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A toll fut a papíron. A négy 
előre felvésett kulcsszót 
bekarikázza, m ajd  
körb efirkálj a. A z  idegesség jele  
vagy a belső feszültségé, ki 
tudja. Talán a 
figyelemmegosztás miatt van. 
Pontosan fogalmazni az 
újságírónak, miközben 
beszélgetőpartnere minden 
idegszálát a közelgő bemutató 
köti le. Hiszen az Angelus Iván  
vezette Budapest Tánciskola a 
Cseréptörés című estre készül, 
benne az igazgató saját, 
Cseréptörés című- 
koreográfiájával.

— Portré? Ebben a darabban is minden 
szereplőről portrét készítek. Nyolc fest
ményt. Bár azt hiszem, bizonyos életko
ron túl az ember a maga „vonásaiért” 
is felelős. Amit látnak majd, nem pilla
natkép, hanem — az én esetemben — 
húsz ev alatt lerakodott karakterjegyek. 
Ennyi ideje foglalkozom színházzal. És 
ezen belül tíz eve táncművészettel.

Mégis úgy gondolom, az én saját portré
mon a legmélyebb nyomokat a csalá
dom, szüleim kitartó szeretete hagyta. 
Az a rendkívüli kapcsolat, amit az em
berekkel és a termeszettel kialakítottak. 
Amióta túl vagyok a kamaszkoron, úgy 
látom, ezek a nyomok egyre hangsúlyo
sabbak.
— Volt ebben az indításban valami, ami 
a színházzal, vagy a zenével kapcsolatos?
— Nem, semmi. Ami az én aöntő szín
házi élményem, ami számomra az ala
pot és a szemléletet adta, az az a hét
nyolc év, amit az Orfeoban, majd a Stú
dió K-ban töltöttem. Ide tinédzser ko
romban erős társadalmi, politikai, szo
ciális érdeklődés vezetett. A nemzedéke
met meghatározóan érintő 68-as szel
lem. Párizs és Latin-Amerika lelkesítet
tek akkoriban.
— Mit adott az Orfeo?
— Ebben a színházban a funkciók nem 
váltak szét. Csoportmunka volt. Veze
tő, technikus, színész — mindenki csi
nált mindent. Másrészt itt olyan szere

peket kaptam, amiben a mozgáskészsé
gemet megpróbálták hasznosítani. Ez is 
közrejátszott abban, hogy 1979 után lét
formaként választottam azt a művé
szetet, ami számomra hitelesebb szemlé
let, sőt filozófia, mint a verbalitásra 
épülő rendszerek. A tánc fizikalitásá- 
hoz, a színház laboratóriumi jellegéhez 
való vonzódásom talán onnan szárma
zik, hogy olyan korszakban nőttünk fel, 
éltünk es élünk, amelyben maximális a fel- 
színen: vallott értékrendek inflációja. Szü
leim és az én nemzedékem életéből ta
lán csak évszámokat is elég említeni. 
1919, 1939, 1945, 1948, 1953, 1956,
1968, 1989—90. Társadalmi fordulatok, 
amikor döntően és erőszakosan cserélő
dik a felszínen vallott értékrend.
— A tánc fizikalitásán belül vonzódott 
valamelyik irányzathoz?
— Nem egyeden tánctechnikát akar
tam megismerni, hanem minden lehetsé
ges iskolától igyekeztem tanulni. Kon
takt tánc, Limon-technika, indiai tánc
művészet és a kínai harci művészetek —
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nem válik külön a filozófia és a mozgás- 
rendszer.
— Intézményes keretek között ismerkedett 
ezekkel a technikákkal?
— Teljesen szabálytalan módon tanul
tam mindent, amit tanultam. Itthon, 
vagy a világot járva. A Limon-techniká- 
bóla legerősebb impressziókat Clay Ta- 
liaferró-tól kaptam, amikor néhány alka
lommal a kurzusain tanultam. Sokat kö
szönhetek Jeszenszky Endre klasszikus 
balett- és dzsessztánc-oktatásának. Több 
kínai mestertől tanulhattam tai chi-t, 
chi-kong-ot. Legutóbb Malou Airaodu 
gyakorolt rám aöntő hatást, a Pina Ba
usch vezette Wuppertali Táncszínház
ból. És még nagyon sok mesternek és 
kollégának tartozom hálával azért, amit 
tanultam tőlük. Most a Budapest Táncis
kola alapításával — megpróbálok rend
szeres formában hasonlóan sokfélét nyúj
tani az ide jelentkező fiataloknak. A 
koncepció lényege, hogy a különböző 
tánckultúrákat párhuzamosán tanítjuk.
— Ez az iskola egészen új.
— Most zárjuk az első évünket ebben 
a formában egy olyan esttel, amelyen 
Lőrinc Katalin, Fincza Erika, Goda Gá
bor és az én koreográfiám kerülnek 
színre. Négy különböző stílusú — 
dzsessz-, Graham-, kontakt- és táncszín
házi jellegű — produkció. Tapasz
talatom szerint az ilyen iskola-koncep
ció létező, működő forma. Nem egy he
lyi modort kívánunk tehát kötelezővé 
tenni, hanem segítséget, eszközöket

