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Színházat siratja el. A színre vonultatott színpad-
munkások és mûszaki dolgozók látványa valóban to-
rokszorító, ennek ellenére Kerényi az elôadás során
mindvégig macskaügyességgel kerüli el a szentimen-
talizmus csapdáit. Pedig ez ilyen konkrét témában, a
konkrét helyen, valódi, érintett szereplôkkel igen ne-
héz. Meg is rezeg rendszeresen a léc, de szerencsére
egyszer sem esik le. Ez annak köszönhetô, hogy a
rendezést végig belengi a fiatalos báj; az ebben a da-
rabban inkább rendezô, mint koreográfus Kerényi
bátran szabadon engedi kreativitását, és ezáltal az ér-
zelgôsséggyanús jelenetek is trendi természetességgel
fogalmazódnak meg. A Na de tényleg?!-ben bizonyta-
lan sorsú kellékesek és díszletmunkások bizonytalan
sorsú kellékeket és díszletelemeket hoznak színpadra
a bizonytalan sorsú színház raktárából. A táncosok
bizonytalan sorsú jelmezeket öltenek magukra, és
képzeletbeli kifutón – lehet, hogy utoljára – bemutat-
ják a kollekciót. Közben egy-egy pillanatra megáll az
idô, mozdulatlanságba dermed a színpad, ekkor fény-
képek is készülnek (még a közönségrôl is), hogy va-
lami megmaradjon abból, ami az „Erkel” volt.
Láthatók a színházról kivetített képek, videofelvéte-
lek, élôben felhangzik egy zongora- és gitárkísérettel
rockosított „siratódal”. Kerényi darabja kétségtelenül
mûalkotás, de a mûfaját nehezen tudnám meghatá-
rozni. Ha muszáj lenne, azt írnám: zenés-táncos do-
kumentarista Zeitstück. Szóval: határsértô mûvészet,
amelyben egy generáció – mellôzve az általa üresnek
gondolt konvenciókat – megjeleníti a múlthoz fûzô-
dô viszonyát. Ezt az olvasatát értelmezve a Na de tény-
leg?! elôadása – sírás ide, rívás oda – üdítô és felemelô.
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– Mihályi Gábort munka közben nehéz lehet link dumák -
kal átejteni, hiszen a szakma minden szintjét jól ismeri:
amatôr néptáncosból lett – folyamatosan felfelé ívelô pá-
lyán – a Magyar Állami Népi Együttes mûvészeti vezetôje.
Hol és mikor kezdôdött?

– Tizennégy éves koromban Jászberényben kezd-
tem el táncolni. Varázslatos idôszak volt: akkor kezdett
kibontakozni a táncházmozgalom. Timár Sándor
meg jelenése új szemléletet hozott: a természetesség,
az autentikus táncok mûvieskedéstôl mentes tradíció-
ja került elôtérbe.

– Timár elôtt milyen volt a néptáncmûvészet?
– A hatvanas években a néptánc nem nyugodott, mert

nem is nyugodhatott erôs szakmai alapokon, hiszen a
Martin György szervezte tánctudomány késôbb izmo-
sodott meg úgy, hogy nemcsak hazai, hanem európai
összefüggésekbe is el tudta helyezni a magyar néptánc-
kultúrát. Tehát több volt a fikció, kevesebb a pontos rá-
találás, a koreográfusi egyéniség erôsebben dominált,
mint maga az anyag. Nekünk az volt csodálatos, hogy
Timárnál az anyag került elôtérbe, persze a koreográ-
fuson keresztül, mert az is színház volt, amit ô mûvelt.

Kortárs tánc 
füzesi ritka magyarra
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– Miért emlékszik a hozzád hasonló korú néptánc -
mûvészek legtöbbje a táncházmozgalomra mint egyfajta
aranykorra?

– A táncházmozgalom életérzés is volt. A néptánc-
ban erôs individualizmus rejlik: amikor megtanulod
az anyagot, és már ismered a tánc törvényszerûségeit,
a saját képedre, hangulatodra tudod formálni a kore-
ográfiát. Egy kis nemzeti öntudatot is kaptunk, amit a
puha diktatúrában a gimnáziumban nem kaphattunk.
Erdély-járók lettünk, megismerkedtünk öreg hagyo-
mányôrzô táncosokkal, zenészekkel, szóval valameny-
nyire még meg tudtuk élni azt a népi kultúrát, amely
már akkor is hanyatlóban volt.

– Timár Sándornak a személyes sorsod alakulásában is
meghatározó szerepe volt...

