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Vuk, a kis róka történetét lát-
hatják az érdeklődők október 
18-án, hétfőn a Nagyváradi 
Táncegyüttes előadásában. 
Fekete István örök érvényű 
regényének adaptációját, 
amelyben a természet és az 
emberségesség törvényei irá-
nyítják a főszereplőket, Györfi  
Csaba rendező-koreográfus 
állította színpadra. A rendező 
a Krónikának elmondta, a leg-
nagyobb kihívás az volt, hogy 
hitelesen jelenítsék meg a kis 
róka felnőtté válásának útját a 
táncszínház eszközeivel.

» DEÁK SZIDÓNIA

F ekete István klasszikusát, a 
Vukot állítja színpadra  tánc-
színházi eszközökkel a Nagy-

várad Táncegyüttes október 18-án, 
hétfőn. A kis róka felnőtté válását 
bemutató történetet Györfi  Csaba 
rendezte. A nézők fi gyelemmel kí-
sérhetik Vuk felnőtté válásának 
rögös útját: kezdve a szülők elvesz-
tésétől, a kamaszkor nehézségein 
keresztül, egészen az első szerelem 
megtapasztalásáig.

„A Nagyvárad Táncegyüttes adap-
tációja a regény alapján született, 
nem kapcsolódik a rajzfi lmhez, mi-
vel az animáció maga is kontextusba 
helyezi a művet, teljesen új műfajt 
hozva létre. Úgy gondolom, Fekete 
István regénye egy olyan izgalmas 
anyag, ami zsigereiben nagyon jól 
vezeti a kis Vuk felnőtté válását” 
– mondta el a Krónikának Györfi  
Csaba, a darab rendező-koreográfu-
sa. Hozzátette, a történet színpadra 
állításában a legnagyobb kihívás az 
volt, hogy egyrészt Vuk felnőtté vá-
lásának útját a leghitelesebben jele-
nítse meg.  Másrészt kihívást jelent 
a gyerekeket rábírni, hogy szerves 
részévé váljanak a történeteknek, 
segítsék Vukot a különböző felada-
tok megoldásában.

Az állatvilág 
és az emberiség örök harca
A mesefi gurák izgalmas megjele-
nítésével és a tánc kifejező erejé-
vel a történet minden korosztályt 
megszólít. Az előadás a rókák né-
zőpontjából közelít az élet felfe-
dezéséhez, amely néhol veszélyes, 
játékos, humoros, de mindenkép-
pen izgalmas buktatókon keresztül 
vezet a végkifejlet felé. A produkció 
az állatvilág és az emberiség örök 
harcát vizsgálja, ahol a kis rókák 
a mai gyerekekhez hasonlóan ját-
szanak, félnek, túlélnek, tapasztal-
nak, szeretnek, és akár a regényben 
is, az állatok emberi jellemvonásai 
kerülnek előtérbe – olvasható az 
előadás leírásában.

Rókák frakkban és kosztümben, 
gördeszkapálya mint erdő
Az előadás díszletét Szőke Zsuzsan-
na tervezte. A látványvilág koncep-
ciója egy úgynevezett free style, 
gördeszka- és biciklipálya ötletéből 
indul ki, ahol az erdőt maga a pá-
lya jeleníti meg – mondta el Györfi  
Csaba. Megjegyezte, ezzel az volt a 
cél, hogy egy olyan teret találjanak, 
amit a fi atal generáció magáénak 
érez, az extrém pálya pedig a guru-

lásnak és haladásnak az extremitá-
sát ábrázolja. A jelmezek Cristina 
Breteanu jelmeztervező munkái. 
„Olyan jelmezek születtek, ame-
lyek képviselik az állatvilág jeleit, 
viszont emberi karakterjelmezek is 
ugyanakkor, a színpadon rókákat 
látunk frakkban, zakóban és más 
emberi öltözetben” – fejtette ki a 
rendező. Az előadás zenéjét Boros 
Csaba szerezte. A főbb szerepek-
ben többek között Barabás Hunort 
(Vuk), Brugós Sándor Csabát (Ka-
rak) láthatják a nézők.

