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Interjú Györfi Csaba koreográfus-
rendezővel

Ha rád keresek a Google-ban, akkor 
a neved mellett megjelenik Szeged, 

Pécs, Budapest, Nagyvárad, Marosvásárhely. 
Hogy éled meg az állandó úton levést?

Lételemem, hogy folyamatosan új embe-
reket és közösségeket ismerjek meg, friss 
impulzusok érjenek, szakmai szempontból az 
új helyzetekből tudok igazán meríteni. A vá-
sárhelyi egyetemi évek alatt több rendezővel 
is megismerkedtem, különböző projektekben 
vettem részt, így jutottam el az általad felsorolt 
városokba dolgozni. 

Ezek szerint az idegen csapatok inspirál-
nak téged.

Kihívásként tekintek minden új munkára, 
és számomra elengedhetetlen, hogy folya-
matosan készüljek a holnapra, legyen kitűzött 
célom és feladataim. Nem vagyok nagy móka-
mester, a csapat bohóca sem, nem beszélek 
sokat, de a próbateremben, azt gondolom, 
úgy a jó, ha tanulunk egymástól, és pozitív él-
ményekkel maradunk egy munka után. 

Egy korábbi interjúdban azt nyilatkoztad, 
hogy a táncra tetted fel az életed. Mikor tuda-
tosult benned ez a döntés?

Középiskolásként arra jöttem rá, hogy egy-
részt semmi máshoz nem értek, másrészt 
nem is érdekel más a táncon kívül. Akkor egy 
amatőr néptánccsoport tagja voltam Székely-
udvarhelyen, még tapasztalatlan, de hatá-
rozottan tudtam, hogy hosszú távon és profi 
szinten szeretnék táncolni. Innen jutottam el a 
színházig. Az élet a mai napig visszaigazolja, 
hogy jól döntöttem, azon alkotók közé tar-
tozom, aki szívből szereti, amit csinál, eddig 
minden egyes próbafolyamatot örömmel él-
tem meg. Úgy gondolom, hogy a mai világban 
színházzal foglalkozni kiváltságot jelent. 

A vásárhelyi egyetemi tanulmányaid előtt 
több éven keresztül az Udvarhely Táncműhely-
nél dolgoztál. Kiket tartasz az akkori időszakból 
a mestereidnek?

Orza Călin, Katona Gábor, Juhász Zsolt, 
András Lóránt, Uray Péter – ez csak pár név 
azok közül, akiktől annyit tanultam egy-egy 
próbafolyamat alatt, hogy azóta is tudok táp-
lálkozni belőle. 

Mit kaptál a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem koreográfia szakától?

Megtanultam figyelni a társaimra, csapat-
ban dolgozni és jobban koncentrálni a rész-
letekre. Nagyon érdekes tapasztalat volt har-

Kovács Emőke

ami csendben nem 
működik, az zenére 
sem fog
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madév végén a Tóték-vizsgánk, amit az egyik 
osztálytársam rendezett. Szerintem azóta sem 
voltam akkora slamasztikában, mert a pró-
bafolyamat alatt biztos voltam abban, hogy 
engem az a feladat meghalad, és nem fogom 
tudni megoldani. A próbafolyamat alatt egy bi-
zonyos idő után már mindenki lubickolt a sze-
repében, sziporkáztak a poénok, én meg nem 
tudtam mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy 
Tót Lajos legyek. Az első nyilvános előadáson 
hagytam magam a többiek hatalmas energiá-
jával sodródni, és a végén csak megszületett a 
csoda. Inkább vagyok vezéregyéniség, mint a 
Tót-féle poháralátét-figura, nem hittem el ma-
gamról, hogy el tudom játszani, de a csapat és 
a játék magával ragadott. 

Az egyetem alatt folyamatosan feszeget-
tük a határainkat, úgy éreztem magam, ahogy 
egy hegymászó érezheti magát a Himalájá-
ban: meg kellett tapasztalni, hogy mi az a fá-
radtsági szint, ami után azt érzed, hogy egyet 
lépni sincs energiád, aztán szépen megtanu-
lod, hogy dehogynem, még húszat is bírsz 
lépni. A szellemed sokkal hamarabb próbálja 
elhitetni veled, hogy fáradt vagy, mint ahogy a 
tested bírná. 

