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Elõszó

Ez a kötet az alcímében jelzett célt tûzte ki maga elé: bevezetést kíván nyúj
tani a táncmûvészet XX. századi történetét alakító legfontosabb folyamatok
ba. Az újítások láncolatának abba nem lankadó sorozatába, amelynek során 
a színpadi tánc minden összetevõje idõrõl-idõre megkérdõjelezõdött vagy 
átértékelõdött. A kilenc fejezet ezért azt a folyamatot vázolja fel, ahogyan a 
századfordulótól – szinte évtizedenként – felbukkanó újabb és újabb szem
pontok és megközelítések át-, meg átformálták a színpadi táncról korábban 
kialakult, és már széles körben elfogadott gondolkodásmódot. És azért vá
zolja csupán, mert egy tánctörténész már tárgyának sajátossága miatt sem 
törekedhet a teljességre.

A tánctörténeti vizsgálódásból ugyanis egészen a XX. század utolsó har
madáig az elsõdleges források, maguk a táncmûalkotások jobbára hiányoztak 
– vagy csak korlátozottan álltak rendelkezésre –, hiszen a színházi elõadás 
csakis az éppen jelen lévõ nézõk számára létezik. Így a tánc múltjának re
konstruálását egészen a XX. század utolsó harmadáig, a videó technika 
elterjedéséig, fõként a másodlagos források, a táncmûalkotások dokumen
tációja szolgáltatta. Valamint az a sok tízezer kilométernyi utazás, amelyet 
minden tánctörténésznek meg kellett tennie, ha meg akarta ismerni az újabb 
alkotásokat, irányzatokat, koreográfusi életmûveket, elõadói interpretációkat, 
hacsak nem volt olyan szerencsés helyzetben, hogy maga a táncvilág jött el 
hozzá rendszeres vendégjátékok formájában. A XX. század végére azonban 
gyökeresen megváltozott a helyzet, hiszen mióta megjelent a digitális techni
ka, a táncalkotások felvételei akár kereskedelmi forgalomban is, széles körben 
hozzáférhetõk.

Ezek az adaptációk azonban a kutató számára továbbra is csak a dokumen
táció egyik formáját jelentik, hiszen a mûalkotások bármilyen technikával 
rögzített változata soha nem azonos az élõ elõadással, mert csupán egyetlen 
interpretációt rögzít – vagy éppen egy másik mûvészet önálló mûalkotásaként 
értelmezhetõ. Mégis, az audiovizuális rögzítés kínálta új lehetõségek forra
dalmasították a tánctörténeti kutatásokat, mert a térben is távoli alkotások 
zöme így megismerhetõvé vált. Az idõ legyõzését, a táncmúlt jelen idejûvé 
tételét – hiszen csak a játszott mû, a nézõk elõtt újból és újból életre keltett



alkotás része a tradíciónak – a nyolcvanas évektõl speciális tudományos kuta
tások is segítették. Elindult ugyanis egy olyan rekonstrukciós hullám, amely 
az egy-egy mûre vonatkozó összes írásos és képi dokumentum felkutatása, 
analízise és kiegészítése, s a még élõ résztvevõk és szemtanúk bevonása segít
ségével megkísérelte ismét a kánon részévé tenni a századelõ legjelentõsebb 
mûveit – elsõként Nizsinszkij Tavaszünnepét –, s ezzel a legendák körébõl az 
élõ hagyományba emelni számos elveszett alkotást.

A táncmúlt teljességének megismerése azonban továbbra is illúzió, ezért ez 
a kötet nem törekedhet valamiféle teljességre. Csupán azt kísérli meg, hogy 
az európai gyökerekkel rendelkezõ autonóm színpadi táncra összpontosítva, 
az ezen belül megjelenõ egyre újabb nézõpontok, táncnyelvi, mûfaji és kom- 
pozíciós megoldások sorára fûzze fel közel száz év tánctörténéseit. Ezért nem 
foglalkozik sem az Európán és Észak-Amerikán kívüli, vagy a tánc színházi 
formáitól eltérõ tánckultúrákkal, sem az olyan országok táncmûvészetével – 
például a dán táncélettel –, ahol fõként a tradíció õrzése, és nem az újítás ha
tározta meg a tánc-szcénát. Ugyancsak mellõzi azoknak a régióknak – mint 
több dél- és kelet-európai ország – a vizsgálatát, amelyeknek tánctörténései 
nem gyakoroltak hatást más országok táncmûvészetére, mint ahogy a zenés 
színházakban alkalmazott táncformák változásaira sem tér ki.

A kötet címében jelzett száz év kezdete a színpadi tánc elsõ radikális új
ragondolása szempontjából az 1890-es évekre esik. Ekkor indult el ugyanis 
a folyamat, amelynek során az európai színpadi tánc egyetlen hagyományát 
jelentõ – és sajátos összetettsége ellenére is a színházi formákon belül önálló – 
balett ellenében a test kifejezési lehetõségeit kiaknázva új táncnyelvek szület
tek, miközben ez a több évszázados hagyomány sem maradhatott változat
lan. A balett ugyanis, akár mint meghaladni és megtagadni való béklyó, akár 
mint bõvíteni és gazdagítani érdemes tradíció, folyamatosan és rugalmasan 
refl ektált a minden összetevõjét és határait is megkérdõjelezõ és újraíró törek
vésekre. Ez a történetileg szervesnek tekinthetõ, mert a táncmûvészet auto
nómiájára soha rá nem kérdezõ folyamat azonban, amely a színpadi táncon, 
tehát a baletthagyomány mellett, ellenében és azon belül is mûfajok, kompo- 
zíciós módszerek, elõadási és képzési stratégiák széles választékát hozta, az 
1990-es évektõl megszakadni látszik.

Mióta ugyanis a hetvenes évektõl a mûvészeti ágak – sõt, a test médiuma 
szempontjából a tánchoz legközelebb álló sport vagy cirkusz – közötti határok 
elmosódtak, illetve mára felolvadtak, kérdésessé vált az a tradíció, amelyben 
a tánc mûalkotások autonóm esztétikai jelenségként értelmezhetõk. Ezért zá
rul ez a kötet azoknak a posztmodern irányzatoknak a tárgyalásával, amelyek 
bármilyen kritikusan is viszonyultak e hagyományhoz, mégis megõrizték a 
színpadi tánc tradícióihoz kötõdõ refl ektív nézõpontjukat, míg a kilencvenes 



évek új, kortárs mûvészeti jelenségeire, amelyek többé nem tárgyalhatók e 
kereteken belül, már nem tér ki.

A kötet olyan olvasót feltételez, aki kíváncsi arra, milyen mûvészi kérdésfel
tevések és válaszkísérletek elõzték meg a jelenkori táncvilág burjánzó sokfé
leségét. Milyen normák és normaszegések, lázadások és intézményesülések, 
felismerések és tévutak vezettek a mára egymás mellett létezõ legeltérõbb 
irányzatok, stílusok, táncnyelvek, mûfajok, alkotók és társulatok kiformá
lódásához. Jelen munka ezért egységes keretben vázolja fel a színpadi tánc 
szüntelen átalakulásának XX. századi történetét, függetlenül attól, hogy e 
folyamatokat elindító vagy alakító személyiségek a színpadi tánc melyik ha
gyományos területén, vagy a világ melyik országában mûködtek. S miután 
a folyamatok vizsgálatának súlypontjait mindenütt e hagyományhoz való in
novatív viszony jelöli ki, a fejezetek soha nem tárgyalhatják átfogóan egyetlen 
ország táncéletét, egy-egy társulat vagy irányzat történetét, vagy a koreográ
fusok teljes pályáját.

Így az olvasó a magyar tánckultúra jelenségeivel és személyiségeivel is 
nemzetközi összefüggéseibe ágyazva, és nem monografi kus igényû feldol
gozásban találkozik. Különösen igaz ez az utóbbi két évtized hazai törek
véseire, amelyekrõl könnyen elérhetõ és gazdag forrásanyag áll az olvasó 
rendelkezésére. Ezzel szemben a hazai könyvkiadásból ma is hiányoznak a 
tánc-szcéna múltját és jelenét feldolgozó legfontosabb szakkönyvek magyar 
fordításai, ezért is kap a kötetben nagyobb teret – összhangban a valós ha
tástörténettel – a nemzetközi táncvilágot alakító kezdeményezések és irány
zatok megvilágítása.

Az olvasó további tájékozódását a legfontosabb magyar és idegen nyelvû 
szakirodalomban segítheti a könyv végén található válogatott irodalom
jegyzék.

Fuchs Lívia



Köszönetnyilvánítás

Mindazoknak szeretnék köszönetet mondani, akik tanácsaikkal, megjegyzé
seikkel, támogatásukkal vagy csupán rokonszenvük kinyilvánításával segítet
tek abban, hogy ez a kötet megszülessen.

Hálás vagyok Rényi András inspiráló gondolataiért, és köszönöm Mestyán 
Ádám szerkesztõi gondosságát. Ugyancsak köszönettel tartozom mindazok
nak, akik – mint Angelus Iván, Gara Márk és Hézsõ István – elolvasták a kö
tet kéziratát, vagy rendelkezésemre bocsátották saját könyvtáruk egy-egy új 
kötetét. S ezúton köszönöm az OSZMI Táncarchívumából Szúdy Eszternek 
és Halász Tamásnak, hogy kutatásaimhoz minden segítséget megadtak.

És természetesen megköszönöm a családom türelmét is, hogy elviselték 
azt a néhány évet, amit szinte folyamatosan a közös számítógépünknél töl
töttem.

Fuchs Lívia

Szerkesztõi megjegyzés

A külföldi nevek és a mûvek címeinek magyar átírásában követtük Horst 
Koegler Balettlexikonja (Budapest: Zenemûkiadó, 1977) által használtakat 
(mint például Vaclav Nizsinszkij és Bronislava Nijinska neveinek különbözõ 
írásmódjai). Az olyan neveknél és mûveknél, melyek a Balettlexikonban nem 
szerepelnek, a magyar helyesírás jelenlegi normáit vettük fi gyelembe.

A tájékozódást megkönnyítendõ, a könyv végén megtalálja az Olvasó a rö
vidítések összefoglaló jegyzékét is.

Mestyán Ádám



Az új tánc születése
(1890–1930)

Az európai nézõ egészen a XIX. század végégig a tánc mûvészi formájá
nak egyedül a balettet tartotta. A táncnak azt a színházi közegben megjelenõ 
változatát, amely a XVII. században rendszerezett akadémikus szókincsén 
alapult, s amely története során, különösen a XIX. században, magához asz- 
szimilálta a néptáncokból eredõ társasági táncokat. Ez a hagyomány a fran
cia és dán romantikus és az orosz klasszikus balettekben jutott el a legmaga
sabb mûvészi nívóra. A XIX. század utolsó harmadára azonban a rohamosan 
modernizálódó Európa nyugati felén, Franciaországtól az Osztrák-Magyar 
Monarchiáig, e nagy hagyományú balettet már csupán a szórakoztatás és 
szórakozás egyik kedvelt, de közben le is nézett mûfajának tartották, elõadóit 
pedig – akik szinte már kizárólag táncosnõk voltak – a feslettség, a léha
ság képviselõinek látták. Ugyanekkor a cári birodalom fõként arisztokraták 
által látogatott színházaiban a balett nagyra értékelt, támogatott és kedvelt 
mûvészet maradt. E késõudvari kultúra fényét fõként a Nyugat-Európából 
ideszerzõdtetett legkiválóbb francia, olasz, svéd és lengyel táncosok adták, 
akiknek mûvészete itt is a szemek gyönyörködtetését, a társadalmi elit szóra
koztatását szolgálta.

Az Amerikai Egyesült Államok színházi hagyományaiból hiányzott ez az 
udvari gyökerekre visszavezethetõ balett, viszont a – társas, karakter és akro
batikus – táncokat is bemutató szórakoztató zenés színház a lehetõ legválto
zatosabb formákban virágozott. S ez a vegyes mûfajokat felvonultató, a nézõ 
kikapcsolódását szolgáló zenés színházi forma a századfordulón Európában 
is egyre nagyobb teret nyert, bár itt a mulatók, zenés kávéházak, varieték és 
revük világát élesen megkülönböztették a komoly mûvészettõl. A századfor
duló éveiben tehát bárki, aki ebben a közegben a táncot mûvészetnek, s a töb
bi mûvészettel egyenrangúnak tartotta, a közfelfogással szemben forradalmi 
eszméket hirdetett. Mégis megjelent egy olyan táncos(nõ) nemzedék, amely
nek minden képviselõje a táncot – eleinte a saját táncát – mûvészetnek, a ba
lettet pedig kiüresedett, s ezért folytathatatlan formának tartotta, a revük és 
vaudeville-k közegét pedig méltatlannak a tánc komolyságához. E táncosnõk 
egyike sem részesült alapos balett képzésben, színpadi megjelenésükhöz 
azonban szakmai ismeretek kellettek, amelyeket részben táncon kívüli forrá-



sokból szereztek meg, részben saját maguk alakítottak ki, miközben újra és 
újra szembesülniük kellett a színpadi tánc alapvetõ összetevõinek elméleti és 
gyakorlati kérdéseivel.

A mozdulat és a ritmus

A színpadi tánc radikálisan új felfogásának elõzményei már a XIX. század 
utolsó harmadától kitapinthatóak Európában. Az új nézõpont elfogadása és 
érvényesülése néhány évtized alatt a színpadi tánc kiszélesedéséhez vezetett, 
s a korábban egyetlen színpadi forma, a balett alternatívájának a megszületé
séhez, amelyet eleinte sokféle elnevezés – szabad, plasztikus, új, kifejezõ tánc 
– jelölt. E sokágú mûvészeti forradalmat olyan személyiségek készítették elõ, 
akik más mûvészeti ágaktól közeledtek a tánc felé, így eleinte zenei, színházi – 
sõt, szociális, egészségügyi vagy éppen életmód – kísérleteik elõlegezték meg 
az új tánc kialakulását, a szembesülést a test, a mozgás, a tér, az idõ, a fény 
vagy épp a kifejezés fel nem tárt lehetõségeivel. A színpadi tánc XX. századi 
újjászületésében ezért szokatlanul nagy szerepet játszottak az operaházakhoz 
kötõdõ balettek és a népszerû szórakoztató színházak körén kívül mûködõ 
olyan mûvészek és pedagógusok, akik a saját elképzeléseik, módszereik ki
munkálása során a táncmûvészetre is döntõ hatású kísérleteket folytattak.

François Delsarte

A Párizsban tanító és eredetileg énekesnek készülõ François Delsarte (1811
1871) már a XIX. század közepén a színészi munka, s ezen belül a test
használat törvényszerûségeit kutatta tudományos alapossággal. Azt hirdette, 
hogy „[a] test mindent felölelõ ábécéskönyv, a kulcs ahhoz, hogy mindennapi 
világunkból átléphessünk a teremtett harmóniák összességébe.”1 Delsarte 
elsõsorban a köznapi életet tanulmányozta, megfi gyelte a legkülönfélébb 
– néha végletes érzelmi helyzetben születõ – természetes, de kifejezõ mozdu
latokat. E megfi gyelésekbõl azt a következtetést vonta le, hogy mozdulataink 
a lélek történéseinek kifejezõi, válaszok a minket ért ingerekre, így megfi gye- 
lésükkel és rendszerezésükkel az elõadómûvész hatalmas tudásanyag birto
kába juthat, amelyet a színpadon a legkülönfélébb helyzetekben felidézhet és 
alkalmazhat. Saját rendszerének bázisát az emberi lét intellektuális, érzelmi 
és fi zikai hármasságának egységébe vetett elképzelése alkotta: a mentális, a 
morális és vitális energiák együvé tartozásának hite. E gondolat jegyében 
osztotta fel a testet is három fõ zónára: a fej, a törzs és a végtagok zónájára, 



ahová érkezhet az impulzus, és ahonnan indulhat a kifejezõ mozdulat, a gesz
tus. A mozgások is háromfélék lehetnek Delsarte rendszerében: ellentétesek, 
párhuzamosak és egymás utániak, s ehhez járul még az elõbbieket mintegy 
mátrix-szerûen átszövõ újabb – a mozgások irányultságát jellemzõ – hármas
ság, a mozdulat excentrikus, normál vagy koncentrikus jellege. Delsarte el
mélyült anatómiai, fi zikai, esztétikai és fi lozófi ai ismeretek alapján speciális 
gyakorlatokat alakított ki a tudatos testhasználathoz, amelyek alapelve ismét 
hármas volt. Az energizáció, azaz a tudatos, feszítõ izommunka, a relaxáció, 
az ugyancsak tudatos kikapcsolás, elernyesztés, és a mindkettõt átható tuda
tosan ellenõrzött légzés. S végül – tanította Delsarte – a feszítést és lazítást 
átható egyensúly is háromarcú: statikus, dinamikus és kinetikus.

Delsarte 1839-tõl oktatta az alkalmazott esztétika tudományának elneve
zett rendszerét, ám soha nem publikálta elõadásainak szövegét, és táncosok 
képzésével sem foglalkozott. Tanítványai közül azonban sokan saját jegyzete
ik alapján közreadták a rendszert, s e könyvek segítségével akár tanár nélkül is 
el lehetett végezni a gyakorlatokat. Ezek a kiadványok rendkívül népszerûek 
lettek a XIX. század kilencvenes éveire, hiszen bennük nagy hangsúlyt kapott 
az anatómiailag helyes tartás elsajátítása, ami a mindennapokban is széppé, 
esztétikussá tette a megjelenést.

Az ember egy hangszer – a hát a klaviatúra, a hátgerincen vannak a billentyûk; 
a tagok és az izmok a húrok – és a lélek a mester, aki játszik rajta. Akkor, ami
kor Delsarte kimondja, hogy a hát a klaviatúra, a gerinccsigolyák a billentyûk, 
egyúttal megmutatja az összes tornarendszerek, a német és svédtorna állásá
nak, csontvázbeállításának helytelenségét. […] Ha Delsarte semmi mást nem 
tett volna, minthogy fi gyelmessé tette az embereket arra, hogy nem lehet a test 
felépítése helyes, és nem létezik szép mozgás, ha nem tekintjük a gerincet a test 
fõtámasztékának, már ezzel is megmérhetetlen érdemeket szerzett volna a test
kultúra terén.2

– értékelte Delsarte úttörõ szemléletû tanítását Madzsar Alice is, aki e rend
szer egyik magyar követõje volt. Európában ugyanis fõként a nõi testkultúra 
megalapozói építették rendszereiket Delsarte elveire, s alakították ki saját, 
gimnasztikai módszereiket, melyeknek ekkor még szintén nem sok közül volt 
a tánchoz.

Az Egyesült Államokban viszont eleinte színészek hasznosították Delsarte 
metódusát. Egyik tanítványa, Steele MacKaye (1842-1894) a saját iskolájá
ban „harmonikus gimnasztika” néven oktatta a Delsarte-tól tanultakat, s ez
zel óriási népszerûségre tett szert a színészek körében. MacKaye tanítványa, 
Genevieve Stebbins (1857-1914) több kiadást is megért könyvét (Delsarte 



System of Expression) már táncosok is forgatták, akiknek körében Delsarte 
ismertségét fokozta, hogy rendszere alapján szerte az Egyesült Államokban 
„plasztikus” esteket mutattak be, ezzel is népszerûsítve a könnyen elsajátít
ható Delsarte gyakorlatokat.

Emile Jaques-Dalcroze

Míg Delsarte a testi kifejezõeszközök – jelesül a gesztusok és a testtartás – 
elemzése közben jutott el a tánc területén is gyümölcsöztethetõ eredmények
hez, addig Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) leendõ zenészek oktatása so
rán lelt rá sajátos módszerére. Dalcroze ugyanis, mint genfi zenepedagógus, 
az összhangzattan és szolfézs tanára, naponta találkozott azzal a problémával, 
hogy növendékei nem tudták tartani egy-egy dal vagy hangszeres mû tem
póját. Dalcroze ezért a zenei érzék fejlesztésére dolgozott ki egy új módszert, 
amelyet ritmikus gimnasztikának nevezett el. „A kísérleti lélektannak arra a 
felismerésére alapította találmányát, hogy a zenei hallás mozgásbeli emlékek
re támaszkodik, és hogy a mozgás eszközeivel megeleveníthetjük zenei érzé
künket, mert a zenével kapcsolatba hozott motorikus elem erõsítése visszahat 
a zenei érzék fejlesztésére.”3 Dalcroze ugyanis a különbözõ idõértékekhez 
– hangszerek beiktatása nélkül – különféle mozdulatokat, lépkedést és kar
mozdulatokat kapcsolt, a metrumot és a ritmust pedig mintegy elosztotta a 
testen a végtagok külön-külön mozgatásával, izolálásával. Dalcroze 1906- 
tól több könyvben ismertette – euritmikának is hívott – módszerét, emellett 
nyilvános bemutatókon népszerûsítette Európa szinte összes nagyvárosában. 
E demonstrációk egyik nézõje így számolt be e módszer szentpétervári be
mutatkozásáról: „A fül által felfogott ritmusok megjelennek a kezek és lábak 
mozgásában. A lábak 3/4-es ritmust dobolnak, ezzel együtt a kezek 4/4-et 
tapsolnak. A hopp! jelre a kezek és a lábak szerepet cserélnek, és egyes üte
mekbe beillesztenek plusz negyedeket, felszólításra a negyedek szétbomlanak 
nyolcadokra és triolákra, vagy lelassulnak félhangokká.”4

Dalcroze pedagógiai elgondolásának középpontjában a zenei és testi ne
velés állt, és nem a szokványos tánc. Az antikvitás embereszményére hivat
kozva azonban – arra az emberre, akinek fi zikai és morális léte Dalcroze 
elgondolása szerint is a test és szellem harmonikus kapcsolatán alapult – azt 
hirdette, hogy „vissza kell vezetnünk a táncot eredeti feladatához, ahhoz, 
hogy a zene, a ritmikus hangzatok a testmozgás útján térbeli jelenséggé 
alakuljanak.”5 S miután Dalcroze gyakorlataiban a mozdulatok a zenei él
ményre és struktúrára refl ektáltak, bemutatói a szemlélõkben mégiscsak a 
tánc benyomását keltették. Ez az élmény akkor erõsödött fel, amikor újításai 



hatására 1911-ben a Drezda melletti Hellerauban felépült Dalcroze önálló 
iskolája, amelynek fi ókintézményei a tízes évek közepére Berlintõl Szentpé
tervárig, Varsótól Kijevig és Prágától Londonig behálózták egész Európát. 
Hellerau pedig – ahogyan a kor vezetõ tánctörténésze, Oscar Bie nevezte 
– a ritmus Bayreuth-jává vált, ahová nem csupán a tanulni vágyó növen
dékek özönlöttek Európa legkülönbözõbb régióiból, hanem az értelmiség és 
mûvészvilág is, hiszen a nagyszabású iskolai ünnepségeken lenyûgözõ moz
gáskompozíciókat mutattak be. Dalcroze növendékei Bach, Mendelssohn és 
Gluck zenemûveit interpretálták úgy, hogy a zene mintegy láthatóvá vált. 
Dalcroze mozgáskompozícióiban ugyanis a zene látens térbelisége bontako
zott ki: az elõadók csoportjai a zenei metrumokat, ritmusokat, dallamokat és 
folyamatokat a saját testükkel és mozgásukkal transzponálták a térbe, „sze
repük” tehát a partitúra szólamainak testiesítése volt. A zenei konstrukciók 
térbeli megszületését Adolf Appia mozgatható dobogórendszerbõl szervezett 
játéktere tette lehetõvé, mely elõször tagolta vertikálisan is a táncszínpad ha
gyományos horizontális síkját.

Dalcroze módszere – amely a zene és mozgás korrelációját feltételezte – 
döntõ hatást gyakorolt a XX. század késõbbi évtizedeinek újító koreográfusa
ira, mert megelõlegezte annak a lehetõségét, hogy a koreográfusok elszakad
janak a táncszínpadokat a XVIII. század vége óta uraló drámai narratívától.

Az amerikai szabad tánc elsõ nemzedéke

A színpadi tánc megújulásához a test kifejezési lehetõségeit, valamint a 
zene és a mozgás, a ritmus és a tér összefüggéseit vizsgáló kísérletek önma
gukban kevesek lettek volna, ha nem jelentkezik egy olyan elõadómûvész ge
neráció, amely új szemlélettel tekint magára a táncra. E mozgalom vezetõ 
elõadómûvészeinek törekvései, bár önmagukat egyáltalán nem tekintették 
egy egységes mûvészeti irányzat képviselõinek, néhány fontos ponton azo
nosnak mutatkoztak. Mindenekelõtt abban, hogy a táncnak ismét mûvészi 
rangot kívántak adni. Ezzel a merész felfogással e néhány táncosnõ egyedül 
állt a századforduló mûvészeti életében, amikor a színpadi táncot az opera
színpadok dekoratív balettbetétei, és a nagyvárosi mulatók és lokálok, utazó 
revük és zenés színházak ledérségei jelentették. Ezért a táncot mûvészetként 
felfogó újítók elkerülhetetlenül balettellenesek lettek, hiszen a saját kiürült 
konvencióitól szabadulni képtelen színpadi tánc, a balett-tradíció ellen lá
zadtak. Ugyanakkor a népszerû, szórakoztatóipari közeg ellen is tiltakoztak, 
mint a színpadi tánc másik lehetséges megjelenési formája ellen.



Különösen igaz volt ez az Egyesült Államok utazó show-iban fellépõ újító 
táncosnõkre, akikre kortársaik, mint a szabad tánc (free dance) elsõ reprezen
tánsaira tekintettek. E táncosnõk útja, akik eleinte éppen ezekben a felfogásuk 
szerint a tánchoz méltatlan közegben juthattak csak színpadhoz, elõbb-utóbb 
a mûvészi tradíciókban gazdagabb Európába vezetett, ahol aztán valóban 
mûvészetként értékelték a hagyományokhoz képest új, „szabad” produkció
ikat. Ugyancsak közös vonása e generáció tagjainak, hogy mindnyájan füg
getlen és önálló mûvészként próbálták megvalósítani álmaikat, nem pedig 
egy girl-kórus uniformizált tagjaként. Szorosan kötõdik elgondolásaikhoz, 
hogy szabad és alkotó nõként egyben önmaguk kifejezésére és mûvészi meg
valósítására törekedtek, amikor mellõzve a – mindeddig férfi foglalkozást 
jelentõ – koreográfust, saját maguk komponálták meg szólóikat, amelyekben 
a táncként elfogadott konvencionális mozgásokat és a hagyományos szépség
eszményt elvetetve, szabad és eredeti, személyes és kifejezõ formákat kísérle
teztek ki. Ezért is illették õket kultúránként és periódusonként eltérõ nevekkel 
– szabad, mezítlábas, plasztikus, drámai, kifejezõ, mûvészi vagy esztétikus 
táncosnak – egészen a harmincas évekig, amikortól egységesen a modern 
tánc elõzményeihez, illetve megteremtéséhez tartozónak tekintették az összes 
új, a balettõl eltérõ táncmûvészeti irányzatot.

Loïe Fuller

A tánchoz a színház felõl eljutó Loïe Fuller (1862-1928) már gyermekkorá
tól varietékben lépett fel Észak-Amerika szerte. Különösebb tánctechnikával 
nem rendelkezett, hiszen színésznõ volt, s táncosnõi indulását is egy véletlen
nek köszönhette. Bõ szoknyájára ugyanis egy próbán váratlanul fény hullott, 
s ez egy pillangó vagy egy orchidea képzetét keltette nézõiben. Ettõl inspirál
va kísérletezte ki 1891-ben jellegzetes Szerpentintáncát (Serpentine), melyben 
a puha anyagból álló bõ szoknya forgása és megvilágítása keltett mágikus 
színházi hatást. A Tûztánc (Fire Dance) ugyancsak különleges vizualitása 
révén vált emblematikus szólójává: Fuller ebben egy alulról megvilágított 
üveglapon forgott-pörgött úgy, hogy közben ruhája teljesen elfedte a testét, 
míg karjaival a ruha ujjába rejtett botok segítségével, sebesen forgatta óriási
vá növelt – néha hat métert is elérõ – jelmezét, így idézve fel a tûz lobogását.

Fuller, hogy ne csak utazó show-kban, állatszámok között léphessen fel, 
1892-ben Európába jött. Az európai színpadok közül azonban nem az áhított 
rangos operaszínpadok, hanem a varieték fogadták be õt, mindenekelõtt a 
párizsi Folies Bèrgére. Itt elért sikerei nyomán az 1900-as Párizsi Világki
állításon már – amelynek centrumában a még újdonságnak számító elektro- 



mosság állt – önálló színházat tervezett számára Henri Sauvage, hogy a világ 
tanúja lehessen különleges mûvészetének, amely a korabeli art nouveau szá
mos képviselõjére is hatott. Fuller táncaiban ugyanis a vonalak véget nem érõ 
áramlása kelt életre. Eközben egyéniségét – egyedüliként e nemzedékbõl – 
mintegy a színpadon „kívül” hagyta, hogy az anyagokkal és a fényekkel 
egybeolvadva szinte testileg is eltûnjön a formák és színek varázslatos lát
ványában. Fuller szólói valósággal feloldották a test határait, miközben arca 
közömbös, kifejezéstelen maradt, elkerülve ezzel az elõadó és a nézõ közöt
ti hagyományos kontaktus lehetõségét. Bár Fuller mozgásvilága korlátozott 
volt, kísérletezõ kedve kimeríthetetlennek tûnt. Érdeklõdése kiterjedt a kora
beli tudományos újdonságokra is – köztük a rádiumra –, így elsõként próbál
ta összekapcsolni a mûvészetet a tudomány és az új technika lehetõségeivel. 
S miután elsõsorban a vizuális effektusok színpadi lehetõségeit kutatta, egy
ben meg is fosztotta a táncot az olyan hagyományos színházi összetevõitõl, 
mint a történet és a karakter. Mûvészetének elvi kérdései közül a látás és a 
mozgás kutatása foglalkoztatta.

A látás talán a legelsõ és legkifi nomultabb érzékszervünk, de miután vele szü
lettünk, természetesnek tartjuk, ezért alig törõdünk a fejlesztésével. […] A moz
gásról való tudásunk is épp olyan kezdetleges, mint a színekrõl való tudásunk. 
A 'fájdalomtól lesújtva' esetén például csak a fájdalommal foglalkozunk, az 
'örömmámort' emlegetve az örömmel, a 'csalódás súlya' esetén a csalódással, s 
nem értékeljük és tudatosítjuk a mozdulatot, amely az érzéseket kifejezi.6

Fuller e gondolatai mögött tetten érhetõ Delsarte hatása, hiszen Fuller is azt 
vallja:

Mi a tánc? Mozgás. És mi a mozgás? Az érzések kifejezése. De mi az érzés? Az 
emberi test válasza az õt ért benyomásokra, vagy a tudatban kialakuló ideára. 
Az érzés egyfajta visszaverõdés, ahogyan az anyag válaszol a nem anyagi im
pulzusokra. [...] A táncban pedig az emberi testnek ki kellene fejeznie az összes 
megtapasztalt és átélt érzelmeit és benyomásait. És az emberi test képes erre, és 
meg is teszi majd, ha szabadságában áll megtenni ezt.7

Fuller szerint azonban ehhez el kell felejteni, amit saját kora táncnak tartott, 
azaz a karok és a lábak szabályokba rögzített mozgását, hogy újból megszü
lethessen „a” tánc. Az az új tánc, amelynek kiindulópontja szerinte a termé
szetes, az egyént legjobban kifejezõ mozdulat lesz, mert bár az embert ért 
benyomások és tapasztalatok a nyelv révén is kifejezhetõk, „a mozdulat és 
nem a nyelv a hiteles és õszinte közvetítõje az érzelmi közléseknek.”8



Fuller elsõsorban szólista volt, bár idõrõl-idõre dolgozott kisebb, csak 
táncosnõkbõl álló csoporttal, így társulatának rövid ideig Isadora Duncan 
is tagja volt. Fuller emellett nõ létére impresszárióként is mûködött, amikor 
fellépési és turné-lehetõséget biztosított a japán Sada Yacco számára.

S miután Fullert minden színpadi kísérletében a kinetikus energiák, a sze
met tiszta formákkal és színekkel hipnotizáló illúzió felkeltése érdekelte, a 
késõbbi „vizuális színházak” egyik elõfutárának tekinthetõ. Mindemellett az 
új tánc születésével egykorú új média, a fi lm – a mozgás és a fény – mûvészete 
is vonzotta. Az elsõ fi lmesek, Edison, Lumière és Mélies, elbûvölve Fuller 
táncában a színek és a mozgás egybeolvadó végtelenségének illúziójától, sorra 
megörökítették Fuller (és számos utánzójának) szerpentintáncát – sõt, az elsõ 
kiszínezett mozgóképek is éppen e táncok felvételeibõl készültek –, és Fuller is 
kísérletezett a fi lm kínálta lehetõségekkel, a fény-árnyék hatásokkal, valamint 
a pozitív-negatív képek megfordításával.

Maud Allan

A kanadai Maud Allan (1883-1956) önmagát drámai táncosnõként mutatta 
be, amikor zenei és képzõmûvészei tanulmányok után 1903-ban, Bécsben 
táncosként debütált. Egyszerû lépésekbõl álló mezítlábas szólójának – Tava
szi dal (Spring Song) – ihletõje Botticelli festészete volt, bár a nála egy évvel 
korábban a nyilvánosság elé lépõ Isadora Duncan hatása is tetten érhetõ e 
korai darabján. Ám Allan nemzetközi hírnevét egyetlen, hírhedtté vált szóló
ja, a Salome látomása (Vision of Salome) alapozta meg. Ebben Allan színpadi 
megjelenését meztelennek látta kora, holott csak a kötelezõ, a test természe
tességét elfedõ lábtrikót vetette le, miközben gyöngyökkel gazdagon kivarrt 
jelmeze a karok és vállak fedetlenségének illúzióját adta. A skandalum valódi 
oka azonban szólójának témája volt, amelyet a kortársak mindenütt botrá
nyosnak tartottak. Oscar Wilde színházi és Richard Strauss operaszínpadi 
Saloméja is csak nagy nehézségek után, 1905-ben jutott el a bemutatóig, míg 
rá egy évre, ugyanennek a bibliai történetnek a megjelenítését az eleve lené
zett táncjelenetben egyenesen obszcénnek ítélte a kor. A táncosnõ fellépései 
azonban nem csupán heves indulatokat, hanem esztétikai vitákat is kiváltot
tak. 1907-es budapesti vendégszereplése kapcsán például a tánc és a test ki
fejezési lehetõségeirõl és határairól kibontakozó vitában az egyik álláspontot 
képviselõk szerint a tánc testisége miatt eleve alkalmatlan lelki folyamatok 
ábrázolására. A másik felfogást képviselõ egyik recenzens viszont úgy látta, 
hogy Allan kifejezõ táncához



mérve üres és tartalmatlan az a balerina-mutatvány, amely végig trikóban folyik. 
Hirtelenül elgondoltam, minõ is lehet valamely ruhátlan antik márványszobor 
trikóba öltöztetve. Mennyit rabolna el a simulékony szövet abból, ami most igazi 
tartalmát adja. Mily banális, érthetetlen volna minden formája e nivelláló ru
haréteg alatt! Pedig itt szoborról van szó, tehát valamirõl, ami mozdulat nélkül 
mutatja az emberi testet. S bár ezer szál fûzi a plasztikát a tánchoz, mégis meg
van köztük az a döntõ különbség, hogy a tánc szakadatlan változatokban adja a 
mozdulatokat, holott a szobor azokat egy pillanat alatt kõvé mereszti, s magát a 
mozdulatot csak sugallja. Már e célból is mi mindent mozgósít a szobrász! Ha 
legbeszédesebb akar lenni, úgy leveti alakjáról a ruhát s az emberi test remek me
chanizmusát mutatja meg. Az a tánc, mely lemond a trikóról, még fokozottabb 
mértékben teszi ugyanezt. Hisz mennyivel érthetõbb, mennyivel kifejezõbb egy 
fürge gesztus, egy lenge hajlás, egy hirtelen nekifeszülés, ha nem csupán a kar, 
láb és törzs egy-egy erõs mozdulata adja azt, hanem mind az a sok izom, amely 
a test funkcióit irányítja. Mint változik, kapcsolódik, simul át, dagad s elsiklik 
a hát, a lapocka, a kar egy egész sor izma, mint festi alá a mozdulat szólamát az 
izomjáték, ez a becses, minden mûvész érdeklõdését mélyen lekötõ zenekar! Va
lami, ami elfedve csak félhangon szólhat, itt kifejezõ erõvé lesz.9

Az állítólagos meztelensége miatti támadásokra reagálva a táncosnõ is pub
likált egy cikket, s ebben leszögezte: „A táncosnõnek a teste a hangszere, a 
nyersanyaga, épp úgy, mint a zenésznek a maga hegedûje s a szobrásznak az 
agyagja. Lehet-e tehát ezt a hangszert, ezt a nyersanyagot letakarni, mikor 
éppen az õ felszínén végbemenõ változások, éppen az õ részeinek helyváltoz
tatása az, ami a mûvészi hatás elõidézésére hivatott? Nem, valóban oktalan
ság volna ez.”10

Allan késõbb is azt hirdette, hogy a test megmutatása nála a tánc kifejezõ 
erejét szolgálja, s így nem azonos a szórakoztató helyek erotikus képzeteket 
keltõ meztelenségével. S miután szólóiban a zene, a mimika, a mozgás, a 
dráma és a látvány összekapcsolásával kísérletezett, mûvei valójában a tánc
drámák elõfutárainak tekinthetõk. Éppen ezért az új tánc különféle irány
zatait elemzõ Bálint Lajos nem is tartotta táncnak az Allan által képviselt 
mozgásdrámát, mert szerinte a törekvés a kifejezésre, az ábrázolásra idegen 
a tánc lényegétõl. Szerinte: „Salome tánca a típusa ennek a novellisztikus 
formának, amelyben nem is egy érzés, de egy egész történés kifejezése az 
elsõrendû fontosságú. Salome tánca a levágott fejjel nem egyéb, mint egy 
eljátszott történet, tehát nem tánc, hanem pantomimikus színészet.”11



Isadora Duncan

E korszak úttörõi közül Isadora Duncan (1878–1927) eszméi és táncai tették 
a legnagyobb hatást kortársaira, bár a hagyományokat tagadó mûvészetét 
és a konvenciókat semmibe vevõ életmódját mindvégig erõs kritika is kí
sérte. Duncan testvéreivel együtt mûvészettel átitatott miliõben nõtt fel. 
Ehhez a költészet és a zene állandó jelenlétén kívül – hiszen édesanyjuk 
zongoratanárnõ volt – hozzátartozott a színész testi kifejezõeszközeinek ki
munkálására alkalmas Delsarte-módszer megismerése, melyet a kilencvenes 
években bárki tanár nélkül is kipróbálhatott a tanítványok tollából megjelent 
népszerû könyvekbõl. Az érzelmeket testileg visszatükrözõ, rendszerezett 
gesztusok és testhelyzetek mellett Isadora és nõvére, Elisabeth (1874–1948) 
megismerkedett a divatos társasági táncokkal – polka, mazurka, valcer – és a 
helyi magániskolában természetesen a balett alapjaival is. Isadora balettórái 
azonban hamar véget értek, mert a kislány rögvest össze is különbözött a 
mesterével, aki a balett csúcsát jelentõ spiccelés fortélyaira kívánta megtaní
tani a kislányt. „Miért kellene spiccen járnom?” – idézte fel emlékei között 
ezt a döntõ pillanatot Isadora, és a tanár válaszát is: „Mert úgy szép! Mire én 
azt mondtam, de hiszen ez csúnya és természetellenes!”12

Aki ezekben az években táncos pályára készült az Egyesült Államokban, 
annak útja csak az utazó zenés színházakba vezethetett. Isadora is – bár a 
szabad táncról szõtt álmai a legkevésbé sem illeszkedtek a korabeli amerikai 
utazó show-k szórakoztató világába – azzal próbálkozott, hogy bekerüljön 
egy zenés produkcióba. A meghallgatás sikertelen volt, mert „[a]z igazgató 
azzal a megjegyzéssel küldte el Isadorát és az édesanyját, hogy az ilyen tánc 
inkább templomba való, mint színházba.”13 Más színpadi lehetõség azonban 
egy táncolni vágyó fi atal nõ számára egyszerûen nem létezett, így a tánchoz 
valóban vallásos áhítattal közeledõ Isadora elõször egy chicagói szórakozó
helyen lépett fel, majd két éven át a Szentivánéji álom tánckarában elégedet
lenkedett. Ennél jóval közelebb állt Isadora egyre határozottabb körvonalakat 
öltõ álmaihoz az a kompozíciós munka, amelynek során saját magának terve
zett szólókat. Isadora ezekben valósította meg elõször elképzeléseit az önma
gát szabadon, tehát a kanonizált formáktól felszabadult testtel és mozdulattal 
megfogalmazó nõrõl. Így született a Narcisszusz és az Ophélia, amelyekkel 
magánestélyeken tûnt fel, és aratta elsõ sikereit, még mielõtt 1899-ben át
kelt volna az óceánon. Isadora ugyanis azt feltételezte, hogy a természetes 
testi kifejezés gyökereire az antikvitás emlékeit õrzõ Görögországban lelhet 
rá, így a család felkerekedett, hogy eljusson oda. Eközben Isadora London
ban ismét zártkörû partik kedvelt elõadója lett, a bátyja ugyanitt elõadásokat 
tartott a táncról, a mozgás lelki tényezõirõl és hatásáról, nõvére Theokritos



pásztoridilljeibõl olvasott fel, édesanyjuk pedig zongorán kísérte Isadora egy
re bõvülõ repertoárját. A Duncan-família azonban mindenekelõtt a múzeu
mokat bújta: Raymond a görög vázarajzokról készített másolatokat, Isadora 
pedig képzeletében eleven tánccá fûzte e halott pózokat, s a dionüszoszi 
bacchanáliák orgiasztikus ritmusait vélte kihallani a hûvös londoni múzeu
mok csendjébõl.

Isadora útja 1900-tól Európa fõvárosain, szalonjain és kisebb társulatain 
– mint Fulleré – át 1902 tavaszán Budapestre vezetett. Alexander Grosz Bécs- 
ben kereste meg õt ajánlatával: 30 elõadásra szóló szerzõdést kínált, méghozzá 
nyilvános színházban. Így Isadora április 19-én az Uránia Tudományos Szín
ház színpadán lépett elõször nagyközönség elé. Az amerikai lány mezítlábas 
táncait eddig Európa-szerte csak a nagypolgári és mûvészkörök estélyeirõl 
ismerték. Duncan Budapesten is elõször zárt körben mutatkozott be, és már 
itt óriási érdeklõdést keltett. Jászai Mari például az Új Idõkben elragadta
tottan írt elhivatottságáról és komolyságáról, mûvészetének eredetiségérõl, 
mozgásának természetességérõl, s arról az ideájáról, hogy táncaiban az antik 
görögség mûvészetét teremtse újjá.

Duncan ekkoriban még valóban a görög múltban kereste a jelen s a jövõ 
táncát, mûvészi célja azonban egyáltalán nem a rekonstrukció volt. Hivat
kozott ugyan az antikvitásra, de ezen test és lélek egységét, a színház és a 
rítus eredendõ együvé tartozását értette, mert a tánc Isadora felfogása szerint 
nem csupán naiv és profán lehet, s különösen nem erotikus, hanem szent 
és mûvészi. Forradalmian új szépségeszménye is ebbõl táplálkozott, szerin
te ugyanis nem a – mûvészi és társadalmi – konvenciókba szorított, hanem 
a természetes, a civilizációtól nem korlátozott, azaz szabad test képviseli a 
valódi szépséget. Ezért is vélte úgy, hogy „a modern balett olyan irányt kö
vet, amely a nõnek természettõl szép testét elékteleníti. Pedig a mûvészetnek 
csakis az lehet a föladata, hogy az ember legmagasabb eszményeinek kifeje
zést adjon.”14 A korabeli közönség azonban nem e magasztos eszmékért tó
dult a fellépéseire, hanem a várható botrány miatt, amelyet „meztelensége” 
ígért. A nézõk végül két pártra szakadtak: az egyik tábor azt értékelte, hogy 
Duncan tánca a klasszikus szépségeszmény jegyében fogant, így fõként szel
lemi gyönyörûséget kelt, míg a másik tábor hol felháborodva, hol gúnyolódva 
kérte ki magának a jó ízlés megsértését a fûzõtõl megszabadított, mezítlábas, 
természetes nõi test látványa miatt.

Budapesti debütálását és diadalmas országos körútját követõen hamarosan 
Isadora mezítelen lábai elõtt hevert Berlin és Firenze, Szentpétervár és Bécs, 
de közben gondolkodásában háttérbe szorult a görög kultúra, az ének, zene, 
tánc, költészet és dráma újjáélesztésérõl és újraegyesítésérõl szõtt ábránd. 
Isadora ugyan eljutott Görögországba, de éppen ekkor döbbent rá, hogy õ,



a skót-ír-amerikai lány a XX. század elsõ éveiben hiába tekint hátra, csak 
elõre, a kortársi Amerikára és a jövõbe nézhet. Ezért fogalmazta meg gon
dolatait a jövõ táncáról már 1903-ban. E tanulmányában egyszerre volt hû 
korábbi elveihez, és vázolta fel álmait a még csak születõben lévõ új táncról, 
ami az õ elképzeléseiben egyet jelentett az új táncosnõvel és az új, tehát sza
bad nõkkel. Ahogy írta:

A jövõ tánca egy újfajta mozgás lesz, amely az emberi nem teljes fejlõdésének 
gyümölcse. A görögök táncához visszatérni épp olyan lehetetlen, mint aminõ 
fölösleges dolog volna. Mi nem vagyunk görögök, s ezért nem is tudunk görög 
táncot járni. De a jövõ tánca ismét olyan áhítatos mûvészetté fog fejlõdni, mint 
amilyen hajdan a görögöké volt. Mert ha nem áhítatos hódolattal gyakorolunk 
egy mûvészetet, akkor az nem is mûvészet, hanem csakis egy vásári fércmû.15

Ugyanekkor formálódott ki Isadora elképzelése egy iskoláról, ahol

száz kislány nyerne az én módszerem szerint kiképzést, amelyet aztán egyénisé
gük szerint tökéletesíthetnének. Ebben az iskolában nem arra fogom tanítani a 
gyermekeket, hogy az én mozdulataimat utánozzák, hanem hogy a saját maguké
it csinálják, nem fogom õket bizonyos meghatározott mozdulatok begyakorlására 
kényszeríteni, hanem a rájuk nézve természetes mozdulatok kifejtésére fogom 
õket oktatni.16

E késõbb meg is valósuló módszer a természetes mozdulatokat fedezte fel 
újból a mûvészi kifejezés és önkifejezés számára: egyrészt azokat, amelyek a 
mindennapokban is használatosak, másrészt azokat, amelyek nem tagadják 
a gravitáció természeti törvényeit, mint ahogyan azt az Isadora szemében 
természetellenes balett tette. Isadora iskoláiban az oktatás a természetben 
zajlott, a zöldellõ füvön és a szabad levegõn, hiszen ezek az iskolák hatalmas 
parkokkal rendelkezõ épületekben létesültek. A tananyagot a séta, a lassú, 
majd gyorsabb futás, a különbözõ tempójú és ritmusú járás, ugrás és szökellés 
képezte. Az egyszerû gyakorlatok – ötvözve a zenével és képzõmûvészettel – 
nem egyfajta táncos képzést szolgáltak, hanem a gyermeki jellem kialakulását 
segítették. A kislányokat Isadora arra ösztönözte, hogy tanulják meg mozgás
sal is kifejezni érzelmeiket és gondolataikat, szerezzenek egyre több ismeretet 
és tapasztalatot a világról és önmagukról, tanuljanak meg összpontosítani, 
harmonikusan mozogni, indulataikat formába önteni, észrevenni és megfi - 
gyelni a teret, a testüket, meghallani a ritmust, hogy az összes érzékükkel 
megtapasztalhassák a természetet maguk körül és önmagukban.

Sokszor megszakított, de számtalanszor újrakezdett elõadói és pedagógiai 



pályája során Isadora majdnem mindig pénzzavarral küzdött. Magániskolái
ban nem kért tandíjat, hiszen ezek nem szokványos tánciskolák voltak, így 
turnéi bevételébõl élt. (Egyedül a húszas évek elején, a fi atal Szovjetunióban 
biztosította számára az állam az oktatáshoz szükséges, ám minimális felté
telt, az épületet.) Pedagógiai elveinek rendkívüli jelentõségébõl mit sem von 
le, hogy fõként Elisabeth vezette az iskolákat, mert Isadorát elõadói karrierje 
szinte állandó turnékra kötelezte. Mégis felnõtt mellette néhány olyan növen
dék, akiket annyira a sajátjának érzett, hogy még a nevét is nekik adományoz
ta: õk lettek az „Isadorable”-ok. E hat lány részben Isadorához hasonlóan vi
lágszerte turnékon vett részt Isadora szólóival és más kisebb kompozícióival, 
részben pedig Isadora vagy Elisabeth asszisztenseként különbözõ Duncan- 
iskolákban tanított. Így maradhatott fenn a „Duncan-technika”, amely a 
táncmûvészet egén üstökösként elsuhanó Isadora eszméin túl, mely a mo
dern táncnak nevezett radikálisan új irányzatot készítette elõ, az alapjait adta. 
S ugyancsak e növendékek szûk köre õrizte meg, és adta tovább változatlan 
formában Isadora kompozícióit, s ezzel kanonizálta e hagyományt. Annak 
ellenére, hogy Isadora felfogása szerint mindenki számára a saját egyéni út 
megtalálása a legfontosabb, mert ahogyan nincs két azonos egyéniség, úgy 
két ember tánca sem lehet soha egyforma, hiszen a tánc maga mindenekelõtt 
önkifejezés.

