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Kezdetben voltak a Kortárs Táncszemlék, a
rendszeresen támogatottak szilárd bástyáit
kívülről ostromló tánc- és színházi együtte-
sek kicsit fésületlen, de jókedvű megmu-
tatkozásai. Az első szemléken, '92-ben és
'93-ban a résztvevők - és
egyben szervezők - nem
firtatták, ki honnan jött, ki-
nek melyik színházi kánon
bizonyult szűknek. A hős-kor
e fesztiváljain mindenki
színpadra léphetett, aki a
kísérletező művészek sza-
badcsapatához tartozónak
érezte magát.

Később elindultak a ma is
évente ismétlődő Alternatív
Színházi Szemlék, amelyek
ismét nem választották el
egymástól a tánc, illetve a
színházi nyelv megújítására
törekvők táborát, a
résztvevők kiválogatásánál
azonban a táncról láthatóan a
színházra tevődtek át a
hangsúlyok.

Tavaly óta ismét tánc-

szemlét ígér az új, a fővá-
rosból végre kiköltözött fesz-
tivál. Sőt, mindjárt tánc- és
mozgásművészeti, valamint
összművészeti találkozót.
Talán sok is ez így, egy-
szerre, hiszen a kortárs szín-
házi irányzatok szinte mind-
egyike a művészeti ágak
néhány száz éve rögzült
határainak átlépésére törek-
szik, így az elvesztett szin-
tézis újrateremtésének ér-
telmében eleve összművé-
szeti jellegű. Hogy mit kel-
lene a tánctól megkülön-
böztetett mozgásművészeten
érteni? Úgy sejtem, hogy
ezzel a terminussal ezúttal a
mozgás-, gesztus-, tánc-, non
verbális, fizikai vagy épp
vizuális színház

meghatározást igyekeztek
megkerülni a szervezők.
Nem igazán szerencsésen, mert a „Bewe-
gungskunst" a harmincas évek német tánc-
expresszionizmusa óta foglalt. Marad tehát
ami országos, kortársi és tánc-, s ettől

kezdve már csak az a kérdés, vannak-e az
országban olyan művészi kísérletezésre
szövetkezett együttesek vagy szólisták,
amelyek-akik a tradicionálisan a színház
közegében létező tánc mindenkori tegnap-

jáig érvényes alapelveket újból és újból
megkérdőjelezik, s ahol a művek szünte-
lenül a tánc anyagára, nyelvére és tárgyára
kérdeznek rá.

A fővároson kívülről mindössze három
társulat jött, ami akár örömet is okozhatna,
ha bármelyiküket gond nélkül elhelyezhet-
nénk a kortárs tánc fentebb vázolt biro-
dalmában. A Pécsi Balett valaha a korszerű

kísérletek műhelye volt,
amire ma már csak a hatvanas
és hetvenes évek szem-tanúi
emlékeznek. Herczog István
vezetésével a társulat tisztes
vidéki balett-együttessé vált,
amelynek repertoárja a
neoklasszikus balettsémákra
épít. Két éve azonban a
társulat legalább egy-egy
stúdióest erejéig fiatal
alkotókat is vendégül lát,
akik saját - akár hagyo-
mányosabb, akár rendha-
gyóbb - színpadi világuk-hoz
kapnak társakat az
együttesből. Veszprémbe is a
legfrissebb balettestjük két
darabját hozták. A két rövid
mű közül Egerházi Attila
kompozíciója olyan gazdag
táncfolyam, amely konkrét
utalások nélkül, magával a
tánc eszköztárával kelt
egyfajta fájdalmakkal,
félelmekkel teli hangulatot.
Juhos István egy korábbi
művét dolgozta át a Pécsi
Balett részére. Ám míg a test
összes lehetőségét kimunkáló
új tánctechnikákban otthonos
eredeti - szegedi - előadók
interpretálásában a Fratres

mozaikképei feszült és ki-
fejező, hol áhítatos, hol drá-
mai tánckölteménnyé szö-
vődtek, most az előadást a
táncosoknak a matériával
vívott küzdelme uralta.

