
gyetlen olyan koreográfiát ismerek,
amelyrôl ki merem jelenteni, hogy fe-

lülmúlhatatlan. Maurice Béjart Le Sacre du
Printemps-ja az. Sztravinszkijnak erre a ba-
lettzenéjére készült, a Béjart-ét megközelíteni
tudó koreográfiai változatot még nem lát-
tam. Pedig a XX. század jelentôs (és kevésbé
jelentôs) koreográfusainak többsége elkészí-
tette a maga verzióját. A magyarok közül az
idén Kun Attila.

A Béjart-féle Sacre minden mozzanatát
ismerem, olyannyira, hogy ha meghallom
a zenét, látom magam elôtt a mozdulato-
kat. Nem titkolhatom el, hogy az új Sacre-
változatok igen csekély eséllyel indulnak a
szubjektív balettversenyemen, de éppen
ezért a szokásosnál is jobban törekszem
arra, hogy nyitott legyek, és felismerjem az
új koreográfia értékeit. Nálam a nagy mes-
ter Kun Attila Tavaszi áldozatára is jó pár
kört ráver, ennek ellenére értékesnek tar-
tom Kun kísérletét. Már azért is, mert va-
lóban létrejött a kísérlet: a koreográfus
megpróbált új, a mai igényeknek megfe-
lelô darabot készíteni, de közben reflektált
a Szergej Gyagilev és a darab elsô koreog-
ráfusa, Vaszlav Nizsinszkij által megren-
delt, Nicolas Roerich megírta eredeti szö-
vegkönyvre, amelyet persze Béjart sem ha-
gyott figyelmen kívül.

Kun változata úgy kezdôdik, mint a leg-
több Kun-koreográfia: a színpadra érkezô
táncosok kóstolgatják, mutogatják a kore-
ográfus mozgásnyelvét, meg-megállnak,
kidôlnek megszokott egyensúlyi helyze-
tükbôl, majd visszarendezik a pózaikat. Az
elsô percekben aggódom, hogy a teljes
egyfelvonásos történet nélküli mozdulat-
nyelv-építkezésbôl fog állni. Bár a kortárs
táncban még mindig ez a trendi, nehezen
tudom a Sacre-t legalább valamilyen el-
vont, de követhetô eseményszál nélkül
elképzelni. A mozdulatok szépen épülnek,
a feszültség fokozódik, de a színpadon
még mindig „nem történik semmi”, meg
lehet figyelni viszont a teljes játékteret be-
töltô, derékmagasságú, négyzet alakú
emelvényt, amely szimbolikus küzdôtérre
emlékeztet. A táncosok általában felgurul-
nak vagy felhasalnak a „placcra”, látható-
an tisztelik az emelvényt, mint harcos az
Élet csataterét vagy mint küzdôsportoló
a tatamit. Aztán lassan más miatt kell
aggódnom: az egyre inkább elvont, neo-
klasszikus balettre emlékeztetô mozgás-
nyelvbe laza futkosás és teljesen köznapi,
civil gesztika vegyül. Ez utóbbi odáig ve-
zet, hogy néhányan a színpad elején meg-
állva gesztusok kíséretében semmi mást
nem csinálnak, csak ordítanak egymással,
ráadásul éppen az egyik leghatásosabb ze-
nei csúcsponton. Nem meggyôzô a jele-
net, de gyanítani kezdem: Kun az ismert
Sacre-koncepciókat fejtetôre akarja állítani.

A következô jelenet rácáfol erre: egy erôszakos hímbanda „padlóra üvölt” egy védtelen
lányt. Ez az esemény felvillantja az áldozatmotívum megjelenésének lehetôségét. Az ere-
deti szövegkönyv (és a zene) pogány kori, rituális emberáldozatról szól. Lehet, hogy Kun
ezzel állítja szembe a ma szimplán bunkó, cél és értelem nélküli agresszivitását, és így
akar korrajzot festeni? Izgalmas lenne, ha jól sikerülne.  

Béjart koreográfiájában a kiválasztott szent ügyet szolgál, neki kell megtalálnia a he-
lyes utat, alkalmasságán múlik a csoport élete. Kun az említett motívummal korunk ki-
választási módiját mutatja meg: domináns hímek kipécéznek egy terrorizálható, gyönge
nôi egyedet. De ez csak laza bemelegítés, utólag ötletesnek tetszô téma-elôkészítés. Az
igazi kiválasztás eztán következik, áldozata (az általam, a gyôri Táncfesztiválon látott
elôadáson) a megjelenésében is vékony, törékeny Horváth M. Lilla megformálta alak
lesz. Ez a kiválasztás külsôségeiben nem brutális, de gyilkos hatású: a közösség kire-
keszti a lányt. A kirekesztett a modern társadalomban is halálra van ítélve, kapcsolatok,
a globalizáció vívmányai és a technikai fejlôdés eredményei nélkül leszakad, eltûnik,
„senkivé” lesz. Kun kirekesztett lánya valóban korunk hôsnôje, kár, hogy a figura a ko-
reográfiában nem fejlôdik következetesen tovább. Az arctalan, kortalan közösség várat-
lanul rituálét folytató szektává változik, és eleinte nem akarja befogadni a küzdôtér kö-
rül elárvultan bolyongó lányt. Késôbb látszólag meggondolják magukat: a középre veze-
tett és ott sokáig térdepeltetett lányt pszeudoszakrális külsôségek közepette (jelképes
szoknyácskába bújtatják, és megszentelt folyadékkal jelet kennek a homlokára) maguk
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közé fogadják. De a ceremónia hazug, a
befogadás csak látszólagos és ideiglenes.
A közösségben biztonságra, életlehetô-
ségre vágyó lányt késôbb a szektabanda
valósággal szétmarcangolja.    

