őt nevezték ki a folyó
irat felelős szerkesztőjének (1976-). 
Tisztségében 1990 decemberéig, a 
nyugdíjba vonulásáig maradt. Tizenhat 
éven át tette a dolgát.

Rajongott a táncért, különösképpen 
a magyar néptáncért. Martin Qyörgy- 
gyel és Pesovár Ernővel közösen bejárta 
szinte az egész Kárpát-medencét. Gyűj
tött táncot, éneket és néphagyományt 
Szabolcstól Kalotaszegig, Nyírbátortól 
Magyarlóig.

Gyűjtőmunkájukkal megalapozták 
a filmarchívum, a magyar néptánctu
domány és a táncpublicisztika alapjait. 
Elhivatottságuk nélkül a magyar kurió
zum: a táncházmozgalom sem jöhetett 
volna létre. Laci bácsi azonban nem 
mindig volt elégedett a budapesti, s 
általában a magyarországi táncháza
sokkal. Gyakran összehasonlította a 
fővárosi egyetemista „ néptáncotokat" 
az erdélyi, felvidéki parasztemberek
kel, vagy ahogyan a szakmában hív
tuk őket: az „adatközlőkkel". Maácz 
nagyra értékelte bennük a tánctudá

son és tánckészségen túl legendás jó
szívűségüket, a szíves vendéglátást, a 
kiváló humorérzéket (pl.: a székelyek
nél), a nők szemérmességét (pl.: széki 
népviselet), a férfiaknál a szókimondó 
bátorságot, a határozottságot (lásd: a 
kalotaszegi legényest), a magyar virtust.

Jómagam a nyolcvanas évek elején 
ismertem meg Laci bácsit. Ő gondozta, 
javította, szerkesztette az írásaimat.

Ha volt ideje rám, amikor a folyó
iratokkal, fotókkal, iratokkal telezsúfolt 
kis szerkesztőségben meglátogattam, 
szinte sulykolta belém az okos gondo
latokat. Azt vallotta, és fennen hangoz
tatta is, hogy mind a táncban, mind az 
újságírásban, akárcsak a mindennapi 
életben a „minőség" és az erkölcsi 
tartás a legfontosabb. Kodály Zoltánt 
is emlegette, akit személyesen ismert, 
és tisztelt, épp úgy, mint a költő Nagy 
Lászlót, a táncházmozgatom egyik szel
lemi atyját, vagy a másikat, Csoóri Sán
dort.

Felelős szerkesztőként sokat kö
vetelt, csakhogy saját magától sem 
követelt soha kevesebbet, mint a szer
zőitől. Becsülte a rövid, tiszta, tömör 
fogalmazást, a szakmai tudást, a logi
kus szerkesztést. Ha pedig egy idegen 
szót talált a cikkemben, amit -  sze
rinte „megbocsáthatatlanul" -  magyar 
megfelelője helyett használni mertem,

leplezetlenül bekeményített! „Csak az 
használ idegen szavakat egy kritikában 

-  hajtogatta -, aki a hozzá nem értését 
akarja leplezni!" És tudtam, hogy igaza 
van. Miután leadtam neki egy-egy írást, 
egy héten belül érkezett az írógépén 
lepötyögött levél, kaptam az elemző 
kritikát, dicséretet vagy letolást, esetleg 
mindkettőt. Azután egy új lapszám, s 
benne a cikkem megjelenésekor -  vi
déki szerző lévén -, pár napon belül a 
tiszteletpéldány is megérkezett. Igaz, a 
Pallas Kiadó költségén, de Laci bácsi 
gondosságának köszönhetően.

1990 előtt a néptánccsoportokat 
szigorú minősítő versenyekre nevezték 
be, és a bemutatott produkció színvo
nala alapján arany ezüst és bronz foko
zatokkal értékelték őket. A zsűrielnök 
gyakorta Maácz László volt. Keményen 
bírált, de végtelenül igazságosan. És ha 
valami nem tetszett neki, akkor szelle
mesen zsörtölődött. Eközben számos 
kezdő társulatot fedezett fel. Nagyra 
értékelte többek között a Bartók Tánc- 
együttest, a táncházmozgatom kezde
ményezőjét, élén Tímár Sándorral. Jó 
barátok voltak, de „elvi vitapartnerek" 
is, akárcsak Novák Ferenccel, a „Tatá
val". A nyolcvanas évek közepén Laci 
bácsi figyelt fel a Nyírség Táncegyüt
tesre is, amely azóta a legkiválóbb ama
tőr néptáncegyütteseink egyikévé nőtte 
ki magát.

S bármennyire is szenvedélyes híve 
volt a magyar néptáncnak, más nem- 
zetek-nemzetiségek táncai láttán így 
vélekedett: „A  táncokban lehet eszté
tikai, technikai stb. különbséget tenni, 
de az egyes népek között nem szabad 
értékrendet alkotni. Minden nép mű
vészete egyformán értékes és fontos a 
számunkra!" -  adott leckét tiszteletből 
és más népek megbecsüléséből a vér
beli magyar folklórkutató.

Drága Laci bácsi! Milyen szükség 
lenne a szigorúságára és az igényessé
gére napjainkban is, amikor a politika 
akar megtáncoltatni mindnyájunkat...

Dezső László
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VEZETŐ HAZAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜNNEPSÉGET RENDE- I 
ZETT FENNÁLLÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. 1 
„A  KIVÉTELES ÉVFORDULÓHOZ CSAK KIVÉTELES MŰSOR 
VALÓ " -  GONDOLTÁK, ÉS MEG IS RENDELTEK EGY ETŰD- ' 

SOROZATOT, MÉGPEDIG PRESSER GÁBOR ZENÉJÉRE ÉS A  
MAGYAR NEMZETI BALETT MŰVÉSZEINEK KÖZREMŰKÖ
DÉSÉVEL. AZ ÖTLETBŐL PRODUKCIÓ, MAJD EGYEDÜLÁLLÓ

ÉS SIKERES MŰSOR LETT, A M I A  VÁRTNÁL NAGYOBB EREDMÉNYT HO
ZOTT. A  CÉG -  NEVEZZÜK NEVÉN: A  KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT. -  
VEZÉRKARA UGYANIS ELHATÁROZTA, SŐT, FEL IS AJÁNLOTTA, HOGY EGY 
HASONLÓ MŰVÉSZI SZÍNVONALÚ TÁRSULATOT AKÁR TÁM O G ATNA 
IS A  JÖVŐBEN. NEKIK KÖSZÖNHETŐEN 2001. NOVEMBER 19-ÉN 
A  KITŰNŐ TÁNCOSOK -  PRESSER GÁBOR ÉS AZ LGT ZENÉJÉRE -  A  
M AD ÁCH  SZÍNHÁZBAN MÁR NYILVÁNOS ELŐADÁSON DEBÜTÁLHATTAK: 
MEGSZÜLETETT A  KFKI-KAMARABALETT.
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-  Ne csodáljuk, ha a társulat 
honlapján már ez olvasható:

„Ünnephez érkeztünk ekkor, 
egy valódi, ritka alkalomhoz.

A magyar táncművészet kiváló
ságainak, a hazai zenei élet meg
határozó egyéniségének és az 
informatika találkozásának pilla
natához. "

-  Igen, és úgy folytatódik: „Mae
cenas bizonyára nem mérlegelte, hogy 
van-e közvetlen személyes haszna 
nagylelkűségének. Nemes gesztusai 
máig ható példát jelentenek mind
azoknak, akik saját korukban az „é lj a 
mának" életszemlélet követése helyett 
időtálló kapcsolatokra törekednek." 
-  idézi szó szerint a bemutatkozó 
szöveget a netről Sárközi Gyula, a 
produkció egyik koreográfusa.

-  Ön lett a KFKI-Kamarabalett 
művészeti vezetője. S mivel az 
operaházi szólista-feladatai mel
lett akkor már évek óta irányította 
a Madách Színház Tánckarát is, az 
újonnan megalakult társulat csak
hamar a Madách Színház táncmű
vészeivel is kiegészült, és elindult

TÁNCMŰVÉSZET 2009. 5.

a repertoárépítés útján. Milyen 
volt ez az út?

-  Egyrészt csodálatos és tükörsima, 
ami a mecenatúra tartós szándékát 
és elkötelezettségét illeti. Másrészt 
meglehetősen rögös, ha a pályázati 
pénzek elnyerésére gondolok. Eleinte 
úgy éreztük, nekünk kell bizonyí
tani. De az idén már pályáztunk, és 
kaptunk is támogatást. Ugyanakkor 
bízom abban, hogy a színházi tör
vény más magasságokba emeli majd 
a KFKI-Kamarabalettet is. Hiszen az 
első években még mi béreltük ki a 
színházakat, és adtuk el a jegyeket, 
a jelenben viszont már a színházak 
rendelnek és vásárolnak tőlünk pro
dukciókat. 2008-ban negyvenegy elő
adásunk volt, és több mint tizenötezer 
néző látott bennünket.

Szerencsénkre a KFKI Csoport me
cenatúrája kezdettől fogva segített: 
ennek köszönhető, hogy a XXI. Mac
beth, a Tam-tango, majd a Bogár
mese, a Pán Péter, a Notre Dame-i 
toronyőr, a Gulliver és néhány napja a 
Diótörő is megvalósult.

-  A társulat tehát talpon ma

INTERJÚ

radt, és lassan saját tízéves jubile
umát köszöntheti. Eközben pedig 
tovább bővült, hiszen a legújabb 
produkciókban már a Madách 
Musical Tánciskola professzioná
lis csapatának növendékei is részt 
vesznek. Valójában ezért álmodta 
meg ezt az iskolát?

-  Nem, szó sincs róla. Nem ez volt 
az ok, ez inkább már csak az okozat. 
Az iskola megteremtésén akkor kezd
tem el gondolkozni, amikor érzékel
tem, hogy a musicaltáncos képzés 
mint olyan, nem létezik Magyarorszá
gon. Jól tudjuk, hogy ezt nemcsak Se
reg/' László említi a könyvében, hanem 
ez volt a valóság is, amit naponta 
megtapasztaltam. A Madách Szín
házban a musicaltánc műfaját eleve 
Seregi sajátítatta el velünk, amikor a 
Macskák című musical koreográfiájá
nak kapcsán musicaltáncot tanított az 
operaház balettművészeinek. Ebben 
a kiválasztott csapatban magam is 
részt vehettem az 1983-as, legendás 
premieren. Később a Varázsmacska: 
Mefistules szerepét is eltáncolhattam, 
több mint ötszázszor. Ez a lehetőség



kluzív

Pán Péter 
A címszerepben: 

Kováts Gergely Csanád 
Fotó:

Trudies Mária

Bogármese
Fotó:

Kanyó Béla e g y e n e s e n  
álomszerű volt 
a számomra, 
hisz gyerek
k o ro m b a n  
Fred Astaire 
és Gene 
Kelly volt 
a példaké
pem... De 
rá jö tte m : 
nem fel
n ő t tk é n t  
kell új 
s t í l u s t  
ta n u ln ia  
a n n a k ,  

aki musicaltáncos 
szeretne lenni, hanem ezt is gyerek
korban kell elkezdeni, akárcsak a ba
lettot vagy a zenét.

Azért alapítottam meg a Madách 
Musical Tánciskolát, hogy a tehetsé
ges gyerekek minél sokoldalúbban, és 
a fokozatosság elve alapján nőhesse
nek bele a musical világába. Jelenleg 
hatszáz növendéke van az iskolának. 
Olyanok is tanulhatnak -  feltéve, ha 
tehetségesek és nagyon szorgalma
sak akiknek a szülei nem tudják 
kifizetni a tandíjat. De az iskola létre
jöttében ismét vastagon része volt a 
KFKI Rendszerintegrációs Zrt.-nek (a 
Magyar Telecom Csoport Tagjának) is, 
mivel az általuk támogatott előadá
sokban léphettek fel a növendékek. 
Ezek az előadások adtak erőt a min
denkori gyakorlás hétköznapjaihoz.

-  Néhány éve következetesen 
ún. mesés táncshow-kat állít szín
padra. Azért ezek sem sikerül
hetnének a táncban jól képzett 
gyerekek nélkül...

-  Valóban, nagy örömömre sok 
olyan növendék tanul nálunk, az is
kola zuglói székhelyén (ahol az együt
tesünk is működik), aki a felnőtt 
táncosok között is megállja a helyét. 
A táncshow műfajának azonban sze
rintem más miatt is nagyon nagy a 
jelentősége. Ugyanis olyan látványos 
táncszínházi darabokat készítünk,

amelyek egy 
szombat dél
után, vagy egy 
vasárnap dél
előtt nemcsak 
gyerekeknek, de 
az egész család
nak minőségi 
e lfo g la lts á g o t 
nyújtanak. Sze
retném, ha Lázár 
Ervin és lánya, 

Zsófia Bogármeséjén, vagy Pán Péter 
kalandjain az apukák és az anyukák 
is elgondolkoznának, és beszélgetni 
tudnának róluk a gyerekeikkel. Fon
tos, hogy az erkölcsi tanulságokat is le 
tudják szűrni, és a kisiskolások valódi 
problémáit is meg tudják válaszolni. 
Hiszem, hogy a közös, örömteli szín
házi élmények -  a tévés szappan- 
operákkal ellentétben -  hosszútávra 
szólnak.

-  Producerként és pedagógus
ként egyébként hogyan lehet kon
kurálni az elektronikus médiával?

-  Nem lehet konkurálni! De van 
egy kivételes erőforrásom: Seregi 
László, aki a mentorom! Azt, hogy 
táncművészként, koreográfusként, sőt 
pedagógusként is „megszülettem" 
és létezem, elsősorban neki köszön
hetem. Seregi azonban a mércém is! 
Úgy érzem, hogy az a kapcsolat, ami 
hozzáfűz, hatalmas erőt ad a mun
kámhoz. Arra törekszem, hogy Seregi 
művészete, ízlése és szellemisége a 
Madách Musical Tánciskola növendé
keiben és a KFKI-
K a m a ra b a le t t  
táncos generáci
óiban is tovább 
éljen.

-  A KFKI- 
K a m a ra b a le tt  
napi teendői
nek intézésébe 
és igazgatásába 
időközben a fi
atal, világot járt 
táncos-koreog
ráfust, Jurányi 
Patrickot is be
vonta. Mi az 
az ars poetica, 
amit mindket
ten szeretnének 
megvalósítani?

-  Akármilyen 
hihetetlen is a 
mai kulturális 
életben, a mi 
művészeti kon
cepciónk -  a

Diotoro 
Pás de deux 
a II. felvonásból 
Diótörö herceg: 
Krizsai Dávid 
Mária hercegnő: 
Bársony Szandra

Fotok: Mezey Béla

kiváló minőség mellett -  a céltuda
tos, elkötelezett emberi munkát és a 
kultúra tiszteletét hirdeti. A tempót, 
amit a tánc és a közönség iránti sze
retet táplál bennünk, csak így bírjuk 
tartani; saját ambíciónknak pedig, 
ami arra sarkall, hogy sokszor a leg
lehetetlenebb szituációkban is helyt 
álljunk, csak így tudunk megfelelni. 
Egy-egy darabot eleve többen kore- 
ografálunk: Jurányi Patrick, Kovács 
Zsolt, Kováts Gergely Csanád, és jó 
magam. Mi vagyunk a Four for One'. 
Ez szintén ritkaságnak számít. Dehát 
összefűz bennünket a csapatszellem, 
és hisszük, hogy érdemes „ jó t és jó l"  
adni: méltó feladatot a táncosaink
nak, s élményt a nézőinknek. Hogy 
rólunk kelljen beszélni, ha a mi elő
adásunkról hazatér a család.

Kaán Zsuzsa

A
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a Magyar Nemzeti Balett repertoárján
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KEZEMBEN A  KÉT KÖTET, LELKI SZEMEIM ELŐTT AZ IZGALMAS BALETTELŐ
ADÁS. VAJON HOGYAN SZÜLETIK MEG AZ EGYIKBŐL A  MÁSIK? 
HOGYAN LEHET A  SZÓT, A  GONDOLATOT, AZ ASSZOCIÁCIÓ
KAT, A  FILOZOFIKUS BÖLCSELKEDÉSEKET M OZDULATOKBAN 
MEGRAGADNI, KIFEJEZNI, KÖZVETÍTENI? VAJON MILYEN ALKO 
TÓI MÓDSZERREL ÉS ESZTÉTIKAI, MAJD RENDEZŐI MEGKÖZELÍ
TÉSSEL NYÚLT A  KELETEN-NYUGATON M AXIM ÁLISAN ELISMERT 
ÉS NAGYRA TARTOTT BORISZ EIFMAN (63) EGY OLYAN HATAL
MAS DOSZTOJEVSZKIJ-MŰHÖZ, MINT A  KARAMAZOV TESTVÉ
REK, A M I BABITS SZERINT NEM MÁS, MINT „A HIT ÉS VALLÁS

KÉRDÉSEIT FÖLVETŐ NAGY DETEKTÍVREGÉNY"?

