
Fuchs Lívia: Száz év tánc ® BARTA EDIT

Idén áprilisban, a Tánc Világnapján került 
a könyvesboltokba Fuchs Lívia vaskos 
tánctörténete, a Száz év tánc, melyben a 
szerző az e lm últ évszázad tánctörténeti 
újításait foglalja össze. A rendkívül alapos 
és hatalmas tudásanyagot megmozgató 
-  közel négyszáz oldalas -  kötet olvasása 
közben mégsem érzi azt az olvasó, hogy 
tánctörténeti kislexikont ta r t a kezében.

A kötet különlegessége, hogy felépí
tésében az egy sima, egy fordított mód

szerét követi: a balett világában zajló re
formtörekvéseket és a balett ellenében 
született modern táncirányzatokat külön
álló fejezetekre bontva, de egymással pár
huzamosan mutatja be egészen a hatva
nas évekig, amíg a két táncnyelvet el lehe
te tt különíteni egymástól. Ekkor követke
zett be a balett eszköztárában az utolsó je
lentős változás, a modern táncnyelvvel va
ló összeolvadása. A kötet utolsó fejezeté
ben -  A posztmodern tánc évtizedei -  a 
szerző értelemszerűen már nem tesz kate
gorikus különbséget az alkotók között; 
együtt tárgyalja a japán butoh táncosokat 
a darabjaiban társadalmi kérdéseket elő
térbe állító DV8 társulatával vagy a ma
gyarországi új tánc képviselőivel, Bozsik 
Yvette-tel vagy Coda Gáborral.

Fuchs Lívia nem feledkezik meg a 
színpadi táncok között a néptáncról sem, 
melynek felfedezése a XX. századi ma
gyar tánctörténet egyik legjelentősebb 
eseménye, s a nemzetközi táncirányzatok 
bemutatásakor részletesen kitér a moz

dulatművészet magyar szereplőire, azok 
korszerű gondolatait és művészi kísérle
te it bemutatva.

A század balett-történetéről olvasva 
időutazásban vehetünk részt: miközben 
peregnek az évtizedek a lapokon, lázadó 
táncosok és koreográfusok, rögeszmés 
mecénások alakja elevenedik meg előt
tünk, és előadások, melyeket a kortársak

beszámolói alapján rekonstruálhatunk. 
Hogyan élte át Sztravinszkij és Nizsinszkij 
az Egy faun délutánjának premierjét, 
vagy m it gondolt az Orosz Balett sztárko
reográfusa, Fokin a tengerentúli modern 
tánc egyik „ősanyjának” , Martha Gra- 
hamnek az előadásáról?

Magyarul mostanáig publikálatlan, 
főleg orosz és angol nyelvű szakkönyvek
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A háromszögletű kalap -  Leonide Massine 
(OSZMI Táncarhívum)

fordításából ismerjük meg a szimfonikus 
balett első képviselőinek művészi koncep
cióját, Lopuhov, Massine és Balanchine 
gondolatait olvashatjuk az akadémikus 
balett megreformálásáról. A realizmus 
színpadi jelenlétének heves vitáiról ka
punk képet, s egyik tanítványának 
visszaemlékezése során életre kel Vaga
nova, a „tánctanárnő” , akinek metódusa 
évtizedekre meghatározta az európai ba

lettoktatást.
A modern tánc megteremtőinek (a 

teljesség igénye nélkül: Martha Graham, 
Doris Humphrey, Lábán Rudolf, Mary Wig- 
man vagy Kurt Joos) alkotóműhelyeibe, iz
galmas művészi kísérleteibe pillanthatunk 
bele, érzékeny és őszinte beszámolókat ol
vashatunk arról, hogy m it gondoltak az 
újítók a tánc feladatáról. Fuchs Lívia becsü
letes tánctörténészhez méltón foglalja 
össze az egyes alkotók indulását, az új 
mozdulatrendszerek születésének külső és

belső okait és az előadások fogadtatását.
A könyv utolsó harmadához érkezve -  a 
különböző tánctechnikák és előadásismer
tetések közben -  pedig ismerős terepre 
érünk: korunk tánctereibe, m últ és jelen 
találkozási pontjához.