Hosszú és nem egyszer hullámzó sikerû elõadói pályája során Isadora ál
landóan fi gyelte és elemezte saját mozdulatait. A természethez való kötõdést 
kifejezõ mezítlábasság és a lábfejek párhuzamos tartása, a fûzõbõl kiszaba
dított test, az ugyancsak legtermészetesebbnek tartott szabadon libbenõ haj 
és a testet alig fedõ leplek után így jutott el ahhoz a korszakos felismeréshez, 
hogy „a tánc, az emberi szellem isteni kifejezõdése lehet a test médiumán 
keresztül”, ha a mozdulat a test középpontjából, „a motorikus erõ kráterébõl” 
ered.17 Az a gondolat még Delsarte-ra vezethetõ vissza, hogy a mozdulat nem 
a test perifériáiból, a váll és csípõ mozgatásából indul ki, mint a geomet
ria bûvöletébe és a szimmetria elvbe rögzült balettben, hanem a test egé
szét mozdító emóciókból származik. De hogy fi zikailag a test középpontja 
(Isadora szerint a solar plexus) löki a térbe a mozdulatot, ez már Isadora, a 
táncosnõ felismerése volt, és késõbb is a balett és a modern tánc egyik legfon
tosabb megkülönböztetõ jegye lett.

Isadora zenéhez való viszonyát meghatározta, hogy táncaiban elsõsorban a 
saját érzéseit, hangulatait és szenvedélyeit akarta kifejezni. Azzal a radikál is 
lépéssel, hogy nem tánchoz írt zenékre táncolt, a teljes zeneirodalmat meg
nyitotta a színpadi tánc számára (beleértve még a szabad táncot elutasító, de 
a balettet megújító Fokint is, aki Isadora 1905-ös szentpétervári fellépésétõl 
kezdve koreografált nem baletthez írt muzsikákra.) Mindezen túl Isadora, 



Fullerhez és Allanhez hasonlóan, egyesítette magában a táncalkotót a tánc 
elõadójával. Az õ elvitathatatlan sikerei nyomán így végképp megnyílt a pá
lya a koreográfusnõk számára. A színpadról sugallt szabadság mellé Isadora 
a társadalmi létben is a nõi önállóságot, a szabadságot hirdette, hiszen 
mûvészként valójában nem is vállalhatta a konvenciók által szentesített leg
fontosabb nõi szerepet: a feleségét. Ezért tartotta saját kora botrányosnak a 
magánéletét – a változó partnereket és a férj nélkül vállalt gyermekeket –, ho
lott mindez egybecsengett a jövõ táncosnõjérõl és a jövõ asszonyáról alkotott 
elképzeléseivel:

A jövõ táncosnõje olyan ember lesz, akinek teste és lelke összhangban nõ fel, 
s lelkének természetes nyelve testének beszédévé alakul. Az ilyen táncos nem 
egyes nemzet tulajdona, hanem az emberiségé lesz. Nem nimfákat, tündéreket 
vagy kacér nõcskéket fog ellibegni, hanem asszonyokat ábrázol majd a lehetõ 
legnagyszerûbben és legigazabban. És felismeri a nõi test üzenetét, minden por- 
cikájának szentségét. […] Testének minden részébõl értelem árad majd, ezrek 
üzenetét, asszonyok gondolatait és vágyait hozva el a világnak. A nõ szabadságát 
táncolja majd el! [...] Azt a testet fogja eltáncolni, amely újból életre kel a civilizá
ció évszázadainak elfeledettségébõl. És nem a primitív ember põreségében jele
nik majd meg, hanem újfajta meztelenségben, amely nem küzd többé a szellem
mel és az értelemmel, hanem mindörökre dicsõséges harmóniában egyesülnek. 

Ez a jövõ táncosnõjének küldetése. [...] Igen, el fog jönni a jövõ táncosnõje, az 
a szabad szellem, amely az új asszonyok testében lakozik. Dicsõségesebb lesz, 
mint bármelyik nõ volt eddig, szebb, mint az egyiptomi, görög vagy régi olasz 
nõk, vagy az elmúlt századok valamennyi asszonya, mert õ a legmagasabb rendû 
értelmet hordozza a legszabadabb testben!18

Ruth St.Denis és Ted Shawn

A modern táncot elõkészítõ táncosnõk közé tartozott Ruth St.Denis (1877
1968) is, akinek pályája egyetlen lényeges ponton tért el a többi úttörõétõl: 
St.Denis ugyanis az Egyesült Államokban is sikereket aratott, sõt, itt terem
tette meg az elsõ állandó és széles hatókörû „szabad tánc”- iskolát, valamint 
egy országszerte turnézó saját együttest, s ezzel az új tánc közönségét is. 
St.Denis-re elsõként Stebbins fellépései hatottak, aki a Delsarte gyakorla
tokra épülõ szoborszerû, de kifejezõ, „plasztikus” koncertekkel turnézott. 
Emellett a magyar származású Királyfi -testvérek látványos és monumentális 
utazó produkciói – mint az Egyiptom évszázadai – bûvölték el a tánc alapele
meivel épp csak ismerkedõ St.Denist. A táncos karrier egyetlen lehetõsége 



számára is a korabeli varietékben adódott, ahol naponta néha tízszer is fellé
pett. E szórakoztató nagyüzemben a tánc

hajlásokból, cigánykerekekbõl, spárgából és a 'slow kick'-bõl állt. Ez utóbbi, me
lyet a korabeli közönség nagyon kedvelt, olyan tornamutatvány volt, melyben az 
elõadó jobb lábát felemelve talpával megérintette a homlokát, majd megfordítva 
a mozdulatot, a bal lábát felemelte és talpával megérintette hátul a fejét. Ami
kor ilyen kifacsart mozdulatokat hajtottak végre lassan és bizonyos harmonikus 
ritmusban zenei 'kíséret' mellett, ezt már táncnak tekintették. Ha az elõadó a 
hagyományos rózsaszín balettcipõt viselte, akkor a táncnak ez a fajtája a 'balett' 
nevet kapta.19

St.Denis azonban a tánc méltóságát és szépségét kereste, s amikor 1904-ben 
egy plakáton meglátta Ízisz alakját, fi gyelme ettõl kezdve azok felé a kele
ti kultúrák felé fordult, ahol megõrzõdött a tánc kultikus-szakrális hagyo
mánya. E távoli kultúrák iránti érdeklõdése mozgósíthatta benne azokat az 
1900-as Párizsi Világkiállításon szerzett élményeket, melyeket az ott fellépõ 
egyiptomi, török, kambodzsai és japán táncosok látványa jelentett, s amelyek 
nyomán spirituális érdeklõdése is a távol-keleti fi lozófi ák felé irányult. 1904- 
tõl azonban már nemcsak ilyen mûveket olvasott, hanem egyéni kutatómun
kába fogott. Igyekezett összegyûjteni az Egyesült Államokban elérhetõ isme
reteket az indiai, japán, egyiptomi és jávai szakrális táncokról, zenékrõl és 
szertartásokról. S bár tudása nyilván felületes maradt, szólótáncaiban mégis 
képes volt felkelteni e távoli kultúrák vallásos táncainak atmoszféráját, meg
adni a táncnak azt a komolyságot, szépséget és emelkedettséget, ami olyany- 
nyira hiányzott a szórakoztató színpadokról.

St.Denis pszeudo-rituális táncainak átszellemültsége láttán a korabeli ref
lexiók elõször nem tértek ki meztelenségére, holott éppen õ lépett fel Európát 
átszelõ turnéja során csupa olyan helyen, ahol a ledérség megszokott volt. 
Amikor például 1907-ben Budapesten, a Fõvárosi Orfeumban vendégszere
pelt, táncainak (Tömjén – Incense, Kobra, Radha) e szórakoztató közegtõl való 
eltérésére fi gyelt fel Kosztolányi Dezsõ, aki a tánc õsiségére csodálkozott rá 
St.Denis táncában:

Ezen a földön még mindig ikertestvér a fülig bebugyolázott szemérem és a nõi 
test õsi bujasága, és éppen ebbõl a frigybõl sarjad a legõsibb mûvészet, amely 
régibb, mint a Védák és a Szentírás s majdnem olyan vén, mint maga az ember. 
A fekete kanadai lány [sic! F.L.] is ezt az õsi mûvészetet adja a kacskaringós 
hindu tánc szeszélyes lüktetésében vad természetességgel és naiv perverzséggel. 
Valami elemi, õsi mennydörgésszerû van e táncosnõ stilizált táncában, amely 



már annyira ódon, hogy szinte új s oly modern, hogy a kultúrától agyonkínzott 
ember idegeit is megsajgatja. Ruth St.Denisben egy õsi jelenség áll elõttünk, a 
tánc mûvészete: maga a tánc. Távol mindentõl, ami magyarázó és ábrázoló, egy 
fi gurális, légiesen könnyed vonalcsoportot látunk mereven és stilizáltan, mint 
évezredes reliefeken, mert a mûvésznõ tisztában van vele, hogy nem egyéb, mint 
emberi érzések és indulatok fi noman rezonáló médiuma. A nyúlánk, rugalmas, 
szépséges test Ruth St.Denisnél szoboranyag csupán, melyet szobrász-ihlettel 
idomít kedve szerint. Az orfeum-tánc szédelgõi oly messze maradnak mögötte, 
mint a falusi malacbanda vinnyogása a bayreuth-i zenekartól. Nem töri moz
dulatokká Chopin kromatikus skáláit, nem mímel, nem utánoz soha, s a keleti 
miliõ a drágagyöngyök, a kék, lila, sárga tömjénfüst csak lényegtelen staffázs, a 
lényeges, amit ád, a szûz, minden programtól mentes mûvészet: a tánc.20

St.Denis, bármilyen mûvészi szenzációt is keltett Európában – Berlinben 
pél dául önálló színházat építettek volna számára, ha letelepszik –, vissza
tért ha zájába. Egyre bõvülõ szólórepertoárral turnézott, és ezzel nemcsak 
a színpa dokon, hanem bevezetõkkel és magyarázatokkal is népszerûsítette 
az általa képviselt új táncot. A tízes évek elején egész estés, szöveget sem 
nélkülözõ, egzotikus tárgyú táncdrámákkal kísérletezett (O-Mika, Egyip
tom), de a közben rohamosan terjedõ, divatos új – páros – társasági táncok 
megingatták népszerûségét. Ezért férfi partnert keresett fellépéseihez, ami 
ezekben az években igencsak merész vállalkozás volt, hiszen férfi ak kizáró
lag, mint parkett-, szalon- vagy sztepp-táncosok léphettek közönség elé. St. 
Denis azonban megtalálta partnerét Ted Shawnban(1891-1972), aki 1914- 
tõl munka-, majd élettársa lett tizenöt éven át.

Ettõl kezdve új periódus kezdõdött életükben, s egyben az amerikai szabad 
tánc történetében. Shawnnal ugyanis iskolát alapítottak Los Angeles közelé
ben a mûvészi tánc számára, amelybe fenntartás nélkül özönlöttek a növen
dékek, hiszen az iskola vezetõi – bár a nem sokra tartott táncot tanították – 
betartották a társadalmi normákat, hiszen összeházasodtak. Shawnnak ekkor 
már volt némi pedagógiai gyakorlata, bár õ a tánccal szinte felnõttként, diák 
korában és terápiás célból ismerkedett meg, de ez a találkozás megváltoztatta 
a papnak készülõ fi atalember életét. Új pályája híres parkett táncosnõk part
nereként indult, amihez el kellett sajátítania a divatos társastáncokat, s ezek 
nyilvános bemutatását, majd oktatását. St.Denis társaként azonban Shawn 
hamarosan a kor legfontosabb „komoly” elõadója és pedagógusa lett.

Közös iskolájuk, a Denishawn School nyitott volt gyermekek, felnõttek, 
amatõrök és hivatásos (szín)mûvészek elõtt is. Az iskolában a képzés a 
Delsarte-gyakorlatok mellett a balett alapjaival, a görög és a keleti „etnikus” 
táncok kal ismertette meg a növendékeket, miközben fi lozófi ai és tánctör



téneti elõadásokat is hallgathattak. A színpadi ismeretek közül a jelmezek- 
anyagok-tárgyak használatának és hatásának vizsgálata tartozott az oktatás
hoz, míg a kreativitás és a kompozíciós érzék fejlesztését egy sajátos tantárgy, 
a zenei vizualizáció segítette. E gyakorlatok és az így született kompozíciók 
lényege a kiválasztott muzsikák közvetlen, azaz teátrális-irodalmi áttétel nél
küli mozgásba transzponálása volt. St.Denis és Shawn a zenei vizualizációk 
során – Dalcroze-tól eltérõen – nem arra törekedtek, hogy a zenét grafi kusan 
és némileg mechanikusan a térbe írják, hanem a zenével korreláló táncfor
mákat kutatták: a nyolcad vagy negyed hangértékekhez például pontosan 
megfelelõ hosszúságú mozdulatokat illesztettek, vagy az egyszerûbb meló
diákra egyetlen táncos, míg ellenpont esetén csoport táncolt, miközben a 
mozgások dinamikája követte a zenei dinamikát.

Koreográfusi intenciójuk azonban túlment a zene láthatóvá tételén, azon, 
hogy az egyszerû, inkább próbaruhákat, mint jelmezeket viselõ táncosok „a 
zene ritmusát és szerkezetét visszaadják”.21 St.Denis ugyanis „a táncon ke
resztül mély és örökérvényû dolgokat” szeretett volna kifejezni, ugyanazokat 
„a legnemesebb, legjobb és legmagasabb rendû gondolatokat”, melyeket az 
általa választott zenékbõl – Bach, Beethoven, Chopin Schubert, Schumann 
muzsikáiból – kihallott.22 St.Denis felfogásában a táncos egyfajta humán 
instrumentum volt. Egy-egy teljes szimfónia vizualizálásakor így az elõadók 
nemcsak mozgásukkal követtek egy-egy hangszert vagy hangszercsopor
tot, hanem a saját személyiségükkel, alkatukkal és temperamentumukkal 
is kapcsolódniuk kellett a hangszerhez – így az ütõsöket St.Denis szerint 
erõs férfi ak táncolhatják, míg a fafúvósokhoz sudár ifjak illenek, a csellók és 
mélyhegedûk megfelelõ megjelenítõi pedig az érettebb leányok vagy asszo
nyok –, hiszen a színpadon azt reprezentálták. De nem interpretálták, mert 
a zenei vizualizáció St.Denis felfogása szerint „a zene ritmikai, melodikus 
és harmonikus szerkezetét testi akciókká transzformálja, de bármifajta in
terpretáció szándéka nélkül, és egyben anélkül is, hogy eközben valamilyen 
rejtett jelentést tárna fel.”23

A Denishawn Iskolában folyó, s fõként Shawn nevével fémjelezhetõ rend
szeres pedagógiai munka szerves folytatása volt a Denishawn Táncosok 
(Denishawn Dancers), az Amerikai Egyesült Államok elsõ nemzeti és „mo
dern” táncegyüttesének megalakulása. Az együttes monumentális kiállítású, 
hatalmas létszámú, látványosságnak beillõ produkciókkal lépett a közönség 
elé. A fõként a keleti kultúrák egzotikumát árasztó, lenyûgözõ hatású, nagy
szabású elõadásokban – mint A hét kapu Istárja (Ishtar of the Seven Gates), az 
India, Görögország és Egyiptom látványos ünnepei (Review of Dance Pageant 
of India, Greece, and Egypt) –, valamint Griffi th monumentális némafi lm- 
jében, a Türelmetlenségben, St.Denis és Shawn nemcsak koreográfusként és 



rendezõként vett részt, hanem szólistaként álltak a növendékek csapata élén. 
Az együttes országos turnéi is rendkívül sikeresek voltak, bár a szokatlanul 
drága kiállítás néha a csõd szélére sodorta a magánvállalkozásként mûködõ 
társulatot. Az iskola és együttes igazi virágkorát a húszas évek hozták meg. 
Ennek csúcspontját egy 15 hónapos távol-keleti turné jelentette, ahol még 
St.Denis pszeudo-orientális kompozícióinak is osztatlan sikere volt.

Az együttest irányító mûvészek szakmai ellentéte – hiszen Shawn kiváló 
menedzser volt, aki tudta, hogyan kell és lehet a szórakoztató színházban 
üzletileg talpon maradni, míg St.Denist csakis az elmélyült mûvészi mun
ka érdekelte – és a kirobbanó gazdasági világválság azonban a társulat fel
bomlásához és az iskola bezárásához vezetett. 1930-ban St.Denis és Shawn 
szakmai útja végleg elvált. St.Denis továbbra is az „etnikus” táncok oktatá
sát és népszerûsítését folytatta. Hollywoodban saját stúdiót nyitott, majd a 
táncot az istenimádás sajátos formájának tekintve tánctemplomot építtetett, 
s ettõl kezdve csak itt lépett közönség elé. St.Denis azonban aktivitása elle
nére is a viharosan változó új tánc centrumából annak perifériájára került. 
Mûvészetének újbóli – immár történeti szempontú – felfedezése a negyvenes 
években következett el, mikorra nyilvánvalóvá vált, hogy Shawnnal õk voltak 
az amerikai modern táncot elõkészítõ „õsanya és õsapa”. Shawn harmin
cas évektõl kibontakozó önálló tevékenysége viszont jóval jelentõsebb, mert 
nagyban hozzájárult a férfi tánc legitimációjához a szabad táncban. Shawn 
ugyanis, aki kezdetben az egyetlen férfi tagja volt az alakuló új tánc mozga
lomnak, megtörte a férfi ak táncszínpadi megjelenésével kapcsolatos amerikai 
elõítéleteket. Táncosként és pedagógusként pedig megkerülhetetlenné tette, 
hogy a Denishawn tananyagában elõforduló mozgások ne csak a nõi, hanem 
a férfi test számára is formálódjanak. Saját atlétikussága, dinamizmusa nagy
ban segítette a férfi tánc és -táncos elfogadtatását a „komoly” mûvészetben 
akkor, amikor erre az Orosz Balett turnéin kívül egyáltalán nem akadt példa, 
hiszen a férfi táncos az Egyesült Államokban kizárólag a társas és parkett tán
cokban, vagy a szórakoztató színpadokon, mint dzsiggelõ-szteppelõ fi gura 
jelenhetett meg. Shawn viszont 1933-ban saját farmján, a Jacob's Pillow-n lét
rehozott egy mûhelyt, egy „erdei” tánciskolát, ahol kizárólag férfi táncosokkal 
dolgozott. Késõbb velük hozta létre csupa férfi táncosból álló táncegyüttesét, 
Ted Shawn és Férfi táncosai (Ted Shawn and His Men Dancers) néven, akik 
fellépéseiken a férfi test erejét és szépségét demonstrálták. Shawn 1942-tõl 
megnyitotta iskoláját és pajtaszínházát a nagyközönség elõtt is: a nyaranta 
öt héten át tartó kurzusokon az érdeklõdõk meghívott tanárok vezetésével 
– akik között ott találjuk késõbb St.Denis-t is – megismerhették az „etnikus” 
táncok mellett az egyre gyarapodó, különféle modern tánc technikákat és 
módszereket, késõbb a balettet és a jazz táncot is. Ez a farm adott helyet



az elsõ nagy amerikai táncfesztiváloknak, melyeken mindig a legjelentõsebb 
modern – majd késõbb más – társulatok léptek s lépnek fel ma is, mintegy 
összekötve az amerikai modern tánc elõzményeit és múltját a jelennel.

Shawnnak mindezen túl úttörõ szerepe volt abban, hogy az amerikai egye
temeken meghonosodjon a modern tánc oktatása. Shawn ugyanis néhány 
tanítványával együtt már a harmincas évek elején leendõ tornatanároknak 
tartott kurzust, és miután a táncmozdulatokba beemelte a különbözõ spor
tok – mint az evezés, atlétika, küzdõsportok – jellegzetes, erõt, ügyességet és 
kitartást sugárzó mozgásait, nem ütközött ellenállásba, hiszen stílusa inkább 
atletikusnak, mint nõiesnek tûnt, s így megfelelt a férfi ak fi zikumának és 
egyben a társadalmilag elvárt férfi as ideálnak is. E sikeres kísérlete vezetett 
oda, hogy a modern tánc késõbb az Amerikai Egyesült Államok egyetemein 
beépült a tananyagokba a testképzés szerves, illetve alternatív részeként.

Az európai új tánc elsõ nemzedéke

A szabad tánc elsõ amerikai képviselõi ismertek voltak Európa színpadain, 
mert itt aratták elsõ vagy éppen legnagyobb sikereiket. Az õ újításaik hatá
sára a tízes évektõl néhány európai táncos is új mûvészi utakkal kísérletezett, 
míg mások az I. világháború éveiben Hellerauban megszakadt munkát foly
tatták. Az önálló európai új tánc kialakulásához a tízes évektõl hozzájárultak 
egy újfajta, kollektív, kolónia-jellegû életközösség és a természetes életmód 
eszményeinek hirdetõi is. Az õ tevékenységük középpontjában nem a tánc 
állt, de a modern, nagyvárosi életmód ellen lázadva számukra is megkerül
hetetlennek látszott a test (és a mozdulat) vizsgálata. Az európai új tánc így 
három különbözõ forrásból is táplálkozott, s mire a húszas évek második felé
re a valaha úttörõ szerepet játszó amerikai táncosnõk pályája végleg lezárult, 
Európában egy új nemzedék vitte sikerre az új tánc eszméit.

A Wiesenthal-testvérek

A bécsi Wiesenthal-testvérek pályáját Duncan szabad táncai inspirálták. 
A három lány – Grete, Else és Berta – ugyanis a balett hagyományos kö
zegében nõtt fel. A bécsi opera balettkarából kiválva viszont a jellegzetesen 
bécsi és páros táncot, a keringõt formálták át individuális érzések kifeje
zésére alkalmas színházi tánccá. A nõvérek közül Grete (1885-1970) volt 
a vérbeli táncosnõ, aki 1907-tõl eleinte nõvéreivel, majd 1910-tõl testvérei 
nélkül turnézott. Egyszerre derûs és mély, bájos és szertelen egyéniségét a



mámorosan kavargó – néha zenét sem igénylõ, hanem csak a szél zúgására 
járt – és mégis uralt keringõk fejezték ki a legjobban, amelyekkel nem csu
pán a nézõk tömegét hódította meg, hanem a korszak vezetõ mûvészeit is 
inspirálta. (Hugo von Hofmannstahl kimondottan neki írt pantomimet, de 
fellépett Max Reinhardt rendezéseiben és Richard Strauss operájában is.) 
Wiesenthal könnyedén lebegõ hosszú szoknyája, táncainak természetes bája 
egyszerre kötõdött a hagyományokhoz és tagadta meg a konvenciót, hiszen a 
tradicionális és egyszerû táncformát, a három lépésbõl álló keringõt, a saját 
egyéniségén átszûrve interpretálta. Rajongói közül Bálint Lajos szerint Grete 
Wiesenthal tánca felelt meg leginkább az új táncról vallott korabeli elkép
zeléseknek, mert „ez nem az egyéniség harca a konvenció ellen, hanem az 
egyéniség diadala a konvenció felett.”24

Hellerau folytatása: a Laxenburgi Iskola

Az elsõ világháború eseményei megszakították a Hellerauban folyó okta
tást, amelynek folytatására 1919-ben, de a Genfbe visszatelepülõ Dalcroze 
személyes közremûködése nélkül került sor. Az oktatást – amely késõbb új 
helyszínen, a Bécshez közeli Laxenburgban, és új néven (Az alkalmazott rit
mus iskolája) – folytatódott, Dalcroze-tanítványok, Ferand Ernõ és Christine 
Baer-Frissel irányították. Õk azonban nem csupán átvették a Dalcroze ál
tal kimunkált pedagógia módszert, hanem tovább is fejlesztették. A húszas 
évektõl kezdve a hangsúly a táncra került, így Hellerau-Laxenburg az euró
pai új tánc képzés legfontosabb bázisává és szellemi mûhelyévé vált. Ferand 
szerint ugyanis Dalcroze túlzott ragaszkodása a hangjegyek hû térbeli meg
jelenítéséhez, egyoldalúsághoz, a zenei elem egyeduralmához vezetett. Ezért 
Laxenburgban a két társmûvészet kiegyenlítettségére törekedve azt hirdet
ték, hogy „szervesen ki lehet és kell dolgozni az idõbeli hangzó ritmus (mind
azokkal a gazdag segédforrásokkal, amelyeket a harmonikus és melodikusan 
differenciált zene nyújt) és a térben, táncosan megvalósuló ritmus uralását 
– közös alapon.”25

A laxenburgi iskola fénykora a harmincas évek közepéig tartott. Az in
tézmény, 1938-as bezárásáig – Ausztria megszállásáig – több mint három
ezer növendéket bocsátott útjára. Az oktatás két szakaszból állt: két év után 
vagy egy alapvizsga letételével zárult, vagy további egy év után a növendé
kek ritmikus gimnasztika oktatói diplomát kaphattak. A jövendõ táncosok 
és az eszméket tovább adó pedagógusok képzése mellett az iskolában 1923- 
tól tánccsoport is alakult Valeria Kratina (1892-1983) vezetésével, 1930-tól 
pedig Rosalia Chladek (1905-1995) irányításával mûködött egy tizenkét



táncosnõbõl álló együttes. Így a hellerau-laxenburgi iskolából kirajzó növen
dékek és pedagógusok, az itt született mûvek és az itt mûködõ együttesek 
jelentették valójában az európai gyökerû új táncot.

Kolóniák és utópiák:

Raymond Duncan, Lábán Asconában és a Bauhaus

A ritmikus gimnasztika, tehát formális képzést nyújtó intézmény mellett már 
a tízes években kialakultak olyan központok is, amelyek nem képzéssel, hanem 
az életmód megreformálásával kísérleteztek, s így került a kísérletek látóköré
be a test, a tér és a ritmus. Az ekkoriban már Európa-szerte csodált Isadora 
bátyja, Raymond Duncan (1874-1966) például Párizs szívében nyitotta meg 
iskoláját, s itt az antik szépség- és életeszmény újjáélesztésével kísérletezett. 
A tantárgyak között görög színjátszás, kerámia, cipészmesterség, torna, zene 
és szövés szerepelt, mert a félelmetes tempót felvett modern világ „számûzte 
a szépséget, és nekünk újra meg kell hódítanunk, de ez munkával jár. […] 
A szépség nem pénzbe, hanem munkába kerül. Õ [Raymond Duncan – F. L.] 
nem kér a megvásárolható szépségbõl, a szépségnek közös alkotómunkából 
kell születnie. Továbbá a szépség nem arra való, hogy nézzék: be kell illesz
kednie minden ember életébe, az élet szerves részeként, és akik igazán akar
ják, azoknak az életében meg is jelenik”– emlékezett mestere elveire egykori 
tanítványa, Dienes Valéria.26 A spártai testkultúrát, a görög tornát felélesztõ 
órákon Duncan a khitónban és saját maguk által bõrbõl kiszabott szandálban 
megjelenõ résztvevõknek a görög vázákról ellesett mozgásokat tanította, saját 
meglehetõsen szokatlan, mert a szabad alakításra építõ módszere szerint.

Pillanatnyi benyomások megõrzésérõl és megtartásáról van szó. Világos, hogy ez 
a Duncan az öntudatlan, ösztönös utánzásnak és utánoztatásnak, valamint belsõ 
izominvenciónak, merném mondani, mozdulatintuíciónak az embere. Nem tanít, 
csak mutat vagy inkább a mutatással felfedezteti az egyén saját izomlehetõségeit. 
A magyarázat mindig utólagos. Szívesen emlegeti a reneszánsz kontraposztot 
(zárt profi lpózt) és az ógörög vázákról leolvasott szögelméletét, amely szerint a 
pózok vonalai mind megférnek egy-egy szabályos sokszög belsejében. […] Az óra 
azonban nem merül ki egy-két mozdulatnak utánoztatásában s a hozzájuk fûzött 
magyarázatokban. Duncan szereti kikémlelni a tornázó kifejezõképességét is. 
Idõnként megnézi, hogy a nyert mozdulatanyag miképpen áll a kifejezés szol- 
gálatában.27

A rohamosan gépiesedõ és egyben felgyorsuló nagyvárosi civilizációtól vo
nult el a svájci hegyekbe, Asconába az I. világháború elõtti években a Lábán



Rudolf (1879-1958) által irányított mûvészközösség is. Ez a kis közösség egy 
elképzelt archaikus, természetközeli, tehát a társadalmi konvencióktól szabad 
életmódot próbált kialakítani Lábán szellemi vezetésével. Ez az életmód-kí
sérlet – ellentétben a Párizs közepén sajátos szigetként létezõ Duncan-iskolával 
– belesimult a Monte Veritán már 1900-tól szervezõdõ különbözõ életreform 
mozgalmakba, melyekhez egyaránt hozzátartozott a vegetáriánus étrend, az 
újszerû öltözködés, a nap- és légfürdõ, a nõk egyenjogúságának elfogadása 
és a szabad szerelem. Lábán az 1913 és 1918 közötti években nyaranta az 
Iskolát a mûvészetért nevû intézményt irányította itt, ahol az oktatás magába 
foglalta az építészettõl a retorikán át a kertkultúrát, a szövést, a festészetet, a 
zongoraleckéket és a testgyakorlatokat is. Ez a mûvészetek eredeti egységére 
emlékeztetõ, a legkülönfélébb mûvészeti ágakat felölelõ curriculum adta az 
oktatás alapját, amelyhez kapcsolódtak Lábán elsõ téranalízis kísérletei is. 
Az iskola szellemiségét Lábán radikálisan új táncfelfogása és ettõl elválaszt
hatatlan új embereszménye határozta meg. Ezeket a gondolatait, amelyek a 
kolóniában zajló tevékenysége alapját képezték, Lábán a húszas évektõl sza
porodó publikációban fogalmazta meg írásban is. Lábán ezek szerint nem
csak a táncosról, hanem magáról a táncról is új módon gondolkodott. Az õ 
felfogásában a tánc mintegy világnézetként, az új embertípus számára a val
lást helyettesítõ eszmeként jelent meg, mert úgy vélte, a tánc, éppen a lelket 
és a szellemet is átható testisége révén adja meg a lehetõséget a XX. század 
atomizált emberének, hogy általa ismét a világmindenség örök és misztikus 
körforgásába integrálódjék. Ehhez azonban tánc és a táncos fogalmát is újra 
kellett gondolnia. S Lábán tánc alatt sem a mások felszínes szórakoztatásként 
járt ugrabugrát vagy a puszta testkultúrát, a tornát, s táncos alatt sem a csak
is testileg képzett elõadót értette, hanem valami gyökeresen mást. Számára

a táncos az az új ember, aki tudatosságát nem egyoldalúan a gondolkodás, az 
érzelem vagy az akarat brutalitásából meríti. Aki arra törekszik, hogy a tiszta 
értelmet, a mély és az erõs akaratot tudatosan egyesítse harmonikus, kiegyensú
lyozott és részeinek kölcsönkapcsolatában mégis mozgékony egésszé. Ha valaki 
erre az emberre jobb megjelölést talál, mint a 'táncos' szó, akkor nincs akadálya 
e megnevezés használatának. Én azonban úgy tapasztaltam, hogy amit szellemi 
egységességnek, emberiességnek, mindenoldalú életigenlésnek vagy hasonlónak 
nevezünk, sohasem érte el vagy ábrázolta a gondolkodó, vagy az álmodozó, vagy 
éppen az erõszak embere, hanem kizárólag csak azok, akik a testi-lelki-szellemi 
jelenségeknek az egész világot betöltõ táncából merítették élményeiket és cse
lekedeteiket. Azt is láttam, hogy a táncmûvészet lehet ennek az élménynek az 
egyedüli tiszta, teljes kifejezõje, még akkor is, ha ma úgy látszik, hogy nem min
dig az.28



A világháborút követõ évben, 1919-ben, Weimarban nyílt meg egy új szel
lemiséget képviselõ iskola, a Bauhaus, amely nem kevesebbre, mint az új, mo
dern ember és új környezete megteremtésére vállalkozott. A Walter Gropius 
vezette intézmény a mûvészet és a kézmûvesség értékeinek szintézisére, egy 
sajátos összmûvészetre törekedve új típusú mûvész-szakembereket kívánt ké
pezni. E sokirányú pedagógiai kísérlet tengelyében az építészet, a képzõ-, 
illetve a vizuális mûvészetek álltak – s egyben a tér és a szín, a forma és a lát
vány analízise –, illetve az alkotómunka kérdései. Ez utóbbihoz kapcsolódva 
került sor az oktatásban sokféle zenés vagy zene nélküli testgyakorlatra, hogy 
a mozgás tudatos megtapasztalása révén – amely egyesíti a testet a lélekkel és 
a szellemmel – a növendékek koncentrációs, improvizációs és konstrukciós 
érzékét is fejlesszék. A mozgás- és légzésgyakorlatokon túl a tánc fontos helyet 
foglalt el a különbözõ – jobbára zártkörû – Bauhaus-ünnepségeken. E sajátos 
Bauhaus-táncok azonban alig emlékeztettek a hagyományos táncokra, hiszen 
a test szinte eltûnt e fantáziadús jelmez-konstrukciókban, amelyekben „eme
letes monstrumok mozognak, színes mechanikus fi gurák, melyekben nem 
is sejtjük, merre a fej.”29 Amikor 1921-ben csatlakozott az iskolához Oscar 
Schlemmer, aki ismerte az Asconában zajló téranalízis kísérleteket, majd át
vette a szcenikai mûhely vezetését, a tánc a térrel kapcsolatos kísérleteknek 
is fontos terepévé vált. Schlemmer színházi kutatásainak középpontjában 
ugyanis az organikus test és az absztrakt-matematikai tér törvényeinek vizs
gálata állt, amelyet legnyilvánvalóbban a táncoló test képviselt. Schlemmer 
színházi elképzelése szerint a színpad nem az ábrázolás, hanem az idõbeli 
történések helye, így a táncos soha nem szerepet alakít vagy érzelmeket fejez 
ki, hanem az elvont, metafi zikai tartalmaknak ad tiszta formát. Schlemmer 
leghíresebb produkciója, amelynek ötlete már a tízes évektõl foglalkoztatta, a 
Triádikus balett (Triadische Ballet) két stuttgarti táncos, Albert Burger és Elsa 
Hötzel közremûködésével jött létre. Az eredetileg klasszikus képzettségû tán
cosok egy Dalcroze-tanfolyam hatására távolodtak el a hagyományos tánc
felfogástól és csatlakoztak Schlemmerhez, aki ezzel a mûvével

az 1923-as Bauhaus pontos képét adta, ami az emberi, kézmûves munka és 
a technikai gondolkodás arányait jelenti. A Triádikus balett a hármas szám 
kitûntetett rendszeralkotó jellegét – vagy mítoszát – állítja a kompozíció ten
gelyébe, hogy az individualitáson és a nyugati kultúra egyik alapelemét jelentõ 
párkapcsolaton túlmutató, új kapcsolatmodelleket mutasson fel. Három táncos 
– két férfi és egy nõ – táncol tizenkét táncot, tizennyolc kosztümben, tizennyolc 
különbözõ karaktert keltve életre. A három egységre tagolt táncmû elsõ részé
nek citromsárga háttér adja meg a kívánt burleszk-hangulatot, a második részt 
rózsaszín határozza meg, és teszi ünnepélyessé, a harmadikat pedig fekete háttér



színezi 'misztikus-fantasztikussá', ahogyan Schlemmer fogalmazta. A kosztü
mök sokszor merev, kasírozott fa vagy fém, gyakran kitömött formák, amelyek a 
táncoló ember alakját gömbhöz, kúphoz, hengerhez vagy más geometriai formá
hoz közelítik. A tánclépéseket Schlemmer a kosztümökbõl vezette le: a látvány 
volt a meghatározó, abból – és nem a mögötte, benne rejtõzõ emberbõl – kellett 
fakadnia a mozgásnak.30

Schlemmer e kísérleti kompozícióban az absztrakt tér és az organikus test 
alkotórészeit – a magasság, szélesség, mélység; az átló, a kör és a négyzet; 
az egyenes, a görbe és a spirál, illetve fej, törzs és végtagok – alapelemeire 
redukálta, majd ezeket újjáépítve alakította ki a mozgások lehetséges rendjét. 
Késõbbi, már a Bauhaus dessaui korszakához kötõdõ kísérletei újabb Bauhaus- 
táncokat hoztak: a Tér-, a Fém-, a Forma- és a Bottáncban a testet meghosz- 
szabbító rudak és lécek, vagy a testet elfedõ vagy megsokszorozó fények tették 
elevenné a teret, de ezeknek a test végességét és a gravitációt meghaladni 
hivatott eszközöknek nem volt közük Fuller évtizedekkel korábbi, ugyan
csak a test méreteit és kontúrjait manipuláló munkáihoz. Schlemmer ugyan
is saját korának mechanizáltságát, a gép és a technika uralmát elfogadva, a 
mûvészetben is a matematika rendjét, a szigorú formák törvényszerûségeit 
kívánta szembeállítani korának zûrzavarával, amelynek visszfényét õ a kora
beli expresszionizmusban látta.

A Bauhausban zajló kísérletek nem csupán a mozgások elemi formákra 
való redukálására irányultak, hanem a szórakoztató-populáris színház érté
keinek elfogadtatására is. Utóbbit képviselték a mechanikus revük, amelyek 
mintegy Schlemmer 1922-es Figurális kabinetjét folytatták – amelyben fes
tett síkidomok, fa és papírmasé fi gurák komikus mechanizmussal forogtak 
és közlekedtek –, ám el is tértek Schlemmer felfogásától. Mert tanítványai, 
különösen Kurt Schmidt balettjei már nem az organikus és az absztrakt ösz- 
szebékítésével, hanem az organikus és antropomorf elemek meghaladásával 
próbálkoztak. A Mechanikus balettben sem „az emberi testbõl levezetett for
mák fokozásán, kiemelésén volt a hangsúly, ellenkezõleg: az emberi testnek 
erõsen háttérbe kellett vonulnia, hogy a tiszta formák színes, tarka játéka 
érvényesüljön.”31 Az ember csupán a színek és formák megkerülhetetlen hor
dozójaként kapott helyet ezekben a produkciókban, a gravitáció kényszerét 
ugyanis a színpad mégsem léphette át. (Erre majd csak a fi lm válik képessé, 
amikor megszületik Fernand Léger Gépi balettje, amelyben ember teremtette 
mindennapi tárgyak ritmikus mozgásának feszesre vágott montázsa adja a 
„koreográfi át”.)

A Bauhaust az 1932-tõl Dessauban hatalomra került nemzetiszocialisták 
bezáratták. Egy év múlva a Berlinben magániskolaként tovább mûködõ in-



tézményre is lakat került, mivel az ott folyó munka „nem a Harmadik Bi
rodalom eszméjének megfelelõ monumentalitás vagy népmûvészet irányába 
mutatott.”32 A tanárok és diákok, a modern („elfajzott”) mûvészet képviselõi 
végleg szétszéledtek, Schlemmer Európában maradt, Gropius áttelepedett az 
Egyesült Államokba. Mindez a tánc szempontjából nem kevesebbet jelentett, 
mint hogy Európában a mozgás alapvetõ térbeli összetevõit vizsgáló színpadi 
kísérletek évtizedekre megszakadtak.

A pódium tánc nagy egyéniségei:

Valeska Gert és Niddy Impekoven

Az I. világháborút követõen Európában felvirágzott a pódium tánc. Az új 
tánc képviselõi ekkoriban ugyanis már nem az orfeumok és varieték közegé
ben léptek fel, mint az I. világháború elõtt az amerikai táncosnõk, hanem apró 
koncertpódiumokon szerepeltek, általában egyetlen zongora hangja mellett. 
A fõként német nyelvterületre összpontosuló, és ekkoriban új mûvészi tánc
nak (Neue Künstlerische Tanz) nevezett irányzat egyik kulcsfi gurája Valeska 
Gert volt (1892-1978), aki a Wiesenthalokkal ellentétben nem rendelkezett 
formális táncos képzettséggel, mert színésznõként kezdte a pályáját. Szóló
estjein aztán egészen egyedi, csak rá jellemzõ elõadói stílust alakított ki, 
amelyet a kor mimikusnak és groteszknek hívott. Gert ugyanis a minden
napi életbõl ellesett apró, de jellemzõ pillanatokat, karaktereket és típusokat 
karikírozott ki, néha vidám, néha azonban egészen szatirikus-vitriolos kis 
szkeccsekben. Repertoárjának fontos részét alkották a régi és új társastán
cok – mint a Menüett, Gavotte, Tangó –, valamint a balett jellegzetességeinek 
szellemes és merész kifi gurázása. Vagyis Gert is a tradícióhoz fordult, ám azt 
korszerûtlennek és nevetségesnek láttatta:

Balett. Rózsaszín tütü, selyemharisnya és balettcipõ selyemszalagokkal, szabad 
nyakán kokett rózsaszínû selyempántlika. Semmi torzítás, kifogástalan francia 
manírok, maga a megtestesült párizsi prímabalerina. Homloka és szeme, ez az 
életben zseniálisan ívelõ homlok, csupa értelem tekintet, most ritka, sötét fátyol 
alá szorítva kietlenül néz ránk, mint 'Baudelaire szeretõje' Manet képén; a száj 
fi nom, édes, de merev és üres mosolyba csúcsosodik. Csupa grácia és szere- 
tetreméltóság, ahogy táncol, piruettezik, ahogy csókot dob a tapsoló közönség 
közé, s mégis benne érezzük a huszadik század kiábrándult kérlelhetetlenségét, s 
ajkunkra lopódzik a szó: Femme damné. Összes alakításai […] mind ebbõl a tra
gikus-gúnyos szellembõl születtek. [...] Valesca iróniáját annyi meggyõzõdéssel 
tárgyiasítja, hogy elhiteti velünk, hogy a komikum nem a mûvészben, hanem



magukban az ábrázolt dolgokban rejtõzik. A dadaizmus szerint a legigazibb per- 
szifl ázs a fenoménák egyszerû idézése. Valesca ennél mûvészibb, teljesebb kife
jezésre törekszik: táncalakításai, amint a változó formán keresztül az örökké egy 
Életig hatolnak, úgy nem a fenomenáknak, hanem magának az azokat létrehozó 
Életnek nevetséges képtelenségeit mutatják ki.33

Gert repertoárján korabeli jellegzetes nagyvárosi karakterek is megjelentek, 
frappáns és nem egyszer elrajzolt, túlzó mimikával: a Mozi és a Cirkusz han
gulatának felidézése mellett 1925 és 1927 között a Kufárnõ és a Kuplerosné, 
Csecsemõ és Bohóc, Boxmérkõzés és a Niggertánc alkotta Gert szólókoncertjei
nek gerincét. Gert elõadómûvészi karrierjét – amelyrõl nehezen eldönthetõ 
színésznõi vagy táncosnõi pálya volt-e –, mint oly sok mûvésztársáét, a nem
zetiszocialisták uralomra jutása megszakította, hiszen 1947-ig õ is külföldön 
élt, és a tánchoz többé nem is tért vissza.

A húszas évek másik táncos fenoménje, Niddy Impekoven (1904-2002) 
Gert tökéletes ellentéte volt, mert „csodálatos tisztaságú, õszinte, gyermeki 
kifejezésformákkal dolgozott. Õ maga is úgy nézett ki, mintha Rodin alkotta 
volna meg fi atal leánytestét.”34 A törékeny alkatú, bájos Impekoventõl, aki 
balett-tanulmányokat maga mögött hagyva fordult a kifejezés tágasabb bi
rodalmához, távol állt a színészi eszközök használata. Szóló programjaiban 
ennek ellenére helyet kaptak olyan ábrázoló táncok, humoros szkeccsek, mint 
az 1918-tól folyamatosan játszott Régi és modern babák (Alte und moderne 
Puppen). Az õ igazi mûvészi terepe azonban nem az ábrázolás volt, hanem 
az érzések és hangulatok muzikális kifejezése. Impekoven „sohasem tán
col gondolatokat, és ezzel közelíti meg legjobban az abszolút tánc fogalmát. 
Gondolatokat táncolni annyi, mint valami suta allegorizálásba sekélyesíte- 
ni a táncot; esztétikai lelkiismeretlenségbõl fakadó összemosása ez az egyes 
mûvészetek határvonalainak – olyasmi, mint a novellisztikus festészet vagy a 
festõi zene.”35 A porcelán nippek báját felidézõ Impekoven lírai táncosnõ volt, 
aki Schumann és Bach, Bartók és Milhaud muzsikáit transzponálta tánccá, 
valamiféle megható természetességgel, s ezzel lényegében minden kortársától 
eltérõ világot teremtett a tánckísérleteknek otthont adó koncertpódiumon.
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A balettmûvészet megújulása
(1900-1930)

A XX. század elsõ évtizedétõl a balettmûvészet is gyökeres változásokon 
ment át. Megújítói elõször is bekapcsolták a színházi világ végkeringésébe 
azzal, hogy összmûvészetként, egyenrangú alkotók (írók és zeneszerzõk, 
képzõmûvészek és koreográfusok) együttmûködéseként értelmezték. Ugyan
akkor felfedezték a balett számára – a mesék és orientális történetek mellett – 
a jelent is, amely óhatatlanul a kifejezõ eszköztár, mindenekelõtt a táncnyelv 
radikális kibõvítését eredményezte.

Eközben új, és egymással ellentétes táncmûfajok csírái is kibontakoz
tak: a modernista felfogás a tánc autonómiájában hitt, így sor került az elsõ 
antiteátrális irányzat, a szimfonikus balett megszületésére. Ugyanekkor az 
avantgárd éppen a tiszta mûfajok, sõt, a mûvészet és a valóság határainak 
átlépésével kísérletezett, így a koreográfusok szintetikus színházi produkciók 
alkotásában is jeleskedtek. E sokféleségben a tánc és a táncon kívüli kodifi kált 
mozgások (sport, akrobatika stb.), valamint a magas mûvészeti tradícióval 
bíró balett és a populáris (társas)táncok is keveredtek, s ezzel elõször vált 
kérdésessé, hol is végzõdik a mozgás, és hol kezdõdik a tánc.

Két évtized reformjai: az Orosz Balett

A XIX. század utolsó harmadában a cári birodalom két udvari színházában 
– Szentpéterváron és Moszkvában – virágzó balettkultúra mindenekelõtt rep
rezentatív és szórakoztató szerepet töltött be. E funkció következtében a ba
lettekben a technikai virtuozitás, a látványosság és a monumentalitás váltotta 
fel a nyugat-európai balett-romantikában csúcspontra jutó kifejezés és tán
cosság egységét. Marius Petipa (1818-1910), a cárok megbecsült balettmes
tere és a korabeli klasszikus balettek „cárja” elsõsorban a karaktertáncokban 
gazdag táncjelenetekben és az akadémikus balett teljes szókincsét magába 
foglaló nõi variációkban tudta legjobban kibontakoztatni tehetségét. Jobbára 
négy felvonásos, pazar kiállítású, hatalmas táncos és statiszta tömegeket fel
vonultató egzotikus és mesebalettjei tökéletesen kielégítették a cári udvar és 
az arisztokrácia – köztük nem is egy értõ balettomán – ízlését. Ez a zárt és a



századforduló új áramlataitól érintetlen, bár magas szintû balettvilág azon
ban tökéletesen ismeretlen volt Európában, ahol a balettet a közvélekedés, ha 
nem is halott, de kiüresedett mûvészi formának tartotta. Itt a balett az 1870
es évek óta már csak az operaelõadások könnyed díszítményeiként szerepelt, 
vagy olyan extragavanzaként élt tovább, amely a lenyûgözõ látványosságok, a 
mozgó gépezetek, és az uniformizált (nõi) tánckarok hatásosságára épült.

A cári Oroszország kifi nomult balettéletét 1904 telén felbolydította egy 
szokatlan vendégjáték: Péterváron lépett fel az ekkoriban még éppen csak 
bontakozó szabad tánc irányzat képviselõje, Isadora Duncan, akinek a balett 
kánonját és esztétikáját tagadó, és a mozgás szabadságát hirdetõ elképzelései 
élénk érdeklõdést keltettek – beleértve természetesen az elutasítást is – az 
orosz balett (és színházi) körökben.

A fi atalabb mûvészgeneráció több képviselõje ekkoriban már mûvésziet- 
len nek tartotta a cári balettet uraló technicizmust, s ezzel együtt az érzel
mek kifejezésének háttérbe szorulását, a butácska történetek azonos sémára 
mûködõ nagyszabású elõadásait pedig porosnak és idejétmúltnak látta. E 
forrongó, útkeresõ értelmiségi és mûvész világ egyik központi alakja Szergej 
Gyagilev (1872-1929) lett, aki kiváló képességû, a tehetségeket biztos érzékkel 
kiválogató szervezõ volt. Gyagilev felbecsülhetetlenül fontos szerepet töltött 
be a mûvészeti élet megújulásában, bár a tánchoz eleinte semmi nem fûzte, 
így nem is érdeklõdött a balett iránt. Fõként képzõmûvészek, irodalmárok 
és zenészek társaságában forgott, amikor 1898-ban létrejött az a szûk baráti 
kör, amelynek tagjai „nemcsak kiállításokat szerveztek, mint ahogy ezt a töb
bi mûvészeti társaság tette, nemcsak folyóiratot adtak ki, hanem a mûvészeti 
élet minden területét átfogó szemléletmódot honosítottak meg, beleértve a 
színházat is, és az egész orosz mûvészeti életre igen nagy hatást gyakoroltak.”1 
E kör, a Mûvészet Világa (Mir Iszkussztva) társaság tagjai gazdag kulturális 
hagyományokkal rendelkezõ családok sarjai voltak. Közülük is hamarosan 
kiemelkedett Gyagilev, aki elvállalta a társaság folyóiratának szerkesztését. 
A folyóirat részben a nyugat-európai kortárs képzõmûvészet megismer
tetését, részben a hazai új mûvészgeneráció népszerûsítését szolgálta. Elsõ 
számában, Gyagilev programjának középpontjában a mûvészet szabadsága 
állt, a „tiszta és szabad mûvészet”, amelyhez hamarosan kapcsolódott a múlt 
iránti fokozott érdeklõdés, a „passzeizmus”. A folyóirat a régi vs. új, orosz vs. 
nyugat-európai képzõmûvészeti, késõbb irodalmi és színházmûvészeti irány
zatokkal foglalkozott. Balettel azonban sokáig nem, mert a lapot szerkesztõk 
és a benne publikálók közössége úgy ítélte meg, hogy a balettmûvészet, va
gyis Petipa életmûve ódivatú, az újdonságok pedig szerintük inkább a torna, 
s nem a táncmûvészet körébe tartoznak. Gyagilev ugyanebben a periódus
ban közel két éven át a Cári Színházaknál is tevékenykedett, s ekkor kísérletet 



tett arra, hogy festõmûvészekkel (mint Léon Bakst, aki a Mûvészet Világa 
címlapjait is tervezte) váltsa fel a baletteket szcenírozó színházi iparosokat. 
Ám ezt az újítását a cári színházak konzervatív közegében nem tudta meg
valósítani, viszont e rövid idõ alatt mintegy kitanulta a színház mûködését, 
amelynek késõbb igencsak nagy hasznát vette.

