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A Magyar Balett Színház
új darabbal jelentkezik a
Művészetek Palotájában. A
Fellegajtó című darab szü
letéséhez a kiváló zeneszer
ző-hegedűművész,
Kathy
Horváth Lajos és az éteri
hangú énekes előadómű
vész, Lovász Irén művei,
illetve játékai adták az ins
pirációt. Művészetük szoro
san összefügg azzal a mű
vészi iránnyal, amelyet a fi
atal társulat vezető koreog
ráfusa és balettigazgatója,
Egerházi Attila képvisel.
Az előadás ismét táncszín
házi élményt kínál, amely
ben a zene „láthatóvá vá
lik", s a megkomponált ze
neművek „új ruhát" öltenek
a kortárs balett nyelvén.
Zene és tánc együtt lesz
látható és hallható a színpa
don, a két zeneművész
ugyanis élő játékával is
részt vesz az előadásban.

V KIÁLLÍTÁS ÉS
N KITÜNTETÉS_________
IA
decemberében múlt
0 2006
50 éve annak, hogy
>
(1901-1956) ren
dező, díszlet-és jelmezter
3 vező, a magyar operaját
szás egyik legnagyobb alak
E ja,
55 évesen, orvosi műhi
ba következtében meghalt
U Münchenben. Ebből az alka
lomból az Operaház - a ha
c gyatékot
őrző OSZK Szín
Tárral együtt
ID háztörténeti
működve - reprezentatív ki
idézte fel a legen
I állítással
dás művész alakját, és be
mutatta hatalmas életmű
3 vének
legszebb - operai vo
natkozású - darabjait. Oláh
3 35 évi működése alatt csak
nem 400 előadáshoz terve
díszleteket és jelmeze
3 zett
ket, az Operaház mellett a

Nemzeti Színház, a Városi
Színház, különböző magyarországi szabadtéri színpa
dok, valamint több külföldi
operaház számára is.
A kiállításon, amelyet a Bu
dapesti Operabarátok Egye
sülete is támogatott, a ter
vezőművész és a rendező
Oláh Gusztáv mellett igye
keztek bemutatni a művész
minél több személyes vo
natkozású emlékét is. Eh
hez a rendkívül gazdag ha
gyaték darabjai: a naplók,
levelek, fényképek, az épí
tészettörténeti vázlatok, a
bámulatosan
finom,
könnyed útirajzok - és első
sorban a lenyűgöző fiatal
kori vázlatkönyvek
tág
lehetőséget kínáltak.
Az évforduló és a kiállítás
alkalmából a balettegyüttes
fiatal tehetségei közül Oláh
Zoltán
címzetes szólista
vehette át az Oláh G usz
táv Em lékplakettet.

BOLERO______________

TRÉNING______________
A világhírű kubai táncos-balettmester, Alexander Pereda a Győri Balett tánco
saival dolgozott együtt. Az
együttesnek
február
17-2 1 .
között
vezetett
klasszikus balettgyakolatokat.
Pereda 1986-ban diplomá
zott a havannai Nemzeti
Balettiskolában.
Mesterei
nek mondhatja Fernando
és Alicia Alonsot, Loipa
Araujo-t és a klasszikus
balett
más
kiválóságait.
Olyan társulatok után, mint
például az amerikai A rizo
na Ballet, 1996-ban lett a
Kubai

Oláh

Gusztáv
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kács András (Staatsoper)
és Dem csák Ottó (Győri
Balett) egy-egy koreográfi
áját adták elő. Az estet a
címadó táncmű, az alapító
Kropf Mihály (Volksoper)
koreográfiája zárta, Maurice
Ravel tán legismertebb ze
néjére.

A Budapest Balett társula
ta többhónapos külföldi tur
néjáról január elején tért
haza. Az együttes Franciaországban több mint 30 vá
rosban lépett fel, és össze
sen 71 előadás során szóra
koztatta a közönséget, de
az USA és Kanada nagyvá
rosaiban (Boston-ban, Pittsburgh-ban, Detroit-ban, il
letve Montrealban és Hamiltonban) is nagy sikerrel
mutakozott be. A hazai kö
zönség először janu ár 26án láthatta őket, az IBS
színpadán.
Bolero című estjükön Delbó
Balázs (Staatsoper), Lu

Nem zeti

Balett

szólistája. Eltáncolta a leg
jelentősebb klasszikus és
demi-karakter szerepeket A
diótörőtői, a Giselle-től, a
Paquitától kezdve a Coppélia Franz-jáig, A rosszul őr
zött lány Alaine-jéig, Colas-áig, a Don Quijote Basiljáig. E háromfelvonásos
baletteken kívül számtalan
klasszikus pás de deux-ben,
vagy Balanchine neoklasszi
kus egyrészeseiben táncolt,
és számtalan nemzetközi
díjat kapott - Havannától
Osakáig, az USÁ-tól Brazíli
áig.
Alexander Pereda 2003 óta
a Salzburg Ballett balett
mestere és Peter Breuer
asszisztense.
A Győri Balett számára óri
ási nyereség, hogy Kiss Já 
nos
balettigazgató
egy
ilyen kvalitátos mestermű
vészt hívott meg a társulat
klasszikus
felkészültségé
nek szintentartása és csi
szolása kedvéért.

PÉCS - LIVERPOOL—
Február 8-án Pécsett tár
gyalt Takács Ildikó Kata
lin, a Londoni Magyar Kul
turális Központ igazgatója
Tasnádi Péter polgármes

, ^ th o n
terrel, valamint az Európa
Kulturális
Fő város
(EKF)
2010
programigazgatójá
val: Kiss Tiborral, illetve
az EKF művészeti igazgató
jával: Méhes Mártonnal.
Takács Ildikó Katalin el
mondta: a pécsi kulturális
projekt az országkép része,
egyben rendkívüli alkalom,
hogy a világ a magyaror
szági kultúrára, kulturális
fejlesztésekre
figyeljen.
„ Ebben
kiemelt szerepet
vállal a londoni kulturális
központ is. Mivel 2008-ban
Liverpool lesz Európa Kultu
rális Fővárosa, szeretnénk,
ha az angliai város és Pécs
között kulturális,
esetleg
gazdasági
együttműködés
jönne létre, sőt a Baranya
megyei székhely már a li
verpooli rendezvénysoroza
ton is bemutatná elképzelé
seit. "
Pécs után Londonban és Li
verpoolban folytatódnak az
egyeztetések.
A
londoni
magyar intézet igazgatónő
je úgy tervezi, hogy a tájé
kozódást követően március
tól kezdve már a részletek
kimunkálása is megkezdőd
het.
Bízvást reméljük, hogy e
nemzetközi
hatósugarú
kulturális projektből a vá
ros egyik nevezetessége,
a Pécsi Balett sem marad
ki! (A szerk.)

KORTÁRS T Á N C _____
2006. decem ber 2 8 -3 0 .
között másodszor rendez

ték meg Dunaújvárosban a
M O N O T Á N C - F e s z t iv á lt ,
amelynek a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
adott otthont, s amely szin
te azonnal nemzetközivé iz
mosodott. Jelezve, hogy az
újító kedv és az érvényesü
lés igénye nem csak ma
gyarországi jelenség. A ha
zai kortárs tánc pregnáns
személyiségeit ezúttal cseh
és szlovák előadók is kiegé
szítették.
A fesztiválon a nyelvezeti
és stílusbeli összefonódá
soknak számtalan válfaja
előfordult: ahány előadó,
annyiféle indulás és „elhaj
lás". Megfordult itt balett
alapképzettségű mozdulat
művész,
balett-alapkép
zettségű
kortárs táncos,
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

ülföldön
néptáncm ű v ész-d ip lom ás
kortárs néptáncos, modern
tánc-képzettségű
kortárs
táncos és klasszikus balett
diplomás modern táncos.
És a sort még folytathat
nám. Fontos, hogy a ve
gyes felkészültségű előadók
mindegyike
szuverén,
gyakran másutt már díja
zott produkcióval jelentke
zett.
A két rendező: Énekes Ist
ván és Szögi Csaba - ért
hető módon - lehetőséget
teremtett az elszánt és
meggyőződéses
újítóknak
kísérleteik s akár extrém
ötleteik
bemutatására.
Ezért aztán a technikák kavalkádjánál csak az etűdök
műfaja
és gondolatisága
volt változatosabb: a tiszte
letteljes tánctörténeti stílus
tanulmánytól az elmagányosodó női psziché tévely
géséig, a tánc és a társmű
vészetek interaktív lehető
ségeinek
vizsgálatától
a
néptánc új rétegeinek fel
fejtéséig ívelt. És tovább.

VENDÉGJÁTÉK_______

kessége, hogy a Zénón Dan
ce Company táncosai a 6. L1
Kortárs Táncfesztivál ré
szeként, Berger Gyula és
Ladjánszki Márta koreográ
fiáit adják elő, együtt szere
pelve a hazai előadókkal. Ek
kor tehát - a Táncszínház
színpadán - Berger Gyula,
Haraszti
Adrienn,
Lad
jánszki
Márta,
Mészöly
Andrea, Javier Murugarren (NL), Pierre Nadaud
(F/CZ) és Szabó Réka mel

lett az amerikai táncosokat is
láthatjuk.

PHILIP MORRIS-DÍJ___
A világcég 1993-ban először
kiadott magyarországi tánc
díjának koncepciója, kura
tóriuma és maga a díj is
többször változott.
Jelenleg az elnök a balett
művész Szakály György,
Kossuth-díjas/Kiváló
Mű
vész (Magyar Nemzeti Ba
lett), a kuratóriumi tagok
pedig Kiss János Liszt-dí
jas balettigazgató, Érdemes
Művész
(Győr),
Pataki
András
Harangozó-díjas
balettigazgató
(Szeged),
valamint Kovalik Balázs
rendező, Schell Judit szí
nész és Szem ere Katalin
újságíró. A díj neve a ko
rábbi Philip Morris Ma
gyar Balettdíj-ból mosta
nára „A Magyar Balett- és
K o rtá rstá n e -m ű v é sze té rt
Díj"-ra módosult.
2 0 0 6.
decem 
ber 15én ezt a

A 1983-ban alakult ameri
kai
együttes,
a Zénón
Dance
Com pany
neves
koreográfusokkal működik
együtt. Választott mozgás
nyelvük a modern tánc és
dzsessztánc
egyvelege,
amely rendszerint felvilla
nyozza mind az amerikai,
mind a nemzetközi nézőkö
zönséget.
Március 1-én a Zénón Dan
ce Company négy saját kom
pozícióval a Nemzeti Tánc
színházban vendégszerepei.
De ezt követően március
10-én is fellépnek. Exchan
ge day című műsoruk érde
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

díjat kap
ta
meg
f e ln ő t t
kategóri
ában Bakó Tam ás (32), aki
számos magyar és külföldi
mestertől tanult, majd 12
éven át számos hazai és
külföldi kortárs társulat tag
ja volt. Jelenleg az Artus
társulatának táncosa.
A junior kategória díjazottja
a Magyar Nemzeti Balett
fiatal szólistája lett: Kerényi Mik
lós
Dá
vid (26),

aki mind
k la s s z i
kus, mind
m o d e rn
balettsze

repekben kitűnt virtuozitá
sával, humorával és jellem
ábrázoló képességével.
A díjazottaknak ezúton is
gratulál a TÁNCMŰVÉSZET
szerkesztősége.

IN MEMÓRIÁM______
Lapzártakor érkezett a hír,
hogy Havas Ferenc, a XX.
századi magyar balettmű
vészet egyik legnagyobb
egyénisége - Kossuth-díjas,
érdemes és Kiváló művész,
a Magyar Állami Operaház
örökös tagja, a Nemzet
mesterművésze - hosszas
betegség után, életének 72.
évében, február 24-én éj
szaka, Sopronban elhunyt.
Havas Ferenc őstehetség
volt! A balett és a színház
szerelmese, a tánc meg
szállottja, aki 17 évesen
már főszerepet táncolt a
Magyar Állami Operaház
színpadán.
Egyéniségéből
elementáris életerő és sze
retet, napfényes derű áradt.
A
csodálatos
előadómű
vészt, a fantasztikus part
nert, a nagyszerű mestert,
a híres példaképet mind a

VENDÉGJÁTÉK_______

Magyar Állam i Operaház,
mind a Magyar Tán cm ű 
vészek Szövetsége saját

Franciaországban vendég
szerepei a Honvéd Tán c

halottjának tekinti.
Havas Ferenc halála a ma
gyar kulturális élet veszte
sége. Utolsó útjára minden
bizonnyal nemcsak kollé
gák, barátok, tanítványok,
de a művészetére még oly
jól emlékező nagyközönség
is elkíséri.
Temetése a Farkasréti te 
mető M űvészparcellájá
ban lesz 2007. március
8 -á n , 14 óra 15 perckor.

színház.

A Honvéd Táncszínház 32
táncosa a Hegedős együ t
tessel február 5 -9 . között
a franciaországi Clerm ontFerrandban vendégszere
peit.

3
selő műsor rendhagyó törté £
I

Február 7-én A m agyar
tánc évszázadai címet vi

nelemóraként, egy beszél
getés keretében mutatta be
a magyar tánc történelmi
rétegeit, a szomszédos né
pek tánckultúrájának hatá
sait. A művészek élő zené
vel és virtuóz táncokkal il
lusztrálták az amúgy is lebi
lincselő előadást. A moderá
tor szerepét Novák Ferenc,
a Honvéd Táncszínház mű
vészeti vezetője töltötte be.
Az előadást workshop kere
tében másnap diákok szá
mára adta elő a társulat.
Február 8-án este az euró
pai színtéren már többször
nagy sikert aratott,
de
Franciaországban most de
bütáló Bartók útjain című
táncszínházi produkciót lát
hatta a közönség.
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erkesztői ajánlat
...az a Vaganova-rendszer, amit végül
is a világon a legtöbb iskolában taníta
nak, majdnemhogy tökéletes. Csakhogy
a balettművészet az utóbbi időben világ
szerte fejlődött, és a képzés felgyorsult.
A követelményrendszer is megválto
zott: még tisztábban, még többet, még
magasabb szinten kell táncolni, s ezt ne
künk is figyelembe kell vennünk. Olyan
apró módosításokat kell eszközölni a tan
tervben, ami ehhez igazodik. Terveim kö
zött szerepel a legjobb helyekről: Szent
pétervárról, Párizsból, Kubából szakem
bereket idehívni, és a mi mestereinket
ezekre a helyekre elküldeni. Lássanak,
tapasztaljanak, és lássunk mi is.
(11-13. oldal)
Én nem szeretek olyat darabot alkotni,
amit valaki más már elkészített. Persze
nem becsülöm le, ha egy koreográfus
egy darab öt-hat megoldását végignézi,
majd elkészíti a saját verzióját. Engem
azonban mindig az újdonság izgatott. Az
Elfújta a szél balettként valóban nekem
jutott eszembe először a világon. Talán,
mert koreográfusként is mindig olyan té
mákat kerestem, amelyekben sok a sze
replő, amelyekben szerteágazó a törté
net, és bonyolultak a karakterek.
(14-15. oldal)
A Győri Balett bravúros teljesítményt
nyújt az egész előadás során. Sehol egy
kidolgozatlan pillanat, itt technikailag is,
művészileg is mindenki hibátlanul táncol.
Minden előadó tökéletesen ura a testé
nek, és legtöbbször maga a táncmatéria
is bámulatosan csiszolt és eleven.
/\ koreográfusnő ugyanis remekül ját
szik a mozdulatokkal.
Folyamatosan
hosszú liánokat, szerteágazó indákat fonsző belőlük.
(16-19. oldal)
Az eredetileg nagyon következetesen
és puritánul fekete-fehérben tartott szín
padképek korszerűségét egyáltalán nem
zavarta meg a minden egyes tánc során
egy párnál megjelenő eredeti, színpom
pás viselet. Valójában tovább gazdagítot
ta a darab köré vonható asszociációs te
ret; az egymást feltételező hagyomány
és modernitás valódi egységbe forrhatott
a színpadon.
(20. oldal)
A színpadi vetítővászon mögött fölsejlő
figurák árnyképei nagyszerű játékos le
hetőséget kínálnak, amelyet a koreográ
fus és a rendező remekül ki is használ. A
mű egyik legkoherensebb része a francia
táncmester jelenete, amely francia szö
vegével, ritmikai párbeszédével a leme
zen kissé mesterkéltnek tűnik, a színpa
don viszont megtelik élettel, s az alkotók
és előadók tehetsége nyomán a mű egyik
legkedvesebb, legváltozatosabb részévé
válik.
(21. oldal)
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A táncmozdulatok remekmívű hajlé
konysággal mutatják meg a hétköznapit,
megkomponáltan egyszerűek, a koreog
ráfia a művészivé emelt civil-mozgások
különleges elegye.
így csak a nagyok táncolnak, ahogy ők
hárman. Amit látunk, az nem is tánc. Ami
előttünk zajlik, megkoreografáltan, az
maga az élet reménytelensége: küzde
lem a mindennapokért, a társért, a féle
lem ellen, a magány ellen, a férfiért és a
nőért. Rekviem a szerelemért...
(23-26. oldal)
Épp ezért a pás de deux már nem ön
álló, pusztán dekoratív, zárt szám a da
rabban, hanem beleolvad a cselekmény
be, és a shakespeare-i szöveget a tánc
nyelvére fordítja. Az ifjú Rómeó és a
bájos Júlia kamasz-szerelme - a Capuletbál éjszakáján - a prózában páratlan dia
lógusként, a balettszínpadon az újroman
tikus balett stílusában, elementáris érzel
mek áradásaként bontakozik ki. Ebben
gyönyörködhetett a gálaest közönsége is.
(27. oldal)
Öregszünk. Amíg létezünk, próbál
junk meg hasznosak lenni. A Te életed,
munkáid, írásaid, színpadi alkotásaid
maradandóak és mindnyájan tanultunk
belőlük. Ma este a távolból gondolok
rád, és kívánok sok boldogságot. Egy
üveg ital helyett fogadd ezt a verbunkot,
ami nélküled, munkásságod nélkül talán
nem jött volna létre.
(28-29. oldal)
A Tímár házaspárnak négy fia és egy le
ánya van, aki mind táncol, sőt a hét uno
kából is sokan láthatók nemcsak a gyakor
latokon, de itt-ott már színpadokon is. Aki
nem ismeri őket, nem tudja megkülönböz
tetni a „háziakat" a többi gyerektől: itt
mindenki egyformán fegyelmezett, ám
senki sem fest úgy, mintha szülői kény
szerre lenne rendes. Ez az elképesztőn ön
tudatos, derűs fegyelmezettség a Csillagszeműek fellépéseink is egyik fő ereje.
(30-31. oldal)
Az új műben a régi idők regruta és ko
saras báljainak hangulatát szeretné meg
idézni az együttes. Ezt segíti a sokoldalú
an használható robosztus díszlet s hozzá
az eredeti szövött ruhák, székely haris
nyák, színpadi installációk hangulatte
remtő ereje is.
(32. oldal)
Az olyan részletszépségek mellett, mint a
szólók, kettősök és hármasok meg az „össz
táncok" remek érzékű váltogatása, valóság
gal a felfedezés örömével járt számomra - a
színpadon zajló evés-ivás és társalgás köz
ben - az aszta, fölött a kezek és az aszta,
alatt a lábak párhuzamos, mesteri panto
mimje, amely nekem szinte a „színház a
színházban" különélményét hozta.
(34-35. oldal)
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

m
0

> TLTUyTft
>?5Z.££

ű

v

é

s

z

e

t

Magyarország első és egyetlen önálló táncfolyóirata

Exkluzív:

Olvassa Ön is!

