
– Kereken tíz évvel ezelôtt készítetted el elsô, egész estés koreográfiádat,
a Duhajt – a néptánc felôl érkeztél a kortárs világába, mint sokan, s
most, a pályaív mintegy betetôzéseként, önálló társulatot hoztál létre. Új
elôadásodban, az &Echóban pedig már kizárólag klasszikus képzett-
ségû táncosokkal találkozhatunk. Megfontolt építkezônek látszol.

– Ezt az utat teljesen tudatosan jártam végig, még akkor is, ha a
váltásaim olykor meglepetésszerûen hathattak. A szakma valahol
ott kezdôdik, hogy az ember ahogy gyakorolja, úgy tanulja, és
ahogy keres, úgy talál. Néptánc tagozaton végeztem az akkori Ba-
lettintézetben, evidens volt hát az
indulásom. Dolgoztam is néhány
évet néptáncosként, de hamar úgy
éreztem, nem biztos, hogy nekem
helyem van egy néptáncegyüttesben.

– Miért?
– Izgalmasabbat, többet, érde-

kesebbet akartam, s hiába szeretem
nagyon az autentikus folklórt, a
szépsége az én szememben csak
akkor domináns, ha nem akarnak
vele semmit kezdeni, hanem úgy
hagyják, ahogy van. Az elsô, folk-
lórcentrikus táncszínházi elôadá-
saimban ennek ellenére megpró-
báltam a néphagyomány olyan
szegmensét megragadni, amely
alapvetôen nem a felszínhez tarto-
zik, hanem magát a mélységet je-
lenti. Egy olyan, gazdag folklór-
kinccsel rendelkezô kultúra, mint a
miénk – de érvényes ez általában
az egész kelet-európai térségre –,
muzeális módon kezeli ezt az örök-
séget, és ez egyáltalán nem tetszik.
A hagyományôrzés számomra sok-
kal mélyebb fogalom annál, mint
ahogyan felénk használatos. Azzal sem tudok mit kezdeni, ahogy
a hagyományt zászlókra tûzik, ideológiák mellé rendelik – én ezt
az egészet sokkal élôbb dolognak tartom, és egyáltalán nem gon-
dolom, hogy a hagyomány szükségszerûen a modernitás ellené-
ben jelenik meg a mûvészetekben. Nem véletlen hát, hogy az elsô,
a folklórból kiinduló munkáimban Dresch Misi zenéje lett megha-
tározó: ô hasonló elveket vallott, csak egy másik kifejezési formá-
ban fogalmazta meg ôket. 

A múzeumnak természetesen van létjogosultsága, de a mûvé-
szet mégiscsak arra hivatott, hogy folyamatosan felülbírálja ön-
magát. A múlt kincseit ezért nem csupán tapogatni kéne, hanem
határozottan megfogni, kézbe venni, megforgatni. E felfogásra
van egy, az egyetemes és a magyar kultúrában egyaránt meghatá-
rozó példánk, Bartók Béla életmûve. Bartók nem lehelgette, fénye-
sítgette, csiszolgatta a hagyományt minden reggel, minden este,
hanem radikálisan megdolgozta. Szerintem ez az egyetlen út, hogy
az ember megismerje és megmutassa, mije van. 

– Bartókot említed, és kihagyhatatlan a kérdés: fejlôdött benned to-
vább az öt évvel ezelôtti, drámai történet? Te akkor Bartók A csodála-
tos mandarinját „dolgoztad meg, radikálisan”.

– Igen, bár igyekszem magam megkímélni attól, hogy bárki is a
szájára vegyen. Kicsit bánatos vagyok, mert – jogörökösök ide vagy
oda – én változatlanul nagyon szeretem Bartók zenéjét, s azt kell
mondjam, hogy egyre jobban. A Vonósnégyesekkel a közelmúltban
egy évig foglalkoztam, mert azt terveztem, megkoreografálom ôket.
De ez még nem engedélyezett, meg kell várnom a tíz évet. 