Mennyire voltál „ura” a testednek, amikor 
felvettek az egyetemre?

Az Udvarhely Táncműhelynél eltöltött hat 
év alatt nagyon sok mindent megtanultam a 
rendezőktől. Egy évad alatt volt három bemu-
tatónk, általában három különböző alkotóval, 
és mindegyiktől lehetett valamit tanulni: nem-
csak arra figyeltem, hogy mit kér tőlem egy 
rendező, hanem arra is, hogyan kéri, miért azt 
kéri, és azzal hová fogunk majd eljutni. A test-
tudat kérdése végtelen, soha nem lehet vele 
megelégedni, folyamatosan alakul és alakíta-
ni kell.

Nagyon sok mozgásművészettel foglalko-
zó alkotó néptáncosként kezdte, ahogy te is. 
Mire tanít meg a néptánc?

Az a jó a néptáncban, hogy egy olyan alap-
technika, amit ha az ember jól elsajátít, akkor a 
szerkezeti szabadságából adódóan könnyebb 

általa elindulni más irányba, mint például ha 
klasszikusbalett-alapról beszélnénk. Én általa 
kerültem közel a színházhoz, a pedagógiához. 

Annak nem érzed hiányát, hogy nincsen 
klasszikustánc-képzettséged?

Nem, mert annyiféle emberrel dolgoztam, 
sokféle technikát tanultam, különböző kurzu-
sokon vettem részt, ezzel talán már nem ha-
lok éhen. A testemnek reményeim szerint van 
annyi tudása és hajlama a fejlődésre, hogy 
a jövőben tovább tudjam ezt kamatoztatni. 
Természetesen ez nem pótolja a klasszikus 
képzést, de lehet, hogy éppen a hiánya tud 
elindítani más irányokba. A néptáncot tekintve 
nem tartottam magam soha virtuóz táncos-
nak, viszont rengeteget bírtam dolgozni, és 
egy előadás kapcsán képes voltam bármire, 
hogy a lehető legjobban teljesítsem mindazt, 
amit egy koreográfus vagy rendező kér.  

Mi jelenti neked egy munkánál az alapot? A 
szöveg, a zene, a test?

Mindig más, attól függ, min dolgozom. Ha 
egy általam választott darabot koreografálok, 

Györfi Csaba. Fotó: Fülöp-Crisan Olivér
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rendezek, akkor nem tudom nem figyelembe 
venni az adott szöveget és abból kiindulni. Ha 
felkérnek egy prózai előadásba koreografálni, 
akkor ugyancsak van egy szöveg, de még-
is másképp kell viszonyulnom hozzá, mert a 
rendezői koncepcióhoz képest kell alkotnom. 
A zene másodlagos szerepet töltött be ed-
digi munkáimban. Azt gondolom, hogy ami 
csendben nem működik, az a zenétől sem 
fog. A zenét a munkáimhoz később rendelem 
hozzá, egyszer megcsinálom síri csendben a 
mozgást, megkeresem az igazságát. Először 
alkottam nemrég úgy Nagyváradon a Barbá-
rokat, hogy megvolt a zene, ami inspirált. Nem 
is hittem, hogy ennyire be tudja indítani a fan-
táziámat, nagyon jó tapasztalat volt. Az adott 
test mindig inspirál, mivel ez az a csatorna, 
amin keresztül fogalmazok.

A mondatod úgy kezdődött, hogy „rende-
zek, koreografálok”. Szétválasztod a kettőt?

Nem szeretem szétválasztani, mondjuk úgy, 
hogy alkotok. Valójában szétválaszthatatlan, 
mert onnantól kezdve, hogy készítek egy elő-
adást, nem tudok csak rendezni vagy csak 
koreografálni. Van egy stiláris formanyelv, amit 
használok, abban fogalmazok. Tudom, hogy 
valahogy ki kell írni a plakátra, de nem raga-
dok le a szavak által leszűkített kategóriáknál. 

Ezeken kívül táncos is vagy, viszont az el-
múlt évadokban nem sűrűn volt táncos szere-
ped. Hiányzik?

Nagyon hiányzik, és szeretném ismét ezt 
az oldalamat is megmutatni. A jövő évadra 
nézve igyekszem több saját rendezésű mun-
kát színpadra állítani és több előadásban részt 
venni előadóként. 

