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A HÍREK ITTHON és a HÍREK KÜLFÖLDÖN rovat
anyagát írta és szerkesztette: Kaán ZsuzsaHÍREK.
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2007. október 18-án ün
nepélyes keretek között 
nyitották meg a Magyar Á l
lami Operaház Vörös Sza
lonjában a m agyar ba lett
m űvészet egyik legendás 
alakját fe lidéző kiállítást. 
Lakatos Gabriella em léké
re, 80. születésnapja a lka l
mából, az Országos Szín
háztörténeti Múzeum és 
Intézet, valam int a Ma
gyar Állami Operaház kö
zösen tárta a nagyközönség 
elé a m űvésznő életét és 
pályáját fe lidéző fo tókü lön
legességek és tárgyak leg
javát -  ízléses vá logatás
ban, elegáns tárlókban. A 
kiállítást két pályatárs: 
Orosz Adél és Ósi János 
visszaem lékezései tették 
még szem élyesebbé és 
bensőségesebbé.

JUBILEUM.
60 éves a budapesti
Vasas Művész- 
együttes Táncka
ra! Az évfordulót

on
rangos jubileumi programso
rozat köszönti. November 
10-én a Vasas Művészegyüt
tes színháztermében a Tánc
kar történetét bemutató fotó- 
kiállítás nyílik; november 
17-én az ifjú koreográfus
nemzedék és a Hidas György 
Művészeti Iskola tanulói ad
nak műsort ugyanitt. A Művé
szetek Palotája Fesztiválszín
házában rendezik meg azt a 
Jubileumi Gálaműsort, 
amely -  Táncmozaik címmel 
-  színes körképet, válogatást 
kíván nyújtani az elmúlt évek- 
évtizedek legjelesebb művei
ből. Az összeállításban első
sorban az együttes meghatá
rozó koreográfus-egyéniségei
nek munkáit, Györgyfalvay 
Katalin, Szigeti Károly, 
Stoller Antal műveit elevení
tik fel. Mellettük azonban a 
társulat fiatal alkotói és olyan 
vendégkoreográfusok is be
mutatkoznak, akiknek alkotói 
stílusa és látásmódja szerve
sen kapcsolódik a tánckar ha
gyományaihoz. Ők a Vasas je 
lenlegi repertoárjának és jö
vőbeni arculatának elkötele
zett formálói. A műsort a Be
kecs Együttes és barátai kí
sérik.
Az ünnepségsorozat a de
cember 15-én rendezendő 
Karácsony köszöntéssel, 
majd a Tánckar zenész bará
tainak koncertjével zárul.

Fenná llásának  
55. évfordulóját 
ünnepelte a 

Rajkó Zenekar. A Kodály 
Zoltán-díjas, Közéleti-díjas és 
a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cí
met is viselő, zenekar -  élén 
Mészáros Tivadar művészeti 
vezetővel -  október 4-én, a 
Művészetek Palotájában tar
totta nagylélegzetű, tevé
kenységének minden ágát 
reprezentáló műsorát. Ezen 
nemcsak a tőlük, munkássá
guktól és sokszínű zenei 
szemléletüktől elválaszthatat
lan Tánckar lépett fel (művé
szeti vezető: Horváth Ist
ván), hanem azok a vendég- 
művészek is, akik az elmúlt 
években rendszeresen és 
nagy sikerrel működtek 
együtt a zenészekkel és a tán
cosokkal, számtalan közös 
produkció során. Köztük: a 
Magyar Fesztivál Balett 
(Markó Iván vezetésével), 
Ronan Morgan ír-sztepp- 
tánc Együttese (Ronan

o
Morgan vezetésével), a Bu
dapest Klezmer Band (Já
vori Ferenc vezetésével), va
lamint a Budafoki Dohnányi 
Ernő Zenekar (Hollerung 
Gábor vezetésével).
A műsorban közel 300 mű
vész lépett színpadra. A nézők 
elé tárva Magyarország legna
gyobb etnikumának zenei kul
túráját, amely az elmúlt félév
század alatt -  a világ összes 
földrészén -  108 országban 
kápráztatta el a közönséget. 
A zenekar és a tánckar igaz
gatója: Gerendási István 
ünnepi beszédében azonban 
mégis hangot adott jogos ag
godalmának, mivel a nemzet
közi elismerésnek örvendő 
Rajkó Zenekar napjainkban 
komoly egzisztenciális gon
dokkal küzd.
Reméljük, hogy a jelenlegi 
válságból mielőbb megtalálják 
a kiutat. Az imponálóan szín
vonalas műsor talán meg
győzte az illetékeseket arról, 
hogy a Rajkó Zenekar művé
szete nemcsak igazi hungari- 
kum, de a világ zenei öröksé
gének is része.

•
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55 éves a Du- Vasas
naú jváros 
Vasas Tánc
együttes! Az _
1952-ben ala- JO
kult tánc- 
együttes a nép
tánc iránt érzett hittel, szere
tettel és felelősséggel igyek
szik gazdagítani a magyar 
táncművészetet. Az együttes 
mindenkori szakmai vezetése
-  a társulatot működtető és 
fenntartó Munkásművelődé
si Központ Kht-val közösen
-  fontosnak tartotta a Kárpát
medencei autentikus hagyo
mány ápolását, és az erre a 
folklórra épülő tematikus 
táncszínházi művek színpadra 
állítását. Az együttes művé
szeti vezetői: Balogh Edina 
és Halmi Zoltán is e koncep
ció jegyében formálják és fej
lesztik a Vasas arculatát. A 
társulat -  fennállása óta -  ki
emelkedő eredményeket ér el 
a hazai és külföldi fellépése
ken. A siker annak is köszön
hető, hogy a repertoárt Ma
gyarország legjobb koreográ
fusai alakítják, immár ötven
ötödik éve. p

—

aláírás
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A Kultúrpont Iroda tánchírei:

Fesztivál-világ -  a KultúrPont Könyvesboltban
A fesztiválok térnyerése világjelenség. A 2004-2005-ben 
Magyarországon lefolytatott fesztiválkutatás eredményeit 
foglalja össze, sőt, 2006-os adatokkal is kiegészíti a Feszti
vál-világ című kiadvány, amely az NKA-kutatások sorozat 3. 
kötete, és a KultúrPont Irodánál meg is rendelhető.

•

Táncolj az életért
Program a hátrányos helyzetű gyermekekért

2007 októberében mutatta be Táncolj az életért című közös 
programját az UNESCO és a Repetto Alapítvány. A program 
célja a hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedésének 
elősegítése.

•

Brit ügynökség táncosokat keres
Férfi és női táncosokat keres Péter és a farkas című előadá
sához a brit In the Wings produkciós ügynökség. A próba
táncolást Londonban tartják 2007. november 24-én. Jelent
kezés fotóval és szakmai önéletrajzzal.

•

Spanyol balett-társulat szólótáncosokat keres
Madridi balett-társulat két női és két férfi szólótáncost ke
res. A próbatáncolást 2008. január 5-én tartják Madrid
ban.

Táncoktatókat keresnek Drezdába
A kortárs, illetve a klasszikus táncok területén jártas oktató
kat keres a drezdai Palucca Schule nevű iskola.
Jelentkezési határidő: 2007. december 21.

•

Bécsi ösztöndíj táncosoknak
Öthetes bécsi nyári ösztöndíjat hirdet a danceWEB Europe 
hivatásos táncosoknak és koreográfusoknak 2008-ra. A 
programot 2008. július 9. és augusztus 13. között tartják 
Bécsben, az ImPulsTanz fesztivál részeként.
Jelentkezési határidő: 2008. január 10.

•

5. Ázsia-Európa Táncfórum
A hagyományos és a kortárs tánc közötti kapcsolatot kívánja 
megteremteni az 5. Ázsia-Európa Táncfórum, amelyet Kíná
ban: Pekingben és Guizhouban rendeznek meg 2007. no
vember 13-24. között, az ASEF (Ázsia-Európa Alapítvány) 
által szervezett „Pointe to Point" elnevezésű program része
ként.

•

22. Tánckutatási Világkongresszus
A táncművészet terén végzett kutatások, valamint a leg
újabb előadások bemutatása és megvitatása a célja a 2008- 
ban Athénban megrendezendő Tánckutatási Világkong
resszusnak. 2006-ban 64 ország 700 szakemberének rész
vételével zajlott le a találkozó, melyre 2008. július 2-6. kö
zött már a 22. alkalommal kerül sor.
Jelentkezési határidő: 2008. május 30.

•

Keresőoldal táncvideókról
European Dance Video Navigator (Európai Táncvideó-navi- 
gátor) néven új internetes portált hozott létre az ENICPA.
A weboldalon olyan, az interneten fellelhető táncvideókra le
het rákeresni, amelyeket különböző európai országokban és 
többféle műfajban készítettek.

•

Valamennyi cikkről bővebb információ:

kwww.kulturpont.hu/tancmuveszety

.külföldön -HÍREK

IN MEMÓRIÁM_____________________________________

November 2-án, életének 
102. évében Moszkvában el
hunyt Igor Mojszejev, a vi
lághírű koreográfus, aki te
hetsége és saját koncepciója 
szerint tökélyre vitte a szín
padi néptáncművészetet.
Igor Mojszejev 1906. janu
ár 21-én született Kijevben, 
francia származású anyától 
és jogász apától. Egy moszk
vai magániskolában, majd 
1921-től a Bolsoj tánciskolá
jában tanult, 1924-ben vég
zett, és a Nagyszínház ba
lettművésze lett. Korán 
megismerkedett az orosz
szovjet avantgárddal, első 
balettjében pedig a humor 
iránti érzékét is megmutatta 
(1930).
1936- ban kapott megbízást 
a moszkvai Népművészeti 
Színház koreográfusi részle
gének vezetésére. Ebből ala
kult meg az első szovjet hi
vatásos néptáncegyüttes
1937- ben, amely felvette 
Mojszejev nevét. Mojszejev 
koreográfiáiban balett-felké
szültségét és igényességét 
ötvözte mindazzal a néptánc
ismerettel, amelyet hazájá
ban és külföldi turnéin elta
nult. Stilizált táncszvitjei, 
zsánerképei hibátlan arány
érzékről, muzikalitásról ta
núskodtak, és az előadóktól 
kivételesen magas technikai 
tudást igényeltek. Társulata 
csaknem 300 műsort vitt

színre, s a világ hatvan or
szágában 160 turnét bonyo
lított le. Fellépéseiket frene
tikus siker és szakmai elis
merés kísérte hazájukban is, 
akárcsak szerte a világon. 
Kitüntetései: A Szovjetunió 
Népművésze, több Á llam i
díj, a Lenin-rend, a Dance 
Magazine Díja, a Francia 
Nemzetgyűlés tiszteletbeli 
tagja. Magyarországon is ki
tüntették (1997-ben).
Igor Mojszejev társulata 
1946 óta 10-szer járt ha
zánkban, legutóbb 2002- 
ben. Legtöbbször Mojszejev 
is velük jött, és személyesen 
vezette a turnét. Utoljára 
1997-ben, 91 éves korában, 
am ikor feleségével a Magyar 
Állami Népi Együttesnél is hi
vatalos látogatást tett. 
(Lásd.: képünkön. Középen 
a MÁNE egykori szólistája: 
Varga Erzsébet)
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Kedves Olvasók! 
Lapunk aktuális számának 

részleteivel a
www.tancelet.hu
webcímen is találkozhatnak.

\_________________________ ✓
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PROG RÁMÁJÁN LAT

tym zcti Táncszínház 2
2007. NOVEMBER HAVI ELŐADÁSAI

Helyszín:
Nemzeti Táncszínház 

-  Színházterem
4. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra

Ezeregyév
ExperiDance

-  Román Sándor Tánctársulata

5. hétfő, 19.00 óra
Nagyidai cigányok

ExperiDance - Román Sándor 
Tánctársulata
BEMUTATÓ

6. kedd, 19.00 óra
EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI TÁNCBAN

Budapest Balett

7. szerda, 19.00 óra
Homo Ludens

a 20 éves Szegedi Kortárs Balett 
előadása

8. csütörtök, 10.30 óra
A kisgömböc

Dunaújvárosi Bartók Táncszínház, 
zárkörű bérletes előadás

8. csütörtök, 15.00 óra
A kisgömböc

Dunaújvárosi Bartók Táncszínház
BEMUTATÓ

10. szombat, 15.00 és 19.00 óra, 
MOLNÁR. ISTVÁN BÉRLET (1)

Magyar Carmen
Honvéd Táncszínház

11. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra
13. kedd, 19.00 óra
Magyar Carmen

Honvéd Táncszínház

14. szerda, 10.30 és 15.00 óra
Pinokkió

Budapest Táncszínház

15. csütörtök, 19.00 óra
Nagyidai cigányok

ExperiDance -  Román Sándor 
Tánctársulata
FELÚJÍTÁS

17. szombat, 19.00 óra
Egy faun délutánja

a 10 éves Bozsik Yvette Társulat 
előadása

(az előadást követően 
közönségtalálkozó az alkotókkal és 

a szereplőkkel)

18. vasárnap, 10.30 óra
Létra mesék

a 10 éves Bozsik Yvette Társulat 
előadása

18. vasárnap, 19.00 óra
Nagyidai cigányok

ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata

BEMUTATÓ

22. csütörtök, 19.00 óra
Tavaszi szél

Duna Művészegyüttes

23. péntek, 19.00 óra
The Time

A perc / If you forget me
Budapest Táncszínház,

LŐRINC GYÖRGY BÉRLET (1)

24. szombat, 19.00 óra
Tűzmadár / A csodálatos mandarin

Magyar Balettszínház Gödöllő

25. vasárnap, 19.00 óra
Nagyidai cigányok

ExperiDance
-  Román Sándor Tánctársulata

Helyszín:

Nemzeti Táncszínház 
-  Refektórium

13. kedd, 19.30 óra
A 3 KOR

Dream Team Színház

20. kedd, 19.30 óra
Káin-Ábel

Magyar Mozdulatművészeti Társulat

21. szerda, 10.30 óra
Karnevál -  Az állatok farsangja
Magyar Mozdulatművészeti Társulat

27. kedd, 19.30 óra
Ánanda Lílá 

indiai táncképek
Sivasakti Kalánanda Táncszínház

29. csütörtök, 19.30 óra 
A férfi tánca 

Gombai Szabolcs 
beavató táncszínházi est

Helyszín:

Művészetek Palotája 
-  Fesztivál Színház

6. kedd, 15.00 és 18.00 óra
A Nők Lapja bemutatja: Bogármese

KFKI Kamarabalett
-  Madách Musical Tánciskola

12. hétfő, 19.00 óra
Monarchia

Honvéd Táncszínház

15. csütörtök, 15.00 óra
Varázscirkusz

a 10 éves Bozsik Yvette Társulat 
előadása

15. csütörtök, 19.00 óra
Varázsfuvola

a 10 éves Bozsik Yvette Társulat 
előadása

16. péntek, 19.00 óra
A 15 éves Magyar Balett- és 
Kortárstánc-művészetért díj 
átadására rendezett Gálaest
(összeállítás az eddigi díjazottak 

produkcióiból)

18. vasárnap, 15.00 óra
Hattyúk tava

a 20 éves Szegedi Kortárs Balett 
előadása gyermekeknek

18. vasárnap, 19.00 óra
Hattyúk tava

a 20 éves Szegedi Kortárs Balett 
előadása felnőtteknek

20. kedd, 15.00 és 18.00 óra
A Nők Lapja bemutatja: Bogármese

KFKI Kamarabalett
-  Madách Musical Tánciskola

21. szerda, 19.00 óra
Farkasok társasága

Artus - Goda Gábor Társulata

22. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Piroska és a farkasok

Artus - Goda Gábor Társulata
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PROGRAMAJANLAT
L .-----------------------------------------------------------

X Nemzeti Táncszínház
2007. DECEMBER HAVI ELŐADÁSAI

Helyszín:
Nemzeti Táncszínház 

-  Színházterem
1. szombat, 19.00 óra ,

Egy faun délutánja (FELÚJÍTÁS)
Bozsik Yvette Társulat

2. vasárnap, 10.30 óra
Zene-Bona-Szana-Szét

Honvéd Táncszínház
BEMUTATÓ

2. vasárnap, 19.00 óra
Zene-Bona-Szana-Szét

Honvéd Táncszínház

3. hétfő, 19.00 óra
Európai Táncgaléria

Pécsi Balett

5. szerda, 10.30 óra
Hókirálynő

Artus - Goda Gábor Társulat

6. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Hókirálynő

Artus -  Goda Gábor Társulat, 
KEREKERDŐ (1) és 

VARÁZSCERUZA (1) bérlet

8. szombat, 15.00 és 19.00 óra,
9. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra,

10. hétfő, 19.00 óra
Magyar Carmen

Honvéd Táncszínház

11. kedd, 15.00 óra,
12. szerda, 10.30 és 15.00 óra

Diótörő
Budapest Táncszínház

13. csütörtök, 19.00 óra
Szentivánéji álom

Szegedi Kortárs Balett

14. péntek, 19.00 óra
Tavaszi szél

Duna Művészegyüttes

15. szombat, 19.00 óra
Tűzmadár / A csodálatos mandarin

Magyar Balettszínház Gödöllő

16. vasárnap, 10.30 óra
Diótörő

Budapest Táncszínház, 
NAPSUGÁR bérlet (2)

16. vasárnap, 19.00 óra
Nagyidai cigányok

ExperiDance
- Román Sándor Tánctársulata

17. hétfő, 15.00 óra,
18. kedd, 10.30 és 15.00 óra

Holle anyó
Budapest Táncszínház

19. szerda, 19.00 óra,
20. csütörtök, 19.00 óra

Nagyidai cigányok
ExperiDance -

Román Sándor Tánctársulata

27. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Holle anyó

Budapest Táncszínház

28. péntek, 19.00 óra
Kalotaszeg

Honvéd Táncszínház

29. szombat, 19.00 óra
Nagyidai cigányok

ExperiDance
-  Román Sándor Tánctársulata

30. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra
Ezeregyév
ExperiDance

-  Román Sándor Tánctársulata

Helyszín:
Nemzeti Táncszínház 

-  Refektórium
6. csütörtök, 19.30 óra

A tenger étvágya
Fóti Zsófia

BEMUTATÓ

11. kedd, 19.30 óra
Arany és kék szavakkal

Herczku Ágnes / Horváth Zsófia

18. kedd, 19.30 óra
Dupla játszma

Hód Adrienn / Réti Anna

Helyszín:
Művészetek Palotája 
-  Fesztivál Színház

4. kedd, 10.30 és 15.00 óra
Alice Csodaországban

Budapest Táncszínház

12. szerda, 19.00 óra
Farkasok társasága

Artus -  Goda Gábor Társulata

13. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
Piroska és a farkasok

Artus -  Goda Gábor Társulata

16. vasárnap, 15.00 óra
Varázscirkusz

Bozsik Yvette Társulat

16. vasárnap, 19.00 óra
Varázsfuvola

Bozsik Yvette Társulat
BUDAPESTI BEMUTATÓ

18. kedd, 19.00 óra
Keep Smiling! Hódolat Chaplinnek

Győri Balett

20. csütörtök, 19.00 óra
Monarchia

Honvéd Táncszínház

27. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra
A NŐK LAPJA bemutatja: 

Bogármese
KFKI Kamarabalett -  Madách Musical 

Tánciskola

JEGYEK VÁLTHATÓK
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@nemzetitancszinhaz.hu
valam int az ismert jegyirodákban.

info@ nem zetitancszinhaz.hu • w w w .nem zetitancszinhaz.hu
A Nemzeti Táncszínház a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
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KÖ N YVJ E LZŐ____________________________

Lő r in c  Lá s z ló : 
Ég és Föld között

Október 4-re a Művészetek 
Palotájába szólított a meghí
vó, Lőrinc György életrajzi kö
tetének bemutatójára. Bár a 
kötet e jeles szakember életé
nek ifjúkoráról szól (fia, Lő
rinc László feldolgozásában), 
ezúttal mégis Seregi László 
Előszavával hívjuk fe, rá olva
sóink figyelmét.

Lőrinc Györgyöt ugyanis a
mai táncosok közül legtöbben balettmesterként, s 
főleg az Operaház balettigazgatójaként ismerték, 
aki -  munkásságának e legjelentősebb korszaká
ban -  szakmai és politikai kapcsolatait sikerrel 
használta fel arra, hogy az operaházi balettreper
toárt kiszélesítse: a magyar és orosz-szovjet balet
tek közé csempészve rangos nyugat-európai és 
amerikai műveket -  köztük Ashton, Béjart, Lander, 
Van Manen és Balanchine alkotásait. (A szerk.) 

ELŐSZÓ
Kalap, szem üveg, aktatáska és az elm aradhatatlanul kar

ján lógó esernyő. Mi, táncosok bohéman éltünk, harsányan 
öltöztünk. Őt leginkább kistisztviselőnek nézték volna.

S közben lelkében, egész lényében égett, lángolt a Tánc!
Pedagógusként nemzedékeket tanított a Tánc imádatára, 

de ő szedte ráncba a korábban kissé széteső operaházi ba
lettegyüttest is. Egyik elévülhetetlen érdeme az volt, hogy 
kiharcolta a pártállam vaskalaposainál: bővüljön a repertoár 
az értékes, nagy nyugati balett művekkel is. Balanchine, 
Béjart, Lander és a többiek az ő „vendégei" lettek nálunk.

Az én életemben ő egy különleges ember. Az összes balet
tem keletkezésének nemcsak szemtanúja, hanem alkotó 
„konzultánsa" is volt. Kimondhatatlan segítség, ha van valaki, 
akinek a gondolataiban, véleményében, ízlésében maradékta
lanul megbízhat az ember. Őbenne bíztam elejétől fogva! Kér
lelhetetlenül invitált, ragaszkodott ahhoz, hogy megosszam 
vele az alkotás bonyolult problémáit. Lakásán számtalan éjjel
be nyúló beszélgetésen, Zsuzsa asszony keserű teája mellett 
alakultak a művek. Spartacus, Bartókok, Sylvia, Cédrus, Ró
meó. Az én szívem mellett az övé is dobogott, Mentorom lett.