– A jogdíjak lejártáig feltétlenül meg van kötve a kezed? 
– Én ebbe az egészbe nem akarok belefolyni. Koreográfusként

számomra Bartók zenéje rendkívül meghatározó, de tudok várni,
és dolgom is bôven akad addig. Itt
van például Sosztakovics számomra
Bartókéval egyívású, fantasztikus
zenéje, melyben ugyanazt az elké-
pesztô, tipikusan kelet-európai
mélységet érzem. Nála nyilván mást
jelent a folklór. És több más, XX.
századi európai zeneszerzôt is rend-
szeresen hallgatok, és gondolko-
dom rajtuk. 

– Név szerint?
– Schnittkét például igazi óriás-

nak tartom, de sorolhatom magyar
szerzôk neveit is. Elsônek Kurtág
Györgyét, aki persze már egy késôb-
bi zeneszerzôi generációhoz tarto-
zik. Ifj. Kurtág Györggyel egyre
szorosabb, szinte napi munkakap-
csolatban vagyunk, s közös terveket
szövögetünk. Az idôsebb Kurtág
nyolcvanadik születésnapját ünnep-
lô, Gôz Lászlóék szervezte esten
pedig megvalósult egy régi ál-
munk: Ladányi Andreával elôad-
hattuk az ifj. Kurtág kompozíció-
jára született Orpheusz-duettünket
– egy egészen más formában, élô

zenére. Életem egyik legnagyobb élménye volt, hogy utána az ün-
nepelt bejött hozzánk beszélgetni az öltözôbe. Ez a fellépés saját
koreográfusi fejlôdésemnek is kiemelkedô állomása volt: rendkí-
vül érzékeny, kortárs zenére dolgozhattunk, amely kivételes
minôségben, élôben csendült fel. A fellépésünkrôl készült egy na-
gyon jó minôségû, többkamerás felvétel, és a Mezzo csatorna ko-
molyan érdeklôdik iránta, de ezt még csak halkan mondom…

– Egyre tudatosabban, analitikusabban nyúlsz a kiválasztott zene-
mûvekhez. 

– Minél mélyebbre akarok jutni az anyagukban, természetesen
– persze a magam módján. Komoly akadályt jelent egy koreográ-
fus számára – legyen bármilyen vájtfülû –, ha nem ismeri a zenei
formatant. 

– És a vájtfülû koreográfus törekszik az elsajátítására?
– Igen, tanulgatom, de baromi nehéz, több idôt kéne szánnom

rá. Nagyon irigylem a nagy koreográfusmestereket, Seregi Lászlót,
Eck Imrét, akik képesek voltak partitúrából koreografálni. Min-
denesetre a magam eszközeivel, de egyre elmélyültebben, analiti-
kusabban közelítek a zenéhez. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy
tartsam az irányt, amerre el szeretnék mozdulni. 
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– Erôsen korszakolta eddigi munkásságodat a közeg, amelyben dol-
goztál. Magyarán: mindig tartoztál valahová. Elôadóként elôször a
Honvédban mûködtél, aztán a szintén a néptáncból jött Kovács Gerzson
Péterhez szegôdtél a TranzDanzba, a Sámán Színházban kezdtél ko-
reografálni, legutolsó alkotói periódusodban Ladányi Andrea lett emb-
lematikus társad, és a Közép-Európa Táncszínház (KET) az anyatársu-
latod. Most pedig elkezdted keresni a saját, szuverén utadat. Érdekes és
árulkodó, hogy a KET-tel közös történet utolsó állomását jelentô ko-
reográfiád címét választottad új társulatod nevéül, s Sosztakovics mu-
zsikája abban, azaz a Fortéban s az új együttes elsô bemutatóján, az
&Echóban is felcsendült.