Eifman széles látókörű, nagy mű
veltségű művészember, aki nemcsak 
az orosz irodalomban s az esztétiká
ban jártas, de hazája történelmében 
is. Kisgyermekként, családjával Szi
bériába evakuáltan menekült meg a 
németektől, viszont föld alatti verem
lakásban lakva élte át a világháborút, 
s tapasztalta meg a sztálinista rezsim 
„emberközpontúságát". Családjá
val Sztálin halála után költözhetett 
Kisinyovba, ahol hétévesen balettot 
és néptáncot kezdett tanulni, míg
nem 1972-ben, a leningrádi Kon
zervatórium koreográfus szakán 
megkapta a diplomáját...

A
balettexpresszionizmus

nagymestere
Eifman a 70-es években lett tánc

alkotó -  a balett-tradíciókhoz hű
ségesen, de mereven ragaszkodó 
szovjet táncéletben, a nyugat-euró
pai és amerikai új áramlatoktól még 
mindig meglehetősen elszigetelt kö
rülmények között. Mégis képes volt 
arra, hogy továbblépjen. Képes volt 
arra, hogy a klasszikus balett bázi

sán egyéni, modern táncnyelvezetet 
dolgozzon ki, és sajátos témájú ba
lettjeiben ezzel építkezzen. 1977- 
ben alapított társulata budapesti 
fellépésekor, egyik friss művén, a 
Megismerés című Albinoni-adagion 
pontosan tetten érhető volt, hogy 
olyan koreográfussal van dolgunk, 
aki színpadán költészetté tudja for
málni a szenvedést, a lelki megráz
kódtatást. Ma is látom magam előtt 
a nyurga, áttetszőén széparcú szó
listát, Jevgenyij Neffet, aki az egyré- 
szes táncműben társai között-előtt 
a „közösség béklyóitól" szeretne 
megszabadulni, de aki végül megérti, 
hogy ez nem lehetséges. Már akkor 
tudtam, hogy itt valami egészen új 
stílus és koreográfiái eszmény van 
születőben. Látszott: Eifman szá
mára az egyéniség, s a hozzá vezető 
úton a pszichológiai megközelítés a 
fontos. Nem csupán a személyiség 
elsődleges tulajdonságai, és nem 
csak a közösségi vonások, mint az a 
szovjet balettekben gyakorta szokás. 
(Lásd: a Párizs lángjait, amelynek 
egyenesen „maga a francia nép" 
volt a főszereplője! Seregi „kamara
méretű" Spartacusa ugyanezért: az

egyéniség reflektorfénybe állításáért 
váltott ki 1968-ban döbbenettel és 
csodálattal vegyes revelációt a vele 
szinte egyidőben készült Grigorovics- 
féle Spartacus monumentalitásához 
képest.)

A már 1985-ben, a budapesti 
Interbaletten bemutatott első Dosz- 
tojevszkij-balettje: a Félkegyelmű lát
tán, majd az Anna Karenina, az Orosz 
Hamlet, vagy a Vörös Giselle alapján 
bátran kimondhatjuk: Borisz Eifman 
a balettexpresszionizmus nagymes
tere, akinek sajátos filozofikus haj
lama, a történelem és az irodalom 
iránti érdeklődése balettdrámáiban 
ö ltö tt s ölt testet. Ezért tudott a Ma
gyar Nemzeti Balett november 7-i 
és 8-i premierje a fenti kérdésekre a 
táncműhöz nyitott szívvel, érdeklő
déssel és kellő empátiával közeledő 
nézők számára hibátlan választ adni, 
és azoknak is maradéktalan élményt 
nyújtani, akik történetesen nem ol
vasták a regényt.

Öt plusz egy főszereplő
Az 1995-ben készült kétfelvonásos 

modern balett dramaturgjaként
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Eifman hatalmas 
masszának, kép
lékeny alapanyag
nak tekintette a két 
köteten belül 72 
könyvből és epiló
gusból álló regény
folyamot, majd 
darabokra szedte és 
a táncszínpad szá
mára újrastruktúrálta, sőt tovább is 
értelmezte az egészet. így érhette 
el, hogy a Karamazov testvérek 
balettváltozata színpadi viszonylat
rendszerek egymásutánjából és nem 
a szokványos cselekményábrázolásból 
áll. Ez azt jelenti, hogy Eifman -  rá
adásul egyetlen, többfunkciós dísz
letben -  elsősorban nem azt mutatja 
meg, hogy ki mit csinál; mcgcsak 
nem is arra helyezi a hangsúlyt, hogy 
kivel mi történik, hanem azt, hogy ki 
hogyan érez a másik iránt!

A drámai regényadaptáció ten
gelyébe a számtalan szereplő közül 
mindössze a három testvért: Dimitrijt, 
Ivánt, Alekszejt, és az érzelmi éle
tüket átszövő/átformáló két nőt: 
Grusenykát és Katyerinát állította. 
Az apa, „a vén bohóc1' (Dosztojevsz
kij) az, aki a hatodik főszereplőként 
mindegyre szétfeszíti az ötszemélyes, 
komplex „form ációt". Ne feledjük: 
Seregi is megemlíti, hogy az ötös 
szám -  bár ő ö t párra gondol -  egy 
koreográfia szimmetria-asszimmetria 
rendszerében -  mennyire beválik. Ez 
Eifmannál sincs másképp. A darab
ban kezdetektől fogva elképesztő 
technikai nehézségű és érzelmi mély
ségű pás de deux-k, pás de trois-k, 
szólók és pás de cinque-ek sorjáznak 
a színpadon. E szólisztikus részletek 
által a koreográfus exponálni tudja a

szereplőket, jellemzi a karaktereket, a 
köztük keletkező, fennálló vagy épp 
átalakuló pszichikai kapcsolódásokat, 
egyszóval a vonzások-taszítások, lelki 
drámák egész útvesztőjét. Az együt
tes környezet- és hangulatfestő tán
cai pedig e szólisztikus blokkokhoz 
csatlakoznak. Ezáltal az egyes tánc
számok a kartáncosok ugyancsak di
namikus-árnyait színészi játékának és 
szilajságának köszönhetően színpadi 
jelenetekké teljesednek.

Ez az építkezés a II. felvonásban is 
megmarad, de tovább tágul: itt kerül 
sor a regény erkölcsi-bölcseleti feje
zetének táncadaptációjára, és olyan 
asszociatív víziókra, amelyekben még 
Eifman saját Dosztojevszkij-értelme- 
zései is teret kapnak.

Gyilkosság 
-  gyilkos nélkül

Az I. felvonás végén -  az apa, a 
züllött Fjodor Pavlovics gyilkosság ál
dozata lesz. Dimitrij az el nem köve
tett bűnért kegyetlen büntetést kap: 
börtönbe zárják, kényszermunkára 
ítélik. Ezzel kezdődik a II. felvonás, 
amelyben újabb, expresszív táncok
kal telített szituációk várnak mind a 
társulatra, mind a szólistákra.

Meglepő, de érthető, hogy maga 
a gyilkos miért nem jelenik meg a

darabban. Eifman 
szerint mivel a re
gényben nem a 
három fiú egyike 
a tettes, a gyilkos
sággal azonban 
mégis egyiküket, 
Dimitrijt vádolják, 
ezért az igazi gyilkos 
(Szmergyakov) hi-

átusa által a balettszínpadon is még 
nyilvánvalóbbá válik a vád s a börtön 
értelmetlensége; általában az ártat
lanok kiszolgáltatottsága a korabeli 
igazságszolgáltatással szemben.

Tény, hogy Eifman számára el
sődlegesen fontos a látvány -  a ba
lett az ő számára arra való, hogy 
színházat teremtsen. De a híres 20. 
századi táncos-koreográfus, Serge 
Lifar 1935-ban íródott Manifesztu- 
mának vezérgondolata: „Nem lehet 
és nem is kell mindent megtáncolni"
-  nála is érvényben van. Eifman -  bár 
kitűnően ért az asszociációk hasz
nálatához és a színpadi elvonatkoz
tatás koreográfusi lehetőségeihez
-  mégis egy újabb, táncműben rit
kán használt közeget is alkalmaz: 
a hangot. (Azért persze nem lehet 
elfelejteni, ahogyan Seregi Cédru
sában Latinovits beszélt..]) A minél 
tartalmasabb kifejezés és megértés 
érdekében, magnófelvételről, pró
zában mondatja el azokat a súlyos 
dosztojevszkiji eszméket -  Iván és 
Aljosa vitáját - , amelyeket az író az 
égi hatalom és a földi helytartó („a 
nagy inkvizítor") ellentétéről, a sza
badság kettős természetéről, a vallás 
igazságáról és hamisságáról gondolt. 
Az értelmiségi Iván ateizmusa me
rőben ellentmond Aljosa vallásos 
megszállottságának. A színpadon -

Az apa: Alekszander Komarov
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szálfatermetével és erejével -  mintha 
maga Iván lenne az invizítor, aki va
lójában nem hisz istenben; és maga 
Aljosa lenne Jézus, akivel „megtör
ténnek" a Biblia részletei. A két test
vér táncdialógusát (és az el is hangzó 
regényidézeteket) hatásos tömeg
tánc festi alá. Eifman megkísérli 
láttatni Jézus erejét, a tömeg belé 
vetett hitét, majd lázadását, megfé
lem lítettségét és megalázkodását az 
eleven Hatalom -  „a kenyeret osztó" 
Inkvizítor előtt. Eifman nyomasztó 
hangulatú víziójában Iván és Dimitrij 
lelkiismeretfurdalására is fény derül 
(bár mindketten ártatlanok, ám sötét 
gondolataik alapján akár bűnösök is 
lehetnének). A testvérek kibékülnek, 
de az érzékeny, intelligens Iván nem 
tudja feldolgozni a történteket. Apja 
szellemét látja, elméje elborul. Csak 
a megtört Katyerina szerelme marad 
meg neki, míg Grusenykát immár 
reménytelen hűség köti Dimitrijhez. 
Aljosa (akinek „a szeretete mindig 
cselekvő jellegű volt"), ekkor döb
ben rá, hogy legalább neki cseleked
nie kell: tisztaszívű katolikusként jót 
kell tennie az emberiséggel. Ezért 
a siralomház lakóit mind szabadon 
engedi. Tette azonban visszájára for
dul. A rabok a „m indent szabad" 
jelszavától megittasulva, gátlástala
nul rombolnak, pusztítanak, ölnek. 
A börtönlakók tomboló, eszeveszett 
tánca a darab tán legmesszebbre ve
zető látomásával zárul. A sok legyil
kolt fehérruhás, láthatóan gazdag, 
tehetős, előkelő alak -  hölgyek, urak 
és egy kisfiú -  akár a cári család meg
ölésének víziójaként is értelmezhető. 
(Az eifmani táncszínház merészsége, 
hogy '95-ben épp e vitatott jelenet 
került a szentpétervári ősbemutató 
plakátjára!)

A balett záróképében Aljosa szem
besül önnön kudarcával és a család 
tragédiájával. Végső kiábrándultságá
ban visszatér a kereszthez, azaz vég
képp a hithez menekül...

Megvalósított 
érzelmi polifónia

A balettigazgató Keveházi Gábor 
jól döntött, amikor erre a lélekpró
báló, fajsúlyos darabra esett a vá
lasztása a 2009/10-es évad első 
bemutatójaként. A feladat bonyo
lultságát mi sem érzékelteti jobban, 
minthogy öt balettmester, plusz az 
asszisztens: Olga Kalmikova is Bu
dapestre érkezett, hogy a balettet

betanítsa. Igaz, nagy külföldi tapasz
talattal dolgoztak, de mindent el is 
értek: az operaházi balettegyüttes 
számtalan, lelki mélységekre és 
tánctechnikai magaslatokra valló 
előadóművészi teljesítményt aján
dékozott a közönségnek. Míg tehát 
Eifmannak maradéktalanul sikerült 
Dosztojevszkij polifonikus regényét 
-  az érzelmi szólamok egymásba 
rétegződését -  szemléletessé tenni 
saját táncnyelvén, addig a Magyar 
Nemzeti Balettnek sikerült saját sze
mélyiségükre szabni és megvalósí
tani ezt a polifóniát.

Csonka Roland művésszé érett a 
jólelkű, de dorbézoló Dimitrij meg
formálása közben, míg Bajári Levente 
a tőle megszokott kisugárzással és 
technikával elevenítette meg a „vér
beli" Karamazovot, az elsőszülött 
fiút.

Apáti Bence Ivánja egyenesen 
hátborzongató. Már sokszor el
mondtam, ezúttal le is írom: szerep
formálásának ereje, kiállása, jelenléte 
olyan, mint az ifjú Fülöpé... Uralja az 
egész színpadot. A fiatal orosz tán
cos: Popov Ivan -  ugyanebben a sze
repben -  sápadt entellektüell, akinek 
a darab folyamán erősödik meg az 
akaratereje. Medvecz József Aljosája 
telitalálat. Fantasztikusan emlékeztet 
Jevgenyij Neffre is. Igazi eifmani fi
gura, aki remek szólistává fejlődött a 
feladatban! Oláh Zoltánnak viszont, 
azon túl, hogy klasszikus táncosként 
az ő tánca a legplasztikusabb, egy
értelműen és visszavonhatatlanul a 
lelke is megszólalt!

Alekszander Komarov, illetve Solti 
Csaba Fjodor Pavlovicsa -  a har
sány és a groteszk határán hajszál
pontosan egyensúlyozva -  hibátlan

A Magyar Nemzeti Balett társulata

kabinetalakítás. Komarov figurája 
öregebb, szerencsétlenebb, ettől in
kább szánandó és nevetséges. Sol
tié fiatalabb és durvább; az ő Fodor 
Pavlovicsa ettől lesz igazán félelmetes 
és gyűlölni való.

Keveházi Krisztina pályája csúcsára 
érkezett a gyönyörű cigánylány meg
formálásával. Grusenykája őrjítően 
érzéki, mégis finom és ellenállhatat
lan. Alakításában éppúgy benne van 
a Zorba Özvegye, mint a Balanchine- 
pas de deux vagy a közelmúlt Ma
dách színházi „kirándulása". Pazár 
Krisztina cigánylánya is elbűvölő. Ő 
inkább a macskapuhaságot, s a ti
tokzatos vonásokat hangsúlyozta az 
ingatag, hazug, mégis imádnivaló 
lány jelleméből. A másik nőalak, a 
regénybeli Katyerina vonásai közül 
Kozmér Alexandra a melegszívű, lágy 
asszonyiságot, a nemes tartást emelte 
ki, s mindezt hihetetlen magas tech
nikai színvonalon fogalmazta meg. 
Akárcsak Popova Aleszja, miközben 
az ő Katyerinája büszkébb, távolság- 
tartóbb, s inkább eleganciájával hódít.

Végezetül ismét külön említést 
érdemel a megtáltosodott balettkar 
minden tagja!

A budapesti ősbemutató további 
különlegessége a Rahmanyinov-, 
Wagner- és Muszorgszkij-muzsi- 
kákból nagyszerűen összeállított 
zenekíséret (Eifman), ami viszont a 
budapesti Operaházban csendült fel 
először -  felvétel helyett -  élőben, a 
zenekar tolmácsolásában. Ezt az él
ményt maga Eifman is megköszönte 
a kitűnő karmesternek, Medveczky 
Ádámnak, aki a zenekart s ezzel az 
egész előadást -  akárcsak kollégája: 
Szennai Kálmán csodásán irányította.

Kaán Zsuzsa
▼

Fotó: Kanyó Béla

\  -
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TÁNCMŰVÉSZEK BALJA

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS PARTNERÉT A TÁNCMŰVÉSZEK BÁUÁRA.

Időpont: 2010. február 13. (szombat) 19.00 órától 
Helyszín: Grand Hotel Hungária -  Bálterme (1074 Budapest, Rákóczi út 90.)

A Bál célja, hogy találkozzanak és ismerjék meg egymást a magyar táncművészet különböző műfajaiban 
alkotó és dolgozó művészek, és a táncművészet támogatói.

Az este folyamán kerülnek átadásra a „Legígéretesebb pályakezdő táncművész" díjak, 
amelyekkel a fiatal, ifjú tehetségeket kívánja elismerni a Magyar Táncművészek Szövetsége.

A Bál kiemelt célja: a bevételből támogatja a nehéz sorsú, idős, 
szerény anyagi helyzetben élő, már nem aktív táncművészeket.