Egyiptomban turnéztunk. Egyik szabad napunkon kirán
dultunk Gizeh-be, a piramisokhoz. Megütődve, kissé gúnyo
san néztük, hogy örök esernyője most is a karján lóg. A 
Szaharában! A sírkamrából kilépve, mint valami csoda: el
eredt az eső! A helybeli gyerekek ugráltak örömükben! Ilyet 
még nem láttak! Ő állt a sivatag közepén, unott mozdulattal 
kinyitotta az esernyőjét. Bőrig ázva, ámulattal bámultuk őt, 
a hétköznapi csodát. Megint neki lett igaza...

Szerintem az Isten őt ünnepelte az esővel.
Hiányzik. Nekem is, a tánctársadalomnak is. Nagyon hi

ányzik.
2005. július

Seregi László

m ű v é s z e t

Magyarország első és egyetlen önálló táncfolyóirata
Olvassa Ön is!

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 lógója, szerkezete és kialakítási koncepciója 

szerzői jogvédelem alatt áll. 
www.tancmuveszet.hu • www.danceart.hu

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

Kálmán Tamás, dr. Körtvélyes Géza, László Zsuzsa, 
Lőrinc Katalin, Mátai Györgyi, M. Nagy Emese, 
dr. Pór Anna, Truppéi Mariann, Wagner István

Külföldi tudósítók:
Forrai Éva (Anglia), Hegedős Györgyi (Kanada) 

Hézső István (Hollandia), Nádasi Myrtill (Anglia),
Téri Evelyn (Ausztria), Zalán Magda (USA, Olaszország)

Állandó fotósok:
Kanyó Béla, Mezey Béla, Rollinger Károly 

Grafikus: Bottyán Marianna
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erkesztői ajánlat AKTUÁLIS

Igen, tudom, két repertoár létezik, és ez 
két némileg eltérő tradíciót, művészeti-tár
sulati gyakorlatot is jelent. De az is tény, 
hogy köztük rengeteg az átfedés, és némi
képp mesterséges (részben gerjesztett) a 
szembeállítás. Mert lehetséges, hogy egyi
küknek más a próbaszisztémája, a kommu
nikációs módszere, mint a másiknak, de 
mindez nem áthidalhatatlan. Viszont abban 
is biztos vagyok, hogy az a mód, ahogyan 
ez a két táncegyüttes eddig működött, szin
tén nem tartható fenn tovább.

(10-13. oldal)

A fiatalok hétvégenként visszajárnak régi 
együtteseikbe, az idősebbek már saját 
együttest vezetnek. A táncosaim „ezerrel" 
dolgoznak, szakmai elhivatottságból, de 
mondjuk ki, anyagi megfontolásból is, mert 
valamiből meg kell élniük, azon túl, hogy a 
tánc az életük. Sajnos, hihetetlenül keveset 
keresnek, pedig nagy részük diplomás tánc
művész és táncpedagógus. Többen most 
folytatnak főiskolai, egyetemi tanulmányo
kat, hogy később valamilyen más végzett
ségük is legyen. Őket is maximálisan támo
gatom. De először a fizetéseket szeretném 
rendbe tenni.

(14-16. oldal)

Tudni kell, hogy amikor elkezdtük a San- 
sha-t, akkor még nem nagyon volt jelentős 
„balett márka" a magyar piacon. Felvettük a 
kapcsolatot az anyacéggel, ahonnan pozitív 
visszajelzést kaptunk, és elkezdtük, először 
csak kicsiben. Később magyarországi im
portőrök lettünk, és 3-4 év után meg tudtuk 
nyitni az üzletet. Biztosan lehetne jobban, 
sőt, gyorsabban is haladni, de közben mi fo
lyamatosan balettozunk. Még szerencse, 
hogy ez olyan kereskedelmi ág, amely nem 
kíván iszonyatos versenyképességet, mint a 
számítástechnika.

(17-19. oldal)

Folyamatosan változik a világ körülöt
tünk, nyilvánvalóan mi is változunk. Mégis, 
így visszatekintve, azt látom, hogy az ere
deti, Imre Zoltán által megfogalmazott 
szándék, az ő szellemisége mint örökség 
megmaradt bennünk. Az ő nyitottsága, kí
sérletező kedve, ugyanakkor mégis csak a 
stabil profizmusra, állandó minőségre való 
törekvése is része a társulat mai arculatá
nak.

(20-22. oldal)

A jubileum alkalmából örömmel nyugtá
zom, hogy a XV. Világsztárgála megőrizte és 
folytatta az előzőek legjobb hagyományait; 
miközben a nemzetközi művészek importjá
val a balettművészet hazai tradícióira is po
zitív hatást gyakorol, és erősíti azt. Remé
lem, a szervezőknek a jövőben is sikerül 
megbirkózniuk az anyagi kondíciók előte

remtésével, mert érdemes: ez a gála Buda
pesten a maga nemében egyedülálló!

(23-25. oldal)

A Piroska és a farkas gyermek-variációja 
ideális kísérlet arra, hogy a földhözragadt 
magyar gyerekszínházi hagyományokon ne
velkedett fiatal korosztály egy másfajta 
színházi világba is betekintést nyerjen. 
Olyan világba, ahol elég egy-két képi, zenei, 
mozdulatművészeti fogódzó ahhoz, hogy 
fantáziájával kiegészítse a látottakat. Élvez
ze a mozgást, a zenét, a fényeket, és to
vábbgondolja azt, amit lát, miközben sza
bad asszociációival saját öntörvényű, gon
dolkodó, művészetkedvelő létének alapjait 
is megvetheti.

(26-29. oldal)

Ehelyett megpróbálok csak felejthetetlen 
pillanatokra koncentrálni, egyéni színpadi 
truvájokra, alkotói bravúrokra, ám ezekből 
sincs kevés. Hiszen bármennyire is tudjuk, 
hogy őstehetség voltál, amikor elkezdted a 
szakmát, s hogy az őstehetség ösztönössé- 
gével kezdted el megalkotni a Spartacus^, de 
azt is tudjuk, hogy a premieren már érett ko
reográfusként jöttél elő a hatvanas évek végi 
operaházi miliő áldásos olvasztótégelyéből!

(30-31. oldal)

A vizsgakoncerttel ugyan befejeződött a 
25. jubileumi tanév, ezzel azonban a felada
tok sora egyáltalán nem ért véget. Hiszen a 
szakmai képzés változatlanul az 5-12. évfo
lyamon folyik. Szeptemberben 25 első osz
tályos kisgyerekkel kezdtünk, közülük 8 fiú. 
(Ők még előkészítő gimnasztikát tanulnak). 
A gyermeklétszám egy év alatt 10%-kal 
nőtt, és kollégiumunk 81 fővel megtelt!

(32-33. oldal)

A 2007/08-as évadot 77 önálló balettest
tel hirdették meg, ebből 50-et tartanak az 
Operaházban, és 27-et a Volksoper-ben. Bi
zonyára nem egyszerű a koordináció, hiszen 
a Volksoperben a táncosok szinte esténként 
fellépnek, miközben készülnek azokra a ba
lettestekre, amely számukra, elképzelhető
en, a művészi kielégülést nyújtja.

Az elmúlt két évad azt igazolja, hogy a 
közös színvonalas gárda beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Készülhetnek hát to
vábbra is a jövő új kihívásaira.

(34-35. oldal)

Míg a klasszikus balettben elengedhetetlen 
a táncos tökéletes alkata, Bourne társulatá
ban mindenféle fazon létezik. A lényeg, hogy 
technikai felkészültséggel és lelkesedéssel 
táncoljon. Ezáltal egyedi típusok elevenednek 
meg a színpadon, amitől a dráma sokkal hi
hetőbb. Ebben a társulatban minden tagnak 
színészi alakítást is kell nyújtania.

(36-37. oldal)

*

Kaán Zsuzsa
főszerkesztő
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EXKLUZÍV

„A Z  ÉRTÉKTEREMTÉSNEK NEM
T a lá lk o z á s  H o l le r u n g  G á b o r  ig a z g a t ó v a l

m
 agyarország legrégibb professzionális néptáncegyüttese: a Honvéd Tánc
színház (1949) az utóbbi hónapokban financiális és szervezeti átalakuláson 
ment keresztül. Tudni kell, hogy a Honvéd Táncszínház a többtagozatú Hon

véd Együttes részeként, egyik tagozataként működött. 2000 júniusáig a Honvé
delmi Minisztérium volt az egész Együttes fenntartója; ekkor került át a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumához. 2001 óta szervezetileg a társulathoz tarto
zott a Zsuráfszki Zoltán vezette, 40 tagú Budapest Táncegyüttes is.

A 90-es évek közepén a nagy társulat egésze már átélt egy válsághelyzetet.
Anyagi okokból akkor csak a szimfonikus zenekart kellett megszüntetni, a többi 
tagozat megmenekült. Ez viszont azt jelentette, hogy 2007 augusztusáig a teljes 
Honvéd Együttes égisze alatt énekkar (Honvéd Férfikar), két tánckar (a Honvéd 
Táncszínház és mellette 2001-től a Budapest Táncegyüttes is), három kamaraze
nekar (a Honvéd Együttes Népi Zenekara, Hegedős együttes, Gázsa zenekar) és 
egy színész-énekes szólista tagozat is működött. E hatalmas létszámú társulat 
évente csaknem egymilliárd forintos költségvetésből gazdálkodott, összességé
ben 540-560 előadást tartott, amelynek csaknem a fele a honvédség rendezvé
nyeihez kapcsolódott.

Novák Ferenc koreográfus, a társulat korábbi művészeti igazgatója szerint az 
elmúlt csaknem 60 év alatt legalább hat művész-generáció örökölte és adta to
vább a hajdani Néphadsereg Művészegyüttes alapítóinak szándékait, és őrizte- 
fejlesztette a nemzedékről nemzedékre történő folyamatos folklorizáció törvé
nyei szerint.

Ez a helyzet napjainkra megváltozott, minden szempontból átalakult. Az állami 
támogatás többszázmillióval lett kevesebb, az intézmény státusza nonprofit 
Kftvé változott.

A társulat művészeti igazgatója 2007. szeptember elsejétől a jól ismert kar
mester: Hollerung Gábor lett, aki szerencsére nem „új főnök", hiszen már 2001- 
től ő a Honvéd Együttes zeneigazgatója, 2006 februárjától pedig a teljes társulat 
művészeti vezetője és igazgatóhelyettese. A helyzet azonban mégsem egyszerű. 
Az anyagi, gazdálkodási és strukturális változás-halmaz meglehetősen draszti
kusan, mindent és mindenkit gyorsan és szinte felkészületlenül ért. Vajon ho
gyan lehet mindezt egyáltalán feldolgozni és kezelni? Hogyan élik meg a tagoza
tok? Hogyan élik meg a művészek, akik a Kárpát-medencei folklórnak ebben a 
nemzetközi rangú műhelyében évtizedeken át abban a meggyőződésben éltek és 

^alkottak, hogy az itteni állapotok megváltoztathatatlanok -  amíg világ a világ...?
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CSAK EGYETLEN MÓDJA VAN!"
I' *

I I'I 4 ’

És vajon hogyan birkó
zik meg az újtipusú, egy
szerre művészeti, de 
ugyanennyire menedzse
ri feladatkörrel egy kar
mester, aki ugyan már 
1989-től áll a Budafoki 
Dohnányi Zenekar élén; 
aki velük és másokkal is 
már számos hazai és 
nemzetközi sikert tudhat 
magáénak; aki zenekará
val és énekkaraival a ma
gyar zenei életben szo
katlanul széles, újszerű, 
minden konvenciót és 
műfaji határokat átlépni

tudó repertoárt alakított ki; s akinek karmesteri egyéniségét az igényesség, a 
lendületesség, a pallérozottság jellemzi? Csakhogy egy összetett, többtagozatos 
társulat vezetése egészen más feladatokkal jár, mint egy zenekar irányítása...

Hollerung Gábor igazgató a működési rendszert máris jól átlátva, a tőle meg
szokott hévvel, felelősen beszélt a történtekről, az új állapotról és a teendőkről.

-  A férfikar felvirágoztatásáért No- 
vák Ferenc többször is hívott a társu
lathoz annakidején -  emlékezik Holle
rung Gábor én meg soha nem akar
tam jönni. Végül 2001-ben éreztem 
úgy, hogy segíthetek megvalósítani az 
együttes elhatározását. A gondokat az 
okozta, hogy egy kórus nem tartható 
fenn zenekari háttér nélkül. Az itteni 
kórus alól azonban „kiesett" s meg
szűnt a zenekar. Én pedig akkoriban 
már egy feltörekvő és reménytkeltő 
együttest vezettem. Ottani tapasztala
taim alapján, bíztam abban, hogy fel
pezsdíthetem a kórus működését.

A legnagyobb problémát a Honvéd 
Együttes, és ezen belül a férfikar ren
geteg mozdíthatalannak tűnő reflex
mechanizmusa, illetve piaci jelenlété
nek teljes hiánya jelentette. Ez a mai 
napig fennáll, mert a Honvéd Együttes 
nem rendezett és a jelenben sem ren
dez saját előadásokat. A Honvédban

mindig csak arra vártunk, hogy megve
gyenek bennünket! Ezért az a maga
tartás, ami a Dohnányi Zenekart már 
régóta jellemezte -  hat koncertsorozat
tal, saját PR-ral, saját közönségszerve
ző hálózattal adott esetben szintén 
növelni tudta volna a Honvéd kórusá
nak mozgásterét. Ittlétem alatt ez ha
marosan meg is történt: az elmúlt 5-6 
évben a Férfikar nemcsak a Dohnányi 
Zenekar koncertjeinek lett részese, ha
nem a magyar zenei életnek is intenzí
vebb szereplője. Ezen a téren, úgy ér
zem, jelentős előrelépés történt.

-  Változott-e a feladatköre az
óta r hogy az egész Együttes m űvé
szeti vezetője lett?

-  A helyzet valóban sokat változott. 
Az elmúlt évek alatt természetesen az 
együttes egészét illetően is sok tapasz
talatot szereztem, miközben több terü
leten diszfunkciókat is észleltem. A ko
moly vita mégis ebben az esztendőben

alakult ki. Részint azért, mert egy 
olyan karizmatikus egyéniségnek, mint 
Novák Ferenc, már a felelősség alól va
ló kiválása is új ̂ helyzetet teremt; ré
szint azért, mert az együttest abszolút 
készületlenül érte a kormány döntése, 
hogy át kell alakulnunk gazdasági tár
sasággá. Ez önmagában nem lenne 
tragédia, bár ezt itt mindnyájan ekként 
élték meg. Mindenki úgy érezte, hogy 
ez az együttes alanyi jogon a magyar 
kultúra letéteményese!

Azt azonban tudomásul kell ven
nünk, hogy ez a helyzet megszűnt, 
nem létezik tovább! (Megjegyzem, ez 
azért nem egy vadonatúj szituáció. Az 
más kérdés, hogy a művészeti műhe
lyek egy jó részének önképe erről kép
telen volt tudomást venni, a mindenko
ri állam pedig jórészt konfliktuskerülés 
okán, részben pedig érdektelenségből 
nem sietett a művésztársadalmat erre 
ráébreszteni.) így tehát az átalakulás
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ténye semmiképpen sem értékítélet; 
nem is egy kormánynak valamilyen 
„bűnös" döntése, hanem egy logikus 
folyamat, amelynek minden polgári 
társadalomban előbb utóbb be kell kö
vetkeznie. Egy adott kormányzat igenis 
eldöntheti, hogy melyik az állam 
együttese, amiért teljes felelősséget 
válla,; emellett létrehoz különböző fi
nanszírozási mechanizmusokat, amely
ben további tevékenységeket támogat. 
Ebből a szempontból az a fajta öniga
zolási logika, amely persze nemcsak a 
mi együttesünket, de az egész kulturá
lis életet is jellemzi, fordulóponthoz ér
kezett.

-  M ivel évek óta benne é l és dol
gozik az együttesben, a táncos 
gondokat is jó l  ismeri. A rró l is tu
dom ása volt, hogy a Budapest 
Táncegyüttes a Honvéd hoz k e rü lt  
E  két társulatot viszont a jövőben  
együtt kell kezelni.

-  Természetesen erre a szituációra 
és az ő problémáikra is jó válaszokat 
szeretnénk találni. Igen, tudom, két re
pertoár létezik, és ez két némileg eltérő 
tradíciót, művészeti-társulati gyakorla
tot is jelent. De az is tény, hogy köztük 
rengeteg az átfedés, és némiképp mes
terséges (részben gerjesztett) a szem- 
beállítás. Mert lehetséges, hogy egyi
küknek más a próbaszisztémája, a 
kommunikációs módszere, mint a má
siknak, de mindez nem áthidalhatatlan. 
Viszont abban is biztos vagyok, hogy 
az a mód, ahogyan ez a két táncegyüt
tes eddig működött, szintén nem tart
ható fenn tovább.

-  M ire gondol? M ondana példát?
-  Hogyne. Itt a premierek pusztán 

megrendelések alapján jöttek létre, 
méghozzá ezek nagy része általunk 
volt iniciált. Akár a Nemzeti Táncszín
ház döntött úgy, hogy mutassunk be 
valamit, akár az NKA adott hozzá tá-

a
mogatást (esetleg ezek kombinációja), 
ennek egyetlen funkcióját tartották 
szem előtt: a művészi értéket. Vélemé
nyem szerint azonban az előadóművé
szi érték csak akkor tud fennmaradni, 
ha az alkotás eljut a közönséghez. És 
ha olyan módon jut el, hogy annak tár
sadalmilag valós súlya van.

-  A  Honvéd Táncszínház m indig  
büszke volt a nézőszám ra.

-  Ezek viszonylagos számok. Tény, 
hogy a műsoraink telt házak előtt men
tek, de az így keletkező abszolút szá
mok dimenzióira azért érdemes egy 
alapos pillantást vetni, másrészt a kö
zönség egy jó része nem piaci alapon 
került kapcsolatba előadásainkkal. És 
egy olyan pillanatban, amikor az 
együttes fennmaradása a tét, akkor a 
piaci törvények figyelembevétele elha
nyagolhatatlan. Persze, lehet haragud
ni a helyzetet konkrétan létrehozó, il
letve azt felvállaló szereplőkre, ám ha 
valaki messzebb akar látni, annak ész
re kell vennie az ebben rejlő történelmi 
szükségszerűséget és az elkerülhetet
lenséget.

-  Szem besülni ezzel a szem lélet
tel biztosan nagyon fájdalmas.

-  Nem is annyira fájdalmas, mint 
kellemetlen. Azonnal életbe is lépett az 
a fajta szakmai szolidaritás, amelynek 
nem az volt a valódi tartalma, hogy 
nosza, a jövőnk érdekében bizonyos 
kérdésekkel nézzünk szembe, gondol
juk újra, illetve fogalmazzuk meg azo
kat a szakmai, szenzezeti, financiális 
kereteket, szükségszerűségeket, ami
ért valóban harcba kell indulni! Ehe
lyett legtöbben abból indultak ki, hogy 
minden úgy jó, ahogy van, és minden 
változtatás az ördögtől való bűn. Ez az 
álláspont egyetlen embertől, Novák 
Tatától érthető, és természetesen szá
momra is elfogadható. Mindazonáltal a 
jövő szempontjából ebből a nézőpont

ból egész biztosan nem kezelhető 
semmi.

Továbbá, azért azt is be kellene lát
ni, hogy létezhetnek az eddigitől eltérő 
mechanizmusok is, amelyek értékeket 
működtetnek. Hiszen az értékterem
tésnek és az érték megőrzésének nem 
csak egyetlen módja van. Főleg akkor 
nem, ha az eddigi mechanizmusokban 
is nagyon sok volt a diszfunkció, ame
lyeknek jó részét szőnyeg alá sepertük.

-  Hogyan reagált ezekre a felve
tésekre az együttes, a szakm a?

-  Nem véletlen, hogy a Nemzeti 
Táncszínházzal történt első beszélgeté
seink után nagyon sokan megijedtek 
tőlem. Mert álláspontom szerint azok a 
mechanizmusok, amelyek mentén itt 
produkciók a fejekben, majd a papíron, 
végül a valóságban megszülettek, nem 
a mechanizmusok legjobbika. Részben 
tervezetlen, részben szervezetlen, és 
annak ellenére, hogy a támogatók - 
mindenekelőtt a Táncszínház -  jogosan 
érezhetik azt, hogy hozzájárulásuk te
szi lehetővé az alkotás létrejöttét, a hi
ányzó költségek vállalása szempontjá
ból egyre inkább kilátástalan helyzetbe 
hoz egy olyan együttest, mint a miénk, 
hiszen már nincs meg a forrás!

-  Egy m illiárdból lehetett gaz
dálkodni...

-  Igen. Csakhogy amint közel 200 
millióval kevesebbünk van, akkor már 
fájdalmasak azok az 1-2-5 milliók, 
amik meg nem tervezett túlszolgálatok 
miatt, váratlan plusz költségek miatt 
keletkeztek. Nyilvánvalóan nem arról 
van szó, hogy egy költségvetésen belül 
ne lehetne hagyni valamekkora „mobil" 
összeget a nem várt kiadásokra, de 
rendszerint nem olyan módon, és főleg 
nem a helyenként szabályos működést 
veszélyeztető improvizáció okán. Biz
tos, hogy az együttes a végtelenségig 
nem tudja majd leplezni azt az ellent

Zsuráfszky-Bartók: Makrokozmosz • Kanyó Béla fotója a TÁNCPALETTA* 2006 - XVI. Magyar Sztárgála az Operában című gálaesten készült.
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mondást, ami a rendelkezésünkre álló 
eszközrendszer és a szokásjog szerint 
vágyott eszközrendszer közt van.

