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(Mozgásban – A Budapest Tánciskola kiállítása a Budapest Galériában)

Bőven van itt csemegéznivaló egy szakmabelinek, kezdve Koncz Zsuzsa (nem a fotós, az
énekes) Jane Fonda-féle aerobicvideójával, amit Angelusék szíves rendelkezésére bocsátott, az
első Új Tánc Versenyen győztes Nagy József (Josef Nadj) jelentkezési lapján át (100 Ft volt a
nevezési díj, és kazettás magnóról szólt a zene) a Fodor Antal-féle levélig, amelyben a neves
egyetemi tanár, koreográfus simán kukába hajította (volna) Angelus kortárstánc-oktatási
tervezetét azzal a felkiáltással, hogy elég nekünk a modern tánc is. Az azonban kérdés, mi
ragadja meg ebből a kiállításból a nem szakmai érdeklődőt, és mit von le következtetésképp a
látottakból.

Négy aprócska, szobaméretű terem és egy hosszú, vékony folyosó – ebbe a szűk térbe szorul az a
korlátokat nem ismerő szellemi tágasság, amit közvetett és közvetlen előzményeivel az Angelus Iván
alapította Budapest Tánciskola bő négy évtizedes múltja fémjelez. A Budapest Galéria Lajos utcai
épületében járunk, a Mozgásban című tárlaton, egy kőhajításnyira az egykor csak Goli Tánchelyként
emlegetett iskola Perc utcai főhadiszállásától, azon ritka alkalmak egyikén – merthogy nemzetközi példák
számosan vannak, hazaiak alig –, amikor egy, a performativitáshoz ezer szálon kapcsolódó történet, jelen
esetben egy (nem állami alapítású) művészeti oktatási intézményé, megpróbálja rekonstruálni magát egy
kiállítótérben. Bő négy évtizedről beszélünk, és beszélnek a kiállítás kurátorai is (Szegedy-Maszák
Zsuzsanna, Péter Petra és Százados László), pedig az építmény csúcsa, a Budapest Kortárstánc Főiskola
(BKTF) 2004-es alapításánál fogva viszonylag még fiatal. De hol lenne ez a csúcs a nélkül az organikus
építkezés és szerves fejlődés nélkül, amelyben szigorúan egymást támogatják és támasztják meg a
különböző építőelemek? (Minden bizonnyal sehol.) Ezt a folyamatot és ívet igyekszik kitapinthatóvá tenni a
kiállítás.

De vajon hol és mikor is kezdődik ez a történet? 1999-ben, az államilag elismert alap- és középfokú
táncoktatás indulásakor? Vagy 1991-től, amikortól az Angelus-műhely Budapest Tánciskolaként kezdte
definiálni magát? Vagy 1983-ban, a Kreatív Mozgás Stúdió (KMS) alapításakor, mely az államszocializmus
idején gazdasági magánvállalkozásként szolgált kulturális, művészeti és pedagógiai célokat? Vagy 1979
november végén, az Új Tánc Klub megszületésekor? Esetleg akkor, de még mindig ugyanebben az évben,
amikor az Új Tánc Klub és a KSM későbbi alapítói, Angelus Iván és Kálmán Ferenc először összetalálkoztak
Jeszenszky Endre jazztáncóráján? Sok kezdőpont lehetséges, egyetlen igazi talán nincs is.    

A galéria folyosóján párhuzamos idővonalak futnak az intézményesülés stációival, bárki – hallgató, tanár –
bejelölheti rajta a saját indulását, így lesz a történetmesélésnek rögtön személyes vonatkozása is. A négy
teremben nagyjából szintén lineáris időrendben követik egymást az alternativitás szürke zónájából a
hivatásos táncosképzés rögös útjára lépő iskolaegyüttes fejlődéstörténetének állomásai, eseményei
terjedelmes – de indokoltan terjedelmes! – kísérő-magyarázó szövegekkel. (Kisebb átfedések és kitérők
persze beleférnek. Például hogy miként készül az Angelus–Kálmán-szabadalomként ismert háromrétegű
rugalmas táncpadló, amit 1983-ban alkalmaztak először a Kreatív Mozgás Stúdióban, és amivel most a
második terem járófelületét is borították.) Két előadás díszletelemét kivéve nincsenek nagy
látványosságok, monumentális installációk, a helyszín erre tökéletesen alkalmatlan, egy intim,
bensőséges-barátságos hangulatú kiállítás prezentációjára viszont nagyon is megfelelő. Még a kiválasztott
fotók is úgy kerülnek a falra, nagyítás nélkül, abban a méretben, ahogy az archívumból kiturkálták őket. A