Tisztelettel kérjük, amennyiben egyetért céljainkkal, támogassa azt felajánlásával, amelyet az alábbi 
számlaszámra utalhat át: MKB 10300002-10488847-49020010

A Táncművészek Bálja külföldi díszvendége: Robert North -  világhírű koreográfus

A TÁNCMŰVÉSZEK BÁUA PROGRAMJA:

19.OO-tól Érkezés - welcome drink

20.OO-tól Megnyitó, köszöntő, a „Legígéretesebb pályakezdő táncművész" díjak átadása 
Nyitótánc - Magyar Táncművészeti Főiskola növendékei

20.30-tól Svédasztalos vacsora

21 30-tól Falusi Mariann és Szirtes Edina „Mókus" - jazz és world music 
Drumsters ütőegyüttes

Tánc: zenél a Honvéd Szalonzenekar

23.OO-tól Budai László és Pirity Andrea - argentin tangó 
Urban Dance Theatre - hip-hop

Tánc: zenél Szalonna és bandája 

00 .30-tól Tombola
Tánc: zenél DJ Papa és DJ Csodafarkas 

05.00-kor A Bál zárása

Jelentkezni lehet 2010 . február 10-ig a 06-1-225-3380-as telefonszámon, ill. az info@tancszovetseg.hu e-mail címen. 

A  részvételi díj: 15 .000 ,- F t/fő  (hivatásos táncművészeknek: 5 .0 0 0 ,- F t/fő)

További részletes in form ációk (menüsor, vendégek listája, stb.)
a M a g ya r Táncművészek Szövetsége honlapján: www.tancszovetseg.hu/tancmuveszekbalja

mailto:info@tancszovetseg.hu
http://www.tancszovetseg.hu/tancmuveszekbalja
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ZF Diótörő 
a Tháliában

SZINTE PONTOSAN TÍZ ÉV TELT EL A  FŐISKOLA ROBERT LINDGREN-FÉLE DIÓTÖRŐ
PREMIERJE ÓTA. FELNŐTT RAJTA, FELNEVELŐDÖTT BENNE ÚGYSZÓLVÁN TÍZ GENERÁCIÓ. 

HISZEN A H Á N Y  ÉVFOLYAM, ANNYI BALETTOS NEMZEDÉK -  MONDHATJUK 

NÉMI túlzá ssa l. Csajkovszkij zenéje és az amerikai koreográfus 
LÉPÉSANYAGA TERMÉSZETESEN NEM VÁLTOZOTT, VISZONT KENTAUR, AZ 1999-ES 

1 9  BUDAPESTI BEMUTATÓ JELMEZTERVEZŐJE 2006-BAN  A  JELMEZEK MELLETT A 
B 99I DÍSZLETEKET IS ÚJRATERVEZTE. LEHET, HOGY ETTŐL? NEM IS T U D O M ... A  THÁLIA 

SZÍNHÁZBAN, AZ IDEI SOROZAT UTOLSÓ NAPJÁN, DECEMBER 20-ÁN  MINDENESETRE 
EGY MÁSIK, ÉRETT ELŐADÁST LÁTTAM. A  RÉGI NEM TETSZETT, A  FELÚJÍTOTT IGEN.
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Idillikus hangulat, békebeli at
moszféra: az áttetsző előfüggöny 
mögött sétálnak a vendégek, majd 

„élőben" is megérkeznek egy elegáns 
polgári lakás előszobájába. A Dada 
{Szabó Zsófia) s az Apa {Iváncsa 
Soma) fogadja őket. Nagy az izgalom. 
A háziak a kicsikkel szembekötősdit 
játszanak, hogy elüssék az időt, de 
végre itt a pillanat, hogy beléphes
senek a hatalmas, elegáns nappaliba. 
Középen ragyog a karácsonyfa.

Az apa a fiúkat, az anya {Hegedűs 
Judit) a lányokat gyűjti maga köré. 
Páros tánc kezdődik, két félkörben. 
A szülők és a gyerekek, sőt, a nemek 
és korosztályok is váltják egymást. 
Bejönnek a nagyszülők is {Tasnádi 
Lili, Bolla Bence), a maguk módján 
szintén „táncra perdülnek", majd le
ülnek a szalonban. Kezdődik az aján
dékosztás. A fiúk dobokat kapnak, a 
lányok babákat. Klára, a háziak kislá
nya {Kiss Réka) a diótörőt.

Nagybátyja, Drosselmayer bácsi 
(az egykori operaházi táncos: Bihal 
István) érkezését hirtelen sötétség kí
séri; félnek is a gyerekek, de csakha
mar ismét kivilágosodik. Drosselmayer 
bűvészkedik a gyerekeknek. Csinos 
kiskamasz unokaöccse, akit magá
val hozott (Rónai András), bűvész
inasként segít neki. A bácsi babákat 
varázsol elő: a kecses Pierette-et s 
a délceg Pierrot-t {Purszky Lillát és 
Szanyi Tamást), majd egy remek 
Huszárt {Kerekes Soma Lőrincet),

aki ruganyosán, jó tempóban tán
col. A kisfiúk vidám lovacskázását 
Drosselmayer újabb játéka követi: a 
diótörés! Természetesen a Diótörő
baba segítségével, ami igazán csak 
Klára kezébe való! A rosszcsont test
vér {Varga Kristóf) szeleburdiságát a 
nagybácsi orvosolja, Klára pedig el
ringatja a babát, akinek még kiságya 
is van, hogy lefektethesse.

Távoznak a vendégek, Klára elal
szik. Drosselmayer visszatér, de már 
olyan, mint egy óriás denevér. Klára 
felébred. Valóság ez, vagy már az 
álom? Üt az óra; hatalmas egerek né A bájos gyerekpáros a második fel-

pesítik be a szobát. A tárgyak meg
mozdulnak, megnő a karácsonyfa. 
Támadnak az egerek, ám a kis hu
szárok is felsorakoznak. Klára bátran 
segédkezik a harcban, Diótörő pedig 
párbajozik az Egérkirállyal, és legyőzi! 
Egyszeriben megszépül, és hullani 
kezd a hó! Klára és az unokaöccsre 
nagyon is hasonlító Diótörő egy va- 
rázshintón mesebeli utazásra indul. 
Útjukat a Hókirálynő {Sári Réka), a 
Hóherceg {Jetiinek György) és a Hó- 
pelyhek kara (a tizenhat tagú „balett
kar") kíséri...
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vonás színhelyére is a hintón érkezik. 
Ez már Cukorkaország, ahol egy pom
pás emeletes tortán, mint trónon fog
lalnak helyet. Arányaikban majdnem 
olybá tűnnek, mint a marcipánfigurák. 
{Kentaur ezúttal is remekelt!)

Cukorkatündér birodalmában 
rengeteg a látnivaló. A Spanyol 
tánc három temperamentumos 
párja, majd az Arab tánc egzotikus 
kettőse {Hegedűs Judit-Ruzsom 
Mátyás) és négytagú kíséretük, a 
pajkos és virtuóz Kínaiak -  mind 
precízen kidolgozott, jól megoldott 
szakmai feladatok. Az Orosz trepak 
öt fiútáncosa már vastapsot kap, és 
azt is érdemel! Majd az operaházi, 
Vajnonen-féle, háromfelvonásos Dió- 
törő-balett Pás de fro/s-zenéjére négy 
lány és egy fiú nagyszerű Marcipán
tánca következik. Amerikai „truváj", 
hogy Ginger-mama is megelevenedik 
(Sík Milán). Bár számomra inkább ka
rácsonyi óriás-gránátalmára hasonlít, 
amelyből vidáman gurul ki a nyolc 
fürge kis „magocska".

A kellemes, élvezetes divertisse
ment éke azonban mégis a Virág
keringő'. A három szólista {Sári Réka, 
Kelemen Ágnes, Csonka Vanessza), 
akárcsak a tizenkét tagú női kar ke
csesen és harmonikusan készíti elő 
a nagy kettőst: a közismert Diótörő- 
pas de deux-t. Míg az operaházi 
Vajnonen-féle balettben ezt a két 
főszereplő: az álmában Mária her
cegnővé „serdült" Marika és sze
relme: Diótörő herceg adja elő, addig 
Lindgren változatában, akárcsak szá
mos más nyugati verzióban Cukor
katündér és hercegi párja táncolja 
el. Aranyvasárnap estéjén, a Thália 
színházi sorozat utolsó Diótörő-elő-

adásán a Cukorkatündér szerepében 
tündöklő Felméry Lili és partnere, az 
elegánsan táncoló Majoros Balázs 
ezzel a kettőssel nemcsak kivételes 
élvezetet szerzett, de az egész elő
adást is megkoronázta!

A fejlődés okait keresve úgy gon
dolom, hogy a rendező-producer 
Dózsa Imre elhivatottsága az éven
kénti előadássorozat iránt érthető és 
eredményes. Az elmúlt tíz év bebi
zonyította: igaza volt, amiért ragasz
kodott ahhoz, hogy alkalmanként, 
kvázi, főiskolai növendékegyüttest 
állítson színpadra'. Meglehet, hogy 
a hallgatók számára az októbertől 
december közepéig tartó próbaidő- 
szak nagyon megterhelő, hisz emel
lett még számos más szakmai és 
közismereti feladat vár rájuk. De az 
összmunka és a teljesítmény önma

Cukorkatündér: Felméry Lili 
Herceg: Majoros Balázs

gáért beszél. A növendékek az évek 
során szinte belenőttek egymás sze
repeibe, színpadi rutint szereztek, és 
hozzá megtanultak precízen, tisztán, 
egyszerre dolgozni. Mindez persze 
a balettmestereket, Szőnyi Nórát, 
Mráz Kornéliát, s elsősorban a pró
bavezető Sebestény Katalint dicséri. 
De közös siker, hogy a koreográfia 
sokkal muzikálisabbnak, a mesejáték 
pedig egységesebbnek tűnik, mint 
korábban.

Végül Kentaur sok bravúros lát
ványeleme is nagyon jót tett -  első
sorban persze a kiállításnak. A látvány 
minősége azonban még a dramatur
giát is kedvezően befolyásolta, sőt, a 
darab egészét is megnemesítette. Az 

„amerikai" jegyeket (a show-jelleget, a 
sok füstöt, a jégrevü-hatást stb.) mel
lőzve, egy bensőséges, családcentri
kus, gyerekbarát, művészileg magas 
színvonalú kamaraelőadás született a 
főiskola égisze alatt.

És vajon mi mással lehetne a ba
lett szépségét és korszerűségét a 
nézőtér elégedett szülő- és főleg 
gyerekközönsége számára a legvon
zóbban demonstrálni, ha nem az 
ilyen friss-kellemes élménnyel? A ha
tást pontosan jelzi, hogy a színpadi 
gyerek-szólisták némely produkcióját 
mind a szünet alatt, mind az előadás 
végén a közönség „utánpótlás-kor
osztálya" az előcsarnokban élvezet
tel felemlegette, és néhány részletét 
némelyikük még „be is mutatta".

Legszebb reményeink szerint be
lőlük lesznek a jövő Klárái és Diótörő
hercegei...

Kaán Zsuzsa
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•/^Tenkes kapitánya

H O N  V E D  
EGYÜTTES 
BUDAPEST

ZSURÁFSZKY ZOLTÁN TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE DÉDELGETTE MÁR A  TENKES  
K A PITÁ N YA  CÍMŰ IFJÚSÁGI DARAB TÉMÁJÁT, MIRE A NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ 
FELKÉRÉSÉRE NOVEMBER 12-ÉN, A M ŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN SZÍNPADRA 

KERÜLHETETT A NAGYSZABÁSÚ PRODUKCIÓ. A MŰ ALKOTÓI AZ 1964- 
BEN KÉSZÜLT KALANDFILM-SOROZAT FORGATÓKÖNYVÉT TEKINTETTÉK 
ALAPNAK. VINCZE ZSUZSA EZT DOLGOZTA ÁT TÁN CJÁTÉKKÁ . ILYEN 
VIRTUÓZ, TÁNCOS, MÉGIS FELHŐTLENÜL SZÓRAKOZTATÓ ALKOTÁST

RÉGEN NEM LÁTHATTUNK. A  TENKES K A PITÁ N YA  HIÁNYPÓTLÓ MŰ AZÉRT IS, 
MIVEL ÉPPEN A M EG CÉLZO TT-A  KISISKOLÁS KORBÓL MÁR KINŐTT -  KOROSZTÁLY 
AZ, AKIT NAPJAINKBAN VISZONYLAG KEVÉS PRODUKCIÓ SZÓLÍT M EG, PEDIG 
BELŐLÜK VÁLHAT A TÁNC MAJDANI KÖZÖNSÉGE.
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a Zsuráfszky Zoltán rendező-koreog

ráfusként jegyzett gyermekdarabjai: a 
Csipkerózsika és a Tündérmese évek 
óta töretlen sikerrel szerepelnek a 
Nemzeti Táncszínház színpadán. Az 
ott kidolgozott alkotói módszer és igé
nyesség ezúttal sem hagyta cserben az 
alkotót: A Tenkes kapitánya az előzők 
méltó színpadi folytatása. Változatos, 
pergő ritmusú előadás született, amely 
a mai fiatalság figyelmét képes meg

ragadni, és mindvégig ébren tartani. 
A lendületes, táncos tömegjelenetek 
-  mint például a nyitány, az egyes csa
tajelenetek, a fáklyás tánc a színé
szi játékot, énekes tudást vagy éppen 
a táncos virtust kidomborító, olykor 
életképszerű kamararészekkel váltják 
egymást. Gördülékeny, jól átgondolt 
a dramaturgia, és kitűnő arányérzék 
jellemzi a megvalósítást.

A Honvéd Táncszínház társula

tának tagjai kiváló mesejátékok (és 
persze néptáncdrámák, sorstragédiák 
stb.) során érlelődtek komplex felada
tokra is alkalmas előadóművészekké. 
Sokoldalú táncos karakterábrázolásuk 
mellett énekelni is tudnak, sőt, többen 
élvezetes színpadi szövegmondásra 
és komoly színészi teljesítményekre is 
képesek. Mindezt a tudást ezúttal is 
remekül hasznosíthatták, a számtalan 
hálás színpadi feladatban. így váltak a

NÉPTÁNC20 TÁNCMŰVÉSZET 2009. 5.



£ ritika

fő- és epizódszerepek egyaránt igé
nyesen felépített, sok-sok humorral 
megtöltött alakításokká.

A darabban a címszereplő „Tenkes 
kapitánya", azaz Eke Máté és szíve 
választottja, Veronika idealizált alakja 
tűnik talán a legnagyobb kihívásnak: 
kibújni a kedves sablonok mögül nem 
is olyan könnyű. Zámbó István és Rab 
Edina személye azonban találó válasz
tásnak bizonyult: fiatal koruk ellenére 
is hitelesen formálták meg a romanti
kus szerelmespárt. A darab karakter- 

I szerepeinek sora további egyedülálló 
alkalmat kínált a koreográfus számára, 
hogy stílusérzékét és humorát is meg
csillogtassa. Eckbert (Valach Gábor) 
az utolsó mozdulatig precízen kidol
gozott, és nagy műgonddal eljátszott 
figura. Buga Jakab betyáros megje
lenése Fitos Dezső számára igazán 
testhezálló szerep, míg Hajdú Flórián 
Buckenbacker kapitányként szerzett 
feledhetetlen pillanatokat a közönség 
számára. Amália (Endrődi Anna Sára) 

K csupa rózsaszín, habos világába még 
enyhe selypítése is szervesen illeszke
dett. Szappanos Tamás Siklósi bácsi 
szerepében énekesként is maradandó 
élményt nyújtott, Bozár László pedig 
labanc őrmesterként remekelt. Vero
nika tiszta egyszerűségének és Amália 
pipiskedésének nagyszerű ellenpontja 
a három vérbő cigánylány (Deffend
Irén, Kocsis Enikő, Rémi Tünde).

Szellemesen, néha egy csöppnyi 
iróniával, mutatták be az idealizált 
kuruc hősök és a kifigurázott laban
cok összecsapásait. A film legemlé
kezetesebb jelenetei természetesen a 
színpadi változatban is hangsúlyossá 
váltak: a mázsás széket megemelő 
kapitánytól a híres gyógyvíz-jelenetig.

A sok folyton egymásba szaladó,

menetoszlopban közlekedő, bugyuta 
és botlábú labanc -  a darab leghá- 
lásabb szerepköre, kifogyhatatlan 
humorforrás: lubickolt is benne kore
ográfus és táncos egyaránt. A puská
val harcoló labancok ellen a magyaros 
virtust leginkább megtestesítő Buga

Jakab karikás ostorral veszi fel a har
cot (figyelem: az első sorba jegyet 
váltani veszélyes!). A kuruc legények 
botolója és a labanc őrmester sztepp
tánca pedig az egyik legkiforrottabb 
táncos jelenet. A kurucok egytől egyig 
férfias, kiváló táncosok (táncolnak bal
tával, fokossal, karddal, ostorral, pus
kával), akikkel szemben a labancok 
finomkodó, vagy épp megmosolyog
tató (p l.„pofozkodó") tánca folyton 
és méltán alul marad.

A jól variálható színpadkép és a 
gondosan válogatott eszköztár mellett 
nagyon szép hangulatteremtő elem
ként jelentek meg Debreczeni Ildikó 
stílusos, korabeli ruhái - s  még a zene
kar is kuruc süvegben pompázott.