Az első önálló lépésektől 
a felnőtté válásig
Fekete István Vuk című regénye 
1940-ben jelent meg, az író állattör-
ténetei közül napjainkra talán a leg-
ismertebb és a legsikeresebb alkotás, 
köszönhetően részben a belőle ké-
szült rajzfi lmnek is. A mű egyszerre 
állattörténet és fejlődésregény, s bár 
regényeit napjainkban többnyire 
meseregényként vagy  ifj úsági re-
gényként ismerik, a Vuk stílusa és 
jellemábrázolása túlmutat a gyer-
mekeknek szóló mese ismérvein. Az 
író az állatregényeiben megszokott, 
kedves, érdekes stílussal beszéli el 
Vuk életútját, az első önálló lépé-
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Vuk története a váradi Táncegyüttes színpadán

Rókák frakkban. A kis Vuk története elevenedik meg a színpadon
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sektől a felnőtté válásig. A történet 
szerint Vuk, a rókakölyök nyolcad-
magával jött a világra egy tóparti 
rókavárban. Apja, Kag és anyja, Íny 
a rókanemzetség jeles tagjai. Egy 
napon a rókacsalád amúgy is zilált, 
de boldog életét felborítja a bosz-
szúálló vadászok hada, akik a ba-
romfi udvart gyakran megdézsmáló 
rókák ellen hajtóvadászatra indul-
nak. A két rókaszülő, valamint hat 
kisróka elpusztul, Vukot anyja még 
a vadászok jövetele előtt kimenti a 
kotorékból, egyetlen életben ma-
radt testvérét pedig a falu egyik va-
dásza veszi magához.

Megtanulni az élet minden 
ravaszságát és tudományát
Nagybátyja, a magányos Karak 
veszi Vukot pártfogásába, s a kis-
rókát megtanítja a szabad por-
tyázók életének minden ravasz-
ságára és tudományára. Egyik 
éjszakai zsákmányszerző körútja 
során Vuk a vadász kertjébe is 
eljut, ahol rátalál a ketrecben ne-
velt testvérére, s megígéri neki, 
hogy Karak segítségével kisza-
badítja a fogságból. A szabadítá-
sára indított akció sikerrel jár, s 
hárman élnek tovább Karakkal, 
a szántóföld közepében rakott 
nyári rókafészekben. Nemsokára 
Karak is áldozatul esik az embe-
rek vadászszenvedélyének, így a 
két testvér egy darabig még együtt 
marad a hegyoldalban lévő régi 
barlangban, majd engedelmes-
kedve a természet szavának, ki-ki 
a saját párjával éli tovább a vadon-
béli állatok szabad, veszélyekkel 
teli, de mindenképpen csodálatos 
életét. A regényből 1981-ben készí-
tett animációs játékfi lmet Dargay 
Attila fi lmrendező. A produkció a 
Mozgókép-forgalmazási Vállalat 
(MOKÉP)  forgalmazásában jelent 
meg, műfaja drámai kalandfi lm. A 
rajzfi lm története nagy vonalakban 
követi a regény történetét, néhol 
egyszerűsítve, máshol vidám jele-
netekkel és motívumokkal kiegé-
szítve azt. A Vuk az egyik legszé-
lesebb körben ismert és elismert 
magyar „rajzfi lm-klasszikus”.

» „Fekete Ist-
ván regénye egy 
olyan izgalmas 
anyag, ami zsi-
gereiben nagyon 
jól vezeti a kis 
Vuk felnőtté vá-
lását” – mondta 
el  a rendező.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A 14. kiadásához érkezett A Dal 
2022 dalválasztó válogatóiba no-

vember 15-ig várják a jelentkezőket. 
A köztelevízió zenés produkciójába 
ismét negyven dal jut, 2022-ben elő-
ször lesz élő a zenei kíséret.  „Eddig 
félplayback produkciókat láthatott a 
közönség A Dalban, a zene felvételről 
ment. A Dal 2022-ben mind a hét élő 
adásban eredeti hangszereléssel, élő 
zenével hangzanak el a dalok, amihez 
szükség esetén session zenészeket biz-
tosítunk. Az elődöntő dalai akusztikus 
formában versenyeznek, a döntőben 
az MR Szimfonikusok harmincfős csa-
pata kíséri a produkciókat” – mondta 
Medveczky Balázs, a Duna Televízió 
igazgatója az M1 aktuális csatorna 

kedd délelőtti műsorában. Mint ki-
fejtette, A Dal 2022-be is legfeljebb 
háromperces, magyar nyelvű dalokat 
várnak, amelyek idén március 30. előtt 
nem hangzottak el, és nem kerültek 
kereskedelmi forgalomba. A Dal 2022. 
január 29-én indul, a válogatóból négy 
adás lesz, majd a két elődöntőt köve-
ti március 12-én a döntő. Medveczky 
Balázs arról is beszélt, hogy a zsűri 
tagjait később jelentik be. A végső 
győztes tízmillió forintot fordíthat pro-
dukciója fejlesztésére, és egy tízdalos 
nagylemezt készíthet. A legjobb négy 
helyezett további három tagja öt-öt 
milliót kap produkciója fejlesztésére, a 
nyolcas döntő maradék négy előadója 
pedig egy-egy milliót. Idén is odaítélik 
a legjobb dalszövegíró, valamint a leg-
jobb akusztikus produkció díját.

Jelentkezőket várnak A Dal következő kiadásába

Jelentős összeggel gazdagodhat, nagylemezt készíthet A Dal nyertese