A Mûvészet Világa 1904-es megszûnését követõen, majd Nyugat-Európa 
kulturális központjait többször bebarangolva, Gyagilev új ötlettel jelentke
zett: már nem az európai új mûvészetet akarta megismertetni otthon, ha
nem az orosz mûvészet értékeit kívánta bemutatni Nyugat-Európában. 
Ezért 1906-tól orosz szezonokat szervezett Párizsban, amelyeken az orosz 
képzõmûvészetet, zenemûvészetet – beleértve az Ötök szerzeményeit és az 
orosz operakultúra egyik remekét, a Borisz Godunovot – mutatta be óriási si
kerrel. Úgy tûnt, ezzel rátalált valódi hivatására, s hogy ezt mennyire tisztán 
látta, errõl egy önironikus hangú levele is tanúskodik, amelyben azt írja:

Ami engem illet, be kell vallanom, tapasztalatból mondom, hogy én, elõször is, 
nagy sarlatán vagyok, de nem kis csillogással, másodszor egy nagy sarmõr, har
madszor nagy pimasz, negyedszer olyan ember, aki nagy mennyiségû logikával 
és kis mennyiségû életelvvel rendelkezik, ötödször pedig tehetségtelen, habár azt 
hiszem, meg kell mondanom, hogy megtaláltam valódi hivatásomat, ez pedig a 
mecénásság. Minden adva van hozzá, kivéve a pénzt – mais ça viendra. [Majd 
menni fog.]2

Gyagilev, akit ekkoriban még az orosz arisztokrata körök segítettek anyagi
lag, az elsõ balettszezont 1909-ben szervezte meg Párizsban, s ennek min
den korábbit felülmúló, fergeteges fogadtatása késztette arra, hogy szervezõ 
zsenijének és energiáinak legnagyobb részét élete végéig a balettmûvészetnek 
szentelje.

Mihail Fokin

Gyagilev a cári udvari színháznál újító ötletei miatt mellõzött, de köztudot
tan tehetséges Mihail Fokin (1880-1942) mûveibõl szerkesztett mûsorral 
mutatta be társulatát, az Orosz Balettet (Ballets Russes) Párizsnak. Fokin 
a cári színházak legkiválóbb tagjaiból verbuvált alkalmi társulatot. E kiváló 
táncosokkal állított össze egy programot saját régebbi, a cári színházakban 
szokásos monumentális-dekoratív repertoártól igencsak eltérõ, rövid és hatá
sos koreográfi áiból, amelyek többnyire a cári színházakon kívül, jótékonysági 
estek és koncertek alkalmából születtek. E mûvek újdonsága egyrészt abban 



állt, hogy Fokin mellõzött mindenfajta, a cselekmény megértését sulykoló 
pantomimet és gesztust, valamint az önálló, díszítõ szerepû divertissement-t, 
s csupán egy-egy téma következetes és tömör, táncos kibontására törekedve 
létrehozta az egyfelvonásos formát. Ugyancsak újszerû volt, hogy Fokin ma
gában a táncmozdulatban törekedett az érzelmek, a hangulatok kifejezésére, 
s ezzel elkerülte nemcsak a konvencionális „mutogatást”, hanem az önmagá
ért – vagyis a táncos technikai tudásának csillogtatásáért – való virtuozitást, 
még az olyan mûveiben is, amelyben a korszak legnagyszerûbb táncfeno- 
ménjei léptek színre.

Az Anna Pavlova számára 1905-ben komponált A hattyú halála (Umira- 
juscsij lebegy) például – amely Pavlova világturnéinak kulcsdarabja volt, bár a 
Gyagilev társulatban soha nem került színre – egyetlen motívumra, ráadásul 
egy egyszerû összekötõlépésre, a suivi-re épült. E szólóban Fokin mellõzte a 
nõi variáció hagyományosan legfõbb értékét, a táncos technikai tudásának 
kiaknázását, ehelyett a hangsúly az elõadó drámai tehetségére, interpretációs 
készségére került. Ugyancsak a hagyományos klasszikus pas de deux formát 
értelmezte át 1911-ben komponált balettjében, A rózsa lelkében (Le Spectre 
de la rose), amikor táncnovellát írt – két szereplõre. Fokin így foglalta össze 
mûvészi szándékait:

Egyetlen táncot sem alkottam itt pusztán a technika mutogatása kedvéért. 
A tánc végig kifejezõ volt. A lány […] lehunyt szemmel kergeti látomását. A rózsa 
lelke csak lélek, álomkép. Egyetlen mozgásában sem hasonlít arra a megszokott 
férfi táncosra, aki a közönség szórakoztatása kedvért mutatja be variációit. Ki
fejezésre juttatta a rózsa illatát, törékeny szirmainak gyengédségét, és még sok 
minden mást, amit szavakkal nem lehet kifejezni, azonban semmiképpen nem 
volt a hagyományos értelemben vett 'gavallér', 'a balerina partnere'.3

Fokin azonban nem csupán a balettek fõhõseit emelte ki a megszokott sze
repsémákból, hanem balettjeiben a csoportnak is dramaturgiailag indokolt 
szerepet adott, hiszen a tánckart sem pusztán dekoratív elemként alkalmazta. 
Balettjeinek táncnyelve mindezen szemléleti-szerkesztési-stiláris újításai el
lenére sem szakadt el a korszak balettjeinek tradicionálisan kettõs (akadémi
kus és karakter) nyelvezetétõl, bár a választott tárgyaknak megfelelõen Fokin 
egészen új karaktertáncokat is bevont – vagy kreált – a balettek világába, 
mint például a Polovec táncok esetén, amelyben ráadásul maga a tánckar, az 
együttes vált a mû fõszereplõjévé.

Fokin alkotói pályájának legsikeresebb korszaka a Gyagilev vezette Orosz 
Balettnél töltött négy éve, amikor fõként egzotikus és egyben folklorisztikus 
karaktertánc egyfelvonásosokat (mint a Seherezádé és a Kleopátra) komponált. 



Néhány mûvében visszanyúlt a klasszikus balett elõtti, érzelmekkel és kife
jezéssel teli korszakhoz, a romantikához. E vonulatba tartozott a XX. század 
elsõ történet nélküli, csupán hangulatot festõ balettje, az 1907-tõl többször 
is átdolgozott Les Sylphides (más címen: Chopiniana), amelyet Fokin – nyil
vánvalóan Duncan hatására – nem tánchoz írt muzsikákra, hanem Chopin 
keringõire, mazurkáira és nocturne-jeire koreografált. E balettjében Fokin 
mintegy újrafogalmazta a romantikus balettek költõi, magára a tánc kifejezõ 
lehetõségeire támaszkodó fehér felvonását, a ballet blanc-t, amikor szvitjében 
az ábrándos Költõ és a törékeny szilfi dek tánca nem a fi zikai erõt és ügyessé
get demonstrálta, hanem a testek éteri-költõi minõségét.

A balett újjáéledését mámorosan ünneplõ nyugat-európai közönség az 
Orosz Balettõl sajátosan orosz mûveket is várt. Így születettek meg 1910-tõl 
Igor Sztravinszkij elsõ balettzenéi, amelyekre Fokin, az együttes elsõ kor
szakának egyedüli alkotója komponált baletteket. A Tûzmadár (L'Oiseau de 
feu) soha nem aratott átütõ sikert, míg az orosz vásári bábjátékokból ismert 
fi gura, a Petruska köré szõtt történetben sikerült minden reformelképzelését 
átültetni a gyakorlatba. A táncszínpadokon ritmikailag szokatlanul bonyolult 
zenére Fokin a muzsikához hasonló tömörséggel vezette végig a cselekményt, 
ehhez gyorsan váltakozó csoportjeleneteket komponált, néha pedig két akciót 
is párhuzamosan egymás mellé rendelt. A három fõ karaktert pedig – a hiú és 
buta Balerinát, az öntelt és ostoba Mórt és a félszeg, szerencsétlen Petruskát – 
sikerült plasztikus eszközökkel, kizárólag a balettben meglévõ kettõsségre 
alapozva, az en dehors és az en dedans oppozíciójának dramaturgiai alkalma
zásával megoldania.

Fokin a balettmûvészetet reformok útján korszerûsítõ törekvéseit késõbb a 
Times-ban publikált nyílt levelében foglalta össze. Eszerint:

Az új balett elsõ alapelve, hogy a koreográfus, ahelyett, hogy a készen kínálkozó 
balettlépéseket kombinálná, minden esetben megalkotja a balett cselekményének 
legjobban megfelelõ új mozgásformákat. Meg kell találnia azt a mozgásnyelvet, 
amely a leghívebben fejezi ki balettben szereplõ nép és az adott kor jellegzetes
ségét.

A második alapelv lényege az, hogy a mimika és a tánc semmit sem ér a balett
ben, ha nem szolgálja a balett drámai cselekményét.

Egyik kifejezési eszközt sem szabad a balett tartalmától elszakítani divertissement- 
okért vagy szórakoztatási célzattal.

A harmadik alapelv: az új balett csak ott fogadja el a hagyományos gesztust, 
ahol ezt a balett stílusa megköveteli, de minden esetben arra törekszik, hogy a 
kézj eleket az egész test pantomimjátékával helyettesítse. Az ember képes arra, 
hogy egész testével kifejezze magát, tetõtõl talpig!



A negyedik alapelv megkívánja a színpadi csoportozatok és csoport-táncok ki
fejezés-telítettségét. A régi balettben a táncosokat kizárólag dekoratív elgondolá
sok alapján helyezték el a színpadon. A régi balettmester mit sem törõdött azzal, 
hogy az együttes vagy az együttes egyes tagjai valami érzelmet is kifejezzenek. 
Az új balett továbbfejlesztette a kifejezés telítettségének elvét, elõbbre jutott – az 
arc pantomimjátékát kiterjeszti az egész testre, az egyes táncos testérõl az együt
tes egészére, és kifejezõ táncokra törekszik.

Az ötödik alapelv a tánc és a többi mûvészeti ágak szövetségének alapelve.
Az új balett nem kíván sem a zene, sem a díszlet rabja lenni, hanem a tel

jes egyenjogúság alapján lép szövetségre a többi mûvésszel, amennyiben sza
bad kezet biztosít a festõmûvésznek és a zeneszerzõnek egyaránt. A régi balettel 
ellentétben nem 'kísérõ' balettzenét kíván, hanem elfogad minden muzsikát, 
egy feltétellel: legyen szép és kifejezõ. Nem kívánja a kosztümtervezõtõl, hogy 
a balerinákat tütükbe és atlaszcipõkbe öltöztesse. Senkit sem korlátoz speciális 
'balettszabályokkal', hanem az alkotóerõk teljes szabadságát biztosítja.4

Fokin alapelvei legalább fél évszázadon át meghatározták a koreográfusok 
gondolkodásmódját, még akkor is, ha követõi látszólag jóval radikálisabb újí
tók voltak, mint az elsõsorban reformer Fokin. Az a felfogása pedig, hogy a 
korszerû balett összmûvészeti alkotás, tökéletesen belesimult az Orosz Balett 
esztétikájába, amelyet Gyagilev elsõ pillanattól kezdve következetesen kép
viselt, amikor a kor legjobb képzõmûvészeit és zeneszerzõit igyekezett meg
nyerni az újabb produkciók alkotótársaiként. Fokin sem csak Sztravinszkijjel 
mûködött együtt a balettek kidolgozásában, hanem a Gyagilev köré csopor
tosuló festõmûvészekkel, szövegírókkal, díszlet- és jelmeztervezõkkel, miköz
ben a korszak legkiválóbb elõadómûvészeinek alkotott egyéniségükre szabott 
szerepeket. És éppen ez, a különbözõ mûvészeti ágak magas színvonalú szin
tézise, valamint a páratlanul magas szintû elõadói nívó – s benne a férfi tánc 
és a férfi táncos elismerése – biztosította az Orosz Balett sikerét Párizsban, 
majd a világszerte zajló turnékon.

A balett felértékelõdésében döntõ szerepet játszottak a korabeli táncvilág 
legtehetségesebb elõadómûvészei, a cári balettiskolából kikerült nagyszerû 
táncosok. Élükön olyan balerinák álltak rövidebb vagy hosszabb ideig, mint 
Tamara Karsavina, a férfi ak közül pedig Vaclav Nizsinszkij és Adolf Bolm. 
Utóbbiak fellépése Párizsban azért is hatott revelációként, mert ott az utolsó 
romantikus balett, a Coppélia négy évtizeddel korábbi bemutatóján is már 
nõ táncolta Ferenc szerepét, hiszen a férfi táncos eddigre eltûnt a nyugat
európai színpadokról. Bolmot a Polovec táncok virtuóz és férfi as harcosaként 
ünnepelték, míg Nizsinszkij A rózsa lelke címszerepében – amelyet egy-egy 
turnén néha a balett idõtartamával azonos hosszúságú tapsorkán követett! –



úgy maradt meg az emlékekben, mint akinek „nem volt súlya, nem volt teste, 
nem volt matéria, csak rózsaillat és illúzió.”5 Nizsinszkij nem csupán a kor
szak legnagyobb virtuóza volt, akinek fenomenálisan magas és hosszan kitar
tott ugrásairól legendák szövõdtek, hanem egy új táncos típus megtestesítõje, 
ezért is válhatott e korszerû balettek kongeniális elõadójává. Kolleganõje, 
Karsavina úgy írja le Nizsinszkijt, mint akinek

csodálatos adottságait azonnal megérezték, amint színpadra lépett, de mégis, 
bizonyos fenntartással fogadták egyéniségét. 'Nem nagyon mutat, sosem lesz 
belõle elsõ osztályú mûvész.' – mondták róla. De a közönség és a cári társulat 
is rosszul mérte fel kivételes tehetségét. Megpróbálták beleszorítani a tökéletes 
férfi táncos elfogadott sémájába, amelyben sohasem derülhetett volna ki, hogy 
mekkora zseni. Csak késõbb, Gyagilev látta meg benne, hogy mire képes, õ mu
tatta meg a világnak és magának a táncosnak, hogy mire is alkalmas igazán. 
Nizsinszkij legjobb tudását elnyomva igyekezett megfelelni a férfi táncos ha
gyományos követelményeinek, amíg Gyagilev varázspálcája meg nem érintette. 
Ekkor derült ki, hogy a kedves, megnyerõ fi ú máza mögött egy egzotikus, vad 
lény rejlik, hogy igazából õ az egyszerû jóképûséget, a hagyományos hétköznapi 
férfi úi méltóságot messze túlszárnyaló démon.6

A nagyszerû orosz táncosok megjelenésén túl a balettek hatásához nagyban 
hozzájárultak a szecesszió színorgiáját és indázó vonalvezetését alkalmazó 
pompázatos díszlet és jelmeztervek (Alekszandr Benois és Léon Bakst mun
kái), és az orosz nemzeti elemekbõl szuverén világot teremtõ, s a szokványos, 
egyenletes táncos lüktetést adó balettzenéktõl eltérõ Sztravinszkij muzsikák, 
a szinte barbár hatású, dinamikus csoportjelenetek, az éteri fi nomságú szó
lók és az érzelmekkel telített kettõsök. Párizs, majd egész Európa – beleértve 
ter mé sze tesen Budapestet is, ahol többször is fellépett a társulat – tombolva 
ünne pel te az oroszokat, s e zajos sikerek nem csupán az Orosz Balett újításai
nak létjogosultságát igazolták, hanem egyben korszerû mûvészetként ismer
ték el az elavultnak tartott balettmûvészetet.

Vaclav Nizsinszkij

Bármennyire meghatározó volt Fokin koreográfusi mûködése, Gyagilev arra 
ösztönözte a táncosként rendkívüli Nizsinszkijt, hogy próbálkozzon a koreog- 
ráfusi munkával is. Vaclav Nizsinszkij (1889-1950) mindössze három balettet 
komponált e világháború elõtti rövid periódusban, ám ezek mindegyikében 
a balettmûvészet olyan radikálisan új megközelítését adta, hogy az õ alkotói 



bemutatkozásától számíthatjuk az Orosz Balett második, kísérleti periódu
sát. S ez azért váratlan fordulat az együttes történetében, mert Nizsinszkij 
– Fokinnal ellentétben, aki az alkotói pályára tudatosan és elmélyülten készülõ 
mûvész volt – csak külsõ ösztönzésre kezdett bele a koreográfusi munkába, s 
bár minden kompozíciójában hûen követte Fokin elveit, eközben számtalan, 
korábban megkérdõjelezhetetlen határt is átlépett. Mert Nizsinszkij mindig 
olyan tárgyat állított színpadra, amelyhez nem állt rendelkezésére megfelelõ 
táncos szókincs, így saját magának kellett új mozgásformákat találnia és ki
találnia. Elsõ darabját, az antikizáló Egy faun délutánját (L' Après-midi d'un 
faune) például nemcsak spicc cipõ nélkül, és paralel lábtartással táncoltatta 
el, ami a görög táncok természetességére hivatkozó Duncan és Fokin elveinek 
együttes hatásáról árulkodik, hanem szögletes kartartású profi lmozgásokat is 
alkalmazott, mintegy a görög frízek plasztikai mintáit követve. Így egyet
len szokványos mozdulat vagy tánclépés, vagyis hagyományosan balettként 
értelmezhetõ mozgássor sem került a koreográfi ába.

Az egyfelvonásos óriási botrányt kavart, de nem a koreográfi a síkszerûvé 
redukált, szokatlan mozgásvilága döbbentette meg a korabeli közönséget, 
hanem a mûvet lezáró, a nemi aktust felidézõ mozdulat, ami e korban szin
te perverznek számított. A Nizsinszkij alakította lényre – amellyel maga a 
dionüszoszi féktelenség jelent meg az eddig Apolló birodalmának számító 
balett birodalomban – így emlékezett az egyik szemtanú: „Az aktja primi
tíven görög-szép, fi atal, amilyen a fi atal állatoké, megfaragott, izmos, feszes 
húsú. Egész lénye csupa szaglászás csupa kóbor nyugtalanság, csupa játékos 
állati kedv és örvendezés – […] boldog, gondtalan, meg-megugró bak, amely 
a földnek él és a fi atal állat párzó mohóságának”.7 Mily messze volt ettõl 
az animális lénytõl Fokin összes baletthõse: a lebegõ-testetlen és nemtelen 
rózsa lelke; az esetlen fehér bohóc, az örök vesztes Petruska; a szilfi dekrõl 
ábrándozó ifjú Költõ! A Faun 1912-es premierje soha nem tapasztalt mó
don meg is osztotta a közönséget, ordítozás, bekiabálások, fütty és hangos 
helyeslés együtt tombolt a nézõtéren. A bemutató másnapján azután Párizs 
egyik bálványa, August Rodin foglalt állást Nizsinszkij újító mûve mellett, s 
ettõl kezdve a Faun nem csupán botránydarabja, hanem egyik névjegye lett 
a társulatnak. A viharos fogadtatás, a hangos sajtópolémia és az így felkor
bácsolt érdeklõdés nagyon is jókor jött az együttesnek, hiszen éppen hátat 
fordítottak a cári udvar év közbeni biztonságának. Otthon ugyanis, a cári 
színházban semmi nem változott: év közben õk ugyanolyan udvari mûvészek 
voltak, ugyanolyan feladatok és követelmények között éltek, mint a világhírt 
jelentõ párizsi és más európai turnék elõtt. Ehhez kötõdött, hogy Nizsinszkijt 
1911-ben egy fegyelmezetlenség miatt kidobták a cári színházból. Pontosab
ban az történt, hogy egy Giselle elõadáson Nizsinszkij 



a Benois tervezte kosztümöt vette fel, ami egy alsónadrág-félébõl és egy rövid 
zekébõl állt, s nem volt hajlandó a szokásos nadrágot felvenni. Kicsit össze is vi
tatkozott ezen az elõadást felügyelõ cári alkalmazottal, de a függöny néhány pil
lanat múlva már fel is ment. Nem tudom, hogy Nizsinszkij engedetlensége miatt 
döntött-e úgy az igazgatóság, ahogy döntött, vagy a pletykáknak volt igaza, ami 
azt suttogta, hogy az elõadáson jelen lévõ Özvegy Cárnénak nem tetszett a jel
mez, mindenesetre másnap Nizsinszkijt felszólították, adja be a felmondását.8

– írta le a történteket Karsavina, aki ezen az elõadáson Nizsinszkij part
nere volt. Nizsinszkij tehát végleg távozott a cári színháztól, s ettõl kezdve 
Gyagilev rá és a függetlenséget vállaló többi táncosra építette együttesét, 
amelyik most már nem csupán nyaranta turnézott Nyugat-Európában, ha
nem folyamatosan. Ezzel a balett történet elsõ független együttesévé vált, 
amelyik – Gyagilev zsenialitásának köszönhetõen – a szponzorációból és a 
bevételekbõl tartotta fenn magát egészen Gyagilev haláláig.

A következõ Nizsinszkij koreográfi a, a Játékok (Jeux) – ismét Debussy imp
resszionista muzsikájára – kevésbé volt botrányos-sikeres, holott Nizsinszkij 
ebben is szokatlanul merésznek bizonyult. Elsõként vitt ugyanis kortárs té
mát, mindennapi szereplõket – egy teniszparti enyelgõ fi ataljait – és sportra 
utaló mozgásokat balett színpadra. A Tavaszi áldozat (Sacre du printemps) 
azután részben témája – alcíme szerint: Jelenetek a pogány Oroszországból –, 
részben Sztravinszkij minden korábbi balettzenétõl különbözõ, ritmikailag 
szinte tobzódó muzsikája miatt megoldhatatlan feladat elé állította a kore
ográfust. Mert sem õ, sem pedig az egyszerû balett kísérõzenéken felnõtt, 
szimmetrikus zenei építkezéshez szokott együttes nem volt felkészülve Sztra
vinszkij rendkívül bonyolult partitúrájának értelmezésére. Gyagilev ezért 
Dalcroze egyik növendékét, Marie Rambertet szerzõdtette a nehéz ritmikai 
képletek megértetéséhez és táncba ültetéséhez. A szövegkönyv szerinti õsi 
pogány rítus – az élet, a föld, az újjászületés megszentelése emberáldozattal – 
megjelenítése táncnyelvi szempontból sem kínált támpontokat, hiszen nem 
állt Nizsinszkij rendelkezésére semmiféle õsi, a témához illeszthetõ mozgás
anyag. Ehhez a témához sem az általa birtokolt akadémikus szókincsbõl, sem 
a folklórhoz némileg közelebb álló, de esztétikailag a baletthez adaptált ré
gebbi vagy akár újabb karaktertáncokból nem meríthetett inspirációt.

Így aztán egy általa elképzelt „primitív” mozgásnyelvet próbált kialakítani 
csoszogásokból, dobogásokból, apró felugrásokból, a csoportok és tömbök 
ellenmozgásából, s mindezt párhuzamos – néha kifejezetten befelé fordított – 
lábfejjel kérte táncosaitól. Ez a koreográfi ája is heves elutasítást váltott ki, 
amelyhez hozzájárult Sztravinszkij muzsikája, amelyet a kor inkább „zajnak” 
s nem zenének értelmezett, s akadt olyan zenekar, amelyik nem is vállalko- 



zott a partitúra megszólaltatására. A Sacre bemutatóját is hatalmas botrány 
kísérte, amelyet számos kortárs örökített meg. Maga Sztravinszkij így írta le 
emlékeit:

A színpadi elõadásra vonatkozóan nem mondhatok ítéletet, mert az elõjáték elsõ 
ütemeinél, amikor a nevetés és a gúnyos kiáltozás kitört, otthagytam a nézõteret. 
Fel voltam háborodva. Az eleinte még szórványos tüntetések hamarosan elha
rapóztak, ellentüntetéseket váltottak ki, s így hamarosan borzasztó zenebona 
támadt. Egész elõadás alatt a kulisszák mögött maradtam Nizsinszkij mellett. 
Széken állva, tele torokból kiabált a táncosok felé: 'tizenhat, tizenhét, tizennyolc' 
(ezekkel a számokkal diktálta a taktust). Szegény táncosok persze nem hallották a 
nézõtéren kitört izgalom meg a saját lábdobogásuk miatt. A tajtékzó Nizsinszkijt 
ruhájánál fogva kellett féken tartanom, mert minden pillanatban képes lett volna 
a színpadra rohanni, hogy botrányt csináljon. Gyagilev véget akart vetni a tom- 
bolásnak, ezért hol úgy rendelkezett, hogy gyújtsanak világosságot a nézõtéren, 
hol meg úgy, hogy oltsák el.9

Az utazó együttes életét átszõtte a mûvészek meglehetõsen viharos és bo
nyolult magánéleti kapcsolatrendszere. Ezekben a legnagyobb problémát 
Gyagilev és Nizsinszkij szoros érzelmi kapcsolata okozta, amely hozzájárult 
ahhoz, hogy Gyagilev feltétlen bízzon Nizsinszkij koreográfusi tehetségében. 
Ez elõször Fokin sértõdött távozásához vezetett. Amikor pedig Nizsinszkij 
váratlanul összeházasodott az együttes dél-amerikai turnéjára szerzõdtetett, 
a karban táncoló magyar Pulszky Romolával, ez döntõ változást hozott a 
társulat életébe, Nizsinszkij számára pedig végzetesnek bizonyult. Gyagilev 
ugyanis többé nem tartott igényt sztártáncosa közremûködésére, így 1913 
õszére Gyagilev és együttese koreográfus és vezetõ férfi táncos nélkül ma
radt. Gyagilev ekkor hazatért Oroszországba, s egy új tehetséget hozott az 
együtteshez.

Leonide Massine

A fi atal Leonid Massine-nak (1895-1979) táncosként Nizsinszkij hiányát 
kellett pótolnia, hiszen új mûvek – mint például Richard Strauss eredetileg 
Nizsinszkijre elképzelt József legendája – és lekötött turnék álltak az együttes 
elõtt. Gyagilev ezért e baletthez visszahívta Fokint a társulathoz. Hamarosan 
azonban Massine-t is koreografálásra ösztönözte, így biztosítva az együttes 
további mûködését. Nizsinszkij sorsa azonban örökre megpecsételõdött, hi
szen számára már nem volt visszaút a cári baletthez, más kvalitásos együt- 



tes pedig egyszerûen nem létezett ezekben az években. A hamarosan kitörõ 
I. világháború alatt pedig végleg Budapesten ragadt, ahol a családjával élt. 
Egy amerikai turnén még egyszer csatlakozott az Orosz Baletthez, majd sa
ját együttes alapításával is próbálkozott, koreografált is, de a háború végére 
mentális állapota annyira leromlott, hogy az életébõl hátralévõ évtizedeket 
elborult elmével, különbözõ szanatóriumokban, állandó orvosi felügyelet 
alatt töltötte.

Massine 1917-ben a Jean Cocteau által írt Parádét (Parade) vitte színre. 
Cocteau ekkoriban már megkapta Gyagilevtõl a híressé vált felszólítást: 
„Hökkentsen meg! Magától azt várom, hogy döbbentsen meg!”10, s a költõ 
új balettje már ennek a várakozásnak a jegyében fogant. Cocteau fûszeres, 
titokzatos és keletiesen barbár balettmese helyett „ballet realiste”-et írt, va
gyis kortársi, modern és nagyvárosi, harsány cirkuszi számokat rendezett 
egymás mellé. A balettnek nem volt története, az epizódok – a Kínai varázsló, 
az Amerikai kislány és az Akrobata pár tánca – a music-hallok zárt számait 
idézték fel. A három jelenetet a modern világ vásári kikiáltói, a menedzserek 
vezették be: a párizsi és az amerikai menedzser a Picasso által tervezett há
rom méter magas, az egész testet beburkoló és megnövelõ kubusokban, ha
talmas marionettként lépdelt, míg a harmadik epizód elõtti bevezetõ táncot 
egy Ló-fi gura ropta vidáman. Satie zenéje is telítve volt a korabeli divatos 
társastáncok – a cake-walk és a ragtime – ritmusaival, de emellett a reális 
élet, a nagyváros zajai is beszûrõdtek a muzsikába: írógépkattogás és autó
duda, pisztolylövés és sziréna kísérte az Amerikai kislány táncát. Massine 
pedig – alkalmazkodva a szokatlan és új szcenikai és hangzó közeghez – az 
általa ismert mozgásanyagot deformálta. A Parade ismét fordulópontot jelen
tett az Orosz Balett történetében, s nem csupán azért, mert e mûvel Cocteau 
„a színház megújítását tûzte ki céljának”,11 hanem mert az együttes elõször 
dolgozott együtt – természetesen Massine és a táncosok kivételével – csupa 
nyugat-európai kortárs mûvésszel.

Az egyfelvonásos így az Orosz Balett nemzetközivé válásának elsõ állomá
sa, és egyben egy újfajta színházi komplexitás felé tett elsõ lépés volt, amelyet 
a kortársak közül Apollinaire értékelt a legnagyobbra. Szerinte Picasso és 
Massine

valósították meg elõször tökéletesen festészet és tánc – a plasztikus és a mimikus 
mûvészet – egyesítését, ami megelõlegzi egy még összetettebb mûvészet eljöve
telét. Ez az új egység – ami eleddig csupán a díszlet és a jelmez, illetve a tánc 
felszínes kapcsolatát jelentette – a Parádéban egyfajta szuperrealizmussá (sur- 
realisme) növekedett. És úgy látom, ez csak a kezdõ pontja annak a folyamatnak, 
amiben az 'új szellem' manifesztálódik.12



Massine alkotói habitusához azonban közelebb állt a fokini utat folytató 
karakterbalettek mûfaja, azok az egyfelvonásosok, amelyekbõl már hiány
zott az akadémikus szókincs. Legsikeresebb egyfelvonásosa e mûfajban 
A háromszögletû kalap (Le Tricorne) volt, amely a saját maga által felkutatott 
spanyol kávéházi és néptáncokat egybefûzve távolodott el a balettek felis- 
merhetetlenségig stilizált és uniformizált spanyol karaktertáncaitól. A ko
reográfust egy híres fl amenco táncos, Felix táncai inspirálták. A balett nõi 
fõszerepét táncoló Karsavina össze is vetette a kétféle táncfelfogást:

az orosz színpadokon mi többnyire balettesre stilizált spanyol táncokat táncol
tunk. Kissé édeskésen adtuk elõ ezeket, de azért úgy hittük, bennük van a spa
nyol néptáncok lényege. Az Orosz Balett spanyolországi évada alatt azonban 
Massine Félixtõl, a spanyol nemzeti táncok legjobb szakértõjétõl vett órákat. 
Sõt, át is hozatta Félixet Londonba, hogy továbbra is tanulhasson tõle. Gyagilev 
úgy gondolta, én is meríthetek belõle az új szerepemhez, ezért elvitt engem is a 
Savoy-ba, ahol Félix táncolt, hogy nézzem meg. [...] A csodálattól káprázó sze
mekkel, lélegzetemet is visszafojtva néztem látszólagos visszafogottságát, amely
nek mélyén érezhetõen vadul tomboltak az ösztönök. [...] Teljesen magával ra
gadott. [...] Valami olyasmit éreztem, mint amikor otthon a mi valamelyik híres 
cigányénekesünket hallgattam. Belõlük is a vadság és az elvágyódás áradt.13

Massine ebben az 1919-ben bemutatott balettben vidám szerelmi történetet 
skiccelt fel Manuel de Falla spanyolos koloritot árasztó muzsikájára. A kü
lönféle spanyol táncok lendületes színre vitele mellett a koreográfus a színé
szi játékban is újat hozott: a balettekben szokványos arcjáték és gesztusvilág 
helyett groteszk-karikírozó mozgásokkal és felnagyított mimikával jellemezte 
a balettkomédia öreg és nevetséges hõsét, a lóvá tett Kormányzót, s ezzel el
indította a groteszknek nevezett elõadói stílus térhódítását, amelynek késõbb 
egyik legkiválóbb mûvelõje – táncosként és koreográfusként is – a Massine 
nyomdokain járó Harangozó Gyula lett.

Az I. világháború éveiben kisebb-nagyobb megszakításokkal, de azért 
mûködött az Orosz Balett. Járták a világot, bemutatókat tartottak, de az 
1917/18-as oroszországi politikai események után az anyagi források felkuta
tásának otthoni lehetõsége véglegesen lezárult. Ettõl kezdve Gyagilev csak az 
orosz emigránsok és a nyugat-európai arisztokrácia támogatására számítha
tott, és a társulat egyre nehezebben kaphatott mûvészi utánpótlást is Orosz
országból. Gyagilev ezért részben az ugyancsak orosz iskolát jelentõ lengyel 
táncosok közül verbuválta új táncosait, majd a húszas évektõl nyugat-európai 
mûvészeket is – mint Markova és Dolin vagy De Valois – felvett a társulatá
ba. 1924-ben aztán még egy orosz táncosokból álló apró együttes csatlako- 



zott az Orosz Baletthez, élükön a szovjet-orosz avantgárdba már belekóstolt 
Georgij Balancsivadzéval, azaz George Balanchine-nal.

Az ingatag anyagi bázison álló Gyagilev társulatnak a húszas évek közepén 
már több komoly vetélytársa akadt. (Pavlova társulata, az Orosz Balettbõl 
kivált Ida Rubinstein együttese és a Svéd Balett.) Ez a többféle – és ráadá
sul egytõl-egyig biztos anyagi háttérrel rendelkezõ – mûvészi konkurencia új 
helyzetet teremtett, s arra ösztönözte Gyagilevet, hogy két irányba lépjen to
vább. Egyrészt megkísérelte káprázatos kiállításban – a zenét áthangszerelve, 
a táncokat pedig átkoreografáltatva – színre vinni a Csipkerózsikát, Petipa 
klasszicizmusának legtisztább ékkövét, ám e monumentális és különösen drá
ga kalandja egész vállalkozását anyagi csõdbe sodorta. Gyagilev ugyanekkor 
Cocteau-n keresztül nyugat-európai zeneszerzõket és képzõmûvészeket vont 
be az együttes munkájába, Boris Kochno révén pedig az orosz futuristákkal 
és konstruktivistákkal épített ki kapcsolatot. S bízott az új orosz zene egyik 
fi atal tehetségében, Szergej Prokofjevben is, akinek több megbízást adott. 
Így született meg 1927-ben az orosz forradalom és az új orosz mûvészet 
elõtt tisztelegõ Acéltánc (Le pas d'acier), amelyhez szcenikusnak – miután 
Gyagilevnek sem rendezõt (Tairovot), sem koreográfust (Golejzovszkijt) 
nem sikerült leszerzõdtetnie a Szovjetunióból – Tairov tervezõjét, Georgij 
Jakulovot nyerte meg. Ez a balett sem történetet mesélt el, hanem zárt szá
mokból állt – például: A gyár, A kalapácsok –, s ezekben a fi atal szovjet tár
sadalom élete és jellegzetes fi gurái, mint a feketézõk, komisszárok, cigaretta
üzérek, csencselõk, matrózok, munkások jelentek meg, majd a második kép 
az új gépi világ apoteózisával zárult.

Gyagilev, bár elsõ kézbõl nem ismerhette, s így át sem vehette a forrada
lom utáni szovjet avantgárd eredményeit, ebben a balettben mégis refl ektálni 
próbált az „otthoni” változásokra, és az általa távolról csodált új mûvészetre. 
A balett koreográfi áját Massine-ra bízta, aki már évek óta a Gyagilev társu
lattól függetlenül is dolgozott, s csak idõrõl-idõre tért vissza az Orosz Balett
hez. Massine ehhez a baletthez a gépek mechanikus mozgásait utánzó, ezért 
a testrészeket izoláló mozdulatokat talált ki, s e mozdulatokat érzelmektõl 
mentesen, egyre csak ismételtette a záró jelenetben, ahol e mozgások és per
sze a hatalmas kalapácsok, „a ritmikus erõ és a gépek szépségének tökéletes 
benyomását keltették.”14



Bronislava Nijinska

Az Orosz Balett középsõ, sokféle mûvészi lehetõséget kipróbáló másfél év
tizedében, az állandó koreográfus helyét a húszas évek közepétõl Bronislava 
Nijinska (1891-1972) foglalta el. Nizsinszkij húga korábban táncolt az együt
tesben, és bátyja mellett asszisztens is volt, így Nizsinszkij sok koreográfi ai öt
letét rajta és vele próbálta ki. Az együttest azonban már Nizsinszkij távozása 
elõtt elhagyta, Kijevben lett balerina, ahol saját stúdiót is vezetett. Ekkoriban 
született koreográfi áin erõteljes nyomot hagyott a korabeli új tánc. „Nijinska 
tulajdonképpen már ekkor elkezdett kísérletezni a klasszikus lépésanyaggal, 
már akkor hajlította, törte és en dedans adatta elõ a lépéseket.”15 S bár õ nem 
jutott el a balettnyelv tagadásáig, mint a bátyja, viszont Massine-nal ellentét
ben, aki a karaktertáncok komponálásában érezte elemében magát, Nijinska 
a kor dinamizmusát képviselõ akrobatikus és sportos elemekkel bõvítette 
balettjeinek szókincsét. A gimnasztikus és mozgáskórusokkal kísérletezõ 
törekvések hatása tetten érhetõ nála abban, ahogyan például már ismét az 
Orosz Balettnél a teret kezelte. Az 1923-as Menyegzõben (Les Noces) a férfi 
és nõi csoportokat nagy és egységes, unisono mozgású tömbökbe rendezte. 
Ez az egyfelvonásos a folklór ihlette balettek idilli szemléletétõl eltérõen nem 
idealizált, vidámnak képzelt népies esküvõt rajzolt a színpadra, hanem egy 
szinte brutális és komor rítust, olyan barbár szertartást, amelyben az egyén – 
maga a jegyespár – szinte elvész. A mindvégig szeparált nõi és férfi csoportok 
architektonikus elrendezésében, az utolsó jelenet kétszintes tagoltságában, a 
táncok tiszta geometrikus vonalaiban nyoma sem volt a balett színpadok
ról ismerõs szépségnek. S bár Nijinska használt spicc-cipõt és -technikát, a 
táncosnõk paralel lábtartása e balettõl örökölt eszközt is új módon láttatta, 
hiszen mindez a legkevésbé sem a földtõl való elemelkedésre szolgált.

Nijinska a húszas években rohamosan terjedõ jazz muzsika ritmusaira is 
refl ektált balettjeiben, amikor kortársai mondén világát jelenítette meg az 
1924-ben készült Szarvasünõkben (Les Biches). E mûbõl hiányzott a narráció, 
de a balett koreográfi ai és képi világa a zárt számok sorozatában is képes 
volt olyan atmoszférát teremteni, amelyben a nézõk saját korukra ismertek. 
A balettben egy-egy divatos társadalmi típus jelent meg, mindenekelõtt a 
modern – független, partikra járó, cigarettázó és sportoló, a hagyományos 
nõi szerepekre fi ttyet hányó – nõ. A szintén 1924-es A kék vonat (Le Train 
bleu) is kortárs miliõt festett, amikor a tengerparti plázsok vidám és tét nél
küli fl örtjeit idézte meg. Ennek a vidám „operette dansée”-nak a színpadán 
is kortársi és köznapi hõsök kavarogtak, a divatos strandok magamutogató 
testbajnokai és nõi szépségei, golf és teniszjátékosok, úszóbajnokok és selyem- 
fi úk. Nijinska – nem mellesleg a XX. századi balett elsõ koreográfusnõje – e 



gyengéd szatírában az akadémikus balett lépéseit átszõtte akrobatikával és 
divatos társastáncokkal, és olyan sportok mozgáskincsének sûrítményét is 
beleillesztette a balettszótárba – mint a tenisz, a golf és az úszás –, melyeket 
a kor a divatos testkultúra részének tekintett, és amelyekkel már Nizsinszkij 
is kísérletezett a Jeux-ben.

Ennél is fontosabb azonban a klasszikus lépés- és formakincs tökéletesen új al
kalmazása Nijinskánál. Bár a klasszikusból indul ki, az új port de bras-kal, a pas 
de bourrée új formájával, az épaulement és a könyökben szögletesen hajlított kar 
újszerû alkalmazásával, a felsõtestnek a lábéhoz viszonyított aszinkron mozgá
sával nemcsak új formákat vezetett be, hanem a klasszikus technika számára a 
nagyobb kifejezõerõ és a formagazdagság új útjait nyitotta meg. Nijinska ily mó
don az elsõ koreográfus, aki tudatosan felhasználta a klasszikát, de azt egészen 
új megvilágításban látta.16

A Rómeó és Júlia (1926) nem táncnyelvében, hanem dramaturgiájában hozott 
újat. E mûben Nijinska – és társkoreográfusa, Balanchine – olyan dramatur
giai megoldást választott, amely ekkoriban a táncszínpadon még szokatlan 
volt. A történet ugyanis egy próbateremben, majd a színpadi próbán játszó
dott, így a szereplõk civil és színpadi léte, „valóság” és „fi kció” vidáman 
ütközött egymással, miközben a színházi illúzió is folyamatosan leleplezte 
önmagát. A romantikus balettek paródiáját nyújtó mû zárójelenetében aztán 
a két fõszereplõ a várható taps elõl egy repülõgépen „menekült el”.

George Balanchine

Nijinska, ahogy Massine is, többször eltávozott a társulattól, de aztán Gyagilev 
újabb munkákkal bízta meg, hiszen hozzájuk hasonló alkotói tehetségre egy 
ideig nem bukkant a táncosai között. Miután azonban nyilvánvaló lett a fi a
tal George Balanchine (1904-1983) koreográfusi talentuma, Gyagilev több 
lehetõséget adott neki. Így az együttes mûködésének utolsó két évében a tár
sulati munka új mûvészi irányt ígért: bemutatták ugyanis Sztravinszkijtól az 
Apollon Musagète-t (1928). Az Apolló megformálásakor Balanchine visszatért 
a Fokin reformjait megelõzõ, s a Petipa életmûben mindvégig jelen lévõ ko- 
reográfi ai ideálhoz: a zene, a táncos és a tánc olyan hármasságához, amely 
majdhogynem nélkülözte az irodalmiasságot, a drámaiságot és a teatralitást. 
Sztravinszkij szándéka is – visszaemlékezései szerint – hasonló volt, amikor a 
washingtoni Kongresszusi Könyvtár felkérésére a zenét megkomponálta: 



Amikor a klasszikus tánc szép vonalvezetésének csodálójaként ilyesfajta balettrõl 
álmodoztam, elsõsorban valami olyanra gondoltam, amit 'ballet blanc'-nak, 'fe
hér balettnek' szoktak nevezni, s amelyben – a véleményem szerint – ennek a 
mûvészetnek a lényege teljes tisztaságában mutatkozik meg. Csodálatos frisses
séget látok benne, ami abból származik, hogy mellõz minden tarka cifraságot, 
és fölösleges díszt. A balettnek ez a tulajdonsága indított arra, hogy ugyanilyen 
jellegû zenét komponáljak […] Apollon Muszagetészt választottam témául, va
gyis a múzsák vezérét és mûvészetük ihletõjét. A múzsák számát háromra csök
kentettem, Kalliopét, Polühümniát és Terpszikhorét választva ki közülük, mint 
akik leginkább képviselik a koreografi kus mûvészeteket. Kalliopé, aki viasztáblát 
és stílust kap Apollontól, a költészetet és a ritmust személyesíti meg. Polühümnia 
szájára tett ujjával a mimikát jelenti. Cassiodorus így ír róla: – 'Úgy mondják, 
hogy az ékesszóló kezek, a sokatmondó csönd, a gesztusok beszéde Polühümnia 
múzsa találmányai; ezekkel akarta megmutatni, hogy az ember beszéd nélkül is 
ki tudja fejezni, amit akar.' – Terpszikhoré pedig, aki egyesíti magában a költé
szet ritmusát és a gesztusok ékesszólását, a táncot hozza a világnak, s a múzsák 
közül övé lesz a díszhely Muszagétesz [vagyis Apollón] oldalán.17

Balanchine nem tiszta táncot komponált, hiszen ábrázolta Létó szülési kín
jait, Apolló születését, és találkozását a három múzsával, akik nem csupán 
attribútumaikkal vonultak fel, hanem meg is jelenítették az általuk pártfogolt 
mûvészeteket. Ám ez a balett a színházi ábrázolás felszíne mögött mégis
csak elsõsorban a táncról – a vonalak szépségérõl és harmóniájáról – szólt: a 
három múzsa és az isteni ifjú fenséges variációiról, Apolló és Terpszikhoré 
játékos-lírai kettõsérõl, és az átszellemült codáról. S azzal, hogy Balanchine a 
koreografálás középpontjába magát a balettet állította, mintegy rehabilitálta 
Petipa táncfelfogását és klasszicizmusát. Balanchine azonban vérbeli kortárs 
alkotó volt, aki a klasszikus görög téma és a balett akadémikus nyelve ellenére 
sem visszafelé lépett. Neoklasszikus balettjébe szervesen beépítette a korabeli 
jazz ritmusait és a csípõket is megmozdító mozgáselemeit, valamint az orosz 
néptáncok karok alatt bujkálós formai játékait. Az az elgondolása pedig, hogy 
a tánc – a zenével egybeforrva – önmagában is érték a színpadon, éppen a ko
rabeli modern táncosok gondolkodásmódhoz állt közel, nem pedig a balettet 
mindenekelõtt összmûvészetként értelmezõ gyagilevi esztétikához.

Balanchine teátrális és drámai mûveket is komponált az Orosz Balettnél. 
1927-ben A macska (La Chatte) címû kísérleti darabban – amelynek látvány
világát Naum Gabo és Anton Pevsner tervezte – a táncosok hagyományos jel
mezek helyett mobil térplasztikára emlékeztetõ, áttetszõ építményeket hord
tak, amelyek radikálisan redukálták a koreográfusi és elõadói lehetõségeket. 
A Prokofjev zenéjére tervezett, bibliai történetet felidézõ A tékozló fi ú moz- 



gásvilágán és gesztusain a korabeli expresszionista tánc hagyott nyomot. 
Balanchine mûvei tehát a folytatás többféle lehetõségét ígérték, ám a Le Fils 
prodigue az együttes utolsó bemutatója lett, mert az 1929-es évad lezárulta 
után többé nem kerül sor újabb szezonra. Ez év augusztusában Gyagilev vá
ratlanul elhunyt, és halálával lezárult az Orosz Balett rendkívül sokrétû két 
évtizedes mûködése. A táncosok és koreográfusok szétszóródtak a világban, 
s magukkal vitték az Orosz Balett mûvészi hagyatékát.

Az Orosz Balett riválisai

A Svéd Balett

Az Orosz Balett számára – ha rövid ideig is, de – valódi mûvészi konkurenci
át jelentett az I. világháború utáni fél évtizedben a Párizsban mûködõ Ballets 
Suédois. A svéd és dán táncosokból szervezõdõ társulat az elsõ volt, amelyik 
vállaltan nemzeti karakterû kívánt lenni az oroszok ellenében. A mindössze 
öt évig, 1920 és 1925 között mûködõ együttest Rolf de Maré (1898-1964) ala
pította, aki Fokin egyik segítõje volt, amikor a koreográfus a forradalom után 
végleg elhagyta Oroszországot. S bár csodálta az akkoriban már világhírû 
alkotó tehetségét és mûveit, amikor Fokin egy turnézó együttest szervezett, 
De Maréban új ötlet merült fel, s arra jutott, hogy a skandináv táncosok, ha 
nem egy „orosz” együttesbe szerzõdnének, hanem saját társulatot alakítaná
nak, akkor ebben a skandináv szellemet és kultúrát képviselhetnék. Ehhez az 
elképzeléséhez svéd táncosokra és koreográfusra volt szüksége, így talált rá 
Fokin egyik svéd tanítványára, Jean Börlinre (1893-1930), akit elõször 1920- 
ban egy szólóesttel mutatott be Párizsnak.

Börlin alkotóként Fokin esztétikai felfogását követve komponálta meg szó
lóit. Hét mûvet tartalmazó elsõ tánckoncertjének mûsora azonban azt bizo
nyította, hogy a baletten kívüli új impulzusokat is magába szívta, mialatt erre 
a bemutatkozásra készülve egy éven át sokfelé utazgatott és tanult. Mûsorán 
szerepelt például egy Sziámi tánc (Danse Siamoise), amely olyan õsi forrásból 
merített, amely a balett színpadon korábban elképzelhetetlen volt. A sziámi 
rituális táncok ihlette darabra hatottak a modern táncosok keleti kultúrákra 
utaló szólói, de ennél fontosabb, hogy Börlin autentikus forrásból dolgozott: 
De Maré Bangkokban fi lmre vett udvari táncokat, és Börlin ezek alapján ala
kította ki saját szólóját. A fi atal táncos még két olyan szólót adott elõ, amely
nek szintén nem volt elõzménye a balett színpadokon: a Néger szobor (Sculpture 
nègre) motívumkincse az afrikai szobrok nyers vonalait, szögletességét hozta 
be a harmonikus mozgással azonosított balett színpadra. A dervisek rituális, 



monoton, egyetlen motívumra korlátozódó tánca pedig, amelyet Dervis címen 
mutatott be, rajta kívül ekkoriban még csak Lábán érdeklõdését keltette fel.

Börlin sikeres debütálása után, 1920 õszén már az új társulat is bemu
tatkozott Párizsban. S miután az együttesnek mindvégig Börlin maradt az 
egyetlen koreográfusa, a repertoár a szólóesten felvázolt esztétikai irányt kö
vetve alakult ki. Mûsoruk egyik rétege karaktertáncok és népszokások feldol
gozása volt, középpontban természetesen a svéd folklórral. Az elsõ program 
egyik legnagyobb sikerét a Balga szüzek (Les Vierges folles) címû egyfelvoná- 
sos hozta. A balettet, amelyben megmutatkozott Börlin fi nom, iróniától sem 
mentes humora, XIX. századi svéd naiv festõk képei ihlettek. Az Ibéria és a 
Szentivánéj (La Nuit de Saint-Jean) Fokin elképzeléseinek hatását mutatta. 
Elõbbiben Börlin spanyol táncok stilizált sorozatát állította színpadra, utóbbi 
pedig svéd táncokra épülõ karakterbalett volt. Az Orosz Balett hatása érhetõ 
tetten a Jeux új változatán, bár Börlin soha nem láthatta Nizsinszkij eredeti
jét, így mûve önálló munkának tekinthetõ.

