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Tündértánc
Tizenhat évesen már a Jézus Krisztus Szupersztárban 
táncolt a Rock Színházban, huszonévesen bejárta a fél 
világot Dániától Japánig, majd miután hazatért, táncstú-
diót nyitott, ahol gyermekeket kezdett tanítani, egy sa-
ját maga által kidolgozott módszerrel. Ma már több hely-
színen, több tanárral tart órákat, mintegy százhatvan 
gyereknek. Perényi Nórával, a Törpördög és Tinitündér 
Tánctanoda megálmodójával és vezetőjével beszélget-
tünk.

n  ÁdÁm Katalin

– Mikor kezdett táncolni?

– Négyéves sem voltam 
még, mikor E. Kovács Éva 
néninél (a magyar mozdulat-
művészet és modern tánc 
egyik legfontosabb alakja – 
a szerk.) tanulni kezdtem. 
Ennek megvolt a maga előz-
ménye: anyukám elvitt egy-
szer az Operába, szerelem 
volt az első látásra. Egyéb-
ként minden gyermekben 
benne van, hogyha zenét 
hall, arra mozogni, ringatóz-
ni kezd. A táncon keresztül 
kifejezi a hangulatát, gondo-
latait. Ezért van az, hogy mi 
nem feltétlenül profi baleri-
nákat szeretnénk nevelni, 
hanem hagyjuk őket impro-
vizálni is. Én magam is így 
kezdtem.

– E. Kovács Évánál ön is 
megkapta ezt a szabadságot?

– Igen. Művészi tornát ta-
nultam, bár a nagy vágyam a 
balett volt. Addig-addig kö-
nyörögtem édesanyámnak, 
míg be nem íratott. Több 
mesterem is volt, köztük Ró-
zsa Magda, akinek a halála 
nagy törést okozott, illetve 
Jeszenszky Endre kitünte-
tett koreográfus, balettmes-
ter. Tizenhat éves voltam, 
amikor egy vicces véletlen 
folytán bekerültem a Rock-
színház társulatába.

– Mi volt ez a véletlen?

– Akkoriban a Madách 
Gimnáziumba jártam, mel-
lette a hőn szeretett tánc-
órákra, este meg a Rock 
Színházba. Anyukám ismert 
ott egy színházi embert, aki 
beengedett. Ott ültem szép 
csöndben a színpad szélén. 
Aztán megismerkedtem az 
ottani emberekkel, és nagy 
örömömre a táncpróbákra is 
bejárhattam. Egyik nap va-

laki felmondott a tánckar-
ban, odajött hozzám a balett-
mester, hogy volna-e kedvem 
beállni. Aznap este már a 
színpadon álltam. Életem 
egyik legboldogabb és leg-
meghatározóbb napja volt.

– Mi volt az első darab?

– A Jézus Krisztus Szuper-
sztár. Ez 1987 januárjában 
volt.

– Akkoriban legendás sze-
reposztással játszották ezt 
az előadást.

– Igen, Sasvári Sándor 
volt Jézus, Vikidál Gyula Pi-
látus, Csuha Lajos Heródes.

– Milyen érzés volt tizenhat 
évesen belecsöppenni ebbe 
a világba?

– Nehéz, pont azért, mert 
nem a megszokott úton ju-
tottam ide. A többi táncos 
huszonkét-huszonhárom 
éves volt, és abban az idő-
ben egy tizenhat éves lány 
még sokkal gyerekesebb 
volt, mint manapság, külső-
leg és belsőleg is. Amikor 
színpadon voltam, az csodá-
latos volt, de az ügyesebb, 
idősebb, tapasztaltabb, ko-
molyabb háttérrel és tanul-
mányokkal rendelkező lá-
nyokkal együtt gyakorolni 
bizony nem volt egyszerű. A 
táncosokat egyébként minő-
sítették; aki először vizsgá-
zott, C-t kapott, és a követ-
kező évben megszerezhette 
a B-t. Én azonnal megkap-
tam a magasabb fokozatot, 
a működési engedélyemen 
is ez szerepelt. Emiatt aztán 
még nehezebbé vált az otta-
ni életem. Ezt akkor én még 
nem tudtam kezelni. Kis-
lány voltam egy felnőtt vi-
lágban. 