Sebő Ferenc a kuruc kor zenei vi
lágához nyúlt vissza, éppúgy, mint a 
film zenéjét komponáló Vujicsics Tiha
mér. A felcsendülő ismert vagy éppen 
ritkán hallható, ám összeségében 
különleges szépségű dallamok mel
lett hangszerelésében is a korabeli

hangzásvilág felidézésére törekedett. 
Nagyszerű dalok születtek. A Honvéd 
Férfikar szólistáinak megdöbbentő 
erejű éneke pedig az egész előadás 
különlegesen megkomponált, fe l
emelő jelenetévé vált. Látványos, 
sodró lendületű, elsősorban ifjúsági 
közönségnek szánt darab gazdagítja 
tehát a Honvéd Táncszínház reperto
árját. Vidámság és életöröm árad a 
mű összes szereplőjéből, a -  főként 
ugrós és eszközös -  táncokat pedig 
olyan magától értetődő virtuozitás
sal állítják a történések szolgálatába, 
hogy még a néptánc iránt nem kifeje
zetten rajongó nézőket is garantáltan 
magával ragadja.

M. Nagy Emese

Kurucok és labancok: 
a Honvéd Táncszínház művészei 
Fotók: Korniss Péter
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//ortárs néptánc 
2009

A MARTIN GYÖRGY NÉPTÁNCSZÖVETSÉG ÁLTAL RENDEZETT 
KORTÁRS NÉPTÁNC EST IM M ÁR TIZENEGYEDIK ALKALO M M AL 

KERÜLT SZÍNRE 2009 . NOVEMBER 6-ÁN , A MŰVÉSZETEK 
PALOTÁJÁBAN. AZ EST ANYAGÁT AZ ELMÚLT KÉT ESZTENDŐ 
ÚJ, A  NÉPTÁNCMŰVÉSZET RENDHAGYÓ TÖREKVÉSEIT, 
IRÁNYZATAIT KÉPVISELŐ MŰVEIBŐL VÁLOGATTA DIÓSZEGI 

LÁSZLÓ, AZ EST SZERKESZTŐJE. A  LEGÉRDEKESEBB MŰVEK
KÖZÖTTI TALLÓZÁS MINDIG JÓ ALKALOM  A  SZÁMVETÉSRE.

izé
vé

'

Nagyon erőteljes és hatásos fe l
ütésként a győri Lippentő Táncegyüt
tes és a Szentendre Táncegyüttes 
táncosainak előadásában a Boldog- 
asszony leányai című alkotást lát
hattuk. 2009 márciusában a Molnár 
István IX. Országos Koreográfiá i 
Fórum megosztott első díját nyerte 
el művével Kocsis Enikő, aki egyre 
k iforrottabb, és nagyon sokoldalú 
koreográfus. Tökéletesen átgondolt 
dramaturgia, minden ízében kidolgo
zott -  s ha kell, tradicionális -  moz
dulatnyelv, gazdag és igényes vizuális 
keret: ez az, amiből soha nem enged. 
Ezúttal is sokféle ellentétes pólust fé
sült egybe művében az asszonyi élet 
meghatározó eseményei, az örök női 
szerepkörök kapcsán. Hit és hiede
lem, szent és profán szférák, lírai és 
drámai tartalmak, elsöprő lendületű 
felszabadult mulatság és gondosan 
szerkesztett táncszínházi jelenetek 
magától értetődő természetességgel 
fértek meg egymás mellett, úsztak 
át szinte észrevétlenül egymásba. A 
számos, pontosan-érzékenyen válo
gatott eredeti folklórfelvétel és Makó 
Péter muzsikája rendkívül inspiratív 
zenei világgal járult hozzá a mű sike
réhez. Ha még azt is hozzátesszük, 
hogy a népnyelv Boldogasszony leá
nyaiként a premontrei szerzetesnő

véreket nevezi (akik Zsámbékon és 
Gödöllőn működtetnek iskolát nap
jainkban is), további lehetőségekkel 
bővül az alkotás asszociációs tere.

Ifj. Zsuráfszky Zoltán hivatásos 
táncosokkal állította színpadra Idéző 
100962HA című produkcióját. A fiatal 
alkotó ezzel a művével -  amint arról 
lapunk hasábjain Sztanó Hédi is be
számolt -, május végén a XX. Szolnoki 
Néptáncfesztivál koreográfiái díját 
hozta el, táncszínházi kategóriában. 
Modern zene (Dj. Csodafarkas), sem
leges, táncra koncentráló színpadkép, 
zaklatott, drámai hangulat -  címsza
vakban így jellemezhetnénk a darabot. 
Láttán nemigen maradhat közömbös 
a néző. A Fesztivál Színház (jórészt 
néptáncon nevelkedett) közönségét 
is megosztotta a koreográfia. Pedig 
ilyen precizitással színre vitt mozdu
latközpontú alkotás ritkán látható: 
tökéletesre csiszolt testek, cizellált, 
hol aprólékossá töredezett, máskor 
olajozottan elomló mozgás, mozdu
latmagokra -  sziporkákra komponált 
táncfolyamatok. S bár a koreográ
fiára itt-o tt még rávetült a mesterek 
árnyéka, a produkció ugyanakkor az 
ifjú, sokoldalúan iskolázott, ötletgaz
dag alkotó egyedi arcélét is engedte 
felsejleni.

Csurák Ildikó: A le f című darabja

„beugróként", de nem érdemtelenül 
került az est műsorába. Az egy szál 
énekre előadott férfiszóló -  a kore
ográfus korábbi műveihez (pl.: Ők 
vagy mi, Kirakó) hasonlóan -  formai 
ötleten alapul, itt azonban a humor 
helyett a drámaiság, a feszültségkel
tés, a nyers abszurditás szolgálatába 
állt. Dramaturgiája azonban nem lett 
elég feszes és világos; kissé töm ö
rebbre szerkesztve hatásosabb lett 
volna a mű.

Az első rész zárásaként a Kecs
kemét Táncegyüttes: Visszatekintés 
című, Kodály Zoltán e lőtt tisztelgő 
műsorából kaptunk ízelítőt: egy be
csületes, mély, de mégsem szolgai 
hagyománytisztelettel színpadra ál
líto tt fo lklórkoreográfiát, melyben 
a keretjáték és a nyírségi táncképek 
azért sok színpadi újdonsággal nem 
szolgáltak. így az Esti dal című kó
rusmű szolmizációs jelekkel kísért fel- 
csendülése vált a mű legértékesebb 
részévé, ám „rendhagyó", „kortárs" 
gondolatnak számomra azonban ez 
azért kicsit kevés.

A fajsúlyosabb első rész után a 
második félidő a humor jegyében 
telt. Majoros Róbert ötletes megol
dásokkal teli Skizo című produkciója 
a videótechnika kínálta lehetőségeket 
használta fel. Táncos és alteregójának
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megjelenése, vetélkedése jelentős elő
képekkel rendelkezik a magyar szín
padi néptánc területén (Györgyfalvay 
Katalintól Janek Józsefen átZsuráfszky 
Zoltánig több művész élt ezzel az öt
lettel). Az új technika új lehetőségeit 
a koreográfus mégis sokoldalúan, 
eredeti megoldásokkal, nem utolsó 
sorban remek humorral és pontosan 
kidolgozva állította a színpad szolgá
latába.

Az Életem filmje -  Karinthy Fri
gyes emlékének című darab szerzője,

Bognár József rendszeres résztvevője 
a Kortárs Néptánc-antológiáknak.

Az ihletadó Karinthy-mű (A tanul
ság) időben visszafelé játszódik, ezt 
vitte színre a tánc nyelvén a Mecsek 
Táncegyüttes. Fanyar humorú, olykor 
groteszkbe hajló mozgástanulmány 
született. A precízebb, feszesebb elő
adásmód még erősítene a mű hatásán, 
bár Majoros darabja mellett ez volt a 
másik egyértelmű közönségsiker.

Szórakozásban persze ezután sem 
volt hiány. A Nyírség Táncegyüttes tél
búcsúztató farsangi mókázása Dalra, 
táncra, maskarára! címmel gondosko
dott erről. Az együttes 2008-ban ötö
dik alkalommal minősült kiválóan; ez 
alkalommal annak a műsornak rövidí
tett változatát láthattuk, Kácsor István 
szerkesztésében. A gazdag téltemető 
hagyományokat rendkívül közön
ségbarát módon, vaskos humorral, 
de nagyon alapos háttérismeretek 
birtokában, hitelesen és vérbő tánc
jelenetekkel fűszerezve alkalmazták 
színpadra. Kiváló előadók, jól kidol
gozott karakterek kerültek színre, hi
szen az együttes professzionális szintű 
előadói egyéniségei ezt lehetővé is 
teszik. Mégis, nem voltam egyedül 
azzal a véleménnyel, hogy ez a mű
sorszám jobban megállná a helyét 
egy néptáncantológián, hiszen végül 
is régi, tradicionális tartalmak tökéle

tes bemutatását láttuk, miközben sem 
formai, sem tartalmi „rendbontás" 
sem történt. Szerencsére, mondhat
nánk, mert a mű úgy jó, ahogy van: 
arányos, és kiválóan szerkesztett.

Kétségtelen, hogy 2009-ben in- 
venciózus, tartalmas, értékes művek 
kerültek az est programjába, s az 
sem mellékes, hogy szinte kizáró
lag amatőr műhelyekből. A koráb
ban jellemző és többször szóvá te tt 
hullámzó színvonal most egyáltalán 
nem vethető a szerkesztők szemére. 
Mégsem érzem úgy, hogy nyugodtan 
hátradőlhetnénk a karosszékben. Hét 
műsorszámot láthattunk (ami nem 
valami sok), melyek közül kettő még 
nyilvánvaló értékei ellenére sem il
leszthető az újító törekvések sorába. 
Ha az elmúlt két évben csupán ennyi 
figyelemre méltó, intellektuális igé
nyű, többféle mozgásvilágra nyitott, 
s a színpadi eszközöket is biztos kéz
zel alkalmazó koreográfia született, 
akkor el kellene gondolkoznunk 
azon, hogyan inspirálhatok jobban 
a fiatal alkotók, hogy mindinkább és 
mind többen merjenek kísérletekbe 
fogni, és az est szerzőihez hasonlóan 
túllépni a régóta alkalmazott, közhe
lyessé vált kifejezési eszközökön.

M. Nagy Emese
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Fotók: Schmid Zoltán
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2009 . NOVEMBER 28-Á N  ÜNNEPELTE M EGALAKULÁSÁNAK 50. ÉVFOR
DULÓJÁT A  FÁKLYA HORVÁT MŰVÉSZEGYÜTTES. AZ ALAPÍTÓ KOREOG
RÁFUS, KRICSKOVICS ANTAL M A  IS TÖRETLEN LENDÜLETŰ MŰVÉSZETI 
VEZETŐJE A  CSOPORTNAK. PEDAGÓGUSI-ALKOTÓI EREJÉNEK BIZONYÍ
TÉKA, HOGY A  HAJDANI TANÍTVÁNY, MAJD SZÓLISTA SZILCSANOV MÁRIA 
IM M ÁR KÖZEL HÚSZ ESZTENDEJE EGYÜTTESVEZETŐKÉNT IS SIKERESEN VISZI 
TOVÁBB A  KORAI IDŐSZAK HAGYOMÁNYAIT, ŐRZI A  REPERTOÁR LEGÉRTÉ
KESEBB DARABJAIT, ÉS MESTERE SZELLEMÉBEN, VELE EGYÜTT NEVELI AZ ÚJ 
ÉS ÚJABB TÁNCOS NEMZEDÉKEKET.
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an „M a még nem mernék előállni olyan igénnyel, hogy lép
jünk túl az eredeti táncok adta lehetőségeken. Magam is 
kísérletezem ezzel, és nagyon óvatosan próbálok egy-egy 
stíluson belül valami újat hozni.

A célom az, hogy a hazai délszláv anyagból.... olyan 
müveket tudjak alkotni, amelyek méltó formában tudják ki
fejezni a mai emberek érzés és gondolatvilágát a mi néptán
caink sajátos, de már művészileg megemelt formájában.

Ez a vágyam, de ehhez a jelenlegi tudásomhoz még sok
sok gyűjtés, tapasztalat és a délszláv együttesek segítő, lel
kes munkája szükséges. "/Néptáncos 1959. 4.sz. 9.o./

Kricskovics Antal, a hivatásos zágrábi Lado nevű 
néptáncegyüttestől nemrégiben hazatért fiatal testne
velő tanár ötven évvel ezelőtt írta e sorokat az amatőr 
néptáncmozgalom egykori, kéthavonta megjelenő szakperi
odikájában. Kricskovics akkoriban a budapesti Szerb-Horvát 
Általános Iskola- és Gimnázium növendékeinek tanította 
nemzetiségük tánchagyományait. Emellett a tököli Hagyo
mányőrző Népművészeti Csoport munkáját is segítette, s 
mint táncos, a Vadrózsák Együttes tagjaként hívta fel ma
gára a figyelmet. Az iskolai növendékcsoportból nagyon 
hamar megszületett a Fáklya Magyarországi Nemzeti
ségek Központi Néptáncegyüttese.

A kor történelme determinálta az együttes repertoárját, 
de abból a sajátosságból fakadóan, hogy a táncosok zöme 
a hazai délszláv kisebbségekből szerveződött. Az első műso
rok leghatásosabb koreográfiái is innen, tőlük származtak. 
1959-ben ugyanis még nem számított ritkaságnak -  főképp 
a nemzetiségi településekből jö tt fiatalok között -  a tánc- 
hagyományok ismerete. Épp ezért szinte természetes lett a 
névválasztás. Még élt a tűz, amelyet őrizni kellett, és őrizni 
is akartak.

A pályakezdő koreográfus apró kis gyöngyszemmel hívta
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fel magára a figyelmet: a Momacsko kolo~va\, amely eredeti 
formájában ma is élő táncminiatűr. De ez a korai kompozíció 
lett az alaptémája az 1967-ben született Bunyevác szv/f-nek 
is, amely egyúttal tisztelgés a szűkebb szülőföld /Gara/ és a 
legszűkebb nemzetiségi hagyomány előtt.

A Budai Vigadó színpadán megrendezett ünnepi mű
sorban nagyszerű volt látni és átélni azt a fegyelmezett és 
ugyanakkor elemi erejű előadást, amellyel e koreográfiát a 
valamikori táncosok tolmácsolták.

Erő, izzás, fegyelem! E három szó mindenkor jellemzője 
volt a „Fáklya" előadásainak. A balkáni lánctáncok eleve 
figyelmet és fegyelmet igényelnek, s talán ez a determiná
ció is kínálta azt a lehetőséget, hogy a koreográfus alkotói 
munkássága fokozatosan -  miként a végtelenné váló lánc-
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ból alakítható formák -  jusson el a nagyobb for- 
mátumú kompozíciók felé. *

Már 1962-ben megszületett a szikár szerkezetű, sal
langmentesen fogalmazott nagydíjas mű: a Kilencen voltak 
(1). A koreográfia születése pillanatában szerencsés volt a 
tánckar összetétele, mert a két-három villanással jellemzett 
karakterekhez adottak voltak az érettebb és fiatal előadók. Itt 
érdemes megjegyezni, hogy sokszor azért tűnnek el művek 
akár örökre, mert nincs olyan társulat, amelyik maradékta
lanul közvetíthetné az eredeti alkotói szándékot. A Fáklya 
csapata is átesett ilyen előadói krízisen, hiszen az együttes 
életében is létezett olyan periódus, amikor szinte csak ka
maszokból állt a tánckar, s bizony nem mindig hitették el 
az alkotói elgondolást. Az idő és a jubileumi repríz azonban 
igazolta az együttesvezetők: Kricskovics Antal és Szilcsanov 
Mária pedagógiai munkáját. Nevezetesen azt, hogy az ere
deti műveken neveltek ki stílustiszta fiatal táncosokat. Szívet 
melengető élmény volt együtt látni a színpadon a mai és a 
hajdani táncosokat, nem okozott törést az új-régi beállás. 
Az „iskola-nevelés" bizonyítékaként értékelhettük, hogy a 
20-30 éves művek stílustörés nélkül, hiteles tolmácsolásban 
kerültek felújításra, s a friss bemutató élményét adták e korai 
előadásokat még csak hallomásból se ismerő nézőknek is. 
A Kilencen voltak esetében egyenesen öröm volt nézni az 
Anya szerepébe beálló Kovács Ilonát, s a legkedvesebb fiút 
megjelenítő Pászti Pétert.

Pászti amúgy is oroszlánszerepet vállalt az ünnepi esten, 
hiszen -  a hivatásos pályán túl -  maradéktalan dinamikával 
és plasztikával táncolta el Sisyphos drámáját, és a váratlanul 
lesérült Papavasziliu Filipász helyett a Carmina Burana férfi 
főszerepét, az „idegen fiú t" is, a még a jelenben is különös 
rebbenésű „régi" női főszereplő: Maros Anna oldalán (2).