A Svéd Balett bemutatkozó repertoárjának másik rétege olyan mûveket 
hozott, amelyek lényegesen eltértek az Orosz Balett esztétikájától. Börlin 
ugyanis olyan expresszivitással élt, amely még az Orosz Balettõl is teljesen 
idegen volt. A svéd Lagerkvist motívumaira épülõ Tébolyda (Maison de fous) 
címû mûvében

olyan lényekkel népesített be a színpadát, akik mindegyike – igen változatosan – 
az õrület valamely sajátos formáját fejezte ki. E rettentõen zavart alakokat vad 
szenvedélyek gyötörték, néma gesztusokkal fejezték ki fájdalmukat és agresszi
ójukat. [...] Minden szerep egyénített volt, minden fi gurát a saját külön torzsága 
jellemzett. Valamennyi szereplõ belsõ drámája egyszerre volt egymás mellé téve 
a színpadon – mindenkié egy a többiek között. A nézõ fi gyelme ezért megoszlott, 
egyszerre kellett a színpad különbözõ pontjaira fi gyelnie, ahol annyi mini-drá
ma játszódott le, ahány fi gura volt a színen.18

Ez a balett totális bukás volt, mert a korabeli kritika szerint „[h]a a tánc 
nem akar gyönyörû ritmusokat mutatni nekünk, ugyan mi egyebet keresnénk 
benne? Ezt a szabályt az Orosz Balett még legrosszabb balettjeiben sem szeg
te meg.”19 Az élet sötét oldalának – a szenvedés és szenvedély – ábrázolását a 
közönség ekkoriban legfeljebb a kifejezõ táncosoktól fogadta el. Ennek az új 
irányzatnak azonban, miután német nyelvterületre korlátozódott, Párizsban 
egyáltalán nem alakult ki bázisa és közönsége. Börlin másik expresszionista 
mûvét, az El Grecot viszont nem utasította el a közönség, mert ezt a mûsorfüzet 
„pantomimes jelenetnek” nevezte, így sem a nézõknek, sem a kritikának nem 
kellett balettként értelmeznie a mûvet. Börlin a szenvedélyes toledói mester 



fi guráit megidézve szinte el sem mozdította alakjait a helyükrõl: a karjuk, a 
fejük és törzsük mozgott, s nem a lábuk, vagyis a vívódást és a fájdalmakat 
nem a stilizált tánc, hanem a kifejezõ mozgás közölte.

Az együttes 1921-tõl nemcsak svéd, hanem francia zeneszerzõkkel és 
képzõmûvészekkel is dolgozott. Börlin megkoreografálta például Debussy 
méltatlanul elfeledett balettjét, a Játékdobozt (La Boîte à Joujoux), amelyben 
Hallé kubista bábuihoz illõ szögletes mozdulatokkal keltette életre a humoros 
kis mese fi guráit. Claudel korábban, még Nizsinszkij ihletésére írt darabjá
nak a bemutatása is Börlin nevéhez fûzõdik. Az ember és vágya (L'Homme et 
son désir) a költõ szándéka szerint vers volt, mozgásba komponálva. A szo
katlan mûfajú darab színreviteléhez négyszintes színpadot építettek, s a tánc 
ezen a négy szinten egyszerre zajlott. Az osztott színpad egyszerre mutatta 
a helleraui kísérletek hatását és a középkori misztériumjátékok térszerkeze
tét. Az Embert, akit földi élete során szerzett tapasztalatai tesznek valóban 
emberré, maga Börlin táncolta, s ezúttal mind elõadóként, mind pedig ko
reográfusként lenyûgözte a közönséget. Most már nem kifogásolták expresz- 
szionizmusát. Sõt! Azt írták róla: „Az a felfogás tükrözõdik benne, hogy a 
táncnak is ugyanaz a célja, mint a többi mûvészetnek: az expresszió, és hogy 
nem csupán az arc, hanem az egész emberi test – amikor táncol, döntést hoz 
és szárnyra kel – képes megjeleníteni a lelket.”20 A párizsi közönség azt sem 
kifogásolta, hogy Börlin az Embert „meztelenül”, egész testét sárgára festve, 
s így alig látható, pici ágyékkötõben táncolta el. A jelmez ilyen redukciója, a 
táncos testének mûvészi manifesztációja a táncszínpadon ekkor már elfoga
dott volt, bár Börlin elõtt csak az új tánc hullámok táncosnõi élhettek ezzel az 
eszközzel, míg ugyanez férfi táncos esetében eddig elképzelhetetlen volt.

Claudel mellett Börlin Cocteau-val is együttmûködött, így bekapcsoló
dott azokba a kísérletekbe, amelyek a cirkusz és a varieté eszköztárával kí
vánták megújítani a színházmûvészetet. Így került sor ugyancsak 1921-ben 
Az Eiffel torony násznépe (Les Mairés de la Tour Eiffel) címû dadaista kísérlet
re, amelyben a zenei anyagot a Hatok – Durey kivételével –, Auric, Honegger, 
Milhaud, Poulenc és Tailleferre írták. A groteszk és sztereotip alakokat fel
vonultató mûben a táncosok testét maszk és hatalmas jelmezek fedték, így 
mozgásuk mechanikussága, darabossága távol állt attól, amit a kor – ahogyan 
majd a Bauhaus balettjeit – egyáltalán táncként értelmezett. Ám éppen ezzel 
a groteszk, szatirikus és parodisztikus jellegével illett legjobban ahhoz a szán
dékolt banalitáshoz és hétköznapisághoz, amit Cocteau szövege képviselt. 
A szöveget egyébként két – a nézõk elõl elrejtett – színész óriási gramofontöl
csérekbe harsogta, így kommentálva a szereplõk mozgását és cselekedeteit, 
melyet Milhaud így foglalt össze:



Egy frissen megesküdött fi atal pár szüleik és öreg barátjuk, egy tábornok kísére
tében bukkan fel az Eiffel torony elsõ emeletén, hogy az esküvõt megünnepelje. 
Valamennyien leülnek a terített asztalhoz, és az öreg tábornok köszöntõt mond 
pantomimben. Az esküvõi lakomát szeretnék lefényképezni. De valahányszor el
hangzik a végzetes mondat, hogy: itt repül a kismadár!, valahonnan elõugrik egy 
váratlan fi gura. Vagy a trouville-i fürdõ lány, vagy a Táviratok (hiszen amióta 
felszerelték rá az antennát, az Eiffel torony maga a Telegráf hölgy), végül még 
egy oroszlán is elõkerül, és felfalja a tábornokot. De ez még csak a kezdet, ez a 
szerencsétlen esküvõi bankett egyre rosszabb lesz.21

Cocteau úgy próbálta meghatározni a produkció mûfaját, hogy az: „Balett? 
Nem. Darab? Nem. Revü? Nem. Tragédia? Nem. Inkább egyfajta titkos há
zasság az antik tragédia és a szilveszteri revü, az antik kórus és a music-hall 
mûsorszám között.”22

A fekete törzsi mûvészetekrõl könyvet publikáló Blaise Cendrars írta az 
1923-ban bemutatott balett, A világ teremtése (La Création du monde) szöveg
könyvét. E balett alkotói elsõként fordultak érdeklõdéssel a „primitív” afrikai 
kultúrához: Milhaud zenéjét átitatták az amerikai jazz zenekarok közismert 
ritmusai, Léger pedig az afrikai képzõmûvészettõl megihletve tervezte meg 
a táncosok kosztümjeit. Egészen másfajta ihletés, a korabeli populáris zene 
és tánckultúra hatása érhetõ tetten a Within the Quota (A [bevándorlási] kvó
tán belül) címû baletten, amely az amerikai álom szatirikus ábrázolása volt. 
Ebben a szintén 1923-ban bemutatott mûben a svéd bevándorló az amerikai 
moziipar által felépített sztereotip fi gurákkal találkozott, míg végül maga is 
ikonikus fi lmsztárrá vált. E mû lépésanyagában Börlin a divatos társasági tán
cokat is – mint a shimmy és a foxtrott – felhasználta, amihez Cole Porter ze
néje adott kiváló alapot. Ugyancsak a korabeli társastáncok, a divatos sportok 
és Chaplin némafi lmjeinek együttes hatása érzõdik az együttes egyik legsike
resebb balettjén, az 1922-es Korcsolyapálya (Skating Rink) címûn, amelyben 
„a korcsolyázás a modern ipai életmód metaforája: zajos, gépies, repetitív és 
megállíthatatlan.”23 A táncosok Léger fémvázakkal és kitömésekkel a testet 
felnagyító jelmezeiben szögletesen mozogtak, vagyis ebben a mûben semmi
féle törekvés nem történt a tárgyául szolgáló korcsolyázás imitálására.

A Svéd Balett legutolsó, 1924-es bemutatójának vidám kavalkádját legke
vésbé maga a tánc jellemezte. A Francis Picabia által írt Relâche (Nyári szü
net) mûfaja „instant balett” volt. Ezért rendkívül rövid (többnyire fél, más fél 
percnyi), Satie által komponált zenékbõl, valamint mindennapi mozd u- 
latokból (például estélyi ruhák le-, majd felvétele) és váratlan akciók egymás- 
mellettiségébõl és egymásutánjából kerekedett ki. A nõi fõszereplõ az elsõ 
részben a zsöllyébõl, a másodikban a zsinórpadlásról érkezett a színpadra, 



a férfi ak pedig egyenként a nézõtérrõl. Rövid kis táncokra csupán néhány
szor került sor, de mindig a zenék közötti szünetekben, mert a felcsendülõ 
zenék alatt a szereplõk mozdulatlanul álltak, míg az erõs fények idõnként 
a nézõteret világították meg. A két felvonást René Clair 22 perces fi lmje, a 
Közjáték (Entr'acte) – benne Duchamp és Ray sakkjátszmája – kötötte össze.

Az eredetileg a cári színházaktól induló, és a tradíció tiszteletét minden 
újítás ellenére is hordozó Orosz Balett soha nem távolodott el olyan mesz- 
szire saját baletthagyományaitól, mint a dadaistákkal és más avantgárd 
mûvészekkel szorosan együttmûködõ Svéd Balett. Az Orosz Balett közönsé
ge és pártfogói, azaz anyagi támogatói és sikerének biztosítékai, mindvégig 
orosz arisztokraták voltak, illetve a nyugat-európai nagypolgárság körébõl 
kerültek ki. Gyagilevnek folyamatosan õket kellett megnyernie ahhoz, hogy 
biztos pénzügyi háttér nélküli független társulata életben maradhasson. 
A Svéd Balettet viszont egy milliomos, De Maré alapította és támogatta, aki 
egész életét és vagyonát a korszerû (és nem orosz) balett pártfogásának szen
telte. (Ezért miután feloszlatta együttesét, 1931-ben megalapította Párizs
ban a Tánc Nemzetközi Archívumát, négy éven át folyóiratot adott ki, majd 
1932-tõl három nagy nemzetközi koreográfi ai versenyt szervezett.)

A rövid életû Svéd Balett nem kerülhette el, hogy a nézõk minden prog
ramjukat az Orosz Baletthez hasonlítsák. És ebbõl az összevetésbõl a svéd 
együttes minden bátor újítása ellenére nem egyszer vesztesen került ki, mert 
táncosai – Börlin és Carina Ari kivételével – soha nem képviseltek olyan ma
gas elõadói színvonalat, mint Gyagilevnél a cári iskola legjobbjai.

Anna Pavlova együttese

Anna Pavlova (1881-1931) húsz éven át a balett egyik legnagyobb hatású bál
ványa volt. A cári balett tagjaként az elsõk között, már 1907-tõl turnézott az 
orosz birodalmon kívül is, így hamarosan nemzetközi hírnévre és ismertség
re tett szert – függetlenül az Orosz Balett nyugat-európai sikerétõl. Pavlova 
eközben nem szakadt el a cári színháztól, ahol megbecsülték tehetségét, hi
szen a régi repertoár, a Petipa-életmû egyik utolsó autentikus tolmácsoló- 
ja volt. Poétikus elõadásmódja, csiszolt technikája és személyes kisugárzása 
azonban nemcsak a tradicionális balettek fõszerepeire tették õt alkalmassá, 
hanem a fi atal Fokin fi gyelmét is felkeltették, aki már az Orosz Balett meg
alakulása elõtt több mûvet komponált rá. Így született A hattyú halála, és ez 
az egyszerre lírai és drámai miniatûr késõbb Pavlova és társulata emblémá
jává vált. Pavlova már 1911-tõl Londonban telepedett le, s ettõl kezdve társu
latot szervezett saját maga köré, amellyel beutazta az egész világot. Partnerei 



jobbára orosz vagy az orosz iskolán felnõtt lengyel táncosok – mint Mihail 
Mordkin, Laurent Novikov, Alekszandr Volinine – és koreográfusok voltak, 
akik rövidebb-hosszabb ideig hol az Orosz Balettel, hol Pavlova együttesével 
turnéztak, de közben akár évekre vissza is szerzõdtek a pétervári és moszk
vai együttesekbe. Pavlova csatlakozott az Orosz Baletthez, de csupán az elsõ 
három évadban, hiszen szerzõdései máshová szólították. Gyagilev így nem 
tudta a világ két legnagyobb táncosát, Pavlovát és Nizsinszkijt éveken át a 
saját együttesénél tartani, holott kettõjük kedvéért még olyan hagyományos 
pas de deux-t is mûsorra tûzött, mint a Csipkerózsikából kiemelt „Kék madár” 
kettõs – igaz, más címen –, és a Giselle nagy kettõse. Pavlova ugyanis ezekben 
a tradicionális mûvekben tudta legjobban megmutatni rendkívüli képessé
geit, így késõbb saját társulatának repertoárja is fõként a régebbi balettek 
részleteibõl állt. Pavlovát ugyanis nem a balett megújítása érdekelte, hanem 
az, hogy a balettet mindenhová eljuttathassa. Azt az örömet és harmóni
át, szépséget és költészetet akarta továbbadni, amit számára a romantikus 
és klasszikus balett jelentett. Ezért fõként Petipa és más orosz koreográfu
sok – mint Ivanov, Gorszkij, Legat – mûveibõl kiemelt részleteket, többnyire 
szólókat és kettõsöket tûzött mûsorára, bár táncolta Fokin neoromantikus 
mûveit, vagy ezek átdolgozott változatait. Mûsorán szokványos karaktertán
cok – fõként spanyol – is szerepeltek, ezek sora azonban az évek múlásával és 
az ízlés változásával kibõvült. Pavlova ugyanis felvette mûsorára a St.Denis, 
majd az indiai Uday Shankar által népszerûsített keleti – japán és hindu – 
táncokat, mint ahogy Duncan újításai – a mezítlábas és természetes tánc, a 
görög táncok kultiválása – sem hagyták érintetlenül. Úgy látta, hogy „[a]z új 
táncmûvészet nagyon fontos a balett további fejlõdésére.[…] Mi elfogadunk 
és felhasználunk mindent, ami új és érték.”24

Pavlova mûvészete a régi és az új határán állt. Az együttesének repertoár
ján szereplõ darabok jobbára egy elavult táncfelfogást képviseltek, a számára 
íródott új szerepek is belesimultak a hagyományos balerina felfogásba, hiszen 
Pavlova a színpadon mindig kecses, törékeny, tündéries vagy titokzatos nõt, 
esetleg egzotikus növényt vagy pillangót alakított. Ám elõadómûvészként 
Pavlova szabadon interpretálta a hagyományos balerina szerepeket, így ké
pes volt arra, hogy ezeket a fi gurákat kiemelje az üres kellemkedésbõl, az 
idejétmúlt sablonokból, mert ahogyan táncolt, az egyedi és korszerû volt. Így 
karizmatikus alakja és átszellemült alakítása nem egy szerepével tökéletesen 
összeforrt, mert a nézõk szemében õ maga volt a haldokló hattyú, a könnyed 
pillangó, a kecses gavotte táncosnõ, az érzéki bacchánsnõ – az a médium, 
amelyen át e fi gurák lelke és lényege megmutatkozhatott.

A világot átszelõ turnéi során nem volt olyan ócska színpad, méltatlan szín
ház és elképesztõ elõadásszám, ami eltántorította volna Pavlovát a fellépéstõl.



Sol Hurok, a kor legfontosabb amerikai impresszáriója szerint Pavlova 
egymaga többet tett a balett népszerûsítéséért, mint kortársai együttvéve. 
Pavlova turnéi hatására – s természetesen az Orosz Balett párhuzamos tur
néi nyomán is – a balettiskolákat világszerte elözönlötték a tanulni vágyó 
gyerekek, s ez a felfokozott érdeklõdés és tanulási vágy nagyban segítette a 
harmincas évektõl a nemzeti balett központok megszületését.

Az orosz-szovjet avantgárd

A színpadi tánc összes elemét megújító, s ezzel magát a balettmûvészetet 
újjáélesztõ nyugat-európai irányzatokkal párhuzamosan az oroszországi 
táncéletben is óriási változások zajlottak a tízes évektõl. A balettreformok élén 
álló Gyagilev-együttes soha nem lépett fel Oroszországban, és Pavlovának a 
régi repertoárt az interpretáció szintjén megújító törekvései is Oroszorszá
gon kívül valósultak meg. Ennek ellenére már a cári birodalom összeomlását 
megelõzõ évtizedben is megindult egyfajta mûvészeti erjedés a cári balettben, 
mert Petipa 1905-ös visszavonulása elodázhatatlanná tette a változásokat.

Szentpétervár – Leningrád: Fjodor Lopuhov

A Mariinszkij Színházban Petipa utódaként a fi atal Fokin neve szóba sem 
került, így õ végleg eljegyezte magát a Gyagilev-együttessel. A másik aspi
ráns, Borisz Romanov (1891-1957) is részt vett a Gyagilev-együttes elsõ tur
néin, otthon azonban fõként a kor kísérletezõ színházi rendezõivel – mint 
Mejerhold – kabarékban, sõt, cirkuszokban koreografált. Az elfogadott esz
tétikai normákat megkérdõjelezõ attitûdje elsõsorban szatirikus és ironikus 
mûvek alkotására ihlették, így az õ kinevezése sem jöhetett szóba a cári balett 
élére, hiszen a tradíció nézõpontjából az õ mûvei barbárnak, szadistának, 
sõt pornográfnak tûntek, bár a Bizet muzsikájára színre állított Andalusiana 
címû (1914) balettje – egy kocsmai tragédiába forduló szerelmi háromszög 
történet spanyol-cigány környezetben – késõbb több követõre talált.

Az 1917-es politikai változások alapvetõen felforgatták a mûvészeti életet, 
s a társadalmi/politikai/esztétikai forradalom közvetlenül is hatott a színhá
zak, s ezen belül a balett életére. A pétervári együttes vezetõ mûvészei közül 
egy egész nemzedék emigrált, a társulat létszáma például 230 tagról 119-re 
csökkent, s 1920-ra összesen egy vezetõ balerina maradt, míg klasszikus fér
fi szólista egyáltalán nem volt. Az otthon maradottak az éhínség, a fûtetlen 
termek és az esti világítás korlátozása közepette léptek színpadra. A reper- 



toár eleinte nem változott, viszont új közönség özönlötte el a színházakat, 
hiszen megszûnt az a bérletrendszer, amely a kiváltságosok között öröklõdött 
nemzedékrõl-nemzedékre. 1917 és 1922 között mindössze néhány bemuta
tót tartottak. E premierek egyetlen kivételtõl eltekintve kizárólag egyfelvoná- 
sosok voltak, s ez Fokin mûvészeti elveinek elfogadását és megtermékenyítõ 
hatását mutatta, aki miután eljött az Orosz Balettõl, 1918-ig Pétervárott tar
tózkodott. Fokin ekkor komponált mûvei azonban – a kozák, illetve spanyo
los karaktertáncokból komponált Sztenyka Razin és Jota Aragonesa – korábbi 
újításainak csupán erõtlen ismétlései voltak.

A legfontosabb mûvészeti kérdést ebben a periódusban a hagyomány értel
mezése jelentette. Az uralkodó politikai felfogás ugyanis az akadémikus balet
tet azonosította a múlt, a cári udvar és a korábbi uralkodó réteg mûvészetével 
és szórakozásával. Így kérdésessé vált e tradíció további létjogosultsága, vala
mint a megõrzés és az újítás lehetséges és kívánatos viszonya a szentpétervári 
(késõbbi leningrádi) volt cári színházban, amely 1918-tól autonóm vezetés
sel, majd GATOB néven mûködött.25 A mûvészekbõl álló politikai bizottság 
1922-ben foglalt állást elõször egyértelmûen a Petipa-hagyomány értékei
nek megõrzése mellett. Az „eredeti” Petipa-balettek újjáélesztõje a társulat 
frissen kinevezett vezetõ koreográfusa, Fjodor Lopuhov (1896-1973) lett, 
akinek pályáján e klasszikus mûvekkel való foglalkozás csak egyetlen, bár 
jelentõs epizód volt. Lopuhov ugyanis 1920 elõtt éppen táncnyelvi újításaival 
hívta fel magára a fi gyelmet, amikor számtalan koncertszámot komponálva 
fõként táncon kívüli, akrobatikus elemekkel bõvítette a táncszótárt, mert

[a]bban az idõben a 'szóalkotás' izgatta a költõket, írókat, drámaírókat, zene- 
szerzõket, festõket. Mindnyájan égtünk a vágytól, hogy olyan új 'szavakat' ta
láljunk, amelyek méltó módon fejeznék ki napjaink történelmének lényegét, és 
megfelelnének a mûvészetbe bekapcsolódó nép érdekeinek. A régi szótár: szó, 
hangfûzés, plasztikai kombináció vagy festésmód erõtlennek tûnt az új gondo
latok átadásához.26

Az új kifejezési formák keresése során Lopuhov olyan ihletõ forrásokhoz 
fordult, mint a régi orosz vándorkomédiások egyszerre vásári és cirkuszi 
mûvészete, valamint saját korának mozgásjelenségei: a sport, a munkamoz
dulatok vagy akár a mindennapi mozgás, a járás. Lopuhov koncertszámai 
azonban nem hagyományos színházi közegben, hanem a szórakoztató „eszt- 
rád” színpadok számára születtek. Amikor Lopuhov a balettegyüttesnek 
komponált, esztétikai mintáért Fokin módszeréhez fordult – hiszen õ is ré
szese volt az Orosz Balett elsõ párizsi évadainak –, minden új produkcióhoz 
új kifejezésmódot keresett. Legelsõ egyfelvonásosai a kortársak szemében a 



Fokin-balettek gyenge átiratainak tûntek, a Tûzmadár (1921) viszont igazi 
áttörést hozott. Lopuhov – aki ismerte Fokin mûvét, ráadásul õ is Golovinnal 
dolgozott együtt a darab színre állításában – megõrizte az eredeti szöveg
könyvet, de átértelmezte a mesét. Az õ felfogásában a Jó (Iván cárevics) és a 
Gonosz (Kascsej) allegorikus alakjai feszültek egymásnak, míg a Tûzmadár 
alakjában az orosz néphit õsmadara kelt életre. A karakterek megformálá
sában Lopuhov elõször alkalmazta a szórakoztató mûfajokból ismert ak
robatikus elemeket – magas emeléseket és térden forgatásokat –, amikor a 
korántsem kecses és légies, hanem harcias és erõteljes Tûzmadár variációit 
komponálta. Emellett a Duncan nevéhez köthetõ szabad táncot – vagy aho
gyan Oroszországban nevezték: a szabad plasztikát – is használta a kifeje
zés érdekében, amikor mezítlábra komponálta a királykisasszonyok táncát. 
Kascsej kíséretének táncaiban a Dalcroze ritmikából ismert megoldásokkal 
kísérletezett. Ennek a pokoli szörnycsapatnak olyan egyetlen lépésen, a pas de 
basque-on alapuló mozgássort tervezett, ahol „a lábak kétnegyedre végezték 
a lépést, míg a karok háromnegyedben mozogtak,”27 ráadásul a lépéseket a 
csoport hol arccal elõre, hol oldalt, hol hátrafelé adta elõ, váltogatva a kisebb 
és nagyobb ugrásokat.

Lopuhov érdeklõdésének középpontjában ezekben az években a zene és a 
tánc viszonyának analízise, hang és mozdulat korrespondanciájának kérdé
se állt. Egy emigráns kiadónál 1925-ben megjelent írása, a Koreográfus útja 
(Wege des Ballettmeisters) tanúsítja, hogyan vezettek gondolatai egy új mûfaj, 
a szimfonikus balett elsõ kísérletéhez.28 E könyvben azt fejtegeti, hogy a mûfaj 
gyökerei részben Petipa életmûvéig nyúlnak vissza. Petipa, akinek mûveit 
Lopuhov a rekonstrukciók során alaposan megismerte, kizárólag több felvo- 
násos mesebaletteket állított színre, valójában azonban tiszta táncban: zene, 
mozgás és a táncos hármasságában gondolkodott. S miután az életmûve csú
csait jelentõ káprázatos nõi variációkban Petipa magukkal a megválasztott 
táncmotívumokkal és azok koreográfi ai fejlesztésével jellemezte fi guráinak 
karakterét, Lopuhov elképzelése zene és tánc viszonyáról ezen a poétikán 
alapult. Lopuhov ismerte Dalcroze revelatív kísérleteit, de ezeket azzal utasí
totta el, hogy a partitúra ritmikai és melodikus megismétlése a térben csupán 
duplikáció. Õ ellenben azt vallotta, hogy a tánc számára a zene jóval több, 
mint ritmikus kíséret, hiszen a saját nyelvén érzelmeket, szenvedélyeket fe
jez ki, s ezzel képeket és érzéseket idéz fel. Lopuhov zene és tánc viszonyá
nak történetében négyféle metódust különböztetett meg: a „tánc zenével” 
módszerben a metrum azonosságán túl nincs megfelelés a két médium kö
zött. A „tánc kísérõzenére” esetén a zene másodlagos, csak mintegy kíséri a 
koreográfi ai megoldást. A harmadik lehetõség megfordítja a viszonyokat, a 
„tánc a zenére”-megközelítésben a zene szerkezete irányítja a koreográfust.



A szeparáció, az alárendeltség és a dominancia után – jelesül a Petipa elõtti, 
majd Petipa és Dalcroze módszere után – kell következnie Lopuhov szerint a 
jövõ új módszerének, az integrációnak, amikor hang és gesztus, zene és tánc 
tökéletesen átjárja egymást. Utóbbira törekedve kívánt Lopuhov eljutni „a 
metrum egyszerû egyezésétõl zene és tánc tökéletes egybeolvadásáig az ap
rólékosan elemzett partitúra alapján, amely oda vezet, hogy a mozdulatban 
ugyanaz az eszme ölt testet, mint amire a zene is épült.”29

Lopuhov eszméinek testi-képi megfogalmazását Beethoven IV. szimfó
niája alapján tervezte meg, amelybõl „csodálatos ünnepélyességet” hallott 
ki. A koreográfus a Táncszimfónia a világegyetem nagyszerûségérõl (Velicsije 
Miroszdanyija) címû alkotásban, amint a tételcímek is jelzik – A fény szüle
tése, A nap születése; Élet a halálban, Halál az Életben; Hõenergia; A létezés 
öröme; Örökös mozgás –, nem egyedi jelenségeket, hanem egyetemes eszmé
ket kívánt megfogalmazni. A táncok megkomponálásakor igyekezett a zenei 
formálás eszközeit – témák fejlesztése, variálás, ellenpont stb. – alkalmazni, 
hogy bizonyítsa, az új (szimfonikus) balett nem csupán narratív lehet. Mert 
úgy látta, ma a balett „a színházi elemek kombinációján alapul, amibe bele
tartoznak a kellékek, a díszletek, a jelmezek és a világítás is. A tánc pedig ezek 
közt csak egyetlen rész-elem. […] Az új koreográfi ai mûvészetben azonban 
a tánc szabad lesz, nem igényli a teatralitást, mert megelégszik önmagával. 
A koreográfi a olyan mûvészet, amely kizárólag az emberi mozgás és a zene 
egységén alapul.”30

Lopuhov e kísérleti mûvében – amely egy nyilvános fõpróba után egyetlen 
elõadást ért meg – lelkesedésbõl, ingyen és nyári szünetben dolgozó fi atal 
táncosok vettek részt, többek között Balancsivadze, Pjotr Guszev és Leonyid 
Lavrovszkij. Az 1922-es bemutatót teljes értetlenség, illetve elutasítás fo
gadta, holott Lopuhov kísérlete a gyakorlatban is alátámasztotta az abszo
lút zene analógiájára utaló szimfonikus balett elgondolását. Lopuhov ugyanis 
ekkoriban és az orosz tánckultúrában még évtizedeken át egyedül állt azzal 
az elképzelésével, hogy a tánc olyan önálló mûvészet, amelynek nincs szük
sége sem irodalomra, sem teatralitásra ahhoz, hogy tartalmát közölni tudja. 
„Miért ne létezhetne […] a cselekmény nélküli táncszimfónia? – kérdezte. 
– A cselekmény nélküliség nem jelent tartalmatlanságot! Hiszen a program 
nélküli zenében van tartalom is, eszme is, téma is.”31

E kudarcát követõen Lopuhov nemzeti témák színpadra állítására vállal- 
ko zott. Orosz tárgyú mûvek már a Gyagilev-együttes repertoárján is szere
peltek, de Lopuhov és kortársainak népmûvészet-felfogása gyökeresen eltért 
Fokinétól. Az orosz néphagyományból ugyanis a húszas évek újító színház- 
rendezõi a vándorkomédiás tradícióhoz fordultak, ennek harsányságát, imp
rovizációs jellegét, cirkuszi elemeit, szatirikus és komikus hangnemét kí



vánták újjáteremteni elõadásaikban. Így aztán Lopuhov is egy új mûfajjal 
kísérletezett, a szintetikus produkcióval. Amíg a Táncszimfóniában a tánc au
tonómiáját hirdette, mostantól a mûvészetek átjárhatósága, egymásba szövé
se foglalkoztatta. E felfogás jegyében született 1924-ben a „sátáni gyaláza
tos igric-látványosság” alcímet viselõ Egy éj a kopár hegyen (Nocs na Liszoj 
gore) címû mû is, amelyben Lopuhov zene nélkül, egy nagyhangú kikiáltó 
szövegével indította az elõadást, miközben bohócok és mimusok bíztatták 
a nézõket az elõadás megtekintésére. A játszók – pontosabban a játszókat 
játszók – ezután egy taligán betolták a szereplõket, akik a közönség szeme 
elõtt vették fel jelmezeiket, és a végén az „igricek” ugyancsak a nyílt színen 
pakolták el kellékeiket és jelmezeiket. A kikiáltó végig kommentálta a törté
néseket, amelyek középpontjában a szláv mesevilág hõseinek harca, s egyben 
a sötétség és fény parodisztikus küzdelme állt.

Lopuhov istenanyái – az Anya-Asszony, a Boszorkány-Asszony és a Minden
Asszony – közül az utóbbi, a „föld erõinek istenasszonya” ülte nászát a föld 
alatt lakó Feketeistennel. A kettõsben Lopuhov odáig merészkedett a szokvá
nyos balettsémák ironikus megfordításában, hogy a férfi táncos ugrásait part
nere, a nõ támasztotta meg, sõt, õ emelte férfi t! A Mese a rókáról, a kakasról, a 
kandúrról és a kosról (Le Renard) címû darabja Lopuhov életmûvében az elõbbi 
párjának tekinthetõ, mert ebben is az énekbeszéd, a recitált szöveg, a tánc, 
az akrobatika és a pantomim szintézisével kísérletezett, ráadásul úgy, hogy a 
szerepeket, ahogyan Sztravinszkij is, megosztotta az énekesek és a táncosok 
között. Lopuhov ebben az 1927-es kompozíciójában is folyamatosan leleplez
te a színházi illúziót, hiszen a nézõkkel egyszerre láttatta a perszonázsokat, a 
Rókát, a Kakast, a Kandúrt, a Kost és az ezeket alakító énekeseket és tánco
sokat. S mindezen felül mellõzte a hagyományos színpadképet, s így a tánco
sokkal ábrázolta a díszleteket, jelmezeket és mozgatta a kellékeket.

Lopuhov fantáziája korlátok nélkül szárnyalt e szintetikus produkciókban, 
ám a balett esztétikáján felnõtt kritikusok elutasították õt, a közönség pe
dig két táborra oszlott, a „munkás levelezõk” közül egyesek úgy reagáltak 
a mûre, hogy „az elõadást úgy kell üdvözölnünk, mint a régi udvari balettõl 
való elszakadás kísérletét, mint olyan kísérletet, ami valami újat és frisset akar 
adni a mi színpadunkon. Mert kísérlet nélkül, még ha azok nem is mindig 
sikeresek, új balettet nem lehet alkotni.”32 Mások viszont a szemére hányták, 
hogy „a munkásnézõ, aki járatlan a mûvészetelméletben és csak fokozatosan 
kezdi elsajátítani alapjait, megkívánja az elõadás leegyszerûsítését. A Mesé
ben túl sok a rendezõi fantázia.”33 Ez a vélemény még nem minõsült súlyos 
vádnak, így egyelõre nem járt egzisztenciális következményekkel, különösen, 
hogy Lopuhov élen járt azokban a kísérletekben is, amelyek „modern” témát 
vittek balett színpadra.



Modernségen ekkor és itt a jelen, a forradalom, s benne az új szovjet ember 
ábrázolását értették. 1924-ben ugyanis megszületett egy határozat a zenés 
színház „forradalmasításáról”. Ennek egyik útjaként a zeneileg értékes ope
rák és balettek régi szövegkönyveinek – amelyek „nyárspolgári banalitáso
kat és a proletáriátustól idegen ideológiát”34 hirdettek – átírását jelölték meg. 
A másik kívánatos irány a forradalmi témák színrevitele volt. Az elsõ mód
szer hamar kudarcba fulladt, mert egyetlen olyan új szövegkönyv sem szü
letett, amelyet színre állíthattak volna. A másik út azonban nagy lendülettel 
indult el, s ehhez az is hozzájárult, hogy éppen ekkor zárult le az 1918 és 
1923 között virágzó forradalmi kulturális mozgalom és szervezet, a proletkult 
mûködése, amelynek hívei radikálisan elutasították a kulturális örökség érté
keit, a kísérletezést viszont ösztönözték, hogy megszülethessen a múlt nélkü
li, modern, „tiszta” proletár mûvészet.

A forradalmat követõ változások hihetetlenül serkentõen hatottak azokra 
a mûvészekre, akik lelkesedtek az új korért és eszményeiért. Lopuhovot is 
lenyûgözte az új kor, ezért 1924-ben, az Októberi Forradalom évfordulójá
ra színre állított egy mûvet, amely a forradalom nagyszerûségét dicsõítette. 
A Vörös vihar (Krasznij vihr – Bolsevikok alcímmel) szintetikus poéma volt 
két „folyamatban”, elõ- és utójátékkal. A mû a jó és a rossz leegyszerûsített 
harcaként kívánta megmutatni a forradalom és ellenforradalom küzdelmét, 
az energiák sûrûsödését és átalakulását, a kereszt elutasítását és a vörös csil
lag gyõzelmét. Lopuhov olyan aktuális témát – a forradalom magasztos esz
ményeit, köznapi eseményeit és az ezek nyomán születõ új életet – vitt színre, 
ami korábban a balettben elképzelhetetlen lett volna. Ezért is használt a tánc 
mellett újfajta kifejezõeszközöket: szöveget, dalokat, akrobatikát – még egy 
cirkuszi artistát is meghívott a Garázda szerepére –, gimnasztikát, sportos 
meneteléseket, fi lmbejátszásokat és végül az Internacionálé eléneklését. A kor
társ alakok – matróz, munkás, vöröskatona, batyuzók, feketézõk, úttörõk, 
parasztok – ábrázolása a korabeli színházi kísérletekben már elfogadott volt, 
a táncszínpadon azonban a való élet könnyen teatralizálható jelenetei nem 
jutottak túl az illusztráción: a szereplõk „lobogókat hordoztak, feldobálták 
fegyvereiket, idõnként szónokian lendítették a karjukat.”35

Lopuhov mûve megbukott, ám az 1926-ban színre vitt Pulcinella sikert 
hozott neki. A darabot – amelynek Massine-féle változatát nem ismerte – tel
jesen átdolgozta, eltért ugyanis a commedia dell'arte szerelmi bonyodalmakra 
épülõ cselekményétõl. Nála Pulcinella olyan agyafúrt népi, azaz munkás hõs 
lett, akit ugyan háromszor ölnek meg, de õ minduntalan feltámad, s fergeteges 
komédiázás közben sorra legyõzi ellenfeleit. Ez a mûve is szintetikus alkotás 
volt, melyet a Sztravinszkij-partitúra is felkínált, amikor a táncot és az éneket 
egyesítette. Ám Lopuhov színházrendezõ kortársai vívmányait is alkalmazta, 



amikor Pulcinella az egyik halála után például az emberi mértéknél kétszer 
nagyobbként tért vissza, vagy amikor levágták a lábait, de ezek változatlanul 
tovább táncoltak. Lopuhov ismét prológussal kezdte az elõadást, amelyben 
mindvégig uralkodott a „színház a színházban” megoldás, mert Lopuhov 
törekedett arra, hogy a „résztvevõknek nem kell elfelejteniük, hogy színé
szek, akik szánt szándékkel hangsúlyozzák a színpadi játékot”.36 Az elõadás 
konstruktivista díszletezése (V. Dmitrijev) lehetõvé tette, hogy a cselekmény 
egyszerre több szinten bonyolódjék. A koreográfi ában eközben Lopuhov hû 
maradt Fokin elveihez is: a fõ karaktereket egyénített mozgásokkal jellemezte, 
így az elõadást a balettben szokatlan dinamizmus járta át, hiszen Lopuhov 
majdnem teljesen nélkülözni tudta a szokványos pantomimet. A táncokat is 
tökéletesen a zenéhez illesztette, így a zene bonyolult, meg-megtörõ ritmu
saihoz ugyancsak bonyolult klasszikus és akrobatikus lépések kreált, s ezek 
hihetetlen sebessége groteszk hatást keltett.

Lopuhov még egy mûvel, egy három felvonásos mesebalettel aratott sikert, 
bár ez a mûfaj a saját eszméi szerint visszalépést jelentett nemcsak a mo
dellként elfogadott Fokin-féle esztétikához, hanem saját mûfaji kísérleteihez 
képest is. Ám a színházban egyre többször hangoztatott új jelszó, az „Elõre 
Petipával!” jelezte az ízlés változását, a monumentális és látványos balettek 
újbóli népszerûségét. Lopuhov azonban az északi mondavilágból vett törté
net, a Jégszûz (Ledjanaja gyeva) komponálásakor nem másolta Petipát. Ebbe 
az 1927-ben színre vitt mûvébe sikerült beépíteni korábbi években elért ered
ményeit. A falusi pár, Szolvejg és Aszak történetét, illetve a fi únak a csodá
latos, de emberi érzésekre képtelen Jégszûz iránti vágyát, majd pusztulását 
elmesélõ koreográfi ában Lopuhov egyesítette Petipa szimfonikus-tematikus 
dramaturgiáját a Fokin-féle karakterbalettek eszméivel. Lopuhov ugyan az 
akadémikus balett szókincsét használta a fõszereplõk ábrázoláshoz, de a 
kettõsökben például „szép” táncolás helyett kifejezõ és akrobatikus mozgáso
kat alkalmazott, a Jégszûz nem-emberi hidegségének érzékeltetéséhez pedig 
felhasználta a gimnasztika – mint például a spárga – elemeit, az ismert ka
raktertáncok helyett pedig néprajzilag is hitelesnek tartott norvég táncokkal 
oldotta meg a falusiak jeleneteit.

Eközben egyre szenvedélyesebb és élesebb hangvételû viták dúltak a sajtó
ban a balett szükségességérõl és jövõjérõl. Annak megválaszolásához, hogy 
egyetlen társadalmi osztályhoz tartozik-e, azaz arisztokrata mûvészet-e a ba
lett, s mint ilyen van-e helye a szovjet mûvészetben, a nagy tekintélyû okta
tásügyi népbiztos – aki korábban kritikákat írt az Orosz Balett újításairól –, 
Lunacsarszkij állásfoglalása kellett, s a balett létjogosultságát megkérdõjelezõk 
csak ezután vonultak vissza. Két ellentétes álláspont azonban továbbra is 
megmaradt: az egyik szerint a balett olyan sajátos színházi mûforma, amely 



a zenéhez hasonlóan elsõsorban az érzelmek kifejezésére vállalkozhat, s ezt 
– a zenei modell alapján – a mozgás ugyancsak elvont-szimbolikus nyelvén 
teheti meg. E dance pure felfogás szerint a korszerû balettek eszköztárába a 
mozgás minden fajtája beletartozhat, az akadémikus tradíció mellett a sza
bad plasztika, a sport, az akrobatika, a néptáncok és a gimnasztika. A másik 
felfogás az új balett mintáját a hagyományos drámai színházban jelölte ki, s 
eközben nem vett tudomást a szöveg dominanciája ellenében virágzó orosz 
színházi avantgárdról, és az ehhez szorosan kötõdõ szintetikus elõadásokról. 
E vélekedés szerint a balett két mûvészet, a tánc és a dráma olyan kombiná
ciója, amelyben a tánc a balett „formája”, míg a dráma annak „tartalma”, 
az ábrázolás fõ eszközének ezért a színész eszköztárat, a „pantomimet” tar
tották. A tánc maga e felfogásban csupán dekoratív, sõt, tartalmatlan, ezért 
mellékes elemnek minõsült.37

Ez utóbbi felfogást tette aztán magáévá a Központi Bizottság minden 
mûvészre kötelezõ határozata, amely kimondta, hogy olyan alkotások kelle
nek, amelyet „milliók értenek”, vagyis véget értek az „érthetetlen” kísérlete
zések. A mûvek értékének és értékelésének középpontjába ettõl kezdve – a kor 
esztétikai gondolkodásmódjának megfelelõen – a mûvek „tartalma” került, 
vagyis a balettek szövegkönyve, míg a „forma”, maga a tánc, majdhogy nem 
mellékessé vált. A kialakult álláspont szerint, „[j]elenteni valamit, valódi 
gondolatot hordozni, csak a teatralizáció útján lehetséges. Különben a ba
lett csupán elvont ornamentika, arabeszk, valószerûtlenül dekoratív térjáték 
marad.”38 E viták egyre kevésbé kedveztek a kísérleti munkáknak. Ráadá
sul Lopuhov új mûve, az 1927-es Jobbágy balerina (Kreposztnaja balerina) 
megint óriási bukás volt, annak ellenére, hogy valójában megelõlegezte azt 
az új mûfajt, amelyben már a „tartalom” volt a legfontosabb. Lopuhov e 
balett ben egy színdarabot dolgozott át, és arról mesélt, ahogyan a tiszta lelkû 
job bágyl ány összeütközésbe kerül osztályellenségeivel, a földesurakkal, illet
ve a cárnõvel. „Lopuhov nagy, négy felvonásos darabot alkotott, fényûzõt 
és pompásat, a szegény falu csodálatos átváltozásával a 'patyomkini' gazdag 
faluvá, különféle klasszikus táncokkal és karaktertáncokkal, ünnepélyekkel, 
parádékkal, pantomim-jelenetekkel és a hagyományos cári balett egyéb att- 
ribútumaival.”39

Lopuhov ebben a balettben a saját maga által is túlhaladottnak ítélt 
cári balettek dramaturgiai mintáihoz tért vissza. S bár nem értett egyet a 
mûvészetben a kollektív munkával, 1929-ben elvállalta a Moszkvában már 
õrületes sikert arató Vörös pipacs (Krasznij mak) leningrádi változatában az 
elsõ felvonás megkomponálását. A nézõk által kedvelt melodráma szerkezete 
a klasszikus balettek modelljét vette át, álomképpel (a teljes 2. felvonás „õsi” 
kínai bálványokkal, istenekkel és szörnyekkel), kínai és európai táncokból 



összeállított divertissement-okkal. Lopohuv a cselekmény expozícióját for
málta meg: bemutatta az elnyomott kulikat, a szovjet tengerészeket, a kínai 
táncosnõt és impresszárióját, a szovjet kapitányt és a mulatozó gyarmatosí
tókat. Ez a felvonás, miután a szituációk rajzát adta, fõként játékrészekbõl 
állt, táncra csupán a fi náléban került sor. A fárasztó nap végén, a kínai te
herhordók és a matrózok önmaguk szórakoztatására táncolásba kezdtek, s 
ehhez komponálta meg a koreográfus a rendkívül népszerûvé vált és késõbb 
többek által másolt „Almácskát” (Jablocsko). „A csoporttáncot szólók tar
kították, a fedélzetmesteré, a hajószakácsé, a kazánfûtõé. A széles lendület 
és fesztelenség, mely e matróztánc általános sajátsága […] a szovjet emberek 
függetlenségét és szilárd hitét tükrözte, és együtt a kis köznapi elemekkel, 
ezeket a szereplõket a munkás-közönséghez közel vitték és érthetõvé tet- 
ték.”40 A közönség pedig valóban tódult az elõadásokra, hiszen végre értette 
a testbeszéd közvetítette egyértelmû társadalmi szituációt és üzenetet, élvez
te az elõadás stílusát, amely egyszerre kínálta a revük látványosságát és az 
esztrádmûsorok szórakoztató egyvelegét. A balett fogadtatása mégsem volt 
egyértelmû: a mûveltebb tánckritikusok a korábbi években zajló mûvészeti 
munka lealacsonyításának látták a balettet, míg a színházi kritikusok és a 
„munkás-levelezõk” azt vetették az alkotók szemére, hogy a balett legna
gyobb hibája „a benne megnyilvánuló tánc-nyomás, a drámai tartalom el- 
lenében.”41

A balett – leningrádi és moszkvai – közönségsikere azok hangját erõsítette 
fel, akik az új „tartalmak” és a régi „formák” szintézisében, s egyben a „tarta
lom” dominanciájában látták a követendõ – és hamarosan kötelezõ – mûvészi 
utat. Lopuhov azonban az állandó útkeresés lázában újabb kortárs téma után 
kutatva nem fi gyelt az idõk változására. Dmitrij Sosztakovics zenéjére 1931- 
ben új mûvet tervezett, bár Sosztakovics egy évvel korábbi, elsõ balettje, a 
több koreográfus által komponált Aranykor (Zalatoj vek), amely egy szovjet 
futballcsapat nyugat-európai kalandjait, konfl iktusát mesélte el a „burzsoá- 
fasiszta” fi atalokkal, mindössze egyetlen évadot élt meg a GATOB-ban, mert 
mint politikailag káros eszméket hirdetõ mûvet, levették a repertoárról. Új 
balettjük, a Csavar (Bolt)

egy bizonyos Ljonyka Gulbár nevû semmittevõrõl és iszákosról szólt, akit az 
üzembõl kidobtak, ezért bosszúból – éretlen kamasz módjára – a gépbe egy csa
vart rejtett, hogy az üzemet felrobbantsa. A körülmények egybeesése folytán a 
gyanú Boriszra, az élmunkás brigád vezetõjére terelõdött. Ekkora igazságtalan
ságot a kamasz tiszta lelke sem bírt ki, és nyíltan elmondta az igazat. Az igazság 
gyõzedelmeskedett, a bûnt megtorolták.42



A három felvonásos balett elsõ két részében jellegzetes kortárs fi gurák – a 
munkakerülõ, a bürokrata, a pletykafészek, a pópa – elrajzolt portréi válta
koztak olyan ugyancsak elmaradhatatlan kortárs-nagyvárosi csoportjelene
tekkel, mint a Tornával a munkába, A gépek mûködési ellenõrzése, Kom- 
szomolista quadrille, A mûhely üzembe helyezése. A cselekmény valójában 
a harmadik felvonásba sûrûsödött. Lopuhov a divertissement jelenetekben 
inkább tipizált, mint egyénített, s a miniatûr portrékban ugyanazokkal az 
agitatív és kifejezõ mozgásokkal élt, amelyekkel korábbi balettjeiben. A cso
porttáncok közül viszont a termelést imitáló táncokon – mint az emelõdaru, 
a traktor és a szövõgép – az új testkultúra mozgalom egyik vezetõje, Nyikolaj 
Foregger koncertmûsorairól ismerõs géptáncok hatása érzõdött. Különösen 
a szövõgép koreográfi ai megoldását találta mesterinek a sajtó, mert ebben a 
„huszonnégy táncosnõ két sorfalat alkotott; az elsõ sor hol térdre ereszkedett, 
hol felemelkedett, majdnem kiegyenesedve, s kezükkel úgy mozogtak, ahogy 
a vetélõk és a fonógép fonalai lengenek.”43 A jókra és a rosszakra egyszerûsített 
fi gurák zenei ábrázolását nem kifogásolta a sajtó, holott Sosztakovics a 
szereplõk jellemzését éppen a tömegízlés karikírozásával, Kálmán-operettek 
és music-hallok dallamainak felidézésével érte el. Ha a zenébõl nem is hallot
ták ki a gúnyt, a koreográfus portréiban viszont felfedezték és elutasították 
az iróniát, mert Lopuhov nem kímélte a „pozitív” fi gurákat sem. „A kovács 
felháborító tánca a két kis kalapáccsal a paródiára hasonlít [...] A vöröskato
nák tánca (lovaglás Thonet széken) gúnyolódás a vörös lovashadsereg felett, 
és minden vöröskatona-tánc a Vörös Hadsereget diszkreditálja”44 – vádol
ta Lopuhovot a sajtó. A koreográfusnak ezért 1931-ben el kellett távoznia a 
GATOB élérõl, ahol helyét az a konzervatív elõadómûvészekbõl álló csapat 
– élükön Agrippina Vaganova – vette át, akik szerint a kísérletek veszélyeztet
ték a tradíciót, ezért „az új balettet a régi eszközökkel”45 kell és lehet létrehoz
ni, mindenféle mûfaji, táncnyelvi vagy dramaturgiai újítás mellõzésével.