IFJ. NAGY ZOLTÁN

A kiadványban megjelent cikkek, fotók, grafikák
a kiadó tulajdonát képezik.
Átvételük, másolásuk, egyéb felhasználásuk
egészében vagy részleteiben a kiadó hozzájárulása
és engedélye nélkül nem lehetséges.
A lap szerkezete és kialakítási koncepciója
szerzői jogvédelem alatt áll.

* Interjú:

H Pártay Lillával
“ MAGYAR
S CONCERTO
2 LA Dance
„ Company
a MU Színházban

w w w .tancm uveszet.hu • w w w .danceart.hu

Állandó munkatársak:
a.
<
J

Falvay Károly, Jálics Kinga, Kaán Zsuzsa,
Kálmán Tamás, dr. Körtvélyes Géza, László Zsuzsa,
Lőrinc Katalin, Mátai Györgyi, M. Nagy Emese, dr. Pór Anna,
Rollinger Károly, Truppéi Mariann, Wagner István

XXXVIII.
évfolyam
2007. 1.

Külföldi tudósítók:

TJ A AIT ITT a Győri Balett
HAIVIA j IL 1 új produkciója
[2 O O 7 -T Ő L V E R S E N Y T Á N C M E L L É K L E T T E L

|

Forrai Éva (Anglia), Hegedős Györgyi (Kanada)
Hézső István (Hollandia), Nádasi Myrtill (Anglia),
Téri Evelyn (Ausztria), Zalán Magda (USA, Olaszország)

A címoldalon: Brolin-Tani-montázs: Hamlet

Állandó fotósok:

Gertrudis: Cserpák Szabina • Az Apa: William Fomin

Kanyó Béla, Mezey Béla, Rollinger Károly

Fotó: Benda Iván

INTERNET

Grafikus: Bottyán Marianna
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MEGRENDELŐ SZELVÉNY
Megrendelem

a TÁNCMŰVÉSZET

című

folyóiratot

a

következő

(2007. 2.) számtól kezdve 1 évre, kedvezményes postaköltséggel!
6 szám előfizetési ára: 3450 Ft
Ha Ön ezt a szelvényt*
* kitöltve beküldi a TÁNCMŰVÉSZET szerkesz
tőségébe

www.tancelet.hu

v

(1300

Budapest

3,

Pf.

142),

akkor címére

csekket

küldünk. Az előfizetési díj beérkezésétől kezdve Ön postán kapja
meg lapunk 6 számát!

Név:
Cím:
irá n y ító s z á m

v á ro s , k ö zs é g

utca

részleteivel a

www.tancelet.hu
webcímen is találkozhatnak.

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 fénym ásolás után kitöltve is elfogadjuk.
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2007. MÁRCIUS-ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA
MÁRCIUS
I. csütörtök, 19.00 óra

Zénón Dance Company (USA)
vendégelőadása

22.csütörtök, 10.30 és 15.00 óra

Nagyidai cigányok

Magyar Balett Színház
gyermekelőadása

ExperiDance - Román Sándor
Tánctársulata

23. péntek, 19.00 óra

11. szerda, 19.00 óra

2. péntek, 19.00 óra
A négy évszak

Néptánc - Színházi tánc szak
vizsgakoncert előzetese

Kőműves Kelemen

Budapest Balett
LŐRINC GYÖRGY BÉRLET (3)

Magyar Táncművészeti Főiskola

12. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra

3. szombat, 19.00 óra

ÚTON BARTÓKKAL
- BUDAPESTI BEMUTATÓ

Bartók útjain

24. szombat, 19.00 óra

Honvéd Táncszínház

Pinokkió
Budapest Táncszínház
13. péntek, 19.00 óra

Honvéd Táncszínház
MOLNÁR ISTVÁN BÉRLET (3)

Dunaújvárosi Bartók Táncszínház

4. vasárnap, 10.30 óra

Pöttyös Panna utazásai

Létra mesék

Magyar Balett Színház
gyermekelőadása

Pöttyös Panna utazásai

25. vasárnap, 19.00 óra

15. vasárnap, 19.00 óra

Bozsik Yvette Társulat
gyermekelőadása

7. szerda, 19.00 óra
Homo ludens

25. vasárnap, 10.30 óra

Ezeregyév

Homo ludens
Szegedi Kortárs Balett
15. vasárnap, 10.30 óra
Magyar Balett Színház

Ezeregyév

Szegedi Kortárs Balett

ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata

ExperiDance - Román Sándor
Tánctársulata

8. csütörtök, 10.30 óra

26. hétfő, 19.00 óra

16. hétfő, 19.00 óra

Nagyidai cigányok

Siratófalak

Budapest Táncegyüttes
gyermekelőadása

ExperiDance - Román Sándor
Tánctársulata

Magyar Fesztivál Balett

8. csütörtök, 19.00 óra

27. kedd, 10.30 óra
Pinokkió

kilencvenkilencperc

Tündérmese

Szatmár
Budapest Táncegyüttes
Előadás után táncház

Budapest Táncszínház
gyermekelőadása

10. szombat, 19.00 óra

28. szerda,. 19.00 óra
Lombik projekt 2 és fél

Zénón Dance Company (USA)
vendégelőadása a 6. L1 Kortárs
Táncfesztivál keretében

Fodor Zoltán - Budapest Táncszínház
29.csütörtök, 10.30 és 15.00 óra

17. kedd, 19.00 óra
GK Impersonators (Gergye Krisztián
Társulat) - Közép-Európa Táncszínház
18. szerda, 19.00 óra

Tánc, tánc, tánc
Magyar Táncművészeti Főiskola
19. csütörtök, 10.30 óra

Pöttyös Panna utazásai

János Vitéz

Magyar Balett Színház

Pinokkió

Honvéd Táncszínház gyermekelőadása

19. csütörtök, 15.00 óra

Budapest Táncszínház gyermekelőadása

30. péntek, 196.00 óra

Pöttyös Panna utazásai

11. vasárnap, 19.00 óra

Angyalok üzenete /
József és testvérei

I I. vasárnap, 10.30 óra

Ezeregyév
ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata
13. kedd,, 19.00 óra

Bóják

Magyar Balett Színház

Magyar Fesztivál Balett
31. szombat, 19.00 óra

BAHNHOF - BUDAPESTI BEMUTATÓ
Pécsi Balett

Magyar Mozdulatművészeti Társulat

MÁRCIUS
13. kedd, 19.30 óra

Karnevál - Az állatok farsangja

ÁPRILIS

Magyar Mozdulatművészeti Társulat
gyermekelőadása

1. vasárnap, 10.30 óra

János Vitéz

22. csütörtök, 19.30 óra
A férfi tánca

Honvéd Táncszínház

Gombai Szabolcs

ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata

1. vasárnap, 19.00 óra

27. kedd, 19.30 óra
Káin-Ábel

17. péntek, 19.00 óra

ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata

14. szerda, 19.00 óra

Homo ludens
Szegedi Kortárs Balett
16. péntek, 19.00 óra

Nagyidat cigányok

Angyalok üzenete /
József és testvérei
Magyar Fesztivál Balett
18. vasárnap, 19.00 óra
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10. kedd,. 19.00 óra

Pöttyös Panna utazásai

Nagyidai cigányok

2. hétfő, 15.00 és 19.00 óra

Aladdin
Botafogo Táncegyüttes

Magyar Mozdulatművészeti Társulat
29. csütörtök, 19.30 óra

Töviskorona
M. Kecskés András

ÁPRILIS

Lorca est

4. szerda, 19.00 óra

Lippai Andrea és a FlamenCorazon Arte
Táncszínház

Purim, avagy a sorsvetés
Győri Balett

Éji Zápor / Etűdök népdalokra

19. hétfő, 19.00 óra

Nagyidai cigányok

5. csütörtök, 19.00 óra
Lorca-est

10. kedd, 19.30 óra

ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata

Lippai Andrea és a FlamenCorazon Arte
Táncszínház

Dream Team Színház

20. kedd, 19.00 óra

8. vasárnap, 19.00 óra

Holtodiglan

Siratófalak

12. csütörtök, 19.30

Bozsik Yvette Társulat

Magyar Fesztivál Balett

3. kedd, 19.30 óra
Horváth Zsófia

Testbe Zárva

Párhuzamos
Fóti Zsófia

TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM
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2007. MÁRCIUS-ÁPRILIS HAVI PROGRAMJA
MÁRCIUS

8. csütörtök, 19.00 óra

1. csütörtök, 19.00 óra

Varázsfuvola

Varázscirkusz

Bozsik Yvette Társulat

Bozsik Yvette Társulat

Fekete-piros...tánc
Budapest Táncegyüttes - Honvéd
Táncszínház

9. péntek, 19.00 óra

6. kedd, 14. szerda, 19.00 óra

Győri Balett

Egri csillagok

11. szerda, 15.00 óra

11. szerda, 19.00 óra

Hamlet

Varázsfuvola
Bozsik Yvette Társulat

13. kedd, 19.00 óra

Honvéd Együttes
7. szerda, 15.00 óra és 18.00 óra

12. csütörtök, 19.00 óra

Steel - A fém legendája
ExperiDance - Bolzano Városi Színház

Fekete-piros...tánc

KFKI Kamarabalett - Madách Musical
Tánciskola gyermekelőadása

ÁPRILIS

Budapest Táncegyüttes - Honvéd
Táncszínház

8. csütörtök, 15.00 óra

5. és 13. csütörtök, 19.00 óra

14. szombat, 19.00 óra

A Nők Lapja bemutatja:
Bogármese

Varázscirkusz

Steel • A fém legendája

Egri csillagok

Bozsik Yvette Társulat gyermekelőadása

ExperiDance - Bolzano Városi Színház

Honvéd Együttes

A Tánc Világnapja tiszteletére
Április 27., 19.00 óra
Nemzeti Táncszínház

Április 23., 19.00 óra
Nemzeti Táncszínház

BEMUTATÓ
Április 19., 19.00 óra
Művészetek Palotája

MONARCHIA

BRIDGMAN / PACKER DANCE
(USA)

Budapest Táncegyüttes
- Honvéd Együttes

RAZA HAMMADI EST
MUR MUR DE LA MEDITERRANÉE

Április 25., 19.00 óra
Művészetek Palotája

PARA BANGÓ - Pécsi Balett

MONARCHIA

BUDAPESTI BEMUTATÓ

Április 20., 19.00 óra
Művészetek Palotája

BALLET FLAMENCO SARA BARAS
(Spanyolország)
Április 21., 19.00 óra
Művészetek Palotája

Budapest Táncegyüttes
- Honvéd Együttes
Április 26., 10.30 és 15.00 óra
Nemzeti Táncszínház

PINOKKIÓ

BALLET FLAMENCO SARA BARAS
(Spanyolország)

- Budapest Táncszínház

A Budapest Táncszínház
gyermekelőadása

Április 28., 19.00 óra
Nemzeti Táncszínház

50 ÉVES A DUNA
MŰVÉSZEGYÜTTES
BUDAPESTI BEMUTATÓ

BUDAPESTI BEMUTATÓ

Április 22., 19.00 óra
Művészetek Palotája

Április 26., 19.00 óra
Művészetek Palotája

BALLET FLAMENCO SARA BARAS
(Spanyolország)

AZ OPERAHÁZ FANTOMJA

Április 22., 10.30 óra
Nemzeti Táncszínház

2007. április 27. 19.00 óra
Művészetek Palotája

Április 29., 19.00
Művészetek Palotája

XX. SZÁZAD-EST
Szegedi Kortárs Balett

BEMUTATÓ

Győri Balett

Április 30., 19.00 óra
Nemzeti Táncszínház

Tündérmese

Magyar Concerto

CARMENS

Budapest Táncegyüttes

Magyar Állami Népi Együttes

Csabai Attila Társulat

JE G Y E K V Á L T H A T Ó K
a Nemzeti Táncszínház Közönségszervezésén (Budapest I., Színház utca 1-3. ♦ Tel.: 201-4407 • 356-4085/30
nyitva hétfő-csütörtök: 10.00-18.00, péntek: 17.00 óráig)

a Nemzeti Táncszínház Pénztárában (Tel.: 375-8649 • nyitva minden nap 13.00-18.00, előadásnapokon 19.00-ig)
a Nagymező Jegyirodában (1065 Budapest, Nagymező utca 19. • Tel.: 428-0793 • nyitva hétköznap 14.00-18.00)
a Szabad Tér Jegyirodában (1136 Budapest, Hollán Ernő utca 10. • Tel.: 320-4830 • nyitva hétköznap 14.00-18.00)
a Művészetek Palotájában (1097 Budapest, Komor Marcell u. 1. • Tel.: 555-3300)

Jegyrendelés: jegy@nem zetitancszinhaz.hu
valamint az ismert jegyirodákban.

in fo @ n e m z e tita n c s z in h a z .h u • w w w .n e m z e tita n c s z in h a z .h u
A Nemzeti Táncszínház a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
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VÁGÓ

.Z jÚ C S Ú Z Ó u l____________

N ELLY

(1937-2006)
Drága Alkotótársunk,
Barátunk!

drága

Mindig értelmetlen és érthe
tetlen a halál. Akkor is, ha ide
gent sújt, hát még, ha szeretett
kollégát, vagy olyan páratlan és
pótolhatatlan barátot, mint Te
voltál.
Drága Nelly, búcsúznom kell
Tőled, ezért kötelességem, hogy
adatokat soroljak fel gazdag mű
vészpályádról. Rólad, akitől a
száraz tények mindig fényévnyi
távolságra álltak.
A Magyar Iparművészeti Főis
kola elvégzése után tervezői
munkásságodat
Szolnokon,
a
Szigligeti Színházban kezdted,
majd a Nemzeti Színház tagja
lettél. Később szerződtetett a
Magyar Állami Operaház, ven
dégként pedig csaknem vala
mennyi fővárosi és vidéki szín
ház számára is terveztél. Karak
teres jelmezeid megfordultak a
grazi, a nyugat-berlini Operaház
és a Tbiliszi Nemzeti Színház
színpadán is.
Nemhiába dicsérték plasztikus
anyaghasználatod,
szimbolikus
kosztümjeid kifejező erejét, kor
hű terveid
stílusgazdagságát,
pompás szín- és formavilágát.
1991-től a Képzőművészeti
Főiskola, illetve Egyetem tanára,

1999-2001-ben tanszékvezetője
is voltál. Alig múlt pár hónapja,
hogy megkaptad a Kossuth-díjat
- a hivatalos laudáció szerint:
„több m int négy évtizedes kim a
gasló művészi munkásságodért,
művészettörténeti és színháztör
téneti
szem pontból
egyaránt
meghatározó, nemzetközileg is
számon tartott tervezői tevé
kenységedért. "
Látod, Nelly, ez mind Te vagy!
Te voltál!
Én azonban képtelen vagyok
elhinni, hogy elmentél, annyira
összenőttél velem és az opera
házi balettegyüttessel. Mert az
operaház vezető jelm eztervező
jeként - nemcsak az Aida, az Á l
arcosbál, a Bánk bán, a Carmen,
a Fidelio, az Otelló, a Tosca és a
Ring-tetralógia jelm ezeit tervez
ted, hanem balettművekét is.
Mi ketten valójában 1984 óta
dolgozunk
együtt
csodálatos
harmóniában és barátságban,
hisz az összes Shakespeare-balettem: a Rómeó és Júlia, a
Szentivánéji álom és A makran
cos Kata, meg a Madách-musicalak: a Macskák és Az Opera ház
Fantomja jelm ezeit is mind-mind
te álmodtad meg. A Szentivánéji
álom reneszánsz és szürrealista
jelmezeivel még egy nemzetközi
díjat is nyertél.