– Ilyen indítás azért keve-
seknek adatik meg.

– Milyen indítás?

– Hogy tizenhat éves korá-
ban felléphet a Rock Szín-
házban.

– Az csak véletlen volt. 
Édesapám, aki a televízió-
nál volt rendező – és akit 
sajnos korán elvesztettem – 
azt mondta nekem, mikor 
gyerekkoromban táncolni 
kezdtem: nem egyengeti az 
utamat, nem segít, érjek el 
mindent a magam erejéből. 
Így tanultam meg küzdeni, 
kitartani, felállni, ha ku-
darc ért. Régi barátaim 
Macskának hívnak, mert-
hogy én mindig talpra esem. 
Az első páromat egyébként 
a Rock Színházban ismer-
tem meg, a Szegedi Balett-
től jött át, sokat segített ne-
kem, hogy nagyobb legyen 
az önbizalmam. Jöttek 
egyébként más darabok is: a 
Jézus Krisztus mellett fel-
léptem a Nyomorultakban 
és A bestiában is. 

– Meddig tartott ez az 
időszak? 

– Négy és fél évig. Nem 
olyan szerződést kaptam, 
mint amilyenre gondoltam, 
így eljöttem. Következtek a 
világjáró évek: elvégeztem 
egy moderntánc-oktatói 
tanfolyamot, csináltunk 
egy tánccsapatot, és kül-
földön turnéztunk, többek 
közt Japánban. A fél év 
alatt, amit ott töltöttem, 
többször is átéltem földren-
gést, volt, hogy a szálloda 
homlokzata az orrom előtt 
dőlt össze, máskor a köny-
vek zuhantak le a polcról. 
Egy olyan japán városban 
léptünk fel egyébként, ahol 
előttünk még sosem jártak 
„kerekszeműek” – ahogy 
minket hívtak. Voltak ne-
hézségeink, többek közt a 
nyelvvel, aztán előfordult 
az is, hogy nem akartak ki-
fizetni minket, helyette 
hoztak jó sok rizst, hogy 
legyen mit ennünk. A kon-
zulátus segítségét kellett 
kérnem, ők ráijesztettek a 
szerződő partnerünkre, és 
végül kifizettek mindent. 
Dolgoztam hat hónapig Dá-
niában is, egy ezerszemé-
lyes, nemzetközi utazó cir-

kusznál. Száztizenhat vá-
rosban jártunk. Nagyon 
kalandos volt, az elefántok 
szomszédságában alud-
tam. Lavórban mosakod-
tam; bejártam az uszodák-
ba hajat mosni. Az utolsó 
állomás Kína volt, 2003-
ban: Sanghajban dolgoz-
tam a csapatommal egy 
magyar étteremben. Telje-
sen más világ volt, nagyon 
élveztem. Volt olyan épület, 
amelyik nyolcvannyolc 
emeletes volt, mozgott a te-
teje, és ha a liftben élére 
állítva letettem egy pénz-
érmét, nem dőlt fel, amíg 
felfelé haladtunk, olyan si-
mán suhant a lift. Ugyan-
akkor abban a régióban, 
ahol éltünk, a nőknek az 
volt a szokásuk, hogy az 
utcán mosták a hajukat, a 
habos lét pedig csak kilöty-
tyintették, ott úsztak a 
lötyben az elhajigált zöld-
ségek… Igazából ezek a 
dolgok, a teljesen más szo-
kások nem okoztak gondot, 
könnyen megszokja az em-
ber, ha ott él.

– Szerette az eredeti kínai 
konyhát?

– Igen, bár egyszer, ami-
kor az utcán vásároltam, 
kórházba kerültem. Senki 
nem beszélt angolul. Csöve-
ket raktak belém, aztán egy-
szer csak jobban lettem. 
Kína egyébként nem ezért 
volt az utolsó állomás, ha-
nem amiatt, mert éreztem: a 
fizikumomnak már megeről-

tető a mindennapos tánc, re-
csegett-ropogott mindenem.

– Mihez kezdett, miután 
hazaért?