Lopuhov ekkor új együttest alapított a volt Mihajlovszkij Színház operáiban 
és operettjeiben fellépõ táncosokból. A Malij Balettel aránylag szabadabban, 
a tradíció szorítása nélkül dolgozhatott. A kis társulat repertoárjának meg
alapozása után, 1935-ben ismét Sosztakovics-balettet vitt színre, s A ragyogó 
patak (Szvetlij rucsej) váratlanul óriási sikert aratott. A balett egy kolhozban 
játszódott, ám nem sok köze volt az ekkoriban szokványos „jók a gonoszok 
ellen” sémához: egy aratási ünnepségre érkezõ mûvészcsapat balerinájába 
beleszeret az agronómus, akinek a felesége végül visszahódítja a férjét. A ba
lett a hõsies munka apológiájától is távol állt, hiszen a mû a farce-ok vidám és 
harsány hangvételét hozta vissza a színpadra. A mû értékeit a sajtó is elismer
te, mert „a koreográfi a […] szokatlanul szép volt. Minden nézõpontból. Ott 
is, ahol a klasszika a szerelemrõl szólt, s ott is, ahol ünnepi hangulatról vagy 



álmokról mesélt. És csodálatosan sikerültek a Lopuhov által színpadiasított 
folklórtáncok is.”46 Ez a siker végre megnyitotta az utat Lopuhov számára a 
fõváros és ott a Nagy Színház (Bolsoj) balettigazgatói széke felé. A ragyogó 
patakot be is mutatták Moszkvában, de éppen ekkor indult a megsemmisítõ 
támadás Sosztakovics ellen, akinek nemcsak a Kisvárosi Lady Macbeth címû 
operáját ítélték „zene helyett káosz”-nak,47 hanem balettmuzsikáit is.

Ezért Lopuhovot is sietve megbélyegezték, hiszen már megint „a vaudeville- 
ok módján, tréfásan akarta kortársainkat bemutatni”, holott „a szovjet valósá
got így nem volt szabad ábrázolni.”48 A kritika szerint Lopuhov parodisztikus 
látásmódja méltatlan volt a tárgyhoz, az ország hõsies építéséhez, s egyben 
az új szovjet baletthez. Lopuhov esztétikai köntösben megjelenõ politikai el
ítélését Vaganova vállalta, amikor cikket írt a Pravdába „Baletthamisításokra 
nincs szükség” címen. Vaganova nem kevesebbet kért számon Lopuhovtól, 
mint az éppen ekkortól egyedül elfogadott dramobalett sémáit: a szövegkönyv 
elsõbbségét, a színházi dramaturgia alapján felépített cselekményt, s felhány- 
torgatta az akadémikus balett „nem megfelelõ” alkalmazását, valamint a népi 
fi gurák számára „nem megfelelõ” táncokat.49

Lopuhov elmarasztalása e normatív esztétika jegyében egyenlõ volt tel
jes ellehetetlenítésével. A koreográfus ettõl kezdve alig jutott munkához, hol 
Taskentben, hol Minszkben sikerült színre állítania egy-egy balettet, Lenin- 
grádban pedig csak pedagógusként tudott dolgozni. Alkotói pályája gyakor
latilag lezárult. Amikor a hatvanas években koreográfusi katedrához jutott, 
már csak a fi atal tehetségek nevelésében és pártolásában bontakoztathatta ki 
még meglévõ kreatív energiáit.

Moszkva: Kaszjan Golejzovszkij

Moszkvában a forradalom elõtti évtizedben a vezetõ koreográfus Alekszandr 
Gorszkij (1871-1924) volt, aki már 1902-tõl új mûfajokkal kísérletezett. Ek
kor állított színre Hugo regénye, a Notre-Dame-i toronyõr alapján egy mi- 
modrámát Gudule lánya (Docs Guduli) címmel, majd 1910-ben nagyszabású 
látványosságként a Salammbo-t. Ugyancsak az õ nevéhez fûzõdik két, szimfo
nikus zenemûre született balett bemutatása: Glazunov V. szimfóniája (1916) 
esetében Gorszkij még egy halvány, görögös cselekményt illesztett a muzsi
kához. Két év múlva aztán, a Fehérben (En blanc) címû balett Csajkovszkij 
II. szvitjének tiszta tánc adaptációja volt. Gorszkij jelentõsége azonban nem 
csupán újabb témák felkutatásában és egy új mûfaj elõkészítésében rejlett, 
hanem abban, hogy az általa esztétikailag elavultnak tartott Petipa-baletteket 
a korabeli Mûvész Színházban zajló új színházi kísérletek hatására átdolgoz- 



ta. A klasszikus balettek absztrakt szépségét egyfajta verizmussal – a köznapi 
élet „valódi” helyzeteinek és gesztusainak mímelésével, és etnográfi ailag hi
telesebb néptáncokkal – kívánta helyettesíteni. 1919-ben például teljesen új 
változatban, köznapi-polgári környezetbe helyezve mutatta be a Bolsojban 
korábban sosem játszott Diótörõt, Nyemirovics-Dancsenko rendezõi segítsé
gével pedig – aki a cselekmény realisztikusabb elmesélésében segédkezett – 
színre állította A hattyúk tavát (1920). Gorszkijnak ebben az új, a jót és a 
rosszat élesen elválasztó értelmezésben a nõi fõszerepet két balerina táncolta, 
az expozíció motiváltabb bonyolításához pedig megalkotott egy új fi gurát, a 
Bolondot, s a történet tragikus végét is megváltoztatta. Gorszkij hagyomá
nyos baletteket (Rajmonda, Giselle) átíró modernizációs kísérletei azonban 
– amelyekbe a mezítlábas tánc és új karaktertáncok alkalmazása, a tütük el
vetése épp úgy belefért – erõs ellenállást váltottak ki a színházon belül, mert a 
társulat vezetõ táncosai a hagyomány változatlan fenntartásáért küzdöttek.

Az Októberi Forradalom elsõ évfordulójának ünnepségén Gorszkij még 
színre vitte a XVII. századi parasztforradalmár, Sztenyka Razin történetét. 
A balett szerkezete és koreográfi ája meglehetõsen régimódira sikerült, egyet
len újítást azonban hozott: elõször vont dicsfényt egy népi hõs köré a balett
ben. Gorszkij elméje azonban elborult, így a húszas évek elején, amikor a 
Bolsoj helyzete anyagilag, a balettmûvészeté pedig esztétikailag is válságos 
lett, õ már alig alkotott.

A társulat élére 1925-ben Vaszilij Tyihomirov (1876-1956) került, aki 
elsöpörve az addigra elhunyt Gorszkij változtatásait, felújította a Petipa- 
repertoárt. De teljesen õ sem zárkózhatott el az újdonságoktól, így 1926-ban 
színre állította az Esmeralda címû balettet, amelyben úgy próbált korszerû 
lenni – s ezt az alcím, A Nép leánya is jelezte –, hogy Hugó regényébõl forra
dalmi témájú, antiklerikális balettet komponált, s egyben meg is változtatta a 
történetet, mert a balettben a lányt a forradalmi tömeg megmentette a halál
tól. Az egész estés balett – amelyben több volt a játéklehetõség, mint a tánc – 
óriási közönségsikert aratott, a kritika viszont fanyalogva fogadta, mert „a 
régi szirup és az új cukor keveréke volt.”50

Moszkva a húszas években nyüzsgõ, kávéházakkal, kísérleti színházakkal, 
mozgásstúdiókkal – köztük 1921-tõl Isadora Duncan stúdiójával –, mulatók
kal, jazz zenekarokkal és revükkel teli nagyváros volt, ahol a könnyû mûfaj 
rendkívül népszerûségre tett szert. A divatos esztrádmûsorok kiváló terepet 
kínáltak azoknak a mûvészeknek, akik új formákkal és megoldásokkal kísér
leteztek. E munka élén a fi atal Kaszjan Golejzovszkij állt (1892-1970), aki 
ugyan 1918-ig a nagy tekintélyû Bolsoj tagja volt, de közben számtalan táncot 
komponált a Kopasz egér nevû kabaréban, intim és miniatûr színházakban. 
Saját független stúdiójában jobbára akadémikus képzettségû táncosokkal 



dolgozott, bár fõként olyan új mozgásformák érdekelték, mint az akrobatika, 
a tornászok tömegrendezvényein megismert gimnasztika, valamint a mozgás 
ritmikus és plasztikus lehetõségei. Õ ugyanis forradalmat akart a balettben, 
de ezt nem külsõ hatások – mint a ritmika vagy a szabad plasztika – átvételé
vel akarta elérni, hanem a balett belsõ megújításával, a megmerevedett klisék 
elhagyásával. Elsõsorban esztétikai forradalmat akart, nem a társadalmi vál
tozások foglalkoztatták, hanem az alkotás, a kutatás, a kísérletezés és az ön
kifejezés szabadsága. Golejzovszkij stúdiójának tagjai Kamara Balett néven 
tartották meg elõadásaikat, amelyeken fõként kortárs zeneszerzõk mûveire 
egyfelvonásosokat mutattak be.

A Prológ (1921) például különleges kettõs volt, amelyben a férfi táncos szin
te az égig röptette az óriási vörös lepelbe burkolt balerinát, ám az egészbõl 
mégsem a magas emelések virtuozitása áradt, hanem a szárnyalás élménye. 
Golejzovszkij újraírta a Faunt (1922), de tervezõje, Borisz Erdman tartózko
dott bármiféle görögösként azonosítható helyszín felidézésétõl. A színpadot 
olyan dobogókkal rendezte be, amelyek kizárólag vertikális mozgásokat tettek 
lehetõvé, így a díszlet a koreográfi ai konstrukció részévé vált. A Saloméban 
(1922) – hasonlóan Szkrjabin e korban népszerû elgondolásához a zene és a 
színek korrespondanciájáról – Golejzovszkij különféle mozgásokat illesztett 
Salome fátylának különbözõ színeihez, itt tehát a jelmez lett a mozdulat foly
tatása. Salome pedig, a tánca végén szinte meztelenül állt a színen, ami vitát 
indított a meztelen test színpadi látványának lehetõségeirõl. Golejzovszkij 
részt vett e vitában, azt állítva, hogy a színpadon „a fi atal, szép meztelen test 
látványa morális és esztétikai érték.”51 Lunacsarszkij azzal érvelt, hogy „a 
harc a meztelenségért egyben harcot jelent a szépségért, az egészségért és a 
szabadságért.”52

Golejzovszkij a szórakozóhelyek mûsoraiba rövid és frappáns karakter 
vagy groteszk számokat tervezett. A kabarék és music-hallok jóval több 
szabadságot engedtek a kísérleteknek, mint a hagyományos színházak, hi
szen itt nem a magas mûvészet korábbi szentélyeirõl volt szó, hanem olyan 
új szórakozóhelyekrõl, ahová a nagyvárosi emberek, köztük a NEP-korszak 
újgazdagjai jártak. A balett Moszkvában fõként ebben a közegben szívta 
magába az akrobatika, a plasztikus tánc és a divatos társastáncok elemeit – 
utóbbit a kor excentrikus táncoknak nevezte –, amelyek a Bolsoj színpadán 
nem bukkantak fel. Golejzovszkij is ezért alakíthatta ki szabadon újfajta tánc 
szótárát, amelyben a balett mozdulatait fordította ki, törte meg és csavarta el. 
Így egyelõre lepereghettek róla azok a vádak, amelyek azt feszegették: tánc-e 
egyáltalán az a mozgás, amit Golejzovszkij kialakított, aki szerint a táncban 
nem létezett érvénytelen mozdulat – csak éppen mindegyiket megfelelõen 
kell használni. Ezzel a radikális elgondolással Golejzovszkij nem juthatott 



feladathoz a konzervatívok uralta Bolsoj színpadán, így legnagyobb szabású 
vállalkozása is a Kísérleti Színházban került színre 1925-ben. A Szép Jó
zsef (Josef Prekrasznij) konstruktivista díszletben kelt életre, kiterjesztve a 
horizontális mellett a vertikális sík használatát is, amellyel Golejzovszkij is 
refl ektált a századelõ új tánc törekvéseire, jelesül az Appia és Dalcroze ál
tal alkalmazott térhasználatra. A két felvonásból és hat epizódból álló ba
lettben Golejzovszkij – bár a bibliai történetet kívánta felidézni – kerülte a 
historizálást. Sem jelmezekben, sem mozgásformáiban nem utalt valamiféle 
õsi vagy nemzeti múltra. Az ismét Erdman tervezte, tagolt díszlet ráadá
sul semmiféle hagyományos táncolást nem tett lehetõvé. A platókon, hida
kon és lépcsõkön szigorú rendben, de szinte végig aszimmetrikusan mozgó 
csoportok számára a koreográfus olyan mozgásokat tervezett, amelyekben 
nyoma sem lehetett a kanonizált akadémikus vagy karakter lépésanyagnak. 
Újításainak ellenzõi meg is vádolták azzal, hogy „lerombolja a táncosok 
klasszikus tudását.”53 A táncosok testét szinte szabadon hagyták a trikók, 
viszont teljes testüket különbözõ színû festékek fedték: a férfi akét az egyip
tomi falfestményekrõl ismert barna és vörös különbözõ árnyalatai, a nõkét 
a sárga és a rózsaszín. A csoportok mozgása ezért inkább mobil szobrokra 
emlékeztetett, különösen, hogy a testfestések és a hatalmas parókák olyan or
namentikát mutattak, amelyek hol egybesimultak a mozgásokkal, hol pedig 
ellenpontozták azt.

Golejzovszkij számára ez a balett, a vitathatatlan közönségsikeren túl, vá
ratlan következménnyel járt: a Bolsoj tagsága két pártra szakadt. A fi atalok 
– élükön a címszerepet táncoló Igor Mojszejev – benne látták a jövõ ígéretes 
és régen várt újító koreográfusát, ezért a 125 tagú együttesbõl 74-en egy pe
tíciót írtak a társulat vezetéséhez, hogy juttassa vezetõ pozícióba Tyihomirov 
mellett Golejzovszkijt is. A táncosként és mesterként általuk is becsült, de 
konzervatív felfogású Tyihomirovról ugyanis az volt a véleményük, hogy „õ 
az ostoba érvek bajnoka, aki ellen igenis makacsul küzdeni fogunk, ahogyan 
õ harcolt és ma is harcol minden ellen, ami új.”54 Jóval többrõl volt tehát szó, 
mint a formális vezetõi pozícióról. A tét valójában a jövõ repertoárja, a balett 
korszerûsége, a friss mûvészeti gondolatok elfogadása vagy elutasítása volt. 
A színház vezetése azonban ellenállt a változtatás igényének, ezért a láza
dók közül több táncost elbocsátottak. Golejzovszkij ekkor két évre Ukrajnába 
szerzõdött.

A Bolsojba 1927-ben tért vissza, amikor az Októberi Forradalom 10. év
fordulójának ünnepléséhez idõzítve állította színre A forgószél (Szmercs) címû 
mûvet. Gorszkij ebben a mûvében azt a feltartóztathatatlan vihart akarta szim
bolikus eszközökkel ábrázolni, amely elsöpörte a régi világot. Golejzovszkij 
nem törekedett konkrét hely és idõ meghatározására, sõt, idõn kívülinek és 



a világban magában játszódónak tervezte a balettet. Az allegorikus alakok 
– a Lázadás szelleme, a Hét fõbûn, a Gyõzelem csoportja – felvonultatása, a 
konkrét jelszavakat hordozó feliratok („A világon a munka fog uralkodni!”; 
„Világ proletárjai egyesüljetek!”) leeresztése a díszletek közé, és a mû végén 
felcsendülõ Internacionálé azonban kétségtelenné tették, hogy a mû a fi atal 
szovjet állam közelmúltjáról és jelenérõl beszélt. Az elsõ jelenet egy Város 
sziluettjét mutatta, amelyben akasztott emberek háttere elõtt jól öltözött, ci- 
linderes és kamáslis urak rohantak a szakadt ruhás, nyúzott lázadók viharos 
közeledte elõl. A második jelenet a Palotába, a fényûzés és kéjelgés otthoná
ba vitte a nézõket, ahol a trónuson terpeszkedõ Uralkodó elõtt a Bûnök és 
Udvari bolondok, az Õrültség, Terpszikhoré és Apolló egyaránt megjelent, 
s még egy látomás is színezte a felvonást, amikor az orgia leállt, hogy átadja 
helyét a láncra vert politikai foglyok végtelen menetének. A fékevesztett orgia 
folytatásaként szerzetesek özönlöttek a színpadra, egy bacchánsnõ tánca kö
vetkezett, amelynek végére kiderült, hogy a reverendák szatírokat rejtettek. 
A jelenet csúcspontján begördült egy másfél embernyi magas kolosszus, a 
Forradalom szelleme, amely elsöpörte az összes szereplõt. Az utolsó jelenetet 
a Gyõzelem mámoros ünnepléseként képzelte el Golejzovszkij: a színpadból

egy kúp alakú, kolosszális építmény nõ ki, amelynek tetején a Gyõzelem központi 
alakja áll. Nagy, bíborszínû palástba burkolózik, a kezében kasza, a haja leng a 
szélben. Az arca nagyon szép. A teste mintha elõre lendülne. A lábánál, lent, 
mint valami forrás, a lázadók csoportja helyezkedik el. (Nagyon mélyrõl kell 
a süllyesztõnek elindulni, hogy a csoport lassan jelenjen meg. Fény csak akkor 
vetül rájuk, amikor már félig felemelkedtek.) A piramisszerû emelvény lábazatát 
a Palotában elpusztult emberi testek lepik el. Amikor a piramis eléri a színpad 
legfelsõ pontját, mint a villám, jelszavak ereszkednek alá, végül egészen betakar
ják a Gyõzelem piramisát. Ünnepélyes és örömteli hangulat.55

A mû bukása – hiszen sem sokkolónak, sem leleplezõnek, de még csak ne
vetségesnek sem látták a kortársak, amilyennek az alkotó szánta, viszont 
a szemére hányták, hogy illusztratív és túlzottan erotikus – megpecsételte 
Golejzovszkij további sorsát. A hagyományt védõ riválisai pozícióját ugyanis 
megerõsítette az újítás sikertelensége. Így Golejzovszkij éveken át csak music- 
hallok részére alkothatott rövid kis mûveket, „miniatûröket”.



A Vörös pipacs

A Bolsoj vezetése viszont be kívánta bizonyítani, hogy a korszerû balett meg
maradhat a hagyományos formák keretein belül, elég, ha a tárgya forradalmi. 
Ezért 1927-ben új nagy balettet mutattak be, amelynek fõszerepét a vezetõ 
klasszikus balerina (az ekkor 51 éves Jekatyerina Geltzer) táncolta, és a tiszta 
akadémizmus õrzõje, Tyihomirov koreografálta (Lascsilinnel, aki mindösz- 
sze az elsõ és a harmadik felvonás karaktertáncait komponálta). A Vörös pi
pacs (Krasznij mak) története szerint Tao-Hoa, a kínai táncosnõ beleszeret 
a bátor szovjet Kapitányba, a kínai kikötõ vezetõi azonban féltik az alázatos 
kínai tengerészeket a szovjetek forradalmi hatásától. Ezért a Kapitány meg
ölését tervezik, ami ugyan meghiúsul, de Tao-Hoa tanúja lesz a támadásnak. 
Hogy feledést találjon, ópiumot szív, és álmában, egy akváriumban úszkáló 
aranyhal Buddhává növekszik, majd életre kelt virágok, pillangók és madarak 
özönlik el a színt, miközben pipacsok hívogatják a táncosnõt a vörös sálba 
burkolózott Kapitányhoz. A harmadik rész egy kínai kapitalista, egy ban
kár báljába vezet, ahol a vendégek foxtrottot, bostont és charlestont járnak, 
míg kínai akrobaták szórakoztatják õket. Megkezdõdik a teaszertartás, s itt 
Tao-Hoa hiába kéri a Kapitányt, hogy vigye el õt a Szovjetunióba. A jelenet 
gengsztertörténetbe illõ véget ér, hiszen a mérgezett teát a táncosnõ kilöty- 
tyenti, mire a Kapitányra rálõnek, de a golyó célt téveszt. Végül a szovjet hajó 
elindul, de a kikötõben addigra már kitör a lázadás. Tao-Hoát lelövik, de az 
apoteózisban a vörös pipacsot még átadja egy kínai kisleánynak.

Tyihomirov balettje, amely nem megújította a tradicionális balettet, hanem 
újjáélesztette annak sablonjait és sztereotípiáit, a közönség soraiban elsöprõ 
sikert aratott. Moszkvát elöntötték a Vörös pipacs „márkanevû” cikkek: szap
pan és kölni, sütemény és cukorka, sõt, még ilyen nevû kávéház is nyílt az új 
fõvárosban. (A GATOB vezetése sem akart lemaradni a „modernizációban”, 
így ott is sietve bemutatták a saját változatukat.)

A balett sikere azonban az értelmiség szemében a rossz ízlés uralmának jele 
volt, hiszen a melodráma újjászületését látták benne, igaz, „vörösben”. Hiába 
gúnyolták azonban, mint émelyítõ giccset, a közönség tódult az elõadásokra, 
a szakszervezetek tömegesen vitték a jegyeket a munkásoknak, akik úgy ve
hették birtokukba a „régi” kultúrát jelentõ balettet, hogy annak „elvontsága” 
és „érthetetlensége” végre nem akadályozta a befogadást. Az új közönség 
szemében ez a naiv mû jelentette azt a magas mûvészetet, amelyet megértett, 
amelyben együtt érezhetett a sebezhetetlen szovjet hõssel, átélhette a hõsnõ 
önfeláldozó szerelmét és megtisztulását, miközben önfeledten szórakozhatott 
is. Így aztán – Lopuhov Jobbágy balerinája mellett – ez régi-új balett készítet
te elõ a harmincas évek uralkodó mûfaját, a dramobalettet.
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A balett alternatívája: a modern tánc
(1920-1950)

A harmincas évektõl a különbözõ új tánc kísérletek döntõen új szakaszhoz 
érkeztek Európában és az Egyesült Államokban is. Az amerikai úttörõk nem
zedékének összes újítása, az önkifejezés elõtérbe állítása, a személyes mozgás
formák kialakítása, a tánc és a test méltóságának elfogadtatása eddigre széles 
körben elfogadottá vált. E nemzedék képviselõi a húszas évek végéig még 
felléptek, az õ tanítványaik vagy követõik azonban már a saját korukról akar
tak szólni, s ehhez új mozgásformákat kísérleteztek ki. Ez pedig hamarosan 
többféle egyéni és az akadémikus balettet elvetõ táncnyelv megszületéséhez 
vezetett, s ezzel kialakultak az ekkortól már modern táncnak nevezett irány
zat kodifi kált rendszerei.

Európában a hellerau-laxenburgi iskola az I. világháború után is ontotta 
a növendékeket, akik közül a tehetségesebbek elõadómûvészként, különbözõ 
koncertpódiumokon léptek közönség elé, a ritmikus gimnasztika tanárokat 
pedig részben a testnevelés, részben a mûvészeti oktatás szívta fel. S miután a 
nõi testkultúra mozgalom népszerûsége az I. világháborút követõen rohamo
san megnõtt, és az európai új tánc is e testkultúra mozgalmakkal együtt szü
letett, sokáig még megkérdõjelezõdtek tánc és torna, mûvészet és sport, illetve 
a mûvészi tevékenység professzionális és amatõr – vagy ahogyan ekkoriban 
nevezték: laikus – közegének határvonalai. Az életmód kísérletek azonban vé
get értek, de az asconai kolóniából Lábán és tanítványai a húszas évek végétõl 
Németország szerte felvirágzó új tánc élet vezetõ személyiségei lettek.

A harmincas évek közepétõl azonban – szoros összefüggésben a II. világ
háborút megelõzõ, majd azt követõ politikai helyzettel – az addig párhuza
mokat mutató amerikai és európai új tánc mozgalmak alakulása eltávolodott 
egymástól. Európában a nemzeti szocializmus, majd a világháborút követõen 
a politikai kettéosztottság törte meg az új tánc további organikus alakulását, 
s emiatt alig kerülhetett sor az európai gyökerû modern tánc-rendszerek ki
kristályosodására, illetve a létrejött kompozíciós és pedagógiai módszerek 
átadására. Az Egyesült Államokban ezzel szemben a mûvészi lázadások, a 
mesterek esztétikai felfogásának és gyakorlatának tagadása vagy újragondo
lása szerves folytonosságot biztosított a modern tánc-nyelvek kialakulásához 
és elterjedéséhez.



A modern tánc amerikai megalapozói

A húszas évek második felében az egyelõre egyetlen amerikai új tánc iskolá
ból és társulatból, a Denishawnból kivált néhány növendék. Eltávolodásuk 
mestereiktõl egyfajta új esztétika nevében történt, vagyis ez az önállósulás egy
ben a tánc új megközelítéseinek kikristályosodását is jelentette. E dezertõrök 
pályájában közös, hogy elutasították a Denishawn legjellegzetesebb vonásait, 
a távoli kultúrák felidézésének látványosságban kimerülõ teatralitását. Õk a 
jelen nevében lázadtak, azaz a kortársi lét kérdéseinek megfogalmazását vál
lalták a tánc – általuk lassan kimunkált – új nyelvén. A hogyant aztán mind
nyájan másként képzelték el s valósították meg, de az azonos motiváció és cél 
mégis egymás mellé állította e lázadók két vezéregyéniségét.

Martha Graham

Elsõként az apró, szögletes mozgású és fekete hajú Martha Graham (1893
1991) lépett ki a karcsú, szõke és istennõi St.Denis bûvkörébõl, hogy elõadó- 
ként önállóan is kipróbálja magát. Elsõ szólói mégis mesternõje erõs hatásáról 
tanúskodtak, de aztán egyetlen év alatt levetette magáról mindazt a hatást, 
amit a Denishawn Iskolában és produkciókban magába szívott. Amikor 
1927-ben Lázadás (Revolt) címû szólójával színpadra lépett, egy új korszak 
hírnökeként mutatkozott be. Egy olyan korszaké, amely ihletét a jelentõl, a 
– Graham szerint – disszonanciákkal, fájdalmakkal és küzdelmekkel terhes 
jelentõl kapta. Így az õ kifejezésmódja sem lehetett többé kecses, tetszetõs, 
titokzatos és misztikus, hanem akár a csúnyaságig is nyers, durva, szögletes 
lett. Ha a századfordulón Duncan esztétikájának középpontjában még a ter
mészetesség állt, Graham már az igazság kimondására törekedett a mozdu
latok nyelvén. Ez a vágya vezetett olyan új és igaz (mert kifejezõ) mozdulatok 
kikísérletezésére, amelyek annyira eltértek a tízes és húszas években elfoga
dott szépségeszménytõl, hogy mûvei – és puritán megjelenése, hiszen csu
pasz színpadokon szinte daróc-szerû anyagokból szabott, dísztelen ruhákban 
lépett fel – eleinte heves elutasításban részesültek. A századelõ egyik legna
gyobb balettalkotója, az ekkor már New Yorkban élõ Fokin például olyannak 
látta Grahamet,

mint egy fanatikus prófétanõ. Egész külseje nyilvánvaló ellentétben áll mindaz
zal, ami törékeny, nõies vagy szép: hosszú ing, demonstratívan hátrafésült haj, 
görbe hát, kiálló könyök és elõremeredõ vállak, összeszorított ököl vagy laposan 



kinyújtott kezek… Minden arra utalt, hogy messze áll a szépségrõl és bájról al
kotott 'antik' elképzelésektõl, és alapvetõen elutasítja azokat.

Teóriájának ismertetése közben gyakran mutat a mellére és a hasára, ahol – 
legalábbis amennyire én megértettem –, valami újnak a középpontja és titka rej
lik […] Aztán következett a 'tánc' bemutatása. A fi atal hölgyek feküdtek, ültek, 
jártak... ez volt minden. Karjaik vagy gyámoltalanul lógtak, vagy magasra emelt 
könyökkel meredtek elõre. Mellüket állandóan kidüllesztették, néha behúzták.

Ebbõl a két mozdulatból állt az egész tánc.
A tempó nagyon lassú volt, a kifejezésmód melankolikus, általában véve még 

agresszív is. Ökölbe szorított kezek, fenyegetõ test- és fejmozdulatok.
'Lányok fenyegetõ tartásban… ez nemcsak szomorúság, hanem a gyûlölet 

kultusza is – gondoltam magamban –, szegény lányok, akik nemcsak a testüket, 
hanem a lelküket is elemésztik.'

Minden, amit láttam, a formát tekintve szörnyû, a tartalmát tekintve pedig 
gyûlölettel teli volt.1

Fokin szavai pontosan tükrözik azt a nézõpontot, amelybõl aligha lehetett 
megérteni Graham tárgyválasztását, a kortárs életérzés keltette szorongást, 
és az ennek kifejezésére alkalmas mozgások felkutatását. Akik viszont ér
tették Graham korai munkáit – élükön John Martinnal, aki 1927-tõl a New 
York Times legelsõ és nagyhatású tánckritikusaként nemcsak cikkek sorában 
népszerûsítette a születõ új irányzatot, hanem elsõként tett kísérletet a mo
dern tánc teoretikus megközelítésére is –, éppen azt értékelték mûveiben, 
hogy sikerült megteremtenie az új táncos eszközöket az általa kreált színpadi 
hõsnõk és szituációk õszinte ábrázolásához. Miután Graham a modern életet 
folytonos küzdelemnek látta, tánctechnikájának alapjául is az erõkifejtés, és 
az ehhez szükséges dinamika szolgált. Az általa kialakított mozgásrendszer 
alapja is a contraction – release lett, az a polarizáció, amely valójában az ál
landó készenléti állapot testi megteremtése az erõkifejtésre. Graham szerint 
„[a] kilazítás (release) az a pillanata az életnek, amikor az ember belélegzik. 
Amikor pedig a kilégzésre kerül sor, ez az összehúzódás (contraction). Ezek 
jelzik az élet legelsõ és legutolsó pillanatát. Tánctechnikaként használva így 
fokozni lehet a test érzelmi aktivitását, s ily módon az ember a testet fejleszti 
és nem a gondolkodásmódot.”2 Graham rendszerének másik alapelve, hogy a 
mozdulatok a test középpontjából erednek, bár õ máshová, Duncan felfogá
sához képest mélyebbre, a medenceövbe helyezte el a test centrumát.

Graham jellegzetesen szögletes, a vonalak ívét megtörõ mozgáskészletének 
lényegi jellegzetessége lett az ugyancsak az erõkifejtésbõl következõ visszafe
szített láb- (fl ex) és kézfej (cup) mellett a spirál, vagyis az a törekvése, hogy 
a tér néhány kiemelt pontja és síkja helyett – ismét ellentétesen a vonalak 



és síkok geometrikus szépségét hirdetõ balettel – az ívek mentén kiaknázza 
a test és a mozdulat lehetõ legnagyobb kiterjedését a tér minden irányába. 
A spirál kidolgozása is abból az új testszemléletbõl következett, amely többé 
nem a test függõleges tengelyéhez képest, a szinte mozdulatlan törzs köré 
rendezi el a végtagokat, hanem a törzset és a végtagokat egyetlen dinamikus 
egységnek tekinti, amely a tér egészét képes birtokba venni. Beleértve a lefelé 
irányt is, mert Graham a gravitáció eltitkolása és leplezése helyett – amely 
a balett egyik legfõbb jellegzetessége – nem csupán tudomásul vette a min
dennapokat és a táncot egyszerre uraló nehézkedés törvényét, hanem bele is 
építette tánctechnikájába.

Graham különlegesen hosszú alkotói pályáján három nagyobb korszak 
különíthetõ el. Indulásakor fõként önmaga számára komponált szólókat. 
Ezek egyik legmaradandóbbja a Kodály muzsikájára 1930-ban tervezett 
expresszív Sirató (Lamentation) volt, amelyben döbbenetes erõvel sikerült 
megérzékítenie a gyász különbözõ állomásait az õrjöngéstõl a belenyugvásig. 
Graham ebben a koreográfi ájában – miután testét tetõtõl talpig beburkolta a 
jelmezzel, és ráadásul a néhány perces mû alatt el sem hagyta a színpad kö
zepére helyezett padot, amelyen ült – a végsõkig korlátozta a táncos kifejezõ 
eszközét, a testet. És mégis, a jelmez burka alatt is ott lüktetett a fájdalom 
összehúzta test, a görcsbe rándult gyomor, az égig lendülõ kar és a földbõl ki
szakadó láb, hogy helyhez kötöttsége ellenére is a térbe sikoltsa, majd zokogja 
mindazt, amit szó aligha képes kimondani.

Graham már 1927-ben megnyitotta iskoláját, s ettõl kezdve tíz éven át csak 
leány növendékeibõl kialakuló társulatával dolgozott. Iskoláját elsõ perctõl 
kezdve Martha Graham Kortárs Tánc Iskolájának nevezte, mert azt vallot
ta: „a modern: stílus megnevezés. A kortárs viszont – ezzel ellentétben – az 
élet egyik alaptörvénye: elõrelépés.”3 Graham pedig mindig az újra, és ami 
számára ezzel egyet jelentett, az igazra törekedett, hiszen orvos-pszichiáter 
édesapjától két fontos dolgot tanult meg: amikor egy vízcseppet mikroszkó
pon keresztül vizsgáltak együtt, megtapasztalta, hogy a jelenségek mélyére 
kell hatolni ahhoz, hogy a felszín mögött meglássuk a lényeget. Ugyancsak 
az édesapja hívta fel a fi gyelmét arra, hogy a testtartás a mindennapokban is 
árulkodóbb, mint az igazságot elfedni képes szó, mert a test nem hazudik.

Graham számára a harmincas években a válságokkal teli Amerika és 
a háború elõérzetében élõ távoli Európa igazi életérzése a szorongás volt. 
Így született 1936-ban a Krónika (Chronicle) címû három tételes darabja is, 
amely nem a volt és a jövendõ háború képeit ábrázolta, hanem a korszakot 
átitató szenvedélyes nyugtalanságot fogalmazta meg fegyelmezett, szikár és 
erõteljes mozdulatokkal, gazdag, de tisztán áttekinthetõ koreográfi ai for
mában. Graham második korszakában, a negyvenes évek közepéig, tetten 



érhetõ a kort átható nemzeti identitáskeresés is. Az ekkoriban komponált 
szóló és csoport darabjaiban – mint a Határ (Frontier) és az Appalach-i ta
vasz (Appalachian Spring) – az észak-amerikai kontinens mitikusnak látott 
pionír múltját, s benne elsõsorban a nõk heroizmusát idézte fel. E sorozattá 
kikerekedõ mûvekben – amelyek születéséhez hozzájárult, hogy 1938-ban 
Kirstein tanácsára Balanchine együttesébõl elõször csatlakozott együttesé
hez egy férfi táncos, Erick Hawkins – Graham a jellegzetes puritán amerikai 
életmódot és világszemléletet próbálta megfogalmazni. Ezt követõen azon
ban fi gyelme a pszichoanalitkus iskolák hatására egyre inkább a belsõ táj, 
nevezetesen a nõi lélek mélyén szunnyadó démonok felfedezésére irányult, s 
ehhez a görög mitológia tragikus sorsú hõsnõiben – Phaedra, Clytemnestra, 
Ariadne, Médea, Jokaszté – találta meg kortársai mintaképét. Mert Graham 
szerint „minden nõ hordoz magában egy Clytemnestrát vagy egy sóvár, fél
tékeny Médeát. Ha ezt nem akarjuk megmutatni, akkor nem kell táncolni. 
De én úgy gondolom, nincs mit rejtegetni, sõt, merni kell megmutatni, hogy 
milyenek vagyunk. Kihívás ez, tévelygõ utazás önmagunkba.”4

Graham azonban bármilyen történethez is fordult, soha nem komponált 
narratív mûveket, nem törekedett arra, hogy bármit is elmeséljen táncaiban. 
Színpadán jobbára kész helyzeteket tárt a nézõk elé, akik maguk adhatták 
meg a választ a miértekre, mert Grahamet nem az események láncolata ér
dekelte, hanem az érzelmi csúcspontok: a megkerülhetetlen szembesülés a 
végzettel, az elemésztõ vívódás, a heroikus küzdelem, a tragikus bukás.

A tánc – Graham szerint – a dolgok másfajta értelmezése. Nem szavakban 
kifejezhetõ, irodalmias alkotás, ennek ellenére mindennek, amit a táncos csinál – 
még a leglíraibb dolognak is – nagyon pontosan körülírt, meghatározott jelentése 
van. Ha szavakkal elmondható lenne, már rég elmondták volna. De a szavakon, a 
festészeten, a szobrászaton túl, a testen belül létezik egy olyan belsõ táj, amelyet a 
mozgás hoz napvilágra. Mindenki azt látja benne, amit õ maga tesz hozzá.5

Graham nem csupán a narratív dramaturgiát kerülte mûveiben, hanem a 
konkrét utalásokat hordozó vagy díszes jelmezeket és látványos díszleteket 
is. Maga tervezte hatalmas szoknyáit is, amelyek a spirálisban rejlõ lendü
letet még jobban felnagyították. Munkássága során csak néhány jelentõs 
képzõmûvésszel dolgozott együtt, akik közül kiemelkedett a néhány elvont 
formából is erõs színházi jeleket alkotó japán szobrász, Isamu Noguchi. Vi
szont mentora, Louis Horst tanácsára – aki már a Denishawnban is zenei 
vezetõ volt – Graham néhány amerikai kortárs zeneszerzõvel is (köztük Aaron 
Copland és Norman Dello Jolio) együttmûködött. Zenei érdeklõdése és így 
zeneválasztása egyébként rendkívül változatos volt, Schuberttõl Chavezen át 



Bartókig terjedt, utolsó éveiben még egy olyan alig megkerülhetõ XX. szá
zadi tánczenéhez fordult, mint Sztravinszkij Sacre-ja, amelynek Massine-féle 
változatában 50 évvel korábban maga is táncolt. Legutolsó mûvében aztán, 
az egyik Joplin-kompozíció címét viselõ Maple Leaf Ragben (1990) öniró
niával foglalta össze saját, fél évszázad alatt kikristályosodott stílusát, sõt, 
manírrá vált koreográfi ai megoldásait is.

Graham hatalmas életmûvében alig bukkantak fel drámaiságot nélkülözõ, 
tiszta tánc-kompozíciók. Ha mégis, akkor ezek – mint az 1948-as Angya
lok szórakozása (Diversion of Angels), az 1975-ös Adorations (Rajongások) 
és az 1981-es A fény játékai (Acts of Ligth) – saját tánctechnikájának szinte 
himnikus hangvételû összefoglalásai és felmutatásai lettek, s egyben annak 
dokumentumai, hogy a szabad táncban gyökerezõ modern tánc hogyan ka- 
nonizálódott s rendszerezõdött közel fél évszázad alatt.

Doris Humphrey

A másik lázadó Denishawn-tanítvány, Doris Humphrey (1895-1958) egyé
nisége jóval közelebb állt St.Denishez, mint a már megjelenésében is kemény 
és szikár Grahamé. A kecses és fi nom vonalú Humphrey – aki már pedagó
giai tapasztalatokkal felvértezve került a Denishawn Iskolába – évekig nem 
csupán kedvelt táncosa, hanem megbecsült asszisztense és társkoreográfu
sa is volt csodált mesternõjének, hiszen úgy tûnt, folytatni fogja St.Denis 
dekoratív stílusát: a Szárnyalás (Soaring) címû 1920-as koreográfi ája nem 
csupán vizualizációs munka volt, hanem egy hatalmas lepel játékos és lát
ványos reptetésére épült. Az Air for G. String címû, 1928-as kompozícióban, 
amely Bach éteri muzsikájára készült, az öt táncosnõ hatalmas uszályos ru
hákba burkolt, törékeny gótikus Madonnaként járta be a teret – dekoratívan 
és átszellemülten. Ám Humphrey számára is eljött a pillanat, amikor a füg
getlenséget választotta. 1928-ban növendék társával, a fõként történetek és 
karakterek eljátszásában jeleskedõ Charles Weidmannal (1901-1975) együtt 
– a nagy tekintélyû, és saját esztétikai felfogásukból egy jottányit sem engedõ 
mesterek követése helyett saját stúdiót nyitottak, s itt kezdték kidolgozni a 
mozgás megközelítésének új útjait.

Humphrey felfogásában is maga az élet, az emberi lét kettõssége kínálta 
a kidolgozandó táncnyelv alapját, az a küzdelem, melyben az ember a válto
zás, az ismeretlen, a kockázatos felé törekszik, miközben él benne a vágy az 
állandóságra, a biztonságra. Humphrey szerint az embernek ezeket a belsõ, 
egymásnak feszülõ erõket kell megismernie, a táncosnak pedig az egyen
súlyi helyzet megõrzése és megsemmisítése kettõsségében mintegy testileg 



megfogalmaznia. A Humphrey-Weidman Stúdióban kialakuló tánctechni
ka ezért a fall és recovery, az esés és az ebbõl való felemelkedés kettõsségét 
állította a középpontba, azaz a tánc két konstituáló elemét, a gravitációt és 
az egyensúlyt. E technika hátterében az a mámoros felismerés állt, hogy az 
ember, miközben megkerülhetetlenül alávetett a nehézkedésnek, a táncban 
mégiscsak megvalósítja a – mozgás – szabadságát. Humphrey szerint „a ne
hézségi erõvel való szembeszállás rejti magában a tánc magvait. Az izgalom 
és a dráma ebbõl a szembenállásból ered, a kitartott pillanatból, amikor a test 
mintha kiszabadulna fi zikai börtönébõl. Doris a mozgásnak ezt a spektrumát 
'két halál közötti ívnek' nevezte.”6 A feszültség két végsõ pontja a mozdulat
lanság, ám Humphrey szerint e nyugalmi állapot is kétarcú: a statikus jelenti 
magát az egyensúlyi helyzetet, míg a dinamikus azt a legszélsõ pontot, ahová 
a test az egyensúlyi helyzetbõl eljuthat anélkül, hogy valóságosan elvesztené 
az ellenõrzést az egyensúly felett. Humphrey táncfelfogásából következett, 
hogy tánctechnikája – szemben Graham pulzáló, szaggatott mozdulataival – 
áramló lett, hiszen a súly és erõ folyamatos átgördítésén alapult.

Humphrey koreográfusként is tökéletes ellentéte volt a drámai és teátrális 
Grahamnek. Az õ elgondolása szerint ugyanis a tánc önálló, s elsõsorban ki
netikus mûvészet, s mint ilyen, független az irodalomtól, a dráma és színház 
mûvészetétõl, sõt, a zenétõl is. Ezért kísérletezett zenekíséret nélküli kom
pozíciókkal is, mint az 1928-as Víztanulmány (Water Study) vagy a rá egy 
évre született A méhek élete (Life of the Bee) elsõ változata. E mûvei a mozgás 
saját, belsõ ritmusán alapultak, de akár muzsikára, akár zene nélkül kom
ponált, Humphrey mindig elsõsorban gondolatokat, érzelmeket akart közöl
ni, vagy a közösségek belsõ erõviszonyait feltárni anélkül, hogy történeteket 
vázolna fel. Az õ felfogása szerint a tér – erõ – idõ – motiváció négyességét 
magában hordozó mozdulatok gondosan konstruált szerkezete önmagában is 
képes gondolatokat hordozni és érzelmeket kelteni. A koreografálás ugyanis 
olyan teremtõ folyamat, amelynek során a mozdulatok szerkezete, ritmusa és 
minõségei, a csoportok és egyének térbeli dialógusa, az összetevõk egymásra 
vonatkoztatott rendje adja a kinetikus nyelv jelentést hordozó elemeit – foglal
ta össze elveit Humphrey A koreografálás mûvészete címû könyvében.

Bármennyire is ellentétes volt Graham és Humphrey táncszemlélete, a 
harmincas évektõl aránylag szoros közelségben dolgoztak. Soha nem együtt, 
de egymás mellett, s így egyszerre hatottak az amerikai táncosok egyre 
szélesedõ közösségére és a modern tánc gyarapodó közönségére. 1929-ben 
ugyanis megalakult a Táncrepertoár Színház (Dance Repertory Theatre), 
amelyben felváltva mûködhettek – próbálhattak és felléphettek – a moder
nek vezetõ koreográfusai: Graham, Humphrey és Weidman. 1934-ben pe
dig a Bennington Fõiskolán létrejött egy olyan modern tánc központ, amely 



rendszeres kurzusaival és elõadássorozataival otthont teremtett az ekkor már 
nagy négyesnek hívott generációnak. (A negyedik Hanya Holm [1893-1992] 
volt, aki Mary Wigman növendékeként egyedül képviselte az Egyesült Álla
mokban a korabeli európai új táncot, s ezzel egyfajta közvetlen kapcsolatot 
teremtett a német és amerikai modern tánc törekvések között.) E fõiskolán 
a növendékek – akik az elsõ évben még csak tornatanárok voltak – a nyá
ri tánc kurzusokon nem csupán a különbözõ modern tánc technikákat és 
koreográfi ai felfogásokat ismerhették meg, hanem meghallgathatták Martin 
tánctörténeti és -elméleti, valamint Horst zeneelméleti és kompozíciós óráit 
is, így a test gimnasztikához és mûvészethez köthetõ képzése itt is még ösz- 
szefonódott.

Humphrey elõadói pályája izületeinek betegsége miatt hamarosan vé
get ért. A növendékeibõl alakult együttese is feloszlott, az õ útja pedig el
vált Weidmantól. Legjelentõsebb tanítványuk, a mexikói származású José 
Limón (1908-1972) mellett azonban Humphrey élete végégig pedagógus
ként és koreográfusként is aktív maradhatott. Limón ugyanis a II. világhábo
rút követõen, amikorra már feloszlott Humphrey társulata, önálló együttest 
szervezett, amelyben Humphrey folytatta koreográfusi tevékenységét. 1951- 
ben Humphrey-t a Juilliard Zeneakadémia frissen alakított tánc tanszékére 
is meghívták, ahol nem tánctechnikát tanított, hanem a koreografálás alap
jait. Sok éves elmélyült pedagógiai munkája eredménye lett a maga nemében 
egyedülálló könyv, A koreografálás mûvészete (The Art of Making Dances). Eb
ben a már csak halála után megjelent könyvben Humphrey megfogalmazta 
ars poétikáját, és összefoglalta színházi és kompozíciós tapasztalatait. Írásá
ban az átadható szakmai fogások ismertetésén túl azt hangsúlyozta, hogy a 
pedagógusnak mindenekelõtt a táncos kreativitását kell ösztönöznie, mert 
csakis így alakulhat ki a növendékek egyéni és független gondolkodásmódja, 
amely a modern tánc pedagógia legfontosabb célja.7

Mint ahogy Graham, Humphrey is megérte a következõ, az általuk kép
viselt gondolkodásmód és kanonizált táncnyelv ellen lázongó újabb alkotó 
nemzedék jelentkezését az ötvenes évek elején. S bár e fi atal alkotók felfo
gása jóval közelebb állt a tiszta mozdulatokat a kompozíció tengelyébe ál
lító Humphrey-hoz, mint a drámai, expresszív és teátrális Grahamhez, 
Humphrey nem érthetett egyet azokkal a kísérletekkel, amelyek megfosztot
ták a testet és a mozdulatot a jelentéstõl. Hiszen õ tiszta (kinetikus) táncon 
soha nem a közlés szándékának feladását, hanem a más mûvészeti ágaktól 
független, csakis a saját törvényein alapuló mozgáskompozíciót értette.



José Limón

A Humphrey és Limón között kialakuló mester–növendék viszony egészen 
egyedülálló volt a modern tánc történetben. Limón ugyanis nem megtagad
ta, hanem követte mesterét, legalább is a Humphrey-Weidman Stúdióban ki
alakított tánctechnika továbbadásában. Limón ugyan tanította, de nem rög
zítette ezt a rendszert – ahogyan Graham is élete végégig ellenállt technikája 
rendszerbe foglalásának –, amelyet aztán az egyik tanítványa, Daniel Lewis 
1984-ben publikált. Így az õ közvetítésével õrzõdött meg és vált átadhatóvá a 
test helyes tartását, a folyamatos gördüléseket, az eséseket, a visszarugózáso- 
kat és a felfüggesztést (alignment, succession, fall, bounce, suspension) a képzés 
középpontjába állító Humphrey-Limón technika.

Limón koreográfusi felfogása élesen eltért Humphrey-étól, mert mint állí
totta: „Nem tudok absztrakciókkal dolgozni, vagyis azzal, amit abszolút tánc
nak neveznek. Én érzelmekbõl, emberi élményekbõl indulok ki, a magaméból, 
vagy amit olvastam.”8 Ennek ellenére harmonikusan tudtak együttmûködni 
a José Limón Dance Company-ban is, ahol Humphrey mûvészeti irányítása 
mellett bontakozott ki Limón koreográfi ai életmûve.

Limón képzõmûvésznek készült, de Harald Kreutzberg vendégjátékának 
hatására a tánc felé fordult. Rendkívüli szuggesztivitása, egyszerre méltó
ságteljes, vad és komor megjelenése Humphrey-t többször is megihlette, 
mert minden „táncában volt valami olyan, ami erkölcsi izzásnak mondha- 
tó.”9 Amikor aztán koreografálni kezdett, fõként saját mexikói identitására 
refl ektálva és irodalmi-bibliai történetek alapján komponált. A La Malinche 
(1949) vidám „moralizáló táncjáték” volt, amelyben mexikói néptáncok is 
szerepet kaptak. Az 1956-os Emperor Jones (Jones császár) O'Neil drámája 
alapján egy rettegõ, vívódó lélek vízióit sûrítette egyfelvonásos táncdrámává. 
A There is a Time ihletõje a Prédikátor könyvének 3. szakasza (Mindennek 
rendelt ideje van…) volt. Az önálló táncokból álló mûben az emberi élet tel
jességét jelentõ tevékenységek sorjáztak, s kaptak áttételes táncos megfogal
mazást: születés és halál, ölés és gyógyítás, rontás és építés, hadakozás és 
békesség, szeretet és gyûlölet, sírás és nevetés. A koreográfi a középpontjába 
azonban nem e tevékenységek imitálása, hanem az idõ és idõtlenség kérdése 
állt, amelyet Limón az állandóan visszatérõ körformával és az abból sorban 
kibontakozó epizódokkal rajzolt meg. A Limón mûveit átható emocionalitás, 
a drámai sûrítettség és az áradó expresszivitás mellett koreográfi áiban tetten 
érhetõ mesternõje hatása, mert a mozdulatok motiváltságához Limónnál is 
mindig a szerkezet fegyelme járult. Ez a kettõsség jellemezte a koreográfusi 
életmûvének csúcspontját jelentõ egyfelvonásost is, A mór pavane-ját (The 
Moor's Pavane). Az 1949-ben, az Othelló ihletésére született egyfelvonásos- 



ban négy kulcsszereplõ – Desdemona és Othelló, Emilia és Jágó – járta a 
végzetes pavane-t, ezt a feszes szerkezetû régi társasági táncot, ám ez a külsõ 
és formális fegyelmezõ erõ sem fékezhette meg a pusztító szenvedélyeket.