A Páris almája című etűdben kamaszos bájjal játszott az 
érett Páris: Petridisz Hrisztosz is a három hiú istennőcskével: Illés 
Sznezsanával, Gorjánác Ilonával és Kricskovics Jelicával (3).

Az est összeállításában jól érzékelhettük a művészeti 
vezető biblikus és archaikus témák iránti vonzódását, hiszen 
a korábban már említett művek mellett újra láthattuk a 
Tékozló fiút, a Ruzsicsálót és a Szulamitot (4) is.

A mai főszereplők tánca mögött nem kerestük a hajdani 
előadókat. Molnár János például másképp formálja meg a 
tékozló fiút, mint Filipász, de ettől még ő is markáns és hite
les. Illés Sznezsana a kricskovicsi ouvreben fontos szerepet 
játszó drámai karakterek méltó utóda, míg Kricskovics Jelica 
inkább drámai képességekkel is rendelkező lírai alkat.

A jubileumi műsor nem vonultathatta fel azt a gazdag 
repertoárt, amely Kricskovics munkásságát a maga törté
netiségében és teljességében reprezentálja, de a válogatás 
a mai nézőknek is jelezni tudta a pálya és az együttes fej
lődéstörténetét jellemző állomásokat. A 2006-os keltezésű 
Héjanászró\ azonban külön is kell szólnunk (5).

Nem csak a címet ihlető Ady-vers, hanem a kísérőzene
ként választott Bartók-mű: a Szonáta két zongorára és ütő
hangszerekre is „életveszélyes" koreográfiái választás. De 
az 1959-ben apró lépésekkel elkezdett út sikerre vezetett. 
Kialakult az a forma- és arányérzék, amely csak kevesek bir
toka. A költő és a zeneszerző művei társat találtak a kore
ográfusban. A Héja nászt a jubileumi esten Gorjánác Ilona, 
Gémes Szilvia, Facskó Marica, Punczman Eszter, Szlanyinka 
Anna, Poljánác Márkó szenvedéllyel és átéléssel táncolták.

A „Fáklya" 1959-ben a tűz őrzésére s a fáklyagyújtásra 
vállalkozott. Vállalásukat hittel teljesítették. Fél évszázadon 
át fényt adtak, és fényt is visznek tovább

Kővágó Zsuzsa

TUDÓSÍTÁS TÁNCMŰVÉSZET 2009. 5. 25



áncpaletta® 2009
XIX

. M
ag

ya
r S

ztá
rg

ála
 az

 O
pe

ráb
an

 
20

09
. n

ov
em

be
r 2

3.

S zU rgáb
n S ta r -C a /a , ,^ ,

r

ö TÁN<S_Z ' 
l^200c

PALEV ít u
2009. november23an

este 6 óra 30 perckor
k „ ___ . SSgi, ™ ixyjs b , -T-

----  TAN £ p ' ----T »»ranjw»I«

O pera
i2<;

1 2 5  É V E S  A Z  O P E R A H Á Z

M FGK OM PON XU  M OZDULATOK'

j t -
J & B m *

a z z
T Á N C
az-

■k EHJE221 

IBIBSBWW

2009. november 30.
Balázs Elemér, Borbély Mihály, 

Dés László. Horváth Koméi, Kaltenecker Zsolt, 
Lantos Zoltán
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DÍSZVENDÉGEK:

ORSZÁGOS VÉDNÖK: 
Mandur László SZAKMAI VÉDNÖKÖK:

Antall Klára,
a harmadik magyar köztársaság

az Országgyűlés alelnöke

KULTURÁLIS VÉDNÖKÖK:
Keveházi Gábor

a Magyar Állami Operaház
miniszterelnökének felesége Dr. Hiller István balettigazgatója

Mádl Dalma, oktatási és kulturális miniszter Serecji László,
a volt köztársasági elnök, Vass Lajos a Magyar Állami Operaház

Mádl Ferenc felesége a Magyar Állami Operaház főigazgatója vezető koreográfusa
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1. Tímár Sándor -  Erkel Ferenc: Bánk bán / Csárdás 
Csillagszeműek (Príma Primissima-díjas, EuroPAS-díjas)
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2. Széphalmi Zoltán -  Tóth Judit: Veresegyházi táncok 
Gödöllő Táncegyüttes
3. Berzsenyi László -  Mészáros Tivadar:
Ritmusjáték Méhkerékről
Rajkó Művészegyüttes tánckara
4. Horváth Csaba -  Sebő Ferenc: Madarak vonulása 
-  Részlet a Pannon freskó című produkcióból 
Magyar Állami Népi Együttes (EuroPAS-díjas)
(Kanyó Béla a sötét világítás miatt nem tudott fo tó t 
készíteni)
5. Kricskovics Antal (EuroPAS-díjas) -  szerb népzene: 
Ruzicsáló (Tavaszköszöntő -  szerb népszokás)
Fáklya Horvát Művészegyüttes
6. Kadri Sonuk: Dervis
Lippai Zsombor, a Tűzvirág Táncegyüttes szólistája
7. Kadri Sonuk: Tavaszi zsongás (Grúz leánytánc) 
Tűzvirág Táncegyüttes.
Szólót táncol: Kovács Noémi
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1. Robert Lindgren 
Csajkovszkij: 
Diótörő, 
Virágkeringő

A Magyar
Táncművészeti
Főiskola
V-IX. évfolyamos 
hallgatói

(Operaházi
bemutató)

Producer:
Dózsa Imre

Próbavezető 
balettmester: 
Sebestény Katalin

ö  T A N ®
2009 «

2. Ivanov/Vajnonen -  Csajkovszkij: Diótörő, Grand-Pas de deux 4. Uve Scholz -  Rachmanyinov: Szonáta (Bemutató) 
Kozmér Alexandra -  Oláh Zoltán, Tunyogi Henriette (nemzetközi művész)
az EuroPAS-díjas Magyar Nemzeti Balett szólistái -  Christoph Böhm (a Lipcsei Operaház szólistája)

3. Bajári (EuroPAS-díjas) -  Marionelli: Way of Words 
Bajári Levente -  Pazár Krisztina, az EuroPAS-díjas 
Magyar Nemzeti Balett szólistái

5. Christopher Bruce -  The Rolling Stones: Rooster (Finálé) 
az EuroPAS-díjas Győri Balett szólistái, a főszerepben: Pátkay Balázs
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2. Lovas Henriette -  Montázs:
Standard variációk

(Bemutató)

1. Vári Bertalan: Hungarythm 
A PRESIDANCE Táncegyüttes férfiszólistái
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3. Odor Dániel: Maszk mögött 
No Comment, világbajnoki bronzérmes HIP-HOP-csapat

4. Bakó Gábor (EuroPAS-díjas) -  Bob Fosse: Black Bird

z

\

Bakó Gábor -  Závodszky Rita, a Happy Dance TSE szólistái

8. Mádi Magdolna -  átirat: 
A városi pacsirta dala

a a 
A /

I :r itt
3- 3 
í

Gombkötő Balázs -  Seregélyi Petra, 
az EuroPAS-díjas Lorigo Táncegyüttes szólistái

5. Lovas Henriette -  Montázs: Cha-cha and jive 
(Bemutató)

ST— ' u
<

Gombkötő Balázs -  Seregélyi Petra, 
az EuroPAS-díjas Lorigo Táncegyüttes szólistái. Szombathely

7. Závodszky Zsuzsa -  Montázs: Latin varázs 
Vas Zsolt -  Práger Kitty, 

a Happy Dance TSE szólistái

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

Fotók: Kanyó Béla

Tűzvirág Táncegyüttes. 
Szólisták: Újvári Dávid, Bozár László, 

Takács Levente
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ZÁ TÁNCPALETTA 
-  több, mint egy show!

Nincs jobb hely a művészi 
színvonal és a közönségsiker 
lemérésére, mint az évenként 
megrendezésre kerülő TÁNC
PALETTA. Ez -  s erre nekem 
is rá kellett jönnöm -  sokkal 
több, mint egy show!
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Eddig elég volt élvezni ezt a min
den évben várva várt tánctalálkozót, 
vagyis a 19. Magyar Sztárgálát az 
Operában, ahol egy gyorsan pörgő, 
akciódús este keretében 200 táncos 
mutatja meg tudása legjavát. Vilá
gos, hogy itt pontosan erről van szó. 
A lelkes közönség felvonul az egye
dülálló Magyar Állami Operaházban, 
hogy Kaán Zsuzsa, a szervező és 
producer személyes meghívásának 
eleget téve megcsodálja a kivételes 
nemzeti tánctehetségek széles vá
lasztékát. Madame Kaan végzi az 
első merítést a saját mércéje szerint, 
a többi pedig a közönségen múlik. 
Ennek az unikális estnek számos ér
téke van, de a legfőbb haszonélvezői 
maguk a táncosok.

Véleményem szerint a TÁNC PA
LETTA fontos kipróbálási alkalom a 
művészeknek, amelyet a karrierjük és 
művészetük számára a legsikereseb
ben használhatnak fel. Ez a fórum a 
későbbi fejlődést serkentő tápszer, 
amely egyszersmind rendkívül izgal
mas is. Az est három része bizonyítja 
ezt.

A MAGYAR, NEMZETISÉGI ÉS 
KÜLFÖLDI NÉPTÁNC

kategóriában nyolc néptánccsoport 
adott elő elragadóan, de számomra 
egyiknek sem volt olyan hatása, mint 
a Rajkó Művész Együttesnek. Ma
gáról a produkcióról beszélve le kell 
szögezni, hogy a zenei részek ösz- 
szeállításánál figyelembe vették az 
Operaház kitűnő akusztikáját, a kosz
tümök remekül illettek a koreográfi
ához, és maga a koreográfia pedig 
briliáns volt. A Ritmusjáték Méhke
rékről formájában és funkciójában 
egy metamorfózis volt a magyar nép
táncban. Az evolúció minden szinten 
érezhető volt. A női táncosok a fér
fiakhoz hasonlóan csizmát viseltek, s 
megmutatták egyenrangú tánctudá
sukat. Ugyanúgy a kosztümök hatá
rozottan magyar stílusúak voltak, de

okosan áramvonalasítva egy egyszerű 
vörös-fehér-fekete színnel, amely egy, 
a struktúrájához jobban illő, modern 
külsőt kölcsönzött a darabnak. A 
magyar gyökerek és hagyományok 
jelentőségének csökkentése nélkül, 
a Rajkó Együttes magabiztosan vizs
gázott lábmunkából, ritmusból és 
hangulatteremtésből, amely egy új 
szintre emelte a művészetet. Mi több, 
a Rajkó Együttes tagjai „tú l korán 
hagyták o tt a partit", ahogy ezt 
Amerikában mondjuk. A ritmusjáték 
tökéletesen volt időzítve. Mindent 
összevetve úgy éreztem, hogy tanúja 
voltam a tökéletes kifinomultság ha
tárának, a néptánc modernitásának 
és tradíciójának. Elegáns.

Külön dicséretet érdemel az 
is, hogy egy vidéki társulat, mint 
a Tűzvirág Paksról, milyen intenzí
ven és stílusosan mutat be külföldi 
néptáncfeldolgozásokat. Grúz lány
táncukat a híres Nyírfácska is táncol
hatta volna. A Dervis hosszú percekig 
forgó szólótánca pedig -  már tavaly 
is -  maga volt a csoda!

A KLASSZIKUS, MODERN ÉS 
KORTÁRS BALETT 

kategóriájában hat alkotást láthat
tunk, amely az amatőrtől a tökéletes 
művészi színvonalig terjedt. Ebben a 
kategóriában egyetértek a közönség
gel, amely imádta, abszolút imádta 
Bajári Levente: Way o f Words című 
koreográfiáját, amelyet Levente kollé
gájával, Pazár Krisztinával táncolt, aki 
szintén a Magyar Nemzeti Balett szó
listája. Én már láttam ezt a koreográ
fiát, ezért most másképp hatott rám, 
mint korábban. Ennek okát nehéz 
lenne másban keresni, mint abban, 
hogy mindketten arra törekednek, 
hogy folyamatosan finomítsák da
rabjuk előadását. Csúcskategóriás 
művészek maradnak, az alkotásuk 
pedig fejlődik: a Words egyre jobb 
lesz. Le sem tudod venni a szemed 
Pazár Krisztináról, akinek balettos 
teste a figyelem középpontjába kerül, 
és amelynek kifinomultsága megkö
veteli a tökéletes klasszikus táncost.

Bajári becsületére válik, hogy 
rendkívül nagyvonalú előadó és te
hetséges koreográfus, akinek nem 
esik nehezére, hogy reflektorfénybe 
helyezze partnerét. Ugyanakkor 
mindketten tündökölnek ebben a

rokonszenves darabban. A közön
ség szinte könyörgött a megismételt 
meghajlásokért, de a pár szerényen 
kiment az első meghajlás után.

Szintén elismerést érdemel a 
Magyar Nemzeti Balett további két 
szólistája: Kozmér Alexandra és 
Oláh Zoltán. A Diótörő-kettősben 
Ms. Kozmér kifogástalanul táncolta 
Mária hercegnőt, Mr. Oláh pedig egy 
erőtanulmány, és megvan az a képes
sége, hogy a maximumot hozza ki 
passzív mozdulatokból. E két klasszi
kus táncos azért volt ott, hogy emlé
keztessen minket a 125 éves Magyar 
Nemzeti Balett jelentőségére, s hogy 
azért epekedjünk, hogy mielőbb ellá
togassunk az Operaházba ugyaneb
ből az okból. Ők pontosan ezt érték 
el, a legmagasabb színvonalon.

Az est III. része: a
SZÍNPADI TÁNC, VERSENYTÁNC,

FLAMENCO ÉS SHOW TÁNC
kategóriája a Presidance Táncegyüt
tes férfi szólistáival nyitott, akik Vári 
Bertalan-. Hungarythm című koreog
ráfiáját adták elő. Annyira kíváncsivá 
tett az a mód, ahogyan az együttes 
kifejlesztette és integrálta e sok rit
mus összességét, s létrehozott egy 
eredeti érzést, hogy megszemléltem 
a YouTube-ot, hogy többet tudjak 
meg erről a dologról.

És ez a lényeg! A TÁNCPALETTÁt 
látva többet akarsz. A „TÁNCPALET- 
TA-élmény" növeli az emberek mű
vészet iránti étvágyát! Arra ösztönöz, 
hogy ismét lássuk a táncosokat. Be 
kell vallanom, hogy ez volt számomra 
a meghatározó. Többet akarjak, vagy 
megelégedjek azzal, hogy csak egy 
előadást láttam?

A táncformáknak ideális esetben 
úgy kellene kialakulniuk, hogy ne 
kelljen feláldozni se a sokoldalú tré
ning esszenciális természetességét, 
se azoknak a tradícióknak lényegét, 
amelyek igazi kinccsé teszik a ma
gyar táncot. A táncosok minden új 
generációját több kihívás éri, mint 
az előzőt. Az egyre növekvő reper
toár is egyre több erőnlétet követel. 
És a producerek, a táncosok és kore
ográfusok tudják, hogy a közönség 
sokkal nyitottabb, mint bármikor. 
Ahogy említettem, a Presidance 
együttesben még sok rejlik, növelni 
is képes a közönségét, úgyhogy az
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amerikai Blue Men Group jobban 
teszi, ha vigyáz.

Végül érdemes megemlíteni, hogy 
a TÁNCPALETTA művészei, néhány ki
vételtől eltekintve háttér/díszlet, vagy 
feltűnő multimédiás kiegészítő nélkül 
táncoltak. A Blue Men csoportról, 
mint tehetséges, eredeti társulatról, a 
Las Vegas stílusú szórakoztatás jeles 
képviselőiről szólva le kell szögeznem, 
hogy egy ilyen nemzetközi show- 
nak, mint az övék, állandó velejárói 
a sokmillió dolláros elektronikai esz
közök és kiegészítők. Nos -  elnézve 
a TÁNC PALETTA táncosait, aki puszta 
tehetségükkel voltak felszerelkezve -  
az est így még hatásosabb volt. Nem 
arról van szó, hogy a produkciókból 
hiányoztak a szükséges eszközök, 
de a gála így még inkább kiemelte a 
tehetséget, és csak a tehetséget. Ha
rangból, sípból, füstből és pónilóból 
egy sem volt.

Hány művésznek van arra lehető
sége, hogy megmutassa képességeit, 
villogtassa tehetségét és/vagy bemu
tasson akár egy premiert a Táncpa
lettán? Csak azt mondhatom, hogy 
napjainkban -  autentikus élményé
vel -  a TÁNCPALETTA kitűnik a világ 
televíziókban vetített tánc-varietéi 
közül, ami üdítő. Hisz nem más, mint 
új alkotások tesztelésének fóruma. 
Áldásos hely azon művészek számára, 
akik hisznek a korlátok tesztelésében, 
s a határok feszegetésében. Remek 
lehetőség arra, hogy a magyar művé
szetet egy eddig felfedezetlen szintre 
emeljék.

