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MAYER
BARBARA
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! Hisznek a kihívásokban, 

a teljesítményben, a 
kitartásban, a célokban 
– és magukban. 
Igazi példaképek, jó 
értelemben vett irigyelt 
emberek, szenvedélyes 
és céltudatos személyek, 
akik a saját életútjukkal 
mindannyiunk számára 
inspirációt jelentenek. 
Hogyan lesz valaki az 
Operaház legfiatalabb 
magántáncosa, a fiatal 
autista lányból a nyári és 
téli  speciális világjátékok 
éremhalmozója, a 
közigazgatásban 
dolgozó jogászból  
elismert fotóművész?  
Következzen a három 
hősünk igaz története!

FELMÉRY
LILI

ERDÉLYI
GÁBOR
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„A harmónia
  hozza el
 a katarzist”
FELMÉRY LILI „A többiek rám szólnak, ha úgy telik el egy perc, hogy 

nem mosolygok” – mondja Felméry Lili balerina, 
az Operaház legfi atalabb magántáncosnője a 
legfeljebb egyperces próbaszünetben. Szinte nevet. 
Vicces, hogy az előadás címe, aminek egyébként 
a próbája van: LOL. Az internetes szlengben ez a 
hangosan nevet (laughing out loud) rövidítése.

Szöveg: Lipcsei Árpád

A holland Hans van Manen Trois Gnossiennes nevű 
koreográfi ája véletlenül sem vicces, ellenben ér-
zelmekkel teli, sodró, amit még a dilettáns is dekó-

dol Lili és a fehérorosz Radziush Mikalai párosának tán-
cába feledkezve. Ez a kettős a lemondásról, a bizalomról, 
a harmóniáról mesél. Komplett balettművész-sztori.

„Azokat a szerepeket szeretem, amelyekben érzel-
meket lehet megfogalmazni és közvetíteni. Ha az ember 
elmélyül egy szerepben, nem azzal foglalkozik, hogy mi-
lyen lépés következik, megugrom-e az adott ugrást vagy 
sem. Csak viszi, repteti valami bűverő” – mondja magáról 
a próba után. Ez a darab ugyan nem klasszikus balett, ami 
nála a csúcs, de a koreográfi a telibe találta.

Négyéves volt, amikor az édesanyja elsétált vele az 
első jazzbalettórára.

„Imádtam táncolni. Anyukám elvitt úszásra is, kü-
lönórákra, de egyedül a balett-teremben éreztem ma-
gam úgy, mint otthon. Az, hogy a balettet hivatásnak 
válasszam, a főiskola alatt forrt ki bennem, amikor már 
el tudja hinni magáról az ember, hogy jó lehet a szak-
mában – és boldog is. Kilencévesen, amikor bekerülsz 
a főiskolára, fogalmad sincs, mire vállalkozol. Délelőtt 
tanulás, délután próbák, idővel megfordul a sorrend, de 
a diáklét nálunk ilyen. Aki ebbe nő bele, annak utólag ez 
természetes. Nem tudom, egy átlagos tanuló hogyan él, 
de számomra az is evidens, hogy a szombat, vasárnap 
munkanap, mert előadás van.”

A főiskolán két osztály indult az évfolyamon cirka 
negyven gyerekkel. Lili emlékei szerint végül öt fi ú és ti-
zenkét lány végzett, és szerzett diplomát.

„Meg lehet szeretni a balettet, ezt el tudom képzel-
ni, de szerintem erre a pályára alapvetően születni kell. A 
kezdetektől benned kell lennie a tánc iránti féktelen ra-
jongásnak és örömnek, amit a balett kivált belőled. Ha 
ezek hiányoznak, akkor olyan vagy, mint a hegymászó, 
aki meztelenül vág neki a világ legmagasabb hegyének. 
Rengeteg csodának és szépségnek voltam eddig is ré-
szese, de a fájdalmat, a fáradtságot és a csalódásokat ak-
kor is nehezen viseli az ember, ha hittel teli, ha a táncmű-
vészet a mindene, és olyan támogató család áll mögötte, 
mint amilyen nekem megadatott.”