Alkotói pályája során Limón fõként táncdrámákat komponált, de utolsó tíz 
évében több tiszta tánccal is jelentkezett. Az 1964-es Koreográfi ai hódolatban 
(Choreographic Offering), amelyet korán eltávozott néhai mesternõje emléké
nek szentelt, felidézte s még egyszer összefoglalta Humphrey mozgásainak 
légzés-ritmusát, frázisainak tiszta ívét és kompozícióinak áttekinthetõ archi
tektúráját.

A modern tánc európai megalapozói

Európában a mozgás új, mûvészi lehetõségeit kutató táncosok – akik saját 
irányzatukra hol az Ausdruckstanz (kifejezõ tánc), hol a Bewegungskunst 
(mozgásmûvészet) elnevezést használták – fõként a weimari Németország
ban és kulturális vonzáskörzetében, Ausztriában és Magyarországon tevé
kenykedtek. Az egyre sokasodó magán stúdiókból növendékek százai szó
ródtak szét, akiknek csak töredékébõl lehetett független elõadómûvész, míg 
a többiek fõként amatõrök tömeges tanítására vállalkoztak, hiszen a mûvészi 
tánc a középosztály leánygyermekei körében rendkívül népszerû volt. Ez
zel párhuzamosan a városi munkások tömegei is bekapcsolódtak a részben 
testkulturális, részben mûvészeti tevékenységbe, mint az amatõr mozgás- és 
szavalókórusok és a hatalmas tömegrendezvények tagjai.

A nagyobb német városokban sorra alakultak táncközpontok – Berlinben a 
Koreográfi ai Intézet, Essenben a Folkwang Schule –, majd 1927-tõl nemcsak 
országos tánckongresszusokat, vagyis táncfesztiválokat tartottak, hanem 
még ugyanebben az évben megindult a szakma elméleti orientációját segítõ 
szakfolyóirat, a Der Tanz kiadása is. Ez a mûvészeti pezsgés azonban 1933 
után megtorpant, hiszen a politikai változást követõen a modern mûvészetek, 
s köztük a tánc értékelése többé nem esztétikai, hanem a nemzetiszocialista 
kultúrpolitika kontextusában zajlott.

Lábán Rudolf

A húszas évektõl fellendülõ, és a német új tánc virágkorát jelentõ években két 
jellegzetes irányzat kristályosodott ki. Az egyik élén a korszak legjelentõsebb 
fi gurája, a koreográfusként, pedagógusként és teoretikusként egyaránt kima
gasló Lábán Rudolf állt, aki – már elsõ periódusában, az életmód-kísérletek 
világháború elõtti idõszakában is – a táncot mintegy világnézetként fogta



fel, ezért hozzálátott, hogy a lehetõ legszélesebb tömegek számára elérhetõ 
legyen a tudatosság, a testiség és lelkiség harmóniáját jelentõ tánc misztikus 
és eksztatikus élménye. Lábán elméleti, pedagógusi és alkotói aktivitása a 
húszas évek végétõl annyira kiszélesedett, hogy szinte a német táncmozga
lom fõpapjává vált: Stuttgartban, majd Hamburgban Táncszínpadot alapí
tott, utóbbi városban Kamara együttest is vezetett, Berlinben Koreográfi ai 
Intézetet irányított, majd ugyanitt az Operaházban lett balettigazgató.

Lábán sokirányú koreográfi ai kísérletei között szerepeltek tiszta tánc kom
pozíciók, mint az 1922-es Lengõ templom (Der Schwingende Tempel), amely
ben a kimondhatatlant, a matéria mögött húzódó lényegi energiákat próbálta 
megfogalmazni. A nagyszabású Gaukelei (Szemfényvesztés) politikai témát 
járt körül, a zsarnokság természetérõl fogalmazott meg balladai jelenete
ket. Az ugyanebben az évben komponált, de több mûvészeti ágat egybefo
gó, „Tanz-Ton-Wort” (tánc-hang-szöveg) típusú mûvében, mint amilyen a 
Prometheusz (1923) volt, részben zene nélküli táncokkal, részben Aiszkhülosz 
szövegére – amelyet szavalókórus adott elõ – tervezett mozgásokkal kísérlete
zett. A tömeghatásokban rejlõ lehetõségek kimunkálásához mozdulatkóruso
kat irányított, s e kísérletei vezettek a Titán (1927) címû darabhoz, amelyben 
az egyén gyengeségeivel a közösség deperszonalizált erejét állította szembe 
egyfajta rituális hangvétellel.

Lábán ezekben az években ugyanis nem csupán a tánc mûvészi formái
nak – a nagy tömeghatásokra építõ, inkább freskószerû „táncszínház” és a 
bensõségességre, az egyéni teljesítményekre építõ „kamaratánc” – lehetõségeit 
kutatta, hanem érdeklõdése kiterjedt a tánc nem mûvészi formáira, a laikus 
mozgalmakra is, mert az amatõr mozgáskórusok terjedõ népszerûségétõl Lá
bán a néptáncok közösségi funkcióinak újjászületését remélte. Ezért is vál
lalta el 1929-ben Bécsben, a csupán fél évszázadonként megrendezett Ipa
rosok és kézmûvesek felvonulásának megrendezését, amelyen – hagyományos 
munkatáncaik rekonstrukcióját elõadva – közel 400 szakma mintegy 20 000 
képviselõje vett részt. Lábán saját intenciói alapján is komponált mûveket 
hatalmas létszámú mozgáskórusokra, mert azt vallotta:

A mozgáskórus és a kórus-táncköltemény úgy lép ki vágyunk sötétjébõl, mint 
egészen természetes képzõdmény, mint napjaink emberi közösségének magá
tól értetõdõ követelménye, hogy kielégítse ezt a vágyat. A mozgási alkalomnak 
az a villámszerûen erõs felfénylése, amelyet a lelkesedés állapotában érzünk, 
valószínûleg a leglényegesebb a tánc életet segítõ funkciójából. Mégpedig ez be- 
fejezettebb lelkesedés, mint a rajongásé vagy a tudatosulásé. A tánc által kiváltott 
lelkesedés egyidejûleg rejti magában a mélységnek és világosságnak ezeket az 
elemeit, de még egy harmadikat is hozzácsatol, a mozgás tetterejét, az eleven



etoszt. A táncban, különösen a kórustáncban magához a lelkesedéshez (vagy 
annak õsforrásához?) lendülünk közelebb, mélyen átérezve és világosan felfogva 
ezt a lelkesedést. Ez a folyamat szavakkal nem ragadható meg olyan elevenen, 
mint magával a tánccal. Mindenesetre elég végiggondolni ezeket az utalásokat, 
hogy felismerjük: a kartánc-költeményekre való vágyódás egy tisztán gimnasz- 
tikai testképzés száraz hasznossági megfontolásain messze túlmenve elvezethet 
azokhoz az egyedüli és kizárólagos emberi értékekhez, amelyeknek az elérése 
boldoggá tehet. Ezek az emberi értékek alkotják korunk minden testkulturális 
vágyódásának a tulajdonképpeni célját.10

Lábán karizmatikus egyénisége, a tánchoz szinte vallásos áhítattal közeledõ 
felfogása, vulkanikus erejû aktivitása, és a táncmozgalomban betöltött 
megkérdõjelezhetetlen vezetõ szerepe tette õt alkalmassá arra, hogy a hata
lomra jutott nemzetiszocialisták kinevezzék az 1934-ben létrehozott Német 
Táncszínpad élére. A mûvészeti tevékenységeket irányító propaganda mi
nisztérium által kézben tartott intézmény az ideológiailag és fajilag is „tiszta” 
Új Német Tánc irányítója lett: eddigre már elüldözték és/vagy betiltották az 
olyan „degenerált” táncokat, mint a „nigger” charleston vagy a foxtrott, a 
zsidó származású növendékeket, táncosokat és koreográfusokat pedig min
denünnen elbocsátották – hacsak nem rendelkeztek Goebbels személyes 
felmentésével. Lábánnak mindenekelõtt meg kellett szerveznie 1934-ben 
és '35-ben a csak árja résztvevõkkel zajló Német Tánc Fesztiválokat, majd 
elõ kellett készítenie a reprezentatívnak szánt 1936-os Berlini Olimpiai Játé
kok gigantikus tömegdemonstrációját, és az ezzel egy idõben megrendezett 
nemzetközi táncversenyt. A 10 000 elõadót megmozgató olimpiai nyitóün
nepség egyszerre demonstrálta a játékok nemzetköziségét, és a kívánatos új 
– heroikus, atletikus, népi és közösségi – német identitást. Lábán egy olyan 
több tételes, az ember és a természet harmóniáját szimbolizáló kompozíci
óval készült a megnyitóra, amelyben 21 város mozdulatkórusa vett részt, 
miközben négy színész Nietzsche Imigyen szólott Zarathustra címû mûvébõl 
idézett részleteket. A fõpróbát követõen azonban a produkciót Goebbels be
tiltotta, mert mint a naplójában írta: „rossz, vezeklõ, érzelmes darab. Túl
ságosan intellektuális. Nem tetszik. Mert a mi ruhánkba öltözött, de semmi 
köze hozzánk.”11 Ráadásul a nemzetközi táncfesztivált, amelyet – ellentétben 
az amerikai sportolókkal, akik a zsidó résztvevõk kitiltása ellenére is eljöt
tek, de Martha Graham bojkottált – Lábának úgy kellett volna irányítania, 
hogy az elsõ díjat német együttes kapja. Õ azonban szembeszegülve a po
litikai nyomással, mindenkinek azonos elismerést juttatott, s ezzel a sorsa 
megpecsételõdött.

Állásából elbocsátották, könyveit betiltották, iskoláit bezáratták, ráadásul



hamarosan elõkerültek eszmei „bûnei” is, kapcsolata a szabadkõmûvesekkel. 
Az egzisztenciális fenyegetettség elõl Lábán 1937-ben emigrált, hiszen utó
pisztikus álmai a tánc révén kialakítható új közösségi kultúráról nyilvánva
lóan semmivé foszlottak. Már korábban emigrált tanítványait követve Nagy- 
Britanniában telepedett le, és soha nem tért vissza Németországba. Régi és 
újabb tanítványaival – mint Lisa Ullman és Ann Hutchinson – továbbfej
lesztette és fi nomította pedagógiai és tánclejegyzõ módszerét. Sõt, a háború 
alatt bekapcsolódott az ipari termelés hatékonyságát vizsgáló elemzésekbe is, 
hiszen Lábán mozgásanalízise független volt attól, hogy a mozgás gyakor
lati vagy mûvészi célt követ-e. Így dolgozta ki az effort-elméletet, amelybõl 
késõbb az európai modern tánc egyik történelmi bázisát adó mozgáselemzés, 
a Laban Movement Analysis is kialakult. Ez

a rendszer a mozgásminõséget, az erõ használatának gazdag lehetõségeit elemzi 
és állapítja meg összefüggéseiket. A minõség négy fõ jellemzõjeként a súlyt, a te
ret, az idõt és az áramlást határozza meg, amelyek egyenként két szélsõséges eset 
között helyezkedhetnek el. A szélsõségek a súly esetében a nehéz és a könnyû, a 
tér esetében a direkt és az indirekt, az idõ esetében a lassú és a gyors, az áramlás 
esetében a szabad és a kötött. Lábán úgy vélte, e négy dimenzióban bármely moz
dulat legfontosabb minõségi jellemzõje igen pontosan megragadható, legyen az 
egy munkásé, táncosé vagy színészé. Az „Effort” alapmozdulatok jellemzéseként 
a súly/tér/idõ egy-egy szélsõ értékét jelölte ki, és így nyolc alapminõséghez jutott, 
mint pl. a 'lebegõ', amely súly tekintetében könnyû, a térben közvetett, idõben 
lassú, azaz hosszan tartó, vagy 'feszülõ', amelynek tér-idõ jellemzõje megegyezik 
az elõzõvel, de súlyminõsége a nehéz jellemzõvel írható le. Sõt, a jungi pszicholó
gia nyomán már azt is feszegette, hogy a mozgásminõség leírásával emberi lelki 
alkatokat is meg lehet határozni.12

Lábán teoretikus és pedagógiai munkásságának hatása ma is eleven London
ban, ahol nevét és metódusát õrzi a Lábán Központ (Laban Centre). Emig
ráns növendékei Nagy-Britannián kívül az Amerikai Egyesült Államok tánc
életére is hatottak, amikor 1940-ben létrehozták az ugyancsak ma is virágzó 
Táncjelírás Irodát (Dance Notation Bureau), a tánclejegyzés egyik legfon
tosabb nemzetközi központját. Lábánt ugyanis koreográfi ai és pedagógiai 
tevékenysége mellett elméleti munkássága tette a század egyik legjelentõsebb 
tánc személyiségévé.

A táncról vallott fi lozófi áját (koreozófi áját) az 1920-ban megjelent A táncos 
világa (Die Welt des Tänzers) címû könyvében foglalta össze. E könyv két 
– egy elméleti és egy gyakorlati – részbõl áll: az elsõ fejezetben (Reigen) Lábán 
az új embertípust jelentõ táncosról megfogalmazott elképzelését fejtette ki,



aki a „tiszta értelem”, a „mély érzés” és az „erõs akarat” tudatos egyesítõje, 
s aki így nem csupán átéli a világ mély és sokoldalú felfogását, hanem a tes
tével mintegy ki is mondja azt. A könyv második fejezete a Choreographie, 
amelyet Lábán késõbb önállóan is publikált, s amely valójában az 1928-as 
esseni tánckongresszuson bejelentett táncjelírás elõzménye. Lábán ebben ki
fejtett térharmónia elméletének középpontjában a táncos személyes terének 
vizsgálata, vagyis annak a test körül elképzelt gömb alakú buroknak az analí
zise állt, amely függõleges, álló helyzetben, felnyújtott karokkal, végtagjaink
kal még elérhetõ. E gömbbõl alakította ki Lábán az ikozaédert, s ezzel össze 
tudta foglalni a térbe helyezett test lendületskáláinak tanulmányozása során 
szerzett tapasztalatait. Lábán az egyensúlyból induló és oda visszatérõ térbeli 
elmozdulásokat irányultságuk szerint diametriális, dimenzionális és diago- 
nális skálákra osztotta, valamint elemezte a feszítés – lazítás és a tágság – 
szorosság ellentétei szerint. Lábánnak ez a tér- és mozgásanalízise a táncok 
lejegyzését, a tánc írásbeliségének megalapozását tette lehetõvé.

Lábán 1927-es Tánc és körtánc (Tanz und Reigen) címû könyvében fejtette 
ki kompozíciótanát (koreutika). Legfontosabb megállapítása, hogy a tánc- 
mûvészet önmagában zárt, sajátos mûvészeti ág, amely ugyan érzelmeket 
fejez ki és kelt, de mégsem lehet az elõadó önartikulációjának terepe, hanem 
a tér és a mozgás önálló törvényszerûségein alapul. Lábán tehát az abszolút 
tánc híve volt, bár eközben nem vitatta az általa „tánctörténésnek” nevezett 
koreográfi áktól megkülönböztetett „táncesemény”, az elõadás jelentésessé
gét és hatásosságát, hiszen a mû és elõadása szerinte életeseményeket idéz fel, 
még ha ezt nem mimetikus módon teszi is. Lábán azt az álláspontot képvisel
te, hogy a tánc, pontosabban „a mozgás mûvészete önálló, független, önma
gában zárt diszciplína, amely önmagáról beszél és többnyire a saját nyelvén 
teszi ezt.”13

E nyelv megismeréséhez dolgozta ki Lábán a térharmónia-elméletet, amely
ben arra tett kísérletet, hogy „a pythagorasi zenei harmóniák analógiájára, 
szintén Pythagoras térkristályainak, mint keretnek a felhasználásával, har
monikus mozgássorokat hozzon létre. A skálák tizenkettõ, illetve nyolcfokúak 
(mint a zenei kromatikus vagy diatonikus hangsorok), térbeli alapelvük az 
aranymetszés, a gömbbe írható szabályos kristályok, az ikozaeder, illetve a 
kocka vagy az oktaéder.”14 Lábánt is a zene inspirálta tehát, de nem koreog- 
ráfi ai munkáiban, hanem tér- és mozgásanalízisének kidolgozásában, amikor 
az antik zenei gondolkodás matematikai megközelítését a mozgásra adaptálta. 
A színpadot azonban Lábán az ember fi zikai, mentális és spirituális tükré
nek tartotta, a színpadi táncot pedig két jól elhatárolható területre, teátrális 
(balett, táncdráma, mim) és tiszta táncra bontotta. A színjátszáshoz az õ fel
fogása szerint csak a pantomim kapcsolódik, mert mindkettõben a mozgás



annyira hasonlít a mindennapi viselkedéshez, hogy egy, a színházról mit sem 
tudó gyermek, akár valóságként is felfoghassa az eseményt. „Ez azonban a 
táncban nem fordulhat elõ, mert a táncos mozdulatai a mindennapi cseleke
detek és viselkedések álomszerû transzformációját adják, ezért szimbolikus 
karakterük nyilvánvaló.”15 Lábán szerint a színpad utánozhatja vagy ábrá
zolhatja a köznapi cselekedeteket, a szó pedig kifejezhet érzéseket, lelki vagy 
szellemi állapotokat. A tánc nyelve azonban – amely szerinte a tér, a súly, az 
idõ, az áramlás és a dinamika dimenzióiban ragadható meg – az értelmes 
rendbe szervezett mozgás-szekvenciákban tárja fel magát. A színpadi mozgás 
szemlélõje pedig azért érti meg mégis e köznapi cselekedetekre és viselkedé
sekre közvetlenül nem utaló jeleket, mert a tánc rendelkezik az elõhívás, a 
felidézés képességével: „nem jelent, hanem szimbolizál […] és a szimbólum 
képek tömegét képes elõhívni a nézõben.”16

Az így felfogott koreográfi ák létrehozói közül Lábán csak a komponálót 
tartotta alkotónak, míg a kivitelezõt reprodukálónak, s e két funkciót – szem
ben állva a modern tánc összes korabeli képviselõjének szemléletével és gya
korlatával – határozottan elkülönítette. Szerinte ugyanis

[c]sak a tánckomponista, a táncrendezõ és az elõadó táncos között fennálló fe
szültség tesz mûalkotásnak nevezhetõ teljesítményt lehetõvé. Nagyon ritka az 
az eset, hogy reprodukáló tánctehetség a zseniális komponálás és a céltudatos 
rendezés képességével egyesüljön. És ott is, ahol ez a képesség együttesen je
len van, ez a szubjektív elem kábítólag ugyan hathat, de nem viszi elõbbre a 
mûvészet ügyét. Az önmagát táncoló táncos 'fenoménje' még akkor is távol áll a 
mûvészettõl, ha a táncost csoport veszi körül. A 'személy' megnyilatkozása – az 
édes kifejezéstõl a borzalomig – nem egyéb, mint természet, mint néptáncszerû 
kitörése egy szenvedélyességnek, egy akarásnak. Csak a mû szólhat a nagy kö
zönséghez és teljesítheti a mûvészet értelmét.17

Mary Wigman

Lábán legjelentõsebb mûvészi ellenpólusa egyik tanítványa, Wigman (1886
1973) volt, aki rendkívül késõn, 21 éves korában találkozott elõször a tánc
cal: Grete Wiesenthal táncestje és egy Dalcroze-demonstráció hatására dön
tötte el a nagypolgári családból származó lány, hogy szakít a társadalmilag 
tõle elvárt nõi szereppel, és önálló mûvészi pályára lép. Ezért beiratkozott a 
helleraui iskolába, ahol a legnagyobb hatást rá a megadott alapelvek alapján 
végzett improvizáció tette. Wigman ritmikus gimnasztika oktatói oklevelet 
szerzett, de mégsem kezdett el tanítani, mert találkozott Lábán asconai ko-



lóniájával, s az itt megtapasztalt szociális és mûvészi szabadságtól egész éle
tére kiható, döntõ élményt kapott: az egyéniség szabad vállalásának örömét. 
Wigman e korai éveiben részt vett Dalcroze nagyszabású, a teret és a ritmust, 
a mozgást és a fényt integráló produkcióiban, majd Lábán Monte Veritán 
rendezett Nap Fesztiválján, és hathattak rá a Cabaret Voltaire-ben zajló da
daista táncestek is.

1917-tõl datálható elsõ szólói azonban már két szempontból is sajátos jegye
ket mutattak: egyrészt Wigmanban a tiszta – vagy ahogy ekkor nevezték: az 
abszolút – tánc újfajta képviselõjét látták a kritikusok, hiszen elsõként táncolt 
szólókat zene nélkül, megszabadulva a zene már-már zsarnoki uralma alól. 
Másrészt Wigman minden kortársától eltérõen alkalmazta a korban kedvelt 
maszkokat. Õ ugyanis a teljes jelmezét használta arra, hogy ne csak az arcát, 
hanem a testét – és a nemét is – elrejtse. Így korai szólóiban szinte csak formák 
kavarogtak, bár például az 1917-es Eksztatikus táncok (Ekstatische Tänze) hat 
epizódjában – az Apáca, a Miasszonyunk tánca, a Bálványimádás, Áldozat, 
A dervis, Templomi tánc – sor került férfi és nõi karakterek felidézésére is. 
E mû fogadtatása meglehetõsen elutasító volt, mert Wigman hol maszkulin, 
hol teljesen személytelen megjelenése tökéletes ellentéte volt a kor táncosnõ 
ideáljának. De az a pátosz és erõ, amely áthatotta mûveit és elõadásmódját, 
hamarosan elfogadottá vált, mert nála „[a] mozdulat a démoni lángot, a lá
zas álomlátást, a fojtott érzelmességet fejtette ki, de zabolázottan. Minden 
szüzsétõl függetlenül maga a mozgás beszélt, az abszolút tánc. A tánc füg
getlenül nemcsak a szótól, de lehetõleg a zenétõl is. A zene járulék volt. Gong, 
dob jobban megfelelt az élmény motorikus õstermészetének.”18

Wigman a világháború után, 1920-tól Drezdában nyitott iskolát és telepe
dett le. Iskolájában – amelynek metódusa Lábán tér- és mozgáselméletének 
oppozíciós lehetõségein nyugodott – nemcsak amatõröket oktatott, hanem 
három éves professzionális képzést is nyújtott. Wigman pedagógiájának 
centrumában az improvizáció állt, és nem valamiféle kodifi kált tánctechnika 
kialakítása és átadása, még ha az óráit „technikai” és „elõadói” foglalkozá
sokra is osztotta. A technikai órákon (Schrittskalen) a helyváltoztatás tér és 
erõ összefüggéseit kutatták, együtt a ki- és belégzés tudatosításával, valamint 
a feszítés (Anspannung) és lazítás (Abspannung) használatával. A technikai 
órák alapanyagához tartoztak még a forgások összes lehetséges variációinak 
(Drehen), a test és a testrészek lendítéseinek (Vibrato), valamint a csípõ el
forgatásának módozatait (Kreisen) vizsgáló improvizációk sora. Az elõadói 
órákon a növendékek a tér, az idõ és az energia kölcsönhatásával kísérletezve 
készítették – és vitatták meg – saját munkáikat. Wigman iskolájából kerültek 
ki a következõ évek legjobb szólistái – mint a dinamikus, lendületes ugrása
iról elhíresült, de szinte katonásan maszkulin Gret Palucca vagy a démoni



kifejezõerõvel bíró, s ezért táncos-színésznek tartott Harald Kreutzberg –, és 
az az együttes is, amelynek Wigman elsõ csoportos koreográfi áit tervezte.

Az együttes számára készült mûveiben, mindenekelõtt az 1924-ben be
mutatott, tíz tételes Jelenetek egy táncdrámából (Szenen aus einem Tanzdrama) 
címûben fogalmazta meg Wigman elõször azt a tárgyat, amely végigkísérte 
egész alkotói pályáján: a csoportból kiemelkedõ egyén és a tömeg viszonyát. 
Ezt a viszonyt Wigman az egyéniség és az ugyancsak individumokból álló 
csoport folyamatosan változó erõhelyzetének konfl iktusaként ábrázolta úgy, 
hogy a rend, az anarchia és a hierarchia társadalmi kérdései formai kontrasz
tokban, testi dialógusokban jelennek meg. Wigman felfogásának megválto
zását mutatja viszont az 1930-as, és öt nagy jelenetbõl álló, az elsõ világhá
borúban meghalt katonák leveleinek részleteit is tartalmazó Halottak szólítása 
(Totenmal), amely a korabeli baloldali politikai színházi irányzatok alternatí
vájaként kívánt új, közösségi színházat teremteni. De már annak a totalitárius 
elképzelésnek az alapján, amely Wigman szerint is azt hirdette, hogy „[a] 
közösség vezetést igényel. A tömeg, amely csak saját magával azonos, soha 
nem formálhat közösséget.”19 Ezért aztán a háborúban elesett kultikussá nö
velt – maszkokkal személytelenített – hõsök, és az õket elsirató – s ugyancsak 
maszkos – anyák-szerelmek-gyermekek kórusa, tehát a halál és az élet közöt
ti mezõben egyedül a magányos közvetítõ-áldozat, a fedetlen arcú Wigman 
állt, aki emberfeletti erõvel küzdött és hadakozott a démonnal, a halállal, a 
sorssal. Ez a mû Wigman szándékai szerint háborúellenes volt, mégis, szel
lemiségében és formájában, témaválasztásában és eszköztárával belesimult a 
kor nacionalista és militarista retorikájába, s mintegy megelõlegezte a náciz
mus tömegszínházi rendezvényeit.

Wigman igazi mûvészi terepe a szóló volt, bár legsikeresebb szólóiban is 
egész pályafutása alatt egyetlen tárgyat járt körül: a magányos hõs küzdelmét 
a Sorssal, a Halállal, a Gonosszal. Az 1914 és 1926 között több változatban 
is feldolgozott Boszorkánytáncban (Hexentanz) például Wigman lenyûgözõ 
energiákat sûrített néhány feszes és kemény mozdulatba, hogy megmutassa 
a lélek mélyén lapuló démoni erõket. Wigman expresszionista szólóival és 
karizmatikus személyiségével óriási feltûnést keltett 1930 és 1933 között az 
Egyesült Államokban: már elsõ turnéja után egyik növendéke, Hanya Holm 
le is telepedett itt, hogy Wigman-iskolát nyisson, s ezzel népszerûsítse a ko
rabeli európai kifejezõ táncot.

Wigmant energikus, dinamikus és patetikus stílusa miatt mindenütt „a” 
német tánc reprezentánsának tartották. 1933-tól azonban neki is szembesül
nie kellett a náci vezetés új kívánalmaival, s így õ is, mint mindenki, aki nem 
emigrált, alkalmazkodott az új helyzethez: együttesében nem alkalmaz(hat) 
ott zsidó táncosokat, iskolájában csak külön engedéllyel tanította azokat, akik



nem voltak árják, alkalmanként elfogadta a kiközvetített ideológiai oktatók 
jelenlétét, és saját órái mellett bevezette a mindenütt kötelezõ balettet és nép
táncot is. Wigman eleinte a náci ideológiában saját korábbi elképzeléseinek 
– az emóció és az intuíció egysége, valamint a karizmatikus, erõs vezetõ egyé
niség és a névtelen követõk közössége – megvalósulását látta. 1935-ben ezért a 
nemzetiszocialista esztétikát a táncban is megfogalmazó Német táncmûvészet 
címû esszékötetbe írt egy tanulmányt, amelyben azt fogalmazta meg, hogy 
szerinte mi is valójában az új német tánc.

Az eredeti német mûvészeti alkotás félreismerhetetlen jegyei […] nem egyedül az 
ábrázolt mûalkotás anyagában és témájában rejlenek. Ezek sokkal inkább azon 
az irracionális síkon alakulnak ki, amelybe beleszólhat a személyes élmény, ahol 
átformálódik, hogy a személyek feletti mondanivaló végleges formában ismét 
megtalálja útját az emberekhez […] Az új német tánc nem egy elõre megfogal
mazott program eredménye. Attól a néhány személyiségtõl lett ilyen, akik szaka
datlan küzdelemben a tartalom és forma egységét adták neki. Ebben a harcban a 
lényegirõl, az emberrõl és sorsról, az örökkévalóról és mulandóról volt szó. Ismét 
szabaddá vált a forrásokhoz, a lét õsalapjához vezetõ út. A tragikus és a hõsi 
– melyeket eddig elnyomott a túlságosan játékos – utat tört magának, és megadta 
a táncnak új, német arcát.20

Wigman vonzódott a nácik által oly kedvelt monumentális ünnepek, me
netelések, fáklyás felvonulások, újkori rítusok világához is, melyeket szinte 
koreográfi aként szemlélt, mert lenyûgözte az a fegyelem és szervezés, ami 
e náci tömegrendezvényekbõl áradt. 1936-ban pedig õ is szerepet vállalt 
– Paluccával és Kreutzberggel együtt – az Olimpiai Játékok nyitó ünnepsé
gén, amelynek negyedik tételében – miután Kreutzberg hatvan harcosa he
roikus küzdelemben „elesett” – Wigman nyolcvan táncosnõ élén egy siratót 
táncolt az Asszonyok tánca (Frauentanz) címû korábbi mûvébõl.

A hatalom azonban 1937 után csakis a tánc szórakoztató formáit pártolta. 
Wigmantól is megvonták az állami támogatást, mert szólói túlzottan tragi
kusnak, önmarcangolónak és „ködösnek” bizonyultak a kor kívánalmaihoz 
képest: egy igazi német mûvésztõl nem a lelki vívódások ábrázolását, hanem 
a jövõbe vetett töretlen hit megjelenítését várta el a kultúrpolitika. Wigman 
elõbb elõadóként vonult vissza, majd 1942-ben eladta drezdai iskoláját, s ez
után a Zenei és Drámamûvészeti Konzervatórium vendégtanára, és sok-sok 
növendék lelki és anyagi pártfogója lett. A világháborút követõen újból meg
nyitotta magániskoláját, amelyet 1949-ben államosítottak, de Wigman új, 
(nyugat-)berlini iskolája a kettéosztott városban 1967-ig mûködött. Wigman 
azonban az ötvenes és a hatvanas években marginális fi gurává vált, hiszen



az általa képviselt expresszió és pátosz idejétmúltnak, és egyben a III. Biro
dalomba torkolló út mûvészi vetületének tûnt a fi atal mûvészek szemében. 
1957-ben még egy nagyszabású feladatot kapott: színpadra állította egyik 
legjobb növendéke, Dore Hoyer fõszereplésével a Sacre-t, amelyben még 
utoljára megfogalmazta egyén és közösség, kiválasztottság és mártírium kér
déseit.

Wigman pedagógusként azt vallotta, hogy a táncoktatás célja az egyéniség 
fejlesztése. A tanár feladata tehát önmaga személyiségének közvetítése, s ez
zel a növendék hozzásegítése ahhoz, hogy aztán õ is találja meg a saját útját. 
Eközben persze a pedagógusnak és a táncosnak az is a feladata, hogy a testbõl 
érzékeny hangszer formálódjon, s a táncos tanulja meg uralni ezt a különös, 
élõ instrumentumot. A pedagógus eközben Wigman szerint három dologra 
taníthatja meg a növendékét: látni a mindennapok sokféleségét, gondolkodni 
a lehetõ legszélesebb látókörrel, és dolgozni koncentráltan és fáradhatatlanul. 
A táncpedagógus szerinte sem kész és követhetõ mintát ad, hanem a tánc 
közvetítõ közegén keresztül próbál kommunikálni a növendékkel. Ahogy a 
leendõ tanároknak megfogalmazta:

Oktatási utasítás, szakmailag orientált vezérfonal vagy akármilyen tanulási mód
szer – soha nem akartam […] Fedezzen fel mindent még egyszer újra! Beszélje a 
saját nyelvét, és próbáljon meg valamit abból átadni a tanítványainak, ami annak 
idején önt is a tánchoz hajtotta: lelkesedésébõl, megszállottságából, tántorítha
tatlan hitébõl, amellyel növendékként saját maga dolgozott. Legyen önmagához 
bátor, és segítse növendékeit is, hogy megtalálják az önmagukhoz vezetõ utat.21

Kurt Jooss

Lábán tanítványai közül Kurt Jooss (1901-1979) játszott úttörõ szerepet 
abban, hogy már a harmincas években kísérlet történt az éppen alakuló 
modern tánc és a nagy hagyományú balett ötvözésére, s ezzel a két ellen
tétes gondolkodásmód és mozgásvilág közelítésére. Jooss zenei és színészi 
tanulmányait hagyta ott a Lábánnal való találkozás hatására, hogy életét a 
táncnak szentelhesse. Közel négy éven át Lábán növendéke, csoportjainak 
vezetõ táncosa volt, majd önálló útra lépett: Sigurd Leederrel megalakítot
ták a Két férfi táncos nevû együttest, amellyel három évig turnéztak groteszk 
kettõsökbõl és jobbára vidám szólókból álló kamara programjukkal. Közben 
Jooss mozgásrendezõi kinevezést kapott a münsteri színházba, ahol rögtön 
társulatot alapított, s koreográfusi és pedagógiai munkája közben ismerte 
fel, hogy a korabeli expresszionista tánc középpontjába állított szubjektum



önkifejezése mûvészi-formai fegyelem és tánctechnikai alapozás nélkül ke
vés. Ezért Leederrel együtt Párizsban és Bécsben balett órákat vettek, majd 
visszatérve szerepet kaptak az 1927-ben alakuló, és két (formatervezés és 
kifejezõ mûvészeti) karral induló esseni Folkwang Schule megalapításában.

Itt Jooss lett a tánc tanszék vezetõje, s így megvalósíthatta korábbi elkép
zeléseit, amelynek alapja Lábán tánc-hang-szó egységének ideája volt. Az új 
esseni iskola mûvészeti karán ugyanis a mozgás, a beszéd és a zene, vagyis az 
elõadómûvészetek oktatása nem elkülönülten, hanem integráltan, változatos 
kurzus kínálattal zajlott, mert Jooss azt vallotta, hogy a zene, a dráma és a 
tánc történetileg egy tõrõl fakad, így a leendõ mûvészek tanítását is együtt 
képzelte el. A Jooss által kimunkált táncos curriculum a térbeli viszonylatok 
és energiák elmélete és gyakorlata, improvizáció és kompozíció, kinetográfi a 
és anatómia, zene és tánctörténet mellett a klasszikus balett egyfajta mó
dosított változatát – rúd-, adagio- és allegro-gyakorlatokat – is tartalmazott. 
Joossnak ez a pedagógiai terve válasz volt a kor egyik fontos szakmai vitájára, 
amely a német tánckongresszusok közegében került felszínre.

A harmincas évek rettenetes munkanélküliségének éveiben ugyanis nyil
vánvalóvá vált, hogy az iskolákból kiözönlõ modern táncosok zöme nem jut
hat pódiumhoz a koncerttermekben. Színházakhoz és operaházakhoz viszont 
csak akkor szerzõdhettek volna, ha képzettségük nem lett volna meglehetõsen 
hiányos. Ahhoz, hogy színházi közegben is eredményesek lehessenek, komoly 
technikai alapokat kellett volna szerezniük, ezért megkerülhetetlennek tûnt a 
színpadi nyelvként általuk kiüresedettnek tartott balett testképzési alapjainak 
átvétele. Jooss ráadásul az esseni iskola mellett egy kísérleti Táncszínházi 
Stúdiót is szervezett, mert a célja már elsõ pillanattól „a Táncszínház volt, 
a színházi koreográfi a formai és technikai értelmében egyaránt, beleértve a 
szövegkönyvet, a zenét és mindenekfelett az elõadó mûvészetet. Az iskolában 
és a stúdióban általános, személyhez nem kötõdõ eszközzé kell fejlesztenünk 
a színházi tánc technikáját, ezért fokozatosan bele kell vegyítenünk a klasszi
kus balett hagyományos technikáját.”22 Ezzel Jooss – az „árulónak” járó he
ves elutasítást váltva ki kollegáiból – elsõként adta fel az új tánc elkötelezettjei 
közül a balett-ellenességet.

A táncszínház Jooss elgondolása szerint olyan drámai mûvek színpadra 
állítását jelentette, amelyekben – a kor balettjeihez hasonlóan – a zene, a szín
játék, a képzõmûvészet sajátos eszköztára szerves része a tánckompozíciónak. 
Jooss társulata, az elsõ európai modern tánc együttes, hasonló összmûvészeti 
és színházi célokat tûzött ki s valósított meg, mint korábban az Orosz és a 
Svéd Balett. Jooss együttesét emiatt is nevezték mindenütt balettnek, holott 
jellegzetes expresszionista – a nagyváros és a háború kérdéseit ábrázoló – re
pertoárral járták be Európát. Jooss egyfelvonásosaiban a nézõk kortársaik,



nagyvárosi és köznapi emberek – mint a hús-vér Katona, a Kocsmáros, az 
Udvarló, a Fiatal munkás, a Hadiszállító, az Anya – történeteit látták életre 
kelni drámai vagy szatirikus formában, költõi vagy humoros hangvétellel. 
Az együttes mûsoráról Budapesten is azt írták, hogy „távol áll az ortodox 
értelemben vett balettõl, elgondolásaiban, szellemében és kifejezésmódjá
ban kifejezõbb, színesebb, emberibb, látszik a modern mozdulatmûvészet 
apostolának, Lábán professzor tanításának a hatása.”23 A Jooss Balett tagja
inak mûvészi teljesítménye egységes volt, közülük csak egyetlen személyiség 
emelkedett ki, Jooss, akit nem csupán koreográfusként, hanem rendezõként 
ünnepeltek. A koreográfus tehát – aki a modernista felfogás szerint azonos 
az elõadóval – Joossnál újból szerepet kapott, sõt, mûvészi teljesítményét, 
mûveinek költõiségét és fi lozófi áját a korabeli újító színházi rendezõkéhez 
mérték.

Jooss leghíresebb és legsikeresebb koreográfi ái a harmincas évek elején 
születtek. Ezek közül is kiemelkedett az 1932-ben, a Rolf de Maré szervezte 
nemzetközi seregszemlén bemutatott A zöld asztal (Der Grüne Tisch), amely 
– rangos és népes mezõnyben – elnyerte az I. Párizsi Nemzetközi Koreog- 
ráfi ai verseny elsõ díját. Jooss ebben a keretes szerkezetû, haláltánc alcímet 
viselõ egyfelvonásosban kortársai szorongását, a korabeli békeszólamok mö
gött megsejtett háborús elõkészületek keltette félelmeket fogalmazta meg. 
A Halál Jooss interpretációjában a minden élõt letipró Háború metaforájává 
vált. E monumentális, nyugodt és fölénye tudatában közönyös Halál alak 
megjelenése egyszerre utalt az antikvitás háborús istenére, Marsra, és a kö
zépkori haláltánc ábrázolások kaszás alakjára. A megállíthatatlanul dübörgõ 
Halál áldozatai, csupa köznapi ember – mint a Fiatal lány, az Anya, az Ellen
álló, a fi atal és öreg Katona, a Zászlóvivõ és a Haszonlesõ –, archetípusokként 
jelentek meg, s egy-egy tragikus, de jellegzetes sorsot jelenítettek meg. Jooss 
nemcsak kifejezõ gesztusokkal, hanem koreográfi ailag is következetesen 
– beleértve a mozgások dinamikáját és a mozdulatok irányait is – kidolgozta a 
középsõ epizódokat, míg a kezdõ és záró képben a társastáncok karikírozott 
mozgásaival jellemezte a tárgyalóasztaloknál kellemkedõ, fecsegõ és kakas
kodó Fekete ruhás Urakat. A párizsi siker után Jooss egy csapásra nemzetkö
zileg ismert koreográfus lett. Ám egy év múlva, amikor Jooss ellenszegült a 
náci árjásításnak, és nem volt hajlandó megválni zeneszerzõ munkatársától, 
Fritz Cohentõl, a sajtó hecckampányt indított ellene. Joossnak ez a döntése 
a sajtó szerint

korlátot állított maga és a német közönség hazafi as érzelmei közé.[…] Jooss min
den lelkiismeretes német mûvészeti közösségen kívül helyezte magát […] Az Új 
Németországban az a mûvész kötelessége, hogy spirituális és nemzeti nevelést



folytasson közösségi missziójának megfelelõen. Ha nem képes ezt tenni, akkor 
hagyja el a német színházi világot, és vigye színre az alkotásait ott, ahol szelle
mileg és fajilag rokon lelkekre talál.24

Jooss és együttese elõször a hontalanságot választotta, s így turnézott szer
te Európában és az Egyesült Államokban. 1934-ben aztán Jooss és szinte 
a teljes esseni tanári kar – és 23 volt növendékük – az Elmhurst házaspár 
segítségével Nagy-Britanniában telepedett le, s nyitott iskolát Dartington 
Hallban, jóval azelõtt, hogy mesterük, Lábán is megérkezett volna az emig
rációba. Itt 1947-ig a pedagógiai munkát Leeder, a Jooss Balett szervezését 
és turnéit pedig Jooss bonyolította. Amikor pedig feloszlott az együttes, ko
rábbi táncosai, köztük a magyar Botka Lola hívására Jooss Chilébe utazott, 
ahol vendégtanárként mûködött. 1949-tõl ismét Essenben oktatott, megte
remtve ezzel a világháború elõtti és utáni német modern tánc pedagógai 
folytonosságát. (1968 után is egykori társulatának tagja, Hans Züllig vette 
át a Folkwang Schule irányítását.) Jooss fõbb mûveit – A zöld asztal mellett 
a Nagyvárost (Großstadt) és a Bál a régi Bécsbent (Ein Bal in Alt-Wien) – a 
New York-i Táncjelírás Iroda rögzítette, így koreográfi áit ma is történelmi
leg hitelesen, azaz elõadói változtatásoktól alig érintve lehet e partitúrákból 
rekonstruálni.

A kifejezõ tánc a II. világháború után – bár a mûvészeti ág vezetõi változat
lanul a korábbi személyiségek, Wigman , Palucca, Jooss és Kreutzberg voltak, 
függetlenül attól emigráltak-e vagy sem a nácizmus éveiben – Németország
ban elvesztette mûvészi érvényességét, hiszen mindazok a kérdések, amelyek
kel a mûvészek és mûveik foglalkoztak anakronisztikusnak tûntek. Viszont 
az ország politikai kettéosztottságától függetlenül mindkét országrészben a 
balett tett szert népszerûségre, mert olyan értékeket közvetített – a formali
zált szépség, a köznapoknak ellentmondó légiesség, a klasszikus harmónia –, 
amelyre a háború utáni nemzedék különösen fogékony volt. Nyugat-Né- 
metország az angol és amerikai balett hatásait fogadta be, Kelet-Németor- 
szágban viszont a szovjet dramobalettek váltak kötelezõ esztétikai mintává. 
A német modern tánc tradíciót, mint történelmileg a nácizmushoz kötõdõ 
irányzatot mindkét országrész elutasította, sõt, a kelet-német kultúrpolitika, 
mint „üres” formalizmust ki is söpörte a mûvészeti életbõl. Kizárólag a néhai 
„vörös táncos”, az emigrációjából 1948-ban hazatérõ Jean Weidt tudott to
vább mûködni pedagógusként, valamint a drezdai iskola élén Palucca. Weidt 
csak vidéki társulatokhoz „számûzve” vagy amatõr csoportokban próbálkoz
hatott a mozgáskórusok újjáélesztésével, Palucca ellenben haláláig nemzet
közi elismertségnek is örvendve zavartalanul taníthatta a fi ataloknak a Neue 
Künstlerische Tanz-ot, bár növendékei kizárólag balett vagy néptánc, esetleg 



revü társulatokhoz szerzõdhettek, hiszen másféle társulatok nem létezhettek 
az NDK-ban.

A modern tánc magyarországi megalapozói

Magyarország az új tánc megszületésének éveiben az Osztrák–Magyar Mo
narchia része volt, így a századforduló új táncos egyéniségei európai turné
ik során nem álltak meg Bécsnél, hanem ellátogattak Budapestre, sõt, néha 
vidéki városokba is. Ezek a vendégjátékok azonban nem változtatták meg 
alapvetõen a hagyományos táncfelfogást. Az I. világháborút követõen azon
ban lassacskán mégis megnyíltak azok az elsõ magániskolák, amelyekben 
késõbb kibontakozott a magyar modern tánc – a Bewegungskunst kifejezést 
magyarítva mozgás- vagy mozdulatmûvészet – elsõ hazai nemzedékének pe
dagógiai és mûvészi tevékenysége. E generáció vezetõ egyéniségei a korszak 
legjelentõsebb külföldi iskoláiban sajátították el a testre és a mozgásra vonat
kozó ismereteiket, tehát elsõ kézbõl szerezték tudásukat a legnevesebb, a saját 
területükön úttörõ mesterektõl. Késõbb e kísérleti szisztémákból kiindulva, 
ezeket továbbfejlesztve építették ki saját, összetéveszthetetlenül egyéni peda
gógiai és mûvészi programjaikat.

Madzsar Alice

Madzsarné Jászi Alice (1881-1935) érdeklõdését, már az I. világháború elõtt, 
elsõsorban a nõi testkultúra kérdései keltették fel, hiszen környezete – édesap
ja, Jászi Ferenc és férje, Madzsar József is orvos volt – ráirányította fi gyelmét 
a modern, nagyvárosi életmód problémáira. E szellemi kör tagjai úgy gon
dolták, hogy a modern civilizáció – a bérházakba és gyárakba zsúfolt nagyvá
rosi tömegek, a táplálkozás helytelensége, a divat szélsõségei és az oktatás túl
zott intellektualizmusa – elsõsorban a testet károsítja. Ezért állította Madzsar 
Alice is, hogy „[m]ai kultúránk abban az eredendõ hibában szenved, hogy azt 
a tempót, amelyet sikerült megteremtenie, nem tudja egészséges eszközökkel 
alátámasztani.”25 A megoldás lehetõségét az egyre népszerûbb testkultúrá
ban, különösen a férfi testnevelés szinte katonás drilljét elvetõ, sajátosan a nõi 
testre építõ módszerben találta meg. Ezért Bess Mensendieck (1864-1957) 
berlini és lofthusi intézeteiben sajátította el a nõi test anatómiai lehetõségeire 
építõ tornarendszert. Mensendieck a természetes mozgások tudatos, célszerû 
és helyes elsajátíttatására törekedett Delsarte elmélete alapján. Madzsar 
Alice saját megfogalmazása szerint három területen fejlesztette tovább ezt a 



módszert: „mindenekelõtt a test és lélek kölcsönösségére alapítom a nevelést. 
A második, hogy individuálisan építem fel az oktatást. A harmadik, hogy az 
oktatásban mindig szem elõtt tartom a mûvészi célt.”26 S azt is felismerte, 
hogy Delsarte rendszerében a légzés kérdéseire kevesebb fi gyelem jutott, így 
õ éppen a légzõgyakorlatok kimunkálására fektetett különös hangsúlyt az ál
tala alaposan tanulmányozott indiai jóga technikák alkalmazásával.

Alapelveit A nõi testkultúra új útjai címû könyvében fogalmazta meg. Ezek 
szerint az új asszonytípusnak, akirõl Madzsar Alice álmodott, kötelessége, 
hogy egészséges és szép legyen. Mert ez az új asszony az élettárs, az anya, a 
nõ és az ember szerepében egyaránt megállja majd a helyét a modern korban. 
A testkultúra célja tehát nem csupán egészségügyi, különösen nem egyszerûen 
a fi zikum erõsítése, hanem az önismerethez is hozzásegítõ, valamint szociális 
és társadalmi célokat egyaránt magába sûrítõ tevékenység.

Madzsar Alice 1912-ben nyitotta meg elsõ iskoláját, majd tíz év múlva 
az oktatást kiszélesítve tanárképzésre is vállalkozott. Tanítványai hatására 
a húszas évek második felében átlépte torna és tánc határvonalát. „A moz
gással kétféle szempontból lehet foglalkozni: az egyik szempont az élettani: 
a mozgás, mint izommunka, helyváltoztatás; a másik szempont a mozgást a 
kifejezés eszközének tekinti. A mozdulatmûvészet, mely a testkultúra tovább
fejlesztése, a mozgással természetesen csak ez utóbbi szempontból foglalko- 
zik”27 – írta 1926-os könyvének 1929-ben már mûvészeti fejezettel kibõvített 
változatában. A mozdulatmûvészet – szövetkezve a zenével, amely ugyancsak 
õsibb kifejezési eszköz, mint a beszéd – azonban szerinte sem épülhet fel a 
tánc hagyományos mozdulataiból, hiszen az egyének különbözõségébõl, a lé
lek felszabadításából indulhat csak ki. S csak akkor válhat önálló mûvészi for
mává, ha nincs alárendelve semmiféle más mûvészetnek, hanem csak a test
re, mint e mûvészet anyagára épít. „Az én törekvésem a mozdulatmûvészet 
terén tehát […] nem lehet más, mint hogy a mai kor szellemi áramlataiban 
gyökerezve adjon kifejezést a mai embert mozgató eszméknek”28 – írta. Az új 
tánc nyelve pedig három forrásból táplálkozhat: az érzelmeket kifejezõ gesz
tusokból, a testtartásból és az arcjátékból, vagyis a jellegzetes és karakterisz
tikus mindennapi és egyben színészi eszközökbõl. A második forrás szerin
te történeti, mert a különbözõ népek vallásaiban és szokásaiban megõrzött 
mozgáskincsbõl merít, míg a harmadik a modern kor új vívmányaiból, a gé
pek dinamikájából és a munka mozdulataiból ered.

