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is, amely egy Humphrey tiszta tánc koreográfiáit fel-
vonultató Bach-estre készült. Limón, a tanítvány és elô -
adómûvész ebben a szólóban fel akart nôni mesteré-
hez, a koreográfushoz, ezért elsôsorban a formálásra, a
zenei témára reflektáló táncfrázis megtalálására és a
variációk kimunkálására összpontosított. Így aztán se
történet, se drámai  alak nem nehezíti el és köti saját
korához ezt a tiszta tánc szólót, amely valaha Limón
elô adói karizmájának legfôbb értékeit, a férfias erôt és
a méltóságot sûrítette magába. A Chaconne mostani elô -
adója, Raphaël Boumaïla azonban csupán pontosan és
tisztán abszolválta a kis térre szûkített, de gazdagon
variált mozgásmondatokat, ám személyes tartalom-
mal aligha tölthette meg. S ebbôl akár messzemenô
következtetéseket is levonhatnék a néhai modern tánc
esszenciájára, a személyességhez és a nagy személyi-
ségekhez tapadó érvényességére utalva, de nem te-
szem, mert tudok sikeres ellenpéldát is. Éppen Isadora
Duncan kapcsán, akit Limón – Harald Kreutzberg
„apasága” mellett – „valódi” szülôanyjának tartott, így
pályája végén egy öttételes táncszvitet szentelt az ô em-
lékének is. Az Isadora táncai azonban szépelgô, felszí-
nes és unalmas, így inkább eltávolítja, sôt elrettenti a
nézôt a legendás táncosnô és táncforradalmár alakjá-
tól, míg ellenpéldám a – sok filmes összeállításból is-
merhetô – Frederick Ashton zseniális megidézôképes-
ségérôl árulkodó Öt Brahms-keringô Isadora Duncan
modorában címû darabja, amely idôtlenül korszerûvé
tudta varázsolni a szabad tánc prófétanôjét! 

Az együttes repertoárja nem csupán a négy évtizede
lezárult Limón-életmûbôl áll, hanem egy-egy vendég-
alkotó meghívása is színesíti a mûsorrendet – és a
táncosok életét. Így Susanne Linke és Jiří Kylian
mûvei sem elôször szerepelnek az együttes program-
jában. Linke 1976-os Átváltozása (Transfiguration)
mintha a hírnevét megalapozó A fürdôkádban címû
szólójának egyik változata lenne – a köznapiság, a ba-
nalitás közegét sugalló fürdôkád nélkül. A kilátásta-
lan küzdelem ábrázolása azonban ugyanaz, mint
amit a földön nehezen araszoló test a lassú tovajutá-
sért, a ritka felemel kedésekért folytat – az átalakulás
legkisebb reménye nélkül. Ez a nôi szóló jellegzetes
Linke-opus, s ugyancsak tipikus Kylian-mû az Esti da-
lok. Egyik sem a Limón együttes számára készült, és
mégis, e régebbi Kylian-koreográfia a maga egyszerû
és áttetszô mozgásanyagával valahogy mintha mégis-
csak kapcsolódna Limón táncszótárához. A matéria
megformálása azonban olyan burjánzóan ötletes, a
motívumok és szólamok egybefûzése és játékos vari-
álása pedig olyannyira mesteri, hogy összetéveszthe-
tetlenül kylianivá lesz, mégpedig a nyolcvanas évek
Kylianjára hajazva. Abból a mily távolinak is tûnô
„tegnapból”, amikor Kylian ontotta magából a legkü-
lönfélébb zenék plasztikus átiratait. Azokat a finom
és míves koreográfiákat, amelyek valami éteri örömet
szereztek, mert a nézô pontosan azt vélte látni, amit
hallott. E kompozíciókból, mint most Dvořák vegyes-
kari dalaiból és a velük egybesimuló táncokból, har-
mónia és derû áradt, ezért a mai Kylian felôl nézve ez
az Esti dalok is a (közel)múlt lenyomata, s mint ilyen
nagyon is helyén van a Limón Dance Company re-
pertoárján. 