– Miután Szögi Csaba, a KET vezetôje a Dunaújvárosi Tánc-
színház igazgatója lett, módomban lett volna, hogy a társulatot
nélküle vigyem tovább. A nyolc év alatt, míg együtt dolgoztunk,
Csaba mindig, úgymond, alám ment, kiszolgált, segített. Voltak
ugyan konfliktusaink, de az utolsó szó jogát mindig megadta ne-
kem. Én ezt ma is tisztelem, köszönöm. Egy évvel ezelôtt úgy érez-
tem, Csaba nem ülhet meg két lovat egyszerre: vigye Dunaújvá-
rost, de akkor én nem számítok a munkájára. Akkor készítettem a
Nagyvárosi ikonokat, s megérlelôdött bennem a gondolat, hogy itt
az ideje továbblépnem. Nagyon sokat gondolkodtam: az anyagiak
sokadrangúak ebben a történetben, egyáltalán nem jelentettek
számomra szempontot. Azt, hogy a társulatot elhagytam, most is
a leghelyesebb lépésnek, a legésszerûbb, legemberibb megoldás-
nak gondolom. Kineveltem egy együttest…

– Amely egy ideje már szinte mint Horváth Csaba Táncegyüttese mû-
ködött…

– Azok, akiket otthagytam, együtt és külön-külön is nagyon
fontosak most is mint a múltam részei. Bántani senkit nem akar-
tam. A hosszas közös munka, a létrejött – számomra nagyon kö-
zeli, kedves – elôadások olyan közösséget teremtettek, amelyre a
mai napig büszke vagyok. Nem akartam olyan helyzetet, amelyben
a táncosok elé állok, és közlöm: „gyerekek, köszönöm szépen a
munkátokat, majd hívlak benneteket, ha szükség lesz rátok.” 

– Így te voltál az, aki vette a kalapját.
– Az elmúlt évek tapasztalatai mondatják velem: meg kell ta-

nulniuk nélkülem is élni, és drukkolok, hogy valami olyan történ-
jen velük, ami mûvészileg változatlan rangban tartja meg ôket.
Az a technikai és mentális minôség, amelyet a KET társulata
nyújtani tudott számomra, a közös történetünk végén már nem
volt elég. Ez pedig a saját mûvészi fejlôdésemet, haladásomat
nagyban hátráltatta. Az utam a sajátom – az irányába pedig nem
szólhat bele senki. 

– Itt derül ki, mennyire másképp kezelik az alkotó személyiség és a
társulat fogalmát, kapcsolatát Magyarországon, mint a nyugati mo-
derntánc-nagyhatalmakban. A lépésedet követô meglepetéshullám is
pontosan illusztrálta ezt. 

– Így van. Nézd, átalakíthattam volna a KET-et, adhattam vol-
na új nevet neki, kirúghattam volna táncosokat, és hívhattam
volna újakat, de engem mégiscsak Szögi Csaba hívott oda, aki ti-
zennyolc éve cipeli a hátán ezt az együttest. Ô kiszállt volna belôle,
ha én csinálom, de – az elôbb vázolt okok miatt – nekem nem erre
volt szükségem.

– Hosszú évek óta hozol létre koreográfiákat kôszínházi elôadások-
ban: dolgoztál többek közt Zsámbéki Gáborral, Telihay Péterrel, Schil-
ling Árpáddal, számos alkalommal Vidnyánszky Attilával, Szász János-
sal. Milyen tanulságokkal jár számodra ez a munka?

– Lehet belôle tanulni, de be kell valljam: egyre kevésbé érzem
fontosnak. Sok izgalmas produkcióban vettem részt az elmúlt
években, okultam belôlük, de ezek a feladatok rengeteg energiá-
mat viszik el, s nem kis részben elsôsorban pénzkereseti forrásnak
tekintem e megbízásokat. Válogatós voltam eddig is, s most kife-
jezetten hanyagolni szeretném ezt a világot: nem akarom egyszer
csak alkalmazott koreográfusi helyzetben találni magamat.