20 év óta hozzátartozol a mun
káimhoz, hozzátartozol a min
dennapjainkhoz,
hozzátartozol
minden előadásunkhoz.
Hiszen amióta a színpadon
életre keltek fantasztikus rajzaid,
s megszülettek a ruháid, azóta
szinte azok táncolnak! Nekem
mintha nem is lett volna dolgom!
Drága Nelly, nem mehettél el,
hiszen minden előadáson együtt
vagyunk Veled. Viseljük a gyö
nyörű kosztümjeidet!
Ezért Te is itt vagy velünk,
amíg a szövetek, brokátok el
nem kopnak; amíg a selymek,
bársonyok szét nem foszlanak.
Ameddig a színházak össze nem
dőlnek.
Addig a miénk vagy, velünk
vagy, és velünk is maradsz.
S eregi László

Az Operaház Fantomja című musical jelmeztervei
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TÁNCKÖZPONTOT SZERETNÉK!"
Találkozás ifj. Nagy Zoltánnal, a Magyar Táncművészeti Főiskola rektorával
fj. Nagy Zoltán 2006. augusztus else

I

je óta a Magyar Táncművészeti Főis
kola új rektora. Táncosként ugyan

olyan aktív, mint korábban, ugyanúgy

ellátja a Magyar Nemzeti Balett vezető
férfiszólistájának feladatait a teljes re
pertoárban, és mégis bevállalta az éle
tébe ezt a fantasztikus, nagy munkát.
- Minek lehet ezt köszönni? Mert azt hiszem, ezért min
denképp köszönetét érdemel....
- Igen, kettős feladatom van, és a rektorságot lényegé
ben küldetésnek tekintem. Tudni kell, hogy erre a pozíció
ra pályázni kellett, tehát nem egyszerűen felkértek rá.
Nagyon sokat gondolkodtam, hogyha én nyernék, elvállaljam-e, és ha igen, akkor vajon hogyan fogom megoldani.
Ötletben, ambícióban nem volt hiány; enélkül az ember
nem is ad be pályázatot. De ami igazán lökést adott, és
maximálisan eldöntötte, hogy pályázzak-e vagy sem, az
az óhaj volt, ami az egész magyar szakma részéről felém
áradt. Az együttesvezetőktől és táncosoktól - a legkülön
bözőbb táncművészeti ágazatokból. Sok helyről kaptam
biztatást: igenis szükség van a váltásra, ezért ezt az állást
okvetlenül meg kell pályáznom.
Ketten voltunk aspiránsok. S bár nem én tűntem befu
tónak, a legnagyobb meglepetésemre, sikerült. Ezek után
rengeteg táviratot, telefont, biztatást kaptam. Fellélegzett
a magyar táncszakma! - mondták. Igenis, bennem látják
azt a jövőképet, aminek már régen itt lett volna az ideje.
Hiszen a tánc terén a főiskola a legmagasabb szintű és a
legkomolyabb felsőoktatási intézmény. Mi látjuk el tehet
ségekkel, fiatalokkal az egész magyar táncszakmát. Mi
vagyunk a legnagyobb utánpótlás-bázis. A magam részé
ről egyrészt arra törekszem, hogy ez így legyen; más
részt, hogy ne csak a klasszikus balettben és a néptánc
ban legyen így.
Az első lépés az, hogy szeptembertől beindul a modern
tánc szak, ami a modern és a kortárs tánc utánpótlását hi
vatott biztosítani - nagyon komoly tantervi hálóval, ko
moly felvételivel és tananyaggal. Tehát tényleg úgy pró
báljuk ezt a szakot beindítani, hogy a modern és a kortárs
tánc színvonala az elkövetkező években emelkedjen.
- Kb. 10 évvel ezelőtt írtam meg az Élet és Irodalom cí
mű hetilapban, hogy a Magyar Táncművészeti Főiskola
nagyon nagy hibát követ el, ha kiengedi a kezéből a mo
dern és a kortárs tánc oktatását, és - ellentétben a pro
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

fesszionális balett- és néptáncképzéssel
külső fóru
moknak engedi át.
A tény, hogy a Főiskolán ezt a szakot tervezi, valójában
azt igazolja, hogy jelenleg kevés a jól képzett kortárs tán
cos, és kevesen vannak a jó modern táncosok?
- Lényegében igen. Bár az az igazság, hogy számomra
ez a változtatás nem lehetett kérdés: határozott, eldön
tött koncepció volt. Hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a
klasszikus balett mellett a modern és a kortárs tánc óriási
mértékben előretört...
- Az egész világon!
- ...így van, és ezáltal itthon is. Az iskolán belül a nö
vendékek részéről is felmerült iránta az igény. Amint
megtudták, hogy modern szak indul, érdekes módon, so
kan még szakot is váltanak, és a klasszikus balettről átje
lentkeznek a modernre. Eközben pedig azt se felejtsük el,
hogy nagyon komoly közönsége van a modern táncnak.
Tehát a váltás a közönség óhaját is akceptálta.
- Ezért viszont mégiscsak köszönet jár mindazoknak,
akik az elmúlt 10-15 évben modernnel és kortárssal fog
lalkoztak. Mert az ő vállukon nyugodott a feladat, hogy a
közönséget előkészítsék és kineveljék. Ugyanakkor fel
merül a kérdés, vajon e sok változtatás hatására nem kerül-e hátrányos helyzetbe a balettművészet?
- Úgy gondolom, nem. Hiszen a balettművész-szak
évente indul, egy, két, három évfolyammal. A néptánc, a
színpadi tánc és a modern tánc pedig három-négyéves
ciklikus váltogatással. Tehát a modern képzés beindulá
sa nem azt jelenti, hogy minden évben indítunk évfolya
mot, mert nem is férnénk el, és több pedagógust sem tu
dunk foglalkoztatni. A tradíciókat pedig továbbra is tart
juk. Továbbra is a klasszikus balett-szak marad a fő irá
nya a Magyar Táncművészeti Főiskolának. Hiszen eddig
is jól működött, s remélem, ezután még jobban működik
majd.
Ezen belül azért tervezünk apróbb módosításokat. Sze
retnénk a karaktertánc-oktatást és a történeti táncokta-
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tást egy kicsit „felturbózni", hogy életszerűbb legyen, és a
színpadi tánchoz legyen közelebb, ne pedig - mondjuk - a
modern társastánchoz. Azt is kell tanítani, de a növendé
keknek mindenképp tudniuk kell mazurkázni, valcerozni...
- Emlékszem, évtizedekkel ezelőtt, Hidas Hedvig igaz
gatósága idején ez még így volt. Nem lehet egy klasszikus
balettművet színpadi karaktertánc és pontos stílusismeret
nélkül előadni.
Csakhogy emellett talán még időszerűbb a módszertani
korszerűsítés!
- Ami a klasszikus balettszisztéma áthangolását illeti,
való igaz, arra is mielőbb szükség volna. Hiszen az a Vaganova-rendszer, amit végül is a világon a legtöbb iskolában
tanítanak, majdnemhogy tökéletes. Csakhogy a balettmű
vészet az utóbbi időben világszerte fejlődött, és a képzés
felgyorsult.
A követelményrendszer is megváltozott: még tisztáb
ban, még többet, még magasabb szinten kell táncolni, s
ezt nekünk is figyelembe kell vennünk. Olyan apró módo
sításokat kell eszközölni a tantervben, ami ehhez igazo
dik. Terveim között szerepel a legjobb helyekről: Szentpé
tervárról, Párizsból, Kubából szakembereket idehívni, és a
mi mestereinket ezekre a helyekre elküldeni. Lássanak,
tapasztaljanak, és lássunk mi is. Azután közösen alakít
sunk majd valamennyit a metodika területén, hogy a XXI.
század követelményeinek is meg tudjunk felelni. Hiszen
úgy gondolom, szakértelemben nincs hiány; remélem, te
hetségek is jönnek. A munkánk eredménye tehát valóban
azon múlik, hogy mi, mesterek és pedagógusok milyen
irányba visszük, és hogyan formáljuk a növendékeket.
- Elképzelhető, hogy nemcsak az operaház színpadán
fognak spiccelni, hanem akár vidéki társulatok is újra felhúzatják a spicc-cipőt a táncosokkal? Mert vétek 9-10
évig komoly klasszikus technikát és spiccet tanulni, majd
bekerülni egy együtteshez, ahol már balett-tréninget sem
tartanak... Mindezzel arra szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a balettművészet külföldön nem egyetlen városra
koncentálódik.
- Értem a problémát. Az, hogy más társulatnál kik húz
nak spicc-cipőt, nyilván nem az én gondom. De azt igenis
látni kell, hogy a klasszikus és a modern balett viszonyá

ban jelentős fordulat történt. Az eddigi tendenciák azt
mutatták, hogy „a modernek" nagy mértékben szakítot
tak a klasszikus hagyományokkal és lépésrendszerrel.
Napjainkban viszont ennek egy radikális visszarendező
dését láthatjuk.
Nyugaton a modern és kortárs balettekben is spiccen
vannak a hölgyek, és komoly balett-technikával táncol
nak, természetesen modern mozgásvilág mellett. Ezt a
tendenciát szintén figyelembe kell vennünk. Nem vélet
len, hogy a most induló modern szakon lesz balettóra,
lesz spiccóra, tehát majdnemhogy klasszikus balett-tu
dással, de mégis a modern mozgásrendszer alaptechniká
it megtanulva fognak végezni a gyerekek. És ha ez sike
rülne, óriási fegyvertény lenne, hisz mostanában elég ko
moly probléma van a végzősök elhelyezkedésével.
Kétségtelen, hogy a magyar kultúra sem áll olyan szin
ten, ahol tartania kellene. S nem azért, mert nincsenek jó
iskolák, hanem mert nem megfelelő a finanszírozás.
- Épp erre szeretnék rákérdezni: ehhez a tervhez lesz
pénz?
- Nekünk, remélem, igen. Hallottuk, hogy a különböző
egyetemek, főiskolák komoly gondokkal küzdenek, mí
nuszban van a gazdálkodásuk. Mi viszont elmondhatjuk
magunkról, hogy ha nem is nagy mértékben, de nyereség
gel zártunk. Mivel az új felsőoktatási rendszer szerint - a
bachelor-szinttől kezdődően - fizetős lesz a felsőoktatás,
ezért rákényszerülünk arra, hogy a VI. évfolyam végén
komoly szelekciót hajtsunk végre. Ugye, a piramis-elv
alapján már nem fejkvóta van; idézőjelbe téve már nem
„tömegtermelés" folyik. Nekünk sem az az érdekünk,
hogy 9 év után olyan növendékek végezzenek, akiknek ta
lán csak a 10%-a tud színházhoz elhelyezkedni. A többi
szabadúszó lesz, vagy abbahagyja a szakmát, esetleg to
vábbtanul, és más pályát választ. Nekünk az a feladatunk,
hogy egy folyamatos, szigorú szelekció után olyan minő
ségű növendékek végezzenek, akiket már szerződésekkel
várnak a színházak.
- Milyen kapcsolatban áll az együttesvezetőkkel? Le
het-e perspektivikusan számítani arra, amit szeretne?
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Hogy szerződéssel várják, és olyan feladatokkal lássák el
a friss végzősöket, amelyek méltók a sokéves felkészülés
hez és a tudáshoz ...
- Úgy gondolom, hogy a vidéki nagy együttesek - Sze
ged, Győr, Pécs - magas színvonalon működnek; vala
mennyi vezetéssel jó a kapcsolatunk. Nagyon örülök,
hogy hosszú évek után végre felhőtlen a Magyar Táncmű
vészeti Főiskola és a Magyar Állami Operaház balettigaz
gatójának is a kapcsolata. Kölcsönösen minden segítséget
megadunk egymásnak. Most a Győri Szakközépiskolával
igyekszünk szorosabb együttműködést kialakítani. Ott is
nagyon magas szakmai munka folyik, Bombicz Barbara
személyében ott is új az igazgató.
Ezt az összefogást látom a következő célnak. A komoly
anyagi megvonások mellett ebben az országban ez az
egyetlen lehetőségünk arra, hogy a magyar professzioná
lis táncos szakma életben maradjon. Kezdve az alapszint
től és tovább, a nagy együttesekig.
- Van-e felelőssége a főiskolának abban, hogy az or
szág amatőr balettoktatása jelenleg nagyon alacsony
színvonalú? Tervezi-e, hogy ennek utánajárva, úgy nép
szerűsíti a balettművészetet, hogy ne csak a népszerű
sportokat és a dzsesszbalettet szeressék a szülők meg a
gyerekek, mert abban fél év alatt is el lehet érni valami
látványosat. Tudjuk, a balett a legnehezebb...
- Ez kétirányú feladatot jelent. Egyrészt van egy na
gyon jól működő pedagógusképző intézetünk, ahol több
mint 600 hallgatónk van. Úgy gondolom, magas szinten
tanulják a táncpedagógus szakmát. Ez pedig garancia le
het arra, hogy az alap- és középfokú művészeti iskolák
ban is megemelkedjen a táncoktatás színvonala. Más
részt - miként a pályázatomban is írtam -, megpróbál
juk az intézményünket PR és marketing szempontból is
fejleszteni. Keresem a megfelelő személyt, aki olyan
anyagi igényekkel lép fel, amit az intézetünk teljesíteni
tud.
- Annak társadalmi okai is vannak, hogy a balettművé
szet Magyarországon ma mennyire közkedvelt. A rend
szerváltozás után végképp nagyon nehéz lett a helyzete,
bár előtte sem volt már könnyű a dolga...
- Igen, az évtizedek haladtával csökkent a balett nép
szerűsége. Emlékszem, még a 80-as évek első felében is
milyen gyakran foglalkozott vele az írott és az elektroni
kus sajtó. Nemhiába: a mai napig, ha azt mondjuk, Laka
tos Gabriella, Fülöp Viktor, Róna Viktor, Kún Zsuzsa, az
idősebb korosztály pontosan tudja, kikről van szó. Szomo
rú és aktuális, hogy a napokban húnyt el a XX. század
egyik legnagyobb balettmű vésze, Havas Ferenc, és a mé
dia - legalábbis eddig - alig foglalkozott vele. A szappanoperák és hasonló műsorok, amelyeket - a nagyobb profit
reményében - különböző csatornákon erőltetnek, nem az
igényes kultúra felé viszik az országot.
- Mit lehet tenni?
- Megállítani nem tudjuk a folyamatot, de befolyásolni
igen. Kedvet kell csinálnunk a kisgyerekeknek, a szülők
nek s a nagyszülőknek is, akik a tánc felé próbálják irányí
tani a gyereket. Ez hosszú folyamat, és az sem elhanya
golható, hogy a felvételi vizsgán jelentkező gyerekre
mennyire lesz hatással. Ám - a nagy számok törvénye
alapján - minél többen jeletkeznek, annál több tehetséget
lehet kiválogatni közülük.
- Mi a helyzet a nemzetközi balettversenyekkel?
- Érdekes módon vannak évjáratok, amikor összegyűl
nek a tehetségek. Az intézmény szakmai színvonalát és az
iskolai pedagósok hozzáértését is mutatja, hogy az utóbbi
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időkben gyűjtögettünk egy csomó helyezést. Szentpéter
vár, Helsinki, Kína, Peking, Berlin versenyein a mieink so
rozatban döntősök voltak, és dobogós helyezéseket is el
értek. Rájuk különösen kellene vigyázni, nehogy a mi
adónkból felnevelt növendékekből a külföldi együttesek
profitáljanak.
- Az EU-s csatlakozás egyébként nyithat új távlatokat?
- Hogyne. A magam részéről egyenesen közép-európai
táncközpontot szeretnék ebből az intézményből. Az, hogy
saját épületünk, s benne még színháztermünk is van, min
denképp az előző rektor: Dózsa Imre érdeme. A komple
xum továbbfejlesztése viszont már azt is lehetővé tenné,
hogy külföldi pedagógusképzéssel, versenyekkel, nemzet
közi mester- és növendékcserékkel próbáljuk meg ezt a
még mindig tehetséges Közép-Európát összefogni.
Jó a kapcsolatunk a prágai balettintézettel, Berlinnel is
már beszéltem. Ott főleg a pedagógusképzés oldaláról
merült fel az igény az együttműködésre, hiszen máris 20
növendéket tudnának küldeni évente. Mindez nagyon
nagy lehetőség.
- Közismert, milyen rövid a táncos előadóművészi pá
lya. De hány évet ad önmagának, mint rektor?
- A pályámon jelenleg is reggeltől estig dolgozom. Bizo
nyos szerepkörökben, egy-két szereptől az idén elbúcsú
zom, és a jövőben is csak azokat a karakterszerepeket tar
tom meg, amelyeket valóban nem tudnak mással eltáncol
tatni. Mégis új bemutatóra készülök: Pártay Lilla a leg
újabb balettjében, az Elfújta a szél világpremerjén Butler
szerepét osztotta rám. Közben pedig a családdal, s a kislá
nyom mellett a 7 hónapos kisfiámmal is többet kellene tö
rődnöm...
Mindezt egybevetve még jól érzem magam a pályán. A
küldetésem azonban mindenképp a főiskola. Rektori meg
bízatásom 3 évre szól, s utána még egy ciklusra volna le
hetőségem. Ha tehát az elképzeléseim alapján az intéz
mény jó irányt vesz, akkor meg kellene fontolnom, ne pályázzak-e újra, hogy a következő ciklusban is én vezet
hessem tovább.
Kaán Zsuzsa

Aleszja Popova és
ifj. Nagy Zoltán
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„Napjainkban is meg lehet találni Scarlett figuráját!"
öbbéves várakozás után tavasszal mutatja be a
Magyar Állami Operaház Margaret Mitchell világ
hírű regénye, az „Elfújta a szél" balettfeldolgozá
sát. A premier előkészületeiről és a történet szerep
lőiről Pártay Lillával, a monumentális, neoklasszi
kus darab koreográfusával beszélgettünk, aki ko
rábbi nagysikerű balettjei, mint az Anna Karenina
vagy A velencei mór után ismét a világirodalom re
mekművei közül választott „szövegkönyvet".
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- Büszkék lehetünk rá, hogy a világon először a
magyar közönség láthatja az Elfújta a szél táncszín
padi változatát. Miért éppen ezt a regényt választot
ta?

- Én nem szeretek olyat darabot alkotni, amit valaki
más már elkészített. Persze nem becsülöm le, ha egy kore
ográfus egy darab öt-hat megoldását végignézi, majd el
készíti a saját verzióját. Engem azonban mindig az újdon
ság izgatott. Az Elfújta a szél balettként valóban nekem ju
tott eszembe először a világon. Talán, mert koreográfus
ként is mindig olyan témákat kerestem, amelyekben sok a
szereplő, amelyekben szerteágazó a történet, és bonyolul
tak a karakterek. Előadóművészként is azt szerettem, ami
kor sok érzelmet kifejezve, sokszínűén lehetett táncolni.
Tehát amikor nem pusztán két szereplőre korlátozódik egy
történet, vagy egy elvont mozdulatsor. S végül a balett
együttesnek sem szerencsés, ha a táncosok azt érzik,
nincs elég feladatuk.
Az Elfújta a szél mellesleg véletlenül került a kezembe.
Úgy emlékszem, '95 tájékán újra vetítették a filmet a tele
vízióban, és ez hívta fel a figyelmemet a regényre. Amikor
elolvastam, rögtön fantáziát láttam benne. Éreztem, egye
nesen a balettszínpadra termett, s hogy remek darabot le
hetne komponálni belőle. De 1999-ben, nem sokkal a pre
mier előtt olyan nehézségek támadtak, amelyek meghiúsí
tották az akkori, őszi bemutatót. Holott a libretto, a zenei
anyag, a jelmezek, sőt, már a díszletek nagy része is elké
szült. Ez egy keservesen nehéz időszaka volt az életem
nek. Attól kezdve mindenképp színpadra akartam állítani a
darabot! Ez az egyetlen cél lebegett a szemeim előtt. Úgy
tűnik, hogy „csak" mostanáig kellett várnom: márciusban
egy, az Anna Kareninához hasonló, összetett és sokszínű
előadást láthat az operaházi közönség.
- Amelynek ismét egy nő áll a középpontjában...