Az is megfogalmazódott bennem, 
hogy vajon ebben a szűkülő forrású 
időszakban egy-egy új produkció létre
jötte kapcsán valóban ennyit kell-e köl
tenünk az alkotás folyamatára, miköz
ben a produkciókat kiszolgáló együtte
sek -  jelen esetben a Honvéd Együttes 
mindkét tánckarának táncosai -  való
ban éhbérért dolgoznak, szinte éjjel 
nappal. Erre sosem történt igazi meg
oldási kísérlet, helyette különböző 
kompenzációs mechanizmusok alakul
tak ki, amelyeket sem az észszerűség, 
sem a lelkiismeret nem tarthat fenn to
vább. A magam részéről ezzel az álla
pottal a legégetőbb problémaként 
szembesültem. Ugyanakkor értem, 
hogy jelenleg még csak a létbizonyta
lanságot látja és érzi mindenki, mind
azonáltal meggyőződésem, hogy új, 
másfajta, talán még jobb egzisztenciát 
is meg lehet teremteni teljesítménnyel, 
ötletekkel, innovációkkal, egyebekkel...

-  Ezzel végül eljutottunk a szak
m ai kérdésekig...

-  Amelyekkel nem nagyon szeret
nék foglalkozni, mert máris elért a vád, 
hogy bele akarok szólni a táncszakmá
ba. Mélységesen hiszem, hogy a Hon
véd Együttesben felgyülemlett érték 
maximálisan megőrzendő és megőriz
hető. Az megint más kérdés, és a tánc
szakma elementáris érdeke erre odafi
gyelni, hogy abban, ha ez mégsem őr
ződik meg, vajon csak a mi ügyetlen
ségünk játszik-e szerepet, vagy más 
érdekek, esetleg belső szakmai -  akár 
esztétikai jellegű kérdések is.

Egyáltalán felm erülhetnek  
ilyen je lle g ű  problém ák? Hisz a 
Honvéd is, a Budapest is a színpadi 
néptáncm űvészet iskola- és stílus
terem tő együttesének szám ított a 
m aga nem ében!

-  Hadd mondjak egy zenei vonatko
zású példát. Meglátásom, hogy a zenei 
háttér az „autentikus" szempontok mi
att önkorlátozó, a kívülálló számára 
gyakran igénytelennek tűnő volt. Ezzel 
nem azt mondom, hogy a Hegedős 
együttes, vagy Árendás Péterék zene
kara nem nagyszerű együttesek. De 
például a nagysikerű Monarchia első ré
szében van egy jó negyed óra, amit 
szinte mindenki jobbára táncdramatur
giai szempontból kritizált. Szerintem a 
tánccal semmi baj nem volt. A zene volt 
akaratlanul is kinek-kinek akár unalmas 
vagy idegesítő, mivel a zenészek az au
tentikus zenei hagyományoknak meg
felelően 15 percig lényegében folyama
tosan egy hangnemben játszottak. Ezt

nem kell mindenkinek felismernie, attól 
még ösztönösen érzi, hogy ez kibírha
tatlan. Ezzel arra a nyilvánvaló tényre 
szeretnék rávilágítani, miszerint az igé
nyes zenei anyag a néptáncprodukciók
nak is csak hasznukra válik. Ennek 
máris két bizonyítékát látom: Zsurát 
rávettem arra, hogy koreografálja meg 
Bartók: Zene húros-, ütőhangszerekre 
és cselesztára című művét.

-  Büszke is rá!
-  Mégsem játsszuk sehol, mert min

denki úgy tekinti, mint valami kuriózu
mot, illetve mint az én személyes hó
bortomat.

Ugyanúgy idén elkészítette a Ko
dály: Páva variációkat, amely sokkal 
közelebb állt a folklórhoz, de mégis 
„megemelkedett". Zsura mind a kettő
ben a folklór elemeiből táplálkozott, de 
továbbfejlesztve azokat. Ugyanis a 
néptáncszakmával kapcsolatban mély 
meggyőződésem, hogy tisztán az au- 
tentika felmutatása nem teljesen ele
gendő. Mert dokumentálni az autenti
kus folklórt, az pusztán néprajzos és 
nem alkotói tevékenység.

-  Ebben nem  lehet vita, hiszen  
emlékszem , hogy m ár a hetvenes  
években az egyik Veszprém i Nép
táncfesztiválon épp Novák Ferenc 
m ondott egy hasonló, m áig aktuá
lis m ondatot: „K edves Kollégák, ha 
a néptáncm űvészetnek csak az  
lenne a dolga, hogy az autentikát 
vigye fel a színpadra, az ugyanaz  
volna, m intha a költők csak balla
dákat m ásolhatnának." Novákot 
épp ez a koncepció indította e l a 
m itologikus, nagy, néptáncszínházi 
produkciók felé.

-  Ez valóban ma is igaz. De egy 
nyelv -  és itt engedtessék meg nekem 
a bátorság, hogy egy nonverbális nyel
vet birtokló művész szólaljon meg be
lőlem -, nem attól nyelv, hogy milyen 
témát választ, hanem hogy azt milyen 
eszközökkel valósítja meg. Számomra 
Bartók-Kodály kapcsán az volt a kulcs
kérdés, hogy az autentikus ihletésű 
képszerűséggel szemben egy absztrakt 
zenei folyamat dramaturgiája hogyan 
hat a néptánc nyelvére.

-  Szerintem  kitűnően hatott, 
Zsuráfszky jó l  oldotta m eg a fel
adatot. A Bartók-m ű egy nagy  
részletét elhozta a tavalyi operahá
z i Táncpaletta-gálára, ahol az  
egyéni im provizációk érdekes for
m ákká szerveződtek.

-  Magam is láttam, hogy sikerült 
megteremtenie a néptánc egyfajta 
absztrakcióját, mint ahogy a klasszikus 
balett is az.

-  A z  absztrakció absztrakciója...

-  Pontosan, épp ezért ebből a szem
pontból teljesen mindegy, hogy a kalo
taszegi táncban jobbra lépünk-e vagy 
balra. De hát ezen a téren sem egysze
rű a helyzet. Még túlontúl erős a hit, 
amelynek egyébként a komoly politikai 
motivációja is ismert, hogy mi a hatá
ron túli kultúrának az egyetlen letéte
ményese és életbentartója vagyunk! 
Adott esetben ez lehet, hogy igaz. De 
az is biztos, hogy hosszútávon, önma
gában véve ez a nézet nem tudja meg
teremteni azt a közönséget és nyitási 
lehetőséget, amelyre az együttesnek 
szüksége van. így az a tény sem tart
ható sokáig, hogy nem keresünk új pi
acokat, nem keresünk új közönséget, 
nem rendezünk saját előadásokat.

-  M it lehet tenni? Hogyan kezd  
hozzá a m enedzseléshez?

-  Ahhoz, hogy rátaláljunk a megfe
lelő saját útra, először sok mindent el 
kell tanulnunk más néptáncegyüttesek
től. Hisz sokféle út van, nézzük akár 
Román Sándorékat, akár az Állami Né
pi Együttest. De sok mindent el kell ta
nulnunk a klasszikus balettosoktól is. 
Ezt joggal mondhatom, mert saját ze
nekarommal Kiss Jánosékkal, Juronics 
Tamásékkal és másokkal is sokat dol
goztam együtt. Ők már tudnak önálló
an is mozdulni, tudják magukat mene
dzselni. A Honvédban kialakítandó új
fajta szemlélet felmutatása érdekében 
november 30-án szeretnénk olyan saj
tó- és szakmai bemutatót tartani, ame
lyen megmutathatjuk, merre indultunk 
el. A programban újdonságokat szeret
nénk bemutatni, a „kapcsolódó művé
szetek" jegyében, hiszen egy soktago
zatú színház vagyunk.

-  Ez akár szlogenné is válna?
-  Pontosan erre törekszem. „Con

necting Arts" -  ezt a szlogent válasz
tottuk, hisz a magam részéről mindig is 
a kapcsolódó művészetek híve voltam. 
Ez nem azt jelenti, hogy az ebben talál
kozó művészeti ágak -  tánc, ének-ze
ne, színház -  csak egymáshoz való vi
szonyukban létezhetnek (azt végképp 
nem, amitől sokan félnek, hogy zenei 
hegemóniájú együttessé akarom alakí
tani a Honvédőt), de azt bizonyosan, 
hogy épp a Honvéd Együttes predeszti
nált a komplex műfajú előadások létre
hozására, amely a piaci megjelenésünk 
és megerősödésünk egyik útja lehet. 
Az idei Kodály-évben az elmaradt ope
raházi Székelyfonót váltottuk ki a mi 
produkciónkkal. Jövőre -  Novák Ferenc 
rendezésében -  Honegger: Jeanne 
d'Arc című drámai oratóriumát szeret
nénk színpadra állítani, szintén a szer
ző eredeti szándékai szerint.

Kaán Zsuzsa
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INTERJÚ .J'hterjú

„ M EG N Ő TTÜ N  K, DE MÉG
Interjú Zsuráfszky Zoltánnal, az új Honvéd Táncszínház művészeti vezetőjével

Monarchia próbáján dübörög a terem a Sárközi friss 
csárdás lépéseitől, majd a művészeti vezető, kore
ográfus biztatja a 19-20 éves új táncosokat, hogy 

igyekezzenek fölzárkózni az idősebbekhez. Koncentrál
janak a feladatra (lépés, térforma), de leginkább a jó 
előadásmódra, a könnyed és stílusos interpretálásra. 
Megint a zene, javítanak a fiatalok. A zenészek beszál
lingóznak, és a hangfelvétel helyett egyszer csak élő 
muzsikára forognak tovább a táncosok. A teremben tör
tént valami: együtt rezdül minden és mindenki, hogy
nemsokára a színpadon újra egy jó előadás szülessen. ,

-  Egy 25 párból álló új társulat jött 
létre a két korábbi néptáncegyüttesből. 
A Budapest Táncegyüttes -  Molnár Ist
ván, Molnár Lajos, Kricskovics Antal és 
immár 16 éve Zsuráfszky Zoltán vezeté
sével -  2008-ban lenne 50 éves. A Hon
véd Táncszínház pedig, amelyet sok 
más alkotó mellett a legmeghatározóbb 
25 évben 2007. május 31-ig Novák Fe
renc vezetett, nemsokára 60 éves év
fordulóját ünnepli.

E két patinás és külön arculattal ren
delkező táncműhely az Oktatási és Kul
turális Minisztérium döntése értelmé
ben -  a „nonprofit Kft-vé" alakult Hon
véd Együttes keretén belül -  egy régi-új 
táncszínház lett. Miként a gazdasági vi
lágban nagyvállalatok alakulnak át s ol
vadnak össze, itt a két tánckar a zene
karaikkal fuzionált. A jelenlegi költség

vetési helyzetben ez volt az egyedüli 
megoldás a két táncegyüttes tovább
élésére.

-  Természetesen az átalakulás előtt 
sokan találgattak, pánikoltak. -  magya
rázza Zsuráfszky Zoltán. -  Talán más 
„emberük", ötletük volt, de ide tulaj
donképpen nem kellett kitalálni senkit: 
jómagam 1996 óta veszek részt alkotó
társként Novák Ferenc mellett számos 
nagylétszámú, sikeres, közös műsor
ban. Ilyen volt a Keleti táncvihar, a Mil- 
leniumi sokadalom, a Duna rapszódia, 
az Egri Csillagok. 2000 óta a Honvéd 
Együttes Kerepesi úti székhelyén pró
bálunk, hiszen az elvett termeink he
lyett kapott 160 millióból itt épült meg 
az új próbatermünk -  öltözőkkel, iro
dákkal. A Fekete-piros tánc és a ta
vasszal bemutatott Monarchia pedig

már teljesen az én munkám a két 
együttessel közösen.

-  Művészeti vezetőként ezentúl nem
csak a saját volt együttesedért felelsz, 
hanem egy másik táncegyüttesért is. 
Nem nyomaszt ez a feladat?

-  Úgy vállaltam el a művészeti veze
tői posztot, hogy mindazért a hagyaté
kért, amit a Honvéd Táncegyüttes kép
viselt, maximálisan felelősséget vállal
tam. Az, amit Novák Ferenc és Foltin 
Jolán alkotott, továbbra is menni fog! 
Az elmúlt év sikereit: a Bartók műsort, 
a Ki népei vagytok I. és II. fejezetét, a 
Magyar Elektrát, a Széki Rómeó és Júli
át s a mesejátékokat is, az én műveim
mel együtt repertoáron tartjuk.

-  Most az a kérdés, hogy a 11 páros 
„volt" Budapest Táncegyüttes és a 14 
páros „volt" Honvéd Táncszínház a Gá-
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.interjú .INTERJÚ

SOKOLDALÚBBÁ VÁLTUNK! ZZ

zsa és a Hegedős Együttessel hogyan 
tud majd naponta együtt dolgozni? Egy
általán, hogyan határozzátok meg ma
gatokat? Ki kicsoda ezután?

-  Erre még nagyon nehéz a válasz. 
Az biztos, hogy komoly, profi munka 
folyt itt eddig, ezért mindkét együttes
ben tehetséges és fantasztikus tudású 
emberekkel dolgozhattam, és alkotha
tok ezután is. Jelenleg az új Honvéd 
Táncszínház a legnagyobb néptánc
együttes Magyarországon! Az Állami 
Népi Együttes is hasonlóan nagy lét
számú, így ha szükséges, kétfelé tud
nak válni, de a repertoárjuk ugyanaz. A 
miénk azért érdekesebb konstrukció, 
mert egyszerre tudunk jóval több mű
sorból válogatva kétféle előadást pro
dukálni: tematikus-dramatikus néptán
cestet, kamaraműsort, az Élő Martin 
Archívum sorozatot, különböző mese
játékokat.

Az átalakulással nem állt meg az 
élet, a munkánkban nincs törés. A fe
jünk felett zajlottak a tárgyalások, de 
nyáron mégis a Kodály-évfordulóra ké
szültünk a Páva-variációkkal, és őszre is 
két izgalmas bemutató várható. Az 
egyik novemberben a Magyar Carmen, 
Presser Gábor zenéjével, Novák Péter 
rendezésében. Ebben engem is meg
tiszteltek: mint vezető koreográfus vet
tem részt a munkában. A másik egy új 
verses gyerekdarab, Foltin Jolán és No
vák Eszter szerkesztésében és rendezé
sében. Ez decemberre készül el a Hon
véd Alkotói Műhely koreográfiáival. A 
gyerekdarabokra nagyon nagy igény 
van Budapesten és vidéken is. Gondol
junk bele, a Ludas Matyi és a János Vi
téz a '90-es évek elején készült, és má
ig nagy siker, sok helyre hívják. De a vi
szonylag fiatalabb Csipkerózsika és a 
Tündérmese szintén rengeteg előadást 
ért meg. Az ilyen igényes mesejátékok
kal lehet és kell fölnevelni az új néző
ket, hogy aztán eljöjjenek megnézni a 
Kalotaszegi, vagy a Bartók útjain-t is.

-  A Budapest Táncegyüttes nemrég 
érkezett haza egy kínai turnéról. Mik a 
tapasztalataitok ezen a fesztiválon?

-  Nagyon szép sikerünk volt Sang
hajban és Pekingben; ide biztosan 
visszavárják még az új együttes akár
melyik részlegét. Ezért sajnálom, hogy 
akkora csend van körülöttünk: se egy 
komolyabb újságcikk nem jelent meg, 
se a televízió nem adott hírt erről az út
ról. De általában sem kapunk annyi fi-
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gyeimet, mint megérdemelnénk. Az át
alakulásról sem beszélünk eleget. Nincs 
olyan médiahátterünk, mint néhány al
ternatív táncegyüttesnek. Pedig nagyon 
fontosnak tartom, hogy az együttesről 
cikkek, tudósítások jelenjenek meg. 
Örülök, hogy az ország szakmai lapját 
érdekli, milyen munka folyik nálunk.

-  Kikből épül föl az új Honvéd Tánc
színház?

-  Mivel a szeptember 1-én megtör
tént egyesülés előtt páran a távozás 
mellett döntöttek, néhány lány pedig 
szülni ment, szükségünk volt új tagok
ra. Ezért tartottunk egy felvételit, 45-50 
jelentkezővel. A főiskolán frissen vég
zettekkel és a felvételiről fölvett tehet
ségekkel meg tudtam erősíteni a régi 
tánckart. Táncosaim tehát vagy az 
amatőr mozgalomban, vagy a Táncmű
vészeti Főiskolán elsajátított tudást 
hasznosítják.

Gazdag repertoárunkban mindenki
nek megvan a maga dolga. A Monarchi
ában például '48-as katonák ülnek a 
pádon, és énekelnek. Máskor az Izsó 
Miklós-szobrok elevenednek meg egy 
humoros képben. Az ilyen feladatokat a 
fiatalok nem tudnák megfelelő gesztu
sokkal úgy előadni, ahogyan az évtize
dek alatt kiérlelődött „öreg honvédo- 
sok", akik szívvel-lélekkel alakítanak, 
de már a jelenet elkészítésekor is szíve
sen segítettek. Amíg ezek a táncosok a 
szakmai nyugdíjat el nem érik, addig 
igyekszem nekik való feladatokat kita
lálni, és föl sem merül bennem, hogy 
rájuk nincs szükség. De mivel a táncos 
szakma leginkább fiatalokból áll, ezért 
nagyon oda kell figyelni az új nemze
dékre is, fokozatosan terhelve őket.

-  A két együttes vajon mikor áll 
össze eggyé?

-  Szerintem már az is csoda, hogy az 
új együttes a sok változás és trauma el
lenére egyáltalán üzemel. A múltban 
mindig is híresen nagy terhelés alatt állt 
mindkét tánckar. Próba, felkészülés, 
bemelegítés, előadások -  évi 80-100 al
kalom karonként! De mondhatom, 
igyekszem szeretettel, egymás iránti 
nyitottsággal eggyéolvasztani ezt a két 
csapatot. Eddig is elmentünk egymás 
előadásaira, megnéztük egymás mun
káit, most pedig már együtt vagyunk 
jelen két nagyszabású előadásban (Fe
kete-piros tánc, Monarchia), sőt az Egri 
Csillagok esetében is együtt osztozunk 
a sikerben.

Napi próba szinten a két repertoár 
miatt természetesen más a két tánckar 
munkatempója, munkastílusa, de a kö
zeljövőben szeretnék heti 2-3 közös 
próbát is tartani. A „volt" Honvédnél új 
fiatalember a tánckarvezető: Lengyel 
Szabolcs, aki Makovinyi Tibortól most 
vette át a feladatot. Tibor évekig na
gyon színvonalasan végezte ezt a mun
kát, de a jövőben „csak" táncosként tel
jesít. Emellett az én munkámban is 
hasznos segítőtárs, és az új tánckarve- 
zetőnek is segít. Valach Gábor vezeti a 
„volt" Budapest Táncegyüttes részlegét, 
Fitos Dezső az autentikus műsorok lét
rehozásában segít. Vincze Zsuzsa, fele- 
ségem-munkatársam a jelmezekre, az 
előadások kivitelezésére, a női táncka
rokra ügyel.

-  Külső fellépéseket, megbízásokat 
vállalhatnak-e a táncosaid?

-  Örülök, ha a táncosaimat különbö
ző helyekre hívjak fellépni (pl.: Lippai



INTERJÚ________  ________________- i n t e r jú
Andrea Lorca-műsorába), koreografál- 
ni és színvonalas amatőr együtteseket 
vezetni. Ez azt jelenti, hogy jók. Ez a 
csapat egyébként is nagyon belefolyik 
az amatőr együttesi világba. A fiatalok 
hétvégenként visszajárnak régi együt
teseikbe, az idősebbek már saját 
együttest vezetnek. A táncosaim 
„ezerrel" dolgoznak, szakmai elhiva
tottságból, de mondjuk ki, anyagi 
megfontolásból is, mert valamiből meg 
kell élniük, azon túl, hogy a tánc az 
életük. Sajnos, hihetetlenül keveset 
keresnek, pedig nagy részük diplomás 
táncművész és táncpedagógus. Töb
ben most folytatnak főiskolai, egyete
mi tanulmányokat, hogy később vala
milyen más végzettségük is legyen. 
Őket is maximálisan támogatom. De 
először a fizetéseket szeretném rendbe 
tenni.

-  Van erre valami ígéret, garancia?
-  Nincs. Sőt, az újonnan felvetteknek 

csak kéthetes, egyhónapos szerződést 
tudtunk nyújtani, mert amíg ez az át
alakulás -  várhatóan januárra -  nem 
fejeződik be jogi és gazdasági értelem
ben is, addig teljesen bizonytalan az 
anyagi helyzetünk. Elsődleges dolgom 
tehát a bérkorrekció. És nem úgy, hogy 
akinek több van, attól elveszek, hanem 
hogy a képtelenül kevés -  10 év tánco
lás után bruttó 125 ezer forintos - bére
ket fölemeljem. Mert ebbő, nem lehet 
megélni, és anyagi gondokkal az elért 
magas művészi színvonalat sem lehet 
tartani. Több évbe-évtizedbe került, 
míg táncosaim kiképezték és kiérlelték 
magukat. Művészi szintjüket jelzi, hogy 
a tökéletesen birtokolt magyar néptán
cok mellett például a Monarchiában 
morva/lengyel/osztrák/cigány/zsidó tán

cokat táncolnak, a Duna Rapszódiában 
a Duna-menti népek táncai közt bol
gárt, az Egri Csillagokban török harci 
táncokat adnak elő. Akárkit szerződtet
ni, és 5 ilyen típusú műsorba bedobni 
nem lehet. Ezekben a produkciókban 
évek munkája rejlik!

-  A Honvéd Együttes és benne a 
Táncszínház neve azt sugallja, hogy 
minden gazdasági megvonás ellenére a 
Honvédség nem engedte el az együttes 
„kezét".