– Ezt azért nehéz volna elképzelni. De azt nem feltételezem, hogy ne
vonzana a kôszínházi munka, a szavak színháza.

– Persze, vonz, és kapok is biztatást: Zsótér Sándor, aki rend-
szeresen nézi az elôadásaimat, például két éve rugdos, hogy csi-
náljak prózai elôadást. Nagyon megtisztel a figyelme, s egyszer
majd biztosan hallgatni fogok rá, és kipróbálom magam. Konkrét
dolgokat nem tudok mondani, mert jelenleg a zene áll elsô helyen
a szívemben – talán pont a zenérôl kéne egy prózai elôadást csi-
nálnom? 

– Számtalan olyan külföldi vendégjátékot láthattunk az utóbbi évek-
ben, elsôsorban a Trafóban, amelyben magyar viszonyok közt szinte pél-
dátlan módon elegyedett egymással a szó és a mozdulat színháza, esz-
köztára. Szerinted miért nem születik több, ezekhez hasonlóan kevert
mûfajú elôadás itthon? 

– A Nagyvárosi ikonok címû szólómban én is kísérletezem a be-
széddel, foglalkoztat ez az elegyítés. Talán az a gond, hogy Ma-
gyarországon – mint sok minden másnak – magának a szónak
sincsen kellô súlya és hitele. 

– Alkonyodó címû koreográfiáddal alapos meglepetést okoztál: kizá-
rólag érett, középkorú táncmûvészekkel dolgoztál, akiknek szinte teljes
mellôzése ugyancsak honi sajátosságnak látszik. Az ô játékuk már szinte
súrolja a próza és tánc közti határvonalat.

– A érett táncosok mozgásrendszere ugyanolyan absztrakt, ami-
lyen szinten verbális. Ha Lôrinc Kati vagy Ladányi Andrea egy moz-
dulatot tesz, az már majdnem egyenértékû a kimondott szóval, de
ugyanez érvényes az Alkonyodó valamennyi elôadójára. Az elôadói
stílusukban ott az érettség, a testtel való hiteles beszéd képessége:
róluk egyszerûen már lekopott a felesleg s mindenféle manír. A sa-
ját bôrömön érezhettem mindezt: harmincéves korom után tapasz-
taltam meg, hogy egészen más minôségben tudok létezni a színpa-
don, mint addig. Nem tartom véletlennek, hogy Pina Bauschnál,
Jiř í Kyliannál ennyire fontos erény a kor. Ez nálunk keveseket
izgat, engem viszont rendkívüli módon érdekelnek nem csupán e
kiforrott, beérett, nagy tudású mûvészek, de a kor maga. 

– Ladányi Andrea, Lôrinc Katalin, Bajári Levente, Kerényi Miklós
Dávid és Koháry István táncolt a Fortedanse bemutatkozó elôadásában,
az &Echóban. Ladányi Andrea maga is társulatvezetô, Lôrinc Katalin
iskolaigazgató, aki hosszú évek óta nem lép fel (legutóbb éppen az Alko-
nyodóban láthattuk), a három férfi táncos az Operabalett társulati
tagja. Legtöbbjükrôl nehéz elképzelni, hogy belépjen formálódó együtte-
sedbe. Kik lesznek a Fortedanse majdani tagjai?

– Erre most nem tudok válaszolni, de nem is akartam is-
merni a választ. Tudom, hogy hosszú távon mûhelyben kell
dolgozni, nincs mese, hiszen ott van lehetôség arra, hogy az
ember igazán megtalálhassa a közös nyelvet a többiekkel, de
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engem jelenleg a mûhely-, a közösségteremtés szándéka nem
hajt, nem inspirál. 

