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öszöntjük kitüntetettjeinket

Ő 'r im a  Primissima-chjas 

a Nemzeti Táncszínház
2009. DECEMBER 5-ÉN, A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN ADTÁK ÁT A LEG

ÚJABB príma primissima-díjakat, amelyet 2003-ban demján Sándor 
ÜZLETEM BER ÉS A VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖK

SÉGE ALAPÍTOTT. A DÍJAT A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN IDÉN IS 

T ÍZ  KATEGÓRIÁBAN ADTÁK ÁT.

A társadalmi tanácsadó testületből a szokásos évi ro
táció keretében kivált Bálint András színművész, Sárközy 
Tamás jogász, Schwajda György színházigazgató és Vince 
Mátyás, az MTI Zrt. elnöke. Helyükre Mádl Ferenc volt 
köztársasági elnököt, Kádár Béla akadémikust, valamint 
Lukács Sándor színművészt, Novák Ferenc koreográfust 
és Bánki András újságírót, korábbi Príma Primissima- 
díjazottakat kérték fel.

A magyar népművészet és közművelődés kategória 
jelöltjei idén -  már az új kuratórium szavazatai alapján 
-  Foltin Jolán koreográfus, rendező, táncpedagógus, a 
Nemzeti Táncszínház és Palya Bea előadóművész lettek. 
A kategóriánként három-három jelölt mindegyike már 
„prímának" számított, közülük került ki a nagyközönség 
szavazatai alapján egy-egy „Príma Primissima".

2009-ben a NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ vehette át a jelen
tős pénzjutalommal is járó magas kitüntetést.

A szervezők tájékoztatása alapján, a hivatalos laudáció 
szerint:

„A  Nemzeti Táncszínház 2001 óta a magyar táncművé
szet befogadó színháza, ahol a hivatásos magyar táncmű
vészet teljes spektruma megtalálható. A Nemzeti Táncszín
ház inspirálja az alkotókat új művek létrehozására, amelyek 
tovább bővítik a stílusgazdag repertoárt gyermek-, ifjúsági 
és felnőtt előadásokkal."

Ezzel a táncművészet eddigi Príma Primissima-díjasai: 
Seregi László, a Csillagszemű Táncegyüttes, Markó Iván, 
a Magyar Állami Népi Együttes és Novák Ferenc után a 
Nemzeti Táncszínház is e rangos közösség tagja.

Az ügyvezető igazgató Török Jolán és csapata további 
munkájához jó egészséget, eredményes szervezői és mű
vészi sikereket kíván a TÁNCMŰVÉSZET szerkesztősége és 
kiadói kuratóriuma!

Kálmán Tamás
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búcsúzóul

Réti Piroska
1914-2009

95 ÉVES KORÁBAN HUNYT EL AZ A NAGYON SOKAK ÁLTAL ISMERT 
ÉS SZERETETT BALETTMESTER, AKI TÁNCOSOK MEGSZÁMLÁLHA
TATLAN NEMZEDÉKÉT NEVELTE A TÁNCMŰVÉSZET MESTERSÉGÉRE 
ÉS MŰVÉSZETÉRE, ÁM EGYSZERSMIND A SZAKMA SZERETETÉRE ÉS 
EMBERSÉGRE IS. RÉTI PIROSKA MEGKAPTA A MAGYAR TÁNCPEDA
GÓGUSOK SZÖVETSÉGÉNEK NÍVÓDÍJÁT (1987), A MAGYAR TÁNCMŰ
VÉSZEK SZÖVETSÉGE ÉLETMŰDÍJÁT (2003) ÉS A TÁNC MŰVÉSZETÉRT 
DÍJAT IS (2005-BEN). AZON KEVÉS BALETTMESTER EGYIKE, AKIT A 
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEMRENDJÉNEK KISKERESZTJÉVEL IS 
K ITÜNTETTEK. UGYANAKKOR Ő MAGA IS DÍJAT ALAPÍTOTT, MÉG
HOZZÁ ABBAN AZ IDŐBEN, AMIKOR A VIDÉKI ÉS FŐVÁROSI AMA
TŐR BALETTOKTATÁS ELISMERTSÉGE MÉG IGENCSAK NÉLKÜLÖZÖTT 
MINDEN „HIVATALOS" ELISMERÉST!

„Réti Piroska végtelenül szerény, nagy szakmai tudású 
és sok tapasztalattal rendelkező mester, aki szinte minden 
alkalommal a háttérből figye
li a mesterek munkáját. Őt 
magát soha nem engedi ün
nepelni, pedig az általa tör
tént felajánlás (a Réti Piroska 
Balettpedagógusi Nívódíj) 
sokaknak szárnyakat adott a 
további munkához." -  emlé
kezik a mesternőre Szilágyiné 
Katona Olga abban a könyvé
ben, amelyben a Réti Piroska 
Nívódíjjal kitüntetett amatőr 
balett mesterek interjúit gyűj
tötte össze, emléket állítva a 
nehéz, de szépséges „táncté
rítői" hivatásnak.

A mesternővel a kö
tetben maga a szerző, az 
1992-ben díjazott Szilágyiné 
Katona Olga készített inter
jút, amelyből különös, iz
galmas pályakép rajzolódik 
ki: hogyan lett az operaház 
balettnövendékéből képzett 
akrobata, aki később megjár
ta Bécset és Ankarát, de Kai
róban is fellépett Faruk Király 
esküvőjén...

Réti Piroska a háború után A fotó Kertész A9! tulajdon 
elvégezte az Állami Balett In-
tézet pedagógusképzőjét is, majd elfogadta a felkérést 
abba a balettmunkaközösségbe, Budapesten, a Jókai té
ren, ahol szinte a halálig tanított. Kedves kollégája, Juhász

Mária ugyancsak nagy szeretettel és nosztalgiával emlé
kezik vissza rá, hiszen hosszú éveket töltöttek együtt, ren

geteg tehetséges növendéket 
nevelve táncossá a legendás 
Jókai Táncstúdióban.

Réti Piroska nemcsak a 
tanítványoknak, az önfejlő
désnek és a továbbképzések
nek szentelte életét. Kollégái 
munkáját, munkásságát is jól 
ismerte. Ennek is köszönhe
tő, hogy -  a hazai viszonyla
tok között igencsak szokatlan 
módon -  a kilencvenes évek
ben létrehozta a Réti Piroska- 
Balettpedagógusi Nívódíjat a 
klasszikus balett területén ki
magasló eredményeket felmu
tató balettmesterek részére.

Ez a díj -  alapítói elvárása 
szerint -  az amatőrök körében 
folytatott eredményes tevé
kenységet honoráita-honorál- 
ja, és, hogy méltó helyre 
kerüljön, arról a díjat évről 
évre odaítélő Táncpedagógu
sok Országos Szövetsége gon
doskodik.

A kollégák, a régi s a jövő
ben kitüntetett Réti Piroska-dí- 
jasok a sokszáz volt növendék
kel együtt biztosan megőrzik 

egy csupaszív, a szakmát értő és szerető balettpedagógus 
emlékét. Nyugodjék békében.

Kaán Zsuzsa
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H O N  VED 
EGYÜTTES 
BUDAPEST

Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1087 Budapest Kerepesi út 29/b. • Postacím: 1581 Budapest Pf.: 28 
Telefon: 314-06-63 • Fax: 334-37-72 • www.honvedart.hu

A HONVÉD EGYÜTTES 2010. JANUÁRI PROGRAMJA
JANUÁR 11. 9:00. 14:00 • JANUÁR 12. 9:00, 14:00 JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ, TATABÁNYA 
JANUÁR 13. 10:00 •  JANUÁR 19. 10:30 JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ, TATABÁNYA

Zene-bona, szana-szét
A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása

Közreműködik M. Simon Andrea és Chován Gábor • Szerkesztő-rendező: Foltin Jolán, Novák Eszter 
A mai kisgyermekek mindennapjaiban egyszerre megférnek a hagyományos gyermekdalok és játékok, a számítógépes nyelvezet, 
régi mesék és új történetek, a csuhé baba és a kindertojás, a körülöttük lévő világ modern elemei. Ezt az új összhangot keresik a 
mai költők gyermekszemüveggel írt, friss versei és a táncosok ritmusjátékai -  sok-sok zenével és tánccal.

JANUÁR 16. 19:30 MŰVÉSZETEK PALOTÁJA, NEMZETI HANGVERSENYTEREM, BUDAPEST

Schönberg: Mózes és Áron -  a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadása
A Nemzeti Filharmonikusok és a Miskolci Operafesztivál közös produkciója 

Közreműködik: a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás), a Budapesti Énekes Iskola Kórusa (karigazgató: Bubnó Tamás), 
a Honvéd Férfikar (betanító karnagy: Riederauer Richárd) • Vezényel: Kocsis Zoltán • Rendező: Nemzeti Filharmonikusok

JANUÁR 22. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Kalotaszeg
A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása

Az „Élő Martin Archívum" című sorozat első darabját, „Bonchida háromszor" címmel mutatta be az együttes. Követve a fárad
hatatlan néprajzkutató, Martin György (1932-1983) táncfilmezéseinek útvonalát, Kalotaszeg címmel folytatták a sort, ezzel is 
tisztelegve a nagyszerű tudós megismételhetetlen munkássága előtt.

Zenei szerkesztő: Árendás Péter • Rendező- koreográfus: Zsuráfszky Zoltán

JANUÁR 23. 19:00 APÁCZAI CSERE JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, SOLYMÁR

A Honvéd Férfikar ünnepi hangversenye a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Vezényel: Riederauer Richárd

JANUÁR 26. 10:30, 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Lúdas Matyi
A Honvéd Táncszínház előadása • Zene: Rossa László • Dalszöveg: Novák Péter • Dalok: Jiling Jácint 

A Honvéd Táncszínház színpadán igazát kereső Lúdas Matyi sokban különbözik eredeti önmagától: a debreceni költő-botanikus, 
Fazekas Mihály majd' kétszáz éves költeményének örökifjú hősétől. De ami nem változott: a színpadon is győz az igazság.

Koreográfus-rendező: Novák Ferenc

A HONVÉD EGYÜTTES 2010. FEBRUÁRI PROGRAMJA
FEBRUÁR 3. 10:30, 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Csipkerózsika
A Honvéd Táncszínház előadása

A közismert Grimm-mese színpadi megfogalmazásában Csipkerózsika klasszikus története elevenedik meg. A darab érdekessége, 
hogy a táncok mellett minden elhangzó szöveg és felcsendülő dallam a tradicionális magyar folklór elemeit használja fel.

Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán

FEBRUÁR 7. 10:30, 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST
FEBRUÁR 11. 10:30, 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

János vitéz
A Honvéd Táncszínház előadása

A magyar irodalom „örökzöld" remeke, a János vitéz számtalan formában kelt új és új életre, mióta 1844-ben Petőfi Sándor meg
írta Kukorica Jancsi és lluskája hányatott sorsát-szerelmét. A Honvéd Táncszínház szerzőgárdája „tiszteletlenül tisztelve" Petőfi 
eredeti művét, sajátságos zenés-táncos mesejátékot alkotott -  sokféle folklórelemmel és vérbő humorral.

Rendező: Novák Ferenc

FEBRUÁR 20. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Asszonyok könyve
Foltin Jolán alkotói estje

Közreműködik a Honvéd Táncszínház • Zeneszerző: Kiss Ferenc
„A  90-es évek elején egyik meghatározó olvasmányélményem volt Nagy Olga néprajzkutató munkája, az Asszonyok könyve, 
melyben parasztasszonyok drámai vallomásait gyűjtötte össze életükről. Azonos címmel akkoriban született meg a táncjáték. 
'Lapjai' a magyar néptánc és népzene gazdag kifejezési lehetőségeivel íródtak. Újabb táncaim is a női lét szépségeiről, sokszor 
keserves, de felemelő pillanatairól szólnak." — vallja Foltin Jolán.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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FEBRUÁR 23. 15:00, 19:00 MŰVÉSZETEK PALOTÁJA FESZTIVÁLSZÍNHÁZ, BUDAPEST

A Tenkes kapitánya
A Honvéd Táncszínház előadása

A táncjátékai azonos című történelmi kalandfilm meghatározó szerepet tö ltö tt be a magyar televíziózás történetében. Az 1964- 
ben készült film -  mint a Magyar Televízió első sorozata -  óriási népszerűségre te tt szert. A film forgatókönyvéből kiindulva -  Örsi 
Ferenc forgatókönyve nyomán Vincze Zsuzsa által színpadra írva -  a Honvéd Táncszínház produkciója megidézi a kuruc kor 
legendás személyeit, zenei- és mondavilágát.

Zeneszerző: Sebő Ferenc • Koreográfus-rendező: Zsuráfszky Zoltán

FEBRUÁR 25. 10:30, 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Zene-bona, szana-szét
A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása

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

A HONVÉD EGYÜTTES 2010. MÁRCIUSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 6. 10:30, 15:00 
MÁRCIUS 10. 15:00
MÁRCIUS 24. 15:00

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA FESZTIVÁL SZÍNHÁZ, BUDAPEST 
KULTURÁLIS ÉS KONFERENCIA KÖZPONT, KECSKEMÉT

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, MARTFŰ

János vitéz
A Honvéd Táncszínház előadása • Rendező: Novák Ferenc

MÁRCIUS 11. 10:30, 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Tündérmese
A Honvéd Táncszínház előadása

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Jánoska, aki megelégelte két testvére gonoszkodását és elindult szerencsét próbálni... 
így kezdődik a mese a jó Tündérről. Segítségével a nézők még sok más mesehőssel is találkozhatnak.

Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán

MÁRCIUS 14. 20:00 PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA

Szerelmes szabadság -  A Ghymes együttes koncertje
Közreműködik a Honvéd Táncszínház

MÁRCIUS 17. 15:00, 19:00 MŰVÉSZETEK PALOTÁJA FESZTIVÁL SZÍNHÁZ, BUDAPEST

A  Tenkes kap itánya
A Honvéd Táncszínház előadása

Örsi Ferenc forgatókönyve nyomán színpadra írta: Vincze Zsuzsa 
Zeneszerző: Sebő Ferenc • Koreográfus-rendező: Zsuráfszky Zoltán

MÁRCIUS 18. 19:00 STEFÁNIA PALOTA OVÁL TEREM, BUDAPEST

A Honvéd Férfikar önálló bérletsorozatának első előadása
A Bartók-Pásztory Ditta-díjas kórus önálló bérletsorozattal jelentkezik. Magyarország egyetlen hivatásos férfikara a koncertsoro
zatban a férfikari irodalom legszebb nemzetközi és magyar műveinek bemutatására vállalkozik.

MÁRCIUS 21. 10:30 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Zene-bona, szana-szét
A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása

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

MÁRCIUS 23. 20:00 MŰVÉSZETEK PALOTÁJA, NEMZETI HANGVERSENYTEREM. BUDAPEST

Én leszek a játékszered
Palya Bea lemezbemutató koncert -  Közreműködik a Honvéd Férfikar • Budapesti Tavasz Fesztivál

MÁRCIUS 25. 10:30, 15:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

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

MÁRCIUS 26. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Mezőség (Élő Martin Archívum V.)
A Honvéd Táncszínház és zenekara előadása

Mezőség hullámos dombjait néhányan Erdély „Holt-tengerének" nevezik. A műsor a belső-mezőségi falvak táncait, dalait (Kallós 
Zoltán gyűjtéseiből), és a magyarpalatkai zenészek muzsikáját mutatja be. • Rendező-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán

MÁRCIUS 27. 19:00 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ, BUDAPEST

Kedvenc táncosaim... Tata bemutatja
Közreműködnek a Honvéd Táncszínház táncosai és zenészei

A Színházi Világnapon Novák Ferenc koreográfus, rendező az autentikus táncok gyűjtéséhez kapcsolódó személyes élményeit, ked
ves történeteit osztja meg a nézőkkel. Az egyes történetek között pedig kedvenc táncosai adják elő a szóban forgó táncokat.

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

név

irányítószám város, község

út/utca/tér házszám

telefon/fax

aláírás

Kiadó: Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány

Személyes adatait csak arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük. Nevének 
és címének felhasználását addig az időpontig tekintjük folyamatosnak, amíg Ön 

levélben nem kéri adatainak törlését nyilvántartásunkból.

*A szelvényt fénymásolás után kitöltve is elfogadjuk.

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

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

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

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

szerzői jogvédelem alatt áll.

;— " *\
Állandó munkatársak:

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

Kővágó Zsuzsa, László Zsuzsa, Mátai Györgyi,
M. Nagy Emese, Truppéi Mariann, Wagner István

Külföldi tudósítók:
Forrai Éva (Anglia), Nádasi Myrtil I (Anglia),

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

Állandó fotósok:
Kanyó Béla, Mezey Béla, Rollinger Károly 

Grafikus: Bottyán Marianna
V _________________________ _ _________________________ >

Kedves Olvasók!
Aktuális lapszámunk részleteivel

a www.tancelet.hu
webcímen is találkozhatnak.

Olvasók!
A 2009. 4-ES SZÁMUNKBAN 
BIZALMAT SZAVAZTAM A 
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
ÚJ TÁNCKOLLÉGIUMÁNAK! 
SAJNOS, CSALÓDNOM 
KELLETT. EZ A KOLLÉGIUM 
VALÓJÁBAN TELJESEN EL 
AKARTA LEHETETLENÍTENI A 
LAP TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉT. 
AZ ALÁBBIAKBAN 
BETŰAZONOSAN TESZEM 
KÖZZÉ AZT A LEVELET, 
AMELYET DR. HILLER ISTVÁN 
MINISZTERNEK ÍRTAM, AKI 
AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN -  
TEHÁT MÁR KÉTSZER IS -  AZ 
NKA ELLENÉBEN ÉS 
A LAP ÉRDEKÉBEN HOZTA 
MEG DÖNTÉSÉT. VAGYIS 
MEGMENTETTE A LAPOT A 
LÉTBIZONYTALANSÁGTÓL. 
EZÉRT A KÖZELMÚLTBAN 
KÉNYTELEN VOLTAM 
HARMADSZOR IS AZ Ő 
KEZÉBE TENNI A 2010. ÉVI 
TÁMOGATÁS ÜGYÉT.
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/Aktuális
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Dr. Hiller István miniszter úrnak

Tisztelt Miniszter úr!
Legnagyobb sajnálatomra szíves tudomására 

kell hoznom, hogy az NKA megújított Tánckollé
giuma meghozta a 2009. év legelszomorítóbb és 
legátlátszóbb döntését: a 41. évfolyamába lépő 
TÁNCMŰVÉSZET című szaklap 2010. évi 6 számának 
megjelentetéséhez megtagadta a támogatást!

Ezzel a valójában politikai döntéssel (!) a „Nem
zeti" és nem a „Kortárs" Kulturális Alap -  a neve 
ellenére -  azt a lapot akarja tönkretenni,

-  amelyik az ország legpatinánsabb és legrégibb tánc
lapja!

-  Amelyik tartalmilag csak a táncosokkal foglalkozik és 
ezzel a magyar táncdokumentáció zászlóshajója!

-Am elyik tematikailag a vezető társulatok, a tánctörté
net és a táncpedagógia egyedüli letéteményese!

-  Amelyik a táncról is író lapok közül az ország legtöbb 
könyvtárába ju t el!

-  Amelyiknek a legnagyobb a példányszámai
-  Amelyet az egész ország táncszerető közönsége és 

táncrajongói ismernek]
-  Amelyiknek két fővédnöke az ország két Príma 

Primissima-díjas táncművész-koreográfusa: Markó Iván 
és Seregi László!

-  Amelyinek saját gálaestje van a Magyar Állami Ope
raházban 1991 óta!

-  Amelyiknek saját díja van 1993 óta, és a Kossuth- 
díjas Pauer Gyula bronzszobrából 70 db került nyilváno
san a legjobb táncosok és társulatok birtokába!

-  Amelyikben a legtöbb színes és szakmailag hiteles 
fotó van!

-  Amelyik az egyetlen a táncról is író lapok közül, ame
lyikben mértékadó intézmények, cégek, illetve esemé
nyek hirdetnek: a SANSHA, a Világsztárgála, a MŰPA, az 
Operabál, a Herend, vagy a Törley stb. (Kérdezem: mi ez, 
ha nem a színvonal bizonyítéka?)

-  Amelyik 1991-es megújulása óta kötelességének 
tartja a magyar táncművészet értékeinek megőrzését és 
a magas színvonalú új eredmények népszerűsítését!

-  De amelyik nem tűri sem a kóklerkedést -  az írások 
stílusát, építkezését és publicisztikai minőségét illetően, 
sem a dilettantizmust -  az értékelések tárgyát képező 
előadói és koreográfusi teljesítményeket illetően!

