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A Nagyvárad Táncegyüttes 2002 
februárjában alakult a Nagyvá-
radi Állami Filharmónia folklór 
szakának magyar tagozataként, 
jelenleg a Nagyváradi Sziglige-
ti Színház egyik társulataként 
működik. A társulatok között 
számos koprodukció jön létre. 
„Nekünk is van olyan előadá-
sunk, amelyben szerepel szí-
nész vagy bábszínész, ezenkívül 
az évek során létrejöttek olyan 
színházi előadások, amelyekben 
táncosok szerepeltek. Próbálunk 
minden évadra egy nagyszínpa-
di produkciót tervezni, ami in-
kább néptáncos előadás. Ebben 
az évadban a Katonaének című 
előadást mutattuk be február 
21-én: nagyon sok néptáncot, 
népzenét tartalmaz, de Bar-
tók-kórusművek is elhangzanak 
benne, egyértelműen túlmutat 
egy folklórműsoron, inkább egy 
táncszínházibb jellegű produk-
ció lesz” – magyarázta Szabó 
Enikő Ágnes tánckarvezet ő. 

A nagyszínpadi produkciók 
mellett néptáncos és kortárs 
táncszínházi stúdió-előadá-
sokat is színpadra visznek. A 
táncegyüttesnek saját zenekara 
is van, öt állandó zenésszel, így 
a néptáncelőadások, esetenként 
pedig a kortárs táncszínházi 
előadások is élő zenével zajlanak, 
illetve a fi lharmónia zenészeit is 
bevonják a produkcióikba. 

A Nagyvárad Táncegyüttes 
évente szervez turnékat Székely-
földre is, a környéken pedig Mar-
gittára, Nagykárolyba, Szatmárra, 
Szalontára, Érmihályfalvára és 
Érsemlyénre is elviszik az előadá-
saikat. Évről évre részt vesznek az 
Erdélyi Hivatásos Néptáncegyüt-
tesek Találkozóján és különböző 
fesztiválokon. Magyarországon 
néptáncos előadásaikat a Ha-
gyományok Házába, a kortárs 
táncprodukciókat a Bethlen Téri 
Színházba viszik el, de rendszere-
sen fellépnek Miskolcon, Egerben 
és Dunaújvárosban is.

Munka a közösségért

Az együttes munkatársai az 
amatőr néptáncmozgalmat is fel-
karolták, Bihar megye néptán c-
csoportjaihoz járnak tanítani, il-
letve különböző színházi, nép- és 
táncszínházi nevelési programok 
keretében szólítják meg a fi atalo-
kat. „Az első ilyen programunk 
A színház az iskolában, iskola 
a színházban projekt keretében 
jött létre Hídavatás címen, az 
Arany János-évforduló apropó-
ján, és e köré próbált szerveződ-
ni, 2018-ban voltak az első be-
mutatók. Forgács Zsombor fogja 
össze ezt a munkát, elsősorban ő 
jár ki oktatni a csoportokhoz, a 
múlt évadban csatlakozott ehhez 
a projekthez Tasnádi-Sáhy Péter 
rendező, ő próbálja színházibb 
formába terelni ezeket az előadá-
sokat. Tavaly Adyhoz kapcsoló-
dón a Tánc az ugaron nevet visel-
te a projekt, és az ugar témakört 
járták körül. Fontos, hogy a részt 
vevő csoportok ilyenkor megis-
merkednek egy táncanyaggal, ko-
reográfi ákat tanulnak be. Ezeket 
5–6 helyszínen – felosztva a cso-
portokat – egész estés műsorok 
keretében mutatják be. A tavalyi 
évadban az összes csoport bejött, 
és a színház előtti téren eltáncol-
ták a két évaduk koreográfi áit, 

mindezt Novák Eszter rendezte 
egybe” – mesélte a tánckarveze-
tő. Kifejtette, amikor 2012-ben 
Dimény Levente lett az együttes 
művészeti vezetője, egy sajátos 
utat képzelt el. Azt szerette volna, 
hogy a Nagyvárad Táncegyüttes 
egy saját táncnyelvet alakítson ki, 
amely népi és kortárs elemeket is 
használ. Olyan koreográfusokat 
hívott, akik a kortárs tánchoz, 
akár a fi zikai színházhoz álltak 
közel. „Az volt ezzel a cél, hogy 
több mindent kipróbáljon az 
együttes, ezek a tapasztalatok egy 
mederbe terelődjenek és ezáltal 
egy sajátos arculat jöjjön létre. A 
néptánc folyamatosan jelen volt 
az életünkben, csak mellette ki-
próbáltunk más dolgokat is.”

A kortárs táncszínházi vonal

Míg a néptáncelőadásokban a 
teljes tánckar dolgozik, a kor-
társ táncelőadásokban kevesebb 
táncos vesz részt, leginkább fi a-
talok. Évadonként egy-két tánc-
színházi produkció születik, 
egyiket Györfi  Csaba, az együt-
tes koreográfusa, a másikat egy 
vendégalkotó rendezi. „Ez egy 
folyamat, nem hirtelen profi lvál-
tásról van szó. Dimény Levente 
a kettőnek az ötvözetét próbál-
ta fenntartani, tehát azt, hogy 

úgy használjuk fel a néptáncot, 
hogy közben progresszív kortárs 
táncszínházi előadások jöjjenek 
létre. Ez most picit kettévált, 
megmaradt egy erőteljes folklór-
vonal és egy erőteljes táncszín-
házi vonal” – avatott be Györfi  
Csaba koreográfus. 