– Ha ez nem, akkor mi?
– Az, hogy egy-egy kikristályosodó elképzelésemhez kötel-

mektôl mentesen a legmegfelelôbb embereket hívhassam meg.
A választásomnak és a meghívottak erre adott pozitív vagy eluta-
sító válaszának a szabadsága a legfontosabb. A két lány esetében
nem olyan komplikált a helyzet, mert nem elôször dolgoztunk
együtt, tudom, hogy hisznek bennem, ahogy én is bennük. And-
rea hiába társulatvezetô, ha szólok neki, hogy szükségem van rá
egy új produkcióban, akkor jön, mint egy traktor… Lôrinc Kati
odaadását pedig jól mutatja, hogy minden délután felült Gyôrben
a vonatra, estig próbáltunk, és ô vagy még éjjel, vagy másnap haj-
nalban ment vissza a dolgára. A bemutatkozó elôadásunk nehe-
zen állt össze, a három fiú bemutatóra készült az Operában, nekik
ott kellett elsôsorban helytállniuk. Furcsa és nehéz volt egyszerre
nem társulattal dolgozni, amellyel napi nyolc órát zökkenômente-
sen próbálhatunk. De ezek a nehézségek is képesek voltak inspi-
rálni, mert a szabadság élményét nyújtották. 

– Milyen volt a három klasszikus táncos fiúval dolgozni?
– A felkészültségük miatt technikailag jóval komplikáltabb dol-

gokat tudtam tôlük kérni, mint amihez eddig hozzá voltam szok-
va. Mentális megközelítésben már sokkal nehezebb ez a kérdés: el-
érni, hogy korszerû táncszínházi jelenlétet produkáljanak a szín-
padon, ebben szinte mindent elölrôl kellett kezdenem. De van
elég rutinom, hogy átadjam, elôhívjam belôlük, amit szeretnék. 

– A színpadon voltaképp mestereket és tanítványokat eresztettél össze.
– Igen, Kati tanította például Leventét, aki az elsô próbára az-

zal jött be, hogy „Csókolom, mesternô” – titkon készültem rá,
hogy lefotózom ezt a szép, fontos pillanatot magamnak… Aztán a
próba után megitták a pertut, és eltûntek a különbségek.

– Sokadik alkalommal nyúltál antik, mitológiai témához. Mintha
úgy vennéd kézbe ezeket a történeteket és hôseiket, mint egy németalföldi
festô, aki egy-egy klasszikus témát magához, a saját sorsához, korához
mér, viszonyít azzal, hogy megörökiti. Ezek a történetek szabadon, ko-
molyabb megkötések nélkül használható koreográfiai szüzsék, és még a
jogörökösökkel sem kell harcolni…

– Ezek olyan alaptörténetek, amelyek két oldalban összefoglal-
hatók, s azért maradhattak fent, mert a legmegfelelôbb táptalajul
szolgálhattak minden kor kortárs mûvészete – zenéje, festészete,
szobrászata vagy tánca – számára. E mítoszoknak olyan komoly
szerepük, súlyuk van a saját maguk valóságában, hogy nem feltét-
lenül olvasmányként nyerik el, kapják meg eredeti minôségüket,

hanem mint kiindulópont. Emellett pedig rendelkeznek a meg-
foghatatlanság minôségével is. 

– De hogy került sorra most, életed e jelentôs fordulópontján Nárcisz
és Echó? 

– A tükörforma – nemcsak vizuális, de irodalmi, zenei értelem-
ben is – évek óta foglalkoztat, s immár a harmadik elôadásomban
jelenítem meg. 

– Úgy tudom, filmezel is mostanság.
– Igen, mert ezek izgalmas játékok. Most ismét Szász Jánossal

dolgozom az új filmjében, aki szerintem már kabalából hív… 
– Játszol vagy koreografálsz?
– Játszom. Jancsó egy jóféle, komoly filozófiával elegy viccelô-

désbe hívott meg – ismerjük ôt –, a Kapa–Pepe-féle történetet
folytatja. Kérdeztem is tôle: „Miki bácsi, ez lesz a trilógia hatodik
része?” Jancsót nagyon csodálom: az, hogy valakit nyolcvanöt éve-
sen ennyire a munka éltet, lenyûgöz. Ô annyi mindent megélt,
olyan dolgokon ment keresztül, hogy bármit megtehet.