- Én nem innen közelíteném meg a történetet. Persze,
egy nő, Scarlett O'Hara a főszereplő, de ne felejtsük el,
hogy a nő mellett két férfi is van, akik meghatározzák az
életét; Ashley Wilkes, akibe Scarlett reménytelenül szerel
mes, és Rhett Butler, aki ennek a szerelemnek a szenvedő
alanya.
- Mit tartott fontosnak a koreográfia megalkotása
során?
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- Megpróbálom hitelesen visszaadni Margaret Mitchell
művének a mondanivalóját. Én mindig a regényekből indu
lok ki, mert a sorok között olyan mondanivalót lehet felfe
dezni, amit egy film nem tud megmutatni. Tehát a regény
apró, lélektani dolgaiból lehet összeállítani az érzelmeket,
a mögöttes dolgokat, a mozgatórugókat.
- Hogyan lehet ezt a hatalmas regényt három
részre, azaz három felvonásra osztani?

- A három felvonás lényegében három nagy kép. Az el
sőben Tara, a Scarlett otthonát jelentő birtok dominál. A
második Atlantában játszódik, ahova a főhős kétszer tér
vissza. Ezek az utak nagyban befolyásolják az életét, hi
szen itt köt másodszor házasságot, és itt mond igent Butlernek, aki a harmadik férje lesz. A harmadik felvonáshoz
pedig már a gazdag Butler-ház adja a környezetet.
- Kiket láthatunk a főszerepekben?

- Két fantasztikus táncosnő táncolja a főszerepet, Aleszja Popova és Anna Tsygankova. Egyikük tehetségesebb,
mint a másik. Mellettük két kiemelkedő művész alakítja
Melanie-t: Volf Katalin és Radina Dace, aki még fiatal, de
nagyon ígéretes jövő előtt álló balerina. Sokkal nehezebb
volt a férfi főszereplők kiválasztása, de úgy érzem, mind a
két Butler: ifj. Nagy Zoltán és Bajári Levente is nagyszerű
lesz, csakúgy, mint az első és második szereposztásban
Ashley-t alakító Cserta József és Oláh Zoltán. Azt kell mon
danom, a két szereposztás szinte fej-fej mellett halad. És
akkor még nem beszéltünk a mellékszereplőkről, például a
szép szeretőt, Belle Watling-ot alakító Keveházi Krisztiná
ról és Weisz Sáráról.
- Mi motiválja Scarlett-et a darab során?

- Azt hiszem, a föld szeretete, ami szinte beleégett a tu
datába. A szerelem Ashley-vel, a birtokszomszédjuk fiával
is erre vezethető vissza. Csak az utolsó pillanatban, a mű
végén döbben rá, hogy ez a férfi őt sohasem szerette tisz
ta szívből. Kizárólag Melanie-ba, a feleségébe volt igazán
szerelmes, őt csak mint egy szép nőt kívánta. Scarlett
egyébként bár nagyon izgalmas és sokoldalú figura, nem
mindig szimpatikus.
- Mennyire modern ez a nő?

- A koreografálás során, a díszletek és a jelmezek meg
alkotásakor nagyon figyeltem arra, hogy hűek legyünk a
regény korához, bár a cselekmény nem korlátozódik puszTÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

INTERJÚ

REMIER AZ

PERAHÁZBAN
tán az Észak-Dél háborújának időszakára. Két korszakot is
felölel, eközben a divat is változott; átívelt egészen a bie
dermeierig. És ugye, miért is ne öltöztessünk látványos,
korhű kosztümökbe egy táncművészt?
Másrészt mindenképp azt érzem, hogy napjainkban is
meg lehet találni Scarlett figuráját, aki két férfi között őrlő
dik, aki emancipált, céltudatos, kőkemény, de közben nem
veszi észre, hogy ő is fájdalmat okoz a körülötte lévő em
bereknek. Szóval Scarlett nagyon makacs, olykor kegyet
len ember, aki végül is azt kapja, amit megérdemel: neve
zetesen, hogy elhagyják.
- Tehát - akárcsak az irodalmi műben - elmarad a
happy end?

- Igen is, nem is! Mert ebben a nőben az a nagyszerű,
hogy soha nem adja fel. Az utolsó pillanatban sem, amikor
Butler elhagyja őt. Akkor is az jár a fejében, hogy „ezt a
férfit visszaszerzem’" Mikor Butler elmegy, és Scarlett
egyedül marad, a háttérben feljön a nap, és erre megy le a
függöny. Ez szimbolizálja az új reményt a további küzdel
mekhez.
Próbálnak az első szereposztás szólistái:
Aleszja Popova, Volf Katalin, Cserfa József...
Fotók: Mezey Béla

- Most lelőttük a poént.

- Igen, lelőttük, de nem bánom. Fontosabb, hogy a né
zők is értsék: a kitartás, a küzdő szellem, a szebb jövőbe
vetett hit ott van minden ember lelkében. Természetesen
az enyémben is. Engem is makaccsá tett az élet. Olyan vi
harokat éltem át, és annyi pofont kaptam a sorstól a sok
szép és jó mellett, hogy én is megtanultam, akárcsak
Scarlett: csak akkor lehetünk úrrá a nehézségeken, ha so
ha nem adjuk fel.
Scarlett történetével minden nőtársamnak és a férfiak
nak is ezt üzenem.
Kálmán Tamás

... ifj. Nagy Zoltán és Keveházi Krisztina
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K o r u n k H a m letje
A Győri Balett bemutatója
lomor hangulatú, lélekpróbáló darab a svéd Marie Brolin-Tani újabb alkotása. A nagyléI llegzetű Macbeth után egy másik Shakespeare-tragédiát, a Hamletet is modern balettq f l színpadra transzponálta - a Győri Balett közreműködésével, és több zeneszerzőtől
(Sosztakovics-Glass-Ravel stb.) választott zenemű-részletek hangzásvilágának és stílusá
nak muzikális felhasználásával.
A modern balett és a kortárs tánc sajátos ötvözete szoros táncszövetet alkot. Ezt már a
Macbethben is megismertük, és Brolin-Tani Hamletjét is végigkíséri.

„ N a g y p o lit ik a " v a g y m a g á n s z fé ra ?
A koreográfusnő gondosan elhatárolódik attól, hogy
történelmi tablót, kordokumentumot építsen a cselek
mény köré. Erre utal mindjárt az elején a műsorfüzet is:
„a nagypolitika ármánykodásaitól tisztes távolságot
tartva követjük nyomon az ifjú Hamletet abban a belső
küzdelemben, hogy megőrizze apja emlékének tisztasá
gát." Hát ezért nem szerepel a táncműben se Polonius,
se Fortinbras, bár mindkettő Shakespeare kulcsfigurá
ja! A kétkulacsos politikai játszma, illetve a haladás, a
puszta túlélés helyetti forradalmi továbblépés jelképes
alakjai ők, akik jelenlétükkel valószínűleg megzavarták,
pontosabban, megnehezítették volna a táncszínpadi

cselekményszövés menetét. A megoldás kézenfekvő: a
királydráma - Marie Brolin-Tani olvasatában - családi
drámává egyszerűsödik. Jelzi is a Műsorfüzet: „a 'sokar
cú' Hamlet William Shakespeare Hamlet című híres
színművének személyes értelmezése", és az alkotó va
lóban csak ennyit vállalt.

K ét m ai fia ta l
A privát szféra bemutatása egyébként kiváló kiindu
lási helyzetet kínál az eredeti mű aktualizálására és a
maradék öt főszereplő szinte állandó jelenlétére. Bár
azt nem értem, hogy a családi viszálykodáshoz, a félté
kenykedéshez, a szexuális vagy érzelmi kötelékek szét-

Hamlet szülei
Cserpák Szabina és William Fomin
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Monumentális (több méter magas!) selyeming jelenik
meg a háttérben. Előtte emberek. Hamlet eléjük áll.
Gertrudis simogatja, kényezteti fiát. Talán bűntudata
van? Az emberek mintha sajnálkoznának, mimeskedő
gesztusaik vésztjóslóak. De vajon mit jelképez az ing? A
diktátor szobrát? Az Apa a diktátor? Tehát az ő hatal
mát? Vagy"csak" magát az Apa személyét? Vagy a ha
lottas inget? Vagy a halál puszta tényét? Vagy mindezt
együtt? Ezekre a kérdésekre a darab nem ad pontos vá
laszt.
Gertrudis és Claudius viszonya azonban egyértelmű,
H a m le t tö rté n e te
Hamlet kételyei is bizonyossággá válnak. Éles fehér
M a rie B ro lin -T a n i o lv a sa tá b a n
fényben megjelenik az Apa, ő is zokogva éli meg a megcsalatást.
A kétrészes táncmű a dráma velejét exponálja: HamA fiú érzékenyen, végtelen szeretettel áll apja párt
let szüleinek kapcsolatát, melyet a mindennapok ruti
nos szexualitásával jellemez. Az Apa és Gertrudis plasz ján, de közben nem kerülheti el, hogy szemtanúja is le
gyen anyja és Claudius kapcsolatának. A vörösben de
tikus, modern kettősére - a darab elején - ambivalens
rengő színpad s az érzéki dallamok szinte „megágyaz
érzelemvilág teszi fel a pontot. A férfi odaadó, önfeled
nak" Gertrudis és Claudius szerelmi kettősének...
ten szerelmes, a nő viszont kissé kimért, megfontolt, de
Hamlet - kezében az apja kabátjával - érkezik, s
engedelmes, férje csókját is viszonozza. Kabátját is rá
mint corpus delictit, adja oda az anyjának. Feüobban a
segíti, unottan jelezvén: vége a légyottnak. A férj nem
harag, Claudius bírókra kel Hamlettel. A fiú meghátrál,
is sejti, hogy felszarvazzák.
és apja sírjánál talál menedéket. Ophelia is elkíséri. Azt,
A görög tragédiákból merítve a Tömeg (a balettkar) hogy kinn vannak az éjszakában, a koreográfia azzal ér
mint a kórus modern megfelelője - baljós jelként fut át
zékelteti, hogy látni: Ophelia szinte reszket, fázik, kabá
a színpadon.
tot vesz fel.
Nyomukban, mint könnyű tavaszi fuvallat, az ifjú
Hamlet fogja a jobb fülét, hangokat hall (ShakesHamlet és Ophélia érkezik. Kettősük játékos, kifejező és
peare-től tudjuk: apja hívó szavát). A Szellem (Fomin)
fantáziadús. A zene egyszerre izgatott s mégis szelíd; a
hátulról belesétál az ingbe. A kettévált tömegben csak
mozdulatokból felhőtlen derű árad. A fiú röpteti a lányt,
Hamlet látja az apját. Érdekes, ahogyan ott kísért az
s ahogy villan a lába, ahogy a fiú karjaiba fut boldogan,
élők között. A fiú át akarja ölelni, de kifut a kezéből.
semmi kétség: egymáshoz valók, hacsak...Hacsak a sors
Csak bolyong tovább, majd visszatér az ingbe (?). A fiú
kegyetlen játékai nem szólnának közbe. Hamlet a ket
tombol Ophélia és Claudius között.
tős végén elkomorul, mintha rossz előérzete támadna.
bomlásához és összefonódásához miért szükséges még
is az ötvenes évek Kelet-Európájára, továbbá az akkori
elnyomatásra hivatkozni, s a cselekmény számára azt
megjelölni térnek és időnek. Erre a korszakra a balett
színpadi változatban ugyanis nem sok utalást találunk.
A farmeros Hamlet és a csipkedíszes Ophelia inkább
két „mai" fiatal, tehát a mi korunk fia s lánya is lehetne.
A hűtlenség pedig a XXI. században is hűtlenség, ami
akár családi tragédiákhoz is elvezethet.

I
,
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A címszerepben:
Velekei László
Ophelia: Sóthy Virág

Fotó: Szabó Béla/Öttevény

A darab II. része párában úszó hajnalon, Hamlet
és Ophelia második pás de deux-jével kezdődik. A
spicc-cipőben táncolt, finom an kibontakozó modern
balettm ozdulatok az ártatlan, bájos Ophelia tökéle
tes rekvizítjei. Ám minél rebbenőbb a lány, annál

Fotó: Benda Iván
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durvább és faragatlanabb a fiú. Mintha kicserélték
volna. Hol van már az I. rész ifjú, lázongó, szerelm es
titánja?
Ekkor bukkan fel Gertrudis, és a fiú - anyját megpil
lantva - még kegyetlenebb lesz a lányhoz. Üti, vágja,
rugdossa: anyja iránti gyűlöletét a női nem egészére ve
títve - a lányt bántalmazza. Ophélia nem ért semmit.
Kétségbeesetten átöleli a fiút, ragaszkodik hozzá, rá
csimpaszkodik. Hamlet kihátrál.
A lány magára marad: szerelmi bánatát gyönyörűen,
megható szólóban táncolja el.
Hirtelen időjáték kezdődik: a tömeg élén berohan az
Apa - birkózni kezd Claudiussal. Már majdnem győz,
amikor a szerető mégis odavágja, és megfojtja. Hamlet
szemtanúja Apja halálának. A gyilkos és Gertrudis meg
könnyebbülten ölelik át egymást.
Hamlet pofozva vádolja magát, de nem talál megol
dást. A szálak összekúszálódnak, és csak annyi biztos,
hogy senki nem hal meg. Ellentétben a prózai művel,
ahol a költő szinte vérfürdőt rendez, a koreográfusnő „személyes értelmezése" alapján - fizikálisán nem öl
meg már senkit.
A szereplők - mintha csak lelkileg pusztulnának bele
saját zavaros életükbe. Úgy tűnik, a gyilkosságot Ham
let is tudomásul veszi, de egy emberéletnyi idő sem
elég, hogy feldolgozza.

S ze re p fo rm á lá s,
tá n cn y e lv , d ra m a tu rg ia
Az apa figuráját William Fomin fenségesnek, maga
biztosnak, kiegyensúlyozottnak mutatja. Váratlanul éri
a házasságtörés, s egy vetélytárs gondolatát sem visel
heti el. A hódító Claudiussal (Pátkai Balázs) való össze
csapáskor is tettrekész: a párharc kimenetelét nem is
az erőnlét vagy a korkülönbség, inkább a kívánt nő bir
toklásának és elvesztésének ténye dönti el.

BALETT

Velekei László Hamletje életerős, okos, határozott.
Szép jövő állna előtte. A történések hatására azonban
egyre inkább meghasonlik önmagával és környezetével.
Számára hiába fontosak a tiszta ideálok, mindezeket
máris bemocskolja az átélt szörnyűségek látványa és
emléke: az anyja árulása, Claudius gyilkossága, Gertru
dis és Claudius összefonódása. Ophelia szerelmét eluta
sítja, a lányt testileg-lelkileg ok nélkül és igazságtalanul
megtépázza, mert anyja iránti gyűlöletét pszichésen ki
terjeszti a lányra is.
A két női főszereplő a maga módján szintén végigjár
ja a szerepek teljes ívét. Cserpák Szabina Gertrudisa
gyönyörű, érett asszony. Fominnal szemben gépesen
odaadó, Claudiussal meghitten szenvedélyes. Sóthy
Virág igazi naiva, hamvas és törékeny, érzelmeiben ki
tárulkozó, önfeledten őszinte, mégis szűziesen tiszta.
Ő szenvedi meg leginkább a családi tragédiát, kitaszí
tottságába beleőrül. Megbomlott agya balettszínpadi
előképeként az őrült Giselle alakja is feldereng...
A Győri Balett bravúros teljesítményt nyújt az egész
előadás során. Sehol egy kidolgozatlan pillanat, itt tech
nikailag is, művészileg is mindenki hibátlanul táncol.
Minden előadó tökéletesen ura a testének, és legtöbb
ször maga a táncmatéria is bámulatosan csiszolt és ele
ven.
A koreográfusnő ugyanis remekül játszik a mozdula
tokkal. Folyamatosan hosszú liánokat, szerteágazó in
dákat fon-sző belőlük. Sokszor - a szereplők párhuza
mos, analóg mozgatásával - pszichikai kapcsolódáso
kat, gondolati-érzelmi vonalakat, „trendeket" is teremt.
Ezért is kár, hogy eközben „túlbeszéli", azaz a cselek
mény rovására túltáncoltatja a darabot. Máskor lelassít
ja a tempót, és miközben azt hiszi, hogy a drámai csúcs
pontnál tart, valójában kioldja a feszültséget!
Marie Brolin-Tani Hamletje kb. húsz, részenként tíz
tíz perccel lehetne rövidebb.
Kaán Zsuzsa
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NÉPTÁNC

Magyar C o n cer to
A Magyar Állami Népi Együttes amerikai turnéműsora

A 2007-es esztendő új kihívás
elé állította a Magyar Állami Népi
Együttest. Január 8-án indult há
rom és fél hónapos észak-am eri
kai - egyesült állam okbeli és ka
nadai - vendégszereplésre

