
„Az biztos, 
hogy ekkora 
szerelem 
nem lesz az 
életemben”
INTERJÚ FÖLDI LEÁVAL

18 plusz 1 kislányt vettek fel a Balettintézetbe. 
A plusz 1 Földi Lea volt, akiben a felvételin még 

kételkedtek a tanárok. Az évek alatt a többiek szépen 
lassan elmaradtak mellőle, ő viszont komoly munkával 
és elhivatottsággal csinálta végig az éveket, majd 
bekerült a Magyar Nemzeti Balettbe. Az előző évad 
végén még kartáncosként olyan szerepeket táncolt el, 
mint A bahcsiszeráji szökőkút Zarémája vagy A vágy 
villamosa Blanche-a, ezekért pedig megkapta a 
kitüntető kamaraművészi címet. Azóta pedig címzetes 
magántáncossá léptették elő.
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Különösen a nyár eleje 
óta fordult nagyot 
veled a világ, de miben 
változtál azóta, hogy 
a Magyar Nemzeti 
Balett tagja lettél?
Technikailag rengeteget 
fejlődtem, és tudatosab-
ban gyakorlok. A napi rutin 
már nem jegyekért megy, 
mint az iskolában, hanem 
szerepekért: ha nem „tolom 
meg” a gyakorlatot, nem 
lesz olyan testem, hogy 
el tudjam táncolni a rám 
osztott szerepeket. Elég 
komoly testi átalakuláson 
is átmentem, ma véko-
nyabb, szálkásabb vagyok. 
A színpadi rutint tekintve 
pedig összehasonlíthatat-
lan a mostani és a négy 
évvel ezelőtti állapot. 

A Falling Angels hatalmas 
lehetőség egy fi atal baleri-
nának, egy Kylián-darabba 
bekerülni presztízskérdés, 
ugyanakkor ez egy fárasztó, 
fi zikailag és koncentráció-
ban is nagyon igénybe vevő 
koreográfi a. Amikor először 
táncoltam, hatalmas sokk 
volt a testemnek. Most 
pedig, hogy három hete 
minden nap megcsináljuk, 
így megy (nevetve cset-
tint), mert már be tudom 
osztani az energiáimat. 

Négy év alatt 
rengeteg rutint 

szereztem, 

és ettől is megválto-
zot t a színpadi létem.

Van szerepálmod?
A Spartacus Flaviája – bár 
az szívfájdalmam, hogy a 
párommal, Apáti Bencével 
már nem táncolhatom el. 
Aztán az Anyegin Tatjanája 
– amikor a Balettintézetbe 
jártam, mondtam is, hogy ha 
azt eltáncoltam, akár meg is 
halhatok (nevet) –, és még 
van egy, amit sokan nem 
gondolnának. Ez pedig Júlia.

Valóban meglepő, mert 
nem vagy egy lírai nai-
va alkat, a fő- és a ka-
rakterszerepeidben 
jóval tüzesebb, drámaibb 
hősnőket formálsz meg.
Lehet, hogy azért, mert ez 
volt az első Seregi-balett, 
amit láttam, és annyira 
megragadott a történet, 
a koreográfi a, a tánco-
sok, hogy örökre a szívem 
csücske maradt. Érdekes 
helyzet lenne, ha rám osz-
tanák, de valószínűleg ez 
megmarad részemről plátói 
szerelemnek. Egyébként

hihetetlen, 
hogy mennyi 

szerepálmomat 
eltáncoltam már!

Remélem, Zaréma és 
Blanche is sokáig a re-
pertoáron maradnak.

Azért, mert nem vagy 
még kész velük?
Blanche-nál éreztem, hogy 
annyira sok a koreográfi a, 
annyira sokat kell színpadon 
lenni, és annyi gyakorlati do-fo

tó
: C

si
bi

 S
zi

lv
ia

OKTÓBER

www.papageno.hu     21 



logra kell fi gyelni, hogy csak 
egy erős vázlatot tudtam 
elkészíteni. Rengeteget gon-
dolkodtam róla, utánaolvas-
tam, előadásokat, fi lmeket 
néztem, de tudom, hogy fog 
még érni, és várom, hogy 
lássam, érezzem, hogyan 
változik az évek során, úgy, 
ahogy én is változom, ahogy 
az élet- és táncostapaszta-
latokat be tudom építeni.

A baletten kívül másra 
nem is gondoltál? 
B terved sosem volt?
Mindig erről álmodoztam, 
mindig ezt akartam csinál-
ni. Nem tudom elképzelni, 
hogy megunom. Lehet, hogy 
rám talál valami más, de az 
biztos, hogy ekkora szere-
lem, ilyen nagyon vágyott, 
áhított dolog, mint a balett, 
nem lesz az életemben.

A külföldre szerződésről
Tanultam Szentpéterváron, 
jártam külföldi versenyeken, és 
még iskolásként gondolkodtam 
azon, hogy külföldre menjek, 
de a gondolat komollyá sosem 
vált. Szerencsés vagyok, mert 
sokféle stílusban érzem otthon 
magam, a Magyar Nemzeti Bal-
ettben pedig színes repertoárt 
táncolhatok a moderntől a négy 
felvonásos klasszikus balettig.

A mesterekről
Ahogyan a mestered megta-
nít, úgy fogsz dolgozni egész 
életedben. Egyetlen monda-
tával helyre tud tenni benned 
mindent. Nem tudom elégszer 
elmondani, mennyire hálás 
vagyok Aradi Máriának. Tőle 
megkapok mindent, amire szük-
ségem van, hogy a színpadon a 
maximumot tudjam nyújtani.

Az új évadról
Nagy várakozással nézek az 
évad elé, ami izgalmas, bár 
fi zikailag erős kihívás lesz. 
Minden hónapban új darabot 
próbálunk, indításképp mindjárt 
a Girls in Focus estet a Falling 
Angels, a Trójai játékok és 
az Öt tangó koreográfi áival. 
A bahcsiszeráji szökőkutat 
és A vágy villamosát várom a 
legjobban. Annyira hiányoznak, 
hogy a mai napig szoktam 
gyakorolni otthon, a tükör előtt. 
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