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– Milyen irányvonalak mentén alkotott, ve-
zette a váradi társulatot és a táncegyüttest? 

– A művészetnek mindig a jelenben – a 
művészeti szakzsargon képzavarával élve: 
„kortárs valóságban” – kell létjogosultságot 
keresni, ezért ebben a szellemben igyekez-
tem művészeti profi lt alakítani, legyen szó 
színi- vagy tánctársulatról. A váradi szín-
házban zajlik egy folyamat, amelyik remé-
nyeink szerint ezt igyekszik követni. 

– Hogyan férnek meg egymás mellett a 
kortárs és a hagyományos művészeti ága-
zatok – például a néptánc – 2018-ban?

– Míg a kőszínházi struktúrákban már 
kialakult egyfajta hagyomány a kortárs mű-
helyek befogadására, addig táncban erről 
inkább csak helyi jelleggel lehet beszélni. 
Váradon megpróbáltunk egy új műhelyt 
létrehozni, ahol éles műfaji elhatárolódá-
sok nélkül alkothatunk a hagyományos és 
kortárs technikák ötvözésével. Sikerült egy 
bizonyos szintig eljutni, és még rengeteg 
munka lenne ezt továbbvinni. Az elmúlt 
időszakban sok minden kiderült a minket 
körülvevők „műfajtoleranciájáról”. Talán 
korai volt azt gondolni, hogy elég nyitott a 
világ ehhez… Így igen, lehet azt mondani, 
hogy ezek jól elvannak egymás mellett, ám 
véres harcok dúlnak, hogy ne találkozza-
nak. Holott akarva-akaratlan megtörténik. 
Mégis, amikor ennek rendszerbe foglalásá-
ról beszél valaki, rögtön feltűnik valamiféle 
fal. Pedig szerintem igazán izgalmas nyel-
vezetet lehet létrehozni akár külön-külön 
mindegyik alkotáshoz azzal, ha a hagyomá-
nyos technikákat korszerű jelentéshordozó 

elemekkel bővítjük, így próbálva megérinte-
ni a ma emberét.

– Miért köszön le a Nagyvárad Tánc-
együttes éléről? Melyek a további tervei?

– Az áprilisban lejárt szerződésemet 
nem kívántam meghosszabbítani, ebben a 
döntésben a fennebb említett okok is sokat 
nyomtak a latban, azon felül hiába az elért 
eredmények, a minket körülvevő döntnö-
kökben nem mutatkozott elkötelezettség 
ennek folytatására. Olyan kompromisz-
szumok igényeltettek volna, amelyeket a 
magam részéről vállalhatatlannak tartot-
tam. Tervek: színész vagyok, sokat játszom, 
koreografálok. Ezentúl továbbra is vezetem 
az Infi nite Dance Festival szervezését, illet-
ve alkotóként szeretném továbbvinni azt a 
táncművészeti profi lt, amit vezetőként el-
kezdtem.

– Párjával mindketten a nagyváradi 
színház színművészei. Milyen előnyökkel, 
nehézségekkel jár a közös munka, különö-
sen, ha egyikőjük vezető pozícióban van?

– A vezető pozíció már (hál’ Istennek) nem 
téma, egyébként napi küzdelem. Az emberek 
gyarlók, és minden elért eredményt vagy le-
hetőséget hajlandóak lerendezni azzal, hogy 
a társa vezető. Különösen súlyos a helyzet, 
ha mindketten ugyanahhoz a munkaközös-
séghez tartoznak. Sajnos ez elég intenzíven 
rongálta idegrendszerünket minden nap. Ám 
ennél sokkal fontosabb az, hogy mi ketten 
együtt gondolkodunk a feladatokról, és köl-
csönösen fi gyelünk egymás munkájára. Azt 
hiszem, e nélkül eléggé magányos küzdelem 
lenne ez a pálya.

Dimény a kortárs táncművészet partiumi megteremtésére, népszerűsítésére irányuló munkájáért vehette át az elismerést

Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki idén augusztusban Dimény Le-
vente székelyudvarhelyi származású színművészt, a nagyváradi Szigligeti 
Színház színész–koreográfusát (2009–2011 között művészeti igazgatóját), aki 
2012-től idén tavaszig a Nagyvárad Táncegyüttes művészeti igazgatója is volt. 

Horváth László Imre 

DIMÉNY LEVENTE 1975. szeptember 20-án született Székelyudvarhelyen, 1999-ben a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színművészeti szakán diplomázott. 1999 óta a nagyvá-
radi Szigligeti Társulat tagja, amelynek 2009 és 2011 között művészeti vezetője volt. 2012-
től mostanig a Nagyvárad Táncegyüttes művészeti igazgatója. Főbb díjai: Földes Kati-díj 
(2006, 2008), a Román Kulturális Minisztérium Kiválósági Díja (2010), a Magyar Színházak 
XXVI. Kisvárdai Fesztiváljának legjobb alakításért járó különdíja (2012). Számos művészeti 
program, többek közt az Infi nite Dance Festival kezdeményezője.

