
Novák Tata 70 é ves
Beszé lgeté s Novák Ferenccel, a Honvé d Egqüttes yn vé szeti vezetfié vel

- Kevesen tudjdft, hogq Novák Ferenc volt.hazánkban a blnc-
szí nhdz megteremté sé nek eguik ú ttiir6e. Hlgaan, milt4en mó-
don kezd döü a háború  után a né pi tánchagqományok felfede-
zé se é s ú iraé rtelmezé se? HOgUan kapcsolódott ehhu a tdncszí n-
ház gondolata?

- Az eI ttünk Ié v  generáció, akik már többnyire
nem é lnek, Mllnár lstván, Rdú ai Mik]ós, Szabó lván,
mestereink, rendeIkeztek egy bizonyos mennyisé g 
anyaggai, amit  k gy itöttek, vagy mások de a ma ren-
delkezé sre álló filmanyag azóta megszázszorozódott
ahhoz ké pest, amib l dolgozni tudtak, Az utánam kö-
vetkez  fiatalok állandóan számon ké rik, hogy mié rt
nem csiná]tak a nagy öregek ilyen vagy olyan koreog-
ráflát? Hát, mert fogalmuk sem volt a Mu sé qró1 é s
majdnem, hogy fogalmuk nem volt a csángó anyagról,
Í gy aztán nem js csinálhattak, Hiányosság;ikat fa;tá-
ZiáVal pótolták, Gyönyör  m vek születtek ú gy, hogy a
kevé s anyag stí lusából kitalálták, milyen mozgások le-
hetnek egy adott táncrendben, s arra é pí tettek fel egy
koreográfiát.  k ennyit tudhattak.

fu ötvenes é vek vé gé n a tánckutatók Ma rtin Cyú gy,
Pesovár Ern , Pesoyár Ferenc é s társaik, elké peszt  pub-
likációt kezdtek ránk zú dí tani é s kiderü]t, hogy tulaj-
donké ppen ú jra keJl tanulni a tánc anyanyelvé t, Sok
minden csak egyszer  technikai ké rdé sen mú lott- Né -
ma filmekr l tanultuk a táncokat, é s tudtuk, hogy kö,
rülbelül milyen Zené re táncolták ezeket. A táncokat
aztán belegyilkoltuk a papí rra lejegyzett zené kbe. Az
ú jabb kutatásokkal aztán fé ny derült arra, hogy bizony
vannak helyek, ahol szimmetrikus zené re aszimmetri-
kus lé pé seket táncolnak, vagy, hogy a tánc kadenciája
nem esik egybe a zene kadenciá|ávai,

Az utánunk köVetkez  generáció, már olyan autenti-
kusan táncolt, mint egy szé ki, egy kalotaszegi, Vagy egy
szatmári para,szt. Elké peszt en tánColtak, Viszont aZ ifiú
koreográfusoknak eltompult a fantáziájuk, mert csak
az eredeti anyagot használták, mint autentikuS anya-
got é s nem iutott eszükbe, hogy mé g hozzátegyenek
Valamit,

Amikor é n l954-ben megalapí tottam a Bihari Egaüt-
lest, akkor ú gy gondoltam, ha nem hozunk lé tre kore,
ográfiában olyan m veket, amik ugyanarról szólnak,
mint a kortárs irodalom, a kortárs ké pz m vé szet
vagy a kortárs zene, akkor iszonyatosan nagy baj lesz,
ak]<or mi, a né ptáncból táplálkozó koreográfusok le-
maradunk valamir l, Ehhez '57 elejé t l találtam egy
barátot é s munkatársat szigeti Károly szemé lyé ben.
Tl-tdtuk, hogy nekünk olyan szí nházi |elleg  tánciáté -
kokat kel] megalkotni, amelyek megfelelnek a kortárs
irodalomnak. Talán az sem vé letlen, hogy barátaink
rendez k, í rók, költ k é s ké pz m vé szek voltak. Ne-
kem mé g a kártyapartim is ,,irodalmi" volt,

Amikor szí npadra került az autentika, az objektí v,
hiteles felfogás, akkor bizony nagyon sokszor már
megszóltak minket, nem ártana, ha mi is errefelé  tar-
tanánk. Valahogy az irodalomból a né pi oldaI hangsú -
lyozta ezt iobban, Csoóri Sándor, Nagy László.  ket eI-
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kápláztatta az eredeti anyag, s ú gy gondolták, hogy a
nemzeti hovátartozásunk ügyé ben ezt kellene csinál-
ni. A többit pedig hagyjuk a szí nházra. Kemé ny vitáink
voltak velük, mert ú gy é rezté k, hogy mj gyengí tjük azt
a vona]at, ami az anyanyelvet (tánc-anyanyelvet) ké p,
viseli.