A színpadi eszköztár változásainak be
mutatása során rácsodálkozunk, mennyi 
eszköz él tovább napjainkban, önkéntele
nül is összehasonlítjuk az olvasottakat 
egy-egy általunk lá to tt előadással. A fran
cia Janine Charrat Kötelékek c\mű, 1957- 

es előadása például azonnal eszembe ju t
ta tta  a Trafóban egy évvel ezelőtt lá to tt 
Trisha Brown-koreográfiát, a Floor o f the 
forestet. Charrat előadásában „egy olyan 
rugalmas kötélrendszer uralta a teret, 
amely egyszerre engedte és gátolta a 

táncos mozgását.” (146. old.) A néhány 
évtizeddel később keletkezett Brown-elő- 
adás „főszereplője” egy különleges fém- 
szerkezet, melynek rúdjain vízszintesen 
kifeszített kötelek s a köteleken ruhada
rabok hevernek. A performansz során 
ezekbe bújnak bele a táncosok, s próbál
nak -  nagy kínkeservek árán -  fizikai 
egyensúlyt teremteni függeszkedő tes
tük számára.

Egyes alkotók szerint a táncban nincs 
helye a politikának, mégsem mellékes a 
XX. század tánctörténetében a politikai 
diktatúrák hatása -  és erre Fuchs Lívia 
könyvében is számtalan példát kapunk. 
Érdekes, ugyanakkor rendkívül elszomorí
tó a magyar mozdulatművészet két alko
tójának, Róna Magdának és Palasovszky 
Ödönnek a pályafutása, akiket 1945 után 
a formalizmus vádjával utasítottak ki a 
művészi életből, s életük további részé

ben kertészként dolgoztak egy budaörsi 
termelőszövetkezetben. Elrettentő példá
nak a francia Serge Lifar „tö rténe té t” em
líteném, aki többször is kifejezte hódola
tá t a nácik előtt, ezért a II. világháború 
után évekig nem ju th a to tt színpadra. Ér
dekes eljátszani a gondolattal, vajon 
hogy alakult volna a kelet-európai blokk, 
így hazánk táncművészete a szocialista 
esztétika hatása nélkül, és milyen esztéti
kai paradigmák uralkodtak volna a dra- 
mobalettektől sú jto tt Szovjetunióban?

M iahil Fokin: Karnevál (Vasárnapi újság, 1912/10.)

S végül ejtsünk néhány szót a kötet 
hazai vonatkozásáról, leginkább a zárófe
jezetben szereplő, „a magyarországi új 
tánc” képviselőiről. Ebben a fejezetben 
érződik leginkább a tánctörténész válo
gatásának szubjektivitása; Fuchs Lívia öt 
alkotó életművét tárgyalja „részleteseb
ben” , az általa fontosnak ta rto tt előadá
sok bemutatásán keresztül. Goda Gábor 
munkásságát elsősorban előadásainak új 
mozgásszínházi nyelve s együttesének kí
sérletező, alkotóműhely jellege m iatt 
emeli ki, Berger Gyuláét a nyolcvanas 
években készített tiszta tánc-koreográfiái 
m iatt, valamint, hogy a nyolcvanas évek
ben ő alapította az első független együt
test hazánkban. Az „iskolaalapító” Ange
lus Iván pályáját a Kreatív Mozgás Stúdió
ban végzett munkájáért, részben 1982-es 
Tükrök című előadásáért emeli ki, mely a 
szerző szerint „a legelső magyarországi 
független előadás” (334.).
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A legalaposabban Bozsik Yvette pálya
futásával foglalkozik -  az 1984-ben létre
jö tt színházi kísérleti csoport, a Természe
tes Vészek Kollektívában való szereplésé
ért, részben a darabjainak autonóm tánc
nyelve és atmoszférája miatt, és nem ma
rad ki a fejezetből a néptánc és a jazz szó
lamait ötvöző Kovács Cerzson Péter, az 
egyedülálló improvizátor, a néptánc szín
padijelenlétének megújítója. Fuchs Lívia 
kiemeli a nyolcvanas évek végéről a Szege

di Balett művészi tevékenységét, mely Im
re Zoltán vezetésével „a Rambert Balett 
legjobb hagyományait követte.” (341.)