-  Amelyik a balettművészet, a néptáncművészet és 
általában a színpadi táncművészet kiválóságainak folya
matos fórumot teremt a médiajelenlétrel

-  Sőt, amelyik még a kortárs tánccal is foglalkozik, ha 
ebben az ágazatban valami figyelemre méltó táncmű 
születik!

-  De amelyik nem tartja feladatának, hogy minden
nel és mindenkivel foglalkozzon, csak azért, mert „ú j" ! 
Miközben egyértelmű, hogy az illető vagy a szóban 
forgó „alkotás" kiforratlan, silány, színvonaltalan, a va
lódi tánctudást nélkülözi, továbbá gyakran erőltetett, 
koncepciótlan, a dramaturgiája rossz, művészi értéke 
pedig legalábbis kétséges!

Tény, hogy az ilyen „művek" és „alkotóik" ebben a 
lapban az igazi művészektől és a művészileg-esztétikailag 
értékes alkotásoktól nem vehetik el a helyet!

Tisztelt Miniszter úr!
A korábbi években már kísértett annak az elva

kult véleménynek az árnya, amit jelenleg a mostani 
NKA Tánckollégium már nyíltan képviselt!

Sajnos, az élén egy olyan hölgy áll, aki a tánc
művészetben egyáltalán nem járatos, hiszen eddigi 
pályája során -  a Trafóból indulva -  a kortárs szín
házat képviselte, és jelenleg is a Nemzeti Színház 
nemzetközise.

Mindez -  bár a szakmai hitelességet megkérdője
lezi ugyan -  mégsem számítana, ha elnöki feladat
körét nem mindjárt egy ennyire negatív döntéssel 
kezdte volna.

Mivel sajnos Harsányi elnök úr sem talált módot a 
kollégiumi döntés megváltoztatására (noha erre mindkét 
pályázati ajánló: Seregi László, illetve a két legnagyobb 
magyar táncművészeti ernyőszervezet -  a Magyar Tánc
művészek Szövetsége és a Professzionális Táncművészek 
Egyesülete elnökei: Mihályi Gábor és Keveházi Gábor 
közösen is kérték!), ezért csak Önt kérhetem meg 
ismét -  mint már az elmúlt két évben is -  arra, hogy 
segítsen!

A Tánckollégium -  az internetes adatok szerint -  
csaknem 30 millió Ft-ot osztott szét. Ebből -  sokunk 
véleménye szerint -  érdemben kellett volna jutnia a 
TÁNCMŰVÉSZET-nek is. Sajnos, már hivatalosan is tu- 
dom-tudjuk, hogy nem így történt. Ezért fordulok Önhöz 
azzal a kéréssel, hogy az NKA Tánckollégiumától kérel
mezett

10.000.000,- Ft-ot
az Ön miniszteri keretéből kaphassa meg az ország 

szaklapja -  a magyar táncértékek védelmében, a jövő 
táncművészete védelmében, továbbá az olvasók és az 
előfizetők örömére.

MELLÉKELTEN küldöm el Önnek azt a támogatói kérel
met, amit a balett, a színpadi tánc és musical, a néptánc, 
valamint a szakmai utánpótlást képző két legnagyobb 
professzionális intézmény vezetői írtak alá:

Seregi László, Sárközi Gyula, Zórándi Mária és 
Novák Ferenc.

Ha ők sem a „szakma igazi képviselői", akkor vajon 
kik azok ebben a gyönyörűséges művészeti ágban?

Tisztelt Miniszter úr!
Bízunk körültekintésében és bölcsességében!
Válaszát várva, tisztelettel:

Kaán Zsuzsa
tánctörténész, kritikus, 

a TÁNCMŰVÉSZET főszerkesztője, a kiadói alapítvány 
kuratóriumi elnöke.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt és 
a Magyar Köztársaság Tiszti keresztjének birtokosa;

Aranytollas újságíró
Budapest, 2009. december 20.

I

Lapzártakor érkezett a hír, hogy dr. Hiller István 
a kért összeg egy részével támogatni kívánja 
a Táncművészet 2010-ben megjelenő számait. 
Olvasóinknak, előfizetőinknek és hirdetőinknek 
tehát nem kell nyugtalankodniuk, hamarosan 
kézbe vehetik a 2010/1. számot is. (A Szerk.) A 
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. //z embereknek szüks
SEREGI LÁSZLÓ, A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ VEZETŐ KOREOGRÁFUSA 
ÉS JELENKORI NEMZETI BALETTREPERTOÁR MEGTEREMTŐJE 1985-BEN AL
KOTTA MEG ELSŐ SHAKESPEARE-REMEKÉT: A RÓMEÓ ÉS JÚLIÁT. AZÓTA 
HUSZONÖT ÉV TELT EL. AZ ELMÚLT ÉVEK ÚJ BEÁLLÓI ÉS A KÉT CÍMSZEREP 

SZÁMOS H ITELES MEGFORMÁLÓJA UTÁN 
-  2010. JANUÁR 13-ÁN -  SIMON ISTVÁN ÉS 
FELMÉRY LILI DEBÜTÁLÁSÁVAL -  ISMÉT EGY 
ÚJ, IDEÁLIS PÁROS FELFEDEZÉSÉNEK LEHETTÜNK 
TANÚI. KETTŐJÜK BEÁLLÁSA A NEGYEDSZÁZA
DOS REPERTOÁRELŐADÁST VISSZAREPÍTETTE A 
PREMIER IDEJÉRE ÉS HŐFOKÁRA; A LEGENDÁS 
PREMIERSZEREPLŐK: LŐCSEI JENŐ ÉS VOLF 
KATALIN ALAKÍTÁSÁT IS FELIDÉZVE.

SIMON ISTVÁN (22) 2007 ÓTA A DRESDEN SEMPEROPER BALLETT SZÓLIS
TÁJA, FELMÉRY LILI (18) A 2008-AS PRIX DE LAUSANNE EZÜSTÉRMESE, A 
NŐI KATEGÓRIA ELSŐ HELYEZETTJE. A KÖZÖS INTERJÚRA A DEBÜTÁLÁS 
MÁSNAPJÁN, MÁSODIK ELŐADÁSUK ELŐTT KERÜLT SOR -  MÁR FESZÜLT
SÉGMENTES, OLDOTT HANGULATBAN.
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-  Budapest, Lausanne, London, 
Budapest -  ezek az állomások egy 
még szinte kiskorú balettnöven
dék életében. És máris az álom
szerep: Júlia a Seregi-balettben. 
Hogyan történhetett meg mindez 
alig két év leforgása alatt? -  kér
dezem elsőként Felméry Lilit.

F. L.: 2008 januárjában a Lausanne-i 
Nemzetközi Balettverseny második 
díjával együtt, ami az első női helye
zéssel jelentett egyet, egy ösztöndíjat 
is nyertem valamelyik világszínvonalú 
balettképző intézménybe. A verseny 
igazgatósága a választásomra bízta, 
hogy ezt a lehetőséget egy éven ke
resztül hol veszem igénybe. A magam 
részéről leginkább Londonban szeret
tem volna továbbtanulni.

-  A Royal Ballet Schoolnál, azaz 
a Királyi Balettiskolában.

-  Igen, és ez meg is valósult! Ami
kor pedig 2008 karácsonyára haza
jöttem, máris a budapesti Operaház 
ösztöndíjasa lettem. így eldőlt, hogy a 
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2009/10-es évadban már táncolhatok 
is a Magyar Nemzeti Balett együttesé
ben. Szó esett Júliáról, és most valóra 
is válhatott.

-  Dvorszky Erzsébet, majd Dó
zsa Imre növendékeként 2010 
júniusában fejezed be a Táncmű
vészeti Főiskolát. Az Operaházzal 
azonban máris van egy előszerző
désed?

F. L.: Igen. A 2010/11-es évadtól 
kezdve tagja is lehetek a társulatnak. 
A magam részéről szeretnék is ide
szerződni.

-  Ez a legszebb mondat, amit 
csak hallhattam tőled! Mert az 
előadás láttán csak azt kívánha
tom: maradj itt, és maradj a mi
énk! De vajon ez azt jelenti, hogy 
rögtön szólószerződéssel kerülsz 
az Operaházhoz? Eszerint máris 
rendhagyó a karrier, ami számod
ra körvonalazódni látszik.

F. L.: Remélem, rendhagyó is ma
rad! Feltéve persze, hogy a hozzám

INTERJÚ

fűzött reményeket be is tudom vál
tani! A képesítő vizsgám februárban 
lesz, az esti előadás után már arra ké
szülök, és bízom abban, hogy kapok 
szerződési ajánlatot.

-  Simon István viszont már a fel
nőtt szólisták életét éli, méghoz
zá a Dresden SemperOper Ballett 
társulatában. Macher Szilárd nö
vendékeként és egy sikeres vizs
gakoncert után, miért szerződtél 
azonnal külföldre?

S. I.: Amikor végeztem a főisko
lán, néhány problémával küzdöttem 
magamban. Nem voltam elég maga
biztos, és attól tartottam, hogy nem 
tudnék megfelelni az itteni elvárá
soknak. Ugyanakkor szerettem volna 
még tanulni, szakmailag fejlődni, és 
kipróbálni modern vagy kortárs stílu
sokat is. Úgy éreztem, el kell mennem, 
hogy lelkileg és fizikailag is megerő
södjek. Ezért fogadtam el a drezdai 
ajánlatot.

-  Hogyan alakult a pályakezdés?
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•  •

S. I.: Első évben lett egy nagyon 
komoly sérülésem, amiből nehéz volt 
felépülnöm. A rehabilitációnak nem 
volt semmi műtéti lehetősége, csak a 
konzervatív terápia. Hatala Boglárka 
volt az, aki kiállt mellettem, és vállalta, 
hogy sok mindent feláldoz azért, hogy 
mielőbb visszatérhessek a szakmába.

- Miért? Ez kérdésessé vált csak 
egy pillanatra is?

S. I.: Sajnos, igen. Ezért naponta 
kétszer két órát erősítettünk; meg
felelően kellett táplálkoznom, és az 
életemben mindent precízen a helyé
re kellett tennem. De túljutottam a 
holtponton, és a második szezontól 
kezdve már egyetlen balettórát sem 
hagytam ki a Drezdai Operában! Úgy 
érzem, sokkal profibb lettem. Meg
erősödtem, magabiztosabb vagyok, 
és készen állok arra, hogy Budapesten 
is meg tudjam mutatni magam.

-  Épp előző lapszámunkban 
számoltunk be arról, hogy 
a drezdai Hattyúk tavában 
milyen remek teljesítményt 
nyújtasz a herceg barátjaként. 
Kaptál-e olyan feladatot is, 
ami egyenesen a Rómeó előz
ményének tekinthető?

S. I.: Az elmúlt három évad 
sok fontos szerepe közül leg-
inkább John Cranko: A mák- 't- '-  
ráncos hölgy című balettje, 
s benne Lucenzio szerepe 
készítette elő Rómeót. Ez 
vezetett be Shakespeare 
világába. Ez adott ízelítőt 
abból, hogy milyen sze
relmesnek lenni a színpa
don; hogyan kell bánni 
egy lánnyal, s hogy 2-3 
felvonáson át hogyan 
tud az ember jelen 
lenni, sőt, expresszív is 
maradni minden pilla
natban.

-  Lili, számodra 
mikor kezdődtek a 
betanító próbák?

F. L : 2009 júniu
sában, Hágai Katalin 
művésznő segítsé
gével, aki júliusban 
is maximális erővel 
és akarattal azért

dolgozott, hogy nekem ez sikerüljön. 
Akkor már Bajári Levente is a segítsé
gemre sietett, és az összes próbámon 
ő lett a partnerem.

-  Még a pás de deux-ket is vele 
tanultad meg?

F. L.: Igen, a közös játékoktól az 
emelésekig. így már a nyár közepére 
szinte az egész darabot tudtam: né
hány kisebb részletet leszámítva, a 
fejemben s a „lábomban", azaz a lé
péssorozatokban is megvolt minden. 
Igazi partneremmel, Istvánnal pedig 
kb. az előző hónapot dolgoztuk végig 
együtt.

-  A társulat mennyire segített?
F. L.: Rengeteg erőt, biztatást kap

tam. Mindenki folyamatosan mellet
tem állt, hogy a próbák végkifejlete 
a lehető legjobb legyen. A szerep 
szerinti mamám,

Seregi-Prokofjev: Rómeó és Júlia 
Rómeó: Simon István, Júlia: Felméry Lili 

Fotó: Kanyó Béla

papám is bejött a próbákra, és segí
tett. Ám akiknek a legnagyobb há
lával tartozunk, az Kaszás Ildikó és 
Seregi László, akik az Istvánnal való 
közös munkánk idején kapcsolódtak 
a próbafolyamatba.

-  Instrukciókkal? Csiszolások
kal? Finomításokkal?

F. L.: Igen, mégpedig a legapróbb 
részletekig -  a szerep lelki oldalát is 
beleértve. Remélem, hogy „az ö Júliá
já t” életre is tudtam kelteni. Máris sze
retném megragadni az alkalmat, hogy 
Seregi Lászlónak köszönetét mond
jak. Ha ő nem hajt fejet, akkor nem 
táncolhattam volna el a szerepet. És 
természetesen köszönettel tartozom 
Keveházi Gábor balettigazgatónak is, 
akitől a lehetőség származik, s aki fel
vállalta, hogy ilyen korán „bedobjon a 
mélyvízbe"!

-  István, téged hogyan ért a fel
kérés? Táviratot kaptál? E-mailt, 
telefonhívást?

S. I.: Nagyon boldog vagyok, hogy 
a Magyar Állami Operaházban 

táncolhatok. Hágai Katalintól 
kaptam a meghívást. Tavaly 
nyáron találkoztunk, akkor 
beszéltük meg a részleteket, 
majd a drezdai igazgatóm
mal, Aaron S. Watkinnal is 
megterveztük. Örült, hogy 

lehetőséget kaptam egy újabb
komoly tapasztalatszerzéshez. 
Mielőtt hazajöttem, videóról már 
egyedül megtanultam, amit le

hetett. Budapesten pedig egy 
egész csapat foglalkozott 
velem, velünk: Hágai Ka

talin, Kaszás Ildikó, Bajári 
Levente. Hosszúak voltak 

a próbák, de gyorsan vé
geztünk a betanulással. 

Amikor pedig Seregi 
is bekapcsolódott a 
munkába -  hiszen 
gyakran látogatta 
és olyankor ő is 
vezette a próbá
kat -, az engem 
is fantasztiku
san inspirált és 

motivált. Cso
dálatos, aho

gyan precíz
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színházi meglátásaival, egyetlen meg
jegyzéssel, mondattal meg tudta adni 
a jelenet ízét s a mozdulat pontos 
célját, okát. Egy-egy instrukciója akár 
egy életre is szólhat.

-  Lili, növendék létedre már jól 
ismerted Júlia szerepét?

F. L.: Hogyne, hisz' ez volt az egyik 
szerepálmom! Már csak ezért is néz
tem és csodáltam évek óta minden 
Júliát: Volf Katalint, Hágai Katalint és 
Popova Aleszját.

-  Azt hiszem, példásan beillesz
kedtél a nagy elődök sorába. De 
a magad módján ki is emelkedtél 
közülük, mert te vagy a legfiata
labb, aki ezt a szerepet valaha is 
eltáncolta.

F. L.: A legnagyobb kihívás az volt, 
hogy lélektanilag meg tudjam for
málni a figurát. Mert még soha nem 
volt olyan feladatom, amelyben meg 
kellett teremteni egy személyiséget, 
és végig is kellett vezetni egy hosszú 
úton.

-  Megrendítő volt, ahogyan két
ségbe estél; ahogyan Rómeóval

-  elvesztése miatt -  viselkedtél. 
Épp, amilyenre Seregi álmodta. 
Csakis a fiatalság, a szerelemfél
tés szertelensége indokolhatja az 
ilyen pillanatokat. Hiszen ezek a 
Shakespeare-hősök kamasz gye
rekek...Ezért is ad Seregi tánc köz
ben annyi plusz feladatot; használ 
játékot, humort s megannyi esz
közt. Ezalatt viszont nektek tánc
technikai bravúrokat kell megol
dani.

S. I.: Számomra például a színpadi 
próbán derült ki, hogy a variáció után 
mit jelent Capuleték kertjében fel
futni a fára. A termi próbákon ekkor 
pihentem ki magam, de a színpadon 
máris leereszkedik velük az erkély, és
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kezdődik a szerelmi pás de deux.... 
Nagyon izgultam, hogy miközben 
ölelkezünk és csókolózunk, hogyan 
fogunk leérkezni a földre, és hogyan 
fogom Lilit kiemelni. Szerencsére zök
kenők nélkül sikerült.

-  Melyek a különösen kedves 
jelenetek?

F. L.: Nem tudnék kiválasztani 
egyetlen részletet sem. Az egészet 
szeretem!

S. I.: Egyik kedvenc jelenetem a 
vívás, de valójában számomra is az 
egész balett kedves!

-  Lili, a londoni tanulóév alatt 
biztosan sok előadást megnéztél. 
Milyen darabok tetszettek ott a 
leginkább?

F. L: Ámulatba ejtő a Manón 
a Covent Gardenben. De sikerült 
Szentpétervárott, a Mariinszkij- 
színházban, a Lavrovszkij-féle Rómeó 
és Júliát is megnéznem. Óriási él
ményt szerzett az is.

-  Mivel szintén nagyszerű elő
adás. Alapmű, amelyhez képest 
Seregi egy egészen más előadást 
tudott alkotni.

S. L: Érdekes, hogy Seregitől A 
makrancos Kata is mennyire más, 
mint John Cranko műve. Nemcsak a 
zene táncolhatóbb, kifejezőbb, de a 
dramaturgiája is sokkal jobb.

-  Nekem is ez a véleményem. 
Szerinted miért?

S. I.: Mert Crankoéhoz képest 
érzelmileg sokkal gazdagabb és 
drámaibb. Ott az érzések el vannak 
bagatellizálva. Ott fel sem tűnik, hogy 
Katherina egy mélyen érző nő; csak 
az látszik, hogy dühös, mígnem ne
vetség tárgyává válik. Sereginél érzel
mileg sokkal mélyebb a darab.

-  Pontosan, hisz a lány szólója is 
erről szól: azért fél a házasságtól,
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mert úgy érzi, elveszti majd a sza
badságát és önmagát. Ezért esik 
kétségbe.

S. I.: Petruchio egyénisége is sok
kal árnyaltabb. Bár először tényleg a 
pénzért akar nősülni, de amint meg
látja Katát, beleszeret. így sokkal logi- 
kusabb a koreográfusi építkezés.

-  Egyetértek. De térjünk visz- 
sza a Rómeóra...Hiszen arról még 
nem is esett szó, hogy egymással 
hogyan dolgoztatok?

F. L.: István már sok szerepet tán
colt, jeles partnernőkkel. így elsősor
ban önmagámmal szemben voltak 
magas elvárásaim. Hisz' mégis csak 
egy növendék vagyok, kevés szakmai 
tapasztalattal. Szerettem volna István 
számára megfelelni mind a lelki, ér
zelmi dolgok, mind a technika szem
pontjából.

-  István, mit szólsz ehhez? Sike
rült ez Lilinek?

S. I.: Szerintem tökéletesen. Lili a 
betanulások során nyitott volt és lel
kes. Kezdetben talán érzelmileg kicsit 
nehéz volt kapcsolódnunk egymás
hoz, de később ez is sikerült. Nagyon 
jó volt a kommunikációnk. Próbák 
után is sokat beszélgettünk. Egy al
kalommal konkrétan szóbahoztam, 
hogyan is tudnánk megnyílni egymás 
felé. Mert szerintem a nézőnek az 
az igazán érdekes a színpadon, ami 
kettőnk között történik, és nem az, 
amit külön-külön csinálunk. Másnap
ra azután Lili annyira megváltozott, 
hogy egészen zavarba hozott!

-  Zavarba jöttél? No hiszen! Lili, 
emlékszel erre?

F. L.: Tényleg volt egy ilyen beszél
getésünk. Biztosan erre is szükség volt 
ahhoz, hogy közelebb kerüljünk egy
máshoz. Ezt a shakespeare-i utat vé
gül is úgy kellett megtennünk, hogy 
a nézőnek ne lehessen nüansznyi hi
ányérzete sem Seregi László Rómeójá
nak és Júliájának érzelmei felől.

S. I.: Pedig ez egy nagyon hosszú 
út, hiszen ez a két szerelmes az életét 
is odaadja a másikért. A közönségnek 
mindezt látnia kellett, és el is kellett 
hinnie!

-  Amit a tegnapi premieretek 
után mondtam, és amit a teljes 
társulatra is értettem, ma is igaz: 

„Ez az előadás olyan magas színvo
nalú volt, hogy akár Londonban is 
lemehetett volna!" Ezerkétszázan 
tombolva ünnepeltek benneteket. 
Aki ott volt, életre szóló élmény
nyel mehetett haza. Táncközéle
tünkben mégis arról folyik a vita.



