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„Már a Naplegendával olyan zenei stílust vittünk színpadra, 
ami teljesen eltért a korábbiaktól, s természetes volt, hogy 
hasonló, a MÁNE világához illő, mégis szuverén, mai zene-
szerzőt kérjünk fel arra, hogy az együttessel dolgozon. Így 
esett a választásunk Szabó Balázsra” – idézi fel a kezdeteket 
Mihályi Gábor együttesvezető. „Megható és megtisztelő 
volt a felkérés, különösen az, hogy nem kötötték meg a 
kezemet, azt mondták, gondolkodjam a világegyetemig és 
vissza… Így végigjártam az utat, s előálltam ennek a törté-
netnek az ötletével, aztán pedig összekapaszkodtunk az 
együttessel” – teszi hozzá Szabó Balázs. „Bábszínész voltam 
12 esztendőn keresztül, játszottam és rendeztem is, csak az 
utóbbi években kapott az életemben a zene főszerepet, s 
most örülök, hogy ismét színházban dolgozhatok.” Nem 
tánc, hanem összművészeti előadás születik, s bár megha-
tározó szerepet kapnak a lépések, a mozdulatok, a színen 
bábok is megjelennek, prózai szövegek is felhangzanak, s 
ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a téma teljes 
komplexitásában kerülhessen a közönség elé. A fiatalabb 
generáció – amelynek tagjait is meg akarják célozni ezzel a 
produkcióval – olyan világban él, ahol a vizualitásnak, az 
információáramlásának óriási szerepe van. „Úgy vélem, 
unikális formában fogunk a felnőtté válásról, az apa-fia vi-
szonyról mesélni” – mondja Mihályi. 
„Amikor az ember dühös, szerelmes, elveszít valakit – ezek 
mind hétköznapi életérzések, amelyeket hurcolunk ma-
gunkkal, s mindenki másképp adja ki magából” – véli Szabó 
Balázs. „A zenében abból indultam ki, hogy a produkciót 
mindenképpen személyes hangvételűvé tegyem, hogy min-
denki a saját kis történetét találja meg benne. A muzsika 
népzenei gyökerű, de a saját zeném, amit most, az előadás-
hoz komponáltam, és véleményem szerint illik ehhez a tör-
ténethez. A Magyar Állami Népi Együttes zenekara adja 
majd elő, s hozzájuk csatlakozik az én zenekarom. Néhány 
dal is született, amelyeket  Balogh Melinda, Bognár Szilvia 
és Szoboszlai Balázs énekel.” Mihályi Gábor szerint „köny-
nyen koreografálható, táncolható zenét írt Balázs, ezt két 
fiatal koreográfustársam, Kökény Richárd és Ágfalvi 

György is igazolhatja, hiszen hárman alkotjuk meg a pro-
dukció lépésanyagát. Nagyon inspiratív, asszociatív muzsi-
ka, a szövegek költőiek, emelkedettek, erős érzelmeket indí-
tanak el az emberben. Azért is különleges számomra ez a 
darab, mert néhány évvel ezelőtt született a Hajnali Hold 
című alkotásom, amely a női princípiumot állította a figye-
lem középpontjába, de azóta is sok-sok történet motoszkál 
bennem az édesapámról, így most végre azokat is elmesél-
hetem. Fontos ez az új mű az együttesünk repertoárépítése 
szempontjából is, hiszen olyan energiákat mozgat meg, 
olyan szellemiséget képvisel, amelyből új minőség születik. 
Az életről és a halálról beszélgetünk, a hagyomány fontossá-
gáról, arról, hogy mi a dolgunk itt, a világban.”
„Ma már látom apámat magamban, és tudom, ő is látja ma-
gát bennem, egy-egy apró részletben. Egy leülésben, egy 
cipő felhúzásában, egy ajtó csukásában, csak néhány má-
sodpercig ül ki a láthatóság tornácára” – összegzi vélemé-
nyét a műről az előadás egy részletével Szabó Balázs. �

Apám ablakából az ég – ezt a címet viseli a Magyar Állami Népi Együttes új bemutatója, 
amely egy apa és a fia között létező kapcsolatrendszerbe, a felnőtté válásba kínál betekin-
tést. A produkció koncepciója és zenéje Szabó Balázstól származik, ő a darab színre állító-
ja is. Az előadás ötvözi a zene, a tánc, a költészet, a színház és a bábművészet elemeit, így 
teremt sajátos táncszínházi világot. A produkció bemutatója lapunk megjelenése idején, 
december 2-án volt a Nemzeti Színházban, ezt követően pedig a MOM Kulturális Központ-
ban kerül színre. Az új darabról Mihályi Gábor, az együttes vezetője és Szabó Balázs zene-
szerző beszélt. 

� Réfi Zsuzsanna
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Apám ablakából az ég

Szabó Balázs és Mihályi Gábor
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