Tizennyolc évesen eltáncolhatta a Seregi László ko-
reografálta Rómeó és Júliában a női főszerepet (ez volt 
az első főszerepe a budapesti Operában), volt a Diótörő 
Mária hercegnője, az Anyegin Tatjanája, a Giselle címsze-
replője – irigylésre méltó a lista (és véletlenül sem teljes), 
ám igazából a tónus lenyűgöző, ahogy a balettről beszél: 
természetesen, szeretettel, csodálattal. „A táncban fej-
ben és szívben egyszerre dőlnek el a dolgok. Keresned 
kell a kettő összhangját, mert csak a harmónia hozza el 
a katarzist.”

FELMÉRY LILI
Balettművész. 2008-ban diplomázott a Magyar 
Táncművészeti Főiskolán, a Magyar Állami Operaház 
magántáncosnője, a 2015–2016-os évadban a Magyar 
Nemzeti Balett Étoile-ja. Tizenhét évesen a pályakezdő 
balettművészek világbajnokságaként számon tartott 
Prix de Lausanne-on második helyezést ért el, elnyerve 
a londoni Royal Ballet School ösztöndíját. 26 éves, Ju-
nior Prima-díjas (2010). 

„Csak viszi, 
repteti valami 
bűverő”
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P ár órával később felidézem az arcot, a szem körüli 
barázdákat. Mind valaminek a jele, lenyomata. Egy-
től egyig történetek. 

Az első az iskolás kölyöké, aki az atlasz fölé hajol-
va, keletről nyugatra ábrándosan végighúzza az ujját 
Amerikán: azon az útvonalon végigmegy majd egyszer. 
Lapoz. Japán – itt északról délre! Mind a kettő megvolt 
(és több tucat egyéb út). Japánból decemberben jött 
haza: két hónap alatt hétezer kilométer, ebből cirka ki-
lencszáz gyalog – zen kertekkel, tengerparttal, néhai ha-
lászfalvakkal, vidéki szumóversennyel, tokiói cikázással, 
kapszulahotellel, stb.

Irgalmatlanul jól rajzol. A jegyzetfüzet lapjára öt vo-
nallal portrét skiccel, a telefonján lévő képek bármelyikét 
kitenném a falra. Ha nem fotózna, lehetne grafikus vagy 
festő. Előbbi cél is volt, de a Képzőművészeti Egyetemen 
a felvételiig jutott, később, a jogon már az államvizsgáig, 
ami tíz év közigazgatási munkába torkollott. 

Egymás sarkát tapossák a történetei. Melyikkel kelle-
ne folytatni?

„A tücsök és a hangyából én a hangya vagyok, de 
van hegedűm” – tör magának utat a tömegből egy 
mondat, amit illene megmagyarázni… Azt jelenti, hogy 
precíz, átgondolt, szorgalmas, de a munka nem megy 

az agyára, nem nő túl rajta. Ha például először dolgozik 
a fotóalannyal, felkészül belőle. Olvas róla, megszerzi a 
telefonszámát, beszélget (találkozik) vele. Szóval élve-
zi, amit csinál. (Akkor is, ha elbizonytalanodik, mert túl 
sok Pinterestet néz, és önkéntelenül méricskélni kezd, 
ami veszélyes versenyszám. Nem is áll benne rajthoz 
egy darabig.) 

A szeme élesre van állítva, mindenhol és mindenben 
témát lát. Nem szeret gép nélkül kilépni az utcára, mert 
egy fatalista bujkál benne: biztosan akkor sasszézik majd 
el előtte élete eseménye…

Nagyjából 13 éve, első fia születésekor ugrott fejest 
a pixeles hipertérbe. Ész nélkül fotózott bármit, de nem 
a memóriakártyának vagy a saját monitorának – min-
denkinek meg akarta mutatni, mit hoztak össze, ő és a 
kamera. Elküldte a fotóit a barátainak, azok meg az ő ba-
rátaiknak, pályázott, kiállított, olykor ingyen dolgozott. 
És látta, hogy ez jó (fel is mondott a közigazgatásban), 
mert az emberek szeretik, amit ő, az autodidakta fotós 
lát. Aki millió exponálás és jó pár díj birtokában most 
pótol, technikát tanul és minden olyasmit, ami az elején 
elmaradt.