-  A Honvédség továbbra is szponzo
ra a Honvéd Együttesnek. Ezután is ka
punk felkérést kisebb-nagyobb előadá
sokra, akár NATO-beli országokba, köz
ponti intézményekbe is, melyeket szí
vesen teljesítünk. Férfitáncokat, kato- 
natoborzókat vagy színes néptáncszvi
teket több műsorunkból is tudunk igény 
szerint összeállítani. Emellett a Nemzeti 
Táncszínház számít a műsorainkra a 
MÜPA-ban és a Várban egyaránt. Meg
maradt buszparkunknak köszönhetően 
továbbra is tudunk vidékre járni. Sajnos 
az átalakulás nyomán műszaki sze
mélyzetünk is megfogyatkozott. Több 
öltöztetőre, világosítóra és hangosítóra 
is szükségünk lenne.

-  Mik a közeljövő feladatai, tervei?
-  A már említett két új bemutatót 

megelőzte a Páva variációk című mű
sor, amely a Zempléni Fesztivál szá
mára készült a Dohnányi zenekarral, 
és új igazgatónk: Hollerung Gábor ve
zényletével. (Tavaly Makrokozmosz cí
men egy Bartók-műsort is készítet
tünk.) A zenekarral való további 
együttműködést is érdekes útnak tar
tom. Akár már jövőre születhet egy új 
Carmina Burana, amelyet 200 fős kó
rus gazdagítana.

Egyébként nehéz a mi nagy létszá
munkban föllépni: nem túl sok olyan 
színpad létezik Magyarországon, ami 
alkalmas erre. Leginkább a nagy sza
badtéri rendezvények és a Tavaszi 
Fesztivál vendégei lehetünk. A felké
résekre viszont gyorsan és nagyon 
széles skálává, tudunk reagálni. Nem 
titkolt vágyam -  a tavalyi Árpád népe 
produkció után -  hogy a jubileumi Ist
ván a királyt is én koreografálhassam 
a táncosaimra. Annak idején Novák 
Ferenc készítette a koreográfiát, és 
magam is táncoltam benne. Szép át
ívelés lenne 1983-ból 2008-ba, ha mi 
csinálhatnánk. 2010-ben a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon pedig nagy ál
momat, a Dózsa-előadást valósíta
nám meg. Erre már ígéretet is kap
tam.

-  Mi lesz a legközelebbi külföldi tur
né?

-  November 17-én Kassára me
gyünk a Monarchiává]. Amikor a múlt
ban felléptünk a Felvidéken, a Vajda
ságban, Erdélyben, Ukrajnában, na
gyon figyelték, milyen nálunk egy folk
lórműsor szerkezete, szcenikája stb., 
mert ez művészileg nekik is példaként 
szolgált. Remélem, a határon túli ma
gyarok továbbra is szeretettel fordulnak 
munkáink felé, hisz az ottani együtte
sek mindannyian egy-egy mérvadó ha
zai profi együttest követnek.

Abban is bízom, hogy a nagyvilág 
határtalan érdeklődése sem hagy majd 
alább: az eddigi európai, brazíliai, ame
rikai, japán és kínai turnék sikerei bizta
tóak. Hiszen mi továbbra is működünk, 
csak egy kicsit megnőttünk, de még so
koldalúbbá váltunk.

Truppéi Mariann



EuróPAS-dúas: Cserta J ózsef
____________ . / n t e r j u ___INTERJÚ

„ A  t á n c m ű v é s z e t b e n  a k la s s z ik u s  b a le t t  a  le g n e h e z e b b ! "
(Az alábbi interjú lapunknak az EuróPAS Magyar Táncdíjhoz tartozó médiaajándéka. - A szerk.)

Í
 Magyar Nemzeti Balett egyik vezető szólistája Forgách^ 

József növendékeként végzett a Magyar Táncművé
szeti Főiskolán, ahol a Don Quijote-pas de deux-vel 
diplomázott 1992-ben, és rögtön a Magyar Állami Opera

ház tagja lett. Ezt a virtuóz demikarakter szerepet évekkel 
később, a balettegyüttes Don Quijote-előadásában is nagy 
sikerrel táncolta. A klasszikus balettrepertoár számos fér
fi főszerepe után, Pártay Lilla: Elfújta a szél című balett
drámájában formálta meg a puritán Ashley figuráját -  
intenzív, kifejező mozgással és sokszínű arcjátékkal.

Cserta József egyre érettebb táncos: alkatilag, technikailag 
és színészileg is. 2000-ben Harangozó-díjjal és Oláh Gusztáv 
plakettel tüntették ki. (a Szerk.)

-  Pártay Lilla korábban is fontos szerepekkel bízta 
meg, és idén márciusban a legújabb Pártay-darabban lé
pett színpadra: Ashley-t alakította az Elfújta a szél című  
háromfelvonásos balettdrámában. Ashley a táncművet 
ihlető regény egyik legbonyolultabb karaktere, és a 
balett egyik kulcsfigurája is egyben. Volt-e már ehhez 
hasonlóan komoly színészi feladata a pályája során?

-  Egy szólista képességű balett-táncos a pályája ele
jén főleg romantikus és klasszikus darabokban kap fő
szerepeket, mint a Giselle, a Csipkerózsika, A hattyúk 
tava és A diótörő. Ha ezekben beválik, és idősebb lesz, 
akkor lehetőséget kaphat arra, hogy cselekményes, 
drámai szerepekben is kipróbálja magát. Én is végigjár
tam ezt a sort, sőt, nekem az angol balettvígjáték: A 
rosszul őrzött lány férfi főszerepe is megadatott. Ké
sőbb, ahogy idősebb lettem, Vronszkij szerepét is el
táncolhattam az Anna Karenina-ban. De Pártay Lilla ko
reográfiáján kívül említhetném Seregi László Spartacus 
című balettjének Crassus-át, a Rómeó és Júliájában 
Mercutiót, vagy Rudolf trónörökös szerepét a Mayer- 
lingben. Ezek szintén igen összetett, komoly szakmai 
kihívást jelentő karakterek.

-  Ashley bizonytalan, kialakulatlan ember, akit a folya
matos útkeresés jellemez. A feleségét is megcsalja. En
nek ellenére nem negatív figura. Egészen a darab végéig 
ő  a legfontosabb férfi a hősnő: Scarlett életében. Hogyan 
készült fel a megjelenítésére?

-  Nagyon sokat segített Pártay Lilla, aki már évek óta 
foglalkozott ezzel a bemutatóval, és pontosan ismerte az 
egyes jellemeket. A figura tényleg bonyolult és összetett, 
hiszen mindkét női főszereplő, Melanie is, Scarlett is őt 
akarja. Sőt, Scarlett halálosan szerelmes belé, és csak a 
darab legvégén jön rá, hogy mégis inkább Rhett Butler-t 
választaná. Ashley iszonyatosan becsületes, neki Melanie

a felesége, akit nem akar megcsalni, de Scarlett-et is 
szeretni, és ettől folyamatosan őrlődik.

Ráadásul Ashley nem olyan férfias karakter, mint Rhett 
Butler. Ő sokkal lágyabb, finomabb, lelkiismeretesebb tí
pus. Mikor elkezdtük a próbákat, akkor annyira nem örül
tem, hogy én leszek Ashley; jobban szerettem volna 
Rhett Butler-t alakítani. De aztán rájöttem, hogy ez is 
egy nagyon érdekes szerep, ami szintén közel áll hoz
zám, tehát lehet, hogy Pártay Lillának volt igaza, és ne
kem ez a megfelelőbb.

-  Ashley jellem e a pás de deux-k alatt formálódik, és 
ekkor látszik legjobban a két nőhöz való viszonya is. 
Technikailag mennyire jelent kihívást ez a szerep?

-  A pás de deux-k a kulcspontjai a darabnak. Bennük 
érvényesül leginkább a négy főszereplő jellemábrázolása.

Összesen 8 komoly pás de deux-t táncolok, ami na
gyon sok. Máskor már 4 pás de deux esetén is azt szok
tuk mondani, hogy „kitöltik az egész előadást". Persze 
vannak közöttük könnyebbek is, de ötről elmondhatjuk, 
hogy technikailag is roppant nehezek. Ezen kívül még 3 
szólóvariációt is táncolok. Tehát Ashley fizikailag is ab
szolút kihívás: komoly megterhelést jelentő szerep.

-  Négy éve nyilatkozott legutóbb a Táncművészetnek, 
és akkor egy kicsit szkeptikusan látta a klasszikus balett
művészi pályát, mert, mint mondta, kevés fiatalt vonz ez 
a szakma. Mára változott a helyzet?

-  Sajnos, még mindig elég szkeptikusan látom a prob
lémát. Nagyot változott a világ az elmúlt 10 évben, és a 
művészetekre nem jut elég idő. Pontosabban inkább csak 
a divatos művészeti ágakra jut. Sajnos a klasszikus balett 
nem tartozik ezek közé. Sokan szívesebben mennek egy 
kortárs táncestre a Trafóba.

-  Miért divatosabb a Trafóba járni, m int az Opera
házba?
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-  Ez szerintem egy olyan tendencia következménye, 
amit sajnos, nem mi irányítunk. Ahhoz, hogy valaki sze
resse és értse a klasszikus balettet, abban el kell mélyül
nie, és az illetőt gyermekkorától kezdve rá kell szoktatni 
arra, hogy igenis érdemes elmenni az Operaházba egy 
klasszikus balettelőadásra. Erre nevelni kell az embere
ket. Sajnos, úgy látom, hogy manapság éppen erre nincs 
elég idő, és nincs is elég igény. Az Operaházat persze 
mindig meg fogja tölteni nézővel a klasszikus balett, mert 
biztos, hogy mindig lesz egy olyan közönségréteg -  a kül
földi turistákról nem is beszélve -, amelyik fogékony és 
kíváncsi erre. Félreértés ne essék: én nem vagyok a 
kortárs balett vagy a kortárs tánc ellen. De ha valaki jó 
kortárs táncos akar lenni, akkor annak is nagyon komoly 
képzettségre kellene szert tennie. Ugyanakkor létfontos
ságú, hogy klasszikus balett-képzettsége is legyen -  épp 
a tiszta vonalak, formák és a színvonalas interpretáció 
miatt. A mai napig azt vallom, hogy a táncművészetben a 
klasszikus balett a legnehezebb. Talán ezért is választják 
kevesebben, mert itt a csiszoltságért, a minőségért való
ban meg kell dolgozni.

-  Idén májusban tüntették ki a Táncművészet című fo
lyóirat szakmai díjával, az EuróPAS Magyar Táncdíjjal. 
Mit jelentett ez a díj az ön pályáján?

-  Számomra minden díj nagy megtiszteltetés, hiszen 
nem vagyok elhalmozva velük. De gyakran lehet hallani, 
hogy egy kitüntetés nem mindig teljesítmény- és érték-, 
hanem kapcsolatrendszer-függő dolog. Ebben a díjban az 
a jó, hogy ez nem ilyen! Ez tiszta tudott maradni! Az Eu- 
róPAS-díjjal nem jár anyagi juttatás, vagy magasabb 
nyugdíj utána. Épp azért tartom nagy értéknek az Euró- 
PAS-díjat, mert ezt tényleg egy független, szakmai zsűri

ítéli oda, minden évben, mindenféle lobbizástól mente
sen. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős 
kitüntetés a számomra.

-  Tudni kell, hogy táncos pályája mellett nagyon jó  üz
letember is, hiszen évek óta vezeti a Sansha nevű, tánc
kellékeket forgalmazó cégét. Ez a pálya olyan rövid, hogy 
a kb. 45 éves kor már egy végső szakaszát jelenti. Mit 
kellene tenniük a táncosoknak azért, hogy az életük ne 
törjön derékba, amikor szakmai karrierjük véget ér?

-  Ez egy nagyon nehéz, de nagyon időszerű kérdés. 
Válaszolhatnám, hogy időben el kell kezdeni gondolkodni 
a jövőn, de ez azért nehéz, mert a táncos hivatás egész 
embert kíván, nem nagyon fér bele más. Én sem egyedül 
vezetem a céget, hanem az egyik kollégámmal, Andrea 
Merloval. Egyedül képtelen lennék rá, mert nincs időm és 
nincs energiám ahhoz, hogy a próbák s az előadások után 
még ezzel is foglalkozzam. Ketten azért könnyebb, így 
megoszlik a munka. Szerintem 30 évesen mindenkinek 
keresnie kellene egy olyan továbblépési lehetőséget, egy 
olyan egzisztenciát, amivel fokozatosan, 10-15 év alatt 
átképezheti magát valami másra. Talán segíthetne, ha ki
dolgoznának egy szisztémát arra, mi legyen ezekkel az 
emberekkel. Talán be lehetne vonni egy biztosítót.

-  Erre mondják, hogy életpálya modellt kell kidolgozni.
-  Igen, ahhoz, hogy váltani tudjanak. Nyugat-Európá- 

ban több megoldás is ismert. Például egy bizonyos kor 
után a táncosok kapnak egy összeget, amit korábban ők 
fizettek be. Ezzel segítik az átképzésüket, mert 45 éve
sen az ember még fiatal. Ezzel a problémával is tudato
san kellene foglalkozni.

-  Önnél a Sansha létrehozása mennyire volt tudatos?

-  Andrea Merlo és én sok mindennel próbálkoztunk -  
főleg kereskedelemmel -, de nem nagyon értettünk hoz
zá. Ezért azt mondtuk: miért ne foglalkozzunk azzal, ami
hez értünk, és amiből hiány is volt Magyarországon. Tudni 
kell, hogy amikor elkezdtük a Sansha-t, akkor még nem 
nagyon volt jelentős „balett márka" a magyar piacon. Fel
vettük a kapcsolatot az anyacéggel, ahonnan pozitív 
visszajelzést kaptunk, és elkezdtük, először csak kicsiben. 
Később magyarországi importőrök lettünk, és 3-4 év után 
meg tudtuk nyitni az üzletet. Biztosan lehetne jobban, 
sőt, gyorsabban is haladni, de közben mi folyamatosan 
balettozunk. Még szerencse, hogy ez olyan kereskedelmi 
ág, amely nem kíván iszonyatos versenyképességet, mint 
a számítástechnika. Ez egy lassú, de biztos üzletág. Ezért 
vágtunk bele, és úgy tűnik, jól is gondoltuk.

-  Lát benne perspektívát?
-  Abszolút, hiszen évről évre növekedünk. Biztos, hogy 

nem fog mind a 10 millió honfitársunk táncolni, tehát lesz 
egy limit, ahol vége. De gondolkozunk a továbblépés le
hetőségén, és már más országokban is megvetettük a lá
bunkat.

-  És hogyan látja saját szakmai jövőjét? Szeretne ba

lettmester lenni, vagy főállású üzletember lesz?
-  Jelenleg úgy tűnik, hogy nekem is az üzlet a jövőm, 

hiszen már 35 éves vagyok. Valószínűleg ezt a vonalat 
folytatom, mert rengeteg energiát öltem már bele, és úgy 
látszik, megéri, ezért nem lenne értelme abbahagyni. 
Ahhoz, hogy balettmester legyek, egyelőre még nem ér
zek magamban ambíciót. Persze sosem lehet tudni. Gye
rekekkel nem hiszem, hogy tudnék foglalkozni, hozzájuk 
nincs elég türelmem. Viszont el tudnám képzelni, hogy 
felnőtt táncosokat készítsek fel egy-egy konkrét darabra. 
Ez majd elválik, a feladat úgyis adja magát.

Kálmán Tamás
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EuróPAS-díjas: J uronics Tamás
„Szeretek meglepetéseket okozni!"
(,4z alábbi interjú lapunknak az EuróPAS Magyar Táncdíjhoz tartozó médiaajándéka. - A szerk.)

Í
20 éves Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, 
aki idén ősztől a Magyar Táncművészek Szövetsé
gének elnöki tisztét is betölti, nemzetközileg elis
mert előadó és alkotó. Számos díjat nyert itthon és 

külföldön, sok kitüntetése van, közülük néhány: Ha- 
rangozó-díj, EuróPAS Magyar Táncdíj, Érdemes mű
vész kitüntetés. Nevéhez több mint 40 koreográfia fű
ződik. Együttesének két évtizedes jubileumát köszön
tendő kettős premiert tartott társulatával a minap a 
Művészetek Palotájában, a Fesztivál Színházban. A 
Hattyúk tava mai változatát a gyerekek és a felnőttek 
számára is elkészítette.

Imre Zoltán: Vonzások és változások 
Juronics Tamás és 
Prepeliczav Annamária

■



INTERJÚ

- Én magam nem vagyok egy visszaemlékezés típus. 
És fatalista sem vagyok: nem hiszek abban, hogy sor
sunk előre meg van írva. Ezért nagyon erősen, legin
kább a jelenre koncentrálok. Hosszútávra sem szoktam 
nagyon tervezni. De egy ilyen évforduló jó alkalom arra, 
hogy visszatekintsünk, értékeljük az elmúlt időt. A 20 
év kapcsán talán végiggondolhatjuk, mit is tettünk le az 
asztalra. • I 1 i

- Szegedi Balett néven alakult a társulat 1987-ben. 
Ezt örököltük mi meg '93-ban, és azt gondoltuk, hogy 
a már befuttatott nevet nem szabadna eldobni, főleg, 
hogy hagyománya volt akkoriban ennek, ugye: Pécsi 
Balett, Győri Balett, Szegedi Balett. De hogy kicsit 
markánsabban jelezze azt a táncszínházi irányt, amit 
mi szeretnénk képviselni, beillesztettük a Kortárs szót. 
E kissé fura jelzős szerkezet mára már karakteresen 
fémjelzi társulatunk munkáját. Mostani bemutatónk
kal, a Hattyúk tava mai átiratával pedig egészen közel 
kerültem e megfogalmazáshoz. Hiszen egy nagyon is
mert klasszikus balettet, Csajkovszkij nagyon ismert 
zenéjére, átformálni mai nyelvezetre, a tánc egy mai 
formájára, s ugyanakkor olyan gondolatmenetet kiala
kítani, amely eljut egy furcsa pszichoanalitikus elem
zésig, mindez, azt gondolom, a kortárs táncszínházi 
vonulathoz sorolja majd ezt a művet.

- Képzettség szerint valóban akkor még jó páran a 
néptánc felől érkeztünk, de ez már elmúlt. Én például 
néptáncosként nem is működtem, és a néptáncot nem 
is fogalmazom bele a darabjaimba, ha csak nem ritmi
kájában, valamiféle súlyosságában. Nyilvánvalóan a 
későbbi tapasztalataim, akár a Limon- vagy a Cun- 
ningham-technika, amit tanultam, de még erősebben 
a saját testemből érkező szabad és sajátosan egyedi 
nyelvezet az, szerintem, ami meghatározza koreográ
fiáimat. Néha szeretnék is ettől szabadulni, hogy ne 
ismételjem önmagamat.

Ilyen alkalmakra kiváló az, ami most történt, hogy 
a Hattyúk tava kapcsán egy kicsit a klasszikus balett 
elemeit, annak formanyelvét tudtam átértékelni, azzal 
játszadozhattam, annak bizonyos mozdulatait hasz
nálhattam egy másfajta úton.

- Most a Hattyúk tavához is remek táncosokat talál
tam. Itt van mindjárt a két főszereplő: Haller János, 
aki pár éve tagja társulatunknak, s egyébként külsejé
ben hasonlít is hozzám. Ő is két méter magas, kopasz 
fiatalember. Igen tehetséges, nagyon szeretek vele 
dolgozni. A női főszereplő, vendégként, Jónás Zsuzsa, 
aki Franciaországban élt sokáig, előtte Földi Béla nö-

Juronics-Bartók:
A csodálatos mandarin
A címszerepben:
JuroníCS Tamás Fotó: Révész Róbert

vendéke is volt. Magas, vékony, egészen elképesztően 
plasztikus mozgású táncosnő. Visszatérve rám, hát 
igen, én magam is sajnálom, hogy a színpadi létem 
erősen háttérbe szorult. Ez egyrészt köszönhető an
nak, hogy 38 éves elmúltam, tehát már nem könnyű a 
mindennapi munkában táncosként részt vennem; más
részt az alkotói és a rendezői teendők annyira leköt
nek, hogy nincs időm s energiám arra, hogy csak ma
gamra, a testemre koncentráljak. Naponta amúgy is 
dolgozom, amikor koreografálok. Ilyenkor meg is mu
tatok mindent, a legtöbbször százszázalékos intenzi
tással, bár szerepek nélkül is nagyon jól érzem ma
gam. Mégis, azért úgy érzem, még alkalmas vagyok a 
táncra; még nem szeretnék lemondani a színpadról. 
Persze az nem lenne jó, ha úgy kellene lelökni onnan, 
mert már rossz rám nézni. De ki tudja, lehet, hogy 
majd valakitől kapok egy érdekes feladatot, és egyszer 
csak átalakulok színésszé. Még biztosan meg fogom 
találni valahol az utamat, mint előadó.

- Folyamatosan változik a világ körülöttünk, nyil
vánvalóan mi is változunk. Mégis, így visszatekintve, 
azt látom, hogy az eredeti, Imre Zoltán által megfogal
mazott szándék, az ő szellemisége mint örökség meg
maradt bennünk. Az ő nyitottsága, kísérletező kedve, 
ugyanakkor mégis csak a stabil profizmusra, állandó 
minőségre való törekvése is része a társulat mai arcu
latának. Az én műveim, mint minden alkotóé, hol job
bak, hol rosszabbak, de nyilván van egy folyamatos íve 
az 1993 óta tartó közös munkának. Lehet sejteni, mi 
lesz a következő állomás. Noha szeretek meglepetése
ket is okozni. Olyan darabokkal előállni, amelyek új- 
szerűek, tehát formailag, zeneileg vagy a szerkesztés-



Jíiterjú
ben valami újat tudnak mutatni belőlem. A gondolata
imból. A Hattyúk tava újdonság, hiszen egy klasszikus 
balett modern verziója, ugyanakkor pedig a nálam 
megszokott mozgásrendszert alkalmazzuk. Ez nagyon 
jól tetten érhető például a hattyúk karakterének kiala
kításánál. Ezért azt gondolom, ez egyfajta keveréke 
eddigi munkásságomnak. Egy kicsiszoltabb irányvo
nal.