£ két hangra
hogy korszerű-e a balett, vagy 
csak a kortárs táncé a jövő? Lili, 
vajon a 18 éveddel és a tegnapi 
teljesítményeddel, korszerűnek 
érzed magad?

F. L.: Én csak azt tudom, hogy min
den nap ugyanolyan maximalizmussal 
megyek be a terembe, és olyan mű
vészi alázattal, ami elengedhetetlen 
ehhez a szakmához. Remélem, hogy 
ez az elhivatottság a továbbiakban 
is úgy működik majd bennem, hogy 
előre vigyen a pályán, és sikereket ér
jek el.

-  És te, István?
S. I.: A nézők szempontjából a kor

társ darab más kifejezési forma, mint 
a klasszikus. Nincs lineáris íve, nincs 
komoly színházi dramaturgiája, nincs 
cselekménye. Inkább csak a testek 
viszonylatrendszerére hagyatkozik, 
és különféle kapcsolatok, térformák 
fejezik ki az alkotó elgondolásait. 
Miközben nagyon kevés az a kor
társ koreográfus, aki igazi minőséget 
tud nyújtani, a világban mégis kezd 
kiveszni az a teatralitás, amit Seregi 
László képvisel.

-  Mert ez a legnehezebb...És 
mert nem születnek gyakran ek
kora tehetségek.

S. I.: Másrészt meg könnyű elbújni 
amögé, hogy kísérletezünk, próbálko
zunk, aztán ha valami elkészült, akkor 
majd utólag megmagyarázzuk.

-  Csiszolt technikára azonban 
az igazi kortárs táncnál is szük
ség van. Ha pedig valaki úgy 
tud komponálni, mint Jiri Kylián, 
vagy Jean-Christophe Maillot, ak

kor elfogadom. A hazai kortárs 
tánc azonban leginkább az ext
ravagancia és a perverzió irányá
ba halad, és azzal érvel, hogy a 
mai világnak mai élményekre van 
szüksége. De szerintetek meg le
het kérdőjelezni a tegnap este ka
tarzisát?

S. I.: A mai világban nagyon elter
jedt a cinizmus és a szkepticizmus. Az 
emberek kevéssé adnak maguknak 
engedélyt arra, hogy mélyen érezze- 
nek, pedig az embereknek szükségük 
van az érzelmekre! Egy ilyen darab 
láttán, mint a Seregi-féle Rómeó és 
Júlia, csak gazdagodhatnak, és meg
élhetnek olyan dolgokat, amikhez 
máshol, másként nem juthattak volna 
hozzá.

-  Máris ilyen érett gondolatok
kal, hogyan látod a jövődet?

S. I.: Bár még köt a drezdai szerző
dés, nagyon szeretnék Magyarorszá
gon vendégszerepelni, és szeretném, 
ha minél több szakmai kapcsolatom 
alakulna ki.

-  Szintén nagyon fiatal vagy. 
Mégis mi az, ami máris megtalált 
a repertoárból?

S. I.: Úgyszólván mindent szeret
nék eltáncolni. Akár Siegfriedet és 
Albertét is, bár a jövő évadban sem 
A hattyúk tavát, sem a Giselle-X nem 
játssza a budapesti társulat. Szívesen 
eltáncolnám Solor szerepét a Bajadér- 
ban, vagy Amintasét a Sylviában.

-  Ez viszont két „menő" re
pertoárdarab, hiszen a

Sylviát Seregi hamarosan felújítja. 
Reméljük, ismét gondol majd rád! 
Az pedig, hogy Lilit ilyen „korán" 
megbízta Júliával, több mint meg
tisztelő. Nagy pillanat volt, ami
kor az előadás után a nyitott szín
padon átfogta a vállad, kiintett a 
nézőtérre, és azt mondta: „Nézd 
meg ezt a csodát! És soha ne fe
lejtsd el, hogy itt táncoltad el éle
ted első főszerepét!"

F. L.: Igen, egészen elérzékenyül- 
tem. Ezt tényleg soha nem fogom 
elfelejteni.

-  Jó helyre lett elvetve a mag! 
Meggyőződésem, hogy a kihívást 
értitek, és sose fogjátok elárulni a 
szakmát.

F. L.: Bízom benne. Ezért is sze
retnék itthon táncolni, mert itthon 
érzem azt, hogy ki tudok teljesedni. 
Remélem, hogy ezen a színpadon él
hetem majd le a szakmai életemet.

-  Úgy hiszem, a nyolcvanéves 
Sereginek nagy ajándék volt ez 
az előadás; a szakmának és a kö
zönségnek pedig nagy ajándék 
vagytok ti ketten! Szívből gratu
lálok nektek, és még sok hason
lóan pompás előadást kívánok 
magunknak s a magyar balettmű
vészetnek!

Kaán Zsuzsa
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Fajth Blanka
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OSZTÁLYTÁRSAK VOLTAK AZ ÁLLAMI BALETT INTÉZETBEN. EG YÜTT 
VÉGEZTEK, EG YÜTT ÁBRÁNDOZTAK A JÖVŐRŐL ÉS ARRÓL, HOGY 
AZ OPERAHÁZ SZÍNPADÁN KÜLÖNBÖZŐ SZEREPEKBEN EG YÜTT 
LÉPNEK MAJD FEL. M INT MINDEN IFJÚ KEZDŐRE -  SZERZŐ DTETÉ
SÜKKEL EGYÜTT -  NEHÉZ MUNKA VÁRT A BALETTKAR TAGJAIKÉNT 
ÉJT NAPPÁ TÉVE DOLGOZTAK, HOGY MIELŐBB MEGTANULJÁK A 
REPERTOÁRT.
BLANKA -  VAGYIS „CIA", AHOGYAN A CSALÁDJA HÍVTA, ÉS MIN
DEN BARÁTJA, KOLLÉGÁJA IS SZÓLÍTJA -  IMÁDTA A CSAPATMUN
KÁT, MIKÖZBEN HAMAR FELISMERTE (TALÁN MÉG AZ INTÉZETBEN),

-  Mindkettejük indíttatásában nagy szerepet ját
szott a család. A művészetekhez való vonzódásuk is 
otthonról fakadt. Cia édesapja az Operaház igazgató
ja volt, Oszkár szülei táncos és koreográfusi tanulmá
nyokat folytattak. Házasságuk alapja a szép, ifjúkori 
szerelem, már a balettintézeti évekből. A diploma 
megszerzése után egy évvel összeházasodtak. Ma
napság nem túl gyakori az ilyen romantikus házasság. 
Milyen hatással volt kapcsolatukra ez a szoros, szak
mai együttlét?

R. 0.: Feltétlenül hasznos volt. El sem tudom képzelni, 
hogy egy civillel megbeszélhetők-e a szakmai sikerek, vagy 
az esetleges feszültségek mélységei.

F. B.: Természetesen figyeltünk egymásra, és kölcsönö
sen segítettük egymást. A helyzetünk akkor vált nehézzé, 
amikor megszületett első kislányunk, és a szülés után há
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rom hónappal visszatértem az együtteshez. Akkoriban már 
asszisztensként is dolgoztam, és szinte semmi szabadidőm 
nem maradt. így telt el körülbelül 25 év...

-  És Ön, kedves Oszkár! Nem kapott kedvet az évek 
során ahhoz, hogy tudását és felkészültségét szintén 
más irányban is hasznosítsa?

R. 0.: Arra gondol: készítettem-e magam is koreográfiát, 
vagy tanítottam-e? De igen. Tizenöt évig a Színművészeti 
Főiskolán dolgoztam, sőt, különféle fővárosi színházakban 
kisebb-nagyobb koreográfiákat is készítettem. A legtöbbet 
Novák Jánossal dolgoztam együtt az Andrássy úti Kolibri 
Színházban, ahol az előadások egész mozgásvilágát kellett 
kitalálnom, vagy hozzáigazítanom az ő rendezéseihez.

-  Elégedettek az elmúlt több mint három évtizeddel? 
Megtalálták helyüket a táncművészet világában?

R. 0.: Teljesen jó érzéssel, boldogan tekintünk vissza a 
pályánkra, amely -  sokszor elhangzott már má
soktól is - ,  nagyon kemény és küzdelmes pálya.

-  Cia napjainkban már próbavezető balett
mester is. A repertoár számos darabjának 

„gondozója". Ez a munka miben különbözik 
a korábbi asszisztensi feladatoktól?

F. B.: Mint próbavezető, a meglévő koreográ
fiák betanításában, karbantartásában, felfrissíté
sében veszek részt. Manapság már ebben is nagy 
segítségemre van a videó, a DVD. Korábban -  
Fodor Antal asszisztenseként -  mindent fejben 
kellett rögzíteni, vagy leolvasni a „táncpartitú
ráról". Mellette tudnom kellett az egész koreog
ráfiát, szinte bele kellett bújnom a gondolataiba, 
ízlésvilágába. Minden munkájában részt vettem, 
külföldi bemutatóinak betanítását is végeztem. 
Néha talán előfordult olyan is, hogy valamit nem 
az eredeti elképzelés szerint csináltam volna, de 
ettől még a koreográfus elképzeléseit abszolút 
alázattal közvetítettem a táncosoknak.

R. 0.: Blanka igen szerény. Ezért annyit hozzá
tennék, hogy igen fontos szerepe volt a darabok



ődökésutódokh

Rotter Oszkár:
tánc körül forgott!"

HOGY A HERCEGNŐK MEGFORMÁLÁSA -  ALKATILAG -  NEM AZ 
Ő VILÁGA. S BÁR OSZKÁR ELHATÁROZÁSÁBAN KITARTÓBB VOLT, 
A TERH ELÉSEK OKOZTA SÉRÜLÉSEK RÁ ÉBRESZTETTÉK: NAGY 
SZÓLISTA SZEREPEKRŐL NE ÁLMODOZZON.
MÉGSEM LETTEK MEGKESEREDETT EMBEREK. MEGTALÁLTÁK HIVA
TÁSUKBAN A SZÉPSÉGET, A BALETTEG YÜTTES NAGY CSALÁDJÁ
NAK FONTOS ÉS NÉLKÜLÖZHETETLEN TAGJAKÉNT. MUNKÁJUKAT 
SZÍNESÍTETTE JÓNÉHÁNY SZÓ LISZTIKUS KARAKTERSZEREP -  GISELLE 
ÉDESANYJÁTÓL JÚLIA DADÁJÁIG, A MAKRANCOS KATA TISZTELE- 
TESÉTŐ L LŐRINC BARÁTIG...

kialakításában, elfogadtatásában, az esetleges konfrontá- 
lódások elsimításában. Mert hiába jó az ötlet, ha a művész 
ellenáll a megvalósításának...

-  A szerepek és az együttesen kívüli szakmai mun
ka mellett Ön még egy fontos és kényes feladatot 
vállalt magára nyolc esztendővel ezelőtt. Vajon mi 
ambicionálta arra, hogy az Operaház szakszervezeti 
bizottságának elnöke legyen?

R. 0.: Ebben a házban különleges szerepe volt és van is 
a szakszervezetnek. Számos nagy művész töltötte be előt
tem a funkciót, mint például Ütő Endre, Turpinszky Béla, 
Radnai György, Sólyom Nagy Sándor, és mások. Amikor 
sor került az új elnök megválasztására, nem voltam elége
dett a jelöltekkel, és gondoltam, megpróbálom magam is. 
Nagy megtiszteltetésként fogadtam a hírt, hogy rám esett 
a választás, és ezt most nem szlogennek szántam. Jelenleg 
is így gondolom.

2002 óta igen sűrű éveket éltünk meg az 
Operaházban, különböző korszakok voltak. Kez
dődött Győriványi Ráth Györggyel, majd Szinetár 
Miklós jö tt vissza. Néhány hónap Hegyi Árpád 
A/tocsáva/... Azután Vass Lajos lett a miniszteri 
biztos, aki már évek óta a főigazgató. Hozzá- 
kezdtem tehát a munkához, és nem is teljesen 
hályogkovács módjára, mert a balettegyüttesnél 
már korábban hasonló teendőket is végeztem.
Mégis eltelt jó pár hónap, amíg átláthattam a 
ház egészének működését. A vezetők hamar 
megértették: nem ellenükre vagyok. Hanem 
minden erőmmel segíteni szeretnék, hogy az 
adott körülmények között az Operaház a legjob
ban „üzemeljen". Mostanára már elfogadják a 
véleményemet, hiszen olyan régen élek ebben 
az épületben!

Az Operaház összetettségénél fogva egy 
rendkívül bonyolult „nagyüzem", ugyanakkor 
a művészetek temploma. Ám ahhoz, hogy min
den előadás továbbra is ünnep lehessen -  kö

zönségnek és létrehozóknak egyaránt -  megközelítőleg 
hibátlanul kell működnie. Mintha az ország lenyomata 
lenne, a társadalom legkülönbözőbb rétegei vannak jelen 
a közel ezer fős intézményben. Ennek megfelelően a gon
dok is igencsak halmozottak. Nekem az a feladatom, hogy 
mindenekelőtt az Operaház dolgozóinak érdekeit védjem, 
de úgy, hogy közben a közönség a lehető legmagasabb 
színvonalú előadásokat élvezhesse...

-  Az utóbbi években jelentős strukturális változá
sok történtek az Operaházban. Mintha felduzzadt 
volna a vezetői létszám, miközben a művészek igen
csak megfogyatkoztak...

R. 0.: Nem a vezetői létszám lett több, csak az arányok 
változtak. A művészek valóban nagyon megfogyatkoztak: 
énekesek, zenészek, korrepetitorok, még a táncosok is 
kevesebben vannak a szükségesnél. Különösen kiszolgál-
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tatott helyzetben vannak azok, akik néhány előadásra szer- 
ződnek._Hozzánk -  anyagilag is, művészileg is. A magas 
színvonalú alkotómunkát ez -  enyhén szólva -  negatívan 
befolyásolja. Ezt a folyamatot meg kellene állítani, sőt visz- 
sza kellene fordítani. A tehetséges fiatalokat itt kellene tar
tani, támogatni, és minden rendelkezésre álló „eszközzel" 
a HÁZhoz „kö tn i". Sok-sok egyéb feladat mellett, ezért is 

„harcolok"...
F. B.: Napi húsz órában!

-  Mondanám, hogy legyen ez a végszó. De Önök 
nemcsak a társulat oszlopos tagjai, hanem egy ham
vas, ifjú tehetségnek a büszke szülei is: hiszen kiseb
bik lányuk, Bianka szintén a balettművészi pályát 
választotta. Olyannyira, hogy ebben az évadban már 
tagja is a Magyar Nemzeti Balett társulatának! Ezért 
beszélgetésünk végén szinte megkerülhetetlen, hogy 
mindkettőjüknek feltegyem a jól ismert, s talán nem 
is sztereotip kérdést: nem próbálták lebeszélni?

F. B.: Lányunk kilenc szakmai éve alatt mi is átéltük, sőt, 
újraéltük mindazt, ami a mi gyermekkorunkat és ifjúságun
kat is végigkísérte. Persze, hogy szülőként féltettük, ugyan
akkor szakmai szemmel is figyeltük őt. És azt tapasztaltuk, 
hogy Bianka elszántan, de örömmel halad a balerinapályá
hoz vezető úton.

R. 0.: Ezért bár felkészítettük a várható nehézségekre, 
nem akadályoztuk az elképzeléseiben. Egész életünk a tánc 
körül forgott, és ezt velünk együtt élte meg. Nemegyszer 
volt már olyan operaházi Diótörő-előadás, ahol kiplakátolt 
szereplőként mindhárman együtt voltunk a színpadon. Az 
ilyen alkalmakra még visszagondolni is csodálatos...

F. B.: Most, hogy Bianka túl van a vizsgakoncerten, és el
kezdhette egy felnőtt táncos életét, igyekszünk vele szem
ben elfogulatlanok maradni. De őszintén kívánjuk, hogy 
neki sikerüljön megvalósítania az álmait!

-  Gratulálok hozzá! Ez lesz a végszó.
Mátai Györgyi

Vajnonen-Csajkovszkij: 
Diótörő (2002)

Stahlbaum nagymama:
Fajth Blanka 

Stahlbaum nagypapa: 
Rotter Oszkár
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-  Nemrég végeztél a Magyar Táncművészeti Fő
iskolán. Milyen feladatokat kaptál eddig a Magyar 
Nemzeti Balett tagjaként?

-  Nagyszerű érzés, hogy bekerülhettem az Opera
házba, hiszen tizenhármán végeztünk az évfolyamon, 
és csak hárman vagyunk itt. Ez az első évadom, és szep
tember óta tánckari tagként szinte minden darabban 
szerepeltem. Sokféle előadásban vehettem részt: az 
idén bemutatott Karamazov testvérekben, a Balanchine- 
esten, A diótörőben, a Rómeó és Júliában, most pedig A 
bajadérban. Ennek vasárnapi előadása kisebb beugrás
nak is számított, mivel a templom-képben nem lettem 
volna benne.

-  Ezekhez a klasszikus és modern balettművekhez 
képest „A Jazz és Tánc az Operában" című esten 
egészen más stílusban kellett megfelelned. Itt két 
fiatal operaházi koreográfus vadonatúj műveiben 
is táncoltál. Miben különböztek ezek a feladatok a 
karszerepektől?

-  Nagyszerű lehetőségnek tartom, hogy Kerényi M ik
lós Dávid és Venekei Marianna is felkértek a darabjaikba, 
amelyekben ilyen fiatalon, kezdőként megmutathattam 
magam. Dávid koreográfiájában kisebb szólót is kaptam. 
Nagyon élveztem az előadást, a felkészülés során pedig 
rendhagyó és érdekes volt, ahogyan a zeneszerzőkkel 
és a zenekarral együtt dolgoztunk. Kicsit ránk is írták 
a zenét.

-  Hogyan állsz ki a színpadra? Milyen ilyenkor a 
lelkiállapotod?

-  Egy új darabnál, az első előadásnál mindig van ben
nem egy kis izgalom, de imádom az érzést, amikor szín
padon lehetek. A közönség, a fények, a környezet által 
teljesen átszellemülve másik lénnyé válhatok, mert min
den szerep más embert kíván. Talán a színészek érez
hetnek még így, csak közben mi még a művészetünk

„hangszerével" nehéz testi munkát is végzünk.
-  Mit jelent számodra a Magyar Nemzeti Balett?



(zlödök és utódok II.________

Rotter Bianka:
, Tgazi balettos 
család a miénk!"
MÁR A BAJADÉR CÍMŰ PETIPA-BALETT ELSŐ KÉPÉBEN FELFIGYELTEM AZ EGYIK 
TEMPLOMI TÁNCOSNŐ KECSES, FINOM MOZDULATAIRA: ROTTER BIANKA ÜDE 
TÁNCA ELBŰVÖLT AZ OPERAHÁZ BÁJOS KARTÁNCOSÁVAL, AKI 2009-BEN AZ 
ÉVAD LEGJOBB NÖVENDÉKEKÉNT VÉGZETT, AZ ELŐADÁST KÖVETŐ NAPON 
BESZÉLGETTEM TANULMÁNYAIRÓL, ELSŐ SZÍNHÁZI ÉVÉNEK TAPASZTALATAIRÓL 
ÉS VÁGYAIRÓL, ELKÉPZELÉSEIRŐL.

-  Ez a társulat híres az igazán jó, családias hangu
latáról. Számomra is jó érzés, hogy ide tartozom. Azt 
hiszem, rendkívül nehezen tudnék külföldre menni, és 
egy teljesen ismeretlen csapatban új életet kezdeni. A 
társulat tagjai viszont pár napon belül máris befogad
tak. A régiek a legújabbakkal különösen kedvesek és 
segítőkészek.

-  Tavaly megkaptad Az évad legjobb végzős nö
vendéke díjat. A díjátadó gálán táncolnod is kel
lett. Nem feszélyezett a „bizonyítás"?

-  Sőt, nagyon jól esett, hogy a többi kitünte te tt mel
lett mi is szerepelhettünk a Csipkerózsika pás de deux- 
jével! Megtisztelő érzés volt a díj átvétele, amit tavaly 
négyen kaptuk meg, három különböző iskolából. A 
partneremet, Szentes M átét is díjazták, akivel az iskolá
ban négy éve minden szerepemet együtt táncoltam.

-  Mátéval a háziversenyeken is felléptél?
-  A versenyeken általában szólóban kellett indulnom, 

de a főiskola Diótörő-előadásában mindkét női és férfi 
főszerepet eltáncoltuk: a Hó-pas de deux-t és a Cukor- 
pas de deux-t. A vizsgakoncertünkön pedig már két 
világhírű balett főszerepében m utatkozhattunk be: a 
Chopinianában a Cisz-moll pás de deux-t táncoltuk és 
a Csipkerózsika nagy duettjét is előadtuk. Vele szoktam 
meg, hogyan is kell „fe lnő ttkén t" táncolni.