Hat vastag ránc fut oldalra a szemei sarkából: hit, fi-
gyelem, ötlet, nyitottság, kitartás és szerencse.

Pixelíró
ERDÉLYI GÁBOR 
FOTÓMŰVÉSZ

„A tücsök és a 
hangyából én a 
hangya vagyok, 
de van hegedűm”

„Te is látod az emberek arcában a sztorit?” – fordítja 
vissza a tekintetét egy három másodperces oldalpillantás 
után. Ez vajon tipikus fotóskérdés? Füllentek (nem, nem 
látom…), aztán észbe kapok: egy órája az arcát nézem. 

Szöveg: Lipcsei Árpád 
Fotó: Erdélyi Gábor

ERDÉLYI GÁBOR
Többszörös díjnyertes szabadúszó fotós. A Sony fotós 
nagykövete, vezető hazai és külföldi magazinok mun-
katársa. Miközben a legjelentősebb magyar művészeket, 
színészeket és zenészeket fényképezi, filmes produkci-
ók és zenekarok fotósa, nemzetközi magazinok számá-
ra pedig portré-, akt- és divatfotókat készít, a hétközna-
pok fókuszában az utca, az utca embere, az építészet és 
(újabban) a természet áll. Élt (él) itthon, Dániában, Lu-
xemburgban, három évig Barcelonában, mindig a csa-
láddal. 44 éves, két fiú apja.
Munkássága megtekinthető itt:
www.erdelyiphotowork.com
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M inden szó igaz volt. Könnyed, hosszú mozdula-
tokkal siklik, vonzza a tekintetet – és nem ereszti. 
Talán nyomot sem hagy a jégen. Megtették előt-

te ma már ki tudja, hányan, három-négy milliméter ma-
gas apró jégplatókon csattognak át a korcsolyák. 

Hétévesen húzott először korcsolyát a SOFI-ban, te-
siórán. (A SOFI XVIII. kerületi speciális oktatási és fejlesz-
tő intézmény, óvoda, általános és szakiskola, valamint 
utazó gyógypedagógiai szolgálat. A program részeként 
a gyerekek a testnevelés keretein belül megismerkednek 
a gör- és jégkorcsolyázással, ami fejleszti a mozgáskoor-
dinációjukat és az egyensúlyérzéküket.) A Fehér Holló úti 
jégsátorba a SOFI kötelékében jött edzeni – egyenesen 
a suliból. Speciális szakiskolába jár, bolti eladónak tanul. 

„Még van egy évem, aztán megpróbálkozom a gim-
náziummal. Vagy valami mással” – mondja rám nézve, 
aztán elhallgat. „Azt nem meséled el, hogy ez már a má-
sodik szakmád lesz?” – lendítené tovább a beszélgetést 
SOFI-s edzője, Miklósné Malek Erzsébet, de Barbara rövi-
den reagál (Tényleg – feleli), aztán újra bezárkózik. 

A szeme viszont rajtam marad. Ketten hallgatjuk az 
edzőt. Barbara 19 éves, autista. Adatrögzítést tanult a SOFI-
ban, gyönyörűen rajzol, érdekli a számítógépes grafi ka… 

A nyári és téli speciális olimpiákon a SOFI Életjel Ala-
pítvány versenyzőjeként áll rajthoz éremesélyesként, az 
épek versenyein egyéni eredményeinek megjavítása a 
cél. Az MTK-nál, ahol igazolt sportolóként integráltan, az 
épek között siklik, három vagy négy edzése van egy hé-
ten, amihez hozzájön még két görkoris tréning a Havan-
na lakótelep parkolójában vagy a piactéren, mivel a SOFI 
tornaterme ahhoz kicsi, hogy ott cikázzanak.