Kun Attila Tavaszi áldozata felveti, hogy
korunk áldozatai a kirekesztettek, de a
gondolatot nem sikerül a koreográfiában
következetesen kifejtett koncepcióvá érlel-
ni. A felbukkanó motívumok alkalmazása
és a szekta-szimbolika ötletszerû marad.
A kirekesztés, visszacsalás, meggyilkolás
eseményei egyén és közösség viszonyát ér-
zékenyen ábrázolják, de Sztravinszkij ze-
néjéhez és a Sacre koreográfiai elôzmé-
nyeihez képest ennyi „mondanivaló” ki-
csit kevésnek találtatik. Béjart változata
nagy, kerek egész, egyéni, meghökkentô,
de értelmezhetô testnyelvi jelekbôl épül
fel, elvontan dramaturgikus, a zenével vé-
gig harmóniában a létezés egészét jelké-
pezi. Kun nagy egész szándékosan össze-
tört darabkáiból rakosgatta össze a Tava-
szi áldozatát. Arról meggyôzött, hogy az
eredeti történet nagy ívét, kerek egységét
Béjart után már nem lehet újramoderni-
zálni. Elfogadom azt is, hogy a jól táncol-
ható zenei csúcspontokon direkt nem tán-
coltat (a táncosok vagy állva gesztikulál-
nak, vagy a hátsó függöny mögé bújva

bokszolják, hullámoztatják a horizontot). (Az nem elemzendô, legfeljebb csak megemlí-
tendô, hogy néhány kifejezetten táncos képben nem szándékos unmuzikalitás is felfe-
dezhetô.) Kicsit sem zavar, sôt bátorítandónak vélem, hogy a konkrét jelentés nélküli,
konstruált mozdulatokból épülô tételeket sokszor durván és váratlanul gesztusnyelven
megfogalmazott „sztorizós” részek váltják fel. Ez kísérletezés, amelyet folytatni kell,
mert a kortárs tánc sem mondhat le végérvényesen események és történések színpadi
megjelenítésérôl. (Túlhaladott az az álláspont, hogy a táncos történetmesélés csak ma-
radi lehet, az egyedüli korszerû pedig az elvont érzés- és hangulatközvetítés vagy az
absztrakt, konstruktív tánc.) Nem állítom persze, hogy Kun Attila a Tavaszi áldozatban
feltalálta a táncos eseményfogalmazás mostantól mindig hatásosan alkalmazható, töké-
letes, korszerû módját, de látható, hogy nem jobb híján, pillanatnyi koreográfusi üzem-
zavarban, hanem mindig elôre megfontolt szándékkal, a történések megjelenítésének
céljából vált át gesztusnyelvbe. Ez nem sima út, Kun is gyakran meg-megbotlik, de –
ahogy a táncosok mondják – csak az esik el, aki felugrik.

Tetszik a Tavaszi áldozatban, hogy látványában, hangulatában, érzésvilágában ko-
runkra ismerek, miközben a darab fô motívuma, az áldozat reflektál az eredeti szöveg-
könyvre. Veretes mûvek újrafogalmazásának ez lehet a megfelelô módja. A Tavaszi áldo-
zat – széttöredezettsége ellenére – a folyamatos reflektálás miatt képes egységes alkotás
benyomását kelteni. Ezt jól szolgálják a világítási és egyéb teátrális látványelemek. A kon-
cepció legnagyobb hibája a motiválatlan szekta-jelenség és annak konkretizált megjele-
nítése. A Gyôri Balett táncosai viszont jól teljesítenek, és élvezik a részvételt a produkci-
óban. A társulat láthatóan nem ellenséges szektaként mûködött: befogadta az Operahá-
zat megjárt, kortárs táncban kísérletezô koreográfust.

TAVASZI ÁLDOZAT 
(Gyôri Balett, Gyôri Nemzeti Színház)

ZENE: Igor Sztravinszkij. SZCENIKA: Vidos Tibor. FÉNY: Kun Attila, Hécz Péter. DÍSZLET-JELMEZ:
Molnár Zsuzsa. KOREOGRÁFIA: Kun Attila.
ELÔADJÁK: a Gyôri Balett táncmûvészei.               
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