
A várkisasszony, a széktörő és a többiek

A IV. Budapesti Új Tánc Szemle
„Randevú" -  így hirdették 

formás plakátok öles betűi az 
idén negyedszerre megrende
zett Budapesti Új Tánc Szem
lét. E rendezvény és a szoro
san hozzá kapcsolódó Nyári 
Tánctanfolyam kitalálója An
gelus Iván, a Kreatív Mozgás 
Stúdió vezetője, aki évről évre 
megújhodó lelkesedéssel 
szervezi és istápolja „véden
ceit".

Míg a Tánctanfolyam speciális 
mesterkurzusok segédletével 
a modern tánctechnikák szín
pompás tenyészetébe kalau
zolja testedző növendékeit, 
addig a Szemle friss talentu
mok után kutatva, kezdő kore
ográfusok és előadók be

mutatását szolgálja. A hivata
los támogatásban nem része
sülő magyar, illetve külföldi 
modern tánc és táncszínházi 
törekvések kapnak itt poron
dot. Vagyis jelentkezhet bárki, 
aki erre hajlandóságot érez, 
csak csusszanjon át az elözsű- 
ri rostáján, majd fizesse le a 
csekélyke nevezési díjat és 
már bizonyíthat is a széles vi
lág és a szőkébb szakma előtt. 
Hangsúlyozottan nem ver
senyről, hanem építő eszme
cserékkel tarkított fórumról, ta
lálkozóról van szó, ahol a ki
emelkedők ölébe díjak is po- 
tyog(hat)nak.

Az eddigi Szemlék többnyire 
a külföldi produkciók diadal
menetét hozták; a hazai tánc- 
avantgárd -  egy-egy harmatos 
kivételtől eltekintve -  csak 
gyermekcipőben botladozott. 
Ezen ne csodálkozzunk, hi
szen nálunk nemhogy nem

született, de még hajszálgyö
keret sem eresztett semmiféle 
posztmodern irányzat. Sőt jó 
részükkel még csak most is
merkedünk. Megfelelő iskolák 
és felszívódott hagyományok 
nélkül, csupán a levegőbe 
nem lehet pompázatos palotát 
építeni. Ami kevés csurran- 
csöppen az avantgárd bő dé
zsájából, az mind a Szkéné és 
a Kreatív Mozgás Stúdió tánc- 
tanfolyamainak köszönhető; 
mivel hazánkban a joggal nél
külözhetetlen klasszikán kívül 
a már nagy múltú modern 
tánctechnikák (Graham, Cun
ningham, Limón stb.) sem sze
repelnek a hivatalos oktatási 
rendszerben. És akkor hol van 
még a „New Dance"? Gondol
juk meg, hogy ez a hiányosság 
milyen határt szab a kifejező- 
készségben, s nem csak az 
amatőrök körében!

A Szemle erénye, hogy ösz
tönözte a magyar tánc-avant- 
gárd megszületését. De vajon 
hol késlekednek ily sokáig a 
mindenre elszánt és ihletett 
táncmessiások?

A harmincas évek Párizsá
nak szürrealista festői kezüket 
dörzsölték örömükben, hogy

Kék valcer -  Nagy Beatrix és 
Virág Csaba (Horváth Vera 
telv.)
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végre olyan világhódító izmus 
született, amelyet nem egy
könnyen lovagolhatnak meg a 
tanulatlan piktorhuszárok. Az 
idei Budapesti Új Tánc Szemle 
arra szolgál bizonyságul, hogy 
a táncot is lehet és kell félteni 
a műkedvelői felületességtől 
és a spekulatív álmoderneske- 
déstől. Vagy ha úgy tetszik: a 
mozgás szabadságát a gya
korlatlanság és a képzetlen 
test korlátáitól. Amikor például 
az előadó erőltetéstől eltorzult 
arcán rideg bájvigyor feszül. 
Olyan ez, mint a jéghidegen és 
sótlanul tálalt étel. Mindenes
tül élvezhetetlen. És ha az invi
tálás félfalunyi lakodalmas 
gyülekezetnek szól, a botrány 
már-már elkerülhetetlen. Már
pedig augusztus 2-án a Petőfi 
Csarnok lelátója zsúfolásig 
megtelt fürkésző tekintetekkel.

Vizsgáljuk meg az előzmé
nyek sorozatát! A „véletlenek” 
tetszetősen összesürüsödtek. 
A zsűri meghívott tagjai közül 
többen hiányoztak, vagy ép
penséggel az utolsó pillanat
ban érkeztek meg. Arup 
Ghosh, az indiai sztár sem lan
dolt Ferihegyen az előadás 
kezdetéig. Olyan külföldi ven
dégművészek sem jöttek, akik 
tánc-zsengéikkel eddig magas 
mércét állítottak a magyar ver
senyprodukciók elé. És ki tudja 
miért, nem képviseltették ma
gukat a jelentősebb hazai 
mozgásszínházi és modern 
táncegyüttesek. (Pl. Berger 
Gyula, Goda Gábor, Rókás 
László csoportja.) A rendező 
Kreatív Mozgás Stúdió ugyan
csak mellőzte a fellépést.

Az előadók listáján ekkép
pen sajnálatos ür keletkezett, 
amelyet a Szemle nyolc, na
gyon is amatőr koreográfiájá
nak kellett feledtetnie. A szín
vonal láttán azonban felcsatta
nó üdvrivalgás helyett csak a 
néző elégedetlensége erős- 
bőd hetett.