- Természetesen. A történet nagyon alkalmas a két
féle változatra. Erős benne a mesei vonulat, ami a fel
szín, a gyerekek számára értelmezhető olvasat. A for
dulatokban gazdag történetben jelen van a szerelem, 
valamint a jó és a rossz harca. A felnőtt verzió inkább 
egy pszichoanalitikus elemzés. Netán „pszicho-horror". 
A mélyére nézve a dolgoknak, az a fajta szimbolista 
megközelítés, ami szerint a hattyúk a Herceg fejében 
létrejövő vízió megtestesülései. Én, mint férfi alkotó, 
nyilvánvalóan, nagyon erősen a főszereplő, a Herceg 
motivációira, szorongásaira, szexuális elfojtásaira va
gyok kíváncsi a darabban. Egy nagyon erős anya-ka
rakter van jelen az előadásban. Szerencsémre Uhrik 
Dóra, a Pécsi Balett hajdani nagy sztárja vállalkozott a 
szerepre.

- Az mindig relatív, hogy mihez képest kicsi vagy 
nagy egy társulat. Bizonyos darabokhoz vagy színpadi 
méretekhez pont elegendő. A Hattyúk tavánál éppen
séggel megszokhatta a néző, hogy óriási hattyúsereg 
van a színen, huszonnégy hattyú egyszerre táncol, an
nak valóban gyönyörű a látványa. Nekem kisebb lét
számmal kellett ezt megoldani, s egy másfajta gondo
lattal. A Fesztivál Színház nagy színpadát ráadásul

- Többnyire jelentkeznek. A mostani társulatom na
gyon fiatal. Néhány éve dolgozom velük. Az átlag életkor 
22 év. Vannak idősebb tagok is persze, nagyon jól tudunk 
ebben a felállásban működni. Milyen érdekes: visszate
kintve erre a húsz évre, a mostani táncosaim nagyjából 
akkor születtek, amikor a társulatunk. Számomra is más
fajta pozíció a mostani, a kezdetekhez képest. 24 éves 
voltam, amikor átvettem a vezetést; az akkori táncosaim 
velem egyidősek, vagy nálam idősebbek voltak. Ma már 
más időket élünk. De mindig jönnek tehetséges fiatalok, 
akiknek tetszik ez a fajta munka, úgyhogy tudok közülük 
válogatni. így alakul időről-időre a csapat.

- Idén is repertoáron tartjuk a tavaly bemutatott 
Huszadik század  című darabot, amely igen közel áll a 
szívemhez. Új típusú produkciónak értékelem: a ma
gyar huszadik század egyfajta nagyon szürreális, 
absztrakt olvasatának. S nagyon szeretem a Bartók, 
Ligeti, Eötvös zenéjéből álló zenei szerkezetet, ami je l
lemzi a darabot. A Szentivánéji álom  című előadásun
kat mind a Nemzeti Táncszínházban, mind Szegeden is 
játsszuk. Mint slágerdarab, továbbra is repertoáron 
marad a Homo Ludens. Mivel vicces előadás, rendkívül 
népszerű. A Carmina Burana pedig addig lesz műso
ron, ameddig igény van rá, s úgy tűnik, mindig van rá 
igény. Új bemutatóra is készülünk az évad második fe
lében. Szeretnék fiatal alkotókat felkérni, s velük egy 
vegyes estet létrehozni. Úgy vélem, a társulat számára 
érdekes lesz egy másfajta munkában részt venni, no 
meg én is szeretném látni, hogyan alkotnak a fiatal ko-
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XV. V ilágsztárok az Operában
N e m z e t k ö z i  b a le t t g á la  a g y e r m e k e k é r t  IX .  2 2 .

„Többségben lesz a modern, a klasszikus pedig mind mestermű" -  ígérte Pongor 
Ildikó a XV. Világsztárgála az Operában sajtótájékoztatóján, és úgy is lett. Még 
akkor is, ha az egyik balerina a gála előtt néhány nappal lesérült, és helyette a 
„második vonalból" jött el a kolléganője -  aki viszont megnyerte a kritikusok dí
ját! Vajon milyen lehet Dél-Koreában az „első vonal"?

Jól emlékszem a Béke Szállóban 
megrendezett első sajtótájékoztatóra. 
1993-at írtunk. Az operaházban a kül
földi balettcsillag-vendégjárás rend
szerváltás előtti kora lezárult; erre 
pénz és igény a kulturális kormányzat 
részéről akkoriban nemigen termett.

De íme, itt van hat balettomén. Egy 
Kanadát megjárt üzletember: Szuhay 
Lajos és felesége: Judit, itt van a tán
cos világsztár ifj. Harangozó Gyula, 
választott „adjutánsa", az operaházi 
balettegyüttes szólistája: Jezerniczky 
Sándor, továbbá a balettművész-há- 
zaspár: László Péter és felesége, a 
Kossuth-díjas Pongor Ildikó. Ezek a 
kedves őrültek ott ülnek a CEO-asztal- 
nál, és naivul elmesélik, hogy -  a ka
nadai Etoile-Gála mintájára (amelyen 
évről évre, jótékony céllal, a balettvi
lág csillagai lépnek fel Montreálban és 
Torontóban, köztük Pongor Ildikó is, 
onnan a tapasztalat!) -  ezentúl ilyen 
gálát akarnak rendezni Budapesten! 
Ezért ők hatan ezentúl felkérik és ide
utaztatják a világ legjobb táncosait, 
legalább nyolcat-tizet évente, hogy a 
magyar közönség naprakész legyen az 
aktuális balett-trendekben. Sőt, a vál

lalkozók figyelmét is szeretnék felhívni 
a táncművészetre, s mellette a gyer
mekegészségügy (akkor is, azóta is 
megoldatlan) anomáliáira.

Kezdeményezésüket egyrészt ma
gától értetődőnek és aktuálisnak tar
tottam, másrészt hitetlenkedve hall
gattam. Persze büszke voltam rájuk, 
mert ilyen magánvállalkozás -  kis ha
zánkban táncra, sőt, balettra -  mind
addig még soha nem jött létre. (Soha 
senkinek nem is jutott az eszébe.) 
Annak is örültem, hogy e gála kap
csán Budapest is beállhat azon váro
sok közé, ahol -  számos nemzetközi 
műhelyében a világnak -  hasonló gá
lákat rendeznek.

De aggódtam is: vajon találnak-e 
elég szponzort? Vajon valóban létez
nek a felemlített „5 csillagos" nemzet
közi-baráti táncos kapcsolatok? És 
van-e annyi régi, sőt, lesz-e majd 
annyi új, amennyi évről évre szüksé
geltetik? Azután már az első gálán ki
derült: felesleges az aggodalom, mert 
mindnyájan tudták, mit vállaltak. Az 
évek során pedig, a 15 gálán össze
sen „4 kontinens 72 együtteséből 159 
balett és 60 néptáncművész, valamint 
110 növendék lépett fel. Olyan orszá
gokból, mint Anglia, Ausztrália, 
Ausztria, Brazília, Dél-Korea, Fehér- 
Oroszország, Franciaország, Hollan
dia, Horvátország, Japán, Kanada, Kí
na, Kuba, Macedónia, Magyarország, 
Németország, Olaszország, Oroszor
szág, Portugália, Spanyolország, 
Svájc, Svédország, Szlovákia, Ukraj
na és az USA." -  olvasható az idei 
műsorfüzet szórólapján.

1993 óta a Világsztárok az Operá
ban sokak szemében luxus lett; szá
momra páratlanul rangos kulturális 
eseménnyé vált, és évről évre az is 
maradt. A balettművészet koronája.

* * *
Az idei előadás ismét igazi ékszer

ként ragyogott, és drágakövek csil-
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lógtak benne. Vegyük sorra őket: a 
jubileumi gálát Vaganova-Drigo: Dia
na & Acteon pás de deux-]e kezdte; 
nehézségi fokát tekintve akár záró
szám is lehetett volna. A kínai Liao
ning Bal let párosa: Miss Yun Wang és 
Mr. Yang Jiao elfogódottság nélkül 
tett eleget e hálátlan feladatnak. A 
plasztikus adagio után, a férfivariáció-



nál elkápráztatott a virtuozitás, a női 
variációban Miss Yun Wang dinamiká
ja, remek ritmusa. Harmonikus, pár
huzamos vonalaikkal az érzelemkife
jezés minden lehetőségét megragad
ták. (1) • A korábbi világsztárgálák 
emlékezetes párosa (1993, 1995, 
2005) A hattyúk tava egyik gyöngy
szemét, a Fehér pás de deux-t adta 
elő újszerű, modern verzióban, Talál
kozás egy hattyúval címen. Fantaszti
kus előadóművészek mindketten: 
Anik Bissonnette, a Les Grands Bal
lets Canadien sztárja és partnere: 
Mario Radacovsky, aki évek óta nem
zetközi művész.

Az ő koreográfiájával, mezítláb 
táncolták e „majdnem-persziflázst". 
Anik kis fehér alsóneműben jelenítet
te meg a Hattyút. Párja úgy emelte, 
mint egy babát. A sok talpas-térdes 
játék mellett tetszett, hogy a Csaj- 
kovszkij-zenére készült koreográfia 
nem vulgárisán, nem mechanikusan 
követte a melódiát. A dallamvezetés 
„látványa" mégis megjelent a lendíté
sekben; a zenei ívek a női lábak ívei
ben. A férfi szinte mindvégig hordozta 
a nőt, felgörgette a vállára, és elrin
gatta. Ő meg fehérségével villant ki a 
kezei közül. Az interpretáció -  a kore
ográfiával teljes szinkronban -  egy
szerre volt szellemes, de finom és 
éteri is. Épp ezzel a képességgel nyű
göztek le már évekkel ezelőtt, különö
sen Anik Bissonnette. Ők olyan 
klasszikus tudású modern táncosok, 
akiknek testén kivételes formai szép
séget ölt magára a modern vagy 
kortárs technika. (2)

• Harmadikként egy szóló követke
zett: S. Bondur -  A. Piazzolla: Rende
ző  című száma Ivan Vasiliev, a Moszk
vai Nagyszínház művészének előadá
sában. Ivan a „nagy" Vlagyimir Vaszil- 
jevnek csak névrokona, de valójában 
méltó utóda! Még akkor is, ha ez a 
szóló nem volt egészen érthető. Lát-
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szott persze, hogy valamin töpreng, 
vagy valakit utánoz, de táncában in
kább a ragyogó smetterlingek, a nyol
cas tourok, a levegős spárga-ugrások 
voltak a fontosabbak, mint a sztori. 
Tehetségével mégis óriási sikert ara
tott. • Táncát a gála egyik fénypontja: 
a Balanchine-Csajkovszkij: Pás de 
deux követte, a Koreai Nemzeti Balett 
két szólistája: Miss Hyo-jung Jun és 
Mr. Un-kyu Jang remeklésével. (3) A 
XX. századi neoklasszikus balett géni
usza, Mr. B., azaz a grúz-amerikai 
George Balanchine e világhírű kon
certszáma tökéletes megvalósításban 
került színre a dél-koreaiaktól. A fiú 
érett volt és lendületes, a lány pedig 
pregnáns, aki jól frazíroz és remek a 
stílusérzéke. A codában szinte szállt a 
fiú, elragadóan bájos és könnyed volt 
a lány. A technikailag is hajszálpontos 
produkció igazi csemegének számí
tott. • Nagyszerű balerina az orosz 
Marija Kicevska, ez a hajszálvékony, 
szikrázó szőkeség, aki a Wiener Staat- 
soper színeiben érkezett Budapestre. 
A wiesbadeni koreográfus: B. Cau- 
wenberg: Je ne reg rétté rien...(C. Du
mont) című számát: Edit Piaf dalát 
igyekezett pikánsan, franciás sikkel 
eltáncolni. Cauwenbergh eddigi fran
cia dal-transzponálásai -  az általam 
ismertek legalábbis -  egytől egyik 
káprázatosak voltak. A táncban töké
letesen visszaadták a dallam lükteté
sét, a szöveg prozódiáját s értelmét. 
Sajnos, most történt meg először, 
hogy nem éreztem szinkront az ének 
(az énekhang színe és súlya) s hozzá 
a mozdulat stílusa, vagyis Edit Piaf és 
Marija Kicevska között. A közönség is 
tétovázott, hisz Kicevska táncosi-szí- 
nészi erényeit észrevette, a taps még
sem tombolt, mint pár évvel ezelőtt 
Dmitrij Simkin ragyogó Jacques Brel- 
interpretációjánál -  szintén B. Cau- 
wenbergh-től. • Annál inkább értékel
ték a Wiener Staatsoperből hazauta
zó, önmaga és volt kollégái számára 
koreografáló Lukács András táncköl
teményét, In Your Eyes My Face 
Remains címen, Philip Glass zenéjére. 
A zenei tartalomhoz (és a címhez) hű
en mind az ötüknek (Bácskái Ildi
kó—Bajári Levente-Kerényi Miklós Dá- 
vid-Liebich Roland [Magyar Nemzeti 
Balett] és Lukács András [Wiener 
Staatsoper]) kis fátyolkendővel volt 
letakarva a szeme. Mind a nécjy fiú 
táncolt a középen álló lánnyal. Ót haj- 
lítgatták, emelték-lendítették át ma
gukon logikus rend szerint. Sorjáztak 
a Lukács-féle kar- és testkörzések, 
körbefutások: végtelenített mozdula
tok a végtelenített zenére. Majd osz-
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loppá rendeződtek, végül egyenként 
lemaradozva, visszaálltak a helyükre, 
tétován: mintha köd szitálna, ők meg 
egyenként beleolvadnának... Feszült 
és borongós volt az „emlékek mono
ton tánca", egy gálára talán túlságo
san is, mégis visszhangos sikert ara
tott. • E kortárs világpremiert befeje
zésként Marius Petipa örök klassziku
sa váltotta: felzengett Csajkovszkij 
muzsikája, és elkezdődött a Fekete
hattyú pás de deux. Ugyancsak a bé
csi Staatsoperből egy csodálatos ket
tős: Olga Esina és Vladimir Shiskov 
táncolta imponáló eleganciával. (4) A 
hibátlan adagió után a magas, délceg 
Shiskovot ünnepelték, de óriási ováci
ót keltett a női variáció is, a 32 round 
de jambe fouetté-ről nem is beszélve. 
A coda végére felforrósodott a levegő, 
nem szűnt a bravózás. Az I. rész a 
klasszikus orosz balett diadalával zá
rult!

* * *
A II. részt a koreaiak egy kevéssé 

ismert Petipa-kettőse indította: Drigo 
zenéjére a Talizmán-pas de deux, 
amely keringő-lejtésű balett-kombiná
ciók sorozatának látszott. Tavasz
lány, Tavasz-fiú: jegyeztem meg ma
gamnak hanyagul a zöld-rózsaszín 
kosztüm láttán, de elkezdődtek a vari
ációk, és hirtelen megint figyelni kel
lett! Un-kyu Jang bravúrjait tanítani 
lehetne, ám még ideálisabb a lány, 
Hyo-jung Jun tánca. Minden csupa po- 
inté, habkönnyű és muzikális. Már 
nem számít, hogy a keringőzés 
visszatér: Hyo-Jung Jun a Balanchine- 
Pas de deux után, ezzel a variációval - 
Női kategóriában -  a Kritikusok díját is 
kiérdemelte! (5) • Merész modern 
kettőst mutatott be a két kínai mű
vész: Yun Wang és Yang Jiao, káprá
zatos technikai erőnléttel. Liu Ting 
Ting koreográfiájának nem véletlenül 
volt Our Sky a címe. A korszerű tech-
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nikai elemekben gazdag táncszám 
úgyszólván a kínai kortárs balett stí
lustanulmánya. A két hibátlan alkatú 
táncos pedig attraktívan, s egymással 
abszolút szinkronban, a levegő áram
lását is érzékeltette. (6) • A következő 
kettősben a legmagasabb színvonalú 
európai kortárs balett iskolájának 
egyik „atyja": Jiri Kylian is megmutat
ta magát. Egyik régebbi modern pás 
de deux-je, a Mozart zenéjére készült 
Petit Mórt (Kis halál) -  Anik Bissonnet- 
te és Mario Radacovsky tolmácsolásá
ban -  még mindig hatásos; Kylian 
mesteri építkezése, mozdulatkezelése 
a jelenben is bámulatra méltó. Bár 
Radacovszky alakján már nyomot ha
gyott a kora, irigylésre méltó partnere 
tudott lenni az itt is kortalan és elomló 
Bissonnette-nek. Előadásukban Kylian 
e régi kettőse is akkora élmény, mint 
maga a kompozíció: a tökéletesen 
összeszokott pár egymás karjaiban, 
egymásért aggódó odaadással táncolt, 
világszínvonalon. (7) • A humor je 
gyében komponálta a gála második vi
lágpremierjét a francia Myriam Naisy, 
mégpedig két honfitársa: Audry Hec
tor és Nicolas Maye számára. Kedves 
bohóctréfája egy búvár-fiúról és egy

akaratos, de élelmes nőcskéről szólt, 
aki magasabb, mint a srác, ezért leve
teti vele a cipőit, hogy jobban haso
nuljanak egymáshoz. A két előadó 
(mindkettő nemzetközi művész) ka
rakteres figurája -  az Amsterdam 
Klezmer Band zenei aláfestésével -  jó 
ízléssel szerzett igazi Blue Hour-t, 
ahogy a szám címe is mondja. • A szí
nes, derűs perceket talpig feketében, 
az Anna Karenina Eifman-féle verzió
jának egyik pás de deux-je fordította 
komolyra. Harangozó Gyula, a Wiener 
Staatsoper balettigazgatója, aki azért 
a jelenben sem szűnt meg a gála 
szakmai tanácsadója lenni, nem egy
szerűen társulata egyik legjobb szólis
tapárját (Lásd.: Fekete-hattyú pás de 
deux), de egyenesen a nagysikerű ba
lett premierszereplőit küldte a XV. Vi
lágsztárgálára. Borisz Eifman exp
resszív kettőse Olga Esina és Vladimir 
Shiskov előadásában szenvedélyes ér
zelmekben gazdag, nagyformátumú 
koreográfia. A darab folyamatából ki
ragadva azonban olykor mégis fur
csán, félreérthetően hatott. Mintha bi
zarr, groteszk gesztusok is vegyültek 
volna benne az olykor túldimenzionált 
mozdulatokkal. Ezek a nüanszok per
sze mit sem vontak le a két táncos 
bensőséges játékából s a lélegzetelál
lítóan veszélyes emelések művészi fo
kából. Mégis felvetették a „Milyen le
gyen a jó gálaszám?" oly sokszor 
megfogalmazott, ám meg nemigen 
válaszolt kérdését...

Vagy mégis volna válasz? Úgy lát
szik, igen. A jubileumi gála zárószá
ma, ami nem más, mint Petipa-Dri- 
go: A kalóz című balettjének jól is
mert pás de deux-je, ezúttal Marija 
Kicevska és Ivan Vasiliev virtuóz elő
adásában. (8) Egy táncosnő Bécsből, 
egy táncos Moszkvából: pompás ket
tősük sokáig felejthetetlen bravúr
szám marad. A „kis" Vasiliev ugyanis
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-  látjuk -, máris túlszárnyalta névro
konát (tetszik, hogy annak kuriózu
mait is átveszi, és azt fejleszti to
vábbi). Félelmetes ugrás- és forgás
készségén túl remek a stílusérzéke, 
és színésznek sem utolsó! Mellette a 
női variáció is szikrázik. Kicevska itt 
tudja megmutatni, milyen rendkívüli 
a felkészültsége. (Kár a francia sanzo
nért.) Vasilievet azonban mégsem le
het felülmúlni: a Kritikusok díja -  a 
XV. Gálán -  Férfi kategóriában -  csak 
az övé lehet! Nem véletlen, hogy csa
patunk mindhárom tagja: Pongor Ildi
kó, Markó Iván és jómagam  ugyan
ezt, ugyanígy gondolta!

A jubileum alkalmából örömmel 
nyugtázom, hogy a XV. Világsztárgála 
megőrizte és folytatta az előzőek leg
jobb hagyományait; miközben a nem
zetközi művészek importjával a ba
lettművészet hazai tradícióira is pozi
tív hatást gyakorol, és erősíti azt. Re
mélem, a szervezőknek a jövőben is 
sikerül megbirkózniuk az anyagi kon
díciók előteremtésével, mert érde
mes: ez a gála Budapesten a maga 
nemében egyedülálló! Megrendezésé
nek a jelenben is megvan s a jövőben 
is meglesz a létjogosultsága. Épp úgy, 
mint az alapítás idején.

Kaán Zsuzsa

Jezerniczky Sándor alapító-szervező, projekt menedzser;
Markó Iván, a Gála egyik védnöke, a Kritikusok Díjának zsűritagja;
Hyo-Jung Jun, a Kritikusok Díjának nyertese női kategóriában;
Kaán Zsuzsa, a Kritikusok Díjának zsürielnöke;
Ivan Vasiliev, a Kritikusok Díjának nyertese férfi kategóriában;
Pongor Ildikó alapító-szervező, művészeti igazgató, a Kritikusok Díjának zsűritagja, 
Keveházi Gábor, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója
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Farkasok társasága]
Variációk egy mesére, Artus-módra, felnőtteknek és gyerekeknek

KORTÁRS TÁNC______________________ FÍtíka_______________ I

1 1 ol van a Piroska és a farkasban fehér ló? És a ló miért pottyant piros 
I labdákat? És azután miért fehéret? És miért van szárnya a 

vadásznak? És miért van ezüstre festve ? És miért vannak 
zsonglőrök a mesében és kik azok a gólyalábas alakok? És kik azok a 
fiatalemberek, akik egy asztalon dobolnak,és miért vannak heten mint a 
gonoszok? (olykor meg hatan!) Csak nem ők a farkasok? És egyáltalán 
bekapj a-e a farkas a nagymamát? No és mindennek a tetejébe: hogy jön 
ide a biciklilámpa!?