Hiányzik viszont a felsorolásból a szin
tén néptáncosként induló Horváth Csaba 
és a pályáját szintén a nyolcvanas évek
ben, Franciaországban kezdő Frenák Pál. 
(Nagy József munkáit a kötet korábbi feje
zetében, a francia új tánc fejezetében tár
gyalja.) Felmerül bennünk a kérdés, mi le
het az oka, hogy épp napjaink táncművé
szetének két legmeghatározóbb és legakt
ívabb alkotója maradt ki a kötetből? (Hor
váth Csaba munkásságát, folyamatos mű
vészi megújulását it t  külön kiemelném -  
bármifajta esztétikai rangsorolás vagy 
megkülönböztetés nélkül - ,  hiszen épp 
egy újabb alkotói korszakának lehetünk 
szemtanúi előadásról előadásra.) Georg Balanchine Appolló-Serge Lifar (archív)

A szerző ebben a fejezetben azokról a 
táncművészekről ír, akik a nyolcvanas évek 
elején nem a hagyományos műfaji, tánc
nyelvi határok között gondolkodtak, „ha
nem vállalva az egzisztenciális kockázatot 
is, a független kísérletezést választotta, 
hogy kifejezhesse saját gondolatait, kor
társi tapasztalatait.” (330.) Ennek a szer
kesztési koncepciónak „kárvallottja” Fre
nák Pái és Horváth Csaba, akiknek pályafu

tásáról -  úgy gondolom -  a kortárs tánc 
iránt érdeklődők szívesen olvasnának: a 
Száz év tá n c  ugyanis már címében magá
ban hordozza a kanonizációs szándékot.

Fuchs Lívia kötete mindennek ellenére 
mindenki számára tartogat meglepetése
ket, aki érdeklődik a tánc története iránt, 
vagy aki meg akarja érteni napjaink egy-egy 
táncelőadását. Fogódzót nyújt előadásér
telmezéseivel és biztosabb tudást a szak
ma iránt érdeklődő táncosok, leendő kriti
kusok és kritikusok számára. S nem utol
sósorban megjelenésével rávilágít arra, 
milyen fontos szerepet tö lt be a kortárs 
művészetek között a táncművészet ma.

Summary
Past treasures

Our current issue focuses on stage works inspired by tradition.

József Nagy, who is based in France but tours widely around the world, 

brought his latest piece, Entracte to  Budapest fo r a guest-performance. The 

piece is centered on ancient Chinese sacred script, the Book of Changes (I 

Ching). Gábor Pap’s review is followed by an interview w ith choreographer- 

director József Nagy and composer Ákos Szelevényi. Finding out about 

stage secrets and the birth of the piece sheds light on inner paths and 
visions defining the performance.

One o f the most noteworthy contemporary Hungarian dance-theater 

companies, Artus, has recently staged a new piece entitled Hermes 13. “The 

performance is based on Hermes Trismegistus’ famous quote: ‘As above, so 
below’. This was our starting point: and also the way we got from  Hermes 
Trismegistus to Zarathustra, Béla Hamvas and finally back to  ourselves” -

explains Gábor Goda, leader o f the company. Two essays o f Borbála Sebők 
and Sándor Hegedűs analyze the performance.

In out critical review column we take a look at the latest choreography of 

Yvette Bozsik ( Traviata), the introduction of young choreographers from the 

Hungarian National Ballet (Contemporary Choreographers’ Night, No. 10) and 

the uniquely unconventional performance of Fidelio in the Opera House 

directed by Balázs Kovalik. We also review the piece dedicated to the memory 

of a Hungarian folklore choreographer (Hommage to István Molnár igo8- 

2008) and include short essays on two new theater performances: Vladimir 
Sorokin’s Ice o f the National Theater, directed by Kornél Mundruczó and 

Moliere: The Misanthrope of the Örkény Theater, directed by Péter Gothár. We 

were also present at guest performances of the British Random Dance 

Company (Entity) and the German Dortmund Ballet (Romeo andJuliet).

In our new book review column we introduce three volumes o f the 

recently launched Dance History series including Jean-Georges Noverre’s 

Letters on Dance and Ballet, Rudolf Lábán’s Choreography and Lívia Fuchs’ 
A Hundred Years o f  Dance.
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