Saját előadásban akár?

Nem hiszem, az egy skizofrén állapot, amit 
már egyszer tapasztaltam egy munka során. 
Esterházy Péter Egy nő c. művét feldolgozva 
készítettük a Záp-hiányok című előadást Ud-
varhelyen. Talán ha egy külső szem vezetett 
volna, akkor professzionálisabb szintűre sike-

rül a végeredmény. Egy első szárnybontoga-
tás lett belőle, amire szükség volt, hogy elin-
duljak az alkotói pályán, de utólag visszanézve 
a felvételt, nagyokat nevetek. 

Táncosként a rendezői éned nem szokott 
szót kérni magának?

Félre tudom tenni, és igyekszem tanács-
ként vagy meglátásként elmondani a gondo-
lataimat. Most kimondottan vágyom azokra a 
pillanatokra, amikor valakinek ehetem a szava-
it és megvalósíthatom, amit ő elképzelt. 

Rendezőközpontú vagy?

A csapatmunkában hiszek, a kollektív ener-
gia igazságában. 

Hogy kell elképzelnünk egy általad vezé-
nyelt próbafolyamatot?

Nagyon sokat ismerkedek, elemzek és 
tréningezek a próbafolyamat elején. Ez kicsit 
hasonlít egy régészeti feltáráshoz, ugyanis az 
embereket le kell „porolni”, le kell szedni róluk 
minden fölösleges mázat, hogy megtaláljuk 
a tiszta forrást. Ezután jön az a fázis, amikor 
elkezdek a saját nyelvezetemmel és színházi 
eszközeimmel alkotni. Sokat szoktam keres-
gélni, nem mindig vagyok határozott, a közös 
ügyre koncentrálva inkább azokból az energi-
ákból táplálkozom, amit a csapattól kapok.

Mikor tudod, hogy a koreográfia kész van?

Megérzés. Magamon is érzem: ha elkez-
dek keresgélni egy mozdulatot, egy gesztust, 
azt egyből érzem, legkevesebb kettőből, hogy 
megtaláltam az oda illőt. Így vagyok akkor 
is, ha mástól kérem ugyanezt, érzékelem, ha 
megtaláltuk egy adott helyzetben a mozdulat 
igazságát.

Milyen táncosokkal és milyen színészekkel 
dolgozni?

Teljesen másképp kell instruálni, tréningez-
ni őket. A táncost sokkal jobban lehet érzetek 
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mentén vezetni, a színészt inkább az értelem 
vezeti. A színész sokszor megkérdezi, „miért 
ezt, és miért így”? Ez egy helyzet, amivel ne-
kem is meg kell birkóznom, és válaszokat kell 
adnom. A táncos egyszer megpróbál az ösz-
töneivel ráérezni az adott helyzetre, feladatra, 
a színész meg akarja érteni ahhoz, hogy elin-
duljon egy úton.

A művészetekben a miért szerintem egy 
nagyon rossz kérdés. Vagy megtörténik ön-
magában a katarzis, megszületik egy műal-
kotás igazsága és érvényessége, vagy nem, 
határeset nincs.  

Nézőként néha frusztrálom magam amiatt, 
ha nem értem a mozgásszínházi előadásokat. 
Ilyenkor határozottan azt érzem, miattam nincs 
katarzis.

Nem vagy egyedül a frusztráltságot illető-
en, arra tudlak bátorítani, vagy inkább azt sze-
retném kérdezni, hogy miért akarunk mindent 
megérteni a világból? Miért nem lehet az ér-
zékekre hagyatkozva végignézni egy előadást 
anélkül, hogy követelnénk valami kézzelfog-

ható magyarázatot, vagy ismerős történet 
után vágynánk? Ugyanúgy, ahogy a zenét, egy 
tánc mozdulatot sem kell mindig megfejteni, 
elegendő, ha olyan dimenziókat nyit meg, ami 
érzést, élményt és energiát ad. 

Vásárhelyen András Lóránt volt az osztály-
főnököd, és nem mehetek el amellett a kérdés 
mellett, hogyan lehetett azt elkerülni, hogy ne 
másold az ő stílusát? 