Megpróbálom fölvillantani a 
táncképeket.

Elsőül az Ave Maria szabad 
zenei átiratára negédes szóló

táncot láttunk, álérzelmes haj- 
ladozásokkal és puffanó grand 
jeté-kkel, egy tizenkét éves, de 
kissé molett balerina előadá
sában (kor.: Velekei József La
jos). A következő darab, Virág 
Csaba Kék valcere ártatlan, 
pillekönnyü szerelmetes histó
riát beszélt el, furán törede
zett, kedvesen szögletes, 
gyakran kacajfakasztó mozdu
latokkal. (Jobb híján ezt a da
rabot szemelte ki a zsűri a leg
jobb magyar produkció meg
osztott dijára, amit a publikum 
megtoldott a közönségdíjjal.)

Szánalmas, ha a moderniz
mus egyesekben úgy él, mint 
az értelmetlenség tükörképe -  
így illethetné a kommentátor 
Bognár Anikó: Hivatalos válto
zat c. nagy experimentális 
blöffjét, a Csarnok Csoport el
mélyült előadásában. A kore
ográfus több mindent előhalá
szott az avantgárd kelléktárá
ból, számomra érthetetlen 
rendezői célzattal. Ömlöttek a 
rejtelmes sárga fények, ille- 
gett-billegett a két „próbabá- 
bu"; az egyiken konstruktív pa
pírmasé (ami engem Kurt 
Schwitters merz-építményeire 
emlékeztetett, viszont Angelus 
Iván találóbban becézte a „ko
ronás" alakot várkisasszony
nak), a másikon vajszínű dra
péria, bal vállánál jól „kihe- 
gyesítve” . Köztük ugrabugrált 
és szökdécselt egy pattogó gu
milabda-táncos. De mindez 
miért?

A következő táncetűd -  átlát
szó és ernyedt Markó-utánzat 
Ravel Bolerójára -  látványos 
széktördeléssel párosult a Pe
tőfi Csarnok számlájára. (Ve
lekei József Lajos: Szakadás, 
előadó: Jávor Mónika.) Ötödik
nek Harlemi boszorkányok 
címmel egy nyugtalan lidérc
nyomás következett, Pethő 
Aranka kaotikus táncárnyjáték 
látomása. Végül még három 
izgalom nélküli szólószámot 
mutattak be (Fülöp Norma, Vízi 
István -  a megosztott díj másik 
jutalmazottja -  és Bikali Gábor 
előadásában), melyek sem

gondolat-, sem formagazdag
ságukkal nem keltettek külö
nösebb feltűnést.

Belekukkantva a szegényes 
tánc-avantgárd belterjes vilá
gába, mi lehet az összegzés? 
A produkciók érezhetően al
kalmi jellegűek, gyakran fáj
dalmasan nyersek és kidolgo
zatlanok. Inkább ötletszerű, de 
maníros ujjgyakorlatoknak 
tűnnek, mint megérlelt, gondo
latsugárzó homogén alkotá
soknak. Ami a legszembetű
nőbb: általánosan bojkottéinak 
mindennemű eszmeiséget, de 
ha mégis felcsippentik az érte
lem szálát, nyomban össze is 
gabalyítják. A Szemle résztve
vői valahogy félreértelmezték 
a modernséget, és a semmit
mondó botorságok szintjére 
degradálták, mintha formában 
és tartalomban egyaránt a ren
dezetlenség lehetne az egye
düli motiváló erő. A siker érde
kében inkább a látvánnyal és 
a meghökkentéssel manipulál
tak, felhagyva igy a friss, fe
szültséggel telített mozdulatok 
utáni keresgéléssel. Hiánycikk 
továbbá a humor és a felsza
badult játék, helyettük álságok 
füzére mutatkozott.

Csak köszönet és elismerés 
a Szemle sztárvendégének, a 
szenegáli Cheikh Tidiane Nia- 
ne-nak, hogy reprezentatív 
nyugat-afrikai táncfolklór be
mutatójával ellenpéldát adott. 
A Szenegáli Nemzeti Balett 
volt szólistája, a dakari Mudra- 
iskola tanára fergeteges él
ményt szerzett mindenkinek. 
Rokonszenves egyéniség, ál
landóan nevető hatalmas sze
mekkel, sugárzó életkedvvel; 
tánca is csupa ösztön, csupa 
energia. Előadásában hiedel
mek és rítusok elevenedtek 
meg, esőhívogatók és férfiava- 
tók, egy távoli nép színei. 
A feldobbanó afroritmusoktól 
robusztus alakja olykor szinte 
szálldosott. Közel negyedórás, 
virtuóz, lüktető dob-attrakció
jára a nézősereg is táncra per
dült volna.

Králl Csaba

KITÜNTETÉSEK. Az Alkotmány Napja alkalmából a táncosok közül is többen részesültek 
kitüntető elismerésben. A Népművészet Mestere lett Csombor Endréné, A Népművészet Ifjú 
Mestere pedig Bistey Attila (Nyíregyháza), Darai Dóra (Polgár), valamint Szilágyi Zsolt és 
Újlaki Mariann (Nagykálló). Gratulálunk!

12