-  Hogyan vezetett idáig az út? Gondolom, a szü
lői ház inspiráló hatása jelentős lehetett.

-  A tánc szeretete már másfél éves koromban kezdő
dött, hiszen igazi balettos család a miénk! Én az Ope
raházban nőttem fel! A szüleim -  édesapám, Rotter 
Oszkár és édesanyám, Fajth Blanka -  révén állandóan 
itt lehettem. Ők a balettegyüttes tagjaiként a legtöbb 
darabban táncoltak, gyakran magukkal hoztak, és én 
készséggel el is kísértem őket. A számtalan előadást 
nézve tudtam , hogy egyszer én is ugyanott akarok 
táncolni, ahol ők. Amikor jelentkezni kellett a Magyar 
Táncművészeti Főiskolára, a szüleim persze megjegyez

ték, hogy ez egy nehéz pálya, amit nem erőltetnek, de 
én mindenképpen ezt akartam. Tanulmányaim alatt egy
szer sem fordu lt meg a fejemben, hogy nem a tánccal 
kellene foglalkoznom, ho lo tt persze voltak nehéz pil
lanatok, hullámvölgyek. Bérezés Mária és Szőnyi Nóra 
mestereimnek köszönhetem a legtöbbet, akik a kilenc 
év alatt folyamatosan foglalkoztak velem.

-  Több külföldi kurzuson is részt vettél. Van-e 
különbség ezek és az itthoni képzés között?

-  Sok különbség van. Jártam Amerikában, ahol fiatal 
lányok, rengetegen s majdnem amatőr szinten csak azért 
táncolnak, hogy jól érezzék magukat. A tánc felszaba
dult örömét láttam bennük. Tanáraik is nagy szeretettel, 
lelkesedéssel tanítják őket. Egészen más az a környe
zet, mint az iskolám komoly képzése. Franciaországban
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Myriam Naisy kéthetes modern magánkurzusán is részt 
vettem a párommal. Rendkívül hasznos volt, hogy o tt 
csak velünk foglalkoztak. Mivel fontosnak tartom, hogy 
mást is lássak, és többféle képzést is megtapasztaljak, 
szeretném ezeket a kurzusokat még fo ly ta tn i. Idén 
nyáron is tervezem, hogy elutazom valahova.

-  A klasszikus vagy a modern balett áll hozzád 
közelebb?

-  M indkettő t szeretem, de inkább a klasszika iránt 
vonzódom. A karakteresebb szerepeket, darabokat ked
velem a legjobban, amilyen például Seregi László összes 
koreográfiája. Szeretem, ha színészi alakításra is adó
dik lehetőség. Ehhez képest A bajadér utolsó képében, 
amelyben huszonnégy egyforma lánynak kell egyszerre 
táncolnia, nem lehet megmutatni az egyéniséget; nem 
lehet kiemelkedni.

-  Hogyan képzeled a jövőd? Milyen művekben, 
mit szeretnél táncolni?

-  Rengeteg vágyam van. Seregi Rómeó és Júliája és 
A makrancos Kata áll hozzám a legközelebb. Kiskorom 
óta vágytam a színpadra. Am ikor hallottam A mak
rancos Katában a kar kiáltását: „B ianka", azt hittem, 
nekem szól, és már akkor „elindultam a színpad fe lé". 
Szőnyi Nóra mesternő mindig azt mondta: „Illik  hozzád 
a klasszikus stílus!" Ezért is táncoltam Csipkerózsikát a 
vizsgakoncertemen. Azonban a legnagyobb klasszikus 
darabokban még nem tudom elképzelni magam szó
listaként. Legbelül nem érzem magam Odette-nek és 
Odiliának, hiszen ahhoz megfelelő külső megjelenés és 
magas szintű belső felkészülés kell. Nem tudom, képes 
lennék-e ezt olyan szinten létrehozni, ahogyan azt elvá
rom magamtól. Ezért először a kisebb szólószerepekig 
szeretnék eljutni.

-  Érdekel-e a koreografálás vagy a tanítás?
-  A koreografáláshoz nem érzek magamban elég am

bíciót, de a tanításhoz annál inkább. Tervezem a balett- 
pedagógus-szak elvégzését, és remélem, egyszer talán 
tanítani is fogok.

Előbb azonban még táncolnék „egy kicsit"!
Südi Gergely

Petipa-Csajkovszkij: Csipkerózsika Vizsgakoncert - 2009

A címszerepben: 
Rotter Bianka 
Desiré herceg: 
Szentes Máté

Fotók: Bírta Endre
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Cz^harmadik 
évezred kezdetén
2009-BEN FENNÁLLÁSÁNAK HÚSZÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE A KÖZÉP-EURÓPA 
TÁNCSZÍNHÁZ (KÉT), AMELY A NÉPTÁNC ÉS A KÜLÖNFÉLE MODERN TÁNCTECHNI
KÁK EGYMÁSRAHATÁSÁVAL, EGY VIDÉKI AMATŐR TÁRSULATBÓL KÜZDÖTTE FEL 
MAGÁT A PROFESSZIONÁLIS TÁRSULATOK SORÁBA.
M EGALAKULÁSUK IDEJÉN MEGLEHETŐSEN SZO
ROS, MONDHATNI NAPI KAPCSOLATBAN ÁLLTUNK.
LAKÁSOMHOZ KÖZEL LÉVÉN A PRÓBATEREM, GYAK
RAN BEJÁRTAM A TÁRSULAT PRÓBÁIRA IS. ÍGY NEM 
VOLT KÉRDÉSES SZÁMOMRA AZ EGYÜTTES ÉS MŰVÉ
SZETI VEZETŐINEK CÉLKITŰZÉSE. AZÓTA ELTELT KÉT 
ÉVTIZED, VÁLTOZOTT A VILÁG. AZ IDŐ KÍNÁLTA TÁ 
VOLSÁG IS LEHETŐVÉ TESZI, HOGY OBJEKTÍVEBBEN
ÉRZÉKELJEM A KÉT TÖRTÉNETÉT. AZ OLVASÓK KÖZÜL _ _ _
SOKAN -  ÉLETKORUKBÓL FAKADÓAN -  NEM ISMERIK AZ ALAKULÁS IDEJÉNEK 
TÖRTÉNELMI-TÁRSADALMI KÖRÜLMÉNYEIT, ÍGY BESZÉLGETÉSÜNKBEN VISSZA
TEKINTÜNK A KEZDETEKRE IS.

-  Sikeres hivatásos táncosként és sikeres amatőr 
együttesvezetőként annak idején mi indított arra, 
hogy egy nem éppen biztonságos jövő elé tekintő 
s avantgarde tendenciákat képviselő -  új együttes 
vezetői tisztét megpályázzad?

-Válaszomat kiigazításokkal kell kezdenem. Soha nem 
voltam a hagyományos értelemben vett hivatásos táncos. 
Az igaz, hogy a Győri Balettnél és a Honvéd Művészegyüt
tesben is felléptem, meghívottként 6 éven át. Húszéves 
koromban lettem a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes mű
vészeti vezetője. Itt kezdtem koreografálni is.

1983-ban támadt az az ötletem, hogy a néptáncról hoz
zám hasonlóan gondolkodó -  főképp a Zalai Kamaratánc 
Fesztiválokon, s az Ifjú Koreográfusok Fórumán díjazott 

-  koreográfustársaimmal egy táncműhelyt hozzak létre. 
Énekes Istvánt és Janek Józsefet hívtam dolgozni, 1987- 
ben Bognár József \s csatlakozott hozzánk. Természetesen 
voltak más meghívottak is mellettük, mint pl. Szűcs Elemér, 
vagy Román Sándor, aki itt készítette első koreográfiáját. 
Mi nem pályáztunk a Népszínház Táncegyüttesének veze
tésére. Akkoriban még nem volt pályázat, hanem kinevez
ték az igazgatókat, társulatvezetőket.

Mára már kevesen emlékeznek Gobbi Hildának a fel
építendő Nemzeti Színház javára tervezett közadakozási 
indítványára. Ez a kezdeményezés indította el bennem azt 
a gondolatot, hogy az új színházban egy önálló tánctago
zatot is létre kellene hozni. Ifjúi hévvel 1987-ben írtam is az

akkori minisztériumnak egy erről szóló tervezetet, a „Nem
zeti Táncszínház Együttes" címmel, amelyben az a műhely
szerű koncepció is szerepelt, amely szerint Dunaújvárosban 
dolgoztunk Lényegében azt az elképzelést vittük volna to 
vább magunkkal a tervbe vett társulathoz. A minisztériumi 
válasz azonban az elképzelés lehetetlenségéről szólt.

Ám amikor 1988-ban a Györgyfalvay Katalin vezette 
társulatnak, a Népszínház táncegyüttesének a színház ve
zetése -  minisztériumi jóváhagyással -  integrálódást írt elő, 
azaz a társulat tánckari leminősítést kapott, ennek vállal
hatatlansága okán Györgyfalvay az együttes éléről inkább 
nyugdíjba vonult...

-  ...és tegyük hozzá: a szakma egésze háborgott a 
hatalomnak az alkotóművésszel szembeni értetlen
ségén, mert féltette a koreográfus eredményeit és a 

,,népszínházi" értékeket...,
-  ...a minisztériumból azonban -  emlékezvén korábbi 

beadványomra -  megkerestek, és azt mondták: „ I tt  van 
egy vezető nélküli társulat, tessék, meg lehet csinálni!" A 
dunaújvárosi táncműhely ekkor költözött fel Budapestre.

-  Közrejátszott-e a vállalkozásban az a sajátos 
koreográfusi együttműködés, amit a néptáncmoz
galom is JANGHY B. ZITA néven jegyzett?

-  Először el kell magyaráznom ezt a szokatlan jelen
séget. Már nem emlékszem, melyik sajtóorgánumban, 
Énekes Istvánt egyszerűen Zitának írták, miután az első 
koreográfiájáról adtak hírt, amit a dunaújvárosiakkal
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I Közép-Európa
Táncszínház
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Szép csendesen 
Jászberényi Éva, Szögi Csaba 
Fotó: KÉT archív
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Forte (Hymn)
Bora Gábor, Szelőczey Dóra, Blaskó Borbála 

Fotó: Dúsa Gábor

mutattunk be a Zalai Kamaratánc Fesztiválon, és ami o tt 
nívódíjat nyert. Ezután Janek József nevéből átvettük a 

„Jan"-t, az én nevemből -  az eredeti családi névírás sze
rinti Szeghy-ből pedig a „ghy"-t, majd Bognár Józseftől 
a „B "-t, és összeraktunk egy közös művésznevet. Hama
rosan a fentiek szerint kezdtük jegyezni magunkat, va
gyis azokat a munkákat, amiket közösen készítettünk. Ez 
meglehetősen tréfás dolog volt, de egyúttal azt is jelezte, 
hogy bizony, valamiféle közösség van táncszemléletünk
ben.

-  Ez a névválasztás -  hármatok nevéből a Janghy 
B.f továbbá Énekes szakmai beceneve: a „Zita" tulaj
donképpen azt is jelezte, hogy fiatalos vagánysággal 
némiképp pukkasztani is akarjátok a hagyományos 
értékekhez kötődő, idősebb korú szakmai környeze
tet. De térjünk vissza a KÉT történetére...

-  Énekes István lett a művészeti vezető, én a társu
latvezető. Úgy döntöttünk, hogy mivel a Népszínház 
Táncegyüttesének arculata és stílusa egyértelműen 
Györgyfalvay Katalin nevéhez köthető, az ő szellemisé
gét tisztelve és őrizve, mégis megváltoztatjuk az együt
tes nevét, mert mi mások vagyunk. így a Közép-Európa 
Táncszínház nevet választottuk. Ezzel valamiképp jelezni 
kívántuk a kor európaiságához és saját folklórgyökereink
hez való kötődésünket is.

Az első öt évben jobbára a Kulich Gyula téri színház
ban voltak a bemutatóink, s nem csak az egykori műhely 
alkotói készítettek műveket a társulatnak, hanem olyan 
koreográfusok is, akiknek a szemlélete közel állt a mi tánc- 
ról-színházról vallott felfogásunkhoz. Dolgozott nálunk 
Jóna István, Juronics Tamás, Mihályi Gábor, Mihályi József, 
Mosóczy István. Mondhatnánk úgy is, hogy a fiatal, más
képp gondolkodó néptánckoreográfusok befogadó szín
háza lettünk. A meghívottak stílusa alakította az együttes 
előadói színeit.

-  Ennyiben analóg a szakmai sokszínűség az Imre 
Zoltán vezette valahai Szegedi Balett fejlődéstörté
netével.

-  Igazad van. Tulajdonképpen az első 5 év alatt megva
lósult az a koncepció, amelyet még '87-ben elképzeltünk. 
Ezt a koncepciót erősítette pl. a Zsiványok meséje (1991), 
vagy a Pólusok (1992) című bemutatónk is. Ez utóbbiban
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Kricskovics Anta l és Szigeti Károly művei az értékőrzési 
szándékunkat reprezentálták, a „zsiványokkal" pedig a 
jelen szürrealisztikus, néptáncgyökerű, táncszínházi ábrá
zolására vállalkoztunk.

-  Hogyan értékelnéd az eltelt, immár 20 eszten
dőt?

-  Nagyon nehéz erről beszélni, mert anélkül, hogy a kon
cepció változott volna, az élet diktálta feltételek változtak. 
A kezdeti évek után lassan elfogytak mellőlem a néptánc
művészet területéről érkezett alkotótársak. Egzisztenciális 
okokból: a bizonytalan pályázati háttérrel koreográfusként 
nem tudtak megélni. így ez a helyzet intonálta a művészeti 
vezetőtársak, alkotók választását is. És természetesen az az 
alapkoncepció, hogy a művészi valőrt felmutató, útkereső 
fiatalok, akiknek elképzelései hasonlítottak a miénkhez, 
teret kapjanak a bemutatkozásra.

Érdekes és izgalmas névsorral szolgálhatok a nálunk 
megmutatkozó koreográfusokról. Arra nincs mód, hogy 
m indenkit felsoroljak, mindössze néhány név: Bozsik 
Yvette, Mándy Ildikó, Sebestyén Csaba, Köllő Miklós.

-  Köllő a pantomim világából érkezett. Mi indo
kolta, hogy egy alapjaiban néptánc indíttatású tár
sulat művészeti vezetője legyen?

-  Én inkább úgy mondanám, hogy ő a színházcentrikus 
mozdulatművészet területén dolgozott. 1994 környékén 
úgy tűnt, hogy talán mégiscsak sikerül a Nemzeti Színház
hoz kötődő elképzelésünket megvalósítani, s Miklós fel
vállalta, hogy művészeti vezetőként (1994-96) erőteljesen 
munkálkodik a feladaton. A csatlakozás végül is az álmok 
között maradt, de az együttes -  színészmesterségben, 
mozdulatfrazírozásban -  sokat profitált ebből a periódus
ból. Az alatt a három évad alatt, amíg vele dolgoztunk, 
játszási helyünk elsősorban a Nemzeti és a Várszínház volt. 
Ne felejtsük el, hogy olyan előadás kötődött a nevéhez, 
mint A Sátán bálja (Bulgakov, 1994) és a Raszputyin, az 
ördög...? (1998).

-  A mozdulattár bővülése, a modern táncstílusok 
és a közép-európai néptánckincs ötvözése tudatos 
építkezés, vagy véletlenszerű, s főképp az alkotók
előadók által determinált folyamatok eredménye?

-  A képzés mindig az előadást szolgálta. Ha épp a mo
dern tánc, a posztavantgard valamely stílusában készült 
a koreográfia, akkor abban a stílusban folytak a gyakor
latok is. Ha a néptánc s annak egy dialektusa dominált, 
akkor azt erősítettük, de ha a pantomim eszközei kaptak 
nagyobb hangsúlyt, akkor azzal foglalkoztunk többet. Tu
lajdonképpen mindez nem csak a táncosok fejlődését szol
gálta, hanem a koreográfusok formanyelvi gazdagodását 
is. Olyan alkotók, mint pl. Horváth Csaba, aki a néptánc
ból indult, saját táncos gyakorlatából és a táncosok adta 
lehetőségből tudott napjainkra a hazai kortárstánc egyik 
nagyon erőteljes, meghatározó személyiségévé válni. Ő 
egyébként 2000-2006 között szintén művészeti vezetője 
is volt a társulatnak.

-  Ha az elmúlt évtizedek repertoárjából választhat
nál, melyik 5 darabot tennéd a KÉT muzeális reper
toárjába?

-  No, ez nehéz. Nem csak azért, mert az eltelt 20 évben 
37 alkotótól 68 mű került bemutatásra. Inkább periodizál- 
nék, és így három nagy szakaszról beszélnék. És aszerint 
válogatnék, hogy felfogásukban mennyiben voltak újsze- 
rűek ezek a produkciók. Sorolom őket: I. Janghy B. Zita: 
Mesenincs királyfi (a műfajteremtés okán is); A Hétszünyű

Kapanyányi Monyók igaz történetei című estből Énekes: 
Ballada a vasgyárról című rész, A vérnősző barom visszatér, 
Anna Karenina pályaudvar, Köllő: A Sátán bálja, Viperafé
szek, Horváth: Tűzugrás, Szép csendesen, Ős K., Bozsik: 
Hungarian Rock, Lakodalom.

II. Horváth: Alkonyodó, A csodálatos Mandarin, Barbá
rok, Do-Re-Mi, Passió, Kain-Ábel, Nagyvárosi ikonok, Forte, 
Pintér: A két pakulár.

III. Gergye: T.E.S.T, T.E.S.T. II., Duda: Aréna, Hámor: 
Karaván, Virág: Altera pars, Pataky: Valami történ(e)t, Ka
tona: Hangképek.

-  Hogyan tovább?
-  Felkértem művészeti tanácsadónak Gergye Krisztiánt, 

és a sok beszélgetésből kikristályosodott, hogy elindítunk 
egy úgynevezett „alkotói párbeszéd" programot. Az izgat 
mindkettőnket, hogy adott esetben egyazon műről milyen 
koreográfiai-alkotói invenciói támadnak művésztársaink
nak. Ez az elképzelés valójában továbbviszi a korai évek 
együttmunkálkodását. Shakespeare: Vihariénak invencióit 
három fiatal koreográfus: Virág Melinda, Jónás Zsuzsa, 
Hámor József mondja-mozdulja el. Phillipp György és Szi
geti Máté komponálja eggyé az alkotók által is ajánlott 
zenei anyagot, és Béres Mónika szcenikai szerepet is be
töltőjelmezei illeszkednek az „együttlátott" Vihar-hoz. Mi 
ketten Krisztiánnal megpróbálkozunk az álmok színpadra 
illesztésével. Ez az előadás 2010 márciusában kerül közön
ség elé. (Dúsa Gábor plakáttervét lásd a 22. oldalon -  a 
szerk.)

Meglehet, vihar lesz... Kísérlet, mégpedig abban a szel
lemben, ahogyan elkezdtük.

-  Eszerint a húszéves jubileum idején is létezik az 
indulás közösségi szemlélete, kísérletező kedve és a

„másként" gondolkodás örökös újszerűsége?
-  Pontosan így van. 5 bár az elmúlt húsz év alatt mi is 

változtunk, mégis úgy érzem: az a küldetésünk, hogy to 
vábbmenjünk a választott úton, amíg lehet....

Kővágó Zsuzsa

Mandala
Katonka Zoltán, Hámor József 
Fotó: Dúsa Gábor
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Inspirációs forrás: Shakespeare: A vihar

A művészek és művészeti ágak közötti kommunikáció 
egy négyhónapos műhelymunka-folyamat eredménye 
a Bethlen téren, a Közép-Európa Táncszínház társulatával.