– Megnyitottam Budafokon 
az első stúdiómat, az összes 
félretett pénzemből, egy üz-
letházban. Gyerekeket kezd-
tem tanítani. Ez nagyon régi 
vágyam volt; mint korábban 
említettem, el is végeztem 
évekkel azelőtt a szükséges 
iskolát. Sosem felejtem el, 
amikor először álltam a gye-
rekek között; három másod-
perc alatt feloldódtam, és tud-
tam: ezt akarom csinálni, eb-
ben otthon vagyok. 2003 feb-
ruárjában kezdtem szervez-
ni, szeptemberben nyitottam, 
és már októberben tudtam, 
hogy nagyon nagy a baj: ami-
kor az üzletház délután négy-
kor bezárt, lezárták a fűtést, 
és ott álltam a gyerekekkel a 
hidegben. Vettem én különfé-
le fűtőeszközöket, de hiába. 
Az összes beleölt pénzemet 
elvesztettem. Így aztán el-
mentem az óvodákba, isko-
lákba, elmeséltem, mi történt 
velem, és nekiálltam az intéz-
ményekben órákat tartani. 
Nagyon hamar elterjedt a hí-
rem, jelentkeztek még Őrme-
zőről is, hogy hozzájuk is 
menjek. Aztán 2004-ben Érd-
re költöztem, férjhez mentem, 
három gyermekem született, 
a lányom tizenkét éves, a fia-
im nyolcévesek. Most már 
egyedül nevelem őket, és köz-
ben működtetem a Törpördög 
és Tinitündér Tánctanodát. 

„Megtanultam küzdeni, kitartani, felállni, ha kudarc ért”
 (Fotók forrása: Perényi Nóra)

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Vidékjáró

Megjelenik 09.20-án!
Keretes hirdetésekkel 
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Már nem intézményekhez já-
rok ki, hanem több települé-
sen, több helyszínen – Érden, 
Budafokon, Budaörsön és Ke-
lenföldön – bérelt termekben 
tanítunk. Ez így sokkal job-
ban működik, a szülőkkel is 
élő a kapcsolat, hiszen gyak-
ran előfordult, amíg az isko-
lákhoz, óvodákhoz jártam ki, 
hogy nem is találkoztam ve-
lük, mert később jöttek a gye-
rekért. 

– Miben különböznek a 
többi tánciskolától?

– A legkisebbek már két és 
fél éves koruktól járnak hoz-
zánk, és négyévesen már 
egyedül dolgoznak a színpa-
don, mutogatás nélkül. Ezt a 
saját magam által kidolgo-
zott módszer segítségével 
értem el. A Törpördög és Ti-
nitündér Tánctanoda már 
tizenhat éves, kialakult a 
rendszerünk. Itt, Érden van 
a legerősebb társaság, de 
Budaörs is nagyon húz fölfe-
lé, Budafok egy kicsit lazább, 
de ott is négy napon taní-
tunk egy héten. 

– Mesélne egy kicsit a 
módszeréről?

– Elsősorban nem baleri-
nákat nevelek – persze elő-
fordul, hogy a gyermekből 
később táncos lesz. Arra ta-
nítom meg a gyerekeket, 
hogy hogyan használják a 
testüket. Ehhez pedig az 
eszükre kell építeni elsősor-
ban. A legkisebbel is meg le-
het értetni valamit, ha az ő 
színvonalán, érdekesen mon-
dod. Az én órám azért más, 
mert olyan fogásokat alkal-
mazok, amelyek segítségével 

négy-öt évesen már önálló-
an, egyedül tudnak táncolni. 
Emellett hagyjuk őket impro-
vizálni. Szeretem őket, ők 
pedig engem, és megértem 
minden rezdülésüket. Nem 
kényszerítek rájuk semmit, 
hanem elérem, hogy szeres-
sék azt, amit csinálnak. Ezt 
a módszert adom át a tanár 
néniknek; ők oktatnak – 
amit nagyon jól és profin 
tesznek –, én pedig a háttér-

munkát végzem: az év köz-
beni fellépéseket, illetve a 
gálát szervezem. Régen mu-
sicalrészleteket adtunk elő, 
most már én írom a történe-
teket, amelyeket rendes 
díszlettel, világítással vi-
szünk színpadra. Először a 
táncteremben, aztán egy 
művelődési házban tartot-
tuk a bemutatókat, de kinőt-
tük ezeket a helyszíneket, 
jött a Madách Színház, majd 
az Operett, az utóbbi három 
évben pedig a Pesti Magyar 
Színház – a 160 gyerek hoz-
zátartozóinak kell a hely. 