M a g y a r C o n c e rto
- B a r t ó k B é la
e m lé k é r e
című műsorával. Az egyik legna
gyobb koncertügynökség, a C o
lumbia Artists 2003-ban írta alá
az együttessel a hatvannyolc elő
adásra szóló szerződést. Ennek
keretében végiglátogatják, és es
téről estére több ezres nézősereg
előtt m utatják be műsorukat, Ka
liforniától Floridáig.
A produkciót novem ber végén
- mindössze egyetlen alkalom m al
- a m agyar közönség is láthatta a
Művészetek Palotájában. V id eó
val, fényeffektusokkal gazdagí
tott, látványos, modern dram a
turgiára építő darabot igyekeztek
színpadra állítani anélkül, hogy a
tánc m eghatározó élm ényét csor
bítanák. A m űsor azt kívánja
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hangsúlyozni, hogy hagyom ány
és modernség egym ást jól kiegé
szítő fogalmak. A Mihályi G ábor
által rendezett est a korszerű for
m anyelvet ötvözi a Kárpát-m e
dence gazdag hagyom ányainak
azon elem eivel, am elyeket ma is
aktuálisnak, érvényesnek, érté
kesnek és - nem utolsósorban hatásosnak tekint a társulat.
Lényegében az együttes két
egész estés m űsorából szerkesz
tették az utazó folklórválogatást.
Az est első felében a Földön
apám fia volnék című produkció
sűrűbbre szőtt és kissé „m e g szí
nesített" változatát láthattuk. Az
eredetileg nagyon következete
sen és puritánul fekete-fehérben
tartott színpadképek korszerűsé
gét egyáltalán nem zavarta meg
a minden egyes tánc során egy
párnál m egjelenő eredeti, s zín 
pompás viselet. Valójában to 
vább gazdagította a darab köré
vonható asszociációs teret; az
egym ást feltételező hagyom ány
és m odernitás valódi egységbe
forrhatott a színpadon. A külön
böző tájegységek sajátos ízei az
absztrakt színpadi körítésen belül
is jól érvényesültek. A korszerű
szcenikai eszközök alkalm azása hom ok-anim áció, videó - egyér
telm űen a vizuális hatások e lő 
térbe kerülését hangsúlyozzák.
Az ígért „mai dram aturgiát" v i
szont még mindig nem sikerült
igazán
érvényesíteni:
egy jól
szerkesztett és jól körített fo lk 
lórm űsort láthattunk.
A tavaly tavasszal bem utatott
Kincses Felvidék című produkció
szolgált a m ásodik félidő alapjá
ul. Tiszta forrásból m erítve fűzte
az együttes nagyívű m űsorba a
Felvidék etnikailag sokszínű táncés zenekultúráját. Kiindulópont
ként azok a tájegységek szolg ál
tak az alkotók számára, ahol Bar
tók népzenekutatói m unkássága
is elindult: a Felső-Garam mente,
Göm ör és a Zoborvidék. Az első
rész visszafogottsága után a g yö
nyörű ruhák színes kavalkádjában itt aztán tobzódhatott a kö
zönség. Ugyanakkor az eredeti

produkcióban oly nagy szerepet
játszó „árnytán c" ebben a - két
ségtelenül könnyebben utaztat
ható - vetített változatban sokat
veszített az erejéből. A felvételek
rossz m inőségűek; s a vásznon
m egjelenő figurák sem váltak
egyenrangúvá a színpadi tö rté 
néssel, holott sokszor éppen ez
az összjáték vagy ellenpontozás
hordozhatná a valódi üzenetet.
Rem éljük, ez a probléma csak
a budapesti „ősbem utatón" j e 
lentkezett, s az amerikai közön
ség nem m aradt érintetlenül az
előadás valóban bartóki üzeneté
től.
1990-ben járt utoljára A m eri
kában az együttes. Azóta eltelt ti
zenhét év, s a „keleti blokk" e l
zárt világát képviselő, tradicioná
lis, de népszerűségét egzotiku
mának is köszönhető együttesből
mára többsíkú, komplex táncszín
ház született.
Kíváncsian várjuk, mit szól eh 
hez az amerikai és a magyar
em igráns közönség!
M. Nagy Emese
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A Dunaújvárosi Bartók Táncszínház mesejátéka
a Nemzeti Táncszínházban

A Dunaújvárosi Bartók T ánc
színház
kilenc
évvel
ezelőtt,
1998. június 30-án kezdte meg
m űködését Rácz Attila vezetésé
vel. 2005. február elsejétől a tá r
sulat arculatát és m unkáját új v e 
zető, Szögi Csaba határozza meg.
A
Bartók
Táncszínház
olyan
kortárs
együttes
kíván
lenni,
amely a Kárpát-m edence folklór
kincsét használja produkciói alap
anyagául úgy, hogy a szélesebb
közönség érdeklődését is felkeltő
művészetet, korunk igényeinek
m egfelelő táncszínházát hozzon
létre.
A Nemzeti Táncszínházban lát
ható gyerm ekdarabjuk, az

Á lo m , á lo m ,
k it a lá lo m
című táncjáték Palya Bea azonos
című lemezére készült. Nem cso
dálkozhatunk tehát a mű erőtel
jes zenei ihletettségén, s hogy az
ötletektől hemzsegő zene jócskán
beindította az alkotók fantáziáját.
Horváth Zsófia koreográfus és Ju 
hász Zsolt rendező keze nyomán
form ailag és asszociatív erejét te 
kintve is kivételesen gazdag tán 
cos darab született. Nem állíta
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

nám, hogy gyerekdarab, vagy
mesejáték, bár a színház prog
ramjában az erre utaló hintalószim bólum m al jelölt előadás.
„Nem az a legfontosabb, hogy
a gyerekek - és a felnőttek - lo
gikusan kövessék a történetet,
inkább az, hogy találkozzanak a
mese karaktereivel"- vélik az al
kotók. Kérdés persze, hogy mit
kezd egy óvodás vagy kisiskolás
gyerek a vígan poharazgató Ba
lassival és Szindbáddal, vagy ép 
pen a koktélzongorával. A kiseb
bek számára biztos, hogy folya
matos m agyarázatra szorul a tö r
ténet. Mert azért, valljuk be, a
gyerekek többsége nem elégszik
meg azzal, hogy elm erülhet a ze
ne és tánc elé tárt szépségében,
hanem érthető, számára kézzel
fogható mesei szálra is vágyik. A
panaszos nők kórusát hallgató,
vagy éppen a pokol bugyraiban
járó hősnővel pedig aligha tud
azonosulni. Tapasztalatom szerint
kb. tizenkét év alatt még nem 
igen, viszont a tizenkét éven felü 
liek körében már biztosan osztat
lan sikert arat a produkció.
Valójában egyszerű, könnyen
elm esélhető a cselekmény: Mira
elindul, hogy m egkeresse a bo
szorkány által ellopott rózsáját;
útja során pedig furcsa, meglepő
helyszínekre vetődik, és érdekes
ism eretlen-ism erősökkel találko
zik...
Ö tletes és egyszerű a színpad
kép, sokoldalúan használhatók a
kellékek: a hintázó mesefa, „a
boldogság kék madara". Mesei
hangulatot varázsolnak az eg y
szerű szabású, m elegszínű ruhák
s a kislány kendője is. M inden
képpen kiem elésre méltó a bo
szorkány figurája:
m aszkjával,
félelm etesen göcsörtös ujjaival
és remekül kidolgozott m ozgásá
val m aradandó élm ényt nyújt. A
busó m aszkos ördögök alakja
szintén feledhetetlenné válik a
gyerekek számára. M egkönnyeb
bülés, am ikor a végén a banyáról
lehullik a lepel, s maszkja mögül
előbukkan a nem is olyan félel

metes, ám annál tehetségesebb
táncos...
A színpadi vetítővászon mögött
fölsejlő figurák árnyképei nagy
szerű játékos lehetőséget kínál
nak, amelyet a koreográfus és a
rendező remekül ki is használ. A
mű egyik legkoherensebb része a
francia
táncm ester
jelenete,
amely francia szövegével, ritmikai
párbeszédével a lemezen kissé
m esterkéltnek tűnik, a színpadon
viszont megtelik élettel, s az alko
tók és előadók tehetsége nyomán
a mű egyik legkedvesebb, legvál
tozatosabb részévé válik.
Sokszínű, asszociációkban és
áthallásokban rendkívül gazdag
(és gyönyörű) a zenei világ, s ha
sonlóan burjánzó, form agazdag a
tánckom pozíció is. Ez a form álási
mód olyan asszociációsorok elin
dítására, olyan többrétegű üzenet
hordozására teszi képessé a m ű
vet, hogy a nagyobbacska gyere
kek és a m esevilágban elm erülni
kész felnőttek számára kár volna
kihagyni!
M. N a g y Em ese

21

€ ah*^ a'

gyakorló cipő, vászon

"Tee-Sofiette" TA24

"Tütü"

4S

Tépőzáras gyerek

Piskótatalpú gyerek

sztep cipő

gyakorló cipó, vászon és szatén

"Rondo-Polka" CS22
Gyerek karakter cipő

AA
aa|$ aa

www.sansha.com
Sansha Budapest-Hungary
Kisker és Nagyker: 1066, Budapest, Ó utca 42. Tel/Fax: 06 1 269-56-59, e-mail: budapest@sansha.com
MAtreházl Arma, tanutt. Fotó Andrea P. Merte 01994-2005 Sanaha*

>>

//ritika

___ KORTÁRS TÁNC

LA D ance C ompany
M U S zín h á zb a n

II. 8-9.

A kétrészes táncesten négy etűdöt mutatott be Ladányi
IAndrea és csapata. Reflexióm egyrészt „szabad ötlete-

Gázlámpasor, vagy csak külvárosi
pislákoló fények? Vaságy és WCkagyló - ebből áll a

im jegyzéke", másrészt afféle hangulatjelentés, ame
lyet egyetlen József Attila-idézettel jellemeznék: „Tudod,
hogy nincs bocsánat."

Trió

Uotinen/Ladányi-djsuzi: Trió
Bánki Zsolt, Gergely Attila, Ladányi Andrea
Fotó: Dúsa Gábor
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világa. Mert hárman vannak. Árny
alak ül a vaságyon, svájcisapkás
férfi (Gergely Attila). Alsónadrág
ban, kinőtt tréningben. Matat a cipő
fűzővel. Sivár vasrácságyon ül, talán
kórházi ágyon. Ki tudja? Verejtéke
ző homlokát törli, kötött sapkáját
morzsolgatja, kialvatlan, mezítelen,
összetört, a tehetetlenség élő szob
ra. A másik férfi (Bánki Zsolt) fehér
trikóban, türkiz alsónadrágban, ar
cán ideges rángásokkal, pszichotikus kézmozdulatokkal.
Sívár gyerekkor, szociális nyomo
rúság, társtalan éjszakák.
A NŐ (Ladányi Andrea) egy csu
pasz WC-kagylón, mint egy ősanya,
mint az örök nő szobra. Ez a WC ta
lán inkább az okádás helye, mint a
természetes ürítésé, vagy mindket
tőé. Talán Kroetz-drámában va
gyunk, talán a spirói Csirkefejben?
Külvárosi éjben, villám-közösülések
helyszínén, a falnak döntött nővel
férfi üzekedik; találkozások és elvá
lások, tapogatózások egymás felé.
Magány a vaságyon, magány a WCkagylón. A kezdet és a vég helyszí
nei. Az egyik férfi odakúszik a Nő
höz, s mint egy vizelő kutya, odaürít
a nő ölébe. Rideg világ ez.
Yorma Uotinen: Trio, Trio című
táncszínházából Ladányi az alapöt
letet tartotta meg, és abból bontotta
ki a sajátját, amelyben szintúgy egy
nő és két férfi kóvályog. Fölugranak,
földre vetődnek, egymásba fonód
nak, kapaszkodnak és kibontakoz
nak egymásból, árnyuk nagyra nő a
háttér fehérségében - végtelen az
űr.
Akrobatikus
mozdulatmaradvá
nyok, szögletes a nőé, de hajlékony
is, olykor mindhármukon fásult egy
formaság. Mindent kifejeznek ezek a
testek, reménytelen Laookon-csoportba fonódnak össze ők hárman,
vonaglanak, kígyózó találkozásuk
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Bánki Zsolt-Gergely Attila

néha indulatot kavar, aztán megint eltávolodnak, aztán
megint az üresség és a magányosan megfeszülő test. És
minden kezdődik elölről.
Az elkeseredett szeretkezések után néhány pillanatra
felszikráznak az érzelmek, de a reményt elnyomja a
csalódás, az értetlenség és a magány. Marad a csupasz
test és a vágy. Aztán tovagurulnak, egymásra vetődnek,
végül kétségbeesetten elenyésznek a szürke és rideg
térben, a gázlámpák pislákoló fénye alatt. Aztán a kísér
let, a férfiak tapogatózó egymásratalálása, hátha így el

jön a megváltás, aztán a pá
ros önkielégítés rítusa (fé
lénk mámora) a vaságyon,
aztán megint a csalódás, a
reménytelenség.
Csak a NŐ erős, így aztán
minden marad a régiben:
egyedül vagyunk. És a zene
(djsuzi) - nem is zene - nyü
szít, agyunkba visít, vijjog,
csörög, mint egy rossz moz
dony, majd elhal a semmi
ségbe, és végül lassan min
den elenyészik a sötétség
ben. „Az ember végül homo
kos, vizes síkra ér."
A táncmozdulatok remek
mívű hajlékonysággal mutat
ják meg a hétköznapit, megkomponáltan egyszerűek, a
koreográfia
a
művészivé
emelt civil-mozgások külön
leges elegye.
így csak a nagyok táncol
nak, ahogy ők hárman. Amit
látunk, az nem is tánc. Ami
előttünk zajlik, megkoreografáltan, az maga az élet reménytelensége: küzdelem a
mindennapokért, a társért, a félelem ellen, a magány el
len, a férfiért és a nőért. Rekviem a szerelemért.

A II. részben Ladányi egy bolgár koreográfus, Ivó
Dimchev szatirikus „villanásai" közül válogatott. Első
ként képzeljenek el egy fantáziadús, humorral átszőtt
etűdöt, egy látleletet a totálisan Elidegenedett Nőről,
aki persze jóval többet jelent, mint önmagát. Akár Egy
Ivó Dimchev: „The R"
Kovács Martina
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nő talpig pirosban is lehetne a címe Ivó Dimchev kore
ográfiájának, amelynek ő viszont a

The R

Ivó Dimchev: Thank You - Ladányi Andrea • Fotó: Dúsa Gábor

címet adta. Ugyanis a nőnek, aki gépies lépésekkel és
hozzá tűzpiros húzós bőrönddel érkezik, mindene pi
ros. A haja, a teste, a harisnyája, a kosztümje, a cipő
je, a bugyija, mindene. (Talán ő a Top Dogs menedzse
reinek egyike?)
Fontoskodva érkezik, ki tudja, honnan és hová. Egyik
helyről a másikra. Mindegy is. Váratlanul a földre veti
magát, hisztizik, aztán artikulátlan hangokat hallat,
ritmikusan ugrál és liheg. Cicát hívogat cicegve, ritmi
kus szünetek és lihegések tarkítják a játékot, horkolá
sok és csacsogások, miközben könyörögve kéri közön
ségét, valaki adjon már egy törölközőt. Amikor meg
kaparintja, lihegve törölgeti magát a ronggyal. Kutya
marcangolja így szeretett tárgyát. Szövegeit gépi
ességgel mondja: "fogd be, baszd meg"- ismétli
ezerszer. A piros gyakran elmázolódik rajta, ha
ja csapzottan lóg, talán még menstruál is - de
a vér amúgyis belemosódik az általános és
közönséges pirosba...
Az előadó Kovács Martina remek moz
gású színésznő. Alakja a Civil (a Ro
bot?) paródiája. Az át
lag-nőé, akit min
dennapok sémáiból
komponáltak. Olyan,
aki nem emlékszik
az anyjára, a telefon
számára, nem emlék
szik az emlékeire, a szokásai
ra, a tanáraira, a fogorvosára, a pasijaira. Ezért aztán
világjáró piros bőröndjével közösül. Jobb híján az is
megteszi. Mindenesetre átmenetileg kielégíti. Vé
gül horkantva, röfögve, pirosán és mélán távozik
a színről. A fehér földön elmázolódott piros folt
marad utána...
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Ismét egy remek táncszatíra következik.
Nekem legalábbis annak tűnt Ivó Dimchev
monotánca - vagy inkább mono-tragiko
médiája? - Ladányi Andrea megformálá
sában. A

Thank You
nem más, mint a punk-énekesnő tündöklé
se és bukása. Amikor megpillantjuk, hófe
hér térben egy széken ül, látványos zöld ru
hájában és direkt összekócolt szőke paró
kájában. Mellette árválkodik, odadöntve a
széknek, egy szál gitárja. Felkapja ugyan a
hangszert, de játszani nem tud rajta. Ahogy
énekelni sem hozzá. Ezért minden mást csi
nál, csak ne bukjon le, ne derüljön ki a lényeg.
Ritmusra rezegteti a parókáját, dobálja a fejét,
a gitárját is elhajítja, majd a földön maga után
húzza a szerencsétlen hangszert (a zene nem fon
tos, csak a meglepő, a mulatságos, a botrányos). Több
az ordítás, mint a zene, több a hisztéria, mint az
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előadóművészet. Parókát cserél, egyszer szőke, más
szor fekete! Kell a változatosság a népnek! Csak a kül
sőségek, csak az ócska szövegek, csak a bóvli, semmi
más. Angol nyelvű sémákat ismétel monoton hangon,
aztán (ő is) artikulátlan hangon, crescendoban üvölt zenére már nem is hasonlító effekteket. Hirtelen megál
lásai, éles, szögletes járás-váltásai derűt fakasztanak.
Másik pillanatban tehénbőgéssel fut a színen, mögötte
bikák csapata csörtet (persze hangban), az énekesnő
végignyeríti, végigbőgi a színpadot, furcsa teste vonag
lik, cikáz a nem-táncolás, a humoros ugra-bugra mesgyéjén.
Néhány pillanatra megérezzük ugyan a sztár végzetes
magányát - egyedül maradva fetreng a földön, talán al
koholista, talán kábítószeres, és még nem tudja, hogy
tán egy végzetes injekció végez majd vele. De most még
köszöni, jól van: az alkohol, a kábítószerek megrongál
ták már exhibicionista személyiségét, ám önkontroll hí
ján még mórikálja magát, csicseregve egyre ordenáréb
ban nyilatkozik a média kereszttüzében. Fejét, karját
dobálja, bugyuta és bárgyú, Csajkovszkijt emlegeti, mi
közben fogalma sincs, miről beszél. Furcsa teste cikáz a
táncolás és a megszerkesztett ugra-bugra között.
Kérem, ne higgyék, hogy ehhez nem kell ugyanolyan
magasmívű tánctechnika, mint A hattyúk tavához. Ez a
látszólagos összevisszaság meggondoltan megkompo
nált, akárcsak a vízió, amit hordoz: humorosat és egy
ben elszomorítót. Ilyen most a világ! Ez az, ami tetszik!
Ladányi Andrea eltáncolta nekünk a szórakoztatóipar
szubkultúrájának kritikáját. Mellesleg a magasiskoláját
adta mozgásművészeti humorának, és - nem melléke
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sen - színészeket, énekeseket megszégyenítő szakmai
zsenialitással beszélt, énekelt, ironizált ezer hangon.
Teljes világot ábrázolt mívesen: az övétől fényévnyire
távollevőkét.
*

*

*

A harmadik produkciót két táncos jegyzi: egy magas
és egy alacsony. De mindkettő aranyban. A címe is ez:

