
H'a „ellenfényben" nézzük ezt a kiadványt, 
jól kirajzolódnak körvonalai. Nem látsza

nak a részletek, de talán mégis így a legjobb 
nézni. Mert összességében azért sokkal jobb, 
hogy van ez a könyv, mintha nem lenne.

Amikor az előfizetők megkapják az új 
telefonkönyvet, elsőként általában min
denki saját magát keresi ki. Gondolom így 
van ezzel a könyvvel is. Aki ki
maradt, felháborodik, aki benne 
van, megnyugvással nyugtázza, 
jelen volt a korszak táncéleté
ben. Aztán elolvassa a szöveget, 
és árnyaltabbá válik első öröme.

Nem  leszek objektív recen
zens. Csak mint a kortárs tánc 
elkötelezettje tudom nézni ezt 
a 160 oldalt. S innen nézve a 
szakmunka körvonalait öröm  
látni, hogy a -  maga módján -  
tükrözi: az adott korszakban 
visszavonhatatlanul megtörtént 
a kortárs tánc áttörése. Túl va
gyunk a művészi gőgön, rövid
látáson alapuló „hivatásos 
egyenlő balettművész és profi 
néptáncos, mindenki más 
egyenlő am atőr” vitán.

A  ma, mire tegnap lett be
lőle, bebocsátást nyert a közös 
tegnapba. Dózsa Imre a könyv
höz írt előszavában higgadt és 
bölcs szavakkal csodálkozik rá 
táncéletünk sokszínűségére. 
Örvendetes tényként konsta
tálja, ami nehezen, de végre 
széles körben tudottá és elfo
gadottá vált: „ebben a kötet
ben...” (és az életben is, teszi 
hozzá a recenzens) „...a balett, 
a néptánc, a kortárs tánc együtt 
jelenik meg”.

A  címlap elemzése arra mu
tat, hogy annak alkotói és elfo
gadói a magyar táncművészet
ben négy ágazatról tudnak.
Ezek: az Operával azonosított 
balett, Ladányi Andreával, a 
balettvilágnak a kortárs tánc ha
tárvidékeire mozduló képviselő
jével fémjelzett kortárs tánc, a 
hivatásos együttesekkel képviseltetett 
néptánc és végül a színpadi rangra emelt 
lokál-revüvel azonosított szórakoztató 
tánc. A  képek elhelyezése, sorrendje, 
nagysága is hűen tükrözi: körülbelül így 
helyezkedik el a magyar táncművészet a 
szerkesztők tudatában. Valószínűleg rep
rezentatív a minta a lakosság azon részét 
tekintve, akinek a fejében egyáltalán sze
repel ez a kategória.

A  szerkesztők már bizonytalanabbak 
táncéletünk felosztásában. A néptánc 
kétségtelenül létezik. Az operabalett két
ségkívül balett, a miskolci együttes -  al
címéhez hűen -  színházi is, balett is, akár 
az egészen másképpen „balett" pécsi és 
győri együttesek. De hová sorolják a re

vü, operett, musical, jazztánc társulato
kat? Hiszen a szintén itt szereplő Buda
pest Táncszínház vagy a Rock Színház se 
nem balett, se nem színházi táncegyüt
tes. A  Szegedi Kortárs Balett viszont két
ségkívül színházi társulat lenne, azonban 
-  végtére is helyesen -  a kortárs társula
tok között kapott helyet. Szemben a 
nem kevésbé kortárs Veszprémi Tánc

46. A  különböző helyekről összeollózott 
szövegek közül minőségileg is kiemelke
dik Lőrinc Katalinnak e célból írott objek
tivitásra törekvő, kesernyés, lakonikus 
szókimondása, lendületes publicisztikája.

Miután beszéltünk arról, hogy mi az, 
ami benne van a könyvben, vegyük 
számba, hogy a már eddig említetteken  
kívül még mi az, ami kimaradt.
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műhellyel, mely maradt a színházak kö
zött. Sebaj, nem csak a tartalomjegyzék
ben, a valóságban is nehezen áttekinthe
tő a helyzet. H á l' istennek! Jobb, mintha 
jegeces és áttekinthető lenne.

A  Művészképzés c. fejezetbe a 
Táncművészeti Főiskola mellé csak a 
pécsi, győri és szegedi szakiskolák fér
tek. A  teljesen kifelejtett Talentumhoz 
képest a Budapest Tánciskola még jól is 
járt, hiszen helyet kapott a kortárs tár
sulatok alfejezeteként megjelenő kép
zés rovatban.

A  tém ák terjedelm i megjelenése 
szempontunkból még hízelgőbb képet 
mutat: balett kb. 45 oldal, könnyű műfaj 
kb. 30, néptánc 32, kortárs tánc mintegy

Megfeledkezik a könyv az 
irányzatonként és személyen
ként igen különböző mértékű  
és okú szegénység kérdésé
ről. Halottról jót vagy semmit 
alapon a korszak elmúltával a 
könyv diszkréten kerüli az 
időszak táncfinanszírozásának 
kérdését. A zt, hogy milyen 
mechanizmusok útján volt le
hetséges, hogy a táncművé
szet egésze -  talán épp a bel
ső megosztottság miatt -  kü
lönösen elhanyagolt terü letté  
vált hosszú évekre. N ehéz  
lesz kilábalni a magunk túrta  
kátyúból.

Minden orvoslás első lépé
se a diagnózis felállítása. Múl
hatatlan érdeme ebben a tájé
koztatónak, hogy kommentár 
nélkül nyilvánosságra hozza, 
mely dokumentumok, milyen 
feladatokat szántak a Táncfó
rumnak. Azt ki-ki ítélje meg, 
mit váltott valóra feladataiból 
1982 óta.

Pszichoanalitikusok vison- 
ganának a gyönyörtől annak lát
tán, hogy kollégáink ezúttal is 
kifelejtették a szakmai szerve
zetek listájából a Kortárs Tánc- 

színházi Egyesületet. Nem  csoda, a be
mutatott időszakban a hivatalok is így tet
tek mindaddig, míg hivatalosan, ismétel
ten és kitartó udvariassággal címlistáikba 
nem véstük. író, lektor, szerkesztő: sze
rintem tényleg egyszerűen mindannyian 
megfeledkeztek róla.

Miután lenyelte a kortárs tánc-békát, 
megnyugodva lélegzik fel a magyar tánc
művészet, s a puszta említést is kerülve 
műfajsemlegesen magán kívül rekeszti az 
egész amatőr mozgalmat, megfosztva 
magát utánpótlástól, közönségtől, tám o
gató közegtől.

Szerencsére mindez csak ’90-től ’95- 
ig volt így. Ugye?

A nge lus  Iván