A szolnoki Szigligeti
Tánctársulat tagjai viszont
fölényesen birtokolják és a
végkimerülésig ropják azt a
folk-pop-etno-rockot, ame-

lyet az
együttest alapító Román Sándor
koreografált. A táncosok elsöprő
dinamizmusa a társulat legfőbb erénye,
amelyet a koreográfus a kommersz show-k
világa felé röptetne; egyelőre azon-

Juronics Tamás koreográfiája: Tor (Kallus György felvétele)
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ban még nem találta ki, ho-
gyan is lehetne ebből a sok-
féle nyelvből és táncstílusból
összehordott anyagból nagy
látványosságot kicsiholni, így
aztán bugyuta történetek
elmesélésével pepecsel a tan-
történetre emlékeztető Man-
nában és a bármelyik szóra-
kozóhelyen nyilván nagy
sikerrel játszható A pár-
ducban is.

A Szegedi Balett a '93-as
vezetőváltáskor vette fel ne-
vébe a kortárs jelzőt, hogy
ezzel is elhatárolódjék a ko-
rábbi, úgynevezett táncszín-
házi vonulatot képviselő és a
kilencvenes évekre valóban
elavultnak tűnő periódustól.
Radikális szemlélet-váltás
azonban azóta sem ment
végbe, a társulat moz-
gáskincse viszont az
agresszivitás állandó
jelenlétét érzékeltető új
tánctechnikák beolvasztásával
erőteljesen átalakult. Juronics
Tamás most játszott műve, az
átdolgozott, lerövidített Tor
férfi és nő örök viaskodását
ábrázolja teátrális
effektusokkal túlzsúfolt
képekben. A téma
táncszínpadon sem szokatlan -
sőt -, a láttatás módja sem
rendhagyó, talán mert Juro-
nics elsősorban és minde-
nekelőtt a közérthetőségre
törekszik. Ezért aztán már a
darab első képében el is
mondja gyorsan a történetet,
tűz és víz kilátástalan küz-
delmét, a „se veled, se nélkü-
led" ádáz örökkévalóságát.
Juronics egyre biztosabb
kézzel, egyre rutinosabban
rakja egymás mellé művei
apró mozaikdarabkáit. Az
évek során sajáttá kimunkált
táncnyelve önmaga - rend-
kívüli, végtelen spirálokra,
elomlásokra és újjáépülésekre
alkalmas - testéről
megsokszorozódva gördült át
táncosai tudásába. Eközben
azonban elveszett vala-mi
lényeges: az a személyesség,
amely korábbi, teátrálisabb
darabjait - mint a Sár-embert
és a Szilánkokat - átfűtötte. És
az a koreográfiai mívesség is,
amely az Operaháznak
készített, csak a táncoló
testekre hagyatkozó, mégis -
vagy épp ezért - sokféle
értelmezést meg-engedő
Érintéseket jellemezte.

A játékos-filozofikus Éti-
enne - amelyet a francia
Philippe Blanchard komponált
a nagyszerű szegedi

táncosoknak - egy vérbeli
színházi ötlet szellemes
koreográfiai kibontása. Az
epizódokban ugyanis a for-
mákkal - nagy és kicsi -,
tárgyakkal - csizma, kabát,
sapka --, testrészekkel - fej,
kar, láb - és helyzetekkel -
én és a másik, én és a többi-
ek, én és nem én - zsong-
lőrködve a koreográfus nem
kevesebbre kérdez rá, mint a
személyiség állandóságára
vagy szüntelen változásaira,
valamint a szemlélő, a Másik
reflexióinak bizonyosságára
és/vagy meg-
bízhatatlanságára.

A nemzetközi kortárs
irányzatokkal gyakorta szem-
besülő fővárosi társulatok
mögött jobbára másfél évti-
zedes kísérletező műhely-
munka áll. Kivétel csak a
fesztivál két kakukktojása, a
hatvanas évek dzsessz-
balettjét felidéző Budapest
Táncszínház és a Meztelen
rózsa című produkció, amely
egy monodrámát old
Nizsinszkij ürügyén balett-
betétekkel. Nizsinszkij le-
gendás alakja ihlette Hargitai
Ákos multimédiális pro-
dukcióját is. Az Egy faun
délelőttje Árvay György
jellegzetesen hűvös, de
gazdag asszociációkat elin-
dító látványtervében ját-
szódik. Árvay egyszerre kí-
nál a víziók számára állandó
és változó dimenziójú és

Nizsinszkij: Szakály György (Szalay Zoltán felvétele)

Egy faun délelőttje - Hargitai Ákos koreográfiája (Áfrány Gábor felvétele)
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XYZ - Mándy Ildikó koreográfiája (Bánkuti András felvétele)
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Szép csendesen - Horváth Csaba koreográfiája (Katkó Tamás felvétele)

plasztikájú tárgyakat, a valóság és a virtuali-
tás képeit, amelyekben azonban Hargitai
előadóként és koreográfusként is elvész.