em tagadom: ha amerikai néger (Hogy píszí?
Fekete? Afroamerikai?) táncosok tolmácsolta

modernbalett- vagy kortárstánc-elôadást emlegetnek,
nekem még ma is az Alvin Ailey City Center Tánc -
színház 1974-es Erkel színházi vendégszereplése jut
eszembe. Sôt: lelki szemeimmel még mindig látom
Judith Jamison, Clive Thompson vagy Dudley Williams
akkori alakját, mozdulatait. Pedig Alvin Ailey társulata
nem fekete táncegyüttes volt, a koreográfus mûvészeti
vezetô hangsúlyozta is akkortájt, hogy „elege van a fa-
jilag elkülönített társulatok gondolatából”. E megjegy-
zését szívesen kapta fel a korabeli magyar sajtó, holott
a fekete koreográfusnak ez elsôsorban ars poeticája
volt, nem pedig „haladó szellemû politikai nyilatkoza-
ta”. Együttesében ugyanis a fekete táncosok mellett fe-
hérek és sárgák is felléptek, és ami a lényeg: közösen
„beszélt” táncnyelvükben az amerikai néger koreográ-
fusok tipikus stílusjegyei békésen elegyedtek az „ame-
rikai modern tánc” tradícióin nevelkedett alkotók moz-
gásvilágával. Ez utóbbiak közé sorolhatók az alábbi ko-
reográfusok, akiknek alkotásait az Ailey-együttes
folyamatosan mûsoron tartotta: Ruth St. Denis, Doris
Humphrey, Ted Shaw vagy éppen José Limón (az ál-
tala alapított Limón Dance Company a Philadanco!
társulatával együtt idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál
vendége volt – lásd Fuchs Lívia cikkét).

A Joan Myers Brown által 1970-ben alapított
Philadanco! (Philadelphia Dance Company) identitá-
sában fontos elem az afroamerikai mivolt: a táncosok
– talán egy-két kivétellel – mind feketék, és az együttes
több nemzetközi fekete táncszervezetnek is tagja. Ez ma
már nem mûvészi gettósodást, hanem stílusorientáci-
ót jelent, és rangot ad. Nem is az amerikai néger iden-
titás hangsúlyozása miatt nem éri el a Philadanco! pél-
dául az Alvin Ailey Táncegyüttes három évtizeddel ko-
rábbi színvonalát. Hanem valami más miatt, ami
nyilván bonyolult, összetett jelenség, és nem fejthetô
meg egy egyfelvonásosokból álló est megtekintése
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után. Ha mégis megkísérelném röviden (és természe-
tesen felszínesen) meghatározni a különbséget, ezt ír-
nám: a Philadanco! elôadta koreográfiákban a belülrôl
fakadó, lélek diktálta táncörömnél (vagy -bánatnál) na-
gyobb hangsúlyt kap a fizikalitás, a testi dinamika és a
helyenként igen magas tánctechnikai követelmények
korrekt betartása. Ebbôl levonható az a következtetés,
hogy a Philadancó!-t is megfertôzte korunk már-már
általánosítható, leginkább nyugat-európai és észak-
amerikai kortárs együtteseket sújtó ragályos
betegsége: a technikai követelményeknek
való megfelelés kényeszere és az elvárt tánc-
tudásszint megtartása felemészti az alkotói
és elôadói energiák nagy részét, és kevés jut
a szellemi invencióra, a tartalmi kreativitásra.
(Gyorsan meg kell jegyeznem: ez a „válság” a
magyar kortárs táncba még nem gyûrûzött
be. Sôt, nálunk általában az ellenkezôje igaz:
kezdetleges a tánctechnika, és túl nagy az
ego megmutatkozni akarása.)

Az est elsô egyfelvonásosa, az In Between
Time címû koreográfia (Zane A. Booker mun-
kája) valamiben hasonlít a magyar kortárs
felhozatal legtöbb darabjára: az elôadást kísé-
rô szöveges (feltehetôen alkotói vagy píár)
üzenet rendkívül semmitmondó, a benne ol-
vasható idézetnek pedig, ha akarom, van köze
a látottakhoz, ha akarom, nincs. Ennél na-
gyobb baj, hogy a külsôségeiben erôsen afro-
amerikaias darab (a zenében feltûnik néger
song, dzsesszes hangzás, déli dallam, a jel-
mezekben kék, sárga, rózsaszín alsók és fel-
sôk „kelnek lila dalra”) csupán a koreográfia
erôs összpontosítással elôadott abszolválásá-
nak hat (történet nélküli csoporttáncokkal,
szólókkal, duókkal). Nem vártam el, hogy az
elôadók feleljenek meg az ósdi sztereotípiá-
nak („néger táncos fogsora mindig villog-
jon”), de azt igencsak sajnáltam, hogy csu-
pán éppen elfogadható színvonalon mozgó
testeket látok, „megmozduló” lelket nem.
Az In Between Time egyértelmû csalódás.