plakátok és egyéb írásos dokumentumok szintén; mozgókép viszont – egy félreeső kiszögellésben
kialakított „videószobán” túl – épp csak annyi van, ami a fő irány, a kulturális és pedagógiai tevékenység
részletes bemutatása mellett az itt és most kissé háttérbe szoruló művészetet is képbe hozza. Minden
terem az intézményesülés egy-egy fontos szakmai csomópontjára világít rá – Új Tánc Klub (1979), Kreatív
Mozgás Stúdió (1983) és Budapest Kortárstánc Főiskola (2004) – egy, a korszakra jellemző, emblematikus
táncprodukciót a középpontba állítva. A nyitó teremben az első magyar kortárstánc-előadásként
számontartott Tükrök (1982) a hivatkozási pont, a másodikban Angelus Rozmár Bálja (1987), a BKTF jó
másfél évtizedes történetén pedig épphogy csak végigszaladó záró teremben meg az a Kilences, mely
1992-től hagyományosan az első évfolyam bemutatkozó darabjaként kíséri végig a főiskola életét. Az
intézményesülésnek ezek a csomópontjai és piros betűs ünnepei persze csak tájékozódási pontok,
sorvezetők, hogy a rendezés a dolgok emberi arcára és tartására – a hétköznapok sűrűjére, a szakmai
munkára, a próbatermek világára, a szerteágazó kapcsolódási pontokra – terelje a figyelmet, azaz olyan
pillanatfelvételek és történések válogatott sorozatán át mutasson rá a nagy egészre, amelyek a
személyességen keresztül is erősen hatni tudnak. 

Bőven van itt csemegéznivaló egy szakmabelinek, kezdve Koncz Zsuzsa (nem a fotós, az énekes) Jane
Fonda-féle aerobicvideójával, amit Angelusék szíves rendelkezésére bocsátott, az első Új Tánc Versenyen
győztes Nagy József (Josef Nadj) jelentkezési lapján át (100 Ft volt a nevezési díj, és kazettás magnóról
szólt a zene) a Fodor Antal-féle levélig, amelyben a neves egyetemi tanár, koreográfus simán kukába
hajította (volna) Angelus kortárstánc-oktatási tervezetét azzal a felkiáltással, hogy elég nekünk a modern
tánc is. Az azonban kérdés, mi ragadja meg ebből a kiállításból a nem szakmai érdeklődőt, és mit von le
következtetésképp a látottakból. Már azon az egyértelműsíthető konzekvencián túl, hogy vannak itt ezek a
mezítlábasok, akik a nyolcvanas évektől valami nagyon mást akartak a táncművészettől, mint ami
akkoriban volt. És hogy bizony olyan kiterjedt kapcsolati hálóval bírtak már az államszocializmus idején is
az alternatív művészeti terepen, a kortárs és underground zenén át a képzőművészetig, hogy az szinte
párját ritkítja. És talán épp ezért, az ilyen látogatók miatt érzem vállalt lezáratlansága ellenére is erősen
billegősnek a BKTF közelmúltjának tárgyalását az utolsó teremben, mert adós marad azzal a
tudásátadással (táncosi, alkotói, táncpedagógusi életpályák, karrier, díjak), ami pedig elvitathatatlan, hogy
az iskola nélkül nagyságrendekkel szerényebben beszélhetnénk magyarországi kortárs táncról, csak
valami harmatos, pszeudokortárs próbálkozásról, amit első fuvallatra felszárít a reggeli szél.