A Dream Team ugyancsak multimediális,
de az erotika más tartományait kutató
darabjában, a Lolita drágában Balázs Mária
szinte iskolás következetességgel rakosgatja
egymás mellé az epizódokat, amelyek az
önmagával meghasonlott férfi(ak) és a
végzetes gyermeklány egyre változó erővi-
szonyait tárják fel. A vágy(ak) tárgya azon-
ban csak a vásznon ellenállhatatlanul an-
gyali démon. A színpad valóságában butács-
ka, jelentéktelen baba, öntudat nélküli tárgy -
éljen tehát a virtualitás?

Horváth Csaba nem az irodalomra, ha-
nem a folklórra hivatkozik, a rítusokhoz for-
dul, hiszen az ember egyetemes félelméről,
a halállal, a végtelen idővel és a térnél-
küliséggel szembenéző véges időbe és rom-
landó testbe zárt életről akar szólni. Horváth
Csaba azt folytatja, amit Kovács Gerzson
Péter még abba sem hagyott. A magyar nép-
tánc kimeríthetetlen kincseinek mélyére ás,
és onnan hozza felszínre generációk érzelmi
tapasztalatainak mozdulattá stilizált sűrít-
ményeit, hogy aztán széttörje, átszabja, sajá-
tos, de a szemlélő számára meglehetősen
rejtett utalások rendszerébe szője az ismerős
mozdulatokat.

Látszólag a múlt érdekli Bozsik Yvette-et
is. Csakhogy ő a múltnak egy sokkal kö-
zelibb szeletét, a fasizmus kialakulásának
éveit idézi fel a Kabaréban. A színészek és a
táncosok zárt számaiból a bornírtság
röhögtető természetrajza bontakozik ki -
már amíg egyáltalán van kedvünk röhög-
csélni. Bozsik ugyanis - nem rettenve vissza

a magányos, szent géniusz művész és a
szomorú, érzelmes, kigúnyolt bohóc
toposzától - egyszer csak megszakítja a
kabaréje-leneteket, és leállítja az előadást,
hogy a giccsesen szép csillagos ég alatt, az
érzelmek túláradásában és mégis pontosan
elvezényelje Csajkovszkij Ötödik szim-

fóniájának egy teljes tételét. Minden olyan
édes, andalító, szárnyaló és hamis, ócska,
hogy az dermesztő.

Mándy Ildikó szakmai múltja aránylag
távol esik a „tiszta" tánctól. XYZ című műve
azonban eredendően koreográfiai ötlet,
hiszen nem kevesebbet vizsgál, mint a hori-
zontális és vertikális síkok, valamint az
általuk behatárolt tér és a gravitáció tör-
vényeitől szabadulni képtelen test lehe-
tőségeit. A három test a három sík kínálta
személyes életteret rója, miközben a feszült-
ségek és megnyugvások hálójában a két nem
pillant egymásra. A balett történetének
legkevésbé színházi gondolkodású zsenije,
Georges Balanchine állította, hogy ha két
irányból két ellenkező nemű előadó lép a
színpadra, máris drámai összeütközések
sűrűjében vagyunk. Valahogy így. Vagy
úgy, mint Ladányi Andrea, aki egyszerűen -
bár teljesen felesleges együttesi keretben - a

testét mutatja fel. A kétrészes Éjféli mara-

tonnak csak ez a test ad értelmet, ez az
évtizedek óta naponta megmunkált, nemét
vesztett, szinte már átszellemített, mégis
inas-csontos test. A fehér gyolcsba vagy
zöld ágyékkötőbe burkolt korpusz, amely-
nek táncolnia sem kell, mert mozdulat-
lanságában is lenyűgöző. Nézni viszont
muszáj - s közben felesleges arra gondolni,
mi is a tánc, a színház, a tradíció, a poszt-
modern, a multimédia... Mert csak az szá-
mít, ami itt és most személyes és elemen-
táris.

FUCHS LÍVIA

Lolita drága - koreográfus: Balázs Mária
(Révész Róbert felvétele)