Ha egy embert kellene megneveznem a 
szakmában, ki az, akitől a legtöbbet tanultam, 
akkor Lórit mondanám, ennek ellenére sok 
mindenben nem értettünk egyet. Nagyon so-
kan mondták az egyetemi évek elején rám, 
hogy „kicsi András Lóri”, ami engem borzasz-
tóan zavart, mert én Györfi Csaba akartam 
lenni. Harmadév végén a vizsgaelőadásomat, 
A leckét rendeztem, Lóri szinte már a kész ál-
lapotában látta, pont ezért, hogy személyes le-
gyen, és az én pillanatnyi felkészültségemet és 
a szakmaiságom mértékét tükrözze. Bizonyí-
tani akartam magamnak, hogy képes vagyok 
létrehozni egy előadást saját alkotói vénából. 

Ruszuly Ervin és Dabóczi Dávid. Fade-out, András Lóránt Társulat, 2015. Fotó: Bereczky Sándor
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Amikor megnézte a vizsgát, láttam rajta, hogy 
elégedett, természetesen voltak izgalmas ja-
vaslatai, amik közül alkalmaztam is néhányat. 

Az ember a mesterétől nagyon sok min-
dent megtanul, a tudatán kívül azonosul is 
vele. Ez nem feltétlenül szándékos, de nem 
tudsz mit kezdeni vele, majdnem az egész na-
podat vele töltöd, átveszed a módszerét, a 
mozdulatait, gesztusait stb. Azt gondolom, ez 
egy természetes folyamat, egy idő után tu-
datosan dolgoztam azon, hogy önmagam le-
gyek, önazonos nyelvezetet képviseljek.

Milyen volt A leckével foglalkozni? 

Miután elolvastam a szöveget, éreztem, 
hogy emellett a tematika mellett nem lehet el-
menni. Nagyon szerettem és izgalmas témá-
nak tartottam azt, hogy Ionesco szembeállítja 
az életet a tudással. Tétje volt annak, hogyan 
lehet ezt mozgásba fogalmazni. Úgy kezdhet-
tem neki a próbafolyamatnak, hogy tudtam, 
szinte bármit megtehetek, hiszen egyetemis-
ta vagyok, azt éreztem, hogy hibázhatok, és 
ha egy nagy bukta lesz, ami miatt nem tudok 
lediplomázni, az sem baj, mert legalább idő-
ben kiderül, hogy nem ez az én utam, esetleg 
inkompetens vagyok a szakmában. A „hibáz-
hatok” érzés kellő lazaságot és energiát adott, 
hatalmas sikere lett, egy nagyon szép szériát 
megért előadás, játszottuk színházban, kocs-
mában, zsinagógában. 

Az elmúlt évadtól a Nagyvárad Táncegyüt-
tes koreográfusa vagy. Hogy fogadtad a fel-
kérést?

A felkérés előtti évben megrendeztem az 
Elektra c. előadást Nagyváradon, ekkor már 
szóba került, hogy mehetnék, de még dilem-
máztam, nem éreztem kellőképpen magamé-
nak a várost. Az Elektra után kaptam felkéré-
seket a nagyváradi színháztól, táncegyüttestől 
és bábszínháztól is, egyre inkább megsze-
rettem az ottani létet, az embereket, ezért is 
vállaltam el a jövő évadra szóló munkákat is. 
Az elmúlt évadban jól éreztem magam, voltak 
feladataim, látok perspektívát, fejlődési lehető-
séget magam és a csapat számára is.

Hogy látod, Erdélyben van igény a moz-
gásszínházi előadásokra? 

Tapasztalataim szerint van rá igény, a szín-
házakat a sokszínűség jellemzi, a nézők, főleg 
a fiatal generáció egyre nyitottabb a különbö-
ző alternatív műfajok felé. Sajnos kevés erdé-
lyi magyar színház engedheti meg magának, 
hogy saját alkalmazott koreográfusa, esetleg 
tánckara, mozgásműhelye legyen. Az az érzé-
sem, hogy ez a közeljövőben pozitív irányba 
fog változni. 

Te hol helyezed el magad ezen a sokszínű 
palettán?

Folyamatosan keresem, hogyan tudnám 
pontosan megfogalmazni azt, amit csinálok, 
néha mozgásszínháznak nevezem, néha fizikai 
színháznak, táncszínháznak. Mindenki a saját 
eszközeivel közvetít a világ felé. Számomra ez 
mind színház, nem a címkézésről szól.