Mindezeket a felháborodott 
kérdéseket az a civilnek álcázott 
„közbeszóló" kérdezi, aki M éhes  
Csaba  alakjában oldalog be az A r- 
tus társulatának színpadára vá
ratlanul, hogy leállítva a már 
megkezdett előadást, megszólít
sa és provokálja a naiv nézőket. 
Azokat, akik a

Farkasok társasága
táncszínházi előadásában a ha
gyományos és könnyen követhe
tő történetmesélést várják. S 
amikor már úgy érzi, a közönség 
egy húron pendül vele, interakti
vitásra készteti (kényszeríti), és

fel is szólítja: „V á lasszato k ! S za 
vazzátok  m eg, k i legyen  a farkas  
a sok  közü l! M ely ik  néz ki a le g 
g o n o szab bn ak? K it lő jön le a va
dász??"... és egyéb bárgyúsá- 
gok...

Pedig mi nézők, beleérzők, már 
az első jelenetek után értjük, 
hogy nem is várhatunk hagyomá
nyos történetmesélést. A hangok, 
fények és mozdulatok birodalmá
ban vagyunk, ahol Piroska és a 
farkas  története csak ürügy ah
hoz, hogy a művészeti vezető-ko
reográfus Goda G ábor lenyűgöző 
látomásaiban gyönyörködhes
sünk. Mert a zene és a látvány,

ami fogad bennünket, igencsak 
meglepő. Hét fiatalember, mezte
len felsőtesttel, ritmust dobolva 
ül egymás mellett a földön -  ala
csony, szögletes asztalfélék előtt. 
Megannyi kis Buddha.

Indiai zenére hajaz a muzsika, 
s amikor fekete papírból egyszer
re vágják ki farkas-álarcukat és 
teszik a szemük elé, már biztos: 
ők lesznek a farkasok, s belőlük 
lesz majd a falka is.

Oldalt hátul, egy égbenyúló 
oszlop-emelvényen, az angyal- 
szárnyakkal felszerelt Vadász 
magasodik félelmetesen, óriási 
puskával és ezüstre festve: egy 
kontratenor színész-énekes, aki 
többször is megerősít minket: 
„Én  vagyok a n agy  vadász".

A hatalom szimbólumaként 
mindvégig megdönthetetlenül áll 
a magaslaton, hisz nem az igaz
ságosztó vadász, hanem egy 
esetlegesen lődöző despota, aki
nek bármikor áldozatul eshetünk.

Közben a színpad másik olda
lán három mezítlábas nőt látunk: 
a bordó bársonyba öltözött Ős
anya-Nagymamát, dús hajzuha- 
taggal, a szigorúszürke, szikár 
Anyát és a pirosruhás leánykát, 
Piroskát. Valami hosszú üvegből 
piros anyagot fújnak, öntenek 
egyikből a másikba. Cselekvésü
ket furcsa csörgő hang és saját 
énekük kíséri. Talán az idő vörös 
homokját töltögetik?

A családon a nagymama ural
kodik (alakját a különleges han-
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KORTÁRS TÁNC

T arkasfalka és a lány

gú Á g en s  veszi fel). Ölében rin
gatja lányát, aki egyúttal maga is 
Anya (kifejező, ridegen szögletes 
mozgással táncolja-éli G old  Bea), 
míg Piroska (az elragadóan 
könnyed R éti Anna) földön ara
szolva közeledik. A látvány jól ér
zékelteti a generációk különbsé
gét. A lányka bizalommal tekint 
fel a nagymamára, jobban ra
gaszkodik hozzá, mint a rideg 
édesanyához. Ám a féltékeny 
anya mindig közéjük áll. Mert
hogy Piroska szereti a nagyma
mát: talán túlságosan is...

A mozgópadlón egy helyben 
sétáló leányról tudjuk: útra ké
szül. Amikor meg -  az erdőbe in
dulásakor -  szökell és ugrándo
zik, kiscsikó-tánca a fiatalságé! A 
boldogságé, a gyanútlan naivitá
sé, az ébredő kamaszlány-érzéki
ségé. Az erdőben leselkedő ve
szélyekre anyja figyelmezteti, 
miközben aggatja rá a vörös bi- 
ciklilámpácskát. (Ugyanezek 
játsszák a félelmetes szemeket is 
a sötét erdőben.)

Gólyalábakon érkező magas, 
megnyugtató férfiak alakjában 
elevenedik meg az erdő, levele
ket imitáló óriásköpenyükben 
tölgyfaerdőt idéznek: alattuk ha
tásosan csöppek az emberek. 
Óvón és féltőn veszik körül a kö
zöttük bolyongó ártatlanságot. 
Ám a veszélyek tényleg ott lesel
kednek Piroska körül: az őt körül
vevő, megtámadó (?) férfiak sű
rűjében első női tapasztalatait 
éli meg; találkozásai 
(táncai) a különféle 
férfiakkal kezdetben
mégsem félelmete
sek. A kíváncsi
ság, a bizalom 
és odaadás 
m o z d u la ta i

ezek: próbálkozások, keresgélé
sek során vezet majd az út az 
igazihoz. Ölelései, fonódásai és 
eltávolodásai mindent kifejez
nek a fiatal lány szunnyadó női- 
ségéből, emlékét ott hagyja a 
mind más stílusban szerető fér
fiakon. De keményedik a világ: 
a magukból kivetkezett tombo
lok, a farkas-férfiak martaléka 
lesz a lány, űzött vadként vető
dik, fél, áldozatul esik, lihegése 
kihallik a farkas-hímek diadal
üvöltései alól. A lányt már-már 
fölfalják az éhes hímek, majd 
lábasokkal, edényekkel ölelik 
körül. Végül ráakasztják a szok
nyájára azokat, s így a lány 
szinte kolomp-harangokkal te li
aggatva forog körbe-körbe, 
szinte elröpül, majd megszep
pent csörömpöléssel oldalog el 
a színről. Szánalmas és moso- 
lyogtató.

Azután fiatal csapat érkezik, 
gyönyörű fehér paripával: cir
kuszi lóidomárral. Remek mű
sorszámot penderítenek a piros 
labdácskákat pottyantó paripá
val, ügyes zsonglőrökkel. A csí
kos trikós (Szász D an i lírai fia 
talembere) büszke a lovára, d i
csérete egy elégedett pofavere- 
getés formájában még a lóápo
lókat is eléri. De a lovaka t le lö 
vik, ugye?  -  tehetnénk fel a kér
dést, mert a Vadász egy lövés
sel lepuffantja a fehér paripát 
(akit amúgy emberek mozgat
nak, mégis olyan, mint egy iga-

zi.)
Lassú haldok

lása - ahogyan 
fejét utoljára 
felemeli, vagy 

ahogyan gaz
dája döb
bent né-
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maságban elbúcsúztatja szív
szorító látvány.

A megölt lovat felemelik, 
(mindannyian meggyászoljuk ) - 
s már megint messze járunk a Pi- 
roska-történettől, de sebaj!

Zöldellő virágos rét érkezik egy 
kisdomb formájában, a rajta ülő 
kaporszakállú fiatalember mintha 
belőle nőtt volna ki, kezében 
könyvet tartva olvasgat (talán 
csak nem a Piroska és a farkas  
meséjét?)

Máskor a vad és heves férfiak 
csapata - szájában egy-egy Bar
bie babával táncol. Mit jelenthet 
ez, töprengünk megint: a férfiak 
szeretik a buta szőke nőket? Ta
lán!

Újra megjelenik a kotnyeles 
közbeszóló is, hogy a sznob, a 
bennfentes, az aggályoskodó, az 
állítólag értetlen közönség nevé
ben megint föltegye megvála
szolhatatlan kérdéseit. A babák 
kicsinyített szőke nő-imitációit 
végül ő söpörteti ki a színről egy 
színpadi díszletmunkással. Az
után maga is eltűnik. Éppen jó 
kor, mert sokadik próbálkozása a 
közönséggel végül kudarcba fu l
lad: a Vadász az örök akadékos- 
kodót is lelövi.

Goda Gábor kihúzta a kritiku
sok méregfogát azzal, hogy egy 
szellemesen megkreált alak szá
jába adva maga fogalmazza meg 
azokat a kérdéseket, amelyeket 
nem kíván mástól hallani. Érzé
kelteti: legszívesebben a pokolba 
küldené a művészet magyarázóit, 
a belemagyarázókat és é le t le n e 
ket! Bár Goda szimbólumait meg
fejteni nem könnnyű. S talán nem 
is lehet mindig. A fantáziadús ko
reográfus alkotótársaival együtt 
jócskán megnehezíti dolgunkat. 
Például egy farkas-férfi hosszú 
időn át próbál beletuszkolni egy 
szűk nyakú üvegbe egy fehér 
kendőt, aztán végül sikerül neki. 
Később már vörös anyagként 
bomlik ki belőle. Az elvesztett ár
tatlanság jelképe lenne? Ki tud
ja? Egy jelenetben az anya sze
retkezés-táncát élvezhetjük: gör
csös ragaszkodását a férfihoz, a 
szexualitáshoz. Ráfonódásaival 
sugallja: örül, hogy elment P iros
ka az erdőbe; végre szabadon lé
legezhet, kihasználhatja női lété
nek utolsó pillanatait. Felmerül a 
kérdés: csak nem ezért küldte el 
az erdőbe Piroskát? Hogy egye
dül maradhasson kedvesével?
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Ám miként a felesleges kérdé
seket az előadásban is elnyomja 
a harsogó zene és a táncosok ele
mentáris berobbanása, úgy mon
dom én is: kedves nézők, azt 
ajánlom, ti se kérdezzétek, mi 
mit jelent, inkább élvezzétek! Az 
asszociációkat én sem fejtegetem 
tovább! Nehogy engem is lelőjön 
a vadász!

A gyerekzsivaly az Artus leg
újabb gyermekelőadásán, a

Farkasfalka és a lány
kezdetekor is olyan, mint bár

mely gyermekelőadáson, ahol a 
fölfokozott várakozás hangos 
nyüzsgéssé fajul. Hosszú percek 
telnek el, amíg elcsöndesednek, 
de amikor a fiatal férfiak kivágják 
sötétszürke papírból a farkasfe
jet és arcuk elé illesztik, működik 
a természetes fölismerés: ők a 
farkasok! A kivágósdi ismerős a 
gyerekeknek. Azt, hogy nem egy 
farkas van, hamar megszokják. A 
vadász -  fönt a magasban - szin
tén felismerhető. Kontratenorja 
ugyan furcsa hangzás a gyere

keknek, de dalá
val megerősíti ki
létét, ami a kis 
nézőknek fogó
dzót jelent. (Bár 
puskájáról még 
„a hülyegyerek" 
is fölismerheti, 
hogy ő kicsoda.) 
Arra is gyorsan 

mindenki,
hogy ebben az 
előadásban a va
dász a főgonosz, 
hiszen gyakran lő 
az emberekre, 
olykor ok nélkül...

A gólyalábaso
kat rögtön meg
szeretik, hiszen 
kifejezően érzé
keltetik az erdőt 
(még madárhan
gokat is hallunk), 
felismerik a
Nagymamát, az 
Anyát és Piroskát. 
Ebben a variáció
ban Piroska talál
kozása a férfiak
kal szinte idillinek 
tűnik, hiszen az 
erdőben a legé
nyek félrecsapott 
kalapban, virág

csokorral a kezükben harcolnak a 
lány kegyeiért, nem is feltétele
zünk róluk-belőlük semmi rossz- 
indulatot.

A gyereksereg valójában szinte 
zavartalan figyelemmel követi az 
eseményeket. Imádják a hófehér

lovat, a piros labdákat, az ügyes 
zsonglőröket, Piroska rebbenő 
táncait, a gólyalábas pasikat, és 
nem kérdezik meg, hogy kerül ide 
a fehér ló. Az is tetszik nekik, 
hogy a szegény, megölt paripa 
végül fölemelkedik égi magasla
tokba, szinte szárnyas Pegazussá 
változik, és eltakarja (eltűnteti?) 
a magasban pöffeszkedő va
dászt... M éhes Csaba  közbeszóló
figurája itt m esee llen őrbács inak  
aposztrofálja magát...Bohóctréfa 
és artistamutatvány, líra, tragé
dia és humor jól megfér a mesé
vel.

Tanulság: bár az Artus gyer
mekelőadása alig más, mint a fe l
nőtteké, azaz a jó színház legyen 
bármennyire is elvont, a gyere
kek számára talán még követhe
tőbb, mint nekünk, felnőtteknek 
(akik mindenben valami bonyo
lult mondanivalót keresünk, és 
találunk is persze). A Piroska és a 
farkas  gyermek-variációja ideális 
kísérlet arra, hogy a földhözra
gadt magyar gyerekszínházi ha
gyományokon nevelkedett fiatal 
korosztály egy másfajta színházi 
világba is betekintést nyerjen. 
Olyan világba, ahol elég egy-két 
képi, zenei, mozdulatművészeti 
fogódzó ahhoz, hogy fantáziájá
val kiegészítse a látottakat. Él
vezze a mozgást, a zenét, a fé
nyeket, és továbbgondolja azt, 
amit lát, miközben szabad asszo
ciációival saját öntörvényű, gon
dolkodó, művészetkedvelő lété
nek alapjait is megvetheti.

Cserje Zsuzsa
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Seregi László operaházi tagságának 50
Kaán Zsuzsa köszöntője

Drága Lacikám! 
Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Barátaim!

A legnagyobb megtiszteltetés ért 
tánckritikusi pályámon: nagyobb, minta 
köztársasági arany érdemkereszt! Na
gyobb, mint a Tiszti kereszt: mert SERE
GI személyesen kért fel arra, hogy kö
szöntsem 50 éves jubileumi tagsága ün
nepén. „Kis virágom, te alany-állítmány 
ember vagy! Benned bízom!" -  telefo
nált, és ezeket a mámorító szavakat rá
mondta a rögzítőre. Ilyen ajándékot 
nem kapok naponta.

A magnószalagot őrzöm, és őrizni is 
fogom, mint egy ereklyét.

Természetesen boldogan teszek ele
get a kérésnek. Már csak azért is, mert 
ez a harmadik alkalom, hogy „hivatalos" 
felkérésre beszédet mondok az opera
házban.

Először Milloss Aurélt, a világhírű ko
reográfust búcsúztattam az Operaház 
színpadán, úgy emlékszem, épp egy Se
regi-balett előtt, 1988 szeptemberében.

Másodszor, 1997 nyarán, Fülöp Viktor 
ravatalánál vettem búcsút az Operaház 
előcsarnokában.

Most viszont az élő Seregit köszön
tőm, elmondható hát a klasszikus mon
dat parafrázisa:

„Dicsérni jöttem Cézárt, 
s nem temetni!"

Mert dicsérni jöttünk, kedves bará
taim. Dicsérni Seregit, a magyar ba
lettművészet zsarnokát és fároszát! 
Dicsérni szemtől szembe! És ez nagy 
dolog!

Félretéve a tréfát, mindnyájan csak 
nyugodtan köszönjük meg a sorsnak, 
hogy ezt megtehetjük. Köszönjük meg, 
hogy a mosolygó-ünneplő Seregi - itt és 
most -  megadatott nekünk!

Drága Lacikám!
Tudom, azt várod tőlem, hogy kore

ográfusként méltassalak, de rövid le
gyek. Ez így együtt azonban - szinte le
hetetlen. Mert legszívesebben végigpász
táznám az egész pályádat, az összes da
rabodat, és párhuzamot vonnék/elemez- 
nék/kimutatnám/bebizonyítanám/felfe- 
dezném/láttatnám stb.stb. óraszám, mi
lyen zseniális vagy.

Ehelyett megpróbálok csak felejthe
tetlen pillanatokra koncentrálni, egyéni 
színpadi truvájokra, alkotói bravúrokra, 
ám ezekből sincs kevés. Hiszen bár
mennyire is tudjuk, hogy őstehetség vol
tál, amikor elkezdted a szakmát, s hogy 
az őstehetség ösztönösségével kezdted 
el megalkotni a Spartacus, de azt is tud
juk, hogy a premieren már érett koreog
ráfusként jöttél elő a hatvanas évek végi 
operaházi miliő áldásos olvasztótégelyé
ből!

* * *
Van egy jól ismert képlet: a kezdő ko

reográfus első darabjánál még csak táb
lából, próbálkozik, azután valahogy ma
gára talál, sikereket is arat, majd fokoza
tosan kiüresedik -  és ötletritkulástól 
szenvedve -  megkopik és eltűnik. De 
tudjuk: Sereginek ilyen állomásai nem 
voltak! Ő a Spartacus-sza\ üstökösként 
mindjárt felszállt a magasba, s azután 
ott is maradt!

• Azóta pedig egyfolytában pallérozot- 
tan beszél a klasszikus balett nemzetközi 
nyelvén, miközben azt hol dzsesszel, hol 
modern balettel, máskor magyar nép
tánccal, karaktertánccal, sőt, akár nyu
gati modern tánctechnikával is ötvözi. A 
cédrus szürreális víziója -  merészen -  
még a görög, zsidó és arab hatást keltő 
mozgásanyagból is táplálkozott.

• Egy-egy Seregi-koreográfia, legyen 
akár csak egy szóló vagy egy pás de 
deux, mindenkor kimeríti a muzikalitás 
kritériumát! Mert Seregi szövetkezni tu
dott zeneszerzőivel, és egyenrangú part
nere lett Delibes-nek, Dohnányinak, 
Goldmarknak és Prokofjevnek.

• És alkotótársává vált Shakespeare- 
nek! Mert ahogyan Mercutio bűvészkedik 
a naranccsal, ahogyan Rómeó megpil
lantja Júliát, ahogyan az esküvői nép 
Petruchiót várja, ahogyan Kata a férjét 
fürdeti, vagy ahogyan Puck alakja meg
sokszorozódik, sőt, ahogy összeilleszti az 
eltört varázspálcát, az már nem Shakes
peare, hanem egy hozzá méltó utód: egy 
XX. századi művész, aki őt a zsigereiben 
érzi és tiszteli!

Ez már Seregi!
Igen, itt az ideje, hogy kimondjuk: 

Seregi László -  már a Spartacus óta -  a 
magyar balettművészet polihisztora. A 
nemzetközi porondon pedig a legművel
tebbek és a legnagyformátumúbbak kö
zé tartozik. Igen, Lacikám, te is „nagy 
bölény vagy" - ahogyan Béjart-t nevez
ted sokszor. Mert nem a darabok szá
mától függ a művészi nagyság! Lampe
dusa is csak a Párducot írta meg, mégis 
jegyzi a világirodalom! Ó, bárcsak egyik
másik koreográfusunk is visszafogná né
ha magát, és kevesebb középszerűt al
kotna!

Lehet, hogy közben szenvedtél, gör
csöltél, szorongtál. Ezt is mindig hangoz
tatod, de -  ne haragudj ez en- 
gem/minket nem érdekel. Nem tartozik 
se rám, se a közönségre.

Ami viszont csak ránk tartozott és 
tartozik ma is: az műveidben a választé
kos mozgásfolyamatok gördülékenysé- 
ge, az atmoszféra töretlensége, darabja
id gondolati és lélektani íve, érzelmi telí
tettsége, a dramaturgiai aranymetszés 
ragyogása, a karakterek hitelessége, 
egyszóval mindaz az esztétikai érték, 
ami a te balettszínházadban mindenkor 
megszületett, és a repertoárelőadások 
során -  a jövőben is -  megszülethet új
ra. Azt szoktam mondani: ez és ez és ez 
-  Sylvia/Gyermekdal/ Szentivánéji -, 
mindegy, melyik, olyan jó darab, annyi
ra jó a koreográfia és a rendezés, hogy 
nem lehet elrontani!

* * *
Persze, természetesen nem mindegy, 

hogy gyermekeidet kik keltik életre, és 
hogyan.

Mert ha annyi tűzzel, mint Fülöp és 
Havas a Spartacust, mint Kun Zsuzsa és 
Orosz Adél Fláviát, ha annyi szenve
déllyel, mint Nagy Zoltán a Néger rab
szolgát, ha annyi illanó bájjal, mint Syl- 
viát Kun, Pártay vagy Metzger, és annyi 
lírával, mint Markó Amintast; ha oly csil
logó humorral, de technikával is, mint 
Forgách az Ámort, és annyi szarkazmus
sal, mint Róna vagy Keveházi Oriont, 
akkor jó!

Ha oly elementárisán, mint Fülöp a 
Mandarint, ha annyi gyönyörrel, mint 
Szumrák a Lányt, ha oly szenzitíven, 
mint Dózsa a Cédrus festőjét, oly szikrá
zón, mint Pongorés Csarnóya Kamara
zenét, ha annyi erotikával, mint Pongor 
és Szakálya Szentivánéji tündérpárosát, 
ha oly pajkosan, mint Puckot Eichnerés 
Kováts, igen, ha oly gyermeki tisztaság-
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gal és szerelemmel, mint Volf és Lőcsei 
Júliát és Rómeót, vagy a családját féltőn 
s elvakultan, mint Keveházi Tybaltot, 
akkor rendben van!

Vagy oly féktelenül, mint Hágai és Po
pova a Makrancos Katát, akit csak egy 
olyan Petruchio tudott megzabolázni, 
mint ifj. Nagy, vagy Bajári -  akkor... 
igen, akkor az a nagy alakítás és az a 
pompás darab születik meg, amit a sze
repek, a figurák egymást felfényesítő 
struktúrájában eredetileg megálmodtál...

* * *
Mennyi nevet soroltam, és még 

mennyit mondhatnék. Magyarokét és 
külföldiekét, hiszen az ötven év alatt 
táncosaink és 22 külföldi társulat több 
generációja is interpretálta darabjaid. 
„Átgázoltam a testükön és a leikükön" - 
szoktad mondani nem kevés öniróniá
val! Hadd tegyem hozzá: biztosan így 
volt, de azt hiszem, ők is a tiéden! Mert 
az 50 évnyi intenzív művészi munkát 
nem adták ingyen. Az megpróbálta 
mindkét oldalt. Sőt, még az asszisztenst 
is: Kaszás Ildikót, akihez életre szóló al
kotói vérszerződés köt.