Amerikai nézőpontból minden
képp el kell ismernem a gálán fel
lépett magyar tehetségek széles 
spektrumát. Alig várom, hogy még 
jobban megismerjem ezt a magyar 
generációt, ahogyan új szintre fej
leszti a műfajt és képességeit. A 
táncosoknak nem szabad megfe
ledkezniük arról, milyen figyelemre
méltó művészi formák is „vannak a 
kezükben” . Ezeket itt megtarthatják 
(ez fontos), felfedezhetik (ez még 
fontosabb) és továbbfejleszthetik (ez 
a legfontosabb).

Remélhetőleg minden mű
vész ismeri és megbecsüli a 
TÁNCPALETTA e fontossági 
szintjeit. Amennyire a közön
ség szerette az estet, azt hi
szem, mindenki tudja, amire én 
csak most jöttem rá: ez sokkal 
több, m int egy show!

Katherine Thiry

........... —
A t

UNIQA
^ESPRESSO

Fotók: Kanyó Béla
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A FONTOS KULTURÁLIS SZEREPE MIATT GYAKRAN „A Z  ELBA FIRENZÉJÉNEK" NEVEZETT 
FÉLMILLIÓS SZÁSZ FŐVÁROS, DREZDA VALÓBAN LENYŰGÖZŐ KÍNÁLATTAL VÁRJA 
BÁRMELY MŰVÉSZETI ÁG SZERELMESEIT, ÍGY A  HÁBORÚS ROMJAIBÓL 1985-BEN ÚJ
JÁSZÜLETETT SZÁSZ ÁLLAMI OPERA ÉPÜLETÉBEN AZ OPERA, A  KOMOLYZENE ÉS BA
LETT RAJONGÓIT IS. A  VILÁG EGYIK VEZETŐ ZENEKARA, A  STAATSKAPELLE DRESDEN 
MELLETT EGYRE MAGASABBAN JEGYZIK A  2006 ÓTA AARON S. WATKIN VEZETÉSÉVEL 
MŰKÖDŐ DRESDEN SEMPEROPER BALLETT TÁRSULATÁT IS. AZ ELMÚLT HÁROM ÉVAD 
EREDMÉNYEKÉNT A  VÁROS MÁR NEMCSAK EGY VILÁGHÍRŰ TÁNCOKTATÁSI INTÉZ
MÉNYRE, AZ 1949 ÓTA ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYKÉNT M ŰKÖDŐ PALUCCA 
SCHULE-RA LEHET BÜSZKE, DE PROFESSZIONÁLIS BALETTEGYÜTTESÉRE IS.

„M űvészi koncepcióm lényege, 
hogy társulatommal eltüntessük a tra
dicionálisan létező határokat a klasszi
kus és modern táncstílusok között, és 
újraértelmezzük a tánc fogalmát, m int 
a kettő közös megdicsőülése. Egysze
rűen: mozdulatok térben és időben. 
A tánc szélesebb perspektívája. Egy 
utazás, melyen felnyitjuk az emberek 
szemét erre a nagyszerű művészetre -  
ez az elsődleges célom" -  fogalmaz a 
fiatal vezető, aki a Kanadai, az Angol 
és a Holland Nemzeti Balett társula
tainak, sőt, Forsythe-nak is egykori 
táncosa.

Az általa em lített „utazásnak" 
olyan jelentős bemutatók voltak ál
lomásai, mint a Diótörő, A bajadér, 
a Csipkerózsika, Balanchine és Fokin 
balettjei, továbbá Kylian, Tetley, Uwe 
Scholz huszadik századi klasszikusai.

A drezdai együttes széles Forsythe- 
repertoárra\ is rendelkezik (a mester 
jövőre egy új, egész estés balettet 
is színpadra fog állítani), és 2009-ig 
rezidens koreográfusuk volt az egyik 
legsikeresebb fiatal alkotó, a szin
tén egykori Forsythe-táncos, David 
Dawson. Watkin lehetőséget biztosít a 
legújabb generációnak is: Johan Inger, 
Pascal Touzeau, Francois Chirpaz/ 
Kristen Cere, Stijn Celis és saját szó
listájuk, JiríBubenícek is alkotott már 
itt darabokat.

TÁNCMŰVÉSZET 2009. 5.

A 2009/2010-es szezon bemutatói 
A hattyúk tava új verziója és egy te
matikus est Három szín fehéreimmel. 
Ez a cím három egyfelvonásost rejt: a 
Gyémántokat (Balanchine) A Sweet 
Spell o f Oblivion címűt (Dawson) és 
egy ősbemutatót (Jacopo Godani- 
tól). Az idei „cím" mellesleg a tavalyi 
szezon Három szín vörös című estjére 
rímel, annak a folytatása.

A szólisták nagy része Watkin 
meghívására érkezett Drezdába: 
Olga Melnikova, D imitrij Szemjonov, 
Natalia Szologub, Jelena Vosztrotyina 
a Mariinszkijből, Yumiko Takeshima, 
B ritt Juleen és Raphael Coumes- 
Marqueta HET-ből, Jirí Bubenícek Ham
burgból, Guy Albouy Dortmundból. 
Számos fiatal tehetség (főként oroszok 
és ázsiaiak) is lehetőséget látott a fej-

4

1
Watkin-Csajkovszkij: A hattyúk tava 

Benno, a herceg barátja: Simon István 
Fotók: Costin Radu
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lődésre az újjáalakult együttesben, így 
szerződött 2007-ben a SemperOper 
Ballett-hez a Magyar Táncművészeti 
Főiskoláról egykori tanítványom, 
Simon István, aki számos nemzetközi 
versenygyőzelmét és kiemelkedő te
hetségét igazolva két év alatt húsz 
kisebb-nagyobb szólószerepben is 
debütált, több ősbemutatón fősze
repet táncolt, és már corypőée-nak is 
kinevezték.

2009. október 25-én jártam először 
a SemperOper impozáns épületében: 
a műsoron Scarlatti-Stolze-Cranko: A 
makrancos hölgy című világszerte ját
szott remekműve szerepelt, majd no
vember 21-én visszatértem A hattyúk 
tava Aaron S. Watkin-ié\e színpadra 
állításának premierjére. Érdeklődésem 
középpontjában a mindkét estén fő 
szerepet táncoló Simon István állt, de 
örömmel ismerkedtem Európa egyik 
legdinamikusabban fejlődő társulatá
val és a háborús pusztításból manap- 
ság(!) újjászülető Drezda városával is.

A makrancos hölgy,
John Cranko műve hazánkban ke
vésbé ismert, bár operaházi balett
igazgatóként épp az a Seregi László 
tervezte bemutatását a nyolcvanas 
években, aki később inkább maga 
készítette el saját Makrancos Katáját 
Goldmark Károly zenéjére. Cranko 
balettje nekem csalódást okozott, bár 
lehet, hogy csak az előzetes várakozá
somhoz képest, vagy Seregi elementá
ris, kissé vaskos humora után tűntek
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egyes részletei súlytalannak és kevésbé 
hatásosnak. Kétségtelen azonban, 
hogy alapműről van szó, hiszen nem 
lehet nem észrevenni, mekkora hatás
sal volt Seregire is Cranko koreográfiája: 
egyes elemeit idézte, másokat markán
san eltérő módon oldott meg. Seregi 
egyik „nyerő lapja" a zeneválasztás, 
Cranko éppen ebben hibázott a leg
nagyobbat: Scarlatti szépséges barokk 
melódiái semmiféle drámaiságot nem 
hordoznak, így legfeljebb Lucentio és 
Bianka lírai jeleneteinél „ülnek", de a 
sokszor sziporkázó koreográfiái meg
oldásokat nem húzzák alá, nem támo
gatják meg. Cranko mozgáskészlete 
azonban rendkívül gazdag, hajlékony 
és kifejező, karakterei jól rajzoltak és 
szórakoztatóak. A drezdai együttes 
repertoárján már az előző, Vlagyimir 
Derevjanko-féle korszak óta szerepel 
a darab, a táncosok -  régiek és újak -  
komfortosan érzik magukat benne, és 
a közönség is szereti. Kataként most 
debütált az egykor Biankát is táncoló 
apró termetű, Katyerina Markovszkája, 
aki a szintén új, és kiváló JiríBubenícek 
oldalán a mű második felében tűnt hi
telesebbnek, félig- majd teljesen betört 
asszonykaként, noha makrancoskodá
sai még nem voltak elég elementárisak. 
Bubenícek rendkívül férfias, dinamikus, 
és végtelenül precíz technikailag és sze
repformálásban is. Minden pillanata hi
teles, és néhány előadás múlva, amikor 
még spontánabbá fog működni alakí
tása, a világ bármely pontján szívesen 
látott Petruchio lesz. (Seregi verziójában 
is nagyszerű lenne!) Simon István egy

szólista sérülése miatt már korábban 
debütált Lucentioként, így első egész 
estés főszerepében már teljes maga- 
biztossággal táncolt Andrea Parkyn 
Biankája mellett. Plasztikus, lírai moz
dulatai, fiatalos odaadása és az erőtől 
duzzadó variáció láttán nyugodtan dől
hettem hátra a székemben, és konsta
tálhattam, hogy a drezdai társulat ifjú 
szólistája ideális a lírai-szerelmes hős 
szerepkörére. Simon István ugyanis épp 
az én javaslatomra kapott meghívást 
Budapestre, hogy 2010. januárjában 
vendégként eltáncolja Rómeó szerepét! 
A társulat együttesként is jól működik: 
a kartáncok egységesek, a tiszta, cizel
lált technikai kivitelezés mellett is han
gulatosak, a kisebb szerepekben pedig 
megannyi kiváló alakítást látni.

A hattyúk tava
bemutatója pazar látványvilággal 
(Arne Walther), színpompás jelme
zekkel (Erik Vásthed) és valóban 
világszínvonalú zenei kíséret mellett 
(karmester: David Coleman) került 
színpadra két részben, de Aaron S. 
Watkin dicséretes törekvése ellenére 
is csak felemás sikert könyvelhet el. 
Itt a szövegkönyv jelentette a mű 
„ Achilles-sarkát", de helyenként 
maga a koreográfia is, sajnos. Az 
olyan klasszikusok, mint A hattyúk 
tava nem kerülhetik el időnkénti 
újragondolásukat, de a mitológiai 
gyökerű romantikus mesére utólag
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erőszakolt „magyarázatok" gyakran 
vezetnek zsákutcához. (Az egyik 
legátgondoltabb, freudi elemeket 
tartalmazó változatot Vámos György 
készítette el, de ő sem aratott vele 
osztatlan sikert.) A drezdai szüzsé 
bonyolult rokoni szálakon keresztül 
próbálja levezetni az elvarázsolt 
„hattyúság" mellett még a tavat is: az 
a nagymama „könnyeiből születik", 
aki azon kesereg, hogy Baron von 
Rotbart, Odette „m ostohaap ja" 
elpusztította a lányát, Odette anyját. 
A legnagyobb probléma, hogy 
mindezt nemcsak a műsorfüzetben 
olvashatjuk, hanem XIX. századi 
pantomimmel (!) el is próbálják 
játszani. Egyáltalán: Watkinnnak nem 
sikerült eldöntenie műve stílusát sem 
-  úgy hallom, elég nagy a nyomás 
a konzervatív drezdai közönség 
felől. Ezért bizonytalanodhatott el a 
megújulást (de egyúttal persze a sikert 
is) kereső koreográfus.

Az eredeti I. felvonás még kiváló: 
egységes stílusú, pergő táncokat lát
hatunk klasszikus-neoklasszikus lépés
anyaggal, változatos térformákkal és a 
különböző tempójú zenerészletek dra- 
maturgiailag hatásos szerkesztésével. 
A társulat is brillírozik: elsősorban az 
abszolút prímet vivő, virtuóz variációk 
sokaságát táncoló Simon István, aki
nek újrafogalmazott szerepe: Benno 
(a herceg barátja) domináns lett az 
első felvonásban, de később is zavarba 
ejtően háttérbe szorította a herceget. 
(Érdekes, hogy Benno feladatába -  a 
nálunk ismert verziókhoz képest -  az

udvari bolond, a pás de trois és még 
a nápolyi tánc egyes részeit is belefűz
ték.) Fiatal hazánkfia tehetséges pro
dukciójával egyenesen lenyűgözte a 
közönséget. Nagy ovációval is fogad
ták, csakhogy közben a dramaturgia 
sérült: A hattyúk tava mégis Siegfried 
és hattyú-szerelme sorsáról szól, nem 
pedig életrevalóbb barátjáról.

A számtalan „újdonság" közül ki
emelném Rotbart szerepét a második 
részben (az eredeti III felvonásban), 
ahol Odíliát nemcsak ő vezeti be a 
bálra, de a pás de deux első felét is 
eltáncolja vele, és csak az adagio-ná\ 
adja át a hercegnek. Nekem nagyon 
tetszett, hogy ezáltal egy virtuóz be
tétszám helyett a történet részévé 
vált ez a jelenet, és a kiváló Oleg 
Klimjuk végre „szóhoz ju to tt"  (hiszen 
a varázsló összes variációja kimaradt 
a balettből). Ugyancsak tetszett, 
hogy a fehér képben a hattyúk reptét 
végre nem sínen döcögő madarakkal, 
hanem illúziókeltő vetítéssel o ldot
ták meg. A XXI. században ez igazán 
nem számít extrának, mégsem lát
tam még ilyen megoldást! így Odette 
megjelenése valóban lélegzetelállító 
és impozáns lett. A további változta
tások azonban vagy nem hoztak tel
jes sikert, vagy egyenesen zavarónak 
bizonyultak. A fehér képekben lazult 
a stílustisztaság: az elsőnél még csak 
kisebb, bár felesleges módosítások 
történtek a hagyományosabb verzi
ókhoz képest, és ide került az előz
mények elmesélése is, de a darabot 
záró apoteózis már zavaróan és át

gondolatlanul tartalmazott stílustörő 
kortárs mozdulatokat is. Úgy látszik, 
a koreográfus gondosan készítette elő 
a darab elejét, de a végére elfogyott 
az ötlet, netán a türelem és/vagy az 
idő. Kár volt a tróntermi kép karakter
táncaiért is: a jó és friss elképzelések 
-  s helyenként a briliáns táncos telje
sítmények -  ellenére is kidolgozatla
noknak tűntek.

A már említett szereplőkön kívül 
nem hagyhatjuk szó nélkül a két fő 
szereplőt sem. Siegfriedet beugrással 
vállalta a bécsi Vlagyimir Shisnov (szin
tén Raphael Coumes-Marquet sérülése 
miatt), aki a pár napos próbaidőszak 
ellenére is jobban táncolt, mint néhány 
héttel azelőtt Bécsben. Megjelenése 
ideálisan hercegi, nagyszerű partner, de 
variációi bizonytalanok, nem elég leve
gősek. A premieren Jelena Vosztrotyina 
táncolta Odette-Odile női főszerepét. 
Látszólag nincs nála ideálisabb haty- 
tyú: hosszú végtagjai, különlegesen 
ívelt lábfeje és már-már véghelyzet 
nélküli lábemelései vannak, de sokszor 
nincs bennük elég erő és plaszticitás, 
és főként egész színpadi jelenlétéből 
hiányzik a poézis és az átlényegülés. 
Természetes vörös hajszíne pedig zava
róan hatott, főleg Odette-ként.

A SemperOper Ballett a produkció 
minden hibája ellenére is dinamikus, 
magas színvonalat nyújtó társulat, 
aminek előadásaira érdemes elláto
gatni -  és én ezt meg is fogom tenni a 
jövőben, mert kíváncsi vagyok kortárs 
repertoárjukra és abbéli teljesítmé
nyükre is. Macher Szilárd

Elena Sheshina, Olga Melnikova, Simon István, 
Julia Carnicer, Svetlana Gileva

Fotó: Costin Radu
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Mazzantini a következő évad vé
gén válik meg az Operaháztól. Mű
ködésére visszatekintve elmondható: 
az a fél évtized, melyet a színháznál 
tö ltött, 10 saját és 3 egyéb új bemu
tatójával koreográfiailag a társulat 
addigi legtermékenyebb periódu
sa volt. Az egy évadra helyébe lépő 
Severini, majd Smeraldi újabb vezeté
se idején a premierek száma azután 
jelentősen csökken. Az 1894-95-ös 
és az 1900-1901-es szezon között 
mindössze az az öt új balett került 
színre, melyről már korábban meg
emlékeztünk. Ezekben viszont a mű 
egysége és a koreográfia rovására 
mind jobban eluralkodott a maga ne
mében impozáns szcenikai hatáskel
tés, mely kétségtelenül összefügg 
a színházban érvényesülő általános 
szemlélettel. (Ennek következménye 
a nagy fantáziával és látványkeltő 
apparátussal dolgozó Kéméndy Jenő

főszcenikus 1895. évi kinevezése és 
ambiciózus munkálkodása is.)