- É n azt hittew, hogg ez fordí tva törté nt, elí ször elind,ult az
autentiftus táncok feldolqozása é s szí upadra vitele, s mihor már
é rezhet  volt, hogu ez a faita meqkönlfté se a né ptdncnah - ves-
senek rám követ a ftövetkez  szóé rt - hiüresedik, akkor kdvetkez-
nek a táncszí nházi produkciók, rd,mutatva arra, hogy a né ptánc
formangelvé nek igenis van lé tjlglsultáqa, csah a kor igé nqé nek
meq|elel  té tnaválasztással é s feldolgozással_

.- RoSSZul hitte, Meg kellett é riem azt, hogy az ór1-
ási siker  ,.K m ves Kelemen" el adás után Nagy Laci
azt mondta nekem, hogy jobb lenne, ha azzal fogla-
koznánk, miJyen az anyanyeJv, S t, a ké s bb minisz-
terré  lett Andrdsfalvq Beftalan egyszer en árulónak
nevezett, Felállt egyszer egy zalaegerszegi zs rizé s,
b l é s eltávozott, AZt mondta, hogy: ,,Árulóh vagqtok,
eláruljdtok a maggarsig gaökereit", Ma már ez szinte hi-
hetetlen doIog,

É n persze mondtam a magamé t a zs rinek: - Em-
berek, é rté sé tek meg, hogyha nem haladunk azokkal a
kortárs m vé szekkel é s alkotókkal, akik a huszadik
század dolgait fogalmazzák meg, akkor mindig primi-
tí v, parlagi né piek leszünk, É s é n kiké rem magamnak,
hogy pejoratí van nevezzen egy urbánus né pinek, mert
három nyelven beszé lek a magyaron kí vül, diplomám
van é s egyebek, ]mádom a né ptáncot é s hangsú lyo-
zom azt, hogy a né ptánc anyanyelvé t abszolú t mikro-
precizitással keJl megtanulni. De ezt aZ anyanyelvet,
ezt a szótárt szé t ke]] tördelni, é s lé tre kell hozni a
m veinket.

- Az id  né gixsak Tal(il igazoha_ _ _

.- Na, igen, Amikor e] ször voltam a Honvé dban tánc-
karvezet , akkor az együttes é s a Miniszté rium nem
volt vev  ezekre, AZ ,Aska é s a farkas"-t itt Szerettem
volna megcsinálni_ Ez lvo Andri. egyik novellája alap-
|án ké szült, egy kicsit belekeverve Pilinszhinek a K. Z.
oratóliumát, A nemzetközi koreográfiai dí ]jal kitünte-
tett darabot nem engedté k megcsinálni a Honvé dban,
Mikor másodszorra kerú ltem a Honvé dhoz, '83-ban
m vé szeti vezet ké nt, akkor már termé szetszer leg
idetolódott a biharis m hely is, ide csatlakozott az
egyé bké nt Tí már taní tvány Zsunifszki Zoltán, Diószegi
Lász]ó, s aztán kitermel dtek a fiatalok. Hondth Csa-
ba, Szö'qi Csaba, akik most a Közé p-Európa Szí nházná1
vannak, vagy Mucsi ]ános, aki a Duna Együttes Vezet -
1e.  k már innen, ebb l a Bihari-Honvé d m helyb l
raizottak ki, é s hát vé gzik kit n  munkájukat,

- Sohak számára nem is ismert, hagu az ,,lstván a kiráIu"
koreognifusa is T ta vllt, , .

- Hát igen, le kellett kellett Volna ,,kopiráltolnom",, ,

- Mit, az ,,lstván a király" -t?

- Neeem! A rock zené re való né ptáncolást, Úgy,
hogy beadom a szerz i jogvé d be é s letiltatom, (Na4,



Táncszí nházl ielenet alla Tata

neveté s) Aki ezentú l Csinálja, aZ fizessen nekem. MoSt
már mindenkinek termé szetes, hogy rock zené re lehet
né ptánCot iárni, S t, azóta már Dlószegi BaCh Bran-
denburgi versenyé re iS né ptáncos et döt Csinált é S
nagyon jó a m !

Molnár lstván, a mesteí em mé g é lt, amikor aZ ,,ISt-
ván a király" ké szült, é s egyszer, mikor vittem haza, a
sárga földig lepocskondiázott, hogy ezek közé  a rocke-
rek közé  maga hogy keveredik, nem szé gyenli magát,
ezt tanulta maga t lem! S é n mondtam, De dlága Pis-
ta bácsi, tí zszer tí zezer srác né zi meg a Királq domban, -
akkor mé g nem tudtuk, milyen fantasztikus utóé lete
lesz - soha nem találkoztak mé g tánccal, most ta]ál-
koznak, Olyan jó né zni, ahogy a tapsrendben a ké tszáz
né ptáncos szemben áll ezekkel a szakadt rockerekkel
é s kiderül, hogy ugyanolyan srácok,

- Mié rt ment el Hollandiába?

- I975-76-ban nem kaptam feladatot Magyarorszá-
gon, Nem mentem el, csak kint dolgoztam, Táncszí n,
házat csináltam ott is.