De kibírták; de kibírtátok!
A maga nemében pedig minden da

rab remekmű és világszínvonalú lett. Ne 
csodáljuk hát, ha Seregi félti őket! Ha 
aggódik értük. Hisz valamennyi csak ak
kor él, ha a társulat -  például a Magyar 
Nemzeti Balett - estéről estére életre 
kelti.

Kedves Barátaim!
Ebben az ünnepi pillanatban arra kér

lek benneteket: most, a jelenben értsük 
meg, Seregi mennyit ér!

Tudjuk, csak egy ember, akinek sok 
hibája van, de akinek minden sejtje 
mégis csak arannyal mérhető.

Csak egy ember, de kivételes mű
vész, és a miénk!

* * *
A vátesz szavait ne nyomtassuk új

ságpapírra! Annak merített papír jár! Az 
ötvenéves évforduló alkalmából azt kí
vánom: ezentúl minden Seregi-előadás 
is legyen ünnepi különkiadás!

Mert ezt érdemli Seregi!
Mert ezt érdemli a társulat!
És ezt érdemli a közönség!
Lacikám! Isten éltessen!

Kaán Zsuzsa
(Elhangzott a Magyar Állami Operaház 

Székely Bertalan termében,
2007. október elsején.)
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Molnár Levente 
egy áriát 
énekelt 
Verdi: Falstaff 
című
operájából

Tokody Ilona 
szerenádokat 

énekelt

Seregi László és Kaán Zsuzsa,

Szirtes
György, 
az MAO 

volt 
gazdasági 
igazgatója

Szirtes Tamás, 
a Madáclj Színház 
főigazgatója

...a Köszöntő 
után

Keveházi
Gábor
balettigazgató

Vass Lajos főigazgató átadja az Operaház ajándékát.

A vendégek között: Hofi Ildikó, Sas József, 
Csűrös Karola és Horváth Ádám

Kákay Is tván  
m űsorigaagató és a Magyar 

Nemzeti B a le tt szólistá i

...Kollár Eszter 
és Uzoni Mária 
protokollfőnök 
társaságában

Dr. Bodor László szívsebészprofesszorral Seregi László felvágja az ünnepi tortát 
Schnitzler László operatőrrel és 
Horváth Ádám rendezővel ,ük ---- ---

L* 1

A Magyar Állami 
Őperaház és a 
média képviselői



jubileum_____  yubileum___________

25 ÉVES  A  P R O FE S S Z IO N Á LIS  TÁN CO
int a Győri Balett alapító és örökös tagja, 27 év után elengedtem a rudat, és 
a 2006/2007-es tanévben igazgató lettem abban az iskolában, ahol már
régóta tanítok. A sors úgy hozta, hogy ez éppen abban a tanévben történt, 

amikor a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és
Kollégium éppen negyedszázados fennállását ünnepelte.

Azt hiszem, ebből az alkalomból érdemes visszatekintenünk a jubileumi év
egészére, sőt, tovább.

Demcsák-Apocalyptica: Egymás tükrében 
Nyeste Enikő és Horváth Gergő

A városunkban a táncképzés azért indult meg, hogy a 
Győri Balett utánpótlását biztosítsa, és gyermekszereplő
ket adjon a darabjaihoz. Nyitott, fogékony lelkű, kreatív 
gyerekeket nevelünk ma már kiterjedten a táncéletnek a 
szakképzésen és a fellépéseken keresztül.

2006 karácsonyán a Budapesti Kongresszusi Központ
ban a Liszt Ferenc Kamarazenekar iskolánk növendékeit 
választotta műsorához közreműködőként. Gerencsér Gab
riella ebből az alkalomból Sugallat címmel, Kulcsár Noémi 
pedig Corelli: Karácsonyi Concerto című művére készített 
koreográfiát. (A zenekar is a színpadon ült. Tanítványaink 
az emelvényen táncoltak.)

A tavaszi Bécsi Nemzetközi Balettversenyre az idén 11 
növendéket indítottunk. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, 
mert a versenyen, az erős nemzetközi mezőnyben vala
mennyien nagyon jó pontszámot értek el. A klasszikus ba
lettszámokra Handel Edit művészeti vezetőnk készítette 
fel őket. Közülük Major László klasszikus kategóriában a 
döntőbe is bejutott.

Kiemelkedő Godó Szilvia eredménye is, aki modern ka
tegóriában, junior korosztályban -  William Fomin koreog
ráfiájával -  első helyezést ért el.

A 2007-es év a Tánc Világnapja környékén is rendkívül 
sűrű programmal dicsekedhetett:
• 2007. április 26-án a Bartók Béla Megyei Művelődési

Központban rendeztük meg a kiskoncertet, ahol java
részt a végzős növendékek mutatkoztak be a győri kö
zönségnek, klasszikus és modern darabok jeleneteiben.

• Ekkor, iskolánk rendezte meg városunkban a III. Orszá
gos Balett Versenyt, ahová az ország 6 szakközépiskolá
jából 41 szakközépiskolás diák jelentkezett. A háromta
gú zsűrit Tóth Sándor, Kiss János és Szigethy Oktávia 
alkotta. A verseny első fordulója az iskola balett-termei
ben zajlott, április 28-án pedig a Bartók Béla Megyei Mű
velődési Központban került sor a szabadon választott 
számok versenyére. Az esti Gálaműsoron a Pozsonyi Ba
lettkonzervatórium növendékei és a Győri Balett művé
szei is felléptek, de a Csobolyó Néptáncegyüttes is nagy 
sikert aratott.

• 2007. június 4-én a budapesti közönségnek a Nemzeti 
Táncszínházban mutatkoztunk be egy válogatott esttel. 
Reprezentálva, hogy örömmel hívunk meg fiatal koreog
ráfusokat is. Fontosnak tartjuk, hogy foglalkozzanak a 
növendékeinkkel, és tanítsák őket az új tánctechnikákra.

• Iskolánkban ebben az évben már a Magyar Táncművé
szeti Főiskoláról, a Budapest Kortárs Tánc Főiskolából és a 
Pécsi Szakközépiskolából is tiszteletüket tették mesterek.

• Külföldi bemutatkozásainkról szólva, sikeres turnét bo
nyolítottunk le Brassóban, ahol mint a testvérváros kul
túráját reprezentáló intézmény léptünk föl a főtér sza
badtéri színpadán. A helyi újság is képes riportban szá
molt be az eseményről.
Végzőseinket egyébként nemcsak határainkon innen, de 
határainkon túl is hívják táncolni, szerepelni. Emellett 
rendszeresen járunk Budapestre és Bécsbe színházláto
gatásra, hogy növendékeink szakmai felkészültsége és vi
láglátása is minél sokoldalúbb legyen. Itt említeném meg, 
hogy „cserekapcsolatok kiépítésére" nyertünk a Comenius 
Európai Uniós Pályázaton. Ennek megvalósításához jelen
leg éppen külföldi partneriskolákat keresünk.

• 2007. június 12-én a Győri Nemzeti Színházban, ünne
pélyes keretek között zajlott le a végzős évfolyam vizs
gakoncertje, Ócsag Anna évfolyamvezető balettmester 
irányításával. 3 végzős növendékünket felvette a Győri
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sképzésGyőrött
Balett. A többiek a MU Színházba és a Közép-Európa
Táncszínházba, illetve a Magyar Táncművészeti Főisko
lára, a Budapest Kortárstánc Főiskolára és Gór Nagy Má
ria Színi Tanodájába kerültek.

* * *
A vizsgakoncerttel ugyan befejeződött a 25. jubileumi 

tanév, ezzel azonban a feladatok sora egyáltalán nem ért 
véget. Hiszen a szakmai képzés változatlanul az 5-12. év
folyamon folyik. Szeptemberben 25 első osztályos kisgye
rekkel kezdtünk, közülük 8 fiú. (Ők még előkészítő gim
nasztikát tanulnak). A gyermeklétszám egy év alatt 10%- 
kal nőtt, és kollégiumunk 81 fővel megtelt!

Fontos, hogy a 2007/2008-as tanévtől kezdődően isko
lánk nem csak klasszikus balettművész OKJ-s bizonyít
ványt fog tudni adni a végzősöknek, mert elindítjuk a mo
dern tánc tanszakot is. Ezáltal a modern tánc képzés köz
ponti tantárgyi programjának tanítását is biztosítjuk nö
vendékeink számára, ami -  figyelembe véve a gyorsan 
fejlődő táncművészetet, s benne a sokféle új igényt, elvá
rást -, már nagyon időszerű volt.

* * *
Művészeti iskolánk képzőművész tanulói a Képzőművé

szeti és Iparművészeti Egyetemen, illetve nálunk a 13. 
évfolyamon folytatják tanulmányaikat. Az egyes szakterü
letek, szakágak együttműködését az is jól mutatja, hogy 
képzőművészeink nem csak kiállítótermekben, hanem a 
színházi fellépésekkor is kiállítanak, többek között tánccal 
kapcsolatos alkotásokat, fotókat, festményeket, grafiká
kat is. 45 fellépésünk mellett 18 kiállítást tartottak meg az 
elmúlt évben. Az aulát pedig szintén egyik növendékünk, 
Sára Csobán 11. évfolyamos diák bronz szobra díszíti! 
Nem mindenkivel fordulhat elő, hogy diák létére elkészít
heti iskolájának jubileumi szobrát méteres nagyságban. A 
két tagozat jó kapcsolatát természetesen a jövőben is 
szeretném megőrizni és fejleszteni.

* * *
Ami pedig a professzionális táncosképzést illeti, nagyon 

bízom abban, hogy jelenlétemmel iskolánkat jobban be 
tudom vonni a hazai táncéletbe, és a TÁNCMŰVÉSZET se
gítségével talán az olvasók is jobban megismerhetik tevé
kenységünket.

Ezért is fogadtam nagy örömmel a kedves meghívást 
az idei, 17. TÁNCPALETTA-Gálára, amelyen a Győri Tánc-

Kulcsár-montázs: 
Instant sztori 
Németh Eszter és 
Major László

JUBILEUM

és Képzőművészeti Iskola eddig még soha nem vett részt. 
Bízom abban, hogy az idén két olyan kitűnő, ifjú tehetsé
get mutathatunk be a Magyar Állami Operaház közönsé
gének, akik a felnőtt balettművészek között is jól megáll
ják majd a helyüket.

* * *
Karácsonnyal kezdtem, hadd zárjam is a kará

csonnyal, és még egy jubileummal. Idén ugyanis éppen 
tizedik éve annak, hogy Győr város téli ünnepi műsorso
rozatában iskolánk -  több mint 120 növendék közremű
ködésével -  bemutatja a Diótörőt. (Minden évben újabb 
korosztályok nőnek bele az egyes szerepekbe.) Erre az 
előadásra minden kedves balettmese-rajongót szeretet
tel hívok Győrbe!

A TÁNCMŰVÉSZET fenntartásában, a táncéletet támo
gató és minden szinten felölelő munkájában továbbra is 
sok erőt kívánok a lap főszerkesztőjének és valamennyi 
munkatársának! »

Végül jó egészséget kívánok minden kollégámnak, aki 
táncművészképzéssel foglalkozik!

Bombicz Barbara
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VILÁGTÜKÖR___________________________

BÉCSI NAPLÓ
- a jelen, a múlt s a jövő tükrében

Maria: Maria Tolstunova 
Drosselmeier: Kyrill Kourlaev

Spiderman: Lukács András
______  /
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Csajkovszkij Diótörő-balettje E.T.A. Hoffmann mesé
jére világszerte ismert különböző koreográfiákban. A 
Bécsi Operaházban évekig volt műsoron Jurij Grigoro- 
vics kedvelt alkotása, amelyet Renato Zanella kreációja 
váltott le, de ez most mind nem fontos. Újdonság v i
szont, hogy 2007. szeptember 28-án

A  d iótörő
új változatát mutatták be, amelyet a Bécsi Operaház ba
lettdirektora, Harangozó Gyula készített. Vaszilij Vajno- 
nen mesterművét szabadon átdolgozva, részben meg
őrizve és saját, korszerűsített koncepcióval s tánc-szó
tárral vitte színpadra.

Harangozó szerint a mai gyerekek már nem játszanak 
bábszínházzal, és nem félnek az egerektől. Az ő ötlete
ként szerencsés benyomást kelt a komputer-játék, épp
úgy, mint a Spiderman, a Barbie Baba és a Roboter. Ke
vésbé izgalmas és érdekes viszont az egérkirályt helyet
tesítő „Creepman" és a hozzátartozó, ugrándozó figu
rák.

Követve Vajnonen felépítését, a teljes I. felvonást és 
a II. első képét Harangozó is a gyerekekre építi, ami ed
dig itt nem így volt a már említett -  és Bécsben játszott 
-  verziókban. Paradox módon azonban a „vegyes" új 
koreográfiát nem szabad összehasonlítani az előbbiek
kel, vagy akár Vajnonenjével, mert ezúttal a reform és 
az új benyomás a döntő!

Ragyogó adaptáció a Maria-Masa-Misi (Fritz) és a 
gyerek-Diótörő herceg szerepe, amelyek igényes kore
ográfiáját a növendékek szinte „játsszva" táncolják el. 
Maria Tolstunova és Theophilus Vesely sokat ígérő te
hetségről árulkodik. Egyáltalában Harangozó ügyesen 
prezentálja az iskolát, és ez remélhetőleg a táncos után
pótlás problematikus helyzetének is hasznára lesz.

Kevésbé sikerült figura viszont Drosselmeier nagybá
csi szerepe. Valóban, ki ő ebben a darabban? Nem vic
ces, nem is elég titokzatos. Se félelmetes, se jó, se rossz 
-  annak ellenére, hogy Kyrill Kourlaev a maximumot 
igyekszik kihozni a szerepből, élve az adott technikai le
hetőséggel. A fekete, szegényes háttérfüggöny előtt, a 
képváltozások között bravúros, dinamikus, remek bal
lon-képességével azonban bármennyire is szeretné fenn
tartani a nézők érdeklődését, a koreográfia pergését és 
mondanivalóját sajnálatosan épp e képváltozások ront
ják el. Sajnos, többször a sötétbe nézünk még akkor is, 
ha Drosselmeyer manége coupé jeté en tournant-na\ 
produkálja magát; az egyensúly pedig megbillen.

Annak ellenére, hogy a valóban kiváló együttes m in
den tagja kivétel nélkül remekül táncol, a színpadkép 
(Dórin Gál), s hozzá az előnytelen és stílustalan kosztü
mök, mint a Rózsakeringő fiú nadrág-trikói, vagy az 
Orosz tánc ruhái (Philippe Combeau) szinte „sántikálva" 
bénítják Vajnonen szellemét, vagyis e mesebalett lelkét. 
A fantázia nem tud szabadon repülni.

Perfektül és bájosan táncolja Mária hercegnőt Aliya 
Tanikpaeva. Partnere Andrian Fadeyev, aki kristálytisz
tán, elegáns technikával brilíroz. Ők -  mindketten a Ki
rov Balettből -  az egész előadás nívóját emelik. Dicsére
tet érdemel a szépen eltáncolt Rózsakeringő is, amely 
követi Vajnonen koreográfiáját -  a III. felvonás többi 
táncához hasonlóan.

A dirigens pultnál Sascha Goetzel Csajkovszkij csodá
latos zenéjét a nüanszokig bezárólag kifejezően inter
pretálta, ami persze néha túlzottan lassú tempókat 
jelentett. Például a Hópelyek táncánál vagy akár a 
Grand Pas de deuxnél. A bécsi sajtó visszhangja tárgyi
lagos volt és udvarias; a napi sajtóban elismerő dicsére
teket csak a táncosok érdemeltek ki.
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ritika VILÁGTÜKÖR
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VISSZATEKINTÉS A MÚLTBA
A Bécsi Volksoperben 2006. november 24-én tartották 

az

Anna Karenina
premierjét. Boris Eifman kétfelvonásos balettje fantasztikus 
erejű, monumentális előadás, kétségtelenül az elmúlt évad 
legjelentősebb bemutatója. Lev Tolsztoj regényének tartal
mát, az író romantikus ízlésvilágát a szenvedélyes koreog
ráfia magával ragadóan tükrözi. A romantikus ember há
borgó lelkiállapotának szemszögéből szemlélve Eifman a 
klasszikus balett igenis létező evolúcióját dokumentálja. 
Minden tökéletes: a főszereplők, a csoportok, a kosztümök, 
a díszletterv. Mind-mind sikeresen támasztja alá a koreog
ráfia dramaturgiáját.

A szerepek igényesek és Harangozó Gyula igazgató 3 
különböző szereposztással is büszkélkedhetik. A premieren 
Annát Olga Eshina táncolta, aki lélegzetelállító mozgás-arti
kulációval rendelkező, szép, nyúlánk „absztrakt" balerina. 
Olyan, mint a szivárvány az égen. Vele ellentétben a másik 
Anna: Irina Tsymbala szenvedélyt és tragédiát erősíti moz
dulataival. Megrendítő az egyik koreográfiái tetőpont, az a 
szerelmi pás de deux, amelyben partnerével, Mihail Sos- 
novschiva\ a vágyódás és egymásra találás jelenetében va
rázsolják el a közönséget. Az osztrák Dagmar Kronberger 
alakítása közelít a legjobban a hétköznapi-kispolgári Anná
hoz, aki nem tud mit kezdeni az érzéseivel. Ő nem extázis- 
ból ugrik a vonat elé, hanem megfontoltan menekül a tár
sadalom ítélete elől. Egyedülálló, ahogyan Boris Eifman 
megoldja Anna öngyilkossági jelenetét.

Okvetlenül megemlítendő a többi ragyogó szerepformá
lás is: a szerető Vronszkij szerepében a férfias Vladimir Shi
shov, a lírai Mihail Sosnovschi, a kiváló karakter szerepet 
alakító Gregor Hatala, Kyrill Kourlaevés Eno Peci a férj, Ka
renin, felvázoltképében. Az osztrák balettkultúra örülhet, 
hogy ezt a tánctörténileg bizonyára jelentős művet reperto
árján tudhatja.

Naplónkban megemlítendő, hogy a sikeres Anna Kareni- 
nát megelőzve néhány

Gála Balettest
is követte egymást, helyileg ismét a Volksoperben. Alapjá
ban véve a műsor inkább a bécsi együttes saját, fiatal te
hetségeit mutatta be és próbálta ki. Valójában azonban hi
ányoztak a sztárok külföldről, s a műsor se volt elkáprázta- 
tóan színes. A csúcspontnak tervezett Petipa-Minkus:

\
Harángozó-Csajkovszkij: A diótörő 

Maria hercegnő: 
Aliya Tanikpaeva 

Diótörő herceg: 
Andrian Fadeyev

Paquita-divertissement balettjelenetét kevés variációval és 
stílusbeli hiányosságokkal, „soványan" prezentálták.

Az emlékőrzés jegyében, ezzel a koncepcióval jól harmo
nizálva, premierként került a repertoárra a

Térzene
Harangozó Gyula seniortól, a bécsiek hagyományos ked
venc Babatündérével együtt az elmúlt év december 25-én 
az Operaházban. Mind a két mű -  patinájával a tradíció fé
nyét követve -  élvezetes előadást nyújtott a közönségnek. 
Érdemes a kiváló táncosok, többek között: Karina Sakisso- 
va, Irina Tsymbal és Mihail Sosnovschi nevét is idézni.

Örvendetes, hogy Harangozó Gyula junior új együttesét 
és szólistáit balettigazgatóságának már a második szezon
jában nagyon magas fokra emelte. Bölcs műsorpolitikájára 
vall, hogy a korábbi érák széles repertoárjából a legjobb 
darabokat (La Füle mai gardée -  F.Ashton; A hattyúk tava 
-  Nureyev; Rómeó és Júlia -  MacMillan) is műsorra tűzte. 
Ezeket időnként vendégszereplőkkel fel is frissíti. Egy ilyen 
alkalommal volt szerencséje a nézőknek a Manonban Ro
bert Tewsley-t danser nobleként megcsodálni. Az ő oldalán 
a fiatal Maria Yakovleva elragadtatott ártatlanságával és 
mozdulatainak erotikus kisugárzásával hatott.

„Absolute Hits" a 2007. március 4-én bemutatott táncest 
Ben van Cauwenberghtő\ a Volksoperben. Címe:

Tanzhommage an Queen.
Hozzá a színpadképet és a videoprojekciót sok jó ötlet

tel (á la Laterna Magica) a korábbi neves táncos: Dmitrij 
Simkin tervezte. Ennek az előadásnak az is a jelentősége, 
hogy benne eredményesen megvalósul a „két" együttes (a 
Staatsoper és a Volksoper) közös, fuzionált fellépése.

PILLANTÁS A JÖVŐBE:
A zeneszerző Wilhelm Busch 175. születési évfordulójá

nak alkalmából ez év november 10-én lesz a

Max und Moritz
premierje. Barbay Ferenc és Michel Kropf közösen új koreog
ráfián dolgoznak, a főszerepekre két szenzációs táncost vá
lasztottak. Egyrészt a bécsi közönség kedvencét: Dmitrij 
Simkin fiát: Daniil Simkint, másrészt Denys Cherevychkot, aki 
az első díjat nyerte a 6. Nemzetközi Osztrák Táncversenyen.

A jövőben felújításként táncolják majd az Operaházban 
Malakhov-féle *

Bajadér
igényes produkcióját (december 23-án). A tavasz pedig is
mét egy

Gálaest
műsorával lep meg bennünket, amelyből annyi máris el
árulható, hogy benne a már Bécsben is elismert fiatal kore
ográfus: Lukács András új műve is látható lesz.

A 2007/08-as évadot 77 önálló balettesttel hirdették 
meg, ebből 50-et tartanak az Operaházban, és 27-et a 
Volksoper-ben. Bizonyára nem egyszerű a koordináció, hi
szen a Volksoperben a táncosok szinte esténként fellépnek, 
miközben készülnek azokra a balettestekre, amely szá
mukra, elképzelhetően, a művészi kielégülést nyújtja.