Az egyik első emléked hogy
az óvoda udvarán
a többiek játékát nézed a széléről.
Három évesen eltévedve sírsz egy utcasarkon
és egy megálló autóból egy ismerős 
néni felvesz és hazavisz. 
Később a gyerekkor vasárnap délutánjai
a szénapadláson, fára mászások a testvéreiddel.
Az általános iskola osztály- és sulibulijai előtti
kamaszdezodor-szagú édes szorongások
valami valószínűtlenért. 
Végtelenül hosszú, végtelenül üres kamaszkor.
Hajnali kelések és állandó buszozás két vidéki kisváros
között, a színvonaltalan valóság, aminek egy másik
bolygóról érkezett vendége vagy, 
fantasy könyvekbe menekülsz a magány elől,
vagy azzal telik a heted, hogy várod, hogy egy sorozatban két
szereplő keddenként közelebb kerüljön egymáshoz,
ebből már te is tudod, hogy mélyponton élsz,
megkönnyebbülsz, és elfogadod a magányt,
húszéves korodra fásult öregember leszel, 
mindenki csodálkozik, hogy milyen reménytelen vagy, 
miközben érthetetlen, miért ne lennél az,
mi mutatná, hogy másra is van ok.
Azután fordul a világ, az első szóba áll veled, közel enged,
erre vártál mindig, a reménytelenséghez most valami más is csatlakozik, 
a csalódás, a dolgok földhöz ragadtsága, amire ha hallgatsz,
újabb kapcsolatokra teszel szert, hogyha pedig nem, akkor irtózatos
palotákat emelsz egyes személyekről magadban 
szappanbuborékból, amikkel elmegy 
az időd és a méltóságod, és meglepően sok fájdalmat okoznak,
miközben utólag csak az időt mérheted meg, amit ezekre pazaroltál. 
Sok ilyen dolgot építesz fel, már korán verseket kezdesz
írni róluk, ezzel az indiszkrét mazochizmussal igyekszel boldogulni,
és legalább tíz év, amíg majd kinövöd. 
Elmész egy falura egyetemre, szeretethiányodban benne ragadsz egy 
elhibázott párkapcsolatban (ez jó ideig később is jellemző lesz rád),
mániásan számon tartod az apró aljasságaidat és hatalmas 
bűnöknek gondolod ezeket, amik miatt mindenféle 
vezeklésre nyitott vagy, elköltözöl a városba, tengődsz a túlélés peremén.
A fi atalságod hibbant életereje és nemtörődömsége 
közben lassan eltűnik, de a helyére nem költözik hasonló potenciál.
Minden eddiginél ostobább kapcsolatba sodródsz, azt gondolod,
kalandvágyból, pedig csak egy aljas és gyáva ember 
von méltatlan epizódszereplőnek az életébe, hogy kezelje a saját üvöltő 
semmijét, azt hiszed, a sebeit gyógyítod, aztán meglepően 
tragikusan ér véget az amúgy nyüszítően közhelyes kaland, 
olyasmivel, amire nem számítottál.
Barátokra találsz a város közepén a tanácstalanságnak szentelt főtéren, 
eltölthetsz velük egy-két üres nyarat, 
míg ki nem sajátítják a helyet, akik mindent kisajátítanak.
De a belső, sötét operett-várad minden eddiginél stabilabb,
a széttartó sodródásból elengedett zuhanás lesz, amit élvezel,
még visszaélhetsz a támogatóid türelmével is, most használod el 
az első nagyobb tételeket, eredményre nem jutsz, verseskönyvet,
regényt írsz a tapasztalataidból, olyanná válsz mindenestül,
mint aki nincs jelen, nem létezik, emberi 
gyülekezetek része vagy, mint egy árnyék, ahogy meg is neveznek,
később is mindig rácsodálkozol, mennyi emberi kapcsolatod van, 
később arra fogod, hogy rengeteget voltál egyedül, 
volt időd ezeket ápolgatni.
Valóban rengeteget voltál egyedül,
tizenkétezer napot születésedtől,
három-négyezret felnőtt férfi ként.
Mi lehetett volna neked otthonosabb, mint a magányod?
Ostoba munkahelyeken, ahol valami abszurd és megalázó 
áltevékenységet kellett volna csinálnod, de te inkább
kifelé néztél, bele a kamerába, kerested a közönség tekintetét,
mert borzalmas színész vagy és egy etikátlan toprongyos koldus,
egy reinkarnálódott zsarnok, aki szégyentelenül épp erre hivatkozva 
a járókelőktől kéreget (de még rosszabb lenne, ha hazudoznál).
Te voltál a magányod és a magányod voltál te.
Séták a városban, séták a szabadban, a járdákon, a hidakon, 
mindenféle kocsmák és egyéb épületek szobáiban-termeiben.
Villamoson, metrón álldogálás, üldögélés, olvasás
a nyomorult, saját magát agyontipró tömegben.
Meghitt sarkok, a napszakok változása, a zegzugos utcák, valódi séták az erdőben, 
ami olyan, mint egy visszafogadó 
anyaméh. Vagy a tenger, amit mindig imádtál.
Mindig, mindig a várakozás, várakozás a szerelemre.

Várakozás a szerelemre
Nagy Fanninak