Törekvéseinek mûvészi terepe a legtehetségesebb növendékeibõl megalakult 
Madzsar Mozdulatszínpadi Stúdió volt, amelyben szorosan együttmûködött 
az avantgárd színházi produkciókkal jelentkezõ Palasovszky Ödönnel (1899
1980). A költõ és rendezõ így emlékezett erre a periódusra:



Újjáfogalmaztuk a táncot, a színpadot és a drámát […] Szakítottunk a 'szavak 
színházával'. Visszahelyeztük õsi jogaiba a kifejezõ mozgást. 'Kettõs pillérre' 
építettük a színpadi játékot: a beszédre és a mozgásra. A szövegmondás mellett 
kellõ súlyt kapott a testjáték, a mozdulat mûvészete. A látvány. A tér. A dina
mika és a ritmus. […] Egyes elõadásainkon megvalósítottuk a teljes szintézist; a 
dialógus, a kórus, a színészi játék, a tánc, a pantomim, a zene, az indulathangok 
és a térjáték egységével, amibe aztán még szervesen bekapcsolódtak a fények, a 
színek és a formák ritmusai.29

A Madzsar-csoport és Palasovszky különbözõ néven (Zöld Szamár Színház, 
Rendkívüli Színpad, Prizma) futó színházi társulásai a színházi nyelv meg
újítására vállalkoztak, hogy a hiteltelenné vált beszéd közegébõl az õsi, és még 
õszintének tartott mozgás primátusa felé mozdítsák a színházmûvészetet, 
miközben a kifejezés érdekében a mûfajok közötti határokat is állandóan át
hágták. A darabok koreográfi áit Madzsar Alice mellett tanítványai tervezték, 
s ugyancsak õk táncolták a fõbb szerepeket. Az esteken a szólóktól a hang- 
és mozgáskompozíciókon keresztül a mozgáskórusok részvételével elõadott 
drámákig, árny- és bábjátékokig, pantomimekig és mozgástanulmányokig 
sokféle mûfaji kísérlet szerepelt.

Madzsar Alice úttörõ volt a mûvészi tánc területén is. Szakított a konvenciókkal, 
a kitaposott utak kényelmével. A táncot nem a zene látványos illusztrációjának, 
hanem az eszmék és érzelmek, az emberi szenvedélyek kifejezésének tekintette.

Számos költõi témát elevenített meg mozgásdrámáiban: a tömegek sorsát, 
szenvedéseit, küzdelmeit. Az emberi gyarlóságokat és a társadalmi visszásságo
kat vette nagyító alá szatírikus pantomimjaiban. Mûvészcsoportjával a mozgások 
új színpadi rendszerét dolgozta ki, és számos ma is idõszerû koreográfi ai mûfajt 
honosított meg. Legismertebb mûve a Bilincsek, 'a szabadság tánckölteménye': 
az önmagát keresõ, bilincsei ellen lázadó ember drámája.30

A hat tételes Bilincsek után egy évvel, 1931-ben Palasovszky színpadra állítot
ta az Ayrus leánya címû áldozati játékot, amelyben „[e]ksztatikus csoportok 
hullámzottak föl és alá, kórusok és szólók felelgettek egymásnak a kiszögel- 
léseken. – Az események és táncok középpontjában a leány állt. Õ intonálta 
a tömegakció szenvedélyes vagy kozmikus hullámzásait. Egybeötvözte a szí
nészi játékot és a táncot.”31 E kórusdráma társkoreográfusa és címszereplõje 
Róna Magda volt, akinek – és a Madzsar-produkciókban részt vevõ többi 
mûvésznek, mint Kövesházi Ágnes, Hevesy Iván, Bortnyik Sándor, Kozma 
József, Szelényi István – baloldali kötõdése okot szolgáltatott arra, hogy est
jeiket folyamatosan betiltsák. Az állandó rendõri megfi gyelés, a folyamatos 



üldözés, betiltás, majd Madzsar 1935-ös halála, a tanítványok mûvészi és pe
dagógiai munkájának ellehetetlenítése 1939 után oda vezetett, hogy ebbõl a 
merészen kísérletezõ mûvészi tevékenységbõl szinte semmi nem maradt, ami 
beépülhetett volna a magyar színházi kultúrába. 1945 után pedig Róna és 
Palasovszky csak néhány hónapig juthatott hivatásos színházi lehetõséghez, 
mert a formalizmus vádjával hamarosan eltávolították õket a mûvészeti 
életbõl, hogy aztán soha többé ne jussanak színpad közelébe. Mindketten 
kertészek lettek egy budaörsi termelõszövetkezetben, míg a hazai gyógytor
nász képzés és praxis sok területen mesternõjük eredményeinek nyomdokain 
fejlõdött ki.

Dienes Valéria

A magyar modern tánc ugyancsak meghatározó személyisége, Dienesné 
Geiger Valéria (1879-1978) egészen más háttérrel és motivációval közeledett 
a mozgáshoz. Miután elsõsorban szellemi tevékenységet végzett – hiszen a 
budapesti egyetemen 1905-ben doktorált matematikából, fi lozófi ából és esz
tétikából, alig tíz évvel azt követõen, hogy lányok egyáltalán maturálhattak! –, 
a testtel nem igazán foglalkozott. A forrongó új tánc sem érintette meg – 
Duncan budapesti fellépéseire sem volt kíváncsi –, ám amikor Párizsban 
Henri Bergsonnál folytatott fi lozófi ai tanulmányokat, mintegy a megerõltetõ 
szellemi munka levezetéseként kezdte látogatni Raymond Duncan görög tor
na kurzusait. Csak ez után lett kíváncsi Isadora táncára, s ekkor döbbent rá, 
micsoda õsi, a beszédet megelõzõ kifejezõerõ lakozik a mozdulatban. Haza
térve elõször görög tornát kezdett tanítani, amelyet tanítványaival 1917-ben 
a nyilvánosság elõtt is bemutatott, mozgásrendszerét pedig orkesztikának ne
vezte el, mert

[a]z orkesztika elfelejtett szó, elfelejtett dolog neve. Az ókori görögök mozdulat
tudományt értettek alatta (orcheomai=mozgok), és reánk csak a zene és tánchely 
orchestra neve maradt, amit a drámai táncok kihaltával a zenekar – orcheszter –Í 
örökölt. […] Megneveljük szemünket, fülünket, felszántjuk elménket, és elha
nyagoljuk a mozdulatainkat. Miért? Miért nem gondolunk rá, hogy a mozdulat 
egész valónk, egész külsõ és belsõ életünk kifejezõje? Megérdemelné, hogy fog
lakozzunk vele.

Miért nem tanuljuk meg végre, hogy a mozdulat nemcsak testi, hanem lelki 
életünknek is középpontja? Hogy nemcsak egymásnak, hanem saját magunknak 
sem parancsolhatunk mást, mint mozdulatot? Hogy sem tanulni, sem tanítani 
nem lehet mást, mint mozdulatot? Hogy mindaz, amihez testi-lelki életünkben 



öntudatos szándékkal hozzáférhetünk, az mind mozdulat? S végül, hogy minden 
nevelésnek, minden egymásra hatásnak, minden emberi érintkezésnek mozdulat 
a hídja? […] Egész lelki életünk mozdulatainkra kapaszkodik. Legelvontabb szel
lemi mûködéseinknek rejtett, belsõleg lejátszódó mozdulatok a hordozói, emlé
kezésünk régi mozdulatok újrakezdése, gondolkodásunk fi nom mozdulatindítá
sok szövevénye, amely néha ügyetlen formában tódul ujjunk hegyére […] abból, 
amit saját testi-lelki berendezésünk ma is tanít, ki lehet olvasnunk az emberi test 
természetes mozdulatrendszerét, egész mivoltával adott orkesztikáját.32

Dienes tudományos vizsgálódásokkal alátámasztott mozdulatrendszere, az 
orkesztika, a mozdulat természetébõl következõen négy nagy fejezetre tago
lódott. A „plasztika” az emberi mozdulatok térbeliségét vizsgálta, ezen belül 
a relatív kinetika a helyzet (póz), míg az abszolút kinetika a helyváltoztatás
okkal foglalkozott. A mozdulat térbeli elemzésének segédeszköze Dienesnél a 
18 külön is mozdítható testegységbõl álló mozdulatfantom volt, az a „vonal
baba”, ami az eleven testet helyettesítette a tudományos elemzés során. 
A „ritmika” fejezet az idõ tagolásával és a hangsúly kérdéseivel foglalkozott, 
valamint az idõmondatokkal és a nagyobb szerkezeti egységekkel. A „dina
mika” a mozdulatok energiahasználatát, jelesül az erõfeltöltést és az elköltést 
vizsgálta. Sem a tér, sem az idõ nem vizsgálható azonban önmagában, hiszen 
minden mozdulatnak szerves és így elhagyhatatlan részei. Csakúgy, mint 
az erõ, ami valójában csak részben szolgálja a testegységek, vagy az egész 
test elmozdítását, mert eközben a gravitációs erõ leküzdésére is szolgál. Az 
orkesztika negyedik fejezete, a „szimbolika” a három fi zikai tényezõ – tér, 
idõ, erõ – által megszabott mozdulat lelki dimenzióját vizsgálta, a mozdula
tok jelentését.

Dienes pedagógiai és tudományos tevékenysége mellett kompozíciós mun
kát is folytatott. Bár õ maga, egyetlen alkalmat kivéve, sosem lépett színpadra, 
az iskola vizsgaelõadásaira, majd késõbb a növendékeibõl alakult Orkesztikai 
Társaság mûsoraira több kisebb, de néha egészen nagyszabású kompozíciót 
készített, s ezzel párhuzamosan a növendékek kreatív munkáját is ösztönözte. 
Dienes iskolája és együttese sem mûködhetett folyamatosan, mert férjének 
1919-es tevékenysége miatt menekülniük kellett Magyarországról. Amikor 
Dienes 1923 õszén visszatért Budapestre, a reformpedagógiájáról híres Új 
Iskolában vállalt tornaoktatást, 1924-ben pedig ismét megnyitotta önálló is
koláját. Ettõl kezdve már nemcsak gyermekekkel és laikusokkal foglalkozott, 
hanem tanerõképzéssel is.

A teoretikus osztály elméleti és gyakorlati képzésének alapját a rendszertan 
alkotta, de ehhez járultak órák a pszichológia, a geometria és az anatómia 
tárgykörébõl. A pedagógiai ismeretek megszerzése mellett a leendõ oktatók 



megismerkedhettek a fi lozófi a alapfogalmaival, a mûvészetek történetével 
és a kosztümtannal. A gyakorlati oktatás a plasztika, a ritmika, a dinamika 
és a szimbolika három-három fejezetének (síkrendszerek – rendszerkeverés 
– triéder számrendszer; beszédritmika – zeneritmika – mozdulatritmika; 
izületdinamika – totális dinamika – dinamikai hullám; eszméletközlés visel
kedéssel – eszméletleolvasás viselkedésbõl – eszméletcsere mozdulattal) ta
nulmányozásából állt. Dienes korai baloldali kötõdését a húszas évektõl egyre 
erõsebb vallásos érdeklõdés váltotta fel. Ez tetten érhetõ misztérium-játékai
ban, melyek alkotói munkásságának középpontjában álltak. E nagy létszámú 
csoportokat, és nem egyszer énekkart is mozgató produkciók közül kiemelke
dett A nyolc boldogság (1926) és a Szent Imre misztérium (1931), vagy a letisz
tult formavilágú, plasztikus pózok egybefûzött sorozatából álló, himnikus 
hangvételû Hajnalvárás (1924). Életmûvében emellett jelentõs helyet foglal
tak el a gyermekek részére komponált mesejátékok és a kortárs költõk verseire 
tervezett „költeménytáncolások”.

Az Orkesztika Iskola a harmincas években fõként a keresztény úri ré
teg gyermekeinek biztosított mûvészeti nevelést, s egészen 1944 márciusá
ig mûködött. Dienes ekkor elhagyta az országot, s csak a II. világháború 
befejezése után tért vissza, táncoktatással azonban többé nem foglalkozott, 
mert érdeklõdése a vallásfi lozófi a felé fordult. Mozdulatrendszerének továb
bi oktatását egyik legelsõ és leghûségesebb tanítványa, Mirkovszky Mária 
(1896-1987) folytatta, ameddig a modern tánc minden irányzatát, mint a 
„dekadens” és „formalista” nyugati kultúra maradványát 1948-ban be nem 
tiltották.

Szentpál Olga

E nemzedék legfi atalabb tagja, Szentpál Olga (1895-1968) zongoramûvésznek 
készült. Zenei tanulmányai közben ébredt fel érdeklõdése a kor legújabb ze
nepedagógiai irányzata, a Dalcroze-módszer iránt. Így Hellerauban folytatta 
tanulmányait, s szerzett diplomát 1917-ben, majd 1919-tõl a Nemzeti Ze
nedében a leendõ zenészek ritmika tanára lett. Egyik kollegájával, Ferand 
Ernõvel azonban, aki késõbb a hellerau-laxenburgi iskolát vezette, elkezdték 
a ritmikus torna oktatását nemcsak muzsikusok, hanem minden érdeklõdõ 
számára. E pedagógiai munkából nõtt ki késõbb a saját mozgásrendszerre és 
metódusra épülõ Szentpál Iskola. S miután a hangsúly Szentpálnál a zenérõl 
átkerült a táncra, 1926-tól növendékeibõl megalakult a Szentpál Tánccso
port is. Szentpál felfogása szerint ugyanis a „tánc autonóm terület, külön 
birodalom külön törvényekkel, sajátos talajjal, sajátos légkörrel, melyben csak 



a 'bennszülött' teremtés bír megélni. Azaz: csak akkor igazi mûvészet a tánc, 
ha a testi mozgás sajátos, külön törvényeibõl fakad.”33 Ezért is érthetõ eltávo
lodása a Dalcroze-féle ritmikától, hiszen úgy látta, a sokakat inspiráló mester 
követõi „zenét akartak táncolni és nem táncot.”, holott szerinte „sohasem 
szabad zenét, képet, szobrot, drámát eltáncolni akarnunk. Csak táncot lehet 
táncolni.”34

Szentpál koreográfi ai munkásságában eleinte helye volt néhány szólókom
pozíciónak, bár az általa mozgásmûvészetnek nevezett mûvészi tánc igazi 
terepének a csoport koreográfi ákat tartotta, mert „[a] mozgásmûvészi cso
portban minden egyén együtt lélegzik, együtt lüktet az összességgel. Benne 
él az összfeladatban, de megtartja egyéniségét.”125 Így született több kom
pozíciója Bartók Béla muzsikáira – az Allegro barbarót például az 1930-as 
Müncheni Tánckongresszuson is bemutatták –, de táncszviteket tervezett 
kortárs (Jemnitz Sándor) vagy korábbi (Muszorgszkij) zeneszerzõk alkotá
saira. Alkotói munkásságának sajátos vonulatát jelentette részvétele színházi 
produkciókban. Szentpált ugyanis, mint a Színmûvészeti Akadémia moz
gástanárát, több rendezõ is felkérte, hogy színészmozgásokat tervezzen olyan 
hazai produkciókhoz, amelyek mintája a korban legkorszerûbb Reinhardt, 
Mejerhold vagy Tairov nagy tömegeket mozgató rendezései voltak.

Ugyancsak sajátos Szentpál koreográfusi kísérleteinek egy másik vonula
ta, mely azt példázza, a modern tánc képviselõi közül benne is felébredt az 
érdeklõdés a népmûvészet – zene, irodalom, tánc – értékei iránt. Így született 
a színészekre és táncosokra komponált népballadai ihletésû Júlia szép leány 
(1930) és az õsi halotti torok rítusait felidézõ Magyar halottas (1935), vagy a 
szegedi néplegendára épülõ Mária lányok (1938), amelyhez a motívumokat 
a paraszt együtteseket a fõvárosban bemutató Gyöngyösbokréta táncosaitól 
leste el. Rajta kívül ugyancsak a paraszt táncok motívumkincséhez, kuruc 
kori dallamokhoz és Bartók zenéihez fordult ihletért a kor egyik szólista te
hetsége, Nagy Etel (1907-1939). Nagy is távol tartotta magát a korszakot 
uraló nemzetieskedõ, „magyaros” felfogástól, amikor mozgásmûvészeti est
jein meg sem próbálta utánozni az eredeti mozdulatokat. Mert nevelõapjához, 
Kassák Lajoshoz – és Isadora görögség vs. amerikai, illetve antik vs. modern 
felfogásához – hasonlóan azt vallotta: õ modern táncosnõ, aki nem imitálhat
ja a paraszti táncot és viselkedést, viseletet és gesztusokat.

Szentpál Olga alkotói munkássága a rendszertani és pedagógiai tevékeny
ség biztos bázisán épült fel. Mindkettõt átjárta egyfajta korszerû elmé
leti megalapozottság, amelyben mindvégig társa és partnere volt férje, a 
mûvészettörténész Rabinovszky Máriusz, akivel 1928-ban együtt publikálták 
a rendszertant és módszertant ismertetõ könyvüket Tánc, a mozgásmûvészet 
könyve címmel. Szentpál rendszertana a mozdulat négy elengedhetetlen al- 



kotóelemét különböztette meg, eszerint minden mozdulat térben történik, 
idõben folyik le, erõfokkal bír és az erõadagolás különbözõ módja szerint len
dített vagy vezetett. Utóbbi abban különbözik az elsõ három jellegzetességeitõl 
(mint szûkítés–tágítás az irányváltásban; a gyorsaság-lassúság a tempókban; 
a lazítás-feszítés erõfokozatai), hogy míg azok az egyik véglettõl a másikig az 
átmenetek skáláját alkotják, utóbbi csak a vagy-vagy alternatívában létezik. 
A rendszertan fontos fejezete volt a formatan, amelyben Szentpál a mûvészi 
mozgás alapegységeit és szerkezetét kutatta. Meghatározta a tánc legkisebb 
mûvészi kifejezõ egységét, a motívumot, vizsgálta a tánc fázis mibenlétét, és 
megkülönböztette a mozgást és a helyzetet. Ez az elemzõ gondolkodásmód 
vezetett aztán ahhoz, hogy Magyarországon elsõként épp Szentpál és növen
dékei – Lõrinc György közvetítésével, aki Dartington Hallban járt a Jooss - 
Leeder iskolába – sajátították el a Lábán által kezdeményezett táncjelírás 
alapjait.

Pedagógiai munkásságában célként nem kevesebbet határozott meg Szent- 
pál Olga, minthogy „a mûvészi tánc az új kultúra szerves és elválaszthatatlan 
alkatrésze” legyen.36 Azé a kultúráé, amely test és lélek harmóniáját terem
ti meg, mind a laikus tömegek számára kidolgozott tanfolyamokon, mind 
pedig a hivatásosokat képzõ stúdiumokon. S abban egyetlen pillanatra sem 
kételkedett, hogy a mozgásmûvészet,

jobban mondva annak mûkedvelõi fokozata: a mûvészies tánc – jelentõs nép- 
nevelõ eszköz. […] a mozgásmûvészeti kultúrának be kell vonulnia az elemi és a 
középiskolákba, valamint az egyesületi életbe, mert az egyoldalúan szellemi és 
az egyoldalúan testi /sporti/ érdeklõdést tökéletesen hidalja át.[...] A tömegne
velés szempontjából az akaraterõ fejlesztésére valamint a rejtett képességek fel
szabadítására nincs jobb eszköz a mozgásmûvészeti pedagógiánál. A mûvészies 
tánc és a mozgásmûvészet közötti viszonyt úgy kell képzelnünk, mint az álta
lános zeneoktatás és a zenemûvészet közötti viszonyt. […] Így fakadhatna a 
mozgásmûvészet a népkultúra talajából és lelné rezonáló alapját a többé-kevésbé 
hozzáértõ mûkedvelõk széles rétegeiben.37

A magyar modern tánc elsõ nemzedékének képviselõi az újításokkal szem
ben ellenséges közegben harcoltak az új mûvészi tánc elismertetéséért. Rá
adásul miután a korai modern tánc-mozgalmak egész Európában erõsen 
kötõdtek a forradalmi változásokat hozó életmód és testkultúra mozgal
makhoz, a húszas évek közepétõl a fõiskolai kereteket kapó testnevelés is 
hevesen támadta a közös gyökerekbõl eredõ, s ugyancsak a testet mûvelõ 
mozgásmûvészeti iskolákat. 1928-ban azonban a nagy iskolák részvételével 
létrejött a Mozdulatkultúra Egyesület, amely egybefogta az egymással is ri- 



valizáló iskolák vezetõit. Együtt pedig elérték, hogy a mozdulatmûvészetet 
táncként ismerjék el, így oktatása mûvészeti képzésnek, s nem testnevelés
nek minõsült. Az összefogás eredményeként az államilag és szakmailag el
ismert Országos Táncmesterképzõn a balett és szalontánc szak mellett elin
dult a mozdulatmûvész szak is. Oktatói diplomát ettõl kezdve csak így és itt 
szerez hettek a leendõ tanárok, s ez lehetõvé tette, hogy nagy tudású, alapos 
felkészültségû, széles látókörû oktatók kerüljenek ki e tanfolyamokról. Az 
Egyesületnek 1933-ban saját lapja indult Mozdulat-kultúra címmel, s hama
rosan színre lépett a második elõadó és pedagógus nemzedék is, élükön a 
Hellerauban és Lábánnál egyaránt tanfolyamot végzett Kállai Lilli (1900
1996), majd a balett mellett a Wiesenthalok és Kratina módszereit is ismerõ 
Berczik Sára (1906-1999). A sokszínû modern tánc élet azonban 1944 már
ciusa után, a német hadsereg budapesti bevonulásától megszakadt, hiszen 
ekkortól minden iskola bezárt.

A világháború befejeztével az iskolák újból megkezdték a munkát, folytató
dott a tánckoncert élet is, új tehetségek – mint E. Kovács Éva és Szöllõsy Ág
nes – tûntek fel, és újabb együttesek alakultak. Három éven belül azonban, a 
politikai változások következményeként, a hazai tánc-szcéna szovjet mintá
ra alakult át: a dramobalettekre áttérõ balettmûvészet mellett csak a „nép” 
politikai uralmát reprezentáló néptáncmûvészet kapott állami elismerést és 
támogatást, míg a formalizmus és dekadencia vádjával illetett modern tánc 
mûhelyeket 1948-ban egy belügyminiszteri rendelet betiltotta. Ennek követ
keztében megszakadt az a folytonosság, ami a modern tánc pedagógiai és 
mûvészi tapasztalatainak továbbadását, a táncélet szerves fejlõdését lehetõvé 
tette volna. A modern tánc pedagógusai ekkor vagy abbahagyták a pályát 
– mint Kállai Lilli –, vagy 1956 után külföldre távoztak – mint a London
ban elismert betanító mesterré vált Fáy Mária –, ám többnyire balettmes
terré, esetleg néptánc vagy karaktertánc pedagógussá képezték át magukat. 
Szentpál Olga, aki korábbi pályáját „önkritikusan” megtagadta, a történelmi 
társastánc tanára lett az alakuló Állami Balett Intézetnek. Az ötvenes évektõl 
azonban sem õ, sem a többi volt modern táncos, a nyilvánosság elõtt szót nem 
ejthetett a modern, kifejezõ vagy szabad táncról, az egyéniség és a kreativitás 
fejlesztésérõl, hacsak nem elítélõen. Így mindaz a tudás és ismeret, tapaszta
lat és kreativitás, amelyet e generáció felhalmozott, lassan elfelejtõdött, illetve 
a táncmûvészeten kívül, részben a gyógytornászok, részben az edzõk gya
korlatában élt tovább, mint Berczik és E. Kovács esetében, akik Testnevelési 
Fõiskolán tanítottak, és a magyar tornászokkal értek el kimagasló nemzetközi 
sikereket – egy új sportágban, a ritmikus sportgimnasztikában.
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A nemzeti balettközpontok kiépülése
(1930–1960)

Gyagilev 1929-es halálával lezárult az Orosz Balett rendkívül sokrétû két év
tizedes mûködése. Eddigre szerte a világban az „oroszok” újításai jelentették 
a korszerû balettet, ezért a harmincas évektõl sorra alakultak azok a rövi- 
debb-hosszabb életû együttesek, amelyek magukat az Orosz Balett mûvészi 
örökösének tartották. E társulások élén általában az Orosz Balett valamelyik 
egykori táncosa vagy koreográfusa állt, míg a többiek szétszóródtak a vi
lágban. Nekik köszönhetõen az Orosz Balett mûvészi hagyatéka még évti
zedeken át tovább élt, s egyben eleven példát és mintát jelentett a harmin
cas évektõl újjá- vagy éppen megszületõ nemzeti balettegyüttesek számára. 
E korszak legfõbb törekvése ugyanis az Orosz Balett néhai repertoárjának 
honosítása mellett az önálló nemzeti vonásokat is magán viselõ társulatok 
és repertoár kialakítása volt. Nemzeti balett alatt általában – bár saját iden
titását másként értelmezte egy amerikai mûvész, mint szovjet vagy magyar 
kollégája – az adott ország elõadó- és alkotómûvészeinek részvételét értették a 
születõ balettekben, valamint, hogy a koreográfusok jellegzetes nemzeti tár
gyakat állítsanak színpadra. Néhány országban ehhez járult – saját tradíció 
híján – a romantikus és klasszikus baletthagyomány elsajátításának a vágya, 
így sora alakultak azok a balettiskolák, ahol az emigráns orosz táncosok ad
ták át tudásukat a helyi növendékeknek és leendõ pedagógusoknak. S miután 
saját tudásukban is keveredtek az olasz, dán és francia iskola Oroszországban 
együvé csiszolódott eredményei, az oktatásban és elõadásmódban karaktere
sen eltérõ nagy nemzeti iskolák születtek.

Folytatás és újítás: Massine és Nijinska

A harmincas évek legnépszerûbb és egyben legjelentõsebb koreográfusa 
Leonid Massine volt, aki hol saját együttesében, hol valamelyik Monte- 
Carló-i Orosz Balett néven mûködõ utódegyüttes élén nem csupán folytatta 
az Orosz Balettben megkezdett mûvészi útját, hanem – függetlenül Lopuhov 
kísérleteitõl, de a korszak abszolút tánc törekvéseivel párhuzamosan – egy új 
mûfajjal kísérletezett. A szimfonikus balett az õ felfogása szerint részben azt



jelentette, hogy a koreográfus nem eleve tánchoz írt (szimfonikus) zenék
re komponál. A másik elengedhetetlen kritérium, hogy a koreográfus nem 
jelenít meg konkrét cselekményt, hanem maguk a koreográfi ai formák hor
dozzák a mûvek szimbolikus üzenetét. Massine ekkoriban különbözõ szim
fóniákat hallgatva olyan baletteket tervezett, amelyekben a zenék nyomán 
született személyes vízióit elevenítette meg, valójában programot hallott ki 
e muzsikákból, még akkor is, ha nem programzenére dolgozott. A Hetedik 
szimfónia (1938) születésérõl például azt írta, hogy számára Beethoven ak
kordjai „a föld születését sugallták a mozgó földtömegekkel, a folyók kialaku
lását a vizekbõl, ahogyan formálja a dombokat és a völgyeket.”1. A Vörös és fe
kete (1939) komponálásakor a látványt tervezõ Matisse elgondolását követte, 
aki váltakozó színblokkokat tervezett Sosztakovics muzsikájához. Massine a 
vonalak harmóniájával és kontrasztjával festett érzelmeket, ahogyan „a tán
cosok kettesével, hármasával, ötösével, hetesével mozognak a monumentális 
díszletek elõtt, a gótikus boltívek aszimmetrikus légkörében [...] sejtcsopor
tokba egyesülnek, majd ismét szétszóródnak a térben.”2 Massine ekkoriban 
ugyanis úgy látta saját mûvészi útját, mint aki „egy új fejõdési szakasz kezde
tén áll, amely vissza kell vigye a tiszta koreográfi ához”.3

Massine célja Csajkovszkij V. szimfóniájának koreografálásakor (1933) is 
az volt, hogy drámai narráció nélküli absztrakt balettet komponáljon: A jós
latok (Les Présages) címmel bemutatott mûben koreográfi ai ellenpontot alkal
mazott, egymás mellé helyezett különbözõ tánc stílusokat, élt a súlyosság és 
a könnyûség ellentétével, a folyamatos vagy megszakadó csoportmozgatások 
kifejezõ lehetõségeivel, de leginkább a testek és a tér egymásnak feszülésére 
épített, miközben a szimfónia minden tételéhez szimbolikus témát kapcsolt. 
Massine mûve, amelyben „a fi gurák és a tér kapcsolatának megfogalmazá
sa adta a világ kozmikus interpretációját”,4 a sajtóban esztétikai vitát váltott 
ki. Az egyik álláspont elutasította a szimfonikus balett koncepcióját, azzal ér
velve, hogy a zenei kifejezéseknek nincs és nem is lehet pontos megfelelõje 
semmilyen más mûvészetben. A másik szerint ellenben a zene „absztrakt” 
koreográfi ai feldolgozásmódja az egyetlen lehetõség arra, hogy a balett végre 
modern, azaz nem ábrázoló mûvészetként létezhessen. A szimfonikus balettek 
ugyanis ezekben az években egyben a tánc sajátos esztétikai önállóságának 
mûvészi manifesztumai is voltak, hiszen e tánc-mûalkotásokban „megsza
badulva mindenféle színházias bonyodalomtól a koreográfusnak nincs más 
vezetõje, mint a zenei partitúra, s ez jelentés nélküli, azaz absztrakt jelentésû 
mozgások tökéletes térbeli szervezését adja, amely önmagában is teljes és 
kielégítõ.”5

Massine vitatott újító tevékenysége mellett és ellenére egészen a negyvenes 
évek elejéig folyamatos kasszasikert is biztosított azon együttesek számára, 



ahová éppen szerzõdött. Egyértelmû sikereit elsõsorban könnyed hangvételû, 
apró történeteket felvázoló, és közben változatos karaktereket ábrázoló ba
lettjeivel aratta. E bohókás vagy épp nosztalgikus darabokban – mint az 
1933-as Szép Duna (Le Beau Danube) és az 1938-as Párizsi mulatság (Gaîté 
Parisienne) – Massine az általa tökélyre vitt groteszk stílusban, erõsen el
rajzolt szerepformálással, a gesztusok és mimika felnagyításával, fogalmazta 
meg a fõként saját elõadói adottságait kiaknázó karaktereket.

Az Orosz Balett korábbi koreográfusai közül Nijinska is több társulatnál 
dolgozott, Rubinstein és Pavlova együtteseitõl a párizsi Orosz Operán és a 
Buenos Aires-i Teatro Colónon át egészen a saját maga által alapított együt
tesekig. E sokfelé ágazó tevékenysége okozta, hogy miután minden társulat
nál kevés idõt töltött, balettjei, amelyeket éppen ezért szinte az egész világon 
játszottak, mégiscsak rövid ideig voltak egy-egy társulat repertoárján. Ezért 
koreográfusi életmûvének e szakaszából inkább a folyamatos kezdeményezé
sek, mintsem az újabb eredmények emelkedtek ki. Nijinska ekkoriban két új 
irányba indult el: miután a Lengyel Balettet a nemzeti kultúra nemzetközi 
reprezentálására hozta létre Párizsban, ennek az együttesnek õ is olyan „len- 
gyeles” mûveket tervezett, amelyek belesimultak a kor nemzeti balett elkép
zelésébe: Nijinska lengyel zeneszerzõk mûveire, lengyel témákat színre állít
va, jobbára Varsóból toborzott táncosokkal, lengyel karaktertáncokra építve 
komponált.

Ám még ebben az inkább a karakterbalettekhez közelítõ mûfajban sem lett 
hû kísérletezõ önmagához, hiszen a fõként akadémikus lépésanyagra építõ 
Chopin Concerto (1937) szimfonikus balett volt.

Ez a teljességgel cselekmény nélküli balett kizárólag Chopin e-moll zongoraver
senyének atmoszféráját adta vissza […] A balett szerkezete a balettkar statikusan 
tömbszerû, olykor ornamentálisan vezetett háttérmozgásának és az elõtérben 
táncoló virtuóz szólistáknak a formai kontrasztjára épül. A balettkar keretként 
szolgál a szólótáncosoknak, néha azonban átveszi, ismétli, módosítja és tovább
fejleszti a szólisták által bevezetett lépéseket. Ez a felépítés megfelel a zongora– 
zenekar viszonynak.6

Nijinskának nem ez volt az elsõ kísérlete a zenei szerkezeten alapuló koreog- 
ráfi ára. Már Ravel A keringõjének (La Valse) elsõ koreográfi ai változatában 
(1929) sem az egymáshoz tartozó nõk és férfi ak történetei vagy érzelmei je
lentek meg, hanem a névtelennek és arctalannak ábrázolt tömeg, amely ki
sebb csoportokba, mértani formákba rendezõdve táncolt. A Bach különbözõ 
muzsikáinak ihletésére komponált Etûd (1931) is azt a törekvését tükrözte, 
hogy „a tánc ne a zene 'lefordítása', sokkal inkább a zene kiegészítése és az 



egységen belül egy új szólam legyen.”7 Vagyis ezúttal is egy szimfonikus ba
lett született, amelyben a kor kritikusai szerint „a téma csupán […] matema- 
tika”8 volt.

Az angol balettélet

Nagy-Britanniában a balettkultúra, amelynek gyökerei ugyancsak az udvari 
reprezentációig nyúltak vissza, sokkal inkább megõrizte kapcsolatát a néma
játékokkal és a társastáncokkal, mint ahogy ez Franciaországban vagy a cári 
Oroszországban történt. Az angol színházi élet a XVIII. században nyitva 
állt a vezetõ francia balettreformátorok (koreográfusok és elõadómûvészek) 
elõtt, a XIX. században pedig a romantika szinte minden jelentõs koreog
ráfusa és balerinája vendégszerepelt Londonban, magas színvonalú angol 
balettkultúra mégsem alakult ki. Az Orosz Balett vendégjátékai aztán meg- 
pezsdítették a mûvészeti életet, amihez hozzájárult, hogy Pavlova – aki már 
1911-ben letelepedett Londonban – rendszeres fellépõje volt a londoni Palace 
Theater-nek. Emellett rendkívüli jelentõségû, hogy több jeles orosz táncos és 
pedagógus is Londonba emigrált, és nyitott iskolát: itt mûködött Szerafi na 
Asztafjeva, Karsavina és Nyikolaj Legat és néhány évig Enrico Cecchetti, 
akik az orosz tradíció különbözõ irányzatait elsõ kézbõl közvetítették az 
érdeklõdõ angol táncosoknak.

Legat (1869-1937) és Cecchetti (1850-1928) – mindketten elõbb a péter- 
vári cári balett, majd a Gyagilev-együttes legjobbjait képzõ mesterek voltak 
– egyaránt az akadémikus balettnek azt az ágát képviselték, amely részben 
a dán August Bournonville-ig, részben az olasz Carlo Blasisig nyúlt visz- 
sza. Cecchetti metódusát – amely naponta más-más gyakorlatcsoportokra 
koncentrálva képzi a táncosokat, a hangsúlyt pedig a gyors és dinamikus 
lábmunkára, a forgás és batterie technikára, a vonalak szépségére, a magas 
fokú ritmikai készségre és a tökéletes elõadásmódra helyezi – egyik tanít
ványa, Stanislas Idzikowski az angol Cyril Beaumont közremûködésével je
gyezte le s adta ki 1922-ben Londonban. Ugyanebben az évben megalakult a 
Cecchetti Társaság is, amely megszületése óta népszerûsíti és oktatja a me
tódust, valamint szigorúan õrködik e pedagógia rendszer eredeti értékeinek 
megõrzésén.



Ninette de Valois útja a Királyi Balettig

A balett iránti érdeklõdés Londonban 1910-tõl, a vendégjátékok nyomán 
élénkült meg. Ekkortól az 1894 óta mûködõ és havonta megjelenõ szaklap, 
a Dancing Times is a társastáncok helyett a balettre fókuszált, kísérletet téve 
arra, hogy megértse és megértesse a közönséggel a balettmûvészet múltját 
és jelenét. E táncot népszerûsítõ lap mellett kialakult egy értelmiségiekbõl 
álló balettomán csoport is, amelynek tagjai késõbb rendkívül aktívak voltak 
a balettélet szervezésében, támogatásában, a táncmúlt kutatásában, majd a 
hamarosan kibontakozó angol balettmûvészet pártolásában. Ez a kulturá
lis légkör sokat segített abban, hogy a kialakuló angol balettélet népszerûvé 
váljon.

A London-szerte sokasodó iskolák alapítói közül két egyéniség emelke
dett ki s játszott döntõ szerepet az angol balett megalapozásában. Egyikük 
Ninette de Valois (1898-2001) volt, aki Legat és Cecchetti óráit egyaránt lá
togatta, késõbb táncolt az Orosz Balettben, és több olyan társulatnak is tagja 
volt, amelyeket egy-egy korábban a Gyagilev-társulatnál mûködõ táncos és 
koreográfus vezetett. 1926-ban aztán Koreográfi ai Akadémiát (Academy of 
Choreographic Art) nyitott, amelynek célkitûzéseit így fogalmazta meg: „A 
modern balett célja, hogy a klasszikus balett eredeti módszereit kiszélesít
se, hogy a táncmûvészet lehetõségeit más színházi mûvészetekkel összhang
ban kiterjessze és elõre vigye.”9 De Valois- nak tehát már ekkor az iskolán 
jóval túlmutató tervei voltak, egyelõre azonban csak az oktatás indult meg 
Cecchetti metódusa alapján.

A balettórákhoz az elsõ évektõl kezdve csatlakoztak a leendõ táncosok 
széles látókörét megalapozó elméleti órák, valamint a korabeli modern, azaz 
plasztikus gyakorlatok és színházi ismeretek. Hamarosan De Valois olyan 
repertoár színházat keresett s talált meg az Old Vic színházban, ahol legte
hetségesebb növendékei – az elsõ évtizedben csupa lány – számára rendsze
res fellépést tudott biztosítani, eleinte csak drámai és operai elõadásokban. 
1931-ben azonban megnyílt az átépített Sadler's Wells Színház, s ide már 
állandó társulatként szerzõdhetett De Valois és hat növendéke. A kis társulat 
feladata fõként az operabetétek elõadása volt, de ennek fejében lehetõséget 
kaptak önálló balettek bemutatására. Repertoárjuk egyelõre mindössze né
hány balettbõl állt, ám ez hamarosan kibõvült, hiszen eddigre már felbom
lott az Orosz Balett, és sok táncos és koreográfus vett részt vendégként a 
társulat munkájában. Ráadásul 1929-ben megalakult a Camargo Társa
ság (Camargo Society), amelynek születésénél ott bábáskodott Karsavina, 
Asztafjeva, Lydia Lopokova – Fjodor Lopuhov testvére – és a késõbbi tánc
kritikus és -történész, Arnold Haskell, hogy hátteret, értõ és pártoló közön- 



séget teremtsenek a nemzeti balett törekvéseknek. A Társaság nem titkoltan 
arra törekedett, hogy betöltse azt a mûvészi ûrt, amely Gyagilev halála után 
keletkezett. De nem csupán folytatni akarták az Orosz Balett útját, hanem a 
legtehetségesebb angol koreográfusok, zeneszerzõk, festõmûvészek és tánco
sok összefogásával megteremteni a korszerû angol nemzeti balettet. Így aztán 
számtalan kezdeményezést támogattak: pártolták a fi atal angol tánctehetsé
geket, elõfi zetõket gyûjtöttek az évadonként eleinte csupán négy „bérletes” 
bemutatóra, és ismeretterjesztõ, bevezetõ elõadásokat tartottak a különféle 
programok elõtt.

De Valois együttesének repertoárja három rétegbõl épült fel. A mûvek egy 
részét õ komponálta: ezek részben saját, eredeti koreográfi ai voltak (mint pél
dául a bibliai témára született Jób (1931), részben pedig a Svéd Balett által 
bemutatott zenemûvek (A világ teremtése és A korsó) feldolgozásai. Emellett 
átvették Fokin néhány kevés szereplõs kompozícióját, hiszen a korábbi Orosz 
Balett több fi atal táncosa is hozzájuk szerzõdött, többek között Alícia Mar
kova , Anton Dolin és Idzikowski. A társulat legnagyobb nyeresége azonban 
Nicolai Sergeyev (1876-1951) szerzõdtetése volt, aki 1917-ben távozott a cári 
balettõl, magával hozva – Vlagyimir Sztyepanov notációjával – a repertoár 
21 mûvét. Sergeyev tudására már Gyagilev is épített, amikor 1921-ben színre 
vitte a Csipkerózsika „eredeti” változatát. Sergeyev megnyerése nem keve
sebbet jelentett, mint hogy a társulat birtokába jutott a néhai romantikus és 
klasszikus hagyaték szentpétervári változatainak.

Sergeyev betanította a Giselle-t, A hattyúk tavát, a Diótörõt és Csipkerózsi- 
kát, s eközben ügyelt arra, hogy ne valamiféle steril hagyománnyal ismertesse 
meg a fi atal angol mûvészeket, hanem a nagy táncosok különbözõ interpre
tációjával. Ám a korszak vezérlõ gondolata – a nemzetközi repertoár törté
neti és kortárs rétegének átvétele után a saját, nemzeti balett megteremtése 
– jegyében 1935-ben megszületett az elsõ angol balett is, A kéjenc útja (The 
Rake's Progress). De Valois ihletõje a XVIII. századi nagyvárosi és polgári élet 
romlottságát jellegzetes típusokba sûrítõ, azonos címû metszet sorozat volt. 
William Hogarth nyolc epizódja eleve színházias és narratív volt, ahogy már 
Thackeray állította róla: „Másutt képeket szemlélünk – ezeket olvassuk.”10 
De Valois hat tételbe sûrítette a cselekményt. A fogadásban a nagy vagyont 
öröklõ Ifjút látjuk, amint a körülötte lebzselõknek féktelenül szórja a pén
zét; Az orgia egy bordélyban játszódik; az Erényes közjáték során az Ifjút 
hûtlenül elhagyott szerelme menti meg a hitelezõktõl; A játékbarlang ismét 
az egyre lejjebb csúszó Ifjút mutatja; a vég a Bolondokházában következik el; 
ám itt is, és az ezt megelõzõ képben, A fogház ajtaja elõtt, még viszontlátjuk 
az Ifjút õszintén szeretõ hûséges fi atal lányt. Az egyfelvonásos – mint valaha 
Hogarth – morális tanulságok levonására ösztönözte nézõit. Mozgásvilágát 



De Valois nem az akadémikus balettre, hanem inkább a kifejezõ arcjátékra és 
a gesztusokra építette, vagyis csupa jellegzetes karakter szerepet komponált.

De Valois, ha együttese léte úgy kívánta, késõbb is színre vitt baletteket, 
energiáinak nagy részét azonban az együttes és az iskola mûködtetése kö
tötte le, s azoknak a fi atal tehetségeknek a kinevelése, akik koreográfusként 
vagy táncosként ekkoriban már a szárnyaikat bontogatták. Markova és Dolin 
1935-ben távozott, mert saját társulatot alapítottak, viszont két fi atal táncosá
ra már fel tudta építeni az általa elképzelt angol nemzeti balettet. Ekkor mu
tatkozott be ugyanis a társulatban Margot Fonteyn (1919-1991), aki fi nom 
eleganciájával és rendkívüli muzikalitásával a jellegzetes angol elõadói stílus 
megtestesítõjévé vált. Ehhez természetesen olyan eredeti mûvek kellettek, 
amelyek éppen ezeket az elõadói erényeket preferálják. És De Valois megta
lálta riválisa, Rambert egyik növendékében azt a koreográfust, akinek stílu
sa az akadémikus alapokon nyugodott, könnyedséget, humort és eleganciát 
sugárzott, az elõadótól pedig virtuozitást és visszafogott, de kifejezõ színészi 
játékot kívánt.

Frederick Ashton

Frederick Ashton (1904-1988) koreográfusi felfogása – akit mindenekelõtt 
a tradíciókhoz mindvégig hûséges Pavlova különleges bája, klasszikus szép
sége és elõadói kvalitása nyûgözött le – éppen beleillett De Valois elképzelé
seibe. Ashton ugyanis nem tartozott az újítók közé, viszont a tradíción belül 
egyéni világot tudott kialakítani. Mûveit úgy komponálta, hogy elsõsorban 
a táncosaiban gondolkodott, tehát minden általa kreált szerepben ki tudta 
bontani az elõadók egyéni adottságait. De Valois -val ellentétben, aki precí
zen kidolgozott mozgástervekkel, aprólékosan elõre megtervezett és átgon
dolt szerepértelmezésekkel látott munkához, Ashton – táncosai emlékezési 
szerint – mindig úgy ment a próbákra, hogy nem vitt kész, általa kidolgozott 
lépéseket és kombinációkat, hanem a táncosoktól várta, hogy õk mutassanak 
neki variációkat. Ashton aztán ezekbõl az ötletekbõl válogatott: átformálta, 
kidolgozta e mozgásokat, s szabta át az elõadókra olyan nagyon is személyes
re, hogy aztán minden szereplõ tökéletesen a magáénak érezte a neki kreált 
szerepet.

Ashton már e korai korszakában a könnyed divertissement-ok mestere volt. 
Az 1931-es, de többször átdolgozott Felület (Façade) zárt számai – tiroli és 
skót tánc, valcer, polka, foxtrott, tangó és az összes szereplõt felvonultató 
tarantella fi nálé – Ashton fi noman ironizáló tehetségét mutatták. A mûben 
minden tánc-sablon – a romlatlan vidékiek népi tánca, a Ziegfeld-görlök 



fesztelensége, a nagyvilágiság látszatát keltõ dzsigoló szenvedélye, a sztepp 
virtuozitása – a visszájára fordult, ahogyan Ashton sorban karikírozta a fi - 
gurákat. A korcsolyázókban (Les Patineurs) pedig a korcsolyázás varázslatos 
lebegését, a jégen suhanás örömét költötte zárt táncokba úgy, hogy a vidám 
botladozás és csúszkálás mögött is nyilvánvaló volt a tökéletesen kontrollált 
technika. Az a tartózkodó báj és fi nom humor, amely ezt az 1937-es mûvét 
jellemezte, végigvonult Ashton egész pályáján, és késõbb narratív mûveit is 
átszõtte. Ashton volt ugyanis Nyugat-Európában az elsõ, aki a Fokin óta 
egyeduralkodó egyfelvonásosok után visszatért a több felvonásos, elbeszélõ 
balettekhez, amikor 1948-ban színre vitte a Hamupipõkét, s benne két ragyo
gó, öniróniától sem mentes travesti szerepet komponált a két Mostoha nõvér 
alakjához.

Ez a balett Hamupipõke álmodozásán és sorsán keresztül valójában Ashton 
álmát bontotta ki a klasszikus balettrõl, arról a távoli múltról, ami után a jelen 
helyett Ashton mindig is vágyakozott.

Engem nem szaggat szét a világ komplexitása. Megpróbálok efölé emelkedni, 
nem ezeket vizsgálom. A világ állapota miatti aggódásom az életem része, de 
nem a mûvészetemé. […] Az én balettjeimben nagyon sok az érzelem, és ez 
elsõsorban a szerelem. Balettjeim többsége szerelmes helyzeteket ábrázol, olyat, 
amikor éppen jól vagy nem jól mennek a dolgok. Nem arról szól, hogy a fejükre 
esik-e az atombomba.11

– fogalmazta meg pályája vége felé a jelentõl való tudatos távolságtartását. 
A múlt iránti nosztalgikus vágy viszont szinte minden jelentõs balettjébõl 
sugárzik. Ez vezette õt 1960-ban a praeromantikus balettkomédia, A rosszul 
õrzött lány (La fi lle mal gardée) újrafogalmazásához. „Rám tört a vágyakozás 
a XVIII. század végi és a XIX. század eleji vidéki élet iránt, amelyet ha össze
hasonlítunk a mai buta és zajos világgal, ez a mai mit sem ér. Az én képzele
temben viszont él az a pasztorál, amelyben örökké késõ tavasz van, állandóan 
süt a nap, zümmögnek a méhek, és mindebbõl egy Constable tájkép lebegõ 
csendje árad, fény és nyugalom”12 – indokolta Ashton a múlt felé fordulását.

A mû felújításának ötlete Karsavinától származott – akinek egyik kedvenc 
szerepe volt Lise alakja –, és nyilván õ hívta fel Ashton fi gyelmét számtalan 
olyan szcenikai és koreográfi ai részletre, amelyet az eredetibõl a Pétervárott 
játszott változat õrzött. Ashton új librettója és koreográfi ája így egyszerre 
nevezhetõ sikeres rekonstrukciónak és kreációnak, hiszen bármennyi ötletet 
vett át a régebbi változatokból, mindent a maga sajátos költõi módján bon
tott ki. Ilyen például a szalag motívuma, amelynek koreográfi ai lehetõségeit 
Ashton a végsõkig kihasználta, hiszen nála nem csupán a szerelmeseket 



összekötõ kellékként jelent meg, hanem végigvonult az egész mûvön: találko
zunk vele, mint a lovacskázó Alain „zablája” vagy a májusfa lecsüngõ szalag
jai, ám a csúcspont az „Elssler” pas de deux, amikor a szalagokból font küllõ 
tartja a balerinát.

Ashton a balett lépésanyagában erõteljesen épített a táncosok napi Cecchetti - 
gyakorlataira vagy az iskolai néptánc órák anyagára, de persze azonnal to
vább szõtte és variálta ezeket az alaplépéseket. A karakterek – a két szerelmes, 
Lise és Colas, a kissé ütõdött kérõ, Alain, vagy a házsártos és hiú, de a lányát 
õszintén szeretõ asszonyság, az ismét a travesti hagyományhoz kapcsolódó 
Simone – kidolgozásában pedig ezúttal is a szeretetteljes irónia vezette. Ezért 
sem meglepõ, hogy – mintegy A rosszul õrzött lány vidáman kapirgáló tyúk
jai és pökhendi kakasa után – késõbb sikeresen interpretálta Beatrix Potter- 
Hellis állatokról szóló meséit. E novellisztikus miniatûrök „egy olyan világ 
reminiszcenciái voltak, amely áttekinthetõ volt, s amelyet a hétköznapi ke
gyetlenségek nem terheltek.”13 Ashton a Beatrix Potter meséi (The Tales of Be
atrix Potter) komponálásakor – amely 1971-ben az elsõ eleve fi lmre tervezett 
balett volt – ismét kamatoztathatta karikírozó képességét: e bájos mesék köze
gében az õ ábrázolásmódja sem lehetett más, mint ironikus. Ashton azonban 
nem csupán az állatfi gurák – a kikent-kifent dandynek láttatott Róka, a buta 
Pulyka, a jámbor és aluszékony Sün, a csintalan Egerek – táncos megfogal
mazásában remekelt, hanem egyben az általa egyébként oly nagyon tisztelt 
klasszikus tradíció kifi gurázásában is, ahogyan például a két Malac szerelmi 
pas de deux-jével felidézte a Csipkerózsika nagy kettõsét.