– Amikor kinevezték a Népi Együttes vezetôjének, új
társulatot kezdett építeni. Az egész országban nagyon
erôs volt az amatôr néptáncmozgalom, ezért vidéken
keresett tehetséges fiatalokat. Jászberényben akkor
már jó tíz éve dolgozott velünk, így kerülhettem én is
az Államiba. Ennek szeptemberben volt a huszonötö-
dik évfordulója.    

– Idôzzünk még egy kicsit Jászberényben. Táncos- vagy
népmûvészcsaládból származol?

– Egyikbôl sem. Sôt olyan közegben éltem, amelyre
a hagyományos paraszti kultúra semmilyen hatással
nem volt. Szinte nem is tudtam arról, hogy létezik
ilyen. Aztán tizennégy évesen egy május 1-jei majáli-
son – mint késôbb megtudtam – az akkor frissen meg-
alakult Jászsági Népi Együttes elsô elôadásán találtam
magam. Három összetolt traktorplatón táncoltak.
Csak álltam, tátottam a számat, döbbenten néztem, mi
lehet ez. Szabályos varázsütés ért. A bátyám talált meg,
látta a bûvöletemet, és megkérdezte: akarsz ilyet csi-
nálni, odavigyelek? Nem, nem, szó sem lehet róla, vá-
laszoltam, mert elég félôs kissrác voltam. De aztán
szeptemberben Papp Imre, az elsô mesterem eljött a
gimnáziumba, és elmondta: alakul az együttes ifjúsági
csoportja. Akkor rögtön jelentkeztem.

– És az elsô foglalkozásokon rögtön kiderült a fogékony-
ságod?

– Igen, úgy tûnt, van valamilyen tehetségem. Pedig
elôtte érzelmileg sem kötôdtem a folklórhoz, és nem is
mozogtam, legfeljebb focizni jártam. Másfél év után
már felvittek a felnôtt csoportba. Ott már neves kore -
og ráfusokkal is találkozhattunk, és hál’ istennek na-
gyon gyorsan jött Timár Sándor is.

– Jól sejtem, hogy az a néptáncos, akibôl késôbb koreog-
ráfus lesz, már egészen fiatalon koreografál is? Például cif-
rázza, egyénien díszíti a mozdulatokat?

– Nálunk nagyon-nagyon sok néptáncegyüttes van.
Nincs annyi koreográfus a földön, meg persze az együt -
teseknek pénzük sincs, hogy meghívják a neves kore-
ográfusokat, ezért összebarkácsolják a mûsorokat. Hol
jobban, hol rosszabbul. Ezen a pályán a kényszer is
szüli a koreográfusokat. Ha megtanulja az ember egy
tájegység táncanyagát, akkor azt színpadra állítja. Ha
egy fiatal táncos ezt megnézi, azt gondolja: ezt én is
meg tudom csinálni. És valóban: a táncosokat be tudja
hozni innen vagy onnan, tudja, hogy a verbunk után las -
sú csárdás jön, majd friss, és mindezt el tudja helyezni
a térben. Az ilyen szvitek elkészítéséhez túl sok plusz
szellemi kvalitás nem kell. Sajnos nincs mindenkiben

erôs önkontroll, és koreográfusnak nevezi ma gát, pe-
dig csak ilyen egyszerû táncbetéteket állít össze.      

– A Naplegenda vagy a Pannon freskó megalkotásá-
hoz viszont kellett extra szellemi kvalitás, hiszen mindket-
tô kiagyalt koncepcióba illesztett önálló színházi elôadás.
Ezek a darabjaid fémjelzik azt a fordulatot, amely Timár
Sándor nyugdíjba vonulása után kezdôdött el az Állami
Népi Együttesben? 

– Egy ma már tízéves folyamatról beszélünk. Az elsô
váltásban óriási érdeme volt Sebô Ferinek, aki mûvé-
szeti vezetôként állt az együttes élén. A meghirdetett
változás egyik pillére az volt, hogy az elmúlt hatvan,
maximum száz év tánckultúrájára támaszkodó, szvit-
szerû néptáncfeldolgozások helyett (amelyekben élet-
képszerûen, a szokások környezetében jelennek meg
egy-egy tájegység táncai) menjünk vissza legalább ezer

évvel. Természetesen szükség van a szvitekben feldol-
gozott autentikus táncokra, hiszen az a mi nyelvünk,
és magyarul jól kell beszélnünk – de meg kell felelnünk
a mai kor követelményeinek is. Ez utóbbi igény szerint
készült A földön apám fia volnék és a Kincses Felvidék.
A Naplegenda címû elôadásom mûfaját elég nehéz
meghatározni. Orbán Ottó tánckoncertnek hívta. Fel -
vál lalom, hogy show is, de talán nemcsak üres, talmi
csillogás, hanem intellektuális tartalom is van benne.
Hasonló a helyzet a Pannon freskóval. Meg mé r tem ma-
gamat a dramatikus táncjátékok mûfajában is, ennek
eredménye lett a Veszett világ és az Örmény legenda, de
– megmondom ôszintén – ezekkel sokat küsz ködtem.
Most távolodom is a verbálisan könnyen lefordítható
táncjátékoktól, talán nem is igényli ezt a mai világ.