A Golden Duet.
A fiúk - Gergely Attila és Kovács Lehel - lassan tán
colnak. Állnak egymással szembe fordulva, majd kimért
mozdulatokkal újrakezdik, közben sustorognak. Jönnek-mennek. Egyszer a színpad szélének egyik oldalán
állnak meg, máskor a másikon. Arany ruhájuk jól mutat
a nagy fehérségben. A mozgások kimértek, ünnepiesek,
de semmitmondóak. Néha ugrálnak, megint meg-megállnak. Olykor üvöltenek, play-backra énekelnek, az ég
ből ömlik az aranypénz, mögötte semmi művészi fede
zet.
A mozgás itt odáig redukálódik, hogy az etűd végéig
szinte ki sem derül, szereplőink hogyan is tudnak tán
colni.
Node sebaj. Senki sem tökéletes. Úgy látszik,
Dimchevnek itt nem jutott eszébe semmi új, semmi
több. Az utolsó etűd meg sem közelíti az első kettőt. Két
kis remekmű után egy humbug. Ki tudja, mi értelme
volt? Lehet, hogy ez már önmagáról rántja le a leplet?
Vagy csak a sorrend rossz?
Cserje Zsuzsa
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Balettmuveszeink
az Operáért
II. 5.
A Magyar Állami Operaház második alka
lommal rendezte meg az Opera az Operáért
jótékonysági gálaestet, amelynek sztárven
dége a világhírű szoprán, Rost Andrea volt.
Az est teljes bevételét - a novemberi
I. gálaesthez hasonlóan -, az operaházi pre
mierekre és a fiatal tehetségek támogatására for
dítja a Dalszínház. A fellépő művészek a kezdemé
nyezéshez csatlakozva szintén az Operaház javára
ajánlották fel fellépti díjukat.
Az Opera az Operáért című gála műsorán - a nép
szerű operarészletek mellett - balettrészletek is sze
repeltek a Magyar Nemzeti Balett fiatal szólistáinak
közreműködésével.
Somorjai Enikő és Madar Milán a Diótörő című Csajkovszkij-balett III. felvonásbeli pás de deux-jét, az
ún. „Diótörő-pas de deux-t" adta elő. Ezt a tánckettős
a koreográfus: Vaszilij Vajnonen a tradicionális, XIX.
J*-századi orosz balett szabályai szerint alkotta meg.
Ezért a kettős első része egy adagio, ezt követi Diótörő Herceg és Mária hercegnő variáció
ja, majd a közösen táncolt coda. Ebben a pás de deux-ben a két tán
cos elsősorban a szerep szerinti eleganciát sugározza a csi
szolt klasszikus balett-technika segítségével. De erről ta
núskodik a pompás balerina-tütü és a fehér hercegi ru
ha is. Természetesen egymás iránti érzelmeik is ki
fejeződnek a koreográfiában, de ez inkább csak
finom vonzódás, amelyen eluralkodik az öröm
és az ünnepélyes elragadtatás.
Az igazi, mindent elsöprő szerelem a
másik kettősből áradt, amelyet a társulat
két sztárja: Anna Tsygankova és Bajári
Levente interpretált a gálán. A koreográ
fus, Seregi László - Prokofjev zenéjére a modern balett stílusában komponálta
meg a Rómeó és Júlia című balettdrámát,
a Shakespeare-tragédia iránti maximális
hűséggel, miközben egyéni invenciói tö
kéletesen harmonizáltak az időközben
nagy utat bejáró európai balettművészet
fejlődésével. Épp ezért a pás de deux
már nem önálló, pusztán dekoratív, zárt
szám a darabban, hanem beleolvad a
cselekménybe, és a shakespeare-i szöve
get a tánc nyelvére fordítja. Az ifjú Ró
meó és a bájos Júlia kamasz-szerelme a Capulet-bál éjszakáján - a prózában
páratlan dialógusként, a balettszínpadon
az újromantikus balett stílusában, ele
mentáris érzelmek áradásaként bontako
zik ki.
Ebben gyönyörködhetett a gálaest kö
zönsége is.
Kálmán Tamás
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K öszöntjük
A Nemzeti Táncszín h ázát ez
alkalom ból teltházasán m egtöl
tötte a néptáncos szakm a: kore
ográfusok, hivatásos és am atőr
táncosok, a tánctudom ány s a
néptáncm ozgalom
különböző
szervezeteinek
képviselői.
A
M agyar Táncm űvészetért A la 
pítvány az ünnepi rendezvényt
kifejezetten
úgy
szervezte,
hogy
az ország
néptáncosai
együtt ünnepelhessenek az ünnepelttel.

Fölvezetésként - az összejövetel
előmozdítójaként - magam köszön
töttem a magyar néphagyomány,
népművészet e színházat zsúfolásig
megtöltő jeles képviselőit abból az
alkalomból, hogy a körünkben jelen
lévő Dr. Pesovár Ernő tudóst, kore
ográfust, mestert, tanár-urat, kollé
gát, jóbarátot, vagy miként szépemPesovár Ernő
a Nemzeti
Táncszínház

a

lékű Maácz László mondta volt: „Er
nő pápát" megélt első 80 éve alkal
mából együtt ünnepeltük.
A ceremónia bevezetéseként ben
sőséges hangulatú, méltató köszön
tők hangzottak fel: elsőként a Vas
Megyei Közgyűlés elnöke képvisele
tében Kapiller Sarolta művelődési
osztályvezetőtől, aki egy kitüntető
Batthyány-emlékplakettet adott át,
valamint az Oktatási és Kulturális
Minisztérium főosztályvezető asszo
nya, Varga Melinda részéről, aki Hil
ler István miniszteri elismerő okle
velét adta át az ünnepeltnek.
Ezt követően, a színházi előadás
első részében, a kortársak - az or
szágos versenyeken régi küzdőtár
sak - egy-egy rövid koreográfiát
hoztak köszöntésül.
A sort Tímár Sándor Kalotaszegi
táncokkal nyitotta, a nagy létszámú
Csillagszemű Táncegyüttes jókedvű
előadásával.
A szerző Japánból küldte el felkö
szöntő sorait:
„Tisztelettel köszöntöm a Csillag
szemű Táncegyüttes, Tímár Böske
és magam nevében Pesovár Ernőt
születésének 80. évfordulóján.
Köszönjük a táncfolklorisztika te
rületén végzett kitartó és eredmé
nyes munkáját, melyet megosztott
Martin Györggyel, testvérével:Peso
vár Ferenccel és még sok táncos és
zenész munkatársával. E sokoldalú
kutatómunka
eredményeire
tá
maszkodva született meg egy új
néptáncpedagógiai módszer, me
lyet hajdan a Bartók Béla Táncegyüttesemben alkalmaztam. En
nek eredménye lehetett a néptánc
hagyomány újraélesztése globalizá
lódó világunkban, de a táncházmoz
galom és a megújult színpadi nép
táncművészet is. Ezt a sokoldalú,
összehangolt munkát csodálja az
egész világi
Köszönjük Pesovár Ernő segítsé
gét ebben a küldetésben, és továb
bi munkájához sok erőt, egészséget
és sok boldogságot kívánok!"
A BM Duna Művészegyüttes nevé
ben Mucsi János művészeti vezető
köszöntőjét követően Farkas Zoltán
„Batyu" Kállai kettősét adta elő
Klausz Bernadett és Vámos László -
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nagy sikerű, élményt nyújtó megje
lenítésben.
Jómagam az alábbi köszöntőt tol
mácsoltam:
„Pesovár Ernőt nemcsak a leg
nagyobb tudású táncfolklóristának, hanem nyitott szemléletű al
kotónak ismertem meg. Úgy vé
lem, vele együtt nem csak a tiszta
forrást kell ismernünk, hanem ab
ból merítve a mához is kell szól
nunk, az általunk megélt élmé
nyekről. Az Erkel Néptáncegyüttes
szólistáinak előadásában én egy
ilyen koreográfiát hoztam ünnep
lésedre: anyanyelvében sóvidéki
Forgatóst, amely megforgatós azt
példázza, hogy a féltékenység
megmérgezi az emberi kapcsola
tot. "
Györgyfalvay Katalin egy férfi és
egy nő egymást őrlő, tépő, meg nem
alkuvó „kapcsolatát" és a környeze
tük tehetetlenségét idézte Osztinátó
című etűdjében. A rendkívül szigorú
an szerkesztett koreográfia Potor
Katalin és Molnár Gábor, a Honvéd
Táncszínház szólistáinak főszereplé
sével, szuggesztíven átélt előadásá
ban volt látható.
A sort Novák Ferenc Brüsszelből
küldött írásos köszöntője, s a Hon
véd Táncszínházból két szólista:
Knapiczius János és Tóth Attila tánca
követte.
„Kedves Ernői Öregszünk. Amíg
létezünk, próbáljunk meg haszno
sak lenni. A Te életed, munkáid,
írásaid, színpadi alkotásaid maradandóak és mindnyájan tanultunk
belőlük. Ma este a távolból gondo
lok rád, és kívánok sok boldogsá
got. Egy üveg ital helyett fogadd
ezt a verbunkot, ami nélküled,
munkásságod nélkül talán nem jött
volna létre.
Szeretettel a Honvéd Együttes
nevében is... Novák Ferenc, Tata"
Foltin Jolán: Párbeszéd című kore
ográfiáját a Bihari Táncegyüttes két
szólistája táncolta: önmaga és Zsákai Győző „gajdolásos" kíséretével,
amely ettől is unikálisan kedvessé,
egyedivé vált. A tánc alaphangjául
Foltin írását is ide idézem:
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM
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„Köszöntő régi költők stílusában
Egykor sebes sólyom magát
mind mutatta,/a tánctörténet szép
óráin elménket csiszolta, / ékes
szólásait nékünk tanítgatta.
Szemem személyével akkor is
merkedett,/kezem dolgozatírással
gyakran ügyeskedett, /eszem vizs
galázban majd megveszekedett.
Táncban lábam már nem ked
veskedik,/magos, rút lépcsőknek
neki veselkedik,/de hangom Hozzá
szépen hízelkedik:
Egy táncocskát víg kedvemből/jó
tanárom küldek,/kit gyakorta magamban/Tenéked
éneklek,/újjongok, véled örülök, /s amit Tőled ta
nulhattam,/mindent százszorta kö
szönök.
Foltin Jó lány ka"
Kricskovics Antal a tőle megszokott
- és már-már elvárt - vehemenciával
személyesen köszöntötte az ünnepel
tet, és a Baranyai sokác táncokat
hozta ünneplésül a Fáklya Művészegyüttes autentikus bemutatásában.
A műsor első részét a Magyar Á l
lami Nép Együttes zárta, Mihályi Gá
bor: Tavaszi újjongás című koreog
ráfiájának igen dinamikus, lendüle
tes, erőteljes előadásában, amely
előtt a Hagyományok Háza főigazga
tója, Kelemen László mondta el mél
tató szavait.
A külföldön lévő Mihályi Gábor pe
dig írásos köszöntőt küldött:
„Kedves Ernő bácsi!
A Magyar Állami Népi Együttes
teljes társulata nevében szeretnék
sok boldogságot és jó egészséget
kívánni 80. :születésnapod alkal
mából.
Több évtizedes tudományos és
művészeti tevékenységed példa
értékű számunkra. A megújuló
Magyar Állam i Népi Együttes
eredményeinek elvitathatatlan ré
sze az a szellemi, szakmai segít
ség, melyet az elmúlt években
számunkra nyújtottál. Csak né
hány a közös alkotásainkból: Hár
mas tánctükör, Táncos magyarok,
Földön apám fia volnék, Pannon
freskó.
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E rnőt!

Ezúton is köszönjük a dorgáláso
kat és a dicséreteket. A Te szüle
tésnapod a mi ünnepünk is, példa
és biztatás. Példa a hétköznapokra
és biztatás a jövőre.
Budapest, 2006. október 3.
Még egyszer sok boldogságot kí
vánva, baráti üdvözlettel:
Mihályi Gábor,
művészeti vezető"
Az előadás második részében - a
tanítvány és utód együttesvezető Horváth János „Gedi" köszöntő sza
vait követően az Ungaresca Táncegyüttes idézte fel az Ünneprontók,
a Portré, a Leánytánc, a Legények,
kik muzsika közt táncoltak, a Búcsú
zás Kemenesaljától című Pesovárkoreográfiákat. A rendkívül egyéni
látásmódú alkotásokban most is fel
tűnt a néphagyományt mélyen értő
érző karakteres alkotói véna, a
múltról és jelenről mának fogalmazó
koreográfus szuverenitása.
A színházi előadást követően a
Martin György Néptáncszövetség, az
Örökség Gyermektánc Szövetség és
a Muharay Szövetség jóvoltából és
ünneplő szavai közepette a megje
lentek sokasága folytatta kötetlen
keretek között Pesovár Ernő köszön
tését. Jellemzésül álljon itt még egy
kedves idézet:

„Nyolcvanadik születésnapja al
kalmával, tisztelettel és szeretettel
köszöntjük Pesovár Ernőt.
Kedves Ernő, Ernő bácsi!
Köszönjük, hogy termékeny és
sokoldalú munkásságod során soha
nem szakadt meg kapcsolatod a fa
lusi együttesekkel. Munkásságod,
mely a magyar kultúra legprog
resszívebb értelmiségi hagyománya
iból táplálkozott, és ötvözi hagyomá
nyaink és az európai kultúra szelle
miségét, a mai élet dzsungplében is
példa és iránymutató. Forgatjuk, ol
vassuk írásaidat, hasznunkra van
nak tanácsaid, és néha egy-egy elej
tett, kritikus mondatod is arra kész
tet, hogy újragondoljunk, értelmez
zünk, és ha kell, másképpen csinál
junk dolgokat. Kívánunk egészséget
és nyugodt, derűs hétköznapokat,
családod és a magunk körében!
A Muharay Szövetség tagsága és
elnöksége nevében: Héra Éva"
Az est folyamán a Magyar Tu 
dományos Akadémia Zenetudo
mányi Intézete, falusi, vidéki és
budapesti együttesek, szerveze
tek képviselői, hazai és külföldi
kollégák, jó barátok nagy szám 
ban örültek az együttlétnek, s éj
félig tették még em lékezeteseb
bé mind az ünnepeknek, mind az
ünneplőknek a jeles napot.
Galam bos Tibor
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Príma Primissima-díjas
Ünnepélyes díjátadás a Művészetek Palotájában
k'j

~

z elmúlt év decemberében negyedszer^

IIkerült átadásra

a Kossuth-díj melletti
|| legrangosabb magyar kitüntetés, a
Demján Sándor üzletember „saját zsebé■
bői" beindított Príma Primissima. A díj röV
vid élete során másodszor állt a kitüntetettek között olyan művész, akit a Tánc
művészet olvasói jól ismernek, szeretnek,
tisztelnek: 2005-ben Seregi László koreográfus kapta meg
a díjat szimbolizáló szép versenylószobrot és a vele járó
szép summa pénzjutalmat; most meg a Csillagszemű Táncegyüttes nevében az alapító-vezető Timár-házaspárra esett
a zsűri választása. Kettőjük nevében Tímár Böske vette át a
kitüntetést a Művészetek Palotája színpadán, és mivel a
díjkiosztó gálát egyenesben közvetítette a televízió, sok
százezer olyan néző is megismerte nevüket, munkájukat,
aki eddig talán nem látta táncolni a Csillagszeműeket.
Az a megtiszteltetés ért, hogy
személyesen jelen lehettem az es
ten. A forró hangulatú nézőtéren
Böske mellett ültem, aki az egyik el
ső sor szélén várta, hogy a kategóri
ájukban nevezett három művész kö
zül melyikük is lesz az elsők közül a
legelső. Amikor az ő nevüket húzták
ki a lepecsételt borítékból, nemcsak
Böske állt föl, hogy felmenjen a
színpadra, de önkéntelenül felugrál
tunk helyünkről Sándor is, én is.
A kitüntetett tíz kategória 3-3 vá
rományosa közül a Csillagszemű a
második volt, így az est további két
órája során mi már csak kényelme
sen hátradőlve élveztük a színes
műsorral kiegészített díjkiosztást,
miközben az előttünk, mögöttünk,
mellettünk sorukra váró többiek a
magukra parancsolt fegyelmes mo
soly mögött nem biztos, hogy olyan
kellemesen töltötték az időt, mint
mi. Közvetlen mellettem ült az idei
Príma Primissima frissen beiktatott
tizedik kategóriájának, a sportnak
két díjra felterjesztettje, a Janics
Natasa-Kovács Katalin kajak-páros.
Nekik például az utolsó előtti perce
kig kellett várniuk, míg megtudták,
hogy nemcsak a nemzetközi verse
nyeken, de a Művészetek Palotájá
ban is „dobogóra kerültek", s addig
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valószínűleg nem sokat láttak-hallottak a színpadi eseményekből.
A díjkiosztást követő fogadáson
azonban már mindenki derűs és fel
szabadult volt, s már nemcsak a
Csillagszeműeknek csillogott a sze
mük. A gyönyörű épület hatalmas
előcsarnokainak teljes területét ven
dégfogadásra rendezték be. Az egyik
sarokban tánczenekar játszott, a
másikban szalonzene, a harmadik
ban népi muzsika szólt. És minde
nütt dúsan megrakott tálakon étel,
ital segítette az egyre ragályosabban
terjedő jó hangulatot. Timárékkal
sodródtam a termekben. Hol itt, hol
ott fogta el őket valaki, hogy gratu
láljon nekik, miközben ők is ide-oda
köszöntek más kitüntetetteknek: az
egész ház egyetlen nagy családnak
tetszett, ahol mindenki egyformán
örült mindenki más örömének. Egy
szer csak elénk pördült egy fiatalem
ber, könnyedén, rugalmasan, mint
valami táncjátékban szereplő dzsin.
„X.Y vagyok" - mondta (nevét vilá
gosan ejtette, de a hangzavarban és
a minden felől érkező benyomások
tól kissé kótyagosan nem értettük)
és körülmutatott: - „itt egy kicsit az
én házamban vagyunk!" Ekkor néz
tük csak meg alaposabban. Fiúsán
karcsú alakján igen jól szabott szűr-