A balettek kiüresedése, külsősé- 
gessé válása természetesen az igé
nyes kritikának is szemet szúrt. A 
korszak egyik irodalmi nagysága, a 
színház munkáját szemmel kísérő 
Vajda János az Excelsior kapcsán így 
ír erről a tendenciáról: „...úgy a köl
tészetben, mint a művészetek terén a 
teremtő ér sajnálatos apadására mu
tat az önérzettelen, mohó, erőszakos 
kapkodás a szépségtapaszok és min
denféle szépítőszerek segítsége után. 
A zenében már csak a Krupp ágyú 
hangja hiányzik, a költő lelkendez
ve hívja segítségül a tudományt, s a 
képzelet vérszegénységét a kivitelben 
virtuozitásával akarja feledtetni... 
külsőséggel szereli fel magát, hogy 
ámításba ejtse közönségét és elvakít
sa a díszítés pompájával... A múzsák 
itt már mellékszemélyekké, szolgálói

vá süllyednek a gépészlakatos, szabó, 
cipész, divatárus, szobafestő, világo
sító és egyéb iparosító szakmáknak". 
Továbbá: „Hát a balett, természete
sen ez sem maradhat hátra ettől a jó
zan iránytól... Mozogtassunk a szín
padon egész regement balettistát, 
akik ne táncoljanak, de vezényszóra, 
mint egy szemlére kivonult hadsereg, 
minden báj nélkül de összevágón 
mint megannyi Paprikajancsi, most 
egyszerre balra nézzenek, majd meg 
jobbra nézzenek, most a bal lábat, 
majd a jobb lábat emeljék fel, hogy 
az egész minden percben mást mu
tasson, mint egy élő giardinetto..." 
Pontos látlelet. Vajda János, úgy te t
szik, egyetlen produkció tükrében az 
egész jelenség kórképét rajzolja meg.

Hogy a helyzet mégsem kilátásta
lan, erre a hazai közönséget és sajtót 
egy nagy sikerű vendégjáték döb
bentette rá. Csábító és hálás feladat
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lenne a szentpétervári balettcsoport 
1899., majd 1901. évi fellépéséről 
részletesen beszámolni, azonban erre 
itt nincsen mód. Elegendő lesz, ha 
ehelyett most az esemény, a hatás 
és a siker legfontosabb tényezőit 
ismertetjük. Ezek nyomán került 
sor ugyanis olyan lépésekre, 
amelyek az orosz balett példáját 
követve a magyar balett ügyét 
előrelendítették.

1899 júniusában a 
Mariinszkij Színházból, tehát 
az orosz cári balett első szá
mú társulatából érkezett 10 
napos vendégjátékra az a har
minc tagú, alkalmi fellépésre 
kiválasztott együttes, amelynek 
élén jó néhány vezető szólis
ta állt. Olga Preobrazsenszkaja és 
Vera Moszolova, Nyikolaj és Szergej 
Legat, Nyikolaj Szergejev, valamint a 
karaktertáncos Maria Petipa, Mihail 
Fokin, Alexander Gorszkij és Enrico 
Cecchetti (rövidesen világhírű nevek!) 
közreműködésével a vendégművé
szek koncertműsorokat mutattak be. 
Kisebb-nagyobb részleteket Marius 
Petipa legjelentősebb alkotásaiból 
és felújításaiból: A fáraó leánya, 
A kalóz, Coppélia, Paquila, valamint 
a Táncegyveleg, Lovasság szállá
son és a Krakkói lakodalom című 
balettekből. 1901 májusában pe
dig, a második öt estés vendégjáték 
alkalmából A táncosnő útikalandja, 
az Esmeralda, a Graziella, ismét 
A fáraó leánya és a Táncegyve
leg részletei kerültek színre. Az 
osztatlan elismerést ilymódon 
nem a teljes balettek tartalma, 
formája váltotta ki, hanem a 
koreográfiái érték és főleg a 
magávalragadó előadásmód, 
ezen belül a tánc és játék egy
sége, lendületessége, valamint 
a virtuóz technikai felkészült
ség. Külön szenzációt keltett itt 
és az orosz együttesek elkövet
kező nyugat-európai vendégsze
replésein is a férfi táncosok nagy- 
szerűsége. Természetes ez, hiszen 
-  erről szó esett már -  Budapesten 
ez időben férfi tánckar egyszerűen 
nem létezett, nők pótolták a férfia
kat, s ez jelentősen meghatározta a 
táncok karakterét és előadásmódját.

Az akkor világviszonylatban is 
egyedülálló orosz balettművészet te
hát revelációt okozott, és azonnali 
összehasonlító önvizsgálatra készte
tett. Marius Petipa ugyanis zseniális 
mestere a szólisztikus és a csoportos 
táncoknak, a cizellált koreográfiái

NAGYEZSDA BOGDANOVA 
arcképe 1860-ból 

(A fotó A magyar balett 
történetéből című kötetben jelent 

meg, Budapest, 1956; 
reprodukció: Kárász)

SCHMIDEK GIZELLA 1896-ban, 
prímabalerina korában 
(A fotó A magyar balett 

történetéből című kötetben jelent 
meg, Budapest, 1956; reprodukció: 

Bara Malvin)

megformálásnak, valamint a monu
mentális rendezésnek egyaránt. Tánc
alkotói fantáziája, formakultúrája, 
muzikalitása és gazdag nyelvezete, a 

klasszikus és karaktertáncban való 
abszolút jártassága a múlt század 
második felének legnagyobb ko
reográfusává avatta.

A produkciók ugyanakkor 
teljes intenzitással tükrözték 
vissza, hogy az orosz koreográ
fusok munkájához a páratlanul 
magas színvonalú táncosképzés 
milyen óriási segítséget nyúj
tott. Ez a képzés -  mint isme
retes -  a XX. század folyamán 

szinte újraalapozta a majd min
den kontinensen fejlődésnek in

duló balettkultúrát.
A tanulság Budapest számára

kézenfekvő volt: jó művek és kép
zett táncosok kellenek ahhoz, hogy 
a magyar balett kimozduljon áldatlan 
helyzetéből. „Közvetlen megoldás
ként" az operaházi intendáns -  prí- 
mabalerinai szerepkörrel -  szerződést 
kínált fel Vera Moszolovának.

Az orosz táncosnő nemleges vála
szától függetlenül is megértik ideha
za, hogy elsősorban felkészült balett
mesterre van szüksége az Operaház
nak, aki fegyelmezett balettegyüttest 
hoz létre és jelentékeny szólótánco
sokat képez. így került sor arra, hogy 
a nehézkes igazgatóság végre meg
mozduljon és most már egy minden 
tekintetben kiváló olasz mestert: 

Nicola Guerrát szerződtesse Bécs-
ből, s vele együtt importáljon egy 
tehetséges, kvalifikált férfitán
cost, Brada Edét. Kettejük mun
kája nyomán valóban fordulat 
következik be, a balettegyüttes 
fejlődésének legpozitívabb 
irányváltása.

1902-1919
Hogy Nicola Guerra szemé

lyében kivételes tudású balett
mestert nyert meg az Operaház

vezetése, azt életútjának fontosabb 
adatai, eseményei szemléletesen bi
zonyítják. Szakmai tanulmányait a 
Blasis-iskolában folytatta, ahol azzal 
az Enrico Cecchettivel tanult együtt, 
aki 1909-től a legendás Orosz Balett 
vilagnagyságait képezte ki, illetve ké
pezte tovább, s akit a század egyik 
legnagyobb pedagógusaként tarta
nak számon. Guerra 1879-től a Mi
lánói Scala első szólótáncosa, majd 
fellép Pétervárott, Párizsban, Lon-
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donban és New Yorkban,
1896 és 1902 között pedig 
a bécsi Hofoper szólistája.
1915-ös budapesti távo
zása után Olaszországban 
két évig saját társulatával 
működik, majd 1935. évi 
visszavonulásáig Bécs- 
ben, Rómában, Milánó
ban és Párizsban dolgozik.
(1927-29 között a párizsi 
Nagyopera balettiskolájá
nak igazgatója és a színház 
koreográfusa is.)

Guerra, a balettmester 
és koreográfus, igen ered
ményes munkát végzett 
Magyarországon. 12 évi 
itt-tartózkodása alatt meg
reformálta az Operaház 
balettkarát, kitűnő szólis
tákat képezett ki, közöttük 
olyan nagy felkészültségű 
táncosokat, mint Balogh 
Szidi, Schmidek Gizel
la, Nirschy Emilia, Pallay 
Anna, illetve Lieszkovszky 
Tibor, Brada Ede és Nádasi 
Ferenc. Két utóbb említett 
növendéke folytatta, adta 
tovább pedagógiai ered
ményeit, amelyek azután 
-  a harmincas évek máso
dik felétől -  Nádasi mes
ter közvetítésével 
napjainkig éreztetik 
termékeny hatá
sukat. Az együttes 
általános technikai 
és előadóművészi 
színvonalát rövid 
idő alatt magas 
szintre emelte. Azt 
is mondhatnánk: 
valójában megho
nosította az olasz 
klasszikus tánc több 
évszázados isko
láját, amely olasz 
mesterek közve
títésével oly nagy 
szerepet játszott az 
orosz balettiskola 
kialakulásában is.
Guerra balettmes
teri munkássága 
tehát igen nagy 
adósságot törlesz
tett a magyar balett 
életében, hiszen 
a jól felkészült, férfitáncosokkal is 
rendelkező balettegyüttes elenged
hetetlen feltétele a koreográfia mű
vészi fejlődésének is. A mester ez

GUERRA MIKLÓS 1910-ben 
(A fotó A magyar balett történetéből című kötetben 
jelent meg, Budapest, 1956; reprodukció: Várkonyi)

t  w  - 3......... . ...

SKOFITZ FERENC-GUERRA MIKLÓS: MUVESZFURFANG 
Bemutató: a Magyar Királyi Operaházban, 1903. január 15-én 

(Smeraldi Cézár, Schmidek Gizella, Brada Ede, Zolnai -  
a fotó A magyar balett történetéből című kötetben jelent meg 

Budapest, 1956; reprodukció: Bara Malvin)

utóbbi területen ugyancsak jelentős 
eredményeket ért el, alkotó mun
kásságának értéke azonban kevésbé 
egyértelmű. Guerra hallatlanul ter

mékeny koreográfusnak 
bizonyult. 1902-14 között 
húsz balettet készített, kö
zülük hatnak a szövegét 
is maga írta. Táncműveit 
az ötletesség, formanyelvi 
gazdagság, a játék és tánc 
összekapcsolása, a csopor
tok szellemes mozgatása 
jellemezte, valamint fellel
hető munkáiban a kései 
Petipára emlékeztető zenei 
szellemű komponálásmód, 
a hatásos térformálás és 
színpadi rendezés. Nálunk 
bemutatott művei közül el
sősorban A törpe gránátos 
című (Szikla Adolf zenéjére 
készült), saját szövegű ba
lettje emelkedett ki. A jól 
sikerüli alkotás 1903-tól 
1934-ig volt megszakítás 
nélkül műsoron, és száz 
előadást ért meg.

Feltűnő ritkaságnak 
számított az is, hogy 
Guerra milyen szorosan 
együttműködött a kompo
nistával. Szikla Adolf erről 
a következőket mondta: 
„együtt komponáltuk a ba
lettet jelenetről jelenetre... 
Guerra mindig megmondta 
nekem, hogy milyen karak

tere legyen az egyes 
táncoknak..." Ez 
az alkotói módszer 
zenei igényességé
ben Petipával, dra- 
matikus jellegében 
Fokinéval harmoni
zál, s A törpe gráná
tos esetében egyik 
feltétele a sikernek. 
Ami pedicj az elő
adást illeti, itt egy
felől az jelenthette 
az oroszok példáját 
követő forradalmi 
újdonságot, hogy 
az Operaház szín
padán először tán
colták férfitáncosok 
az összes férfiszere
pet. Másfelől pedig 
az előadói-technikai 
kimunkáltság vonta 
magára a figyelmet. 

Gelencsér Ágnes 
(Folytatjuk)

A tanulmány A BUDAPESTI OPERAHÁZ 100 
ÉVE című kötetben jelent meg, 1984-ben. 
Másodközlése Körtvélyes Géza engedélyé
vel valósulhatott meg.
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" Ú jra é le d ő
tá n c tu d o m á n y

A HAZAI TÁNCTUDO M ÁNY SZÁMÁRA A  2009-ES ESZTENDŐ PARADIGMA- 
.  | VÁLTÁSNAK TEKINTHETŐ. A  RENDSZERVÁLTOZÁS ELŐTT A  MAGYAR

JÖ TÁNCMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE, KÉSŐBB A  MAGYAR TÁNCTUDOM ÁNYI
I TÁRSASÁG KÖRÉ SZERVEZŐDÖTT KUTATÓMUNKA MOST ELSŐSORBAN 

_?__I A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLÁHOZ KAPCSOLÓDVA ÉLED ÚJJÁ,
AMELYNEK ÖSSZETEVŐIT AZ ALÁBBIAKBAN RÉSZLETEZZÜK.

Tánctudományi Munkabizottság 
alakul a Magyar Tudományos Akadé
mián. Ez év tavaszán tánctudomány- 
nyal foglalkozó kutatók egy csoportja 
(Dr. Felföldi László néprajzkutató 
(MTA), Dr. Bolvári-Takács Gábor főis
kolai tanár (MTF) és Major Rita tszv. 
főiskolai tanár (MTF) előterjesztést ké
szített az MTA Tánctudományi Mun
kabizottságának létrehozására.

Ebben kifejtették, hogy a tudomá
nyos fokozattal rendelkező tánckuta
tók, illetve tánckutatással is foglalkozó 
más köztestületi tagok ma az MTA I. 
Osztályán belül különböző bizottsá
gok (Néprajzi Bizottság, Színház- és 
Filmtudományi Bizottság, Zenetudo
mányi Bizottság) tagjaként, illetve oda 
besorolva, egymástól függetlenül, 
széttagoltan tevékenykednek. Szük
ségesnek látszik olyan, több kutatási 
terü letet egyesítő Tánctudományi 
Munkabizottság létrehozása, amely 
az eddig önállóan kevéssé elismert, 
de jelentős eredményeket elért tudo
mányágat az MTA szervezeti keretei 
között, más tudományterületek és 
testületeik érdekeit nem sértve, meg
jeleníti és képviseli.

Az előterjesztésről a május-júniusi 
előzetes szakbizottsági véleményezé
sek során a Néprajzi Bizottság, a Szín
ház- és Filmtudományi Bizottság és 
a Zenetudományi Bizottság egyaránt 
kialakította szakmai véleményét. Ezek 
figyelembe vételével az MTA Nyelv- 
és Irodalomtudományok Osztálya a 
2009. október 26-ai ülésén titkos sza
vazással támogatta az előterjesztést, 
egyben felkérte a Néprajzi Bizottsá

got, hogy lássa el a leendő munka- 
bizottság adminisztratív felügyeletét. 
Ezzel a magyar tudomány történeté
ben először kerül sor tánctudományi 
kutatással foglalkozó testület lé t
rehozására az MTA keretei belül. A 
következő lépés a munkabizottság 
ügyrendjének, személyi összetételé
nek és munkatervének kialakítása lesz. 
A Munkabizottság várhatóan 2010 
januárjában, a javaslat MTA Elnöksége 
általi jóváhagyása után, kezdheti meg 
tevékenységét.

Tánctudományi konferencia 
a Magyar Táncművészeti 

Főiskolán

A kezdetben kifejezetten gyakorlati 
képzésre összpontosító intézményben 
fokozatosan bontakozott ki, és az 
évtizedek során mind markánsabbá 
vált a táncművészképzéssel össze
függő kutatómunka. Ennek fontos 
állomása volt a Hagyomány és újítás 
címmel 2007 őszén rendezett első 
tudományos konferencia, amelynek 
folytatására 2009. november 6-7-én 
Perspektívák az új évezredben a tánc
művészeiben, a táncpedagógiában és 
a tánckutatásban címmel került sor.

A konferencia az Elméleti Tanszék 
és a Pedagógusképző Tanszék szer
vezésében, a Tudományos Tanács tá
mogatásával valósult meg. A főiskola 
feladatának tekinti a kutató- és alkotó 
tevékenység eredményeinek közzété
telét, figyel az egyetemmé váláshoz 
szükséges tudományos és szakmai

teljesítmény nyomon követésére, át
adására és dokumentálásra. Többek 
között e célt szolgálta a tanácskozás.