– Nincs ellentmondás abban, hogy miközben a mai kor
követelményeinek akartok megfelelni, a tánckultúra feltá-
rásában ezer évvel visszanyúltok?
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– Nincs. A mûvészetben az archaizmus roppant
erôs inspirációt jelent, és egy archaikus forma sokszor
rettenetesen modernnek tûnik – persze ha hozzátesz-
szük a mai világunkat is. 

– A közelmúltban bemutatott elôadásaitokon a mai vi-
lágunkat mintha a megváltozott, korszerûbb színpadi lát-
vány képviselné...

– Körülbelül három éve kezdôdött egy újabb, nagyon
fontos változás: Kovács Gerzson Péterrel kezdtem dol-
gozni. Ô is az autentikus folklórból indult, de pályája a
kortárs mûvészetben teljesedik ki. Azt gondolom, a jö-
vôben állandó alkotótárs lesz az együttesben, nemcsak
látványtervezôként számítok rá, hanem a teendôink fi-
lozófiai alapjait is rendszeresen meghányom-vetem
vele. Ez nagyon fontos találkozás volt, Gerzson renge-
teg inspirációt hozott a kortárs mûvészetbôl. Az utób-
bi darabjaiban örömmel látom, hogy mi is hatottunk
rá. A Bankettben még két táncosunk is szerepel. 

– „Könnyû” dolguk van a néptáncosoknak, ha korsze -
rûsödni akarnak: „csak” ugyanazt kell végigcsinálniuk
táncban, amit Bartók a zenében megtett. A Kincses Fel -
vidék koncepciójával mintha ti is valami hasonlóra utal-
nátok. Ennek ellenére az elôadásaitokon látottak elég
messzire vannak a „bartókitól”. Ez a megállapítás nem a
tánc és a muzsika minôségére, hanem a hagyományos
motívumok korszerû feldolgozásának módjára, szintjére
vonatkozik. Hogyan vélekedsz errôl?

– Teljes mértékben egyetértek veled. Mi ezt tudjuk.
Azért is adtuk a Kincses Felvidéknek azt az alcímet,
hogy Bartók-trilógia I. Nagyon jól tudjuk, hogy el kéne
jutnunk a bartóki dekonstrukcióhoz, az újraértelme-
zéshez, de ez nagyon nagy falat, és hosszú folyamat.
Az elsô résszel a forrásokat kívántuk megmutatni. Azt,
hogy mi inspirálta Bartókot. Nem is akartuk megszó-
laltatni a zeneszerzôt, az elôadás végén csak egy
Bartók-idézet hangzik el zongorán. Azt gondolom, kell
egy háromrészes sorozat, hogy el tudjunk jutni addig
a periódusig, amelyet te is igényelsz, és mi is elvárunk
magunktól. 

– A Kincses Felvidék végén a Bartók-idézet telitalálat.
Lezárja, mûvészien értelmezi az elôadást, de mintha nyi-
tánya is lenne valaminek: egy késôbbi, „bartókibb” folyta-
tásnak. Milyen lesz a Bartók-trilógia II.?

– Gerzsonnal már tervezzük. Hadd ne mondjak er-
rôl most részleteket.

– Csak annyit még: elképzelhetô, hogy Bartók törökor-
szági és észak-afrikai gyûjtéseit is felhasználjátok? Hiszen
azokban nyilván rengeteg olyan archaizmus található,
amely kiváló kortárs alapanyagnak.