Pár éve versenycsoportjaink 
is vannak, szoktunk hozni 
az országosról aranyakat. 
Az érdi közönség a Nyitni-
kék vásáron találkozhat ve-
lünk, rendszeres fellépői va-
gyunk a kiállításnak.

– Hány évesek járnak a 
Tánctanodába? 

– Két és fél évestől a tizen-
öt évesig. Majdnem mind-

egyik gyereket ismerem és 
szeretem. 

– Mit ad a gyerekeknek az, 
ha már pici korukban elkez-
denek táncolni, mozogni?

– Testtudatot, elkötele-
zettséget, alázatot, a zene 
szeretetét, annak átélését, 
hogy a zenére érzelmek, 
mozdulatok születnek. Rög-
tön meglátszik egy gyerek 
tartásán, mozgásán, ha tán-
col. A foglalkozások fegye-
lemre is tanítanak. Gyakran 
a szülő sem hiszi el, hogy 

már a legkisebbeket is itt le-
het hagyni órán, és nyugod-
tan várakozhatnak rájuk az 
öltözőben. A gyerek kibír 
negyvenöt percet anélkül, 
hogy beszélgetne vagy ki-
menne a mosdóba. 

– A saját gyermekei is tán-
colnak?

– Hanna négy éven ke-
resztül táncolt, és most is-

mét kacsingat e mozgás felé, 
ugyanis szeretnék kezdő és 
haladó modernbalett-kur-
zust is indítani. Dominik 
nem táncol, Dani viszont 
igen, múlt szeptember óta 
balettozik, nagyon élvezi, 
hogy szerepelhet, és imád 
táncolni.  

– Szeptember elején indul 
az új évad. Most ismét nagy 
változás előtt állnak.

– Igen, mert megszűnt az a 
hely, amit tizenhárom évig 
béreltem itt Érden. Minden-

hol keresgéltem, családi há-
zakat, raktárakat is néztem, 
mi volna alkalmas arra, 
hogy a rengeteg érdi gyere-
ket elhelyezzem. Végül rá-
akadtam egy helyre, s mivel 
ezt a bérleményt csak én 
használom, régi álmaimat is 
meg tudom valósítani, új do-
logba is belevágok a régi 
mellett: a pénteki napokra 
színitanodát szervezek, 
péntekre és szombatra 
nyugdíjasoknak latin tán-
cot, egyedülállóknak társas 
táncot. Ezeket majd most fo-
gom meghirdetni. Ami a 
Tánctanodát illeti, augusz-
tus végén tartjuk a beiratko-
zásokat, hogy szeptember-
ben már elkezdődhessenek 
az órák. 

– Van-e olyan célja, amit 
még nem ért el?

– Ez nem is cél, hanem in-
kább kívánság: szeretném, 
ha egy kis béke költözne az 
életembe. Nagyon rögös utat 
jártam be, ami egyrészt jó, 
mert mindig van egy megol-
dandó feladat, másrészt vi-
szont úgy érzem, hogy túl-
dolgoztam magam, és sok 
mindent veszek a lelkemre. 
Budaörsön és Érden is új 
helyre kellett költöznöm, ta-
nárváltásaink is voltak, úgy-
hogy most már csak egy kis 
nyugalomra vágyom. Szere-
tem a kihívásokat, a felada-
tokat, de szükségem volna 
egy kis pihenésre, és hogy 
több idő jusson a saját gyere-
keimre. Persze azt is szeret-
ném elérni, hogy tele legyen 
az új érdi Türkiz Terem – 
mert így neveztem el –, és 
rengeteg boldog arc vegyen 
körül. 

Nórát köszöntik a Pesti Magyar Színházban tartott gálán  