De bíztam benne: az amerikaiak nem ta-
gadják meg önmagukat, darabról darabra
fogják emelni a tétet, és majd a végén csattan
az ostor. Ezen az úton a második koreográfia
(a címe: Blue) már hatalmas elôrelépést je-
lentett. A kísérôszöveget rutinosan nem vet-
tem komolyan (jól tettem), nélküle is hamar
ráéreztem: a Blue (Christopher L. Huggins koroegráfiá-
ja) férfias és igen érzékeny elôadás, a testdinamika, a
fizikalitás nem tartalmatlan látványosság benne. A kez -
detén felcsendülô vékony haranghangok, valamint a
férfiak kék színû, reverendaszerûen hosszú (de ujjat-
lan) felöltôje vallásos hangulatot idéz fel, ehhez adek-
vátan illeszkedik a táncosok tiszteletesekre emlékezte-
tô, elhivatott komolysága. A vonós-szintetizátoros legato
zenei tételek után erôteljesebb, darabos ritmusképle-
tek következnek (a zeneszerzôk névsora igen rangos:
Arvo Pärt, Ryuichi Sakamato, Steve Reich), és a kore-
ográfiában is „fokozódik a helyzet”: a mozdulatok még
jobban dinamizálódnak, lekerülnek a felsôruhák,
katonás, de egyben groteszk hangulat uralkodik el.

Ám humornak például nyoma sincs. Sôt elmélyül az
expresszív drámaiság, ebben nagyon hatásosak, álla-
píthatom meg, de akkor már kifejezetten hiányozni
kezd egy könnyed mosoly. A végén már egy szál fehér
alsóban „küzdenek” a fekete férfiak, kvázi meztelenül,
mozgásukban egyre több a konkrétan felismerhetô
önironikus afroamerikai elem. Mintha a gyökerekhez
való visszajutás nehezen járható útján vívnák kötelezô,
férfias harcukat. Lehet, hogy a Blue korszerû amerikai

néger darab: az ezredfordu-
lón felnövô amerikai fekete

fiatalok életérzésének metaforája. Komolyságával ilyen
hangulatot sugall, míves kidolgozottsága, megkompo-
náltsága révén igen hitelesnek tetszik.

Korán hitettem el magammal, hogy az est folyama-
tosan felfelé ívelô lesz: Milton Myers koreográfiája, a
Violin Concerto (zene: Philip Glass) a Blue-hoz képest
visszalépés. A darabban láthatók nôi szólók, kettôsök,
valamint csoporttáncok, és nem történik semmi
egyéb, „csak” eltáncolják a mesterien egymásba szôtt
motívumokból felépülô, áradó, dallamos zenét. Igaz,
ezt magas színvonalon, technikásan és muzikálisan te-
szik. De valami plusz mégis hiányzik a produkcióból.
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És szerintem nem ízlésesek a harsány, csillogó ezüst
és arany színeket is felvonultató, már-már revüszerû
jelmezek. A szórólap idevonatkozó szövege viszont
korrekt: lényegében csak annyit közöl, hogy a koreog-
ráfia a mozdulatokon keresztül kapcsolódik a zenéhez.
A harmadik Glass-tételre készített mozgásanyagról azt
olvashatjuk: erôszakos és testközpontú (violent and
body centred). Itt némi címre utaló szójátékot sejtek,
amit a magyar fordítás nem ad vissza. 

A Philadanco!-esten a „minden jó, ha a vége jó” elve
maradéktalanul megvalósul. Az Enemy Behind the
Gates címû Huggins-koreográfia – bár az elôbbiekhez
hasonló eszközökkel operál – több mint korrekt: le-
hengerlôen nagyszerû. Steve Reich muzsikája valóban
izzó, a hangulatilag adekvát történetet, elmesélhetô
mondanivalót nem tartalmazó koreográfia pedig any-
nyira anyagerôs és hatásos, hogy az alkotás verbális
magyarázat igénylése nélkül, jó értelemben önmagá-
ért valóvá válik. Érthetô és nem zavaró a mellékelt

