
szociológia” és olvasáson túli szocio-metafizika kérdése. Csu
pa nem létező' tudományé, csupa áltudományé, ha a tudo
mány embereként beszélnénk, itt meg kéne állnunk, mert 
már így is messze túlléptük volna kompetenciánkat. Még csak 
nem is olvasóként beszélünk, bár a könyvet már többször is 
olvasva csak vágyakozva gondolhatunk arra a lehetó'ségre, 
hogy itt és most egy év és egy könyv viszonyát vizsgálva, ta
lán olyan könyvről kellett volna írni, amit nem olvastunk. De 
a nem olvasás állapotába lehetetlen visszajutni. Bár ki tudja. 
Bodor műve kapcsán mintha ez se tűnne akkora lehetetlen
ségnek. Nem könnyű ugyanis visszaemlékezni a szövegre. Bár 
a jó szövegekre sohase könnyű visszaemlékezni.

Amikor erre a cikkre készülve megpróbáltam visszaidéz
ni a könyvet, csupa kerüló'útra tévedtem vagy inkább találtam 
emlékeimben. (A beszélő' nem véletlenül váltogatja a többes és 
egyes számot, tehát a tudományos és a szépirodalmi beszéd
módot. Megpróbál nyomába érni állandóan változó anyagá
nak.) A mű helyett például az jutott eszembe, amikor először 
hallottam róla. Épp Prágában éltem, és barátaim kilátogattak 
hozzám. Karlstejn környékén kirándultunk. Egy földúton tar
tottunk valami régi kőfejtő felé. A kőfejtőt Kis Amerikának 
hívják. Téglalap alakú óriás gödör az erdőben, a szélét bokrok 
növik be, elrejtik az idegen elől. A függőleges kőfalak között jó 
tíz méter mélységben bányató rejlik. Nincs partja, olyan, mint 
egy medence. A víz fölött, de még a mélyben folyton vadkacsák 
keringenek. A mélyben, de egy teljesen más világban. Legyen 
ez a világ Más- vagy Túl- vagy Új-, mintha nem ott lenne, ahol 
van. Errefelé tartottunk az erdőben, és még nem láttuk a tavat, 
de a tükrén megcsillanó nap aranyszínű reflexeket vetett a még 
ki nem zöldült ágakra. Mintha a pokolban sokkal tisztább 
fénnyel sütne a nap. Ekkor beszélt egyik barátom a már meg
jelent, vagy még csak elhíresült könyvről. Nem tudom, hogy ő 
olvasta-e már akkor. Én még biztosan nem. De az a hely, az a 
tavasz s a fénynek az az iránya összekapcsolódott vele, és erre 
nem cáfoltak rá az újabb és újabb olvasatok sem. De ha az ol
vasó sem korlátlan úr a mű felett, akkor ugyan ki? Nyilván 
rossz a kérdés megint. Mert ugyan miért kéne korlátlan úrnak 
lenni valakinek vagy valakiknek egy mű felett? A mű szerzi 
szerzőjét, írja íróját, olvassa olvasóját, jelenteti meg és tölti ki 
idővel megjelenésének idejét. A világát föntről vagy lentről be
világítja. Nem megy előre, nem lép vissza. A Sinistra körzet 
szerzője vagy olvasója vödörrel hordja a semmit a világ egyik 
végén túlról a másik oldalon lévő határra, és ott a sorompón 
túlra önti át. Szerencse, hogy egy-két lépés út az egész. O tt épp 
annyi csak. Tudni kell jó helyen regénybe fogni.

H a l á s z  T a m á s

FELLÉPŐ
MŰVÉSZET

Egy jelentéktelennek tűnő dolog: az 1992-es évben paradig
maváltás következett be a kortárs táncegyüttesek reklám
anyag-stílusában. A fénymásolóban ollóval, technokollal-ra- 
dexszel összeragasztott, igénytelen és olvashatatlan röplapo
kat egyre szebb kiadványok váltották fel. A szakma önbecsü
lésének, lehetőségeinek növekedése ebben a látszólag mellé
kes jelenségben is megmutatkozott.