í

Bemutató:
2010. március 19. (19.30)

„Az ember elidegenül a világtól és 
elidegenedik önmagától. A tettek 
és következményeik között furcsa 
távolság támad; ember és ember 
között egyre lehetetlenebb a közvetlen 
(tettek és szavak általi) érintkezés. S 
ebben a magányban, izolációban nem 
a szabadság nyilatkozik meg, hanem 
láthatatlan erők sugaraitól származó 
bénultság. ”

(Ungvári Tamás)

További előadások:
március 20., 26., 27, április 9,10. (19.30)
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A MEGLEHETŐSEN LEPUSZTULT MERLIN EMELETI ELŐCSARNOKÁBAN HOSZ- 
SZAN VÁRAKOZIK A KÖZÖNSÉG. ESTE NYOLCKOR KEZDENI KELLENE, S 
MÁR MAJDNEM FÉL KILENC, AMIKOR VÉGRE BEENGEDIK A NÉZŐKET MÉG
IS TÜRELMES MINDENKI: ÜNNEPRE JÖTTÜNK. MERT DUDA ÉVA, A KORTÁRS 
KOREOGRÁFUSI KÖZÉPNEMZEDÉK EGYIK LEGIFJABB TAGJA ISMÉT KOMPO
NÁLT A KÖZÉP-EURÓPA TÁNCSZÍNHÁZ SZÁMÁRA EGY DARABOT, EZÚTTAL 
A TÁRSULAT HÚSZÉVES JUBILEUMA ALKALMÁBÓL.
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Duda-Kunért: Carneval 
Palcsó Nóra, Asztalos Dóra 

Fotó Dúsa Gábor

Duda Éva szereti a sokat sejtető, jelképes címeket. M i
ként korábban az Ismeretlen, vagy az Aréna, májusi pre
mierje óta harmadik alkalommal, tehát viszonylag újként 
látható Carneval is ilyen. Mert a karnevál -  középkori 
gyökerei okán -  még napjainkban is alkalmas arra, hogy 
az emberek elbújhassanak a mókás álarcok, az ijesztő 
maszkok, az egy-egy idegen lénnyel, személlyel önma
gukat álcázó alakok, skatulyák mögé.

Ráadásul Duda Éva darabjába még egy gondolati csa
vart is bevet: a karneváli alakok nála nem a bohócok, 
tehát a cirkusz világából a Merlin színpadára átigazolt, 
kedvesen groteszk figurák, a keretjáték szereplői (Tuza

Tamás és Gulyás Anna), hanem épp a függönyön túli 
„másik világ", a „reality" hősei, azaz mi magunk, leg
feljebb „fia ta labb" kivitelben, tehát harmincon innen (és 
nem túl).

Mi játsszunk karnevált! Mi bújunk önmagunk elől a 
szenvtelenség, az erőszak, a szexbálványok, a szexjátékok, 
a leszbikusság vagy a homoszexualitás megannyi, s nem 
biztos, hogy boldogító köntösébe.

A bohócok „d irty tangója" csak bájos flö rt az „igazi
ak": a hol pisztolyokkal játszó, hol egymást a végletekig 
kínzó-inzultáló, hol fenségesen szertartásos (de eközben 
kétségbeesetten magányos), hol a másikban a tudat-



Zíritika
alattit, az elállatiasodót, vagy épp az érzéki démont kere
ső hat táncos tánc-csatáihoz képest.

Duda Éva -  a jubileum okán -  a KÉT erőteljes és mar
káns mozgású ifjú művészeivel, Kunért Péter jól dramati
zált hangkulisszájában -  izgalmas karneváli valóságshow-t 
teremt, ami bár még nem világszínvonalú, de nem is 
unalmas. Inkább figyelemreméltó, mert érdekfeszítő.

A Carneval ugyanis olyan kerek, jól szerkesztett al
kotás, mely tehetségre és igényességre vall. Jól mutatja, 
hogy Duda Éva ismeri a mai fiatalok bizonyos csoportja
inak természetrajzát; mi több, azt láttatni is tudja, sőt, 
némi távolságtartással (amit a keretjáték két bohócának 
állandó jelenlétével biztosít), még rokonszenvét is ki tud
ja fejezni irántuk.

Végignézve az előadást, annak négy-öt jelenetét, 
élet-szituációját, az is kiderül, hogy a koreográfus tud 
szerkeszteni; van elképzelése a kortárs táncolás hatásos 
használatáról, akárcsak a gesztusok pantomimikus, szür
reálisba hajló szituációinak lélektani erejéről. Igen, mind
ez igaz a Carnevalra.

A színpadi emelvényen doboló, forgó, alatta-felette 
hempergő, átlendülő, kapaszkodó csoport a darab végé
re kifeszíti a „karneváli karakterek" láthatatlan hálóját. A 
két bohóc pedig megmarad embernek.

Kaán Zsuzsa

, z /a za i tűkor

Néptánc 
és népzene

Muzsikásék 35 éve
A Duna TV, „A  nemzet televíziója" az egyetlen magyar 

nyelvű tévécsatorna, amelyik komolyan foglalkozik a nép
tánccal, népzenével és a néphagyományok ápolásával. A 
közszolgálati televízió (MTV) 1-es csatornájáról például az 
utóbbi tíz évben már szinte teljességgel eltűnt a tánc, s 
nemcsak a néptánc, de a balett és a társastánc is.

A Duna TV azonban -  hűen hagyományőrző szerepé
hez -  december végétől január közepéig, szombat estén
ként, 7-8 óra között, tehát abszolút főműsoridőben (!) öt 
részben sugározta A Muzsikás Együttes 35 éve című 
filmsorozatot, Tóth Péter Pál kiváló rendezésében és Gu
lyás Gyula folklórszakértő filmrendező szerkesztésében.

Gulyás egyben a riporteri funkciót is betöltötte, s te
gyük hozzá, hibátlanul. Ő az, aki az 1990-es évek közepén 
egy megrázó dokumentumfilmben mutatta be az egyko
ron hagyományőrző erdélyi község, Szék „agóniáját". Azt 
a folyamatot, hogy a község lakói -  a globalizáció hatá
sára -  néhány év alatt hogyan dobták sutba csodálatos 
népviseletüket, táncaikat, dalaikat, hagyományaikat... 
Hogyan cserélték fel a lajbit és a csipkés dolmányt, meg a 
szalmakalapot farmeröltönyre és baseball sapkára...

Mindezt azért írtam le, mert a Muzsikás Együttes tagjai 
pontosan fordított folyamaton mentek keresztül a hatva
nas évek végétől napjainkig. Harmincötéves pályafutásuk 
gyakorlatilag egyenlő a táncházmozgalom történetével!

Az 1970-es évek elején Tímár Sándor és csapata: 
a Bartók Táncegyüttes, Novák Ferenc és csoportja: a 
Biharisok a Sebő zenekar és Muzsikásék közreműködé
sével létrehozták Budapesten az első táncházat a Kassák 
Klubban. Majd valamivel később és azóta is, Muzsikásék, 
az énekesnő Sebestyén Márta közreműködésével áttették 
„székhelyüket" Budára, a Fővárosi Művelődési Házba. A 
kilencvenes évek közepén ifj. Csoóri Sándor, a zenekar 
meghatározó egyénisége kivált, és Ifjú Muzsikás névvel 
új zenekart hozott létre, ami azonban szintén őrizte a 
Muzsikás-hagyományokat. Ekkortájt került az „ős" Mu
zsikáshoz a Téka zenekar korábbi prímása, Porteleki 
László.

Időközben az együttes egyre több meghívást kapott 
Nyugat-Európába és az Egyesült Államokba, ahol még ki 
is tüntették őket a legrangosabb kitüntetéssel... Úgy áll a 
helyzet, hogy napjainkban egyes amerikai városokban már 
többen ismerik a Muzsikást, mint Magyarországon...

Hiába, senki sem próféta a saját hazájában! De ők nem 
adják fel. Járják az általános iskolákat, népzenei felvilágo
sító előadásokat és táncházakat tartanak, Farkas Zoltán 
(Batyu) és felesége közreműködésével. Ahogyan Sípos 
Mihály pszichológus, a zenekar vezetője mondja: „Nem  
adjuk soha föl! A népzene igenis modern zene, a néptánc 
is korszerű tánc. Nem engedjük, hogy skanzenbe, múze
umba zárják legszebb, élő hagyományainkat!"

Dezső László
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Zjra lesz táncház 
Esztergomban

M in t a rró l annak 
id e jé n  b e s z á m o l
tunk, az esztergom - 
s z e n tg y ö r g y m e z ő i  
táncház-klub 2009 feb
ruárjában ünnepe lte  
fennállásának tizedik 
évfordulóját,

A szentgyörgymezői táncház 2000 
és 2002 között élte „fénykorát". Ak
koriban volt úgy, hogy kétszázan (!) 
is ropták a szatmári vagy kalotaszegi 
csárdást az enyhén lerobbant kultúr- 
ház kicsinek és szűknek bizonyuló, 
egykori mozitermében.

Azután, kb. öt éve a művelődési 
ház akkori igazgatója és az akkori 
táncház-gazda „összerúgták a port". 
Ennek az lett a következménye -  
amúgy magyarosan - ,  hogy az igaz
gató menesztette a táncház-gazdát, 
sőt a rendszeresen Szentgyörgymezőn 
muzsikáló párkányi Tücsök Zenekar 
lába alá is útilaput kötöttek. Helyet
tük új zenekart, a Pengő Együttest 
szerződtették ZselÍzről, szintén Szlová
kiából.

Mindez azt eredményezte, hogy 
a veszekedés, vita hírére alaposan 
megcsappant a táncház látogatói
nak létszáma. Kétszázról a tizedére: 
15-20 főre esett vissza a fe lnő tt 
néptáncoktatás létszáma. Még szeren
cse, hogy a gyerektáncház -  a maga 
30-40 fős lélekszámúval -  viszony
lag tartotta magát. Sajnálatos azon
ban, hogy a táncház azóta is halódik 
Szentgyörgymezőn.

Ezt elégelték meg az Esztergomi 
Zeneiskola népzene-, néptánc szakos 
oktatói. 2009 szeptemberétől „p ro fi" 
táncoktatót szerződtettek Budapest
ről, Csernák Gabriella Éva személyé
ben, aki a közelmúltban a Magyar 
Táncművészeti Főiskola néptánc sza
kán kapta meg diplomáját. Éppen a

legjobbkor szerződött Esztergomba, 
ahol újabb botrány veszélyeztette a 
helyi néptáncos mozgalmat. Ezúttal 
a néhány éve alapított Váralja Tánc
csoport egyes elégedetlen tagjai fe
nyegetőztek kilépésükkel, komolyan 
megnehezítve az együttes munká
ját. A táncház itt is akadozott; egyre 
ritkábban és egyre kisebb résztvevői 
létszámmal üzemelt.

A Budapestről érkező tánctanárnő 
azonnal kézbe vette az elárvult tánc
élet irányítását. A zeneiskola növendé
keiből tánccsoportot alapított. A friss 
tagok az iskola népzenei tagozata: a 
hegedű-, brácsa-, citera-, furulya- és 
népi ének-szakos tanulók közreműkö
désével -  intenzív próbákkal -  hozták 
létre a vadonatúj néptánccsapatot. A 
kamaraegyüttes már túl is van az első 
fellépésen, amelyet az adventi kultu
rális napok keretében tartottak meg a 
város főterén, az óévet zárva, 2009.

december végén. Szatmári és gömöri 
táncokat adtak elő -  nagy sikerrel. 
Vezetőjük pedig bejelentette, hogy ja
nuártól havonta tartanak táncházakat 
az Esztergomi Zeneiskolában, termé
szetesen és remélhetőleg botrányok 
nélkül.

Reméljük, a két táncház 
lá toga tó i ham arosan 
még ahhoz is kedvet, 
erő t és tudást szerez
nek, hogy egy igazi 
táncversenyen mérjek 
össze erejüket! M ind
nyájuknak jó  szórako
zást és a néptánccal 
e ltö ltött értékes pe rce
ket kívánunk!

Dezső László
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en A NEW YORK TIMES CSÚFOS KRITIKÁJA SEM TUDTA ELGÁNCSOLNI A 

GYŐRI BALETT SIKERÉT A VILÁGHÍRŰ JOYCE SZÍNHÁZBAN A TÁRSULAT 
2010. JANUÁR VÉGI NEW YORK-I VENDÉGSZEREPLÉSÉN.
A MAGYAR EGYÜTTES NYOLC ÉV UTÁN MÁR MÁSODSZOR LÉPHE
TETT FEL A TÁNCVILÁG EGYIK MEGKERÜLHETETLEN INTÉZMÉNYÉBEN. 
SZTRAVINSZKIJ-ESTJÜKET NYOLC ALKALOMMAL, FOLYAMATOS TELT 
HÁZZAL JÁTSZOTTÁK.

„Előre figyelmeztettek: a New York 
Times egyik véreskezű kritikusa jön  
megnézni az előadásunkat. Ezúttal 
le is csaptak ránk... M ert hogy 2002- 
ben, amikor a Purim, avagy a sors
vetés című darabunkkal voltunk itt, 
ugyanígy felkészítettek a legrosszabb
ra, és nagy meglepetésünkre nagyon 
hízelgő cikk született." -  idézi fel a 
Magyarországon is megdöbbenést 
kiváltó cikket Kiss János, a Győri Ba
lett igazgatója. Ezúttal azonban nem 
éppen hízelgett a kolléga... A tekin
télyes lapról errefelé különben is azt 
tartják, hogy kritikusai sorsokat dön
tenek el, karriereket építenek vagy 
rombolnak, és nem mellékesen óriá
si üzleti hatásuk is van. Éppen ezért 
nem volt meglepő a győri művészek 
aggodalma azután, hogy a premiert 
követő második napon megjelent 
New York Times-kritika vagdalkozó 
stílusban, gúnyos hangvételben, kí
méletlenül ítélkezett: „rossz színpadi 
hatások", „csüggesztő, lehangoló 
megoldások, akár csak az egész este 
minősége", „emlékezetesség teljes 
hiánya", „mindennél katasztrófán- 
sabb a darabokban a ritmikus ener
gia és zenei szerkezet ordító hiánya", 

„Sztavinszkij-est? Kedves kísérlet" -  
idézhetném címszavakban a negatív 
szentenciákat.

Mindennek dacára a győriek az elő
zetesen remélt teljes jegybevételt 25 
százalékkal túlteljesítették! -  tudtam 
meg a színház gazdasági osztályán. 

„Ennél nagyobb elismerés nem is ér
hette ő k e t" -  vélte Martin Wechsler, a 
Joyce Színház programigazgatója, aki

már a 2002-es meghívásuk felett is 
bábáskodott, és aki elárulta, hogy szó 
van arról is, hogy egy újabb előadás
sal a társulat ismét visszatérhet New 
Yorkba. „Azért erre még 4-5 évet leg
alább várni ke ll!" -m ond ja  Kiss János, 
aki a vendégszerepléssel kapcsolat
ban kiemelte: óriási megtiszteltetés 
számukra, hogy egyedüli táncegyüt
tesként képviselhették Közép-Kelet- 
Európát a kommunizmus bukásának 
20. évfordulója alkalmából rendezett 
New York-i Összművészeti Fesztivá
lon. A város közkönyvtára által fő 
szervezett Performing Revolution in 
Central and Eastern Europe öthóna
pos rendezvénysorozata kiállításokkal, 
filmvetítésekkel, felolvasóestekkel 
mutatja be, hogyan járultak hozzá 
az előadóművészetek a kelet-euró
pai rendszerváltáshoz. (A tavalyi őszi 
megnyitó egyik első rendezvényén a 
magyar Kontroll Csoport is fellépett.)

Hogy vajon ennek a rendezvényso
rozatnak köszönhetően úszta-e meg 
az esetleg akár elrendelt (?) bukást 
a társulat, nem lehet biztosan tudni. 
Mindenesetre figyelemre méltó, és 
aligha nem párját ritkító, hogy egy 
magyar balettegyüttes előadására a 
Joyce sajtóosztályán több mint 20 (!) 
újságírói akkreditációt jegyeztek. A 
lesújtó kritika mellett az ugyancsak 
jelentős Financial Times és a Village 
Voice szakírói egészen másképp látták 
a Sztravinszkij-zene ihlette Petruska 
(Dimitrij Simkin és James Sutherland) 
és a Tavaszi áldozat (Kun Attila) elő
adásait. írásaikban elismerően szól
tak a csapat „hozzáértő, magabiztos

technikájáról", és noha az összteljesít
ménytől nem voltak elájulva -  főleg 
a koreográfusokétól nem -, semmi 
esetre sem alázták meg a táncosokat. 
A Financial Times a lehetséges öt csil
lagból például hárommal jelezte, hogy 
érdemes odafigyelni a magyarokra.

„Nekem minden újságcikknél töb
bet je lentett Paul Szilárd véleménye. 
Az, hogy a ma is aktív 98 éves magyar 
származású impresszárió és producer 
eljött az előadásunkra, és tetszett 
neki a munkánk" -  mesélte Kiss János. 
A nemzetközi szakmában mogulként 
tisztelt Szilárd úr évtizedekig volt a 
világhírű Alvin Ailey American Dance 
Theater utaztató turnémenedzsere, 
és impresszáriója, de ő volt az is, aki 
elsőként vitte Ázsiába Balanchine ba
lettjeit is. Kiss János több mint húsz 
éve ismeri Szilárdot, akivel Budapes
ten egy gálán találkozott. „A  bemu
tatón ő maga figyelmeztetett: üdvö
zöljem azt a kritikust, aki 2002-ben 
kedvező kritikát írt rólunk épp a New 
York Timesba, és amint megtudtam, 
hogy Olaszországba és Brazíliába ír 
az előadásunkról" -  jelzi a nemzetkö
zi kapcsolatok fontosságát a balett
igazgató.

A vasárnapi záróelőadást követően, 
a hazaindulás előtt, de még egy meg
érdemelten átmulatott éjszaka után, 
a csapat szállodájának várócsarnoká
ban a két darab főbb szereplőivel ta
lálkoztam. Horváth Krisztián, Sebes
tyén Bálint és Horváth M. Lilla is o tt 
volt a 2002-es első amerikai turnén. 
Mint mesélik, létfontosságú, hogy 
világot látott koreográfusokkal is dol
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gozzanak. „ Egészen más a munka
morál" -foga lm az Horváth Krisztián: 

„Egy külföldi koreográfusnál nincse
nek üresjáratok. Ha dolgozunk, akkor 
annak is kötelező a gyakorlat, aki épp 
a színpad hátsó felében, takarásban 
áll, mialatt a koreográfus épp a fősze
replőkkel foglalkozik."

„Nagyon szerencsések vagyunk, 
hogy lehetőségünk van időről időre 
külföldiekkel dolgozni. Ez nem csak 
inspiráló. Sokszor azért is kárpótol, 
mert bár gyakran utazunk külföldre, 
a fellépéseink m iatt általában nincs 
módunk másokat megnézni" -  véle
kedik a Harangozó-díjas Sebestyén 
Bálint. Horváth M. Lilla szintén arról 
beszél, hogy hazai kollégáikhoz ké
pest szerencsésebbek az átlagnál: 

„Ha nem is keresünk kiemelkedően, 
de legalább rendezve van a közal
kalmazotti bérezésünk, ami min
dig ad egy biztos alapot. A korábbi 
években sokkal nehezebb volt. Hogy 
m it je lenthet ez az amerikai fellépés 
otthon, a jövőben, nekünk? Azt hi
szem, újabb irigyeket, de talán újabb 
külföldi meghívásokat is."

A művészek úgy érezték, hogy 
mostani szereplésük nagyobb kö
zönségsikert hozott, mint a 2002-es: 
nyolc alkalommal, összesen mintegy 
három-négyezer ember előtt táncol
tak. Mindössze egy szombat kora- 
délutáni előadás ment 70 százalékos 
telítettséggel. A tapsokból arra követ
keztettek, hogy nem volt hiábavaló a 
fellépéssorozat. így gondolták ezt 
azok is, akik a társulatot nem csak a 
színházban keresték fel, de az éppen 
újjáéledésén fáradozó manhatta
ni Magyar Házban is. Ott ugyanis a 
táncosoknak egy közönségtalálkozó
val tarkított nyilvános próbát is szer
veztek. „A  győrieket 25 éve láttam 
utoljára, még Markó Ivánnal. Most 
sem csalódtam bennük: energia, erő, 
ízlés árad belőlük. Mondhatom, a 
Joyce Színház nem tévedett a csapat 
meghívásával. Világelitbe illő produk
ciót láthattunk" -  mondta nekem elő
adás után a 21 éve az USA-ban élő 
Újfalussy Margit, aki amerikai barátai
val közösen nem csak a színházba, de 
a próbára is ellátogatott.

A 30 éves Győri Balett meggyőző 
produkciójával nem csak sikert ara
to tt New Yorkban, de legyőzte a vá
ros nagyhatalmú lapját is. A társulat 
története heteken belül svájci, német 
és osztrák turnéval folytatódik.