A 2007-es rendezvény konferen
ciakötetéről a Táncművészet már kö
zölte Felföldi László ismertetését, így 
most elsősorban a 2009-es program 
tapasztalatait összegezzük. Az el
hangzott, több mint harminc előadás 
ismét meggyőző képet adott az intéz
ményben folyó és az ahhoz kapcso
lódó tudományos munka elemeiről. 
Tematikailag az állandóság emelendő 
ki: a korábbi konferenciához képest 
alapvetően nem változott a szekcióbe
osztás. így alapvetően elméleti (tánc- 
és színház-antropológia, non-verbális 
kommunikáció, kutatásmódszertan) 
és pedagógiai (táncpedagógia, egész
ségpedagógia, életreform, művészet
pszichológia) blokkokban hangzottak 
el referátumok. Lényegesen kiter
jedtebbé vált az előadói kör, mind 
szakmai, mind földrajzi értelemben, 
elősegítve ezzel a kutatók és intézmé
nyek közötti információcserét. A Bécsi 
Egyetem egy, illetve a Marosvásárhe
lyi Színházművészeti Egyetem több 
oktatója nemzetközi perspektívákat 
kínált, de belföldről is több társin
tézményt képviseltek a meghívottak 
(ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 
Kaposvári Egyetem, Kodolányi János 
Főiskola, MTA Zenetudományi Inté
zete, Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központja, Pécsi Tu
dományegyetem). Csupán tallózva az 
előadások között, érzékeltetve a két 
nap sokszínűségét, hadd emeljük ki a 
következőket:
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Bernáth László és mások:
Érzelmi ingerek hatása a kognitív 

teljesítményre;

Bolvári-Takács Gábor:
Az intézménytörténeti kutatások 

dimenziói és távlatai a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán;

Fügedi János:
A magyarországi táncjelírás 
pedagógia megújításának 

kezdetei;

Gaál Mariann:
Film és tánc;

Gál Eszter:
Testtudati munka;

Horváth né Major Rita:
A francia tánckutatás 

perspektívát kínáló tanulságai;

Jakabné Zórándi Mária:
Bevezetés a magyar színpadi 

néptánc történetébe;

Kovács Henrik:
A Gyöngyösbokréta-mozgalom  

hatása a kor táncművészeire 
és társadalmára;

Lévai Péter:
Modul óravezetés a művészeti 

alapoktatásban:
a készség- és képességfejlesztés 

új perspektívái;

Lőrinc Katalin:
A non-verbalitás jelentősége 

a pedagógiai helyzetben;

Macher Szilárd:
A tudományos szemlélet 

szükségessége 
a balettoktatásban;

Mády Ferenc:
Balesetek a tánc oktatása során 

és megelőzésük;

Mizerák Katalin:
Az ázsiai előadóművész testének 
fegyelmezése és felszabadítása;

Németh András:
Életreform-művészetpedagógia-

reformpedagógia.
Valamennyi elhangzott előadás 

a jövő év folyamán megjelenő kon
ferenciakötetben lát napvilágot, 
alátámasztva a tanácskozás kétségte
len tudományos jelentőségét.

Tánctudományi kutatások 
a Magyar Táncművészeti 

Főiskolán

A Magyar Táncművészeti Főiskola 
Tánctudományi K utatóközpontja  
a főiskola tanszékeinek kutatási 
társulásaként 2008-ban jö tt létre, 
felismerve, hogy a tánckutatás 
eredményeinek megismertetéséhez 
Magyarországon nincs megfelelő in
tézményi háttér, ugyanakkor a többi 
művészeti ág (film, színház, zene) 
régóta rendelkezik önálló tudom á
nyos intézettel. A központ célja az 
elméleti és pedagógiai kutatások 
koordinálása, a tudományos diákköri 
munka szervezése, a hiányzó alap
kutatások elindítása. Mindez része a 
főiskola hosszú távú stratégiájának, 
amelyet a jövőben tovább erősítheti 
a doktori (DLA) képzés megindítása. 
A ku ta tóközpon t gondozásában 
2009-ben két periodika indult: a 
Tánctudományi Közlemények c. fo 
lyóirat és a Táncművészet és tudo
mány c. kiadványsorozat.

A kutatóközpont munkájának leg
újabb eredménye az a kutatócsoport, 
illetve kutatási program, amelyet A 
magyar színpadi táncművészet törté
netének forrásai címmel, 2009 őszén, 
OTKA-pályázatként nyújtottak be. E 
kutatás célja, hogy különböző meg
közelítésekkel és időhatárok között, 
alapkutatás-jelleggel érjen el tudomá
nyos eredményeket a színpadi tánc
művészet hazai története forrásainak 
feltárásában és feldolgozásában.

Tudvalevő ugyanis, hogy az 1956- 
ban Vályi Rózsi szerkesztésében meg
jelent, A magyar balett történetéből 
című tanulmánykötet volt a színpadi 
tánctörténet első olyan alkotása, 
amely közvetlen forráskutatáson és 
forrásfeldolgozáson alapult. A tanul
mányértékű Bevezetést maga Vályi 
Rózsi, az egyes fejezeteket (sorrend
ben) B. Egey Klára, Szenthegyi István, 
Vályi Rózsi, Körtvélyes /Gelencsér/ 
Ágnes, Téry Tibor, Csizmadia Tibor és 
ismét Vályi Rózsi írta.

Közel három évtizeddel később, a 
nyolcvanas évek közepén merült fel 
ismét az igény arra, hogy színpadi 
táncművészetünk egészének m últ
járól és jelenéről átfogó tanulmány- 
kötet lásson napvilágot. A vizsgált 
témában a következő, ám mind a mai 
napig az utolsó kötet végül is 1989- 
ben, a MÚZSÁK Kiadó gondozásában 
jelent meg, A színpadi tánc története 
Magyarországon címmel. E kézikönyv

TÁNCTUDOMÁNY

első fejezetében Kaán Zsuzsa kutatta 
és összegezte színpadi táncművésze
tünknek azokat a forrásait, amelyekről 
a legkevesebbet tudunk: a középkori 
és reneszánsz táncemlékektől a hazai 
barokk művészeti központok tánc
életén mint előzményeken keresztül 
ju to tt el a reformkori táncemlékekig, 
majd az Operaház megnyitásáig. A 
többi fejezetben -  korábbi saját írásaik 
átvételével vagy szintén új kutatás igé
nyével -  Gelencsér Ágnes, Körtvélyes 
Géza, Dienes Gedeon, L. Merényi Zsu
zsa és Maácz László publikált.

E kézikönyv megjelenése óta 
már ismét eltelt két évtized. Ezért, e 
szerzők nyomdokain is haladva, idő
szerűnek látszik az újabb kutatások 
elindítása. A jelenleg tervezett kuta
táson belül az alábbi témakörök kü
lönülnek el:

A magyar színpadi tánctörténet 
forrásai a korabeli tudósítások, 
kritikák, esztétikai jellegű viták,

értekezések tükrében 
(18-19. század);

A táncról szóló morális vita és hatása 
a színpadi táncművészet fejlődésére 

(1900-1944);
A színpadi táncművész-képzés 

magyarországi intézményesülésének 
első negyedszázada (1937-1961); 
Az Állami Balett Intézet 1958-60 

között végzett évfolyamai tagjainak 
művészi pályaképe (az Országos 

Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet Táncarchívuma leltározatlan 

és feltáratlan hagyatékainak 
feldolgozása).

A kutatásban részt vevő szemé
lyek valamennyien a Magyar Tánc- 
művészeti Főiskola oktatói. A kutatás 
vezetője Bolvári-Takács Gábor PhD, 
főiskolai tanár, a Tánctudományi 
Kutatóközpont Programtanácsának 
elnöke; szenior kutatók: Major Rita 
tanszékvezető főiskolai tanár, a Tánc- 
tudományi Kutatóközpont tudomá
nyos vezetője, valamint Fuchs Lívia 
főiskolai docens; kutatók: Macher 
Szilárd Harangozó-díjas táncművész, 
egyetemi docens, Nagy Péter Miklós 
PhD, adjunktus, a Tánctudományi 
Közlemények főszerkesztője és Gara 
Márk tanársegéd. Ha a pályázat sike
res lesz, és a megvalósításhoz szüksé
ges források rendelkezésre állnak, a 
tervezett kutatás újabb fontos ered
ményeket hozhat a magyar színpadi 
tánctörténet forrásainak megismeré
sében.

Bolvári-Takács Gábor
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The DANCE PALETTE:
More Than a Show

THERE ISN 'T A BETTER PLATFORM THAN THE ANNUAL DANCE PALETTE 
TO TEST ONE'S ARTISTIC METTLE OR CALIBRATE PUBLIC APPROVAL. 
IT IS, I HAVE COME TO REALIZE, MORE THAN A SHOW.

______ ^'/'ance Palette® 2009

To date, it was enough to enjoy this 
anticipated annual dance sampler that 
is touted as the " 19th Hungarian Star- 
Gala at the Opera with 200 dancers'' 
-  a fast moving showcase within one 
action packed evening. Clearly, it is all 
of that. The capacity audience is able to 
assemble in the incomparable Hungar
ian State Opera House and be treated 
to a wide assortment of exceptional na
tional dance talent by way of personal 
invitation extended by the host and 
producer of the evening, Zsuzsa Kaán. 
Madame Kaán does the first round of 
eliminations by her own reckoning and 
the rest is left to audience approval... or 
lack there of. The values of this unique 
evening of entertainment are many but 
the most important benefit may be to 
the dancers themselves. To my way of 
thinking, the Dance Palette is an impor
tant platform of trial and error offered 
to the dancers to use as they see most 
advantageous to their careers and to 
their art forms. This forum doubles as 
fodder for subsequent growth that I 
now see as exciting. Three standouts 
of the evening prove this point.

In the category, Hungarian and 
Foreigner Stage Folk Dance, eight folk 
groupings performed delightfully but 
none made the impact like the Rajkó 
Art Ensemble. Speaking as to one's 
production sense, the music levels took 
into account the fine acoustics of the 
Opera House, the costuming was su
perbly fitted to the choreography and 
the choreography itself was brilliant. 
The Rhythm Game from Méhkerék was 
a metamorphic move in Hungarian folk 
dance in form and function. The evolu
tion was evident on all levels. Female 
members wore boots akin to the male 
gear and were given their equal due 
in dance technique. Likewise, the cos
tumes were distinctly Hungarian but 
smartly streamlined with a simple red,

white and black color scheme lend
ing a modern appeal that was more 
apropos to the structure of the work. 
W ithout diminishing Hungarian roots 
or traditions, the Rajkó Art Ensemble 
managed a self assured study in foot 
work, rhythm and tone that pulled 
the art form into a new level. More
over, the dancers 'left the party early', 
as we say in America. Rhythm Game 
was perfectly timed. Overall, I felt as if 
I witnessed a perfect juxtaposition of 
sophistication, modernity and the tra
dition of folk dance. Elegant!

It is also meritorious, how a dance 
company from the countryside, like the 
Tűzvirág (Fire Flower) from Paks was 
able to perform foreign folk dance ad
aptations with such intensity and style. 
Their Georgian female-dance scene 
could have been performed by the 
famous The Little Birch Dance Troupe 
From Russia. And the rotating, long 
solo dance of the Dervish was -  like 
last year -  the wonder itself!

In the Classical, Modem and Con
temporary Ballet category of the eve
ning, there were six selections ranging 
from amateurs to professional artists. 
For this category, I concur with the au
dience who loved...absolutely loved... 
the original choreography by Levente 
Bajári, Way o f Words, who partnered 
his fellow HNBC soloist, Ms. Krisztina 
Pazár. While I have seen this work be
fore, it impacted me in a different way 
this time around. It's hard to pinpoint 
the reason for this other than Bajári 
and Pazár are intent upon honing and 
refining the work and their presenta
tion. They remain top rate artists and 
are a work in progress; Words keeps 
getting better. You can't take your 
eyes off of Pazár whose balletic body 
takes center stage and points to the 
excruciating detail required of a classi
cal dancer. To Bajári's credit, he is an

extremely generous performer as well 
as talented choreographer who has no 
problem highlighting his partner. Both, 
however, shine in this lovely piece and 
the audience begged for repeated cur
tain calls although the two humbly ex
ited after one.

Honorable mention has to be made 
in recognition of the exquisite danc
ing made possible by the Hungarian 
National Ballet Company soloists, Alex
andra Kozmér and Zoltán Oláh. In the 
Nutcracker-pas de deux Ms. Kozmér 
was outstanding as Princess Maria; Mr. 
Oláh is a study in strength and has thai 
elite ability to affect effortless move
ment. These two classical dancers were 
there to remind us of the importance 
of the 125 year old Hungarian Ballet 
and make us yearn to visit the Opera 
House for more of the same. They did 
just that and were a treat of the first 
order.

The third section and category of 
the evening, "Stage Dance, Competi
tion Dance, Flamenco, Show Dance" 
opened with the male soloists of the 
Presidance Dance Company with Ber
talan Vari's, Hungarythm. So intrigued 
with the way in which this company 
has cultivated and integrated so many 
rhythmic themes and produced an 
original feel, I did a YouTube trip online 
to find out more.

That's the point! The Dance Pal
ette should make you want more. The 
"Dance Palette experience" should ide
ally what one's artistic appetite; create 
grounds by which we seek the danc
ers out again. I have to admit that this 
was the defining line for me. Did I want 
more or was I content to have seen just 
one performance?

Dance forms should ideally evolve 
without sacrificing its essential nature 
of detailed training nor for ego its tra
ditions that make Hungarian dance, in
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particular, such a treasure trove. Every 
generation of dancers has more chal
lenges than the previous. More ath
leticism is demanded along with the 
ever growing repertory that is known. 
And, the producers, dancers and cho
reographers know that they have more 
exposed audiences than ever before in 
history. That being said, if Presidance 
has more of the same and is able to 
extend their medium, the Blue Men 
should beware.

Finally, it is worth mentioning that 
the DANCE PALETTE artists, with a few 
minor exceptions, danced sans back
drops or extravagant multimedia as
sistance. Speaking of the Blue Men as 
one example of Las Vegas type enter
tainment and as a talented and original 
group of the first order, I have to point 
out that such international showcases 
are greatly assisted with props and 
electronics of the multi-million dollar 
order... at least that much. So, to w it
ness the DANCE PALETTE dancers equip 
themselves only with their raw talent 
made the evening all the more impres
sive. That is not to say that the produc
tion lacked any essential elements but 
that the production emphasized talent 
and talent alone. Of bells and whistles, 
smoke and ponies, there were none.

How many artists have the chance 
to showcase their skill, hone their craft 
and/or perform a premier in the set
ting offered by the DANCE PALETTE? 
In this day and age of dance variety 
shows televised throughout the world,
I can only say that the DANCE PALETTE 
stands out as an authentic experience 
that is refreshing. As a forum for testing 
new waters, "pushing the envelope", 
it's a blessing to artists who believe in 
testing the limits. This Gala is an op
portunity to take the Hungarian arts to 
unexplored levels.

From an American perspective, I 
have come to appreciate the Hungar
ian range of talent. Now, I eagerly an
ticipate this Hungarian generation as it 
continues to develop their genres and 
skill sets to new levels. Dancers should 
be reminded that they have their re
spective art forms "in their hands". 
They can maintain it (important), they 
can explore it (more important), and/or 
they can grow it (the most important). 
Hopefully, all of the artists appreciate 
the levels of importance of the DANCE 
PALETTE. As much as the audience 
loved the evening, I think everyone 
must know what I just came to realize: 
it is much more than a show!

Katherine Thiry

xcerpts

We congratulate to the 
eighty years old László Seregi

The bilingual, elegant volume 
brings close the greatest figure 
of the ballet art of our days, 
László Seregi, on the occasion 
of the artist's 80th birthday.

I am delighted to be able to pay 
tribute to you on the occasion of 
your 80th birthday, which almost 
exactly coincides w ith the 125th 
anniversary of the Hungarian State 
Opera House. Naturally, this is a 
double celebration as you have 
been living and breathing this time 
together with the Opera House. It is 
impossible to measure the debt of 
gratitude owed to you by the the
atre, and thus the entire Hungar
ian music and dance culture. With 
your commitment and creativity 
you virtually recreated the Hungar
ian ballet repertoire, staged world 
class productions and moreover, 
established a school. You have al
ways been aware that your talent 
is not only a gift, but also a respon
sibility. You danced and composed 
choreographies for decades with an 
incessant playfulness, yet with self- 
discipline and creative imagination. 
Your choreographies have been, 
and still are, performed in many 
countries from America to Austra
lia, but you have always remained 
faithful to Hungary, the Hungarian 
State Opera House, and us. On your 
birthday, it is you who deserves a 
gift, yet it is you who has given us 
more than anyone else.

I wish you many more years of 
strength, health and creative spirit!

Lajos Vass 
Director General 

Hungarian State Opera House

You have been a significant 
personality in the Hungarian and 
International ballet world for de
cades. You have always striven for 
the highest artistic standards, mu
sically, unique stage spectacle and 
dramaturgical purity -  in short: the 
perfection of creation. And you 
have excelled in this.

You have dreamed pieces and 
outstanding roles for generations of 
ballet dancers. I myself was blessed 
to dance all of those which you 
entrusted to me, and I deemed it 
a great honour to work with you 
day by day throughout my career 
in dance. It is no surprise that the 
Opera House still performs your 
choreographies to full houses.

I am thankful for your cqntinu- 
ing vigour and work w ith us. On 
the occasion of your 80th birthday 
I wish it would remain so until long 
decades.

Gábor Keveházi
Director

Hungarian National Ballet
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