„használati utasítás” sem, mely szerint a darab közöt-
tünk bujkáló ellenségekrôl vagy – továbbgondolva –
a bennünk lakozó Rosszról szól. A ritka magas csúcs-
ra járatott dinamikus technicizmus, a fegyelmezett ko-
reografikus kompozíció és a parádés, de ihletett elô-
adásmód együttesen létrehozza azt a különleges,
jelentéses komplex hatást, amelyet közhelyesen ver -
bálisan megfogalmazhatatlan, tiszta táncnak, azaz
kortárstánc-etalonnak szokás nevezni. Fekete testek
fekete ruhákban sötét erôkrôl „beszélnek”, mégsem
banális a „történet”. Elismerem: a Philadanco! ezzel az
utolsó koreográfiával ideiglenesen okafogyottá tette az
ifjúkori élményre visszavezethetô Ailey-nosztalgiámat.
Sikerült ugyanis általa felismernem és elfogadnom az
idôk (s benne önmagunk) változását. Kortárs alkotás
ennél sokkal többet nem tehet. De Aileyék annak ide-
jén színesebb képet mutattak: négy esten tizenkét ko-
reográfiát mutattak be. Mindegyik izgalmas, figyelem-
re méltó volt, és akadt köztük nem egy remekmû is.                      

Pomádés fantom bolyong a Tháliába költözött
Budapesti Operettszínház falai között, és fôként lila-
azúr színekkel, virág formában villódzó fényekkel, vil-
lanykörtékkel telehintett háttéréggel és forgó mamut-
díszlettel torzítja revüvé a többnyire keresztnevekkel
címzett elôadásokat. Megkockáztatom: fotó alapján
csak a legapróbb részletek segítenének eldönteni, vol-
taképpen melyik produkcióról van éppen szó. Ezúttal
piszkosfehér (természetesen színesre világított), csip-
keszerûen áttört, egyébként számos szerepét kiválóan
betöltô épületelôtér vagy veranda tornyosul a színpad
közepén. Hátul ibolyaszín óriásdrapéria, vetített
Lánchíd vagy csillagok (megjegyzem: hóesésben ritka
jelenség a csillagos égbolt, ám karácsonykor minden
lehetséges). Abigélnek minden hatás ellenére derenge-
nek egyéni vonásai. 

Szabó Magda mûve túlmutat ugyan a diákregény ke-
retein, de bája éppen a még tiszta, de már a világra (vi-
lágégésre) nyíló diákszem rajzolta képben rejlik. Két -
ségtelen, hogy a szerzôtrió (Kocsák Tibor, Somogyi

Szilárd, Miklós Tibor) által belegondolt komor és pate-
tikus árnyalatok nagyszínpadra emelése logikus, leg-
alábbis kockázatmentes megoldásnak tûnik. A gyer-
mekszem azonban elvész az elôadásban. A csorba
tompítására egy kiragadott s késôbb megismétlôdô je-
lenet (a majdnem végzetes kulcskeresés) indítja el a
cselekményt – Gina és a nézô elôtt tehát egy emlék-
film pereg le, amelyre azonban a kezdô gesztuson kí-
vül semmi sem utal. 

Kocsák Tibor zeneszerzô nem támogatta meg szol-
gaian az Operettszínház fantomját – Abigélt egy lehe-
letnyi választja el attól, hogy saját arca legyen, néhány
kegyes pillanatban rá is talál. Zeneileg és színrevitelé-
ben is szellemes Gina és a terrárium meghiúsult há-
zasságának története, de a dal regiszterén késôbb ke-
vésszer „zongoráznak”. Különös az alkotók tartózko-
dása a könnyedségtôl és a fricskától, holott nem
fel tétlenül a harsogó nagyária mutathat önmagán túl-
ra. Mintha – feleslegesen – igazolni kívánnák a musi-
cal mûfajának komolyságát. Az árkodi Matula Leány -
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z Abigél címû regény sorai mögött vöröslô vészkiáltás zeng a musicalszínpadon. Szabó Magda
mûvébôl nagy formátumú elôadást álmodtak az ôsbemutató alkotói. A papírforma szerint azonban

az elmaradhatatlan színorgia viharában könnyen elvesznek a finomabb árnyalatok. Tömegcikknek álcázva
gördülnek a közönség elé az értékes pillanatok is, és a reflektorfénytôl elvakítva igen nehéz fellelni ôket.
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