a

XII. 8.
ke öltönyt viselt, zakója felső zsebé
ben szokatlan dísz: lazac színű se
lyemkendő
röpdösött,
megnyerő
mosolyú arcát dús, rakoncátlan für
tök keretezték, mint egy Murillo-angyalnak.
- Nem ismer meg, Mesti? - fogta
át Tímár Sándor vállát.
- Zoboki Gábor vagyok - ismétel
te meg a nevét. És segítségül hoz
zátette: - Én is a táncosuk voltam.
Először Böske ugrott a nyakába,
aztán Sándor is felismerte egy haj
dani néptáncosukat, azokból az
időkből, amikor Tímár Sándor - még
a Csillagszemű előtt s az Állami Népi
Együttes előtt -, a vegyipari szakszervezet égisze alatt működő Bar
tók Béla Táncegyüttes alapító-veze
tője és első számú koreográfusa volt
1958-80 között. Elkezdődött az
ilyenkor szokásos „névsorolvasás":
ki kire emlékszik a régiekből, ki kiről
tudja, mi lett vele. Közben a gyerek
ember körbe osztogatta névjegyét.
Rápillantottam, és alig akartam hin
ni a szememnek. Zoboki Gábor ügy
vezető, vezető tervező - állt rajta. A
könnyű mozgású kis dzsin az ország
egyik első, hogy ne mondjam „prima-primissima" építőművésze, a
Művészetek Palotája tervezője volt.
Aztán Zoboki Gábor elugrott a
legközelebbi asztalhoz, hogy kétszer
fordulva mindenkinek hozzon egyegy pohár pezsgőt, koccintottunk.
- Örülök, hogy ti kaptátok meg a
díjat - mondta. - Szép út volt idáig!
Hogyan is, mikor is kezdtétek ezt a
Csillagszeműt?
Timárék beszámolója a végéről
indult. A Csillagszemű együttesnek
ma közel 500 tagja van. A legfiata
labb alig 3 éves, a legöregebb 24,
de Böske mindről változatlanul úgy
beszél, hogy a „gyerekeim". A gye
rekek öt csoportba oszlanak nagyjá
ból, de nem kizárólagosan kor sze
rint, beleszól kinek-kinek a táncos
lába is: például Sándor és Böske 14
éves Gergő fia a „felnőttek" közé
tartozik. Ok azok, akik, mint vala
mennyi többi korcsoport tagjai, he
tente kétszer járnak gyakorlatra, de
ők már este. Az óvodások alkalman
ként egy-egy órát táncolnak, az
eggyel nagyobb kicsik másfél-más
fél órát, míg az úgynevezett „kis
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM
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CSILLAGSZEMÉ) TÁNCEGYÜTTES
profik" délutáni két-két órája mellé
jön a „felnőtt profik" esti két-két
órája. Profi az a kb. 110 fiú és lány,
aki már nemcsak táncolni tanul az
együttes budai, Virányos úti iskolá
jában, hanem fel is lép az egyre
többször és egyre távolabbi orszá
gokból érkező meghívásokon. A leg
fiatalabb turnézó „profi" 12 éves.
Úgy tetszik, Japánban van a leg
nagyobb sikerük. Timár Sándor és
Böske több mint félszázszor járt már
tanítani a szigetországban, és kisebb-nagyobb táncosaik is jó né
hányszor tették már meg a közel
egynapos repülőutat. A japán kap
csolat valamikor a 60-as évek végé
től való, amikor egy angliai néptánc
fesztiválon Timár Sándort a japán
TV nézőit az eseményről tudósító
stáb vezetője meghívta Tokióba ma
gyar néptáncot, és vele egy kis mű
vészettörténetet, magyar történel
met tanítani. Sándor boldogan elvál
lalta a felkérést, de azért meglepet
ten kérdezte megtartott előadása
hallgatóitól: hogyan, miért ez a
nagy, magyarok iránti érdeklődés
Japánban?
- Mert mi testvérnép vagyunk válaszolta a közönségből egy egye
temista -, mi a közös őshazából, az
ázsiai sztyeppékról ezekre a szige
tekre, ti meg a Kárpát-medencébe
vándoroltatok. De különben is - tet
te hozzá -, számunkra minden em
beri érték fontos!
- Jó harminc éve hangzott el ez a
mondat a japán fiatalember szájából
- emlékezett Timár Sándor -, de
nekem ma is a fülemben cseng. Kár,
hogy idehaza nem túl gyakran hal
lok ilyesféle kijelentést a hazai nép
táncosoktól, tanítóiktól.
A Príma Primissima díjkiosztó gá
la est után ellátogattam a Csillag
szemű egyik, kisebbeknek szóló
órájára. Meglepett, hogy az épület
ben alicj láttam szülőket.
- Ók csak elhozzák, elviszik a
gyerekeket. Jól is néznénk ki, ha
ennyi táncoshoz itt maradnának a
kísérő felnőttek is! - nevetett Bös
ke. - Csak az először, másodszor
érkező legkisebbekkel léphet be a
próbaterembe a mama vagy a papa.
A nagy teremben mint zsákból
szabadult bolhák, általános iskolás
korú gyerekek futkároztak. „Sorako
zó!" hallottam Böske asszisztensé
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

nek cseppet sem katonás, de hatá
rozott hangját. Egy szempillantás
alatt sorba rendeződtek a srácok.
Aztán felcsendült a mindenkori órák
előtt felmondott „hiszekegy": „Az a
szabály, hogy csak az beszél, aki a
névsort olvassa, a többi síri csend
ben van. Nem szabad rágózni, tépőzárazni, fodrászkodni..." Itt még jött
egy-két hasonló „nemszabad", majd
a felsorakozott gyereksereg hangja
magasabbra szökött, amint fülig
szaladó szájjal, nagy gusztussal ki
áltották világgá: „És ez vonatkozik a
szülőkre is!!!"
A Timár házaspárnak négy fia és
egy leánya van, aki mind táncol, sőt
a hét unokából is sokan láthatók
nemcsak a gyakorlatokon, de itt-ott
már színpadokon is. Aki nem ismeri
őket, nem tudja megkülönböztetni a
„háziakat" a többi gyerektől: itt min
denki egyformán fegyelmezett, ám
senki sem fest úgy, mintha szülői
kényszerre lenne rendes. Ez az elké
pesztőn öntudatos, derűs fegyelme
zettség a Csillagszeműek fellépéseink
is egyik fő ereje. Óvatosan tudako
lom, hogy a heti kétszeri próbák és a
nagyobbak turnéi nem mennek-e az
iskolai
teljesítmények
rovására.
Cseppet sem, biztosítanak Timárék:
szinte nincs „csillagszemű", aki a tán

colás miatt elhanyagolná az iskolai
dolgait, sőt, szinte valamennyien osz
tályaik legjobbjai közé tartoznak.
A Timár házaspár a Príma Primis
sima díj mellé kapott 50 ezer eurót a
„gyerekekre" költi: készülnek majd
újabb, technikailag kifogástalan ze
nei felvételek, gazdagítják az amúgy
is gazdag - sokezer darabos (!) jelmeztárukat, és szeretnének csi
náltatni egy új honlapot. Amin majd
biztos elolvasható lesz az is, hogy a
mai Csillagszeműt 1993-ban, nyug
díjba menetelekor alapította Timár
Sándor a feleségével, a hajdani szó
lótáncosságból
azóta
ugyancsak
visszalépett Böskével, szigorúan ma
gánvállalkozás formájában. Jelenleg
is közpénzek s egyéb állami támoga
tások nélkül, kizárólag a szülők által
befizetett tandíjakból, a fellépése
kért kapott honoráriumokból tartják
fenn. Az új honlapról valószínűleg az
is megtudható lesz, hogy az együt
tes „keresztapja" Mészáros Géza
festőművész volt. S hogy a lógót
Borbála, az ő festőnövendék lánya maga is „csillagszemű" - rajzolta. Ez
az a két gyermektáncost ábrázoló
sziluett-kép, amely az együttes min
den nyomtatványán, levélpapírján
és plakátjain is látható.
Zalán Magda

Timár Böske, Timár Sándor,
a tervező Zoboki Gábor,
a „Csillagszemű" asszisztense:
Mayer Orsolya és Z^lán Magda
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NÉPTÁNC_____ _________ .

t u d ó s í t á s _____

„ E gyszer

v o l t ..."

TÁNCOK ÉS HANGULATOK A MAROS MENTÉRŐL
- a Szentendre Néptáncegyüttes műsorán
Szentendre adventi készülődésében immár két évtizede fontos esemény a helybéli Szentendre Néptáncegyüttes
hagyományos karácsony előtti műsora. A társulat munkáját az utóbbi években azonban már nem csupán a roko
nok, barátok, ismerősök figyelik lelkesedéssel. December közepén a budapesti érdeklődők is szép számmal seregle
nek a közeli kisvárosba, és a néptáncos szakma is egyre inkább jegyzi az eseményt.
Az elmúlt években ugyanis sorra születtek az emlékezetes, a tradicionális néptáncot új megvilágításba helyező
művek Fitos Dezső és Kocsis Enikő műhelyében. A szélesebb közönség a Néptáncantológián követheti évről-évre az
együttes fejlődését, válaszúti táncaiktól a kiugró sikert arató Nagykalapé Csángókon át egészen az idei

„ E g y s z e r v o lt ..." T á n c o k é s h a n g u la t o k a M a r o s m e n té r ő l
című munkájukig. Ezzel a műsorral 2006. novemberé
ben a „kiváló minősítést" is elnyerte az együttes.
A csoport vezetői a Budapest Táncegyüttes tag
jai, s kiváló tánctudásuk mellett - amelyet számos
szakmai elismerés bizonyít -, sokéves pedagógiai
gyakorlattal is rendelkeznek. Kukoricalagzi című za 
lai gyerm eklakodalm as-koreográfiájukat már több
éve táncolják a szentendrei gyerekek, s akár ezt az
egyetlen darabot látva is világossá válhat a nézőté
ren ülők számára, hogy kivételes alkotókkal talál
koztak. Am ikor azután jókat derülnek a kecskéjét
kereső oláh leány történetén is (Am ikor az oláh le 
ány elszöntyönpörödött), arra is rácsodálkozhat
nak, hogy egy-két színháztechnikai elemmel meg
bolondítva (no meg kiváló zenészeket megnyerve
az ügynek) miként válhat valódi színházi élményt
nyújtó előadássá egy kicsi gyerekek számára - és
persze nagyon is a lelkére-lábára - készített kore
ográfia.
Az együttes tagjai szoros baráti kapcsolatot tarta
nak fent idős adatközlőkkel Zalában, Gyimesben, Vajdaszentiványban és Kalotaszegen, s így az ő segítsé
gükkel hiteles forrásból meríthetnek, amikor egy-egy
új műsor színpadra állításán dolgoznak.
Az „Egyszer vo/t"című, a Maros mente táncanyagá
ra épülő produkció jórészt saját (vajdaszentiványi,
marossárpataki, mezőpaniti, gernyeszegi és mezőmadarasi) gyűjtésen alapszik, de a Tudományos Akadé
mia filmtárában őrzött felvételek némelyike is felhasz
nálásra került.
Az új műben a régi idők regruta és kosaras báljai
nak hangulatát szeretné megidézni az együttes. Ezt
segíti a sokoldalúan használható robosztus díszlet s
hozzá az eredeti szövött ruhák, székely harisnyák,
színpadi installációk hangulatteremtő ereje is. Valach
Gábor, a Budapest Táncegyüttes szólistája csendőr
ként remekel, a győri Lippentő Táncegyüttes fiúcsapa
ta pedig fergeteges cigánytáncával varázsolja el kö
zönségét.
A vastaps mégis elsősorban a szentendrei fiatalokat
köszönti, hiszen Szentendrén, „a művészetek városá
ban" nem is olyan könnyű a híres képzőművész elődök
nyomába érni. A Szentendre Táncegyüttes mégis, már
két évtizede, egyre élénkebb színfolt a város művésze
ti palettáján.
M. Nagy Emese
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XXVI. ORSZÁGOS
TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ ES
KIRAKODÓVÁSÁR
2007. március 31. - április 1.
Papp László
BUDAPEST SPORTARÉNA
A Táncház Egyesület kiemelt feladata az évenkénti
Táncháztalálkozó - mint a népművészeti műfajok és
mozgalmak évi nagy seregszemléjének - megvalósí
tása.
Az idén már a huszonhatodik alkalomra kerül sor,
közel 2500 közreműködővel, 15-18.000 fős látogató
szám mellett, a Budapesti Tavaszi Fesztivál záróese
ményeként. A Táncháztalálkozó egyben a fesztivál
egyik legkiemelkedőbb és a legnagyobb érdeklődésre
számot tartó rendezvénye.
A Budapest Sportcsarnok 1999-es leégése után
végre ismét rangjához méltó környezetben, a nagy
tömeget kulturáltan befogadni képes Budapest
Sportarénában fogadhatjuk közönségünket. A küzdő
téren zajlik majd az egymást váltó táncházak forga
taga, a népművészeti kirakodóvásár és az esti gála
műsor, de párhuzamosan futó programjainkkal az
összes további kisebb-nagyobb termet is kihasznál
juk.
Az ezredfordulót követően a Táncháztalálkozó
programját természetesen változatlan koncepcióval,
a hagyományoknak megfelelően tervezzük. Igyek
szünk eleget tenni minden igénynek, amelyet az al
kotók, az előadók és a közönség támaszt az ese
ménnyel szemben. Az élő népművészet, a hagyomá
nyos folklór, a táncház mellett ismét szerepet szá
nunk az útkeresésnek, a továbbgondolásnak, a ma
gas színvonalú kísérletezésnek.
A Táncháztalálkozó több mint negyedszázados tör
ténete igazolja, hogy ez az esemény a hagyományos
népművészet és a színpadi előadóművészet, falu és
város, archaikus és modern izgalmas egymásra ha
tásának eleven megjelenítése, a nagyközönség aktív
közreműködésével.
Az első napra, szombatra ínyenctáncházat terve
zünk. Szeretnénk széles körben bemutatni minél
több, kevésbé ismert tájegység, falu táncát, zenéjét
és viseletét. Ezzel párhuzamosan - a gyermekekre

és családokra gondolva - folytatódik a nagy érdeklő
désre számot tartó Aprók Bálja.
Az esti Néptánc Gála műsorában Magyarország ki
emelkedő néptáncegyüttesei s a határon túlról érke
ző adatközlők is fellépnek. A programot a Fővárosi
Művelődési Házban megrendezendő, hajnalig tartó
Éjszakai bál teszi teljessé.
Vasárnap ismét Tánctanítások és bemutatók soro
zata következik a legjelentősebb Kárpát-medencei
tájegységek és a hazai nemzetiségek felsorakoztatá
sával. Emellett Aprók táncával, kézműves foglalko
zással és Tücsökringatóval szórakoztatjuk a gyerme
keket. Délután jubiláló népzenei együttesek műsoraival várjuk a látogatókat.
Az esti Gálaműsorban fellépnek magyarországi ha
gyományőrző együttesek, valamint bemutatkozik a
25 éves jubileumát ünneplő Martenica Táncegyüttes.
A Népzenei kamarakoncertek mindkét napon foly
tatódnak, amelyekkel elsősorban a népzeneoktatás
nak és a műkedvelőknek igyekeztünk bemutatkozási
lehetőséget biztosítani.
A rendezvény Össznépi Mulatsággal zárul.
A Táncháztalálkozóhoz szorosan hozzátartozik a
Népművészeti Kirakodóvásár, amely a hagyományos
tárgyalkotás, valamint az abból táplálkozó képző- és
iparművészet együttes megjelenése, régi és új tár
gyak, a funkcionális esztétikum bemutatója.
Mindkét napon bemutatkoznak a hangszerkészítők
kiállítás és koncert formájában. Folytatjuk az Etnomozit, ahol a szakma, illetve a mozgalom életéről,
híres személyekről szóló, ritkán látott filmeket vetí
tünk.
A XXVI. Táncháztalálkozóra jelenik meg a folkMAGazin tizennegyedik évfolyamának második szá
ma. Szintén a Táncháztalálkozóra időzítjük a nyilvá
nos pályázatra épülő lemezsorozatunk: az „Uj élő
népzene" című CD megjelenését, élő lemezbemutató
koncerttel egybekötve.