– Példaképnek tartod?
– Nem, olyanok nekem sosem voltak. Vannak viszont meg-

kérdôjelezhetetlen embereim: a szakmából messze a legelsô Nagy
József. Hozzá kell tennem, engem a táncszakma maga nem inspi-
rál – a jóért persze lelkesedem –, a film és a zene annál inkább. 

– Végezetül két városnév: Oslo és Debrecen. 
– Most dolgozunk másodjára a Norvég Színházban; ez nagyon

komoly hely, de nem ez a nemzeti színházuk – ez a város második
nagyszínháza. Ennek az érdekes intézménynek az a funkciója,
hogy egy, már nem létezô nyelvet – melyet ennek ellenére nem
ónorvégnak, hanem újnorvégnak hívnak – ôrizzen, ápoljon a
maga eszközeivel. Éppen nem a múzeumi szellem dominál a falai
közt, hanem a korszerûség. Ennek az archaikus nyelvnek a feltá-
masztása nem zárja ki a modernitást. Tavaly például Bob Wilson
rendezte meg náluk csodálatosan a Peer Gyntöt, mi pedig két éve
hoztuk létre Szász Jánossal a Kaukázusi krétakört. Most egy zenés
darabot kértek, és mi a Hairt választottuk. Ôsszel tartottam kint
meghallgatást, és tizenöt kiváló táncost választottam ki. Kifejezet-
ten kortárs koreográfiára készülök, elég érdekes kísérlet lesz. 

Debrecenbe Vidnyánszky Attila hívott, azzal, hogy minden,
tánccal kapcsolatos funkciót rám ruház. Egyfajta táncmûvészeti
vezetôi tisztséget töltök be a színházban. Nagy kedvvel vágok bele
a munkába: az új társulat, az újraindulás, a sok fiatal ösztönöz.
Abból a színészosztályból, amely Ladányi Andreával négy évig dol-
gozott együtt, és amelyet a 44 Feet címû elôadásból ismerhetett
meg a közönség, például tízen szerzôdnek Debrecenbe. 

A színház balettje jogilag nem létezik, a Debreceni Balett nevet
voltaképp egy tagozat használta eddig – ôket nem ismerem, nem
is szeretném véleményezni eddigi munkájukat. E formáció hama-
rosan megszûnik, ám a tánc mûfaja változatlanul továbbra is jelen
lesz. A következô évadban olyan koprodukciókra készülünk majd,
mint az &Echó. A színház részt vállal az elôadások elkészülésében,
és mûsoron tartja ôket. A vidéki munka számomra nem új, hiszen
Nyíregyházán három elôadásom is született.

– Nem félsz attól, hogy nem lesz közönségük az elôadásaidnak?
– Csak jó tapasztalataim vannak a vidékkel: a leginkább radiká-

lisnak gondolt elôadásaimat is figyelemmel nézték. A Néró nem
volt könnyû darab: Nyíregyházán igazán jó házakkal ment. Nin-
csenek aggályaim a vidéki közönséggel kapcsolatban, sôt, bizo-
nyos szempontból ôk még frissebbek, mert érintetlenebbek. Nem-
rég kértem fel Goda Gábort, hogy következô elôadását a Csokonai
Színházzal együttmûködve hozza létre – ez lesz a második tánc-
színházi bemutatónk. A harmadik pedig ismét egy Fortedanse–
Csokonai Színház-koprodukció lesz. A színház egy Nagy József-
héttel nyit: a Woyzeck, az Éden és az Utolsó tájkép lesz látható, ezen
a héten lesz az &Echó debreceni bemutatója, és játszom majd itt a
Nagyvárosi ikonokat is. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE:  HALÁSZ TAMÁS
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