Ebben az esztendőben különösképp kevesebb jelentős 
hazai moderntánc-eló'adás született. A műfajban klasszikus
nak számító társulatok közül több nagy változás, esetenként 
a szétesés előtt állt, más társulatok pedig ekkor kezdtek for
málódni. A Szegedi Balett élén még az alapító, Imre Zoltán 
állt, Bozsik Yvette és Árvái György még együtt dolgoztak a 
Természetes Vészek Kollektívában, hogy aztán hamarosan 
elváljanak útjaik.

Az 1992-ben rendezett I. Magyar Kortárs Táncszemle 
vízválasztónak bizonyult, amint erről a műsorfüzet bevezető
jében Angelus Iván vezető szervező beszámol: „Mindenki 
tudja, hogy 1949 óta Magyarországon a klasszikus balett és a 
néptánc képviselőinek módja volt azonosítani magát a tánc
művészet egészével. Máig változatlanul nyögjük ennek a po
litikai döntésnek összes konzekvenciáját: a színházi, iskolai és 
támogatási rendszert egyaránt ez a tény tartja torz arányai
ban. (...) Ezen a szemlén az ide tartozó 21 együttes vesz 
részt. A magyar táncművészet független, progresszív ága. A 
vérfrissítés viszont az egész érdekeit szolgálja. Elég az ellen
ségeskedésből!”

Nos, az ellenségeskedésből sajnos még sokáig nem lett 
elég. A Táncszemle azonban módot adott rá, hogy a modern 
irányzatokat művelő társulatok szervezett formában, egy
mást erősítve színre léphessenek, és megtanulják az érdekér
vényesítés fortélyait.

Az 1992-es évben láthatta a legtöbb vendégjátékot a 
műfajt befogadó Petőfi Csarnok, a Szkéné Színház és a M er
lin Színház közönsége. Még nem múlt el a „látogassunk fil
léres gázsiért a vasfüggöny mögé” lelkesedése. A befogadó-



helyeken élvonalbeli nyugat-európai és amerikai társulatok 
adták egymásnak a kilincset. Valószínűsíthető, hogy ez a so
ha korábban nem tapasztalt élménygyűjtési kedv is befolyá
solta a hazai csoportok strukturálódását és alkotói munkáját. 
A társulatalakítási láz és premierdömping az elkövetkező év
ben tetőzött.

A Tánc ’92 (IV. Európai Táncfesztivál) programján, a 
Petőfi Csarnokban a kortárs francia táncművészet vezető tár
sulatai (Michel Kelemenis, Christine Bastin együttese) mel
lett amerikai, holland és belga koreográfuscsoportok léptek 
fel. A British Council által szervezett Making Waves -  Hul
lámverés fesztiválon a legjelentősebb angol társulat, a világ
hírű DV8 volt a díszvendég. Az Egyesült Államok táncéleté
nek színe-java, így Carolyn Carlsson, Bebe M iller és Elisa
beth Streb formációja egy héten belül lépett fel a világszerte 
ismert befogadóhellyé lett Petőfi Csarnokban. A Pás Op! -  
Flamand Kortárs Művészeti Napokon Anna Teresa de 
Keersmaekernek, Maurice Béjart tanítványának világhírű 
társulata, a Rosas, valamint Wim Wandekeybus, az európai 
tánc egyik legeredetibb koreográfusa mutatkozott be.

1992-ben Budapesten rendezték a Rencontres Coreog- 
raphiques Internationales de Bagnolet, röviden a Bagnolet- 
fesztivál egyik előválogatóját. A hatvanas évek közepén életre 
hívott fesztivál eleinte a modem francia tánc újdonászait ka
rolta fel, de később nemzetközivé vált: 1992-ben 21 városban 
több, mint háromszáz nevező vett részt a válogatókon. Az egy 
évvel korábban alakult TranzDanz első koreográfiája, az Ideig
lenes cím két rangos díjat is hazahozott a döntőből.