Az elmúlt két évad azt igazolja, hogy a közös színvonalas 
gárda beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Készülhetnek 
hát továbbra is a jövő új kihívásaira.

Téri Evelyn
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Matthew Bourne:
A Sadler's Wells Színházban és angol turnén

J)mennyiben a nézőszám a siker mér
céje, akkor valószínűleg Matthew 
Bourne a legsikeresebb élő koreog

ráfus. Táncjátékai állandóan turnéznak a
világban, ezáltal több szimultán társula
ta van, és minden más alkalmazónál 
több táncosnak ad munkát. Nagyméretű

helyszíneken lépnek fel, és vonzzák az olyanfajta kö
zönséget is, akiknek a tánc műfaja egészen új.

Am ennyiben a nézőszám  a siker m ér
céje, akkor va lószínű leg Matthew Bourne  
a legsikeresebb élő koreográfus. Táncjá
tékai állandóan turnéznak a v ilágban, e z
által több szim ultán társu lata van, és 
m inden más a lka lm azónál több táncosnak 
ad munkát. Nagyméretű helyszíneken 
lépnek fel, és vonzzák az o lyanfajta kö
zönséget is, ak iknek a tánc műfaja egé
szen új.

A férfi hattyúkat m egjelenítő, fenom e
nálisan sikeres Hattyúk tava m ellett kore- 
ografált Diótörőt, S z i Ifidet, a film  Edward 
Scissorhand  táncvá ltozatát és a Nemzeti 
Színház részére a Play w ithout Words 
(Szövegné lkü li darab) című táncjátékot. 
Bourne tu lajdonképen egy új m űfajt ho
zott létre. Táncjátékainak legnagyobb 
inspiráció ja a film! Ezért nevezte első tá r
su latát Adventu res in Motion Pictures, a z 
az Film  Kalandoknak, am elyből je len leg i 
tá rsu la tának neve: a New Adventures, 
azaz az Új ka landok  is szü letett. Felmerül 
bennük a musical műfaja, a balett és a 
kortárs iskola is, de talán a legfontosabb

összetevő mégis a nagy em óciókra alapuló 
drámai történet. A 2000-ben készült

The Car Man
című táncjá ték je len leg i fe lú jítása magán 
v ise li m indezeket a tu la jdonságokat. E lső
sorban is a sze llem es ötlet, hogy a C a r
men zenéjének fe lhaszná lásáva l nem a 
szokásos tö rténete t v isz i színpadra, ha
nem új szcenárió t ír, am elynek a The Car 
Man, azaz A z autós férfi c ím et adja. Bour
ne nagy ötletem ber, kitűnő színpadi é r
zékke l rende lkezik , és ez a lka lom m al is 
egy te ljes koncepció t va ló s ít meg. A hát
té r egy am erika i k isváros a hatvanas 
években, a he lyszín egy autószerv iz, 
am elyhez egy tip ikus kávézó (d iner) ta r
tozik. Egy jóképű idegen érkezik  a vá ro s
ba, ak it a szerv iz tu la jdonosa fe lvesz sze 
relőnek. A k issé kom ikus idősödő tu la jnak 
szép fiata l fe lesége van, és m áris lé tre jö tt 
a három szögű drám a. A negyedik fő sze 
replő, egy szerény fiata l szere lő is ham a
rosan bekapcso lód ik az ördögi körbe, akit 
az új jövevény a szárnyai alá vesz. A ma-
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The Car Man JCarmen)
gányos fiú éppúgy a karizm atikus férfi ha
tása alá kerül, m int a tu la jdonos felesége. 
Az ebből következő cse lekm ények között 
van gy ilkosság, e láru lás, az ártatlan be- 
börtönözése, bosszú, véres k ísértet, hogy 
csak a lényeget em lítsem . Finom eszkö 
zök nem je llem zőek  Matthew Bourne kon
cepció jára. V iszont annyi in tenzitás és e l
söprő szenvedé ly  valósu l meg a sz ínpa
don, hogy a néző m indennek képtelen e l
lenálln i.

A Carmen cigarettagyári m unkáslányai 
helyett itt o lajos, trikós, férfi m unkásokat 
látunk. A lányok, ak ik velük táncolnak, 
nem kevésbé nyersek. Táncukat áthatja 
va lam ifé le  dobogó erotika. Egymásután 
peregnek a néző szemei e lőtt a film idéze
tek. West S ide Story, Marlon Brando hires 
film je: a W aterfront (Rakparton), H itch
cock krim ije i, rém film ek és a szexua litás
sal tö ltö tt The Postman A lw ays R ings Twi
ce -  A postás m indig kétszer csenget 
(uto ljára Jack N icholson  és Jessica Lang 
főszerep léséve l). Ám ezek az idézetek 
nem hatnak plág ium ként, inkább hom m a- 
ge-ként a film műfaja előtt. A táncjátékon 
belül pedig o lyan, egyöntetű stílussá ve 
gyü lnek, am elynek legerősebb eleme az 
erotika.

Míg a k lasszikus balettben e lengedhe
tetlen a táncos tökéletes a lkata, Bourne 
társu latában m indenféle fazon létezik. A 
lényeg, hogy techn ikai fe lkészü ltséggel és 
le lkesedéssel táncoljon. Ezáltal egyedi t í
pusok e levenednek meg a színpadon, am i
től a dráma sokkal hihetőbb. Ebben a tá r
su latban m inden tagnak színészi a lak ítást 
is kell nyújtania.

Ami a táncosok képzését illeti, az is ve 
gyes. Sokan a Royal Ba lle t a lum nusai, de 
talán a legtöbb kortárs tréninggel rende l
kezik. Ezt használja ki leginkább a koreog
ráfus a földre hulló és hirtelen fe lkerekedő 
lépésekben, gurulósokban, de a karakter- 
és társastáncoktó l is ih letet kapott.

B ize t zenéjéből az alkotó, hogy úgy 
mondjam, főleg a slágereket használja. A 
partitúra alapja Rogy ion Scsedrin Car- 
m en-szv itje, am elyet a zeneszerző a Bol- 
so j-tá rsu latnak kom ponált 1967-ben. De 
m iután Bourne te ljes estét betöltő művet 
akart készíten i, Terry Davies még hozzá
kom ponált, és újabb részleteket hangsze
relt az operából.

Bourne állandó alkotópartnere, Les 
Brotherson  most is ragyogó d íszletet te r
vezett. A sz ínpadteret kettéosztja a ga
rázs és a kávézó helyszínére. Elfojtott 
szenvedély és lüktető energia feszül az 
autóroncsok és a neonfények között.

A tá rsu la t m inden nap fellép, tehát heti 
nyolc e lőadást produkál ugyanabból a 
produkcióból, mert egyszerre csak egy 
táncjáték van műsoron. Bár a táncosok 
minden este táncolnak, a főszerepekben 
vá ltják  egymást. Az általam  látott e lőadá
son a fe leség szerepét az olasz szárm azá
sú Michala Meazza táncolta. Karaktere tö 
kéletesen fedi a figurát. A szép, magas nő 
szinte süt az unalom tól a férje mellett, 
míg az új jövevény lángra nem gyújtja. 
Erotikus kettőse ik éhes, nyers szexua li
tássa l tö ltettek. Az 'idegen' szerepében a 
magas, sötéthajú Jam es Fleece m utatko
zott be, aki inkább fizikum án keresztül, 
m int színészi a lak ításáva l va lósította meg 
a szerepét. K iváló volt a fiatal szere lőt 
táncoló Sam  A rcher (Edward Scissorhand  
az eredeti m egform álója). Ez a figura já r 
ja meg a leghosszabb utat: szerény k is fi
úból szenvedélyes szere lm essé, majd 
brutális, bosszúálló gyilkossá válik.

Előző m unkáiban sokszor éreztem  úgy, 
hogy Bourne lépésanyaga nem eléggé in- 
venciózus. Ebben a produkcióban m egta
lálta a történethez illő táncnyelvet. G ya
nítom , hogy a New Adventures Társulat 
még sok kalandot fog produkálni a világ 
nézői szám ára.

Nádasi Myrtill
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TÁNCPALETTA® 2007 -  MŰSOR
o

I. rész
Juhász Zsolt-Sebő Ferenc: Reformkori bál 

DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES-MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES 

KAÁN ZSUZSA ÉS KÁLMÁN TAMÁS: ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ

MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI SZÍNPADI NÉPTÁNC
1. Tímár Sándor: Zempléni válltánc — CSILLAGSZEMŰ TÁNCEGYÜTTES

2. Tímár Sándor-Kodály Zoltán: Kállai kettős -CSILLAGSZEMŰ TÁNCEGYÜTTES

3. Kricskovics Antal: Sokác táncok -  FÁKLYA HORVÁT MŰVÉSZEGYÜTTES

4. Juhász Zsolt/Mihályi Gábor-Ghymes Együttes: Két sza xi -  DUNA MŰVÉSZEGYÜTTES

5. Berzsenyi László/Horváth István/Ronan Morgan: Őslüktetés (részlet) 
RAJKÓ MŰVÉSZEGYÜTTES TÁNCKARA-RONAN MORGAN ÍR SZTEPPTÁNCEGYÜTTES

6. Pannon freskó (két részlet)
Horváth Csaba/Mihályi Gábor-Sebő Ferenc: Pünkösd 

Mihályi Gábor-Sebő Ferenc: Diadalmas Nyár 
MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

II. rész
KLASSZIKUS, MODERN ÉS KORTÁRS BALETT

1. Marius Petipa-Ludwig Minkusz: Paquita -P o lo n éz  
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA (III-IV. évfolyam)

2. Kulcsár Noémi—Michael Newman: Gyermek az időben 
Táncolja: Kiss Tamás (15 éves) -  GYŐRI TÁNC ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA

3. Kulcsár Noémi-Igor Sztravinszkij: Tavaszi áldozat 
Táncolja: Hajszán Kitti (18 éves) -  GYŐRI TÁNC ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLA

4. Jurányi Patrick—Prodigy: Töréspont 
Szólista: Spala Korinna -  KFKI KAMARABALETT

5. Egerházi Attilar-Kathy H orváth  Lajos/iíj. Kathy Horváth Lajos: Torzó (részlet a „Fettegajtók” című darabból) 
Táncolják: Popova Aleszja és Zaka Tamás -  MAGYAR BALETTSZÍNHÁZ GÖDÖLLŐ

6. Kováts Gergely Csanád-Charles Aznavour: Charmant deux  
Táncolja: Kováts Gergely Csanád -  MAGYAR NEMZETI BALETT/MAGYAR DIVAT- ÉS SPORTTÁNC SZÖVETSÉG

7. Miriam Naisy—Amsterdam Klezmer Band: Blue Hour 
Táncolják: Kerényi Miklós Dávid és Kozmér Alexandra — MAGYAR NEMZETI BALETT

7. Bajári Levente-Gergely Attila: Point 
Táncolják: Bajári Levente és Pazár Krisztina -  MAGYAR NEMZETI BALETT

in . rész
AJÁNDÉKSORSOLÁS A SZPONZOROK RÉSZVÉTELÉVEL

MUSICAL, SHOW, VERSENYTÁNC, FLAMENCO, ARGENTIN TANGÓ
1. 4 for One: Jurányi Patrick/Kovács Zsolt/Kováts Gergely Csanád/Sárközi Gyula—Tallér Zsófia/Faltay Csaba: 

Pán Péter, a megtalált fiú k
Részlet a KFKI KAMARABALETT produkciójából • Táncolják: a MADÁCH MUSICAL TÁNCISKOLA növendékei

2. Dudás Tibor-filmzene: Roxane-tangó 
Táncolják: Dudás Tibor és Ipacs Katalin

3. Hergenröder Jácint/Gellért Tünde-montázs: Elegancia 
Táncolják: Dávid Patrik és Bódi Bianka 

MAGYAR DIVAT- ÉS SPORTTÁNC SZÖVETSÉG/GRÁCIA MŰVÉSZETI INTÉZET

4. Lippai Andrea: Flamenco 
Táncolják: Lippai Andrea és Pirók Zsófia

5. Dudás Tibor-montázs: Cha-cha Show 
Táncolják: Dudás Tibor és Darvasi Gabriella

6. Budai László-Osvaldo Pugliese: Evaristo Carriego 
Táncolják: Budai László és Glotz Mária

A műsorváltozás jogát fenntartjuk -  a Rendezőség
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INTERVIEW _________________________________________

EUROPAS-PRIZE W INNING*: 
József Cserta
„The classical ballet is the most difficult 
branch of the dance art!"
*The following interview is the media gift of our magazine, 
which belongs to the EuroPAS-Prize (the Editor)

One of the leading soloists of the Hungarian 
National Ballet graduated with the Don Quichote- 
pas de deux at the Hungarian Dance Academy in 
1992, and became immediately the member of the 
Hungarian State Opera House. He interpreted this 
virtuosic demi-character role also in the Don 
Quichote performances of the ballet company with 
great success, and has danced numerous leading 
roles of the ballet repertory. József Cserta became 
a mature dancer in both temperamentally, 
technically and theatrically. He was awarded with 
the Harangozó-Prize in 2000 and received the 
EuroPAS Hungarian Dance Award, the 
professional prize of Táncművészet (Danceart) 
Magazine on the 1st of May, 2007.

This interview was made because of this 
occasion. (The Editor).

-  Lilla Pártay, the outstanding choreographer o f the 
Hungarian State Opera House entrusted you with 
important roles so far. In March you played Ashley in 
her 3 act ballet drama, Gone with the Wind, who is one 
of the leading characters o f the piece. Have you ever 
got such an important theatrical task during your 
career?

-  A dancer of soloist abilities in the beginning of his 
career gets the leading roles of mainly the romantic and 
classical pieces, like Giselle, Sleeping Beauty, Swan 
Lake and The Nutcracker. If he stands the test, then he 
gets the opportunity to try himself in dramatic roles as 
well. I went through this line, what is more, I danced 
the leading role of the La Füle mai gardáé. Later I could 
dance Vronsky's role in Anna Karenina (Lilla Pártay). 
But I could mention the role of Crassus in László 
Seregi's Spartacus, Mercutio in Romeo and Juliet or the 
role of Crown Prince Rudolf of Austria in Mayerling (K. 
MacMillan). Those are also very complex and difficult 
characters, dancing each of them was a serious 
professional challenge.

-  Ashley is an uncertain and unformed man, who is 
characterized of a continuous seeking o f ways. How 
could you prepare for the role?

-  Lilla Pártay -  who prepared the premiere for years 
-  helped a lot, and she knew the individual characters 
perfectly. The figure is complicated, because both the 
female main characters, Melanie and Scarlett want him. 
What is more, Ashley is not as manlike as Rhett Butler. 
He is softer, finer and more conscientious. I wanted to 
play Rhett Butler when we started the rehearsals. But I 
realized that Ashley is a very interesting character as 
well, and he is close to me also. Maybe Lilla Pártay was 
right, and this is more suitable for me.

-  Ashley's personality develops during the pas de 
deuxs, and we can see his connection with the two 
woman as well. Was this a technically challenging role?

-  The pas de deux-s are the key points of the piece. 
We may see through them the character-drawing of the

Pártay-Dvorák: Gone with the Wind Photos: Bela Mezey
Ashley: József Cserta 
Melanie: Katalin Volf
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4 protagonists. I dance 8 serious pas de deuxs and 3 
solo variations, it is a lot. We used to say that 4 pas de 
deux can "fill the evening". Some of them are easier of 
course, but 5 of them are technically very difficult. 
Ashley's role means a serious physical challenge.

-  You were awarded with the EuroPAS Hungarian 
Dance Award, the professional prize o f the journal 
Táncművészet in May. What is the meaning o f the 
award in your career?

-  All awards are a great honour to me, because I am 
not laden with them. Sometimes we hear, that this or 
that award depends not on achievements, but on the 
connections. The good thing in the EuroPAS-Prize is, 
that it is not such an award! It could remain clean. 
There is no financial benefits or higher retirement 
pension after it. I think that the EuroPAS Prize is a great 
value, because it is adjudged by an independent, 
professional jury every year, free from any lobbying. 
That is why it is a very important decoration for me.

-  We should know that you are a very good business 
man besides o f your dancing career. You are the 
director o f the Sansha company, which trades with 
dancing accessories. What should others do to avoid the 
break when their dancing career ends?

-  This is a topical question. I may answer, that 
everyone has to think about his future in the right time, 
but it is very difficult for a dancer. This profession 
requires the whole man, you can't do other things 
beside of it. I also lead the company with one of my 
colleagues, Andrea Merlo. It would be impossible to 
make it alone, because I simply have no time and 
energy to practice it after the rehearsals and the 
performances. It is easier when there are two of us, the 
work divides. I think that everyone should look for a 
new opportunity at the age of 30. A new existence, with 
which he or she can reeducate him- or herself gradually, 
in 10 years.

-  How do you see your own professional future? 
Would you like to be a ballet master or a business man?

-  Now it seems, that the business is going to be my 
future, because I am 35 years old. I think, I will 
continue this line, because I invested a lot of energy in 
it, and it wouldn't make sense to give it up. I don't feel 
enough ambition in me to become a ballet master. But 
you never know. I don't think that I can work with 
children, I don't have enough patience. But I think I 
would be able to prepare adult dancers to specific roles. 
We shall see...

Tamás Kálmán

INTERVIEW _________________________________________

EUROPAS-PRIZE W INNING*:
Tam ás Juronics
„I love to cause surprises!"
*The following interview is the media gift of our magazine, 
which belongs to the EuroPAS-Prize (the Editor)

The artistic director of the 20 years old Szeged 
Contemporary Ballet -  who is also the president of 
the Hungarian Dance Artist Association since this 
fall -  is an internationally known performer and 
creator. He won numerous prizes in Hungary and 
in abroad: the Harangozó-award, Merited Artist 
Award, and the EuroPAS Hungarian Dance Award, 
which he received in 2005. More than 40 
choreographies are connected to his name. He 
held a double premiere on the occasion of the 2 
decades jubilee of his company at the Festival 
Theatre in the Palace of Arts. He created the 
reinterpreted version of Swan Lake for both 
children and adults.

-  You are the artistic director o f the 20 years old 
company for 15 years. You and the company arrived to 
round anniversaries. Is this important? Does that count?

-  I am not a remembering-type and I am not a 
fatalist: I don't think that our fate is previously written. 
I concentrate rather to the present. I usually don't plan 
for long-distance as well. But such an anniversary is a 
good opportunity to look back, to esteem the past. We 
can think through in connection with this 20 years, what 
we put to the table.

-  When the dancers were entrusted to you, you 
inherited a name, which slightly modified. What was the 
meaning and what is the meaning of the name: Szeged 
Contemporary Ballet?

-  The company was formed under the name: Szeged 
Ballet in 1987. We inherited this in '93, and thought that 
we shouldn't drop a well-known name, which also has 
its traditions, for example: Ballet Sophianae, Győr 
Ballet, Szeged Ballet. But to demonstrate more sharply 
the dance theatrical trend -  which was represented by 
our company -, we put there the word Contemporary. 
Nowadays this name represents clearly the work of our 
company.

-  Your dance style is entirely unique. Who would 
think, that at the beginning you arrived mostly from the 
direction o f folk dance.

-  Many of our dancers got folk dance education, but it 
is the past. For example I hasn't worked as a folk 
dancer, and I do not incorporate folk dance to my
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pieces, maybe only its rhythmic to the gravity of the 
moves. I think my following experiences, the Limon- or 
the Cunningham-technique, what I studied and mainly 
the specifically unique language, which arrives from my 
own body determines my choreographies.

-  Tamás Juronics, the dancer is a decisive personality 
of his company. That is why we regret that lately you 
seldom dance. You treat your body specially, you are 
capable to something, which we hasn't seen from other 
dancers earlier on the Hungarian dance stages. You 
wish the same from your dancers, and you found the 
man, who are made from rubber.

-  I found outstanding dancers for Swan Lake as well. 
What relates to me, I also regret, that my stage 
appearance fell into the background. It is due to the fact 
that I passed 38, and it is not so easy to take part in the 
daily work as a dancer; on the other hand the tasks 
creating and director-tasks take up all my time. Of 
course I always dance in the room, because I show 
everything with 100 percent intensity when I make a 
choreography. I feel, that I am still capable to dance, 
and I don't want to give up the stage.

-  Is there a new direction in your style compared to 
the beginning?

-  The World changes continuously around us, and we 
change as well. But, as I see as I look back, that the 
original aim, expressed by Zoltán Imre and his spiritual 
heritage remained in us. His openness, experimenting

O
spirit and his ambition to steady professionalism is a 
part of the company's present face. My works -  as the 
works of all the choreographers -  are sometimes good 
and sometimes bad, but obviously there is a continuous 
arch in the common work, which started in 1993. We 
may guess what the next step is going to be. Although I 
love to cause surprises. The Swan Lake is also a new 
performance, because it is a modern version of a 
classical ballet, at the same time the movement system 
we use is common in my works. I think this piece is 
some mixture of my life-work.

-  The piece was presented in two versions. 
Obviously, you want to tell else to children and else to 
adults.

-  Of course. The story is very capable to both of the 
versions. There is a strong tale-line in it, what is only 
the surface. It is the interpretable reading for children. 
There is love and the battle between good and evil. The 
adult version is rather a psycho-analytical analysis. A 
"psycho-horror", a symbolic approach, in which the 
swans are only impersonations of a vision, which exist 
only in the head of the Prince. As a male creator I was 
interested mainly in the motivations, flutter and sexual 
repressions of the Prince.

-  Time and this 15 years have passed. But the 
company needs young dancers again and again. How do 
you recover the leaving artists?

-  Mostly they apply for an audition. The average age 
of the company is 22 years. Of course there are older 
ones, and we can work very well in this set-up. If I look 
back to that 20 years I can say, that the present 
dancers were born, when the company itself was born. 
My position is also different. I became the leader of the 
company when I was 24. My dancers then were the 
same age than me, or they were older. Now we live 
other times, but there are always talented young ones, 
who likes our work, so I can select from them. That is 
how the company develops from time to time.

Kinga Jálics
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