adunk a növendéknek saját előadói, mű
vészi személyisége kialakításához. N yi
tott, tájékozott es fegyelmezett művé
szeket szeretnénk nevelni.
— A zoknak, akik itt szereznek képesítést
— vagy használjuk inkább az ismeret, tu 
dás szavakat —, egzisztenciális szem pont
ból is biztonságot tudnak nyújtani?
— Iskolánk a hivatásos táncszínházi elő
adóművész-képzés legsokoldalúbb fóru
ma e pillanatban Magyarországon. Lété
hez döntően járul hozzá a Fővárosi Ön
kormányzat Színházi Alapjának támoga
tása. Növendékeinknek mégis nagyon 
nehéz dolguk lesz egzisztenciális érte
lemben. Az én generációmnak kellett
és kell Magyarországon megteremtenie 
annak az uj típusú táncművésznek a fo
galmát, aki nem szinonimája sem a 
klasszikus balett-táncosnak, sem a nép
táncosnak. Az előttünk járók kizáróla-

fosan ezekre a területekre sajátították 
i a „hivatásos táncművész” fogalmát.

A legfőbb akadályt mégis az jelenti, 
hogy a köztudatban a táncos pálya nem  
szakma. Hiába élik át növendékeink en
nek tartalmát, komolyságát, ha a kör
nyezetük nem ismeri el megfelelően 
azt, amivel ők itt naponta három-négy 
órában foglalkoznak.
— Már az iskola előtt is létezett képzés 
ezen a területen?
— Más formában igen, 1983 óta igyek
szünk keretet teremteni pedagógiai, mű
vészi elképzeléseinknek. Erre született 
a Kreatív Mozgás Stúdió. A helyzetet jól
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jellemzi, hogy ez a Stúdió, amely hiány
pótló, s amely a modern tánc területén 
folyamatosan, szinte azóta is egyedül 
működik, ma is magánválalkozas. A 
kulturális kormányzat mind a mai na
pig nem vett tudomást erről az ágazat
ról. Szerintünk a továbblépés lehetséges 
formája ezért a nyilvánosság fokozása: 
a Kortárs Táncművészeti Egyesület, 
több mint húsz együttes részvételével, 
idén novemberben szervezi meg az I. 
Magyar Kortárs Táncszemlét.
— A z iskola mellett együttessel nem akar 
foglalkozni?
— A pályám úgy alakult, hogy az álla
mi keretek között működő színházi- 
táncművészeti életbe — kölcsönös tar
tózkodásunk miatt — nem sikerült bele
illeszkednem. De ettől még szívesen ko- 
reografálok. Legsikerültebb munkám
nak mindmáig az 1982-ben bemutatott 
Tükrök-et tartom. 1986-ban a Rozmár- 
bál-hó indult saját szólóim sorozata, és 
A z utolsó szólóval ért véget 1990-ben.
Új korszakot jelzett A z első kettős, ame
lyet 1991-ben mutattunk be Havanná
ban. Egyébként szerettem volna és ma 
is szeretnék együttessel dolgozni. Talán 
a Budapest Tánciskolában ez a tervem 
is megvalósulhat.
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