Az előadás három táncosát a Dresch Mihály vezette ze
nésztrió kísérte, színészük, Dóczy Péter Esterházy Péter 
Daisyjebői citált szövegtöredékeket. A TranzDanz előadói 
néptáncosi múltjukból építettek egyedi és összetéveszthetet
len mozdulatvilágot, bőséges teret engedve az improvizáció
nak. Sajátos folklórt keltettek életre, a társulat sokak szerint 
egy új, magyar moderntánc-stílus irányadója lehetett volna. 
Az évtizedekkel elmaradt hazai mezőny a nyomukban helyet 
találhatott volna a világ táncéletében. A formanyelvét meg
megújítva máig őrző társulatnak azonban nem akadtak való
di követői: a néptáncból a modern felé indulni keveseknek 
volt kedvük vagy bátorságuk.

Az Artus Színház talán legtöbbet játszott előadása, a 
T uru l igazi botránykővé vált. A Goda Gábor társulatvezető 
által írt és rendezett groteszk táncjátékot Andrásfalvy Berta
lan akkori kultuszminiszter „szentségtiprónak” és a magyar
ságot gyalázó „mocsoknak” titulálta. A legfelsőbb politikai

körökből táncelőadás efféle indulatokat a rendszerváltás óta 
nem váltott ki.

Mielőtt Godáék megszeppenhettek volna, a Turul el
nyerte Budapest Főváros Díját az év legjobb alternatív szín
házi előadásáért, majd az V. Kairói Nemzetközi Kísérleti 
Színházi Fesztiválon is leakasztott három fődíjat.

Az Artus alkalmasint Zdpturul címmel is játszott egy
órás darabja kesernyés-ironikus hangnemben mutatja meg, 
hogyan találkozik egymással (magyar) múlt és (magyar) jelen. 
A több tucatszor játszott háromfős előadás talán a legpoliti- 
kusabb táncjáték volt a magánpolitikusokkal ékesített 
Horthy-temetés, a neokacagány és a neobuzogány éveiben. 
A sámánokkal bajlódó egyházi méltóság, a csirkévé átszerel
hető transzformer madártotem, az aktatáskával virtuózkodó 
ősmagyarok jelenetei kivételes érzékenységgel és humorral 
kaptak el valamit a kor levegőjéből. Úgy, ahogyan ez más 
műfajokban is csak keveseknek sikerült.

A Turul szereplői egy végletekig leegyszerűsített játsz
ma részesei. Ketten bocskoros, állatbőrökbe kötött, honfog
laló közvitézek, a turulfigura előtt kántálva hódoló, zabolát
lan figurák. Mozdulataik szilajok, szelesek, táncukban esetlen 
báj, szeretnivaló ormótlanság. Az utak hamarosan elválnak: a 
-  most így utólag -  Roberto Benignit idéző jelenség, a ragyo
gó komédiás Méhes Csaba, a törékenyebb és agyafúrtabb hős 
átvetkezik. Vörös papi köpenyben látjuk viszont mint misszi
óspapot, a békés átmenet kulcsfiguráját, aki megszelídítve 
társait, véget vetne a bálványimádásnak. A Goda játszotta 
tradicionalista szembeszegül. Kettejük konfliktusát az 
ugyancsak bocskorosból angyallá változó Mándy Ildikó olda
ná. A táncosnő egy fél pár hatalmas, hófehér szárnyban áll, 
gótikus alakja alig-alig mozdul.

A fergeteges, sok-sok apró utalással tarkított helykereső 
játék során egyre többször rándul keserű mosolyra a szánk. 
A szellemes díszletek és jelmezek között egyre kiélezettebb a 
harc. A modemitásba csöppenő, már aktatáskával stafírozott 
(h)ősmagyarok egy ügyes trükkel elárasztott telefonfülkében 
fulladnak meg. És még a telefonhívás sem sikerül.

„A kommunista rendszer bukása után az elfojtott vá
gyak és remények fékevesztett dzsinnjei kiszabadultak a pa
lackból. A magyarkodás, az Európa-imádat és a vallásos őrü
let lovasai átestek a ló túloldalára. Az előadás szerető humor
ral szól a magyarokhoz és Istenhez” írta társulata talán leg
népszerűbb előadásának felvezetőjében Goda Gábor. Kilenc 
évvel ezelőtt...
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