Wallenstein V. Róbert 
(New York)
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ilágtükör

38. Prix 
de Lausanne

3 8 e c o n co u rs  in te rn a t io n a l p o u r je u n e s  d a n se u rs
Theatre de Beaulieu - Lausanne - Location: 021 310 16 00 - www.prixdelausanne.org *
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_____ L 1  ilágtükör
A Prix de Lausanne a világ egyik 

legjelentősebb táncversenye, amely 
elsősorban a klasszikus balett tradíci
ó it preferálja. A szervezők elmondása 
szerint éppen abban különbözik más 
hasonló rendezvényektől, hogy ki
terjedt partnerhálózattal rendelkezik 
mind a nagy hagyományú iskolák, 
mind a neves együttesek tekinte
tében. A legtehetségesebbnek ítélt 
győztesek nem is kapnak kezükhöz 
pénznyereményt, „csak" lehetőséget 
arra, hogy az általuk választott helyen 
képezzék magukat tovább. Jómagam 
1992-ben vettem részt versenyzőként 
a Prix-n, most pedig a Magyar Tánc- 
művészeti Fő-

A verseny reklámja egy autóbuszon
-fotó: Macher Szilárd
f ik

iskola (MTF) 
k é p v is e lő je 
ként kísértem 
el egyik ta
nítványom at,
Y a m a m o to  
Shorit (az MTF 
VII. évfolya
mos japán 
vendéghallga
tóját) és a Vili. 
é v fo ly a m o s  
Sári Rékát erre 
a megmé
rettetésre. A 
végeredmény 
t e k i n t  e t é 
ben (magyar 
szempontból) 
sajnos nem 
volt a két ver
seny között
különbség, de az eltelt közel két év
tized alatt sok minden megváltozott 
Lausanne-ban.

A színhely 2010-ben is a Théátre 
de Beaulieu meglehetősen szocreál 
betonépülete volt, a szervezés és a le
bonyolítás is maradt precíz és gördü
lékeny. Szerencsére az utóbbi néhány 
évben már nem történhet meg senki
vel az, ami azelőtt a többségre várt: 
hogy az első balettóra után megkö
szönik neki a részvételt...

A 38. verseny előtt is előzetes dvd- 
válogatáson döntötték el, hogy a re
kordszámú, 226 nevezőből kit hívnak 
meg Svájcba, és aki odarepült, az már 
biztosan nyert egy egyhetes intenzív 
kurzust kiváló szakemberekkel és a 
világ minden pontjáról érkezett tár
sakkal.

Néhány távolmaradás következté
ben végül összesen 71 versenyző vá
gott neki a hétnek, és a verseny törté
netében először többen voltak a fiúk

(35-36)! Ráadásul a 20 junior (15-16 
éves) lány mellett csak 15 volt a senior 
(17-18 évesek), a „másik oldalon" 
pedig 8 fiatalabbra ju to tt 28 idősebb 
táncos: így az érettebb versenyzőknél 
döntő fölénybe kerültek a fiúk. Ez is 
erősíti azt a tendenciát, hogy a Prix de 
Lausanne elsődleges feladata egyre 
inkább az, hogy felkutassa a vezető 
együttesek -  és nem az iskolák! -  szá
mára a tehetséges (elsősorban férfi-) 
táncosokat. A döntőbe nem került 
versenyzőkért, majd a fináléban nem 
díjazottakért is valóságos „börzét" 
szerveztek, ahol ezúttal is számos 
társulatvezető válogathatott a tehet

ségekben, a
fiatalok pedig 
adott esetben 
ö s z tö n d í ja s  
s z e r z ő d é s 
hez (app
re n t ic e s h ip )  
j u t h a t t a k .  
(Jelen volt 
például Ny ina 
Ananiasvili, a 
Grúz Nemzeti 
Balett világ
hírű igazga
tónője is.) A 
döntőben dí
jat nyert fiatal 
táncosok azu
tán az előze
tesen általuk 
megjelölt he
lyek között vá- 
loga tha tnak:

három hónapjuk van eldönteni, hogy 
hol folytatják. így került korábbi díja
zottként Felméry Lili (2008) és nem 
díjazott döntősként Leblanc Gergely 
(2009) az MTF-ből a londoni Royal 
Balett Schoolba.

Nem túlzás a versenyt egy tánckur
zushoz hasonlítani, hiszen öt napon 
keresztül mindenki részt vett a Cyníft/a 
Harvey és Patrick Armand által veze
tett napi balettórákon, Didy Veld man 
kortárs óráin, valamint a termi és szín
padi próbákon. A kandidátok a klasz- 
szikus számoknál Viviana Durante-va\ 
és Armand-na\ dolgoztak, a kortárs 
variációknál Jacquelin Barrett pró
bálta Christopher Wheeldon száma
it, és Cathy Marston a saját etűdjeit. 
Mivel csak szombat este hirdették ki 
a döntő mezőnyét, addig mindenki 
egyenlő eséllyel gyűjthette pontjait a 
neves szakemberekből álló zsűrinél, 
melynek tagjai minden nap más mun
kafázist értékeltek.

A Prix de Lausanne 2010 
zsűrielnöke:

Mr. Frank Andersen,
a Dán Királyi Balett 

előző művészeti igazgatója

A zsűri tagjai:

Ms. Lola de Avila,
a San Francisco Ballet School 

társigazgatója (USA),

Mr. Jason Beechey,
a drezdai Palucca Schule rektora 

(Németország)

Ms. Christine Camillo,
a Berlin Staatsoper balettmestere, 

a Prix de Lausanne 1981 győztese 

(Németország),

Ms. Shelly Power,
a Houston Ballet Ben Stevenson 

Academy társigazgatója (USA),

Ms. Zhao Ruheng,
a National Bal let o f China 

gazdasági és művészeti igazgatója 

(Kína),

Mr. Federico Bonelli,
a The Royal Ballet Principal szólistája, 

a Prix de Lausanne 1996 győztese 

(London),

Mr. Ivan Liska,
a müncheni Bavarian State Ballet 
balettigazgatója (Németország),

Mr. Mauricio Wainrot,
a Ballet Contemporáneo 

Théátre San Martin 

művészeti igazgatója 
(Buenos Aires),

a Flandriái Királyi Balett 

vendégkoreográfusa.
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ilagtukor
Már a regisztrációnál hangsúlyoz

ták a verseny igazi célját. Azt, hogy 
mindenki értékes tapasztalatokkal 
távozzon majd a hét végén. Azt is 
jelezték, hogy a zsűri -  a technikai 
tudás mellett -  a művészi tehetségre, 
a muzikalitásra, az instrukciók meg
értésének és feldolgozásának ké
pességére, továbbá a sokoldalúság
ra egyaránt kíváncsi. Ahogyan egy 
szóban összefoglalták: a /ehetőséget 
keresték a versenyzőkben. Tehát 
adott esetben előfordulhatott, hogy 
egy kevésbé acélos teljesítménnyel is

lehetett díjazott valaki, ha perspek
tívát láttak benne... Ez volt a legje
lentősebb változás számomra a Prix 
de Lausanne értékrendjében, és ta
lán ennek köszönhető, hogy kevésbé 
stresszes-rideg hangulatban zajlott le 
az egész, mint -  emlékezetem sze
rint -  anno...

Sajnos ez alkalommal nem termett 
babér a MTF versenyzőinek, de Réka 
és Shori igen sok dicséretet és ösztön
díjakat is begyűjtött, miközben való
ban sok tapasztalattal és élménnyel 
gazdagodott.
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__________  /  ilágtükör
Nézzük az eredményeket: a döntő 

mezőnyével csak részben értettem 
egyet (a verseny mégiscsak szubjektív 
műfaj, de Yamamoto Shori objektíven 
is a legjobbak között volt!), ám a há
rom első helyezett tekintetében maxi
málisan osztom a zsűri véleményét.

/. helyezett és Közönségdíjas:
Cristian Emanuel Amuchastegui 

argentin versenyző, a Houston Ballet 
Ben Stevenson Academy növendéke. 
Kiváló James-variációjával, csodála
tos, levegős battu-Ne\ és mosolygós 
könnyedségével megérdemelten győ
zött, és Cathy Marston: Caliban című 
szólójában is remekelt.

II. helyezett:
Francisco Mungamba Reina spa

nyol versenyző, a San Francisco Balett 
School növendéke. Elegáns és precíz 
Dés/ré-variációja, megnyerő egyé
nisége, kisugárzása és számomra a 
legjobb kortárs előadás -  Christopher 
Wheeldon: a Continuum egy részlete 
-  alapján méltó ezüstérmes.

Hl. helyezetté  legjobb balerina):
Sasaki Mariko a tokiói Yuriko 

Kawaguchi Ballet School növendéke, 
tizenöt éves. Rebbenékeny 3. árny A 
bajadérbö\ és Marston: Traces című 
szólójának muzikális, dinamikus elő
adója a hét végére egyértelműen ki
emelkedett a mezőnyből.

Tetszett még, de nem kapott díjat a 
született táncos és Carlos Acostát idé
ző portugál Marcelino Sambé. Szintén 
magas színvonalat produkált a kínai

Sári Réka
és az ezüstérmes
Francisco Mungamba Reina

Guang Zhou A rt School, ahonnan két 
döntőst és összesen hat (!) meghívott 
versenyzőt is beneveztek.

Feltűnő volt a japánok fölénye. A 
Felkelő Nap Országából nem kevesebb, 
mint 16 versenyző származott; bár az 
is igaz, hogy több japán fiatal más or
szágok iskoláit képviselte. Ugyancsak 
feltűnt a kínai fölény, összesen 14 
versenyzővel! De a Lisszaboni Nemzeti 
Konzervatórium is 5 fővel tudta kép
viseltetni magát! Elmaradtak azonban 
olyan fontos iskolák, mint az egyik 
„fő "  befogadó Royal Ballet School, 
vagy a vezető orosz intézetek (egy per
mi kislány volt csak ott), és feltűnően 
gyenge iskolákkal képviseltette magát 
Franciaország is. Az English National 
Ballet School viszont feltehetően jól 
gyűjti össze nemzetközi csapatát, hi
szen tőlük is négyen versenghettek: 
három brazil és egy japán fiú.

Végül már csak érdekesség
ként említem, hogy a Broeckx- és a 
fíuóen/cek-test vérek után ismét talál
kozhattunk egy ikerpárral a döntőben 
a brazil Duarte de Menezes nevű ikrek 
személyében.

Remélem, jövőre megint lesz 
magyar a döntőben. Bár a hazai 
balettrajongók valószínűleg annak 
sem lehetnek majd tanúi, mert a finá
lét hosszú évek után nem közvetítet
te a Mezzo televízió. Kár érte: sokan 
biztosan szívesen szurkolnának a fia
taloknak. Talán jövőre...

Macher Szilárd

A 38. Prix de Lausanne 
győztesei:

Cristian Emanuel Amuchastegui
(Argentína),

Francisco Mungamba Reina
(Spanyolország),

Mariko Sasaki (Japán), 

Caitlin Stawaruk (Ausztrália), 

Aaron Sharat (Egyesült Államok),

Christopher Evans

(Egyesült Államok),

Lewis Turner (Nagy-Britannia).

Kortárstánc-díj:
Lewis Turner (Nagy-Britannia).

A legjobb svájci versenyző 
különdíja

Alexandra Valavanis

Közönségdíj:
Cristian Emanuel Amuchastegui 

(Argentína)

Ezer svájci frank értékű 
pénzdíjat kaptak a döntő 

további versenyzői:
Luca Acri (Japán),

Jonathan de Araujo Batista 

(Brazília),

Chunwai Chan (Kína),

Guilherme Duarte de Menezes 

(Brazília),

Vitor Duarte de Menezes 

(Brazília),

Yu Hiú Tung (Kína),

Shu Kinouchi (Japán), 

Zecheng Liang (Kína),

Xiang Liao (Kína), 

Marcelino Sambé (Portugália), 

Aaron Smyth (Ausztrália), 

Alexandra Valavanis (Svájc),

Ruiqi Yang (Kína).
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/ Ó?C/éves a Gyagil
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A 21. SZÁZAD TÁNCMŰVÉSZETÉNEK ÚJÍTÓ TENDENCIÁI FÉNYES ELŐZMÉNYEKRE TEKINT
HETNEK VISSZA. A RENDKÍVÜLI OROSZ SZERVEZŐ, MŰVÉSZETPÁRTOLÓ, PRODUCER ÉS 
BALETTMENEDZSER SZERGEJ GYAGILEV 1909-ES „VÁLLALKOZÁSÁRA", AMELY PÁRIZS
BA VITTE SZENTPÉTERVÁR VÁLOGATOTT TÁNCOSAIT, ÉS MEGHÓDÍTOTTA VELÜK A FRAN
CIA FŐVÁROS ÚJ BALETTCSEMEGÉKRE ÉHEZŐ KÖZÖNSÉGÉT.
HA AZT HALLJUK: OROSZ BALETT, VAGY AZT: MONTE CARLO-I OROSZ BALETT (HISZ 1911- 
TŐL ÁLLANDÓ SZÉKHELYÜK MÁR MONTE CARLO), AKKOR JÓ TUDNI, HOGY A MODERN 
BALETTVILÁG ACHILLES-SARKÁRÓL VAN SZÓ. A 20. SZÁZAD EBBŐL A TÁRSULATBÓL LEN
DÜLT KI KORÁBBI MENETÉBŐL -  ZSENIÁLIS KOREOGRÁFUSAIK ÉS TÁNCOSAIK MUNKÁS
SÁGA NYOMÁN. MELLETTÜK-VELÜK A KORABELI EURÓPAI ZENEI ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI 
ÉLET SZTÁRJAI BÁBÁSKODTAK AZÉRT, HOGY ÚJ IRÁNYT ADJANAK A SZÍNPADI TÁNCMŰ
VÉSZETNEK. A SZÁZ ÉVVEL EZELŐTTI „ALKOTÓI TEAM" -  GYAGILEVVEL AZ ÉLEN -  ÚJ 
MŰVÉSZETI MINŐSÉGEKET TEREMTETT. MINDAZ, AMIT ÉS AHOGYAN ŐK MEGALKOTTAK, 
MÉG NAPJANKBAN IS ÉREZTETI HATÁSÁT. (A SZERK.)

> j? A XX. századi új balett két év- 
ti § tizednyi történetét megteremtő 
E o 5  együttes a balettművészet bel- 
5^*1 ső megújulásának útját mutatja.
■g |  *  1899-ben a gazdag orosz családból

származó értelmiségi fiatalember,
2 « 1  Szergej Gyagilev néhány művész- 

barátjával Szentpétervárott lapot 
3 alapít azzal a céllal, hogy felkutassa 
> az orosz nemzeti kultúra értékeit,
1X1 a kibontakozó új művészeti ered

ményeket, és elismertesse azokat 
Nyugat-Európában; illetve hogy a 
nyugati, főleg francia művészet kor
társ eredményeit és nagy egyénisé
geit bemutassa Oroszországban. E 
cél érdekében a lap, a M ir Iszkusztva 
(A művészet világa) a főszerkesztő: 
Gyagilev kezdeményezésére Debus
sy-, Ravel- és Richard Strauss-esteket, 
francia impresszionista kiállítást ren
dez, foglalkozik a modern orosz fes
tők alkotásaival és a Moszkvai Művész 
Színház merész vállalkozásaival is.

S bár a folyóirat 1904-ben anyagi 
okok miatt meqszűnt, a továbbra is 
lelkesen együtt alkotó és gondolkodó 
munkatársak 1906-08 között orosz 
festészeti, zenei, majd operaszezont 
szerveztek Párizsban, a művészeti 
avantgarde európai centrumában.

1909-ben pedig, Isadora Duncan 
második párizsi vendégfellépése s az

ra, a táncosok a színpad széléig zú
dultak és o tt torpantak meg. szem
ben a dobogó és üvöltő nézőkkel."

Az 1909-es, 10-es, 11-es balett
évadok sikerét elsősorban az hozta 
meg, hogy a romantika tündérei és 
szellemei után a balettszínpad most |  
egyszeriben megtelt a mindennapi £ n 
élet eleven figuráival, az orosz és 
keleti népmesék hiteles szereplőivel S '« 75 
és színpompás, gazdag koreográfi- g > 5  
ájú tömegjelenetekkel. “  5 1

Oroszok voltak a zeneszerzők, a i  J  
díszlet- és jelmeztervezők és a tán- x -g E 
cosok, akiket Gyagilev a szentpé- < « £

első futurista kiáltvány megjelenése 
idején, Gyagilev bátor vállalkozása is a 
nyilvánosság elé lép: a balettmű vészét 
egykori központjában, a romantikus 
alkotásokra már rég ráunt közönség 
előtt bemutatkozott az Orosz Balett. 
Elsősorban az „oroszos" művek kap
tak elismerést, így a Seherezádé, majd 
később a Petruska. A Polovec táncok 
fogadtatására így emlékezett Borisz 
Kochno, Gyagilev titkára:

„A  színpadról a nézőtérre áradt a 
ritmusoknak az az extázisa, amelyet 
Fokin sugalmazott táncosainak. A 
végén, amikor Sophie Fedorova, m int 
egy megszállott, vezette társnői élén 
a táncot, és úgy tetszett, hogy a kar
mester is mindjárt felugrik a színpad-
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av-féle Orosz Balett
tervári és moszkvai cári színházaknál 
toborzott. Anna Pavlova, Tamara 
Karszavina, s a férfiak: Fokin, Gerdt, 
Bőim s a szinte fogalomként eszmé
nyített Vaclav Nizsinszkij csakhamar 
ünnepelt „csillagok", a közönség 
kedvencei lettek.

Gyagilev művészi törekvései a tel
jes színház kialakításához formálták 
a feltételeket: az alkotói gárdába 
bevonta a díszlet- és jelmeztervezőt, 
a szcenikust is, és munkájukat sti- 
lisztikailag közösen hangolták össze 
a zeneszerzővel és a koreográfussal, 
Mihail Fokinnal. A szentpétervári 
balettiskolábon végzett 
művész már pályakezdé
sekor szembefordult az 
akadémizmus mindenha
tóságával, és a kései 
orosz romantikus művek 
tartalmi sekélyességé
re irányítva a figyelmet, 
balettdrámai egységet 
hirdetett. A művektől és 
táncosaitól egyaránt meg
követelte az adott téma 
korának, etnikai hovatar
tozásának megfelelően a 
mozgásanyag, a kosztüm, 
a díszlet és a zene teljes 
összehangolását.

A szentpétervári és moszkvai tra
díció látszat-cselekménye helyett 
vagy igazi cselekményt ábrázolt 
(Tűzmadár, Seherezádé, Kleopátra), 
vagy vállalta a tényleges cselekmény- 
telenséget. Helyt adott az impresszi
onista hangulat-kifejezésnek, amint 
ezt korábban A haldokló hattyú, 
majd a Chopiniana, A rózsa lelke újro
mantikus, zenei emóciókkal telített 
költőisége példázta.

Ami a mozgásanyagot illeti, a 
klasszikus balett-technikát nem vetet
te el mindenáron, de következetesen 
„hűtlen" volt hozzá, valahányszor a 
balett cselekménye ettől eltérő, pél
dául folklorisztikus mozgást kívánt.

A balett korszerűsítésének fokini, 
nizsinszkiji módja teljes összhangba 
lépett a szecesszió művészi követel
ményeivel. Ez a nagyhatású irányzat az 
élet teljességének művészi megjelení
tésére, s a művészeti ágak egymásba 
olvasztására törekedett. Kitűnő talajra

talált a balettszínpadon, ahol e szinte
tizálás valójában mindig szükségszerű 
lett volna, de amely a XVIII. századi 
balettreformátornak, Noverre-nek 
is csak elveiben valósult meg mara
déktalanul. Ugyanakkor -  Gyagilev 
ösztönző egyénisége és az Orosz Ba
lett színvonala mellett -  épp e fokini 
indításnak köszönhető, hogy a tízes, 
húszas évek folyamán is oly gyorsan 
jelentkeztek az esztétikai áramlatok, 
hogy a század első harmadának leg
jelentősebb zeneszerzői, képzőmű
vészei és írói: Sztravinszkij, Picasso 
vagy Cocteau oly szívesen tartoztak

„Gyagilev cár udvartartásához".
Az együttes második profilalakító 

koreográfusa, Leonid Massine egyik 
egyfelvonásosa, a Parade a francia 
avantgarde befolyását mutatja. „Az 
első kubista balett" számára ugyanis 
Picasso tervezi az előfüggönyt, a dísz
letet és a kosztümöket, Cocteau írja a 
szövegkönyvet. Eric Satie komponálja 
a zenét, s mindehhez Apollinaire adja 
áldását a műsorfüzetben megjelent 
Párizs és az új szellem című cikkében.

Az Orosz Balett nemcsak meg
nyerte a maga számára a francia m 
űv észek legjobbja it. de egyre inkább 
képes volt az ő törekvéseiket is össze
fogni, szintetizálni és propagálni.

A nyugat-európai avantgarde egyre 
erősödő befolyása jellemzi 1921-től a 
társulat tevékenységét. „Gyagilevhaj
szolja a divatot" -  tartják egyre töb
ben a rendkívüli vezetőről. Valóban, 
a szinte darabról darabra való lázas 
megújulniakarás nem hozott egyér

telmű eredményt. így egyetlen újabb 
stílus sem tudott beérni, a szám
talan irányba való elindulás már-már 
eklekticiz mushoz vezetett.