2015-ben az együttes saját 
nemzetközi tánc- és összművé-
szeti fesztivállal jelentkezett. 
Az Infi nite Dance Festival kö-
zéppontjában a táncszínházi 
műfajok állnak: a klasszikus és 
kortárs balett, néptánc, kortárs 
tánc, de kiegészítő programok 
által a hip-hop, mazsorett, street 
dance is helyet kap. 

Györfi  Csaba elmondta, hang-
súlyosan jelen vannak az együt-
tes életében a műhelymunkák, 
sokat kísérleteznek, tréningez-
nek. „Ebben az évadban négy 
darab húszperces szólót csinál-
tunk, amely egy összefüggő előa-
dássá nőtte ki magát. Tavalyról 
két előadást hoztunk át: az Ide-
gen című produkciót, amelyet 
én rendeztem, és a Vakfoltot, 
amelyet Tőkés Imola. Emellett 
van egy népszerűsítő, ismeret-
terjesztő, nevelési projektünk, 
amelyet iskolákba viszünk el, ez 
egy interaktív program a tánc-
színházról. Már két évada visz-
szük, és jövőre is fogjuk, már 

a harmincadik előadásnál tar-
tunk, nagyon szeretik a gyere-
kek” – ismertette a terveket is a 
koreográfus.

Az interaktív Vuk (egyelőre) 
elmarad

Tervben volt a Vuk gyermek-
előadás bemutatása is, ame-
lyet Györfi  Csaba rendez, ám 
a koronavírus járvány miatt a 
társulat kénytelen volt leállni, 
csak most kezdenek újra pró-
bálni. Györfi  szerint a Vukot oly 
mértékben interaktívra tervez-
ték, hogy egyszer űen nem lehet 
betartani a nézők és a színészek 
közti, újabban előírt távolságot. 
Emiatt szeptember előtt esély 
sincs arra, hogy bemutassák. 
„Mi csináljuk, készülünk, és 
úgy állunk már, hogy egy főpró-
bahéttel akármikor megvan, be 
tudjuk mutatni. Csak várjuk, 
hogy mikor lehet ez a főpróba-
hét, mikor lehet a gyerekeket 
bevonni egy interaktív előadás-
ba” – mondta a rendező.

Az elmúlt két hónapban az 
együttes Facebook-oldalán igye-
kezett közel maradni közönsé-
géhez, régi előadásaikat lehetett 
megtekinteni. Újabban trénin-
geznek, próbálják behozni a ki-
maradást fi zikailag is.

Pillanatképek a Népek tengere és a Vakfolt című előadásokból

A magyar hagyományos tánc- és zenekultúrát feldolgozó 
előadások, kortárs táncművészeti produkciók, műhelymun-
kák, nevelési projektek, amatőr néptánccsoportok felkaro-
lása: a tizennyolc éve alakult Nagyvárad Táncegyüttes aktív 
szereplője a régió kulturális életének.

Az egyik idézte, hazádnak ren-
dületlenül, a másik szavalta, ne 
hagyjátok a templomot. Volt, aki 
fogcsikorgatva zokogta: ha nem 
lehetsz már benne szálfa, legyél 
hát cserje, vagy legyél csak gyom. 
És volt, aki követelőzött, adjátok 
vissza a hegyeimet, és volt, aki 
lázadt, elegünk van már, elegünk, 
és volt, aki meggyőzött, az álmok 
nem hazudnak.

Hittem nekik, velük sírtam, 
együtt mormoltuk fogak közül, 
növesztik titkon szőrüket már a 
hatalmas meszelők, de voltak, 

akik útközben orra buktak, és 
nem álltak fel, nem lehet, bizony-
gatták, és voltak, akik felálltak, de 
nem tartottak velünk, más utakon 
mentek: hazádnak rendületlenül 
légy híve Svédországban, nem 
hagyták a templomot, a templo-
mot s az iskolát Kanadában, s szál-
fa vagy gyom, ki tudja, mik lettek 
Németországban, a hegyeket pe-
dig Amerikából követelték vissza, 
és voltak, akik álmaikkal gyerme-
keiket sem tudták itthon tartani, 
és voltak, akik… mindegy…

Csak én tudom, csak te érted, 

mit ér a templomon a mázsás la-
kat, a bejáratnál a döglött galamb, 
a falakról málló vakolat. Csak 
bennem, csak benned ég tovább 
az erdő, csak minket horzsol már 
az alkonyat. De hol lesz a fi ad, és 
hol a lányod, ha egyszer mégis 
megvirrad?

 
* Az Estére megöregszel cím ű ciklusból. A 

versben jelöletlen idézetek olvashatók Farkas 

Árpádtól, Ferenczes Istvántól, Kányádi Sán-

dortól, Magyari Lajostól, Reményik Sándortól, 

Sütő Andrástól, Veres Pétertől, Vörösmarty 

Mihálytól és Wass Alberttől.
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