- ott mibó1 merí tett?

- Mindenb l, eZ nemzetköZi Volt, Hí Vtam elS Sor,
ban Kelet-Európából, de Nyugatról is koreográfuso-
kat. Kitaláltam egy té mát, mond juk,,Öró'í  szertartás", ez
volt a darab cí me, Az els  ré szben a taLálkozás külön-
böZ  rí tusait dolgoztuk fe]. Belekerült Montenegróbó1
egy madárutánzó tánc, vagy F0lii{ ]oiánnak a,,Párbe-
szé d",e, ami most megy a ,.Fekete Cuönquök" cí m  ci-
gánym soru nkban, A második ré sz pedig egy lakoda-
iom volt. Ha áttekinti valaki a lakodalam dramaturqiáiát
Sp anl1olorsz,iq t l O roszarszáqig, kiderül, hogy szi nte u gya n-
az, Mindenütt megvan a leá nybú cs ú ztató. a legé nybú -
csú ztató, a menyasszonykiké r , a menyasszony elsira-
tása, minden teljesen egysé ges. Európa a d.ifferenciáltsá,
qok ellené re fé lelmetesen eggsé ges kultú ra, A holland szí n-
házzal é s igazgatóiával, Ferdinand Alfenával ezt akaftuk
bebizonyí tani, Err l szólt ez az é n hat é vem Hollandi-
ában, é s nagyon nagy siker volt, A lakodalom drama-

turgiáiában minden ré sz egy
másik ország, A legé nybú -
csú ztató pé ldául né met Volt,
mert az a legobszcé nabb,
olyan, mint amikor a Till
Eulenspiegelben a mé száro-
sok szé tverik a kup]erájt,
Szóval ocsmány a dolog,
Amit m velnek ott a v le-
gé nnyel, az nem mindenna-
pi, A menyasszonybú csú zta-
tó pé ldául dé l-franciaországi
volt, A leglí raibb é s a leg-
szebb, ahogy ott a meny-
asszonyt elbú csú ztatiák, é s
termé kennyé  varázsolják a
lányok,

- Mindegaih ré sz a saiát nljel-
vé n zail|tt? HOgIJan lehetett é rte-
ni?

- Volt eev holland v fé ly,
  tartotta össze. Frenetjkus

korniss pé ter felvé tele sikere voltI
- Mivel találkozott Hollandiá-

ban, r,lit tú ,tak a né ptáncról?
Hollandiában fantasztikus a né ptánc-klub rendszer,

Amikor Magyaí országon mé g semmi sem vo|t, Brüsszel-
ben pé ldául egy kultú rotthonban üVö]tött a szé ki zene,
Bementünk é s szé ki lassú t tánco]t Vagy harminc pár,

Akkor azt mondta Foltin ]olán, hazamegyünk é s mi is
csinálunk ilyet, Nyugaton, Belgiumban, Hollandiában
rengeteg né ptánc-k]ub volt, csak nem a magyar volt a
divat, hanem els sorban a körtáncok, a göröq, bolgár,

szrú , merthogy ezekben a táncokban egyformát kell tán-
colni, A magyart nagyon nehezen lehetett bevezetni
az impravizáció miatt, Nehé z ráVenni az embeleket,
hogy maguk állí tsák össze a 1é pé sf zé tt,

Tata hetven é ves, é letm vé sz, táncos horeogrdfus, rendez ,

f szahács, melqiket emelné  ki?
- F szakács. Az ember é lete vé gé n kell, hogy valami-

hez é rtsen,Az fantasztikus dolog, ha az ember a f zé s-
hez é rt, nem? Soha egy koreográfiai agyré mmel annyi
örömet nem lehetett embereknek okozni, mint egy jól
sikerült vacsorával.

- Mí lqen ,,repertoárral" dolgozik, amí ftor í í z?
- A sé f aiánlata az teljesen nemzetközi, nagyon sze-

í etem a magyar konyhát, kicsit megüli az emberek
gyomrát, de nagyon finom, Szeretem a spanyol é tele-
ket, a piemonti, é szak olasz konyhát, nagyon rafinál-
takl Persze Piemont közel van Franciaországhoz,
amely ország szerintem a kulináris é lvezetek császára,

A f zé s tudománya nálunk egyé bké nt családi hagyo-
mány. Egy örmé ny családban - nagyanyám örmé ny - az
asszony reggel bement a konyhába é s este jött ki. A fé r-
fiak a vacsoránál megmondták, hogy másnap mit akar-
nak ebé dre é s vacsorára, Minden é telük nagyon munka-
igé nyes, LOii nagyné né m a í é rié n keresztül behozta a
görög í zeket é S termé szetesen rengeteg r0ndn é te]t iS
tudtak, Nagy, nemzetközi konyha alakult ki a családban,
s az é tkezé s, a f zé s é letünknek máig fontos ré sze, A
jelszavunk: ha már í  zni kell, ahkor nagaon iót|

Tóth Mária
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