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Kerek évfordulók

Novák Ferenc pályájáról:
A trianoni békekötés után Romániához 

került erdélyi Nagyenyeden (Aiud) szüle-
tett (szerk.: 1931.március 27.), felmenői 
között örmények (szerk.: erdélyi magyar-
örmények) is voltak. Gyermekkorában 
sokat költöztek, mert 
börtönigazgató apját 
többször is áthelyez-
ték. A második világ-
háború idején a csa-
lád áttelepedett Ma-
gyarországra, ő már 
Budapesten érettségi-
zett. 1949-ben felvet-
ték a közgazdaságtu-
dományi egyetemre, 
de „rossz” káderlapja 
miatt rövid idő múl-
va nem folytathatta ta-
nulmányait. Műszaki gyakornokként kez-
dett dolgozni a Vegyipari Gép- és Radi-
átorgyárban, ahol a szakszervezeti titkár 
felkérésére kultúrcsoportokat alakított.

A tánccsoport egyik tagja helyett egy-
szer neki kellett beugrania, ezután eljárt 
a próbákra is, kezdetben csak a társaság 
kedvéért. Egy idő múlva gyerekkori er-
délyi emlékeinek hatására csatlakozott 
az Építők együtteséhez, amelynek oszlo-
pos tagja lett. Katonai szolgálata alatt is 
„táncos társakra” talált, ekkor készítet-
te első koreográfiáját. 1954 szeptemberé-
ben néhány katonatársával alakította meg 

„Színházat kell csinálni a táncból” 
– 85 éves Novák Ferenc „Tata”

a Bihari János Táncegyüttest. (A névadó 
a 19. századi cigányprímás, a verbunkos 
egyik legjelentősebb képviselője.)

A tánccsoport egyre nagyobb sikere-
ket ért el, a hatvanas évek elején már 
több nemzetközi elismeréssel is büszkél-

kedhettek. 1965-ben 
megbízták a Honvéd 
Együttes (ma Ma-
gyar Nemzeti Tánc-
együttes) tánckará-
nak vezetésével, a 
„biharisokkal” azon-
ban továbbra is együtt 
dolgozott. Közben le-
velező tagozaton el-
végezte az Eötvös 
Loránd Tudomány-
egyetem néprajz sza-
kát, 1969-ben a Szín-

ház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett 
koreográfus-rendezői diplomát.

A Honvéd Együttesben nem engedték 
maradéktalanul megvalósítani elképzelé-
seit, végül szakított velük. A magyar szak-
szervezeti és nagyüzemi együttesek szak-
referenseként, 1975-től a Szegedi Nem-
zetközi Néptáncfesztivál művészeti ve-
zetőjeként folytatta munkáját. A hetve-
nes évek végén, egyik szegedi produkci-
óját látva, koreográfus-rendezői szerző-
dést kapott az amszterdami Folklór Tánc-
színháznál, ezután párhozamosan dolgo-
zott Hollandiában és idehaza. 1982-ben 

A 85 éves Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus, rendező, a nemzet művésze  kö-
szöntésére. (I. rész)

Fotó: Nők Lapja
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visszahívták a Honvéd Együttes művé-
szeti vezetőjének, s ő átformálta a társulat 
arculatát. A Bihari Együttes irányítását fe-
lesége, Foltin Jolán koreográfus - ma már 
Kossuth-díjas, a nemzet művésze - vette 
át. Ő 1991-ig irányította a táncműhelyt, 
amely ma a gyermektáncosokkal együtt 
több mint 200 tagot számlál, és 2000 óta 
saját művészeti iskolát is működtet.

Novák „Tata”, ahogy sokan nevezik, 
mindkét táncegyüttesével új formanyelvű 
dramatikus táncszínházat hozott létre: iro-
dalmi alapú táncszínházi produkciókat és 
erőteljes folklór műsorokat állított színpad-
ra, szívesen dolgozott együtt prózai vagy 
zenés színházakkal, balettegyüttesekkel, 
szabadtéri látványosságok szerzőgárdá-
ival is. Ars poeticája szerint „a folklórból 
nekünk nem imitálni kell a paraszti kul-
túrát, hanem annak elemeiből ugyanolyan 
műveket kell létrehozni, mint azt teszik a 
kortársak a film, a képzőművészet, az iro-
dalom vagy a zene területén”. Koreográfi-
áiban meghatározó szerepet játszik a ma-
gyar néptánckincs színpadi megjeleníté-
se, a magyar népzene, néptánc sokszínűsé-
gének bemutatása. Olyan nagy sikerű mű-
vek koreográfiái fűződnek nevéhez, mint a 

Magyar Elektra, a Szarvassá változott fiak, 
a Kőműves Kelemen, a Csíksomlyói pas-
sió, az István, a király című rockopera, a 
Lúdas Matyi, A csodaszarvas és az Egri 
csillagok. 2003-ban az István, a király első 
erdélyi előadását Csíksomlyón nemcsak 
koreografálta, hanem ő is rendezte.

Az elmúlt évtizedekben olyan tehetsé-
geket nevelt ki, mint Román Sándor, Szö-
gi Csaba, Horváth Csaba, Mucsi János, 
Pataki András, Foltin Jolán és Stoller An-
tal. 1986-1988-ban a Magyar Táncművé-
szeti Szövetség főtitkári, majd 1999-ig 
társelnöki tisztét töltötte be, 1996 óta tag-
ja a Magyar Művészeti Akadémiának. 
Munkásságát 1972-ben Erkel Ferenc-díj-
jal, 1985-ben érdemes művészi címmel, 
1993-ban Kossuth-díjjal ismerték el. 
2005-ben vehette át a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztje a csillag-
gal kitüntetést. 2007-ben Jubileumi Prima 
Primissima-díjjal, 2011-ben a Köztársa-
ság Elnökének Érdemérmével tüntették 
ki, 2014-ben a nemzet művésze lett. Lá-
nya, Novák Eszter Jászai Mari-díjas szín-
házi rendező, fia, Novák Péter maga is 
táncos, rendező, koreográfus, énekes.

(folytatjuk)
Forrás: www.jbsz.hu, kulturpart.blog.hu, www.nlcafe.hu, folkradio.hu, http://nemzetisegek.hu

Gyimesbükki közönség és az Örmény Trio (cikk a 2-3. oldalon)