TÁNCHÁZ EGYESVLET
DAN CE HOVSEGV1LD
DVDAPEST HVNÓARY
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VILÁGTÜKÖR

Ujjé,

Fotók: a Staatsoper tulajdona
Primadonna: Maria Yakovleva
M ecén á s: Rudolf Wachter
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a P ráterben nagyszerű!
Harangozó Gyula Térzene-premierjének sikere Bécsben
Az Isten is a Staatsoper színpadára teremtette ezt az
osztrák témájú és muzsikájú egyfelvonásost, de az 1948as budapesti ősbemutató óta csak most kerülhetett a
császárváros nagyérdemű publikuma elé. Itteni baletti
gazgatóságának második évében a fiú Harangozó Gyula
ismét a rá jellemző jó érzékkel nyúlt az édesapa Haran
gozó Gyula koreográfiái hagyatékához és az előző sze
zonban betanított bécsi Coppéliához hasonlóan most a

Térzene
is tartós közönségsikert hozott. Bár a karácsonyi premi
erhez képest majd egy hónappal később, az ötödik elő
adást láttam 2007. január 20-án, a terem ismét zsúfolá
sig megtelt, és a nemzetközi nézősereg éppoly lelkesen
ünnepelte a szünet után ezt a kis magyar ékszert, akár
az est első felében az „elnyűhetetlen" Babatündér leg
utóbbi felújításának 840. prezentálását.
A balettigazgató Harangozó Gyula eltökélt szándéka,
hogy új szerződtetésekkel és emellett vendégszólisták
„bevetésével" egyaránt felerősítse a Staatsoper együt
tesét, ezáltal alkalmassá téve a nagy cselekményes ba
lettek és a klasszikus darabok repertoáron tartására
éppúgy, mint modern kreációk interpretálására. (Ebben
az évadban például a magyarok közül szólótáncos itt
Delbó Balázs, vendégszólista Solymosi Tamás és címze
tes magántáncos Lukács András). Az ily módon átstruktúrált társulat az évszázados tradíció őrzése mellett a
kimondottan számára komponált kortárs darabokig is
képessé vált a széles skálára. Gondoljunk csak Lukács
András: Tabula rasa című tánckompozíciójára, amelyet
a finn Arvo Part zenéjére mutatott be az előző évadban,
2006 március 10-én, a Nicht nur Mozart (Nem csak Mo
zart) elnevezésű összeállításban; az osztrák zseni világ
szerte megünnepelt tavalyi jubileumára utalva - a mi
Operaház-Erkel Színház konstrukciónkhoz hasonlóan a Staatsoperhez tartozó Volksoper színpadán.
A kezdeményezések első gyümölcsei máris kezdenek
beérni: az új betanulások eleve hármas szereposztás
ban folynak. így eshetett meg, hogy a Térzene sokadik
előadásán is az új beállások egész sorának örvendhet
tem. Ezek közül a primadonnát táncoló Ketevan Papava
látványos külseje, kiváló technikai felkészültsége és
sodró iramú szerepformálása egyaránt megállta volna a
helyét akár a premieren is, akárcsak - a koreográfus
Harangozó Gyula „saját képére és hasonlatosságára te
remtett" egykori parádés szerepében - a lényegesen fi
atalabb és nyúlánkabb alkatú Lukas Gaudernak, a Mecé
nás szerepében. Jól debütált modern gigerliként Gabor
Oberegger, éppúgy, mint Kirill Kourlaev rezesbanda
karmestere, vagyis a snájdig „nők bálványa". A hálás
karakterfigurák sorában a potrohos és italtól vörös orrú
rendőr prototípusának karikírozásában pedig Bernáth
István - rövid színpadi jelenléte ellenére is - nyíltszíni
tapsot kapott, amikor egyszuszra felhajtotta az egész
korsó sört.
Hozzájuk képest nem először mutatkozott be a nyil
vánosság előtt az „ideális páros": Mihail Sosnovschi,
mint ifjú költő és Irina Tsymbal, mint fiatal lány. KülönTÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

külön és együtt is lírai átszellemültséggel, játszi
könnyedséggel lejtették táncaikat. Bár a műsorfüzetben
olyan, próba közben készült munkafotó is akad, ame
lyen a jelmezbe öltözött szerelmespárnak a civilruhás
rendező - Harangozó Gyula - mintegy „előjátssza" az
éppen aktuális jelenetet, számomra végeredményben
épp az volt a legrokonszenvesebb, hogy a régi sztereo
típiákat egyáltalán nem erőltette rá a mai táncosokra,
íg y azok szabadon „saját formájukat hozhatták", ami
csak előnyére vált az egész előadásnak, és valamiféle
finom stilizáltsághoz vezetett. A régebbi elvárások ter
mészetéből eredő, harsányabb koloritra is emlékező,
idősebb magyar nézők korosztályának sem támadhatott
ezért hiányérzete, mert a mostani osztrák produkciót
belengte „a boldog békeévek" halvány nosztalgiája.
Ahogyan az idestova fél évszázaddal ezelőtti ősbe
mutatón még szinte kötelező volt valamelyest karikírozni a további ötven esztendővel azelőtti „kispolgári
idillt", mára fordult a kocka, és rohanó korunkban mármár létszükséglet némi „kikapcsolódás" a stressz felol
dására. Az olyan részletszépségek mellett, mint a szó
lók, kettősök és hármasok meg az „össztáncok" remek
érzékű váltogatása, valósággal a felfedezés örömével
járt számomra - a színpadon zajló evés-ivás és társal
gás közben - az asztal fölött a kezek és az asztal alatt a
lábak párhuzamos, mesteri pantomimje, amely nekem
szinte a „színház a színházban" különélményét hozta.
Ahogyan „anno..." Fülöp Zoltán díszlete volt „adekvát", most a szintén nagy tapasztalatú Csikós Attila
színpadképe tölti be tökéletesen illúziókeltő feladatát,
mégpedig úgy, hogy közben diszkréten a háttérben ma
rad, és a táncosoknak is kellő mozgásteret enged. A pikolófiúcska 1968-ban még a „kis Harangozó" volt Buda
pesten - amint ezt most Bécsben egy archív-fotó idézi
az előzményeket nem ismerő bécsi közönségnek és a
külföldieknek. A suszterinas és más gyerekszerepek
esetében Harangozó Gyula ugyancsak jól kamatoztatta
azt a tényt, hogy „másodállásban" a Wiener Staatsoper
balettiskolájának is ő a művészeti vezetője. További
„műhelytitok", hogy a balettigazgató művészeti helyet
tese és a társulat első balettmestere az a Némethy Sán
dor, aki korábban külföldön szintén klasszikus „hercegi
szerepkörben" aratott sikereket. És a „hazai hozzájáru
lás" ezzel még korántsem ért véget: Johann Strauss kí
sérőzenéje továbbra is Kenessey Jenő egykori válogatá
sában, összeállításában és hangszerelésében csendül
fel, a karmesteri pultnál pedig ezúttal a szintén magyar
nevű Michael Halász áll, a betanítást Fajth Blanka vé
gezte, asszisztense pedig Kövessy Angéla volt.
Az általam látott előadáson fiatal külföldi balett-tán
cosok jókedélyű kisebb csapata ült az előző sorban,
akik - kedves és játékos ötlettel - a színpadon szereplő
kollégáikat utánozva, derékszögben előrenyújtott kar
ral tapsoltak a darab közben és a táncjáték végén.
Őszintén bevallom, legszívesebben az ő példájukat kö
vettem volna, ha ebben a korom és civil státusom nem
gátol...
Wagner István

35

OPERABÁL

------------

. /onyvjel ZQ___________

N ádasi (M ia ) Myr till :
Piruettek és szenvedélyek
Felnőni a vasfüggöny mögött
Egy kitűnő beszámoló egy alig ismert világról
Megjelent Nádasi Myrtill életrajzi
vonatkozású könyve, amelyet szü
leiről és saját rövid, de esemény
dús magyar pályafutásáról írt.
Baletthírességekkel való szem é
lyes találkozásokat is tartalmaz
Nizsinszkijtől,
Gyagilevtől
Nagy
Ivánig.
Nádasi (Mia) Myrtill színésznő és
író.
Balettművészként
végzett,
majd ismert színésznő lett szülőha
zájában, Magyarországon. Amikor
férjhez ment a filmproducer/rendező Peter Sasdyhoz, Nagy-Britanniába költözött. Angliában játszott
színházban, filmben, televízióban
és rádióban. írt forgatókönyvet, rá
diódrámát, színdarabokat, és fordí
tásokat is megjelentetett.
A Piruettek és szenvedélyek című
kötet márciusban már kapható lesz
az interneten az olyan nagy könyvforgalmazóknál, mint az Amazon és
a Borders...

-*■

1
PIROUETTES

andPASSIONS

A könyvről a világhírű, magyar
származású
karmester:
Solti
György özvegye írt ajánlást. íme:
Minden színháznak meg van a ma
ga igézete, titokzatossága. Mia Ná
dasi megemlékezése a balettvilág
életéről a szovjet hatalom napjai
alatt nem más, mint bepillantás a
Budapesti Operaház művészeinek
mindennapi életébe.
Számunkra,
akik egy másfajta világban éltünk
akkor, ez az egyedi beszámoló kü
lönlegesen érdekes. Az édesapa és
leánya története, akik mindketten el
jegyezték magukat választott szak
májukkal, sok mindent megmutat az
akkori magyar művészek reményei
ből és aggodalmaiból. Gyorsan múlik
az idő, és könnyen felejtünk, de a
Pirouettes and Passions segítségével
a zenés színház magyarországi törté
nete és annak egyes főszereplői nem
lesznek elfelejtve.
Lady Valerie Solti
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memoir Pirouettes and Passions: Growing up Behind the
Curtain.
All theatres have a fascination and mystery about
them. Pirouettes and Passions is the author's account of
life in the world of ballet during the days of Soviet rule.
It gives an insight into the daily life of the artists of the
Budapest Opera and serves as a reminder what it was
like to be a privileged artist during that era. The book
also includes personal encounters with familiar names in
ballet history from Nijinsky, Diaghilev, and Checcetti to
Ivan Nagy.
Ballet lovers, theatre goers and readers with an
interest in real life stories will find this a fascinating
read. 'This is a rare account of interest', writes Lady
Solti, widow of Sir Georg Solti, the world-famous
conductor - in her recommendation. In this book, Mia
Nadasi also shares her intimate thoughts and
revelations of her experiences falling in and out of love
as a young girl and becoming an object of desire. Buy a
copy now and join her on the emotional journey of a
young artist during troubled times.

BOOKMARK_____________________________________

Pirouettes and Passions
- by Mia Nadasi
Growing up Behind the Curtain
A Rare Account that will Give Insight into a
Little Known World
Author Mia Nadasi shares the story of her
legendary ballet m aster father and her own life
behind the Iron Curtain

About the Author

Mia Nadasi is an actress and writer. After training as a
ballet dancer, she became a well-known actress in her
native Hungary. She moved to Britain to marry
producer/director Peter Sasdy.
She has worked
extensively as an actress in all media; she has had radio
plays, television scripts, stage plays performed and her
translations published.

Hungarian-born ex California-resident Mia Nadasi is
the daughter of an illegitimate poor father and a rich
bourgeois mother, who were brought together by their
dedication to classical ballet. She describes her own
professional and emotional journey leading to early
fame as a young dancer/actress in her intriguing

All theatres have a fascination and mystery about them. This account
by M ia Nadasi o f life in the world of ballet during the days o f Soviet
rule is an insight into the daily life o f the artists o f the Budapest
Opera at that time. This is a rare account o f interest to those o f us
who come from a world which at the time worked very differently.
The lives o f the daughter and father both immersed in their chosen
endeavours reveal so much about the discipline, hopes and fears
o f artists during that particular time o f Hungary. Time passes so
quickly it is easy to forget but with Pirouettes anti Passions these
years in the history o f lyric theatre in Hungary and its protagonists
will not be forgotten.
— Lady Valerie Solti
(Widow o f Sir Georg Solti)

M ia N adasi

is an actress and a writer.

After training as a ballet dancer she became a
well-known actress in her native Hungary. She
moved to Britain to marry producer/director
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Peter Sasdy. She has worked extensively as an
actress in all media, she has had radio plays,
television scripts, stage play's performed and
her translations published.

Growing Up Behind the Curtain
9 0 0 0>
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„I w ould like to create
a dance centre
in Central Europe!"
Meeting with Zoltán Nagy Jr.,
rector of the Hungarian Dance Academ y
Zoltán Nagy Jr. is the
new
rector
of
the
Hungarian Dance Academ y
since August, 2006. He is
also
the
leading
male
soloist of the Hungarian
National Ballet. So, beside
of
his
active
dancing
career, he started an even
larger, fantastic project.

- I am sure you deserve a thank for this, but why did
you started it?
- Yes, I have a double task, I consider my rector
duties as a mission. You have to win a tender to get this
job. There were two applicants. And I won, although it
seemed that the other candidate has better chances. I
got a lot of phone calls and letters after this. The
Hungarian dance profession could get a breath again! they told me. The Dance Academy is the most important
educational institute on the field of professional dance,
so they saw the long-waited future, the real change in
me. I endeavour to realize it, and on the other hand I
endeavour to realize it not only in classical ballet and
folk dance.
The first step is to start the modern dance faculty
from September, with the aim to ensure the supply of
the modern and contemporary dance and raise its level.
- I wrote it approximately 10 years ago, that the
Hungarian Dance Academy makes a huge mistake, if it
lets the modern and contemporary education out o f its
hands and gives it to external forums.
- This change could not be a question for me: it was
a decided conception. You shouldn't forget that the
modern and contemporary dance made a huge sweep
beside of the classical ballet...
- In the whole world!
- ...That's true, and in Hungary as well. The demand
arise among the students of the Academy for it and we
shouldn't forget that the modern dance has a very
serious audience. So the change accepted the wish of
the audience as well.
- But won't the ballet art get in a disadvantageous
situation after this changes?
- I think not. The ballet art faculty starts in every
year with 1, 2 or even 3 classes. The folk dance, stage
dance and modern dance faculty starts only once in
three or four years. And we keep our traditions. The
classical ballet faculty remains the mainstream of the
Hungarian Dance Academy, meanwhile the retuning of
the classical ballet system is also important.
The Vaganova-system - which is taught in most of
the schools everywhere in the world - is almost perfect.
But in the last few years the ballet art has developed
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM

and accelerated in the world. I would like to invite
experts from the best places: St. Petersburg, Paris,
Cuba and send our ballet masters there. They should
see and experience, and we should see as well. Then we
should reshape the field of methodics together to
answer the challenges of the 21st century. We have to
see that a major turn happened in the relation of the
classical and modern ballet. The tendencies showed
until mow, that the "moderns" have break away from
the classical traditions and movement system. But in
the present days we can witness the radical restuaration
of that tendency. In the west the female dancers are
dancing with serious ballet techniques and on spitz,
beside of the modern moves in the modern and
contemporary ballets. We have to pay attention to that
tendency as well.
- Is there enough money to realize this plan?
- I hope there will be. We heard that the universities
and colleges have to cope with very serious problems.

Photo: Béla Kanyó
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But we closed the year with some income. Everyone has
to pay from the Bachelor level - according to the new
higher education system - so we are obliged to make a
selection at the end of the VI. class. Because our aim is
to ensure the high quality, which means that every
student, who gets a degree will have a contract too.
- What is the situation with the international ballet
competitions?
- It is interesting, but there are generations, when
the talents assemble. It shows the professional level of
the institution and skills of our pedagogues that in the
past few years we took a lot of good places. Our
students were in the best three in St. Petersburg,
Helsinki, China, Beijing and Berlin.

- Can the EU-membership open new perspectives?
- Of course. We would like to create a dance centre
in Middle-Europe from this institution! We have our
own building and a theatre in it as well. It is the merit
of the former rector: Imre Dózsa. With the further
development of the complex it would be also possible
to
organize
competitions,
foreign
pedagogue
education, exchange masters and students. We would
hold together Central Europe, which is still very
talented.
- It is well known that the dancer-career is very short.
But how many years do you give yourself as a rector?
- I work from morning till evening even nowadays. I
am preparing for a new premiere: I will dance Butler in
the world
premiere of Gone
with the
Wind,
choreographed by Lilla Pártay. Meanwhile I should take
more care of my family, my daughter and my 7 month
old son...
All things considered I still feel myself good in my job.
But my first priority is the Academy. My assignment is
for three years, after this I have the opportunity to
continue it for one more cycle. So if the Academy goes
into the right direction based on my conception, I will
have to consider to take part in the competition again to
lead the Academy for 3 more years.
Zsuzsa Kaán

Ivanov/Vaínonen-Tchaikovsky:
The Nutcracker
Princess Maria: Aleszja Popova
The Prince: Zoltán Nagy Jr.
Photo: Béla Mezey
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Gone with the Wind
- World premiere
at the Opera House
"We can find Scarlett's character
even today!"
After several years of
waiting,
the
Hungarian
State Opera House is going
to
present
the
ballet
version of Gone with the
Wind - based on the world
famous novel by Margaret
Mitchell in this spring. We
spoke
about
the
pre
parations of the premiere
and about characters of
the story with Lilla Pártay,
the choreographer of the monumental neo-classic
piece, who chose the libretto again from the
masterpieces of the world literature.

purposeful, hard, but does not realize, that she is also
hurting the people around her. So with one word Scarlett is
a very stubborn, sometimes cruel woman, who gets finally
what she deserves, she has been left.
- S o - like in the novel - there is no happy end at the
end.
- Yes and no! The great thing in this woman is that she
never gives up. Not even in the last moment, when Butler
leaves her.
The first thing in her mind is that "I will get this man
back!" When Butler goes away and Scarlett stays alone, the
Sun is going up in the background and that the point when
the curtain falls. It symbolizes the new hope for the further
struggles.
Tamás Kálmán

- We can be proud of the fact that the Hungarian
audience will see the dance stage version of Gone with
Wind first in the world.
- The ballet version of the book was indeed my idea. As
a choreographer I am always looking for such themes,
which has a lot of characters, diversified story, which can
be danced with lots of emotion. Pieces, in which there are
more than 2 dancers. It isn't optimal for the ballet
company as well, if the dancers feel that they haven't got a
job to do.
By the way this book fall into my hands accidentally. I
saw the film in the TV in 1995 and it called my attention to
the novel. I knew immediately that it was born to the ballet
stage, and a perfect choreography could be composed from
it.
- What was important to you during the creating of the
choreography?
- I tried to give back the gist of Margaret Mitchell' novel
authentically. My pieces are always based on the novel,
because you can find such messages among the lines,
which they simply can't show in a film. You can put
together the emotions, the things in the background form
the tiny, psychological facts of the novel.
- What motivates Scarlett during the piece?
- I think the love of the land, which is in her mind since
her birth. Her love with Ashley, the son of their neighbours
is also the consequence of that. She realizes only in the last
moment, at the end of the story that this man has never
loved her.
- Is she a modern women?
- It was very important to me - during the making of
the choreography, the sets and the costumes - to show
perfectly the era of the novel, although the plot doesn't
confined to the time of the American Civil War. It covers
two ages until the time of the Biedermeier. And why
shouldn't we dress a dance artist in spectacular dresses of
the period? On the other hand, I think we can find
Scarlett's character even today, who is emancipated,
TÁNCMŰVÉSZET • 2007. 1. SZÁM
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A szervezők jól előre megkeresték az Operabál Hamupipőkéit,
és a bál jótündére elegánsan felöltöztette és felékszerezte őket.

12. BUDAPESTI/1

12th Budapest Opera Ball
2007. február 10.
Este 8 órakor a Rajkó Zenekar közreműködésével
kezdetét vette a 12. Budapesti Operabál. A fanfárok
hangja, Beethoven: Örömódája, a Himnusz után Korcsmáros Nóra és Szellő István köszöntötték az egybe
gyűlteket.
Bevonultak a nyitótáncosok, majd az operaénekesek
produkcióit és a Talentum Tánckar tüzes szatmári tán
cát, végül Kodály: Háry János Toborzóját követően
Csajkovszij Rózsakeringőjére az ünnepélyes nyitótánc
is elkezdődött.
A nyitótáncot 40 első bálozó pár, valamint a Feeling
Táncegyüttes táncosai mutatták be, Keleti Andrea és
Kovács Zoltán vezetésével. A bál ceremóniamestere,
Bajári Levente, a Magyar Nemzeti Balett szólótáncosa
volt, az EuróPAS Magyar Táncdíj birtokosa.
A nyitótánc koreográfiáját Jezerniczky Sándor ba
lettművész komponálta. Ő volt az, aki - karján könnye
dén keringőzve a díszvendéggel
hivatalosan is meg
nyitotta a hajnalig tartó nagyszabású, színpompás
rendezvényt.
A TÁNCMŰVÉSZET, mint médiaszponzor képviseletében:

Kaán Zsuzsa és Kálmán Tamás
Korcsmáros Nóra és Korcsmaros Péter

Fotók: Kanyó Béla
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Baráth Etele és felesége

Stumpf István és felesége
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A bál házigazdái: Korcsmáros Nóra és Szellő István
- /óiJföldi szépségkirálynőkkel
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