Hét nap, hat edzés – fi úk között. Bírja azt a terhelést, 
amit az épek (a miheztartás végett: az MTK-nál három és 
fél órásak az edzések), igaz, nagyobb odafi gyelést igé-
nyel. Ha például négy szériát kér az edző bizonyos táv-
ból, előfordul, hogy a harmadik etap végére elfárad. Nem 
fi zikailag, az izmai vinnék még, de ha túl sok inger éri, az 
agya mást üzen. Ilyenkor adni kell Barbarának két-három 
percet, hogy elvonulhasson – hogy feltöltődjön. 

De akkor mi van a versenyeken, ahol szurkolnak, ami 
elvileg egy audiovizuális ingerbomba? – kérdezem tőle. 
Kinyílik. Beszélni akar. Ketten hallgatjuk.

„A versenyeken nem izgulok, nem érdekel, mi zajlik a 
pálya körül. Tudod, miért izgultam? Hogy kijussak Graz-
ba. Sikerült, nyertem két bronzérmet. Az érem a limit. De 
nem vagyok szomorú, ha végül nem jön össze.”

Beszélgetni kezdünk. Rövid kérdésekre rövid, de ha-
tározott válaszok jönnek.

„Eleinte fura volt a jégen, hamar elfáradtam, és na-
gyon sokszor elestem” – meséli a kezdetekről. 

„A szüleimmel élek. Mellettem állnak. És már ők is 
koriznak, megtanítottam őket” – mondja a családjáról. 

„Egyformán szeretem a görkorit és a gyorskorcsolyát 
– jelezi, hogy nála egyenlőségjel van a sportágak között, 
majd középtávú célját is említi: – Most a legfontosabb a 
nyári speciális olimpia. Jövőre lesz Abu Dhabiban, arra 
készülök, szeretnék ott lenni.”

Tavaly márciusban Grazban, a téli világjátékokon a 
legerősebb divízióban két bronzérmet szerzett gyor-
skorcsolyában, az egyiket 500 méteren. A felkészü-
lés idején a szobájában kifüggesztett papír minden-
nap emlékeztette rá, hogy 500-on egy perc alá kell 
mennie, és akkor meglesz az érem. A játékok előtt 
1:00.15 volt az egyéni csúcsa. Grazban az elődöntő-
ben 1:00.02-t mutatott az óra a célban, a döntőben 
00:57.58-at, amivel meglett a bronzérem, de nem is 
ez a legfontosabb. Barbara nagy nyomás alatt hozza ki 
magából a legjobbat. 

Az ilyen emberre mondjuk azt, hogy bajnok. 

MAYER BARBARA
Babó. Tanuló, a SOFI Életjel Alapítvány és az MTK spor-
tolója, gyorskorcsolyázó és gyorsasági görkorcsolyá-
zó speciális olimpikon. Gyorskorcsolyázóként integ-
ráltan, az épekkel közösen (is) edz. A speciális nyári és 
téli világjátékok (speciális olimpia) hatszoros bajnoka, 
három-három nyári és téli elsőséggel. A legerősebb 
divízióban eddig összesen 11 érmet szerzett a játéko-
kon. Eredményei nemzetközi szinten is kiemelkedőek. 
19 éves. 

„A versenyeken
  nem izgulok”
MAYER BARBARA „Megnézed az edzést?” – kérdezi az öltöző felé indulva. 

Naná! Bárkivel beszélgettem Babóról, azaz Mayer 
Barbaráról, kiemelte: gyönyörű technikával korcsolyázik. 
Ha ez az ok, akkor az okozat a mozgás öröme, és persze 
a hat aranyérem a nyári és téli speciális olimpiákról. 

Szöveg: Lipcsei Árpád
Fotó: Kovács András