A művészi értékek gyors „amor
tizációja", a művészeti áramlatok 
sokfélesége állandó megújulásra 
ösztönözte a koreográfusokat, kö
zöttük Nizsinszkij húgát: Bronislava 
Nijinskát és a grúz származású Geor
ge Balanchinet.

Nijinska is új mozdulatnyelvet ke
res. Míg Massine a klasszikus balettet 
főként az orosz és a földközi-tenge
ri folklór mozgásvilágával ötvözte, 

Nijinska újításait az ak
robatika, a sport, a diva
tos társasági táncok ele
meinek felhasználásával 
oldotta meg, miközben 
egyre távolabb került a 
társulat eredendően „tán
cos" karakterétől. o> «

>»T3
Esztétikai értelemben :§ £

pedig azáltal lép tovább 
elődeinél, hogy az álom §
és valóság, a képzelet, az □ i
értelem és az ember való- £ .£
di lehetőségeinek szem- £  |
besítésével a szürrealiz- z
mus is teret kap Gyagilev Q-
színpadán.

Az együttes utolsó koreográfusa, 
Balanchine folytatja a modernizmus 
kísérletező útját: lélektani problémá
kat vizsgál szürrealista, konstruktivista 
díszletek között.

Gyagilev 1929-ben, ötvenkét éves 
korában meghal, s halálával az Orosz 
Balett is felbomlik; táncosai és kore
ográfusai azonban világszerte fellen
dítik a balettéletet. Sorra alakulnak az 
iskolák, az új társulatok, s néhány év 
alatt a francia, az angol és az ameri
kai nemzeti balett mellett, Harango
zó Gyula Gsárdajelenetével a magyar 
nemzeti balettrepertoár első darabja 
is megszületik. Az Orosz Balett buda
pesti vendégszereplése (1912, 1927) 
szinte meghatározó, műfajban, stílus
ban példamutató szerepet játszott a 
balettművészet hazai fejlődésében.

Kaán Zsuzsa 
(Részlet A PAPNŐ ÉS A CÁR című 

cikkből, MÚZSÁK Múzeumi Magazin, 
1980/2. szám, 32-33. oldal)
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anctortenet

A tanulmány A BUDAPESTI OPERAHÁZ 100 ÉVE 
című kötetben jelent meg, 1984-ben. Másodközlése 

Körtvélyes Géza engedélyével valósulhatott meg.

Guerra koreográfiái arculata egyéb
ként eredendően táncos jellegű, és 
ezt nemcsak azért szükséges hangsú
lyozni, mert a különböző koreográfus 
típusok esetében a tánc nemegyszer 
a drámai, zenei vagy képzőművésze
ti mozzanatok mögé szorul, hanem 
azért is, mert épp itt jelentkeznek 
Guerra koreográfusi tehetségének ha
tárai. Kétségtelen, hogy mindebben 
a már említett körülmények fontos 
szerepet játszottak, azonban nemcsak 
erről van szó. A szálak a mester sze
mélyes koreográfiái felfogásához és a 
balettmű vészét általános helyzetéhez 
vezetnek. Guerra ugyanis kisebb fon
tosságot tulajdonított darabjai témájá
nak, cselekményének, mint a koreog- 
ráfusi-rendezői munkának. Legtöbb 
műve ezért az idők távolából szakmai 
tekintetben kifogástalannak tűnik, de 
konvencionális témájú és szemléletű, 
látványosan szórakoztató, csillogó

an hatásos produkció, a színház által 
„szállított" igénytelen zene kíséretében. 
Sajátos ellentmondás mutatkozik itt: 
legtöbb műve őrzi és gazdagon hasz
nálja fel az értékes klasszikus tradíci
ót, de jórészüket átjárja a romantikus 
táncjáték hanyatlásának szelleme is. 
Azt lehetne mondani, hogy a tradíció
őrzés Guerránál nem fonódott össze a 
koreográfiái megújulás igényével.

Az igazsághoz tartozik azonban, 
hogy Guerra vendégmunkája idején a 
tánckar teljesen aránytalan összetétel
ét (a krónikus férfitáncos-hiányt) nem 
tudta a rendelkezésére álló idő alatt 
alapvetően megváltoztatni. Ez viszont 
szükségszerűen korlátokat szabott ko
reográfiái működése elé. S még lénye
gesebb korlátozó erő lehetett számá
ra, hogy általában csak közepes vagy 
kimondottan gyenge minőségű zene
művek feldolgozására nyílt alkalma. 
A két Delibes balett felújítása (1904,

TANULMÁNY

illetve 1912-ben), valamint Dohnányi 
Pierette fátyola című művének bemu
tatója (1910) ehhez képest csak ki
vételnek számított. (Hogy ez részéről 
kényszerű megalkuvás lehetett, azt jól 
bizonyítja későbbi külföldi működése, 
amikor is Beethoven, Berlioz, Mozart, 
Rameau, Florent Schmitt és Weber 
muzsikájára komponált baletteket.) 
Koreográfiái munkásságának meg
ítélésénél még azt is figyelembe kell 
vennünk, hogy a balettprodukciók jel
legére és színpadi megoldására ekkor 
is igen nagy befolyást gyakorolhatott 
az Operaház szcenikai főfelügyelője, 
Kéméndy Jenő. Az ő közreműködése 
biztosan meghatározó szerepet ját
szott a Guerra-balettek frappáns szín
padtechnikai megoldásaiban, amelyek 
a kor látványossági igényeit elégítet
ték ki. Mindezek befolyásoló hatására 

-  különösen az orosz balettművészet 
megújulása, illetve a magyar művé-
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szeti élet általános megélénkülése 
tükrében -  rajzolódott ki a hazai ko
reográfiái művészet elmaradottsága, 
és ezt a képet a Gyagilev Együttes 
1912-13. évi vendégszereplése még 
plasztikusabbá tette.

Az állandóan számontartott „nagy 
adósság" törlesztése: a magyar nemze
ti táncjáték megteremtése érdekében 
Guerra vajmi keveset tett. Mindössze 
egyszer kísérletezett efféle témával, 
1907-ben, az egy Magyar táncegyve
leg című divertissement esetében. En
nek zenéjét Szikla Adolf állította össze 
Liszt V. és I. Rapszódiájának részletei
ből, Rózsavölgyi Palotásából és Czinka 
Panna Hallgatójából. E darabról a 
Magyarország című lap december 
18-i száma a következőket írja: „Az új 
divertissement színhelyét egy magyar 
főúrnak ünnepi díszbe öltöztetett 
parkjába tették át a szerzők. Előkelő 
olasz vendégek érkeznek a magyar 
mágnás házába és tiszteletükre be
mutatja a házigazda a régi nemzeti 
táncainkat." A Magyar táncegyveleg 
nem valami jól sikerülhetett. A Polgár 
című lap híradása szerint legalábbis -  
megbukott.

Igaz, többen hangsúlyozzák, hogy 
ez a zene -  főleg egyes részleteiben, 
például a Hallgatónál -  aligha meg
táncolható. De igaz az is, hogy egyéb 
magyar zeneszerzők Guerra idejé
ben még ennyit sem tettek a magyar 
táncjáték ügyéért. Kétségtelen tehát, 
hogy ez az objektív „művészi feladat" 
továbbra is megoldatlan maradt, és 
amikor erre később sor került, az 
egész problémához már másképpen, 
más előzmények után lehetett csak 
közeledni. Hogy miért másként, eb
ben nagy szerepet játszott a Gyagilev 
Együttes első budapesti vendégjátéka.

A Gyagilev-vezette Orosz Balett 
1912-es budapesti vendégszereplése 
több szempontból is óriási jelentősé
gű volt, és hatása messze túlterjedt a 
táncművészet területén.

Olyan baletteket láthatott ugyan
is Budapest közönsége, melyek már 
lázba hozták Párizst, s eddig soha 
nem tapasztalt népszerűséget vívtak 
ki a balettművészetnek. Mihail Fokin 
izgalmas drámai és költői balettjeit 
pedig olyan táncos csillagok adták elő, 
mint Nizsinszkij, Pavlova, Karszavina, 
Broniszlava Nijinszka, Vera Fokina, 
Adolf Bőim és más kiválóságok. A tánc
művek kivétel nélkül zenei értékekre 
készültek. így például a Seherezáde 
Rimszkij-Korszakov megrövidített 
szimfonikus költeményére, a Tűzma
dár Sztravinszkij új balettmuzsikájára,

a Thámár Balakirev szimfonikus művé
re, a Nárcisz Cserepnyin zenéjére, a hí
res Rózsa lelke Weber művére, melyet 
Berlioz hangszerelt, s végül Nizsinszkij 
modern balettje, az Egy faun délután
ja  Debussy prélude-jére. A színpadkép 
-  beleértve a díszlet- és jelmezterveket -  
magasrendű képzőművészeti igényt is 
kielégített. Szcenikusaik, León Bakszt 
és Alexandre Benois nem kis mérték
ben befolyásolták a Gyagilev Együttes 
stiláris megújulását és művészi szem
léletét.

Fokin, századunk nagy balettrefor
mátora, felszabadította a klasszikus 
táncot elmerevedett formáiból. Bele
szőtte a „modern tánc" természetes 
lazaságát, anélkül azonban, hogy a 
klasszikus bázist bármilyen értelem
ben kiiktatta volna. Ennek virtuóz tö
kélyét Enrico Cecchetti mester tartotta 
kézben. A híres-neves társulat rendkí
vüli hatását az értékek összességével, 
vagyis a koreográfia, a dráma, a tánc, 
a színészi játék, a felcsendülő muzsi
ka és a pompás szcenika harmonikus 
egységével érte el.

Mindez természetesen nálunk is 
szinte sokkolóan hatott az egész szín
házzal érintkező művészeti világra. Sa
játos módon azonban épp táncművé
szetünk fejlődését nem befolyásolhat
ta közvetlenül. Hogy miért? Nyilvánva
lóan hiányzott minden alapfeltétel a 
tényleges adaptációhoz. Azonnal elin
dult viszont a „mozgolódás" (és kap
kodás), hogy az „oroszok" nyomába 
szegődhessünk. Nagy lépést tett még 
a Gyagilev Együttes vendégszereplé
se évében Bánffy Miklós főigazgató: 
főrendezőnek szerződtette a modern 
magyar színházművészet egyik legna
gyobb alakját, Hevesi Sándort.

Hevesi nagy hatású harcosa a kor
szerű opera- és drámarendezésnek, 
igényessége és ösztönzése tehát egy
aránt kiterjedt a dalszínház minden 
részlegének munkájára. A balett vi
szonylatában ennek az lett a követ
kezménye, hogy 1913-ban a neves 
magyar író: Bródy Sándor szövegével, 
Hevesi rendezésében bemutatásra ke
rül Beethoven Prométheusz című ba
lettje Guerra koreográfiájával. A balett 
kialakításában Hevesi úgyszólván a 
koreográfusra erőlteti azt a kívánságát, 
hogy hasznosítsa művében a legmo
dernebb orosz balettstílus eredménye
it. És jellemző ellentmondás: eközben 
nem veszi kellőképp figyelembe, hogy 
ez a stílus „fekszik-e" a koreográfus
nak, vagy sem. Márpedig Guerra még 
Cecchettinél is jobban ragaszkodott 
a klasszikus balett iskolájához és stí

lusához. Ezért végül is olyan alkotás 
született, amelyben nagy klasszikus 
táncszámok és mezítláb járt, profil
mozgású, relief-szerű mozdulatképek 
keveredtek össze, illetve váltogatták 
egymást, ez pedig a stílusegység, va
lamint az érthetőség rovására ment.

Az újszerű produkció sajtóvissz
hangja híven tükrözi az eredmény 
felemás jellegét, s az egyes kritikusok 
ízlése szerint az értékelés széles skálát 
mutat -  a fenntartás nélküli lelkese
déstől a tartózkodó és csak részbeni 
elfogadásig.

Hogy valóban a Gyagilev Együt
tes hatásáról van szó, ezirányú 
próbálkozásokról, azt a Prométheusz 
premierje után egy hónappal bemuta
tásra kerülő új balett is bizonyítja. Mo
zart Les Petits Riens-jére, Hevesi szö
vegével készül az Ámor játékai című 
balett, amelynek commedia dell'arte 
figurái közeli rokonságot mutattak 
Fokin Karneváljával. Ezt a darabot, 
főként koreográfiáját, a kritika megle
hetősen fanyalogva fogadta: „sablo
nos, nem jelentős" kitételekkel, vagy 
pedig a koreográfus nevét meg sem 
említették, csak a rendező Hevesi Sán
dorét.

Közel egy évvel e bemutató után 
Hevesi Schumann muzsikájához írt 
balettszüzsét, s így született meg a 
Téli álom, Guerra utolsó magyaror
szági műve. Az oroszok követése itt 
is kétségtelennek látszik. A kritiku
sok némelyike meg is említi, hogy a 
klasszikusok megtáncolása" orosz ha
tás; a Pesti Hírlap pedig így fogalmaz: 
,Amit ők (ti. az oroszok) jól csináltak 
meg, azt rosszul utánozták a Téli álom 
szerzői."

Valószínű, hogy a Beethoven- 
Mozart- és Schumann-művek balett
feldolgozása és a Gyagilev Együttes 
zenei igényessége, valamint Guerra 
nem-balett zenékre készülő munkái 
között is kapcsolat volt, hiszen ezt a 
bírálatok is valamilyen formában meg
erősítették.

A kontraszt tehát a Guerra vezeté
sével elért hazai eredmények és a fej
lődés élén járó orosz balettművészek 
vívmányai között meglehetős élesség
gel rajzolódott ki. Egyszerre világított 
rá arra, amit a magyar balett már elért, 
és arra is, amit távoli célul tűzött ki, és 
csak ezután fog megvalósítani.

A továbbfejlődésnek azonban is
mét elháríthatatlan akadályai támad
tak. Nemcsak arról van itt szó, hogy 
Guerra láthatóan ímmel-ámmal fogad
ta el, illetve csak részben tudta alkotói 
gyakorlatában követni az új orosz esz-
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ményképet, hanem legfőképpen ar
ról, hogy a háború kitörésével Guerra, 
mint olasz állampolgár, eltávozott Ma
gyarországról. E veszteség nagyságát 
még csak növelte, hogy 1915-ben az 
újért harcoló Hevesi Sándor is megvált 
az Operaháztól. Tehát balettegyüt
tesünk nemcsak gazdátlan maradt, de 
egyben megszűnt az a színházon be
lüli hajtóerő is, amely a magyar balett 
fejlődését a Fokin-Nizsinszkij nyitotta 
utakra igyekezett terelni.

Guerra távozásával önálló periódus 
zárult le. Olyan periódus, amely a ma
gyar balett fejlődését meggyorsította, 
s a folyamatos munka stabil alapját 
biztosító klasszikus kultúrát jelentő
sen megerősítette. A koreográfiában 
pedig -  az orosz balett példájának 
nyomán, s a haladó magyar művészet 
legjobb képviselőivel szövetkezve -  el
ju to tt a megújulás küszöbéig.

Ilyen körülmények között került 
sor a világháború négy esztendeje 
alatti időszak egyetlen új balettje, A 
fából faragott királyfi 1917. május 
12-i premierjére, amely egyben az első 
operaházi Bartók-bemutató is volt. Ér
demes és szükséges is megvalósításá
val részletesebben megismerkedni. A 
bemutatóra kiváló erők szövetkeztek 
(élükön a szövegíró Balázs Béla, a kor
mánybiztos-díszlettervező Bánffy Mik
lós és legfőképpen a kitűnő karmester, 
az olasz Egisto Tango), és közös erő
feszítéssel jelentős, ám vegyes értékű 
előadást produkáltak.

A koreográfia készítését, a rende
zést és a táncok betanítását -  Zöbisch 
Ottó és Brada Ede segítségével -  vol
taképpen Balázs Béla vállalta. Hogy 
minderre vállalkozhatott, ez bizo
nyos fokig már önmagában véve is 
jellemző, hiszen Balázs táncolni nem 
tudott, sohasem koreografált egyet
len lépést sem, legfeljebb elméletileg 
foglalkozott a tánccal, épp az orosz 
balettegyüttes felrázó hatására.

A kritikusok természetesen főképp 
a zenei eseményt kommentálják, bár 
sokan közülük még nem értik meg a 
muzsika és Bartók tényleges nagysá
gát. Jut azonban néhány bíráló vagy 
elismerő szó a táncprodukciónak is.

Feleky Géza így elmélkedik: „A  
balett formanyelvében a mozdulatok 
éppúgy elvesztették érzésjelentésüket, 
mint ahogy a fleurette vívás eltávolo
dott a birkózás mozdulataitól. A tánc
mozdulatok visszavezetése az érzés
kifejezésre, a visszatérés a természet- 
hez« azonban egymagában nem re
generálhatja a táncművészetet. A fel
adat komplikáltabb; vissza kell adnia a

tiszta, világos, erőteljes beszédességet 
a mozdulatoknak, de úgy, hogy azért 
ne veszítsék el ritmikus tagolásukat, 
kalligrafikus szépségüket és harmoni
kus átmeneteiket. Egyszerre természe
tesen nem lehet kibontakoztatni egy 
ilyen új stílust a régi helyében. Erre az 
orosz balett sem gondolhatott. Balázs 
azonban talál egy igen szerencsés 
megoldást; a drámailag legfontosabb 
momentumok megszólaltatására a 
primér mozdulatokat használja fel; itt 
a táncmotívumok olyan mozgásele
mekből épülnek fel, amelyek közvetle
nül félreérthetetlenül lelki történése
ket vetítenek k i..."

Haraszti Emil viszont a következő
ket írja: „A  színház alaposan elhibázta 
a dolgot. Rábízta a szcenáriumot és 
a rendezést Balázs Bélára, a szerzőre, 
aki ebben a minőségében is teljes ava- 
tatlanságról tett bizonyságot. Az ilyen 
nehéz feladatra csak az vállalkozhatk, 
akinek koreográfiái és zenei képzettsé
ge van. Akkor a tündér nem csinálná a 
20 év előtt divatos szerpentinmozdu
latokat. Akkor nem lenne a színpadon 
páratlan ütemkombinációkra páros 
mozgás. Akkor a szereplők nem kés
tek volna el annyiszor az akciójukat 
illusztráló muzsikától."

A két végletes bírálat személyes 
indítéka az idők távolában már elho
mályosult. A többi kritika véleménye 
valójában kettejük között „mozog". 
A szólisták -  Pallay Anna (Királyfi), 
Nirschy Emilia (Királykisasszony), Har
mat Boriska (Tündér), és Brada Ede 
(Fabáb) -  produkcióját viszont szinte 
minden írás dicséri; még ilyen túlzást 
is olvashatunk: „művészet dolgában 
nem állnak az orosz balett első tánco
sai m ögött..."

A különböző véleményű és beál
lítottságú kritikusok írásaiból végül 
is eléggé világos képet kaphatunk a 
rendezésről, a koreográfiái megoldás
ról, sőt a magyar balettegyüttes álla
potáról is, valamint a balett iránti igé
nyekről. A fő problémát nyilvánvalóan 
a zenemű fogadtatása jelentette. A 
színpadi megoldás csak részben felelt 
meg a követelményeknek. A kifogá
sok a cselekmény és az alakok (főleg a 
tündér) érthetőségével kapcsolatosak, 
illetve ezek mozdulati megoldásával 
és a szcenikai munkával. Koreográfi- 
ailag a darabnak kettős rétegződése 
volt: a főhősök kifejező gesztusokkal, 
pantomimmai jelenítették meg a cse
lekményt, a tánckar (az erdő és a vi
zek) pedig tradicionális módon.

Bizonyára zavaróan hatott a töb
bek által is hangsúlyozott színpadi

zsúfoltság és a problematikus világítás, 
amely utóbbi a népmeséi „világosság" 
és a szimbolikus „sötétség" érzékelte
tését tűzte ki célul. (S ez nem zárja ki 
azt, hogy a balettől egyébként eleve 
nagyszabású szcenikai látványosságot 
vártak.)

A színpadi megoldás jellegéről és 
részleges eredményeinek okáról is 
többen vallanak. Fontosnak tűnik fel 
eközben az a megjegyzés, hogy a tánc
művészet háttérbe szorult az Opera
házban és nincsenek balettbemutatók. 
E tény azzal is összefügghet, hogy a 
balettegyüttest Zöbisch Ottó vezeti, 
akinek munkájáról és képességeiről 
legalábbis megoszlanak a vélemé
nyek. Végül: az sem érdektelen, hogy 
a királyfi szerepét táncosnő alakította, 
s ezt még csak nem is mindenki kifo
gásolta.