– Még nem tudom, de miért ne? A Kincses Felvi dék -
ben is nagyon bátran nyúltunk a Kárpát-medencéhez.
Néhány buta ember meg is kérdezte (árvalányhajas
magyar urak Amerikában), hogy mit keres szlovák
meg román tánc a darabban. Mit lehet erre mondani?
Meg kell hallgatni például a Cantata profanát. Az egy
román kolinda-dallam. A Bartók-trilógia I. sem nem-
zeti alapon készült, a II. meg fôleg nem azon fog mû -
ködni. Hanem a téma alapján: ha azt gondoljuk, hogy
arab dallam fogja kifejezni azt, amire éppen gondo-
lunk, akkor majd abból indulunk ki. Legfeljebb azt a
részt nem én, hanem a Csirke (Horváth Csaba) vagy a
Gerzson fogja megkoreografálni. Szeretném ugyanis,
ha többen is közremûködnének. Mindazok fontosak

számomra, akik ezen a téren nagyokat és bátrakat lép-
tek már. Ilyen például Juhász Zsolt is. Inspiráljanak,
hozzanak új szellemet, képezzék a táncosaimat.       

– Az árvalányhajas magyar urak kritikájára már utal-
tál. De hogy fogadta az amerikai közönség a megszokottól
eltérô, kortárs látványvilágba helyezett, Bartók-idézetet
tartalmazó mûsorotokat a tavaszi óriásturnétokon?

– Nagyon nagy sikerünk volt. Óvtak bennünket attól,
hogy ilyen mûsort vigyünk, mert az amerikaiak a lufis-
konfettis sztereotípiákhoz vannak szokva. De a közön-
ség annak örült, amit látott. Nem gondolom persze,
hogy a szimbolikus, finoman elhelyezett üzenetek
mindegyike célba ért. Az ottani publikum lehet, nem
értette, de érezte az elôadás minden részletét. Még
mindig végigfut a hátamon a hideg, ha arra gondolok,
hogy az elhalkuló zongoraszóval, nem pedig csinnad-
rattás fináléval végzôdô elôadás után tízbôl nyolcszor
felállva ünnepelte a közönség a visszafutó táncosokat.
Bevallom, az elsô héten be voltam ijedve, nem inkább
egy hagyományos folklórmûsort kellett volna-e össze-
állítanom, és nyugodtan hátradôlve várnom a biztos si-
kert. De már az elsô héten mindenhol sikerünk volt:
kis színházban, nagyvárosban, matinén, esti elôadá-
son. Aztán egyesek azzal ijesztgettek, hogy könnyû a
két parton a mûveltebb, fogékonyabb közönség elôtt,
majd megtudjátok az ország közepén, a prérin... De a
fogadtatás ott is hasonló volt. Legfeljebb néhány he-
lyen több volt a kockás ing a nézôtéren.

– A szimbolikus, finom, de ugyanakkor többrétegû üze-
netrôl eszembe jut a Naplegenda egyik jelenete, amelyet
Rabének címmel más mûsorokban, önállóan is láthat-
tam. Az elmúlt évek termésébôl kevés olyan táncprodukci-
ót tudok megemlíteni, amely hasonlóan elementáris ha-
tással lett volna rám. Mintha az ezeréves magyar történe-
lem ihlette volna...

– Biztosan benne van az is, de konkrétan egy gye-
rekkori élményem ihlette. Az iskolából hazavezetô
utam egy Tüzép-telep mellett vezetett. Lovas kocsik áll-
tak ott mindig, és rettenetesen kemény, sokszor részeg
emberek. Egy délután megpakolták a kocsikat szénnel,
leláncolták a kerekeket, és azon versenyeztek, hogy ki-
nek a lova tudja így elhúzni a rakományt. A lovakat la-
pátnyéllel ütötték, hogy széttört a hátukon, leszakadt a
patkó a lábukról, ahogy próbáltak az aszfalton elindul-
ni, véresre tépte a szájukat a zabla. Máig nem tudok
szabadulni az emléktôl, ahogy az állatok meg akartak
felelni ezeknek az embereknek. A Nap le gen dában adó-
dott alkalom, hogy ezt az érzést „kibe szél  jem” ma-
gamból. A színpadon próbáltam egyetemessé, szim-
bolikussá tenni, ezért nem lovakat ábrázoltam.

– Teljesen mindegy, hogy a Rabénekben bödöncsizmát
és nagykabátot viselnek, és jórészt autentikus néptáncot
járnak a férfiak. A jelenet szimbolikája, látványkörnyeze-
te és a személyes élményre visszavezethetô megrázó ereje
által igazi kortárs tánccá válik.

– Imádják is a táncosok. Gátlásokat szakít fel ben-
nük úgy, ahogy azt a néptáncmûvészetben ritkán él-
hetik át. Pedig a koreográfia kilencven százaléka ere-
deti néptáncmozdulatokból áll. A zenéjét meg Nikola
Parov mezôségi, füzesi ritka magyar motívumokból ál-
lította össze.

Az interjút készítette: Kutszegi Csaba