E bemutató tükrében egyszerre 
mutatkozott meg: hol tart a magyar 
zeneművészet élvonala és hol a tánc
művészeté? Hol és milyen vonatko
zásokban tartották még magukat a 
Guerra periódus eredményei, illetve 
miben és mennyire hornályosodtak 
el, amióta a mester az együttest el
hagyta? A Guerra helyére szerződte
tett Zöbisch Ottó kiválasztásának 
valószínűleg az a magyarázata, hogy 
Zöbisch a Dalcroze-féle iskolát (amely 
a Nizsinszkij-balettekben is érvénye
sült) megpróbálta összekapcsolni a 
klasszikus balett rendszerével, s ez
zel azt a reményt kelthette, hogy a 
balettegyüttes működését az újabb 
törekvések irányába tereli. Tíz évnyi 
tevékenysége során azonban az de
rült ki, hogy sem az újat átadni, sem 
a klasszikus hagyományt megfelelően 
ápolni nem tudta. Zöbisch egyébként 
alig koreografált. Nevéhez 1918-23 
között összesen öt mű fűződik, s kö
zülük az egyik a Fokin-féle Rózsa lelke 
adaptációja, 1919-ben.

Zöbisch darabjaira, a korabeli kriti
kák értékelése szerint, nem érdemes 
sok szót vesztegetni. Ez a tény azon
ban a magyar balett akkori helyzeté
nek csak egyik fontos oldalát világítja 
meg; azt, hogy az együttesnek ismét 
nincs megfelelő koreográfus-balett- 
mestere.

A munka színvonalának hanyat
lása és a sanyarú gazdasági helyzet 
következteben a társulat legjobb erői 

-  akiket Guerra képezett ki és szokta
to tt az igényes munkához -  szétszé
lednek, zömmel külföldre távoznak, s 
ez tovább fokozza a színvonal hanyat
lását.

Gelencsér Ágnes
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PERSPEKTÍVÁK AZ ÚJ ÉVEZREDBEN A TÁNCMŰVÉSZETBEN, A TÁNCPE
DAGÓGIÁBAN ÉS A TÁNCKUTATÁSBAN CÍMMEL 2009. NOVEMBER 
6-7-ÉN ZAJLOTT LE A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA II. TÁNC- 
TUDOMÁNYI KONFERENCIÁJA, AMELYNEK PROGRAMJÁRÓL A TÁNC
MŰVÉSZET LEGUTÓBBI SZÁMÁBAN RÖVIDEN MÁR SZÓLTUNK.

AZ ALÁBBIAKBAN NÉHÁNY ELŐADÁS LEGÉRDEKESEBB RÉSZLETEINEK IS
MERTETÉSÉVEL ILLUSZTRÁLJUK A TEMATIKAI ÉS MŰFAJI SOKSZÍNŰSÉGET.
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Forgács D. Péter (Bécsi Egyetem) 
A tánc forgalmi értéke és konvertibi
litása című, vitát kiváltó előadásában 
példák révén azt illusztrálta, hogy a 
táncnak sokkal mélyebb tartalma van, 
mint az a közfelfogásban vagy akár a 
szakmában tudatosult volna: nehezen 
befolyásolható és önmagát generáló 
társadalmi, politikai és tömegmozgal
mi funkcióval is rendelkezik. A hét
köznapok tánckultúrája gyakran nem 
csupán szimbolizál valamit, hanem 
maga válik tartalommá, és nem ritkán 
csupán utólag, eredménye fényében 
párosult hozzá az eredetileg nem tisz
tázott racionális „cél".

Referátumának talán legérdeke
sebb részében arról beszélt, hogy 
miközben a művészet a fundamen
tális, a romantika óta bevett értékeire 
hivatkozik, rendszerét trendek hatá
rozzák meg, mind gazdasági, mind
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Kovács Henrik (MTF) A Gyön
gyösbokréta, m int a széles társadalmi 
rétegek életreform mozgalma című 
előadásában a 20. század első felé
nek egyik meghatározó, nagy töme
geket érintő közösségi rendezvényét 
mutatta be. A városi lakosság és a 
külföldi vendégek részére összeál
lított műsorok teljes egészében az 
autentikus, érintetlen magyar tánc-, 
ének- és szokásvilágot ábrázolták. A 
műsorok szellemisége a kor számta
lan társadalmi folyamatának szerves 
részét képezte. Ennél is fontosabb 
azonban, hogy az ősi ének, a tánc 
és a népszokások komplex megjele
nítése, színpadra vitele önmagában 
is illeszkedett az életreform-mozgal- 
makhoz, hiszen a városiasodás elleni
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tartalmi viszonyaiban. A klasszikus 
balett kifejezőeszközeivel azokat az 
értékeket esztétizálta, amelyekhez a 
bürokratikus állam kötődött. Általa 
a társasági táncok is átértékelődtek, 
színpadi karaktertáncokká váltak és 
hozzájárultak a nemzeti identitások 
népszerűsítéséhez. Ezzel szemben a 
ma táncművésze nem csupán tán
cos, hanem mellette sikerrel gyártat 
balettcipőt Kínában, szerencsésebb 
esetben táncstúdiója van, alkalmasint 
gyümölcsöző táncfolyóiratot jelen
tet meg. Nem vállalja fel a művészi 
lét nincstelenségét, mert ma a siker 
társadalmi elvárás. A vesztes az, aki 
nem tud elfogadott állami vagy kvázi 
állami státuszt szerezni, és nem tudja 
a megfelelő jóléti rekvizitumokat fel
mutatni. Az állami alkalmazás a több
ség számára nem végérvényes, és 
nem okoz az iskolázottsághoz méltó

életreform törekvések visszavágyó
dása a természethez, a tiszta forrás
hoz jól tetten érhető a hagyományos 
paraszti kultúrák újrafelfedezésében.

A mozgalom különleges romanti
káját azonban az előadók személye 
adta. Semmi sem hozhatta ugyanis 
közelebb a városi lakossághoz a cso
dált, kozmikus egységet is magában 
hordozó hagyományt az abban szü
letett, azt mindennapjaiban használó 
társadalmi rétegnél. Ezt a motívumot 
emeli ki leginkább a korabeli média is. 
A sajtó vizsgálata egyértelműen bebi
zonyította, hogy a közönséget kiszol
gáló sajtóorgánumok kiemelt figyel
met fordítottak a Gyöngyösbokrétára. 
Politikai hovatartozástól függetlenül 
minden újság a mozgalom termé-

JEGYZET

anyagi elismerést. Az ellentmondás 
az, hogy a státusz és jólét egyszerre 
nem elérhető. Ezért a ma művésze 
menedzser, akinek legfontosabb fel
adata saját marketingje, hogy szug- 
gesztív nyelvi bravúrral prezentálhas
sa saját művészi értékét.

szetességét, nemzetnevelő, nemzet
egységesítő tulajdonságait emelte ki, 
s olyan közösségi értékként mutatta 
be, amely a külföld felé is fémjelzi a 
magyar nép értékeit.
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Lőrinc Katalin (MTF) A non
verbal i tás jelentősége a pedagógi
ai helyzetben című előadásában a 
modern táncpedagógus szakos hall
gatók hospitálási naplóit elemezte. 
Ezekben a tanár nonverbális kom
munikációjára vonatkozó kérdést 
rendszeresen követik olyan válaszok, 
amelyek felületesek, vagy a kérdés 
nem értéséről tanúskodnak. Pedig 
ezek az üzenetközlési eszközök a 
táncoktatás területén kiemelkedő je
lentőségűek. A proxemika (feladó és 
vevő egymáshoz viszonyított térbeli 
elhelyezkedése) pl. alapvetően más 
megvilágításba kerül abban a pilla
natban, amikor az oktatás tárgyának 
egyik alapeleme maga a tér. A tánc 
egyik lényegi eleme a tér elvonatkoz
tatása: tehát, jó esetben, semlegessé

Lévai Péter (MTF) a környei Kis
faludy Mihály Általános Iskolában 
végzett, „Szökkenjünk, ugráljunk" 
elnevezésű modulkísérletről számolt 
be, Táncos mozgásfejlesztés kisisko
lás korban címmel. Föltette a kérdést: 
milyen tevékenység jelenhet meg egy 
olyan cselekvéssorban, ahol a belső 
motiváció magas szintje elengedhe
tetlen, mégis iskolai jellegű, mert köz
ben osztályozni kell, tehát számonké
réssel, sőt vizsgával jár? A kísérletben 
erre próbált választ keresni.

A gyermekek örömmel fogadták a 
tanulás új módszerét. Szerettek mo
zogni, a játékokban szívesen részt

válnak a társadalmi hierarchiában 
kialakult felségterületek. Továbbá 
ha a táncpedagógus nincs tisztá
ban azzal, milyen fontos az érintés 
minősége (ereje, iránya, időtartama 
stb.), akkor nagy hibákat követhet 
el. Érinteni önmagában itt még nem 
kommunikáció, hanem munkaesz
köz: a kommunikációs minőséget 
az érintés mikéntje határozza meg. 
Ha tehát a tanárjelölt hospitálási 
megfigyelése során a nonverbális 
kommunikáció rubrikába azt írja: „a 
tanár néha megérintette a diákokat", 
akkor végzetesen nem értette meg 
ennek az eszköznek saját szakmájára 
vonatkozó jelentőségét. Ugyanakkor 
pl. a hang, a zaj metrikus, folyamatos 
kiadása a táncoktatás esetében nem 
nonverbális kommunikáció, hanem

Macher Szilárd (MTF) A tudo
mányos szemlélet szükségessége a 
balett-oktatásban című prezentáci
ójában arról szólt, hogy a főiskolán 
-  kevés kivételtől eltekintve -  hiány
zik a balettmesterekből hivatásuk 
tudományos szintű megközelítése, 
a nyitottság és az „élethosszig tartó 
tanulás" igénye. A jelenlegi oktatók 
kevés anatómiai és biomechanikai 
ismerettel rendelkeznek, s nem tud
nak megfelelő válaszokat adni a vég
zett hallgatókkal szemben támasztott 
nemzetközi kihívásokra, miközben 
sajnos egyre több az egészségkároso
dást szenvedett növendék. Szükséges 
lenne olyan új tantárgy bevezetése a 
balettpedagógus-képzésben, amely- 
lyel erősíthetnénk a klasszikus balett 
képességfejlesztő aspektusait, hang
súlyosabbá válhatna az egészségvé

vettek, az ugrós gyakorlatokat szíve
sen végrehajtották. A gyakorlatokhoz 
használt ábrákat értették, számukra 
megfelelő volt ez a módszer, s ta
náruk munkastílusát is elfogadták. 
Az irányított játékos mozgástanulás 
ténylegesen játéknak, önként vállalt 
feladatnak bizonyult. Elfogadták a 
felnőtt irányítását a tanulási folya
matban. A játékötletek, gyakorlatok 
előidézték a gyerekek kreativitását. A 
motiváció maga a tevékenység volt, a 
feladatok megvalósításának sikerörö
me. Önmagához képest mindenki fej
lődött, s ezzel az osztály teljesítménye 
is javult.

zenekíséret. A sikeres kommuniká
ció titka talán épp abban rejlik, hogy 
képesek vagyunk azt észrevenni, ele
mezni és értékelni.

delem, s leküzdhetnénk az évtizedek 
alatt kialakult, és a biomechanikai 
tájékozottság hiányából fakadó me
todikai tévedéseket. Általánosan el
fogadott nézet, hogy nem minden 
jó táncosból lesz jó balettmester, ám 
hiba lenne mindezt csupán bizonyos 
képességek hiányának tekirTteni. A 
művészi szemlélet mellett legalább 
olyan súllyal kell szerepelnie a tudo
mányos igényű megközelítésnek is. 
Ehhez segítséget nyújthat a Nem
zetközi Táncegészségügyi és Tudo
mányos Társaság (IADMS), amelynek 
tagjai között táncgyógyászatban 
dolgozók, oktatók, tánckutatók és 
táncosok egyaránt találhatóak. A le
hetőség főiskolánk oktatói számára is 
adott, hogy bekapcsolódjunk a tánc
kutatás e dimenziójának nemzetközi 
vérkeringésébe.

A fenti összefoglalás csupán ízelítőt adhat a tanácskozás széles körű tematikájáról és szakmai eredményeiről. 
A 2010-ben megjelenő konferenciakötetben azonban minden előadás olvasható lesz.

Bolvári-Takács Gábor
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xcerpts
INTERVIEW FOR TWO VOICES
"The people need emotions!"
Meeting with Lili Felméry and István Simon

LÁSZLÓ SEREGI, THE LEADING CHOREOGRAPHER OF THE HUNGARIAN STATE OPERA HOUSE AND THE CREATOR OF 
THE CONTEMPORARY NATIONAL BALLET REPERTORY STAGED HIS FIRST SHAKESPEARE-MASTERPIECE, THE ROMEO 
AND JULIET IN 1985. 25 YEARS HAVE PASSED SINCE THEN. AFTER THE NUMEROUS GENUINE IMPERSONATIONS,
WITH THE DEBUT OF ISTVÁN SIMON AND LILI FELMÉRY WE COULD WITNESS THE DISCOVERY OF A NEW, IDEAL 
COUPLE IN JANUARY 2010. WITH THEIR APPEARANCE THE SILVER JUBILEE REPERTORY-PERFORMANCE FLEW BACK TO 
THE TIME AND TEMPERATURE OF THE OPENING NIGHT; RECALLING THE ACTING OF THE LEGENDARY PREMIERE CAST:
JENŐ LŐCSEI AND KATALIN VOLF.
ISTVÁN SIMON (22) IS THE SOLOIST OF THE DRESDEN SEMPEROPER BALLETT, LILI FELMÉRY (18) WON THE SILVER 
MEDAL AT THE PRIX DE LAUSANNE IN 2008, SO SHE WAS ALSO THE WINNER OF THE FEMALE CATEGORY. THEIR 
COMMON INTERVIEW TOOK PLACE ON THE FOLLOWING DAY OF THE DEBUT, BEFORE THEIR SECOND PERFORMANCE 
-  ALREADY IN A RESOLVED, CALM MOOD.

-  What I said yesterday, after the premiere is true 
even today: „Thisperformance was on such a high lev
el, that it could have been played in London as well!" 
One thousand two hundred spectators had franticly 
celebrated you. Is the ballet art up-to-date, or the 
future belongs entirely to the contemporary dance? 
There is a debate about this question in our dance pub
lic life. Lili, do you feel yourself up-to-date with your 
18 years and your yesterday's achievement.

L. F.: I know only that I enter the rehearsing room each 
and every day with the same maximalism, and with such an 
artistic humbleness, which is indispensable to this profes
sion.

I. S.: There are only a few contemporary choreographers, 
who can create real quality, but that kind of theatrality, which 
is represented by László Seregi is slowly disappearing.

-  Because this is the most difficult... And because 
such talents born only rarely.

S. I.: On the other hand it is easy to hind behind the 
theory, that we are just experimenting, and we are going to 
explain it after it is finished.

-  Contemporary dance needs refined technique as 
well. And if someone is able to compose like Jirí Kylián 
and Jean-Christophe Maillot, then I accept him or her. 
But can someone contest the catharsis of the last 
night's performance?

S. I.: Today there is cynism and scepticism. People give 
themselves rarely a license to feel deeply, but the people 
need emotions! When they see Seregi's Romeo and Juliet, 
they will become richer. They will live something, what they 
can't get elsewhere.

-  I think this performance was a great gift to the 
eighty years old László Seregi, and you two are a great 
gift to the profession and the audience. I congratulate 
you from the heart, and wish a lot of such outstanding 
performances to us and the Hungarian ballet art.

Zsuzsa Kaán

ELDERS AND DESCENDANTS -  I.
Blanka Fajth -  Oszkár Rotter: "Our whole life circulates around ballet!"

THEY WERE CLASS-MATES IN THE STATE BALLET INSTITUTE. THEY GRADUATED TOGETHER, AND DREAMED ABOUT 
THE FUTURE AND A COMMON APPEARANCE ON THE STAGE OF THE OPERA HOUSE. AS MEMBERS OF THE CORPS DE 
BALLET THEY TURNED NIGHT INTO DAY TO LEARN THE REPERTORY AS FAST AS POSSIBLE. BLANKA REALIZED SOON 
THAT THE FORMATION OF A PRINCESS IS -  TEMPERAMENTALLY -  NOT HER STYLE. AND ALTHOUGH OSZKÁR WAS 
MORE PERSEVERING, THE INJURIES CAUSED BY THE BURDENS MADE HIM TO REALIZE: HE SHOULDN'T DREAM ABOUT 
GREAT SOLOIST ROLES.
THEY STILL HAVE NOT BECAME BITTER. THEY FOUND THE BEAUTY IN THEIR PROFESSION. A LOT OF SOLOISTIC CHAR
ACTER ROLES COLORED THEIR CAREER -  FROM GISELLE'S 
TAMING OF THE SHREW) TO FRIAR LAWRENCE...

-  You are not only pillars of the ballet company, 
but the proud parents of a young talent as well: your 
smaller daughter, Bianka chose also the ballet artist 
profession. She is already a member of the Hungar
ian National Ballet! Have you tried to talk her out?

B.F.: Of course we were afraid for her, but we experi
enced that Bianka makes progress in her ballerina studies 
courageously and joyfully.

MOTHER TO JULIET'S NURSE, FROM THE REVERENT (THE

O.R.: So, although we prepared her for the hardships, 
we never paralysed her efforts.

B.F.: Bianka past the exam, and started her adult dancer 
life.

We wish her from the heart and w ithout prejudice to 
be successful in the realization of her dreams!

Györgyi Mátai
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ELDERS AND DESCENDANTS -  IL
Bianka Rotter:
"We are a real ba Het-family!"

I NOTICED THE GRACEFUL MOVES OF ONE OF THE CHURCH DANCERS ALREADY IN THE FIRST SCENE OF PETIPA- 
BALLET, LA BAYADÉRE: BIANKA ROTTER'S YOUTHFUL DANCE FASCINATED ME.
I SPOKE WITH THE YOUNG AND CHARMING CORPS DE BALLET DANCER OF THE OPERA HOUSE -  WHO GRADUATED 
AS THE BEST STUDENT OF THE YEAR IN 2009 -  ONE DAY AFTER THE PERFORMANCE ABOUT HER STUDIES, DESIRES, 
CONCEPTIONS AND EXPERIENCES OF HER FIRST YEAR IN THE THEATER.

-  How did you become a bal
lerina? I suppose the inspiring 
effect of the paternal home 
was significant.

-  The love of dance began when 
I was one and a half years old, be
cause we are a real ballet-family! I 
grew up inside the Opera House!

Through my parents -  my fa
ther, Oszkár Rotter and my mother, 
Blanka Fajth -  I could be here all 
the time. As members of the bal
let company they danced in most 
of the pieces, and took me to the 
theatre. And I accompanied them 
with pleasure. I knew as I saw the 
countless performances that I also

want to work in the Opera House. 
Of course my parents marked 
when I gave my admission to the 
Hungarian Dance Academy, that 
this is a hard profession, which 
they do not force, but I wanted to 
do this whatever happens. It never 
occurred to me during my stud
ies, that I shouldn't dance, but of 
course there were hard moments 
and bad patches. I can thank the 
most to my masters, Mária Bérezés 
and Nóra Szőnyi, who look after 
me continuously during the nine 
years...

Gergely Südi

INTERVIEW
In the beginning of the third decade
Jubilee conversation with Csaba Szögi

THE CENTRAL EUROPEAN DANCE THEATER (CEDT) 
CELEBRATED ITS 20th ANNIVERSARY IN 2009, WHICH 
STRUGGLED ITS WAY UP FROM A RURAL AMATEUR 
COMPANY, AND BECAME ONE OF THE PROFES
SIONAL ENSEMBLES THROUGH THE INTERFERENCE 
OF THE FOLK DANCE AND MODERN DANCE TECH
NIQUES.
IN THE TIME OF THEIR FOUNDATION WE WERE IN 
CLOSE, ALMOST DAILY CONNECTION. MY FLAT WAS 
CLOSE TO THEIR REHEARSING ROOM, SO I WENT TO 
SEE THE REHEARSALS VERY OFTEN. SO FOR ME THE 
ARTISTIC AIM OF THE LEADERS AND COMPANY WAS 
NOT QUESTIONABLE. TWO DECADES HAVE PASSED, 
THE WORLD HAS CHANGED. THE DISTANCE IN TIME 
MAKES IT POSSIBLE FOR ME TO FEEL THE HISTORY 
OF CEDT MORE OBJECTIVELY.

-  If you could choose from the repertory of the 
past decades, which 5 pieces would you put into 
the museum repertory of CEDT?

-  That is difficult. Not only because we presented 68 
pieces from 37 creators in the past 20 years. I would 
rather make periods, and so I could speak about 3 great 
ages. I would choose according to what extent were this 
pieces new in their conception.

-  It seems, that the corporate attitude, experi
menter mood, and "the different way" of thinking 
is still there in the time of the 20th jubilee.

-  Exactly. Although we have also changed during the 
past twenty years, I still think: our mission is to go further 
on the chosen was as far as possible...

Zsuzsa Kővágó
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