Ashton egy 1975-ös táncnovellájában ismét a táncmúlthoz fordult, a gyer
mekkori élményeibõl felsejlõ szabad tánchoz, amikor Isadora Duncan alak
ját felidézve komponálta meg a Brahms keringõket (Brahms-Waltzes). Ezút
tal sem rekonstrukcióra vállalkozott, hanem újraalkotta Isadora szabad és 
kifejezõ táncát.

Ashton életmûvének narratív vonulatához tartozott legfõbb múzsája, 
Fonteyn és a Kirovból épp emigrált Rudolf Nurejev számára 1963-ban 
tervezett egyfelvonásos, a Marguerite és Armand. A fl ashback dramaturgiá
val élõ mûben Ashton olyan szerepet komponált az érett Fonteyn számára, 
amelyben utoljára összefoglalhatta színészi és táncos tudását, hiszen Dumas 
Kaméliás hölgyének szerepében Fonteyn egy ragyogó, vonzó, majd elkerül
hetetlenül hanyatló nõi fi gurát keltett életre. Az 1976-os Egy hónap falun (A 
Month in the Country) fõszerepét Ashton Lynn Seymour számára készítette. 
A koreográfus az egyfelvonásosban Turgenyev regényalakjainak boldogta
lanságát az érzelmek kavarodására, a költõi variációk sorozatára és a kifejezõ 
kettõsök egymásutánjára redukálta. Ugyanez a pusztító szenvedélyektõl 
mentes, visszafogott és választékos fogalmazásmód jellemezte Az álom (The 



Dream) címû egyfelvonásosát, amelyet a Szentivánéji álom alapján komponált 
1964-ben. E balettben a mesteremberek alig, a hercegi pár pedig egyálta
lán nem kapott szerepet. A szerelmesek könnyednek értelmezett bonyodal
maiban egyfajta viktoriánus hangulat uralkodott, akárcsak a családi portrét 
kínáló Talányos variációkban (Enigma Variations). Míg amott nem annyira 
Shakespeare, mint inkább Lamb Shakespeare meséi sugallták a balett fi gu- 
ráit, emitt Elgar muzsikája teremtette meg azt az arcképcsarnokot, amelyben 
XIX. század végi jómódú polgárok keltek életre. Ashtonnak ez az 1968-as 
balettje egyszerre volt aprólékosan korfestõ és metaforikus, hiszen tipikusan 
angolnak tartott karakterek életre keltésével egy talán sosem volt világ at
moszféráját tette átélhetõvé.

Ashton koreográfusi életmûvében már a mûfaj születését követõ évtized
ben megjelentek a szimfonikus balettek. Eredendõ muzikalitása áthatotta e 
mûveket, bár õ mestereitõl és pályatársaitól eltérõen, sosem analizálta a ki
választott partitúrákat, mert az õ megközelítése – saját nyilatkozatai szerint 
– sokkal ösztönösebb volt, hiszen inkább érzelmi refl exiói alapján komponált. 
Az 1946-ban bemutatott Szimfonikus variációk (Symphonic Variations) ihletõje 
a háborús évek keltette élmények, a minden elveszett érzése volt. Ám a hat 
táncosra készült, ciklikus szerkezetû balett végül Ashton töretlen hitét repre
zentálta „a klasszikus szókincs életképességének folyamatosságában. A balett 
egyben Ashtonnak azt a felfogását is alátámasztotta, amelyet õ a brit balett 
legfõbb minõségeként hirdetett: a zeneiséget, a tökéletes, bár nem harsányan 
látványos technikát, s azt a lírai derût és bájt, amely egyszerre természetes 
és elegáns.”14 Az éppen két évtizeddel késõbbi Egyhangúságok (Monotones) is 
konkrét élmény alapján született. A koreográfus a Holdat meghódító ember 
tiszteletére komponálta e kis balettet, amely ismét csak áttételesen, a lebegés 
éteri hangulatának felidézésével utalt az élményre, amint a két férfi és egy 
nõi táncos a bonyolult, szokatlan mozgásötleteket halmozó egybefonódásokat 
úgy rajzolta a térbe, mintha valahol az ûr hidegében lépdelnének.

Az angol nemzeti balett évtizedeken át egyet jelentett Ashton életmûvével. 
De Valois szervezõi és Ashton alkotói pályáját pedig megkoronázta, hogy De 
Valois magánegyüttese „királyi” rangot kapott. De Valois társulata elõször új 
otthonba, a Covent Gardenbe költözött, amelynek 1946-tól állandó társulata 
lett. Rá egy évre az iskola kapott új otthont, ahol késõbb megindult a tanár
képzés is. Tíz évre rá pedig De Valois együttese elnyerte a királyi státust, 
azaz állami társulat lett, s a Royal Balett ettõl kezdve két színházban játszott, 
és két, összesen 118 fõs társulatra oszlott. De Valois e Királyi Balett vezeté
sét 1963-ban adta át Ashtonnak, akinek koreográfusi világa, muzikalitása, 
ötletessége, erõs kötõdése a balett tradíciókhoz mintegy „biztosította” a De 
Valois által megálmodott angol nemzeti balett jövõjét.



Marie Rambert és együttese

Az angol balett másik alapító személyisége, Marie Rambert (1888-1982) az 
Orosz Balettbõl kiválva telepedett le Londonban. Rambert Dalcroze növen
dékeként került az együtteshez Nizsinszkij segítõjeként a Sacre színrevitel- 
ében, így – némi gyermekkori tanulás után – csak ekkor került szorosabb kap
csolatba az akadémikus balett alapjaival. E kétféle szakmai háttér szabta meg 
önálló pedagógusi pályáját, hiszen Londonban elõször ritmikus gimnasztika 
órákat adott, s közben szorgalmasan látogatta Asztafjeva és Cecchetti óráit 
akkor is, amikor már saját, 1920-ban megnyitott iskolájában õ is tanított. 
Rambert növendékei eleinte az iskolai bemutatókon léptek fel, s Rambert csak 
ilyen alkalmakra állított össze kisebb táncokat, mert azt tartotta önmagáról, 
hogy „[a] leghalványabb koreográfusi tehetségem sem volt, bár összeállítani 
persze tudtam lépéseket bármilyen zenére. Számtalan ilyen kis összeállítást 
készítettem a növendékeimnek, de ezek nem koreográfi ák voltak abban az ér
telemben, ahogyan azt én értettem.” 15 Tanítványai azonban ötleteikkel bom
bázták, így szinte szándékai ellenére újra és újra bevonódott a koreográfi ai 
munkába. 1926-ban aztán egy új mû ötlete körvonalazódott mûhelyükben: 
Madame de Sévigné Leveleibõl Vatel fõszakács története ragadta meg a kép
zeletüket, aki öngyilkosságot követett el, amikor egy királyi vacsorára késve 
érkezett meg az egyik fogás. Az ötlet kidolgozása során a szakácsból szabó 
lett, akit elneveztek Sikkes úrnak, s aki rózsaszín, fehér és kék kreációinak 
sikertelensége után egy hatalmas vörös ollóval vetett véget kudarcos életének. 
A próbák Rambert vezetésével indultak, de Rambert egyetlen fi ú növendéke, 
Ashton koreográfusi debütálásával végzõdtek.

Senki nem talált még ki egyetlen lépést sem, a balett formátlan ábrándként le
begett a teremben, míg egy reggel Ashton belépett, és így szólt: Tudjátok, azt 
hiszem, Sikkes úr valahogy így viselkedik, és amilyen páratlan mímes volt, azon
nal bemutatott egy beképzelt, mesterkélten sétáló embert néhány ideges gesztus
sal. Rambert azonnal megértette, mit lát: Neked kell megcsinálnod a balettet! 
– kiáltotta a megzavarodott Ashtonnak.16

Ashton ugyan ekkoriban kizárólag táncos pályára vágyott, de mesternõje 
bíztatására elvállalta e balett koreografálását, így legelsõ balettje ez a végül 
A divat tragédiája (A Tragedy of Fashion) címû kis darab lett.

A Rambert -növendékek eleinte csak jótékonysági esteken és matinékon sze
repeltek, de a nézõk kezdték Marie Rambert Táncosai néven emlegetni õket. 
Elismertségüket nagyban növelte, hogy az Orosz Balett olyan neves tánco
sai csatlakoztak hozzájuk vendégként, mint Karsavina és Leon Wojcikowski , 



akikkel be tudták mutatni Fokin néhány egyfelvonásosát. A mûsorok sikeres 
fogadtatása vezetett oda, hogy Rambert -ék 1930-ban megalakították a ba
lettet kedvelõk és pártolók társaságát, amelyet Balett Klubnak (Ballet Club) 
neveztek el. Ez a háttér a Mercury Színházat biztosította az induló együttes, 
a késõbbi Rambert Balett számára, eleinte heti egyetlen alkalommal. A re
pertoár fõként Fokin -mûvek átvételére – A szilfi dek, A rózsa lelke, Karnevál 
– épült, de 1931-ben betanultak egy klasszikus mûvet is, a Csipkerózsika záró 
felvonását, Auróra násza címmel. A repertoár másik rétegét a Rambert tanít
ványok mûvei jelentették. Játszották Susan Salaman jellegzetes sport szkecs- 
cseit (Krikett, Rögbi, Box), amelyekben a divatos sportok lényege és mûvelõik 
viselkedése egyaránt humoros formában kelt életre. Ashton kisebb mûvei – 
mint a Façade és a Mefi sztó keringõ – is szerepeltek a programokon, majd 
bemutatkozott elsõ mûvével Rambert másik rendhagyó növendéke, akinek 
táncos pályája éppen olyan késõn indult, mint Ashtoné.

Antony Tudor

Antony Tudor (1909-1987) minden nap hajnali 5-tõl egy húspiacon dolgo
zott könyvelõként, és közben hihetetlen elszántsággal arra vállalkozott, hogy 
esténként elsajátítsa a balett alapjait. Ám Tudort már ekkor sem a balett és 
a táncolás, hanem a koreografálás érdekelte, így az ehhez szükséges szak
mai alapok megismerése miatt lett Rambert növendéke, majd mindenese. 
Rambert az elsõ pillatattól bátorította Tudort, bár nyilvánvaló volt, mennyire 
más egyéniség, mint Ashton .

Ashton akkor már tapasztalt, szinte jól ismert koreográfus volt, aki mindig 
segítõkésznek mutatkozott, szívesen adott tanácsokat. Tudor meghallgatta, 
azután teljesen a maga feje szerint ment tovább a saját útján. Ebben az idõben 
Ashton számára a közönség volt a legfontosabb. Állandóan arra törekedett, 
hogy rövid, szellemes, bájos dolgokat csináljon, és soha, semmiképp ne legyen 
unalmas. Mindig azt kérdezgette: Mit fognak gondolni errõl? Hogy fognak erre 
reagálni? Teli volt ötletekkel. Ha az egyik balett ötletét elvetették, azonnal két 
vagy három másikat javasolt, ha egy enchainement nem nyerte meg a tetszését, 
azonnal valami mást tett a helyébe. Tudor viszont soha, egyáltalán nem törõdött 
a közönséggel.17

Tudor elsõ koreográfusi próbálkozásait követõen, szinte átmenet nélkül, két 
olyan érett egyfelvonásossal jelentkezett, amelyek a harmincas években for
málódó angol balettnek egy Ashtonétól markánsan eltérõ, de lehetséges útját 



ígérték. Az Orgonáskert (Lilac Garden) is az Edward korabeli angol közép
osztályt állította középpontba, ám éppen azokat a gyötrõ szenvedélyeket áb
rázolta, amelyek a visszafogott és szertartásos viselkedés mögött izzanak. Az 
1936-os balett egy eljegyzési ünnepséget mutatott, amelyen a menyasszony 
kétségbeesetten próbálta még utoljára megvallani szerelmét a kedvesének, 
és egyben el is búcsúzni tõle, mielõtt férjhez menne ahhoz a férfi hoz, akit 
nem szeret, s akinek elhagyott szerelme ugyancsak jelen van ezen a kerti 
ünnepségen. Tudor a balettben képes volt a felszín mögött lejátszódó érzelmi 
folyamatokat pszichológiailag hitelesen ábrázolni, mégpedig magával a hol 
sodró, hol melankolikus, de mindig kifejezõ tánccal, amelyet át- meg átszõtt 
apró, szinte csak rebbenõ, de kifejezõ természetes gesztusokkal. Tudor moz
gásvilágában

az ölelések, az aprólékosan kidolgozott karmozdulatok olyanok, mint az elmosó
dott, apró sóhajok vagy alig hallható kiáltások, mintha csak a levegõnek lehel
nék oda. De soha nem dekorációk, mindig megidéznek, visszhangoznak valamit. 
Nála minden fi zikai állítás egy sereg egymással ellentétes jelentés hullámot fod
roz. Minden lépést kétely, bánat és vágy burkol be, s végül a táncos, mintha a szó 
szoros értelmében az ember lelkében mozogna.18

Hõsei nem szenvelgõ balettszínpadi fi gurák voltak, hanem valódi, a társa
dalmi konvencióktól szenvedõ hús-vér emberek, akik leginkább Csehov ki- 
látástalanságba rögzült hõseire emlékeztettek. Tudor a borongós, holdfényes 
színpadon játszódó darabban sodró lendületet diktált, ahogyan az estély 
vendégei ki-be járkálva, s szinte egymásba botolva próbálták leplezni alig 
leplezhetõ valódi érzelmeiket. A kavargó kerti ünnepség lezárása, a búcsú 
és a szétszéledés elõtt, a dráma csúcspontján, Tudor még egy olyan megol
dást is talált, ami táncszínpadon egyedülálló volt: megdermesztve a színpadi 
akciókat, kimerevítette a jelenetet, s ebben a felfüggesztett idõpillanatban a 
fõhõsnõ, hátrafelé mozdulva – mint egy visszatekert fi lmben – võlegénye kar
jaiból még egyszer visszatért szerelméhez.

Tudor következõ évben színre vitt egyfelvonásosának ötletét egy tragikus 
hír adta egy apró halászfalu lakóiról, akiknek zöme odaveszett a tengeren, 
s akiket így a megmaradt családtagok sirattak el. A Sötét elégiákban (Dark 
Elegies) a halál, a pótolhatatlan veszteség megfogalmazásához Tudor a ko
rabeli modern tánc kifejezõ mozgásvilágából vett át gesztusokat, így komor 
és fenséges koreográfi ájában megint a legkisebb szépelgés vagy esztétizálás 
nélkül tudta megfogalmazni a fájdalmak szinte közölhetetlen rétegeit is.

A harmincas évek közepére Rambert -t elhagyták legtehetségesebb tanít
ványai – Ashton De Valoishoz, Tudor pedig egy rövid független periódus 



után az Egyesült Államokba szerzõdött –, és az általa kinevelt kiváló tánco
sok is egyre kapósabbak lettek. Az együttes ezért a megszûnés szélére sodró
dott, amelytõl a világháború éveiben vállalt turnék mentették meg. A tehet
ségek elszerzõdése azonban 1946 után is folytatódott, így a mûvészeti válság 
a sokasodó nemzetközi turnék ellenére állandósult. Az 1951 és 1955 között 
mûködõ Balett Mûhely (Ballet Workshop) viszont, amely mindenekelõtt a 
koreográfus utánpótlást hivatott biztosítani az együttes számára, ismét fel
idézte a harmincas évek kreatív légkörét és a Rambert Balett legfontosabb 
célkitûzéseit: a fi atal és kezdõ alkotók pártolását, a szabad kísérletezések kö
zegét. A Balett Mûhelyben e négy év alatt negyven koreográfus mutatkozott 
be, ám Rambert -nek nem sikerült megtalálnia, akit keresett, aki újraformál
hatná az együttes arculatát. Ezért másutt felbukkant tehetségeket – mint 
John Cranko, Kenneth MacMillan és Robert Joffrey – hívott meg egy-két 
mû bemutatására, és még olyan baletteket is felújított, mint a Coppélia. Ám 
az ötvenes években a társulat léte nem csupán mûvészileg, hanem anyagilag 
is a csõd felé sodródott, ezért neves személyiségek – köztük Karsavina és 
Britten, Ashton és Markova, Ustinov és Keynes – nyílt levelet tettek közzé a 
Times-ban, amely az együttes megmentésére szólított fel.

Fennállásának harmincadik évfordulóján a Rambert Balett kérvényezi, hogy lé
tesítsenek számára egy alapítványt. A Rambert Balett Anglia legrégebbi állandó 
társulata, úttörõ munkája közismert.

Az együttes táncosok és koreográfusok felfedezésével és képzésével, a fi atal 
zeneszerzõk és díszlet- és jelmeztervezõk támogatásával alapvetõen fontos sze
repet játszott az angol nemzeti balett megszületésében, s ez a szerepe ma sem 
csökkent. Mindig arra törekedett, hogy elõadásait egyenletesen magas színvona
lon tartsa meg. Ámbár 1947 óta szerény segítséget kap a Mûvészeti Tanácstól, 
mégis kénytelen máról holnapra tengõdni, gyakran kell visszautasítania fontos 
megbízatásokat, mert nincs hozzá megfelelõ tõkéje, és nem tudja vállalni a vesz
teség kockázatát. [...] Ha felhívásunkra nem kapunk kedvezõ választ, a Rambert 
Balett kénytelen lesz beszüntetni tevékenységét.19

Rambert társulata e felhívás nyomán támogatást kapott, helyzetük megszi
lárdult ugyan, de nem jelentkezett az az új angol koreográfus tehetség, aki
re Rambert a jövõt építhette volna. Így társulata a hatvanas évek közepéig 
meglehetõsen vegyes, és fõként kortárs angol balettekben szûkölködõ reper
toárral mûködött.



Az Egyesült Államok balettélete

Észak-Amerika színházkultúrája egészen más történeti utat járt be, mint 
bármelyik európai államé. Tánc szempontjából legfontosabb eltérés a balett 
teljes hiánya volt egészen a XIX. század közepéig, amikortól néhány balerina 
átkelt az óceánon, és bemutatta a korabeli romantikus balettirodalom egy-két 
mûvét. Az európai mintákat követve aztán 1883-ban, New Yorkban meg
nyílt a Metropolitan Operaház (MET), de az itt játszott balettek színvonala 
– komoly iskola és tradíció hiányában – meglehetõsen alacsony volt.

A színpadi tánc nem is ebben a közegben, hanem a látványosságot és szó
rakozást kínáló extravaganzákban, a késõbbi vegyes mûfajú show-mûsorok 
elõfutáraiban vált népszerûvé, bár ezeket a táncokat egyáltalán nem tartot
ták „komoly” mûvészetnek. A XX. század elsõ évtizedeitõl azonban a balett 
sztárok fellépéseit nagyra értékelték. Elõször Pavlova turnézott az Egyesült 
Államokban, majd az Orosz Balett is fellépett, s ezek a vendégjátékok kel
tették fel az érdeklõdést a közönség körében a „komoly” tánc, a balett iránt. 
E növekvõ érdeklõdést csak fokozta, hogy az orosz táncosok közül többen 
– mint 1917-tõl Bolm, 1923-tól Fokin , 1924-tõl Mihail Mordkin – leteleped
tek és iskolát nyitottak az észak-amerikai városokban. A harmincas évektõl 
pedig a Gyagilev társulat mindkét utódegyüttese, a De Basil, illetve a Blum 
vezette Monte Carló-i Orosz Balett rendszeresen turnézott az országban. 
Az egész Amerikát keresztül-kasul szelõ turnék közönséget neveltek ugyan 
a balettnek, de ezek az együttesek, összetételük nemzetközisége ellenére is, 
elsõsorban orosz balettnek számítottak.

Lincoln Kirstein és Balanchine együttesei

Az amerikai balett megteremtésére a harmincas évektõl két komoly kísér
let történt. Az elsõ Lincoln Kirstein (1907-1996) nevéhez fûzõdött, akinek 
példaképe a folyóirat-, majd társulatszervezõ, tehetségeket pártoló és új kul
turális értékeket teremtõ Gyagilev volt. Kirstein már 17 éves korától minden 
évben ellátogatott Európába, így tájékozott volt a jelen mûvészeti irányzatai
ban. Egyetemistaként pedig társaival megalapította a Kortárs Mûvészeteket 
Pártolók Társaságát (Harvard Society of Contemporary Art), és olyan ki
állításokat szervezett, amelyeken Picasso, Braque és Matisse mellett kortárs 
amerikai mûvészek szerepeltek. Sokoldalú tevékenysége irányította fi gyelmét 
a balettre, amelyben zenész és táncos, festõmûvész és író egyaránt feladatot 
kaphat. Kirstein 1929-tõl már tánckritikákat írt egy saját maga által alapított 
folyóiratba (Hound & Horn) s hogy gyakorlatban is felvértezze magát, órákat 



vett Fokintól. „Tudom – írta Naplójában –, hogy Fokin szerint nevetséges va
gyok, de én csak a tanítás struktúráját akarom megtanulni. Õ azt hiszi, hogy 
én is afféle õrült milliomos vagyok (mint Ida Rubinstein), aki táncolásról ál
modozik. El akarom indítani az amerikai balettet? Igen, és ez természetesen 
õrültségnek hangzik.”20

Célja valóra váltása érdekében 1933-ban Párizsba utazott, hogy megtalálja 
nagyszabású terveihez azt a koreográfust, akire rábízhatná az amerikai nem
zeti balett megteremtését. Párizs sztárja ekkoriban az Orosz Balett utolsó 
nagy táncosa, Serge Lifar volt, de ott lépett fel a fõként Massine mûveit játszó 
Monte-Carló-i Orosz Balett és Balanchine frissen alakult alkalmi társulata is. 
A tájékozódás és mérlegelés végeredményeként Kirstein a fi atal Balanchine 
mellett döntött, aki ezzel olyan lehetõséget kapott, amelyet kevesen: olyan 
közegben építhette fel iskoláját, az 1934 januárjában megnyíló School of 
American Ballet-et, amely érintetlen volt a tradíciótól, így ellenállás nélkül 
fogadták be Balanchine sajátosan átértelmezett klasszicizmusát.

A francia és orosz balett-táncosokba annyira belenevelték a cári balettoktatás 
szabályait, hogy minden egyéb, újabb formai megoldást megvetéssel utasítottak 
el. Amerikában nem létezett ilyen erõs hagyomány, sem a francia, sem az olasz, 
sem az orosz akadémikus iskola nem érvényesült; a fi atalok kosárlabda pályákon 
tanulták meg, hogyan kell ugrani, a sport-pályákon a futást, a tornagyakorlato
kat a középiskolai tornaórákon és úszni, ahol csak egy uszodát vagy természetes 
vizet találtak. Sohasem ellenkeztek, nem vitatkoztak ezért, ha Balanchine uta
sította õket, hogy így vagy amúgy forduljanak, hajoljanak vagy ugorjanak, nem 
volt semmiféle alapjuk, amelyre hivatkozva ellentmondhattak volna neki, és nem 
tudták, mikor tér el az addig általánosan elfogadott balett stílustól.21

George Balanchine (1904-1983) gyermekkorától a pétervári cári iskola nö
vendéke volt. Egészen fi atalon, tanulmányai befejezése elõtt koreografálni 
kezdett, s ezekben az elsõ mûveiben merészen alkalmazta a korai húszas 
évek összes újítását, az akrobatikus emeléseket, a paralel pozíciót, a színpad 
és nézõtér határainak átlépését. Mindazt, amit az avantgárdoktól látott, és 
elõadóként maga is megtapasztalt, hiszen részt vett például Lopuhov Tánc
szimfóniájának megszületésében. 1923-ban megalapította saját független 
társulatát, az Ifjú Balettet, amely elsõ koreográfi ai mûhelye lett, mert az õ 
újításait sem nézték jó szemmel az anyaszínházban. Rá egy évre három tán
cosával együtt Németországba utazott nyári turnéra, majd bécsi és londoni 
fellépések után Gyagilev az egész kis társulatot leszerzõdtette. Balanchine 
hamarosan kisebb-nagyobb koreográfusi feladatokat kapott tõle, s ezek sti- 
láris és mûfaji sokfélesége azt bizonyítja, értékes alkotói tanulóéveket töltött 



a társulatban, még ha Gyagilev halála miatt végül nem is futhatta ki magát 
alkotóként. A már gyermekkorától sokat betegeskedõ Balanchine -t az Orosz 
Balett felbomlása után a Párizsi Opera akarta leszerzõdtetni, de szanatóriu
mi kezelése miatt lemaradt a szerzõdésrõl. Így néhány évig alkalmi megbízá
sokból élt, majd kisebb együttest alapított, amelynek mûsorát látva döntötte 
el Kirstein, hogy vele kísérli meg álmai valóra váltását.

Az alapelv, amelyben azonnal megegyeztek: elsõ és legfontosabb egy is
kola, és csak utána alakulhat meg majd a balettegyüttes. Az iskolában a nö
vendékek fi zettek az órákért, míg a társulat tagjai csekély fi zetést kaptak a 
fellépésekért. Az iskolában Balanchine mellett csupa orosz emigráns tanított, 
akik mindnyájan az orosz tradicionális iskolát igazították hozzá a dinami
kus amerikai életmódot, atlétikus test- és szépségfelfogást képviselõ fi ata- 
lokhoz. Balanchine egyéni balett-nyelvét, amely ugyancsak alkotó módon 
reagált az amerikai temperamentumra és fi zikai adottságokra, az amerikai 
mûvészeti élet sajátjának fogadta el. A mindössze 22 tanítvánnyal elinduló 
oktatás legelsõ koreográfi ai eredménye a Szerenád (Serenade) elsõ, még csu
pán három tételes, változatának bemutatója volt 1934-ben. Ebben a mûvében 
Balanchine a romantikus fehér balettek tiszta formái elõtt tisztelgett a maga 
poétikus és kimagaslóan muzikális módján. A „tánc a holdfényben”22 – aho
gyan maga fogalmazta meg a balett tárgyát – az életmû egésze felõl tekint
ve szokatlanul emocionális mû volt, bár ezt a karakterét csak a végleges, az 
orosz tétellel kibõvített, s így tragikus felhangokkal átszõtt változata mutatta. 
Ám Balanchine mûveinél csupán az értelmezõ vél felfedezni drámai vagy 
érzelmi történéseket a koreográfi a visszatérõ motívumai, ragyogóan felépített 
szerkezete vagy a szólisták közötti viszonylatok nyomán, mert a koreográfus 
soha nem törekedett arra, hogy narratív struktúrát kínáljon. Az amerikai 
közönség eleinte el is utasította mûveit, éppen a cselekmény és a karakterek 
hiánya miatt. A két táborra szakadt kritika pedig az „oroszok” uralmától 
féltve az amerikai nemzeti balett jövõjét hol elavultnak – hiszen Balanchine 
visszakanyarodott az akadémikus táncnyelvhez –, hol meg túl modernnek – 
absztraktnak, hidegnek – ítélte munkáit.

Balanchine -t és társulatát azonban befogadta a MET, ám megbecsültsé
gük hiányát jelzi, hogy csak operabetétekben kaptak feladatokat. Kirstein, 
bízva Balanchine újító géniuszában, nyári turnékat szervezett Ballet Caravan 
néven, miközben Balanchine musicalek komponálásából tartotta fent magát. 
Talán ezekre a nehéz, kudarcokkal és újrakezdésekkel teli úttörõ évekre em
lékezve állította magáról Kirstein, hogy õ olyan balett-impresszárióvá vált, 
aki „a pénz elvesztésének üzletében ért el sikereket.”23 Egész vagyonát, kap
csolatait és tudását ugyanis az amerikai balett megteremtésére tette fel ak
kor, amikor a balettnek még semmilyen szakmailag komoly és állandó bázisa 



nem létezett az Egyesült Államokban. Kirstein együttesének helyzete egyre 
kilátástalanabb lett, hiszen a híres impresszárió, Sol Hurok az Orosz Ba
lett mindkét utódegyüttesét utaztatta az Egyesült Államokban, és közben 
megalakult a legfontosabb rivális amerikai társulat, a Balett Színház is. Ez a 
pezsgõ balettélet lehetõvé tette a társulatok, irányzatok, felfogások ütközését 
és összevetését, valamint a táncosok és koreográfusok számára az oda-vissza 
szerzõdések lehetõségét. Balanchine is szinte minden társulatnál dolgozott, 
majd 1940-ben váratlan lehetõség adódott, hogy táncosaival ismét valódi 
együttesként mûködjenek: öt hónapon át Dél-Amerikában turnéztak, s köz
ben több új balettet is színre vittek. Kirsteinnek azonban be kellett vonulnia, 
így egészen 1946-ig ismét nem mûködött az együttes.

Kirstein a háború után új tervekkel állt elõ: a Rambert -tõl látott Balett Club 
mintájára olyan társaságot szervezett, amely csak a pártoló tagok számára 
biztosította az elõadások és fõpróbák látogatását. A Balett Társaság (Ballet 
Society) ezzel a formával – hiszen rögvest 800 tag jelentkezett pártfogónak 
– elérte, hogy legyen állandó közönsége a még mindig eléggé népszerûtlen 
Balanchine -nak. Ugyanekkor, 1947-ben a Párizsi Opera és a Balett Szín
ház is meghívta Balanchine -t új darabok komponálására: a C-dúr szimfónia 
(Symphonie in C) és a Téma és variációk egy-egy ragyogó hommage lett az 
akadémikus balett elõtt.

Amerikában az igazi elismerést a Sztravinszkij zenéjére komponált Orp
heusz (1948) hozta meg Balanchine számára. Ennek nyomán ajánlotta fel 
New York vezetése, hogy a drámai és operai tagozat mellett az együttes le
gyen a Városi Színház állandó társulata. A New York City Ballet (NYCB) 
ettõl kezdve – bár idõrõl-idõre vendégalkotókat is meghívtak, és Robbins 
életmûvének is ez az együttes adott otthont – Balanchine koreográfusi mun
kásságának legfontosabb terepévé vált. A korábban másutt komponált ösz- 
szes mûve sorra felkerült a repertoárra, s új koreográfi ái egészen 1982-ig 
bõvítették az együttes mûsorrendjét. E méreteiben is gazdag életmûhöz 
nagyban hozzájárult, hogy az iskola egyre-másra bocsátotta ki azokat a fi atal 
balerinákat – mint Tanaquil LeClercq, Susanne Farrell, Kay Mazzo, Darci 
Kistler –, akik Balanchine legfontosabb ihletõi lettek. A zene mellett ugyanis 
Balanchine -t mindenekelõtt a táncosok, pontosabban a balerinák inspirálták. 
A balett: a balerina! – állította Balanchine, s valóban, koreográfusi oeuvre- 
jének tengelyében a káprázatosan kimunkált nõi variációk álltak, míg néhány 
kivételtõl eltekintve, a férfi táncosok szerepe nála a partnerolásra, a csodála
tos hölgyekkel udvarias lovag szerepére korlátozódott. Férfi és nõ együttes 
táncolása Balanchine értelmezésében általában nem valamiféle kapcsolat 
érzelmi csúcspontja volt, hanem a táncosnõk apoteózisa: „A férfi gyöngé
den, csodálattal veszi karjába táncosnõjét, segít kibontakoztatni szépségét. 



A táncosnõ pedig a férfi re támaszkodik, számít az erejére, a biztonságára, és 
ezért csodálja”24 – állította.

Balanchine magas, nyúlánk, hosszú combú, kicsiny fejû balerinái új tán
cos nõ ideált jelentettek. A korábban nagyra értékelt egyéniségek helyét e jól 
képzett fi atal lányok vették át, akiket már nem a táncos-színészi alakítások 
össze téveszthetetlensége jellemzett, hanem a

fegyelmezettség és kiegyensúlyozottság az adagio részekben, hatalmas lendítõerõ, 
gyorsaság, félelmetes precizitás és könnyedség az allegróban. Nem a pezsgõ tem- 
peramentumú demi-karakter stílus balerinái voltak, s nem található meg bennük 
a romantika melegsége és édesen elomló vágyódása sem. E táncosnõk pompás 
'gépekhez' hasonlóak, mintha mozgás közben bárhol meg lehetne õket állítani, és 
parancsra tudnák a fegyelmezettség, kiegyensúlyozottság legnehezebb produk
cióit is bemutatni éppúgy, mint a hatalmas szökelléseket, bonyolultan megkom
ponált gyors piruetteket. Tánctehetség szempontjából szinte emberfelettinek 
látszottak.25

Balanchine koreográfusi életmûve mûfajilag homogén volt, hiszen egy-két 
kivételtõl eltekintve – mint a Don Quijote vagy a Szentivánéji álom – kizárólag 
tiszta táncokat komponált. Zeneválasztása rendkívül sokrétû volt, még ha 
Sztravinszkijhez egész pályáján hûséges is maradt, amint koreográfusként 
végigkövette a zeneszerzõ legkülönfélébb stíluskorszakait a neoklasszikus 
Apollótól az oroszos Tûzmadáron át a szeriális Agonig. Kötõdésének ma
gyarázatát a zeneileg kiválóan képzett, jól zongorázó és partitúrát is olvasó 
Balanchine azzal magyarázta, hogy

Sztravinszkij pontos ütemezése az elõadók és az idõ feletti hatalmának a jele. És 
a koreográfus korlátlanul megbízhat ebben a hatalomban. Egy koreográfus nem 
találhat fel ritmusokat, azokat csak visszatükrözi a mozgásban. A test a médi
uma, de a test egyedül, segítség nélkül, csupán rövid lélegzetû improvizációra 
képes. Azonban a ritmusok nagyszabású szervezettsége hosszas eredményt adó 
folyamat. Ez a zenei agy funkciója. A ritmusok tervezése olyan, mint az épületé, 
alapozó cselekedet, strukturális tevékenységet igényel.26

Balanchine mûvei e megbízható zenei alapokra épültek – bár az õ zenei koz
moszában Csajkovszkij is kitüntetett szerepet kapott –, s koreográfi  ái a szem 
számára megteremtették a muzsikák ekvivalenciáját. Balanchine zene és a 
tánc viszonyát úgy írta le, hogy ez „nem lehet 'szó szerinti' kapcsolat. A kore- 
ográfi ának nem tárgya a zene cselekmény nélküli interpretációja, nem lehet a 
zenét hangról-hangra, ütemrõl-ütemre képpé formálni. Épp ellenkezõleg, a 



tánc a zene kiegészítõje.”27 És ahogyan zeneszerzõ kortársai sem kifejezésre, 
hanem hangokból épülõ rendszerek teremtésére törekedtek, a koreografálás 
Balanchine szerint – aki elsõsorban egy ács munkájához hasonlította saját 
kompozíciós tevékenységét – mindenekelõtt szerkesztési mûvelet volt, amely
hez táncosait alkotótársnak tekintette.

Balanchine általában vázlatos elgondolásokkal érkezett a próbaterembe. Nem 
tudta határozottan, mit is kíván táncosaitól. Ilyenkor rövid ideig tanulmányozta 
a partitúrát, szuszogott egy kicsit, összeráncolta a homlokát […], aztán ide-oda 
kezdte mozgatni a táncosokat, míg csak ki nem alakultak azok a koreográfi ai 
mintázatok, amelyek megelégedésére szolgáltak.28

Balanchine rendkívüli muzikalitása a legeltérõbb zenék esetében is tetten 
érhetõ. A három tételes Concerto Barocco (1941) komponálásakor Bach d-moll 
concertójának ritmusait és szekvenciáit teremtette újjá a térben, amint a két 
hegedû és a zenekar összetett viszonyát a szólisták és a tánckar mozgásába 
transzponálta. Ez a balett, miközben a tér és idõ harmonikus rendjének szép
ségét sugallta, egyben éteri és emelkedett hangulatot is árasztott. A Hindemith 
muzsikájára komponált Négy vérmérséklet (The Four Temperaments) színre ál
lításakor (1946) Balanchine meg sem kísérelte a jellegzetes fi zikai és lelki 
típusok megjelenítését, hanem a zenei téma és a négy variáció koreográfi ai 
kifejtésére vállalkozott. Így az elsõ tételben a párok a balett témáinak nyu
godt bemutatása után egy gyors, szinkópás staccatoban, majd egy melodikus 
adagioban vázolták fel a melankolikus férfi szóló, a szangvinikus pas de deux, 
a fl egmatikus férfi szóló és a kolerikus nõi szóló alapvetõ mozgáskészletét, 
amely azután minden tételben eltérõ karakterû lett, de mindvégig át is ha
totta egymást, mire a záró codában megkapta összefoglalását. Balanchine 
1957-ben, az Agonnal jutott el legmesszebbre az akadémikus balett kortárs 
értelmezésében. A tizenkét fokú zene három tételére a koreográfus tizenkét 
táncost állított színpadra, s három tételbe szervezve emlékeztetett az antik 
versenyek szerkezetére: a gyülekezésre, versengésre és a távozásra.

A balett tárgyát azonban Balanchine táncok sorozatával mutatja be, s nem pedig 
drámai ábrázolással. A tánc akciók a klasszikus balettekben egyfajta 'karakter' 
visszaadására vállalkoznak, míg nála a hangsúlyok áthelyezésével a mozgások ön
magukkal azonosak. Ez az új fogalmazásmód az átmenetek ütemezésében érhetõ 
tetten, akár a lépések között, akár magukban a lépésekben történnek, vagy a ka
rok helyzeteinek váltásában, a járásban, és a szinte ironikus erõfi togtatásokban. 
A mû láttán a legerõteljesebb élmény a klasszikus tánc deformációja, amelyet 
Balanchine azzal ér el, hogy nem a megszokott módon fûzi össze az ismert moz- 



gásokat, és így végig magát ezt a hajtóerõt érzékeljük. Az Agon 'legelemibb gesz
tusai' azok a kötöttségektõl mentes, gyors erõfi togtatások, amelyek egyszerre 
keltik fel az olympiai atléták és a helyi, kissé lökött teenagerek báját.29

A tánc és a zene ellenpontjai, a kánonok, unisonok és a klasszikus felépítésû 
pas de deux briliáns megoldásai végül a senki sem gyõztes és vesztes han
gulatát teremtették meg. A balett ráadásul a lehetõ legpuritánabb szcení- 
rozásban került színpadra, olyan fekete-fehér, próbatrikókra emlékeztetõ 
jelmezekben, amelyek a mozdulatok minden részletét felfedték. Balanchine 
eddigre ugyanis végérvényesen elvetette az Orosz Balettõl örökölt felfogást a 
balett összmûvészeti jellegérõl. Ettõl kezdve mûveit teljesen üres színpadon, 
semleges hatású jelmezekben adták s adják elõ, így balettjeinek legfontosabb 
konstituáló elemérõl, magáról a táncról, a zenei textúrát perszonifi  káló moz
dulatról semmi nem vonja el a nézõ fi gyelmét, hiszen nála „a koreográfi ában 
a mozdulat beéri önmagával. Egyetlen célja, hogy a szépség és intenzitás 
élményét keltse.”30 Balanchine -nak a balett ábrázoló jellegét elutasító felfogá
sa a negyvenes években még olyan forradalmi volt, hogy egyik kritikusa azt 
állította: ha egy balett „megszûnik színház lenni, akkor egyben megszûnik 
balett lenni, függetlenül attól, milyen ragyogó a koreográfi a.”31

Balanchine egész pályáján megtartotta az akadémikus balett szókészletét, 
de már elsõ neoklasszikus mûveitõl kezdve szabadon kezelte ezt a hagyo
mányt: szinkópás, jazzes ütemezéssel és lépésekkel, a csípõ – fõként elõre 
történõ – megmozdításával, a test és végtagok vonalainak megnyújtásával, 
játékos karfûzésekkel, a sarkakon indított lépésekkel és szokatlan balance- 
helyzetekkel tûzdelte tele. Balettjeinek egyik általános jellegzetessége a moz
dulatok hihetetlen sebessége volt, függetlenül attól, hogy a hagyományt át
író vagy a tradíció elõtt tisztelgõ darabot komponált. Életmûvében ugyanis 
mindvégig fontos helyet kaptak a néhai udvari balett egykori ragyogása elõtt 
tisztelgõ tiszta tánc-koreográfi ák is. E balettjei mint az 1967-es, egész estés 
Ékkövek (Jewels) a térformálás csodálatos gazdagságával, a szólisták inven- 
ciózus variációival és kettõseivel a Petipa-életmû egyfajta folytatását jelentet
ték, bár bennük Balanchine nem a múltat reprodukálta, mert az évszázadok 
alatt kicsiszolódott akadémikus balettet nem statikus hagyományként értel
mezte, hanem folyamatosan újjáalkotta.

A grúz-orosz Balanchine életmûvébõl, amelyet az Amerikai Egyesült 
Államok tipikusan amerikai balettként fogadott el, hiányoztak a nemzeti 
identitást kifejezõ darabok, legalábbis azok, amelyek valamiféle jellegzetes 
amerikai tárgyat dolgoztak volna fel. Balanchine -t ugyan megihlette az ame
rikai életmód és élettempó, de az erre refl ektáló mûveirõl, mint az 1958- 
ban bemutatott – a Sousa indulóra tervezett, és a majorettek harsány világát 



felidézõ – Csillagok és sávokról (Stars and Stripes) alig eldönthetõ, hogy „vajon 
Balanchine e mûvével tiszteletét akarta-e nyilvánítani az Egyesült Államok 
iránt vagy pedig tréfálkozni arról, hogy az amerikaiak menyire szeretik a 
rezesbandát és a parádékat.”32

Lucia Chase együttese a Balett Színház

A balett amerikai meghonosítása nem csupán Kirstein álma volt. Mihail 
Mordkin (1880-1944) is, aki Pavlova partnereként járt elõször az Egyesült 
Államokban, majd 1925-ben New Yorkban iskolát nyitott, növendékeibõl 
kisebb együttest szervezett Mordkin Balett néven. Ehhez az alkalmi és is
kolai társulathoz csatlakozott 1938-ban egy ugyancsak az amerikai balett 
megteremtésérõl álmodozó mûvészeti menedzser, Richard Pleasant, aki 
Mordkin egyik növendéke, Lucia Chase hatalmas vagyonának segítségével 
két év múlva megalapította a Balett Színház (Ballet Theatre) nevû monst
re társulatot. A száz táncossal és tizenegy koreográfussal induló együttes 
igyekezett összefogni a korszak összes neves alkotóját: leszerzõdtették Fokint, 
Nijinskát és Massine -t, a fi atal angol balett csillagai közül Dolint, Markovát 
és Tudort. S miután a társulat mûvészi célkitûzése egy jellegzetes nemzeti 
vonásokat viselõ balettegyüttes volt, az amerikai táncosokból álló társulathoz 
a külföldi alkotók mellé megnyerték azt a két született amerikai koreográfust 
is, akik már más együttesekben jellegzetesen amerikainak tartott történeteket 
állítottak színre.

Eugenie Loring és Agnes de Mille

Eugenie Loring (1911-1982) korábbi darabjaiból a Billy, a Kölyök (Billy, the 
Kid) átvételére vállalkoztak. Ez a fõként karaktertáncokra épülõ narratív 
balett ismerõs vadnyugati történetet, helyzeteket és hõsöket mutatott a kö
zönségnek, így befogadása a balettben járatlan nézõk számára sem okozott 
nehézséget, hiszen ez a mû nem szorult értelmezésre. Loring , aki néhány év 
balett-tanulás után lett kiváló karaktertáncos, úgy ábrázolta Billyt, a kiszá
míthatatlan, gyilkos ösztönein uralkodni képtelen banditát, és ellenfelét, a 
jószívû, segítõkész, de végül a törvény szolgájaként Billyt kivégzõ sheriffet, 
Pat Garretet, mint egy klasszikus tragédia ellenlábasait. Az elõ- és utójáték 
közé fogott négy jelenetben



Loring táncosai nem annyira táncot adnak elõ, mint inkább drámai fi gurákat 
alkotnak lírai gesztusokkal. Nem viselnek hagyományos balettöltözetet, trikó
nadrágot, hanem a helynek és kornak megfelelõ ruhát hordanak. A mexikói egy 
átalvetõt visel a vállán, nem a hatás kedvéért, hanem hogy ne fázzon a hûvös 
éjszaka folyamán a prérin. Az indián tollas fejékével, mokaszinjában megfelel a 
rézbõrûek általános típusának: õ nem pózol, nem mutat be piruetteket, hanem 
olyan biztos, sajátosan könnyed, lopakodó lépésekkel jár, amely az indiánokat 
jellemzi. A cowboyok, mintha csak most szálltak volna le lovaikról. Az a mód, 
ahogy az asszonyok járnak és mozognak, már eleve meghatározza jellemüket is. 
A mulatóbeli lányok csípõjüket riszálják, a fi nom hölgyek pedig egyenes háttal, 
szerény arckifejezéssel mennek végig az utcán.33

Agnes de Mille (1905-1993) orosz mesterektõl sajátította el a balett alapja
it, de alkatilag alkalmatlan volt az általa annyira áhított klasszikus balettre. 
Õ is úgy jellemezte saját magát, hogy „olyan voltam, mint egy musztáng: 
tüzes és eleven, erõs, de köpcös”,34 viszont szórakoztató és komikus táncait 
örömmel fogadta a közönség. S miután a negyvenes években minden ame
rikai együttes nemzeti témák után kutatott, De Mille 1942-ben az Egyesült 
Államokba áttelepült Monte Carlo-i Orosz Balettnél jelentkezett a Rodeo öt
letével. A Rodeo, mivel csupa amerikai alkotó – koreográfus és zeneszerzõ, 
látványtervezõ és táncosok – összmunkájának eredménye volt, tökéletesen 
beleillett a Balett Színház nemzeti balett koncepciójába is, így a társulat fel
vette repertoárjába az elsõ amerikai balett-koreográfusnõ, De Mille egyfel- 
vonásosát. A balett egyszerû szerelmi történetet mesélt el a fi ús alkatú és 
életvitelû Tehenészlányról, aki hiába epekedett a csinos Fõlovászért. Amikor 
azonban ragyogó nõies ruhában, s az elvárt nõi szerepnek megfelelõen visel
kedve jelent meg a farmon, mindjárt két udvarlója is akadt, a Fõlovász mellett 
a Lasszóbajnok is.

De Mille, aki a Tehenészlányban vállaltan is önmaga portréját rajzolta 
meg, nemcsak a miliõ és a gondolkodásmód ábrázolásával felelt meg az ame
rikai identitásnak, hanem olyan mozgásnyelvet talált, amitõl elvitathatatlan 
volt nemzeti jellege: a Rodeóban ugyanis az akadémikus szókincset a fehér 
amerikaiak néptáncának tekinthetõ, a francia quadrille-ok szerkezeti mintáját 
követõ square dance-okkal helyettesítette, ráadásul a cowboyok és a lovak va
lóságos mozgásainak – a vágtázás, az ugratás és a vadlovak megülése – után
zására is vállalkozott. A két jelenetbõl és egy közjátékból álló koreográfi ában 
a szituációk és karakterek megformálásakor sem a balettekbõl ismerõs gesz
tusnyelvet alkalmazta, hanem olyan mozgásokat tervezett, amelyek a köznapi 
viselkedéseken alapultak. A táncosoktól „azt követelte, hogy kerüljenek szo
ros kapcsolatba a földdel. Járjanak rajta, elképzelt lovakon lovagoljanak, és 



azután essenek le a paripákról. Arra kényszerítette õket, hogy pislogva néz
zenek a képzeletbeli sugárzó napba és izzadjanak tõle. Amikor éppen nem a 
nyeregben dobálódtak, a földön úgy kellett járniuk, mintha épp most szálltak 
volna le a lóhátról, fáradt, jellegzetes cowboy járással.”35

De Mille 1948-ban már a Balett Színház számára komponálta a Fall 
River-i legendát (Fall River Legend), amely egy közismert bûntény alapján 
született. A koreográfusnõ nem ragaszkodott a kettõs gyilkosság és az ezt 
követõ bírósági eljárás tényeihez, hanem „azt az életet próbálta bemutatni, 
amelyben az elfojtott, megalázott szerelem és szeretet végül erõszakba és ha
lálba torkollik.”36 A táncdráma Freud gondolatainak hatását mutatta, mert 
fõhõsét, a félárva Lizzie-t úgy ábrázolta, mint akit gyermekkori traumája 
– édesanyja halála, édesapja elhidegülése és mostohaanyjának szeretetlensé- 
ge – sodort a kettõs gyilkosságba.

Antony Tudor

Loring és De Mille pályája csak rövid ideig kötõdött a Balett Színházhoz, 
mint ahogy az orosz alkotók is egy-két mû komponálása után eltávoztak. 
A Gyagilev- és a De Valois -társulatban is valaha táncoló Anton Dolin (1904
1983) viszont a romantikus és klasszikus repertoár hagyományos darabja
it kezdte betanítani az amerikai táncosoknak, s ezzel megindult az európai 
tradíció elsajátítása is. Az elsõ évek meglehetõsen hullámzó színvonala után 
két nagyszerû koreográfus kezdte átalakítani az együttes vegyesbolt arcula
tát. Egyiküket, Tudort a Rambert-nél korábban dolgozó De Mille ajánlot
ta Pleasant fi gyelmébe. Tudor elõször korábbi balettjeit, az Orgonáskertet, a 
Páris ítéletét (Judgement of Paris) és a Sötét elégiákat tanította be a társulatnak, 
majd ezek elsöprõ sikere után újabb pszichológiai baletteket komponált. Tu
dort ugyanis – bárhová vitte õt a sorsa – mindenekelõtt az emberi szenve
délyek érdekelték, azok a belsõ, rejtett motivációk, amelyek a cselekedeteket 
mozgatják, s amelyeknek aprólékos és világos ábrázolásában Tudor úttörõ és 
egyedülálló volt.

A Tûzoszlop (Pillar of Fire) címû mûvében (1942) egy erkölcsi szabályokat 
szabadon átlépõ, „bukott” nõ történetét dolgozta fel úgy, hogy magukkal a 
táncokkal tudta megfogalmazni a hõsök – Hagar, a Nõvér, a Húgocska, a 
Fiatal férfi , a Barát – jellemét és indítékait. Ehhez egyrészt arra volt szükség, 
hogy elõadóival alaposan elemezze a hõsök karakterét és cselekedeteit, más
részt, hogy olyan mozgásokat alakítson ki számukra, amelyek kifejezõk, füg
getlenül attól, hogy ezeket a baletten belül találta-e meg. Tudor ezért magát 
a balett mozgáskészletét telítette drámai kifejezéssel, és emellett különbözõ 



tánctechnikákat is alkalmazott, hogy kifejezõ nyelvet teremtsen. Felhasz
nálta

a klasszikus balettet – annak határozottságát, áramló, de uralt gesztusait, feszes 
ugrásait és magas emeléseit –, a modern táncot – annak hajlékonyságát, impul- 
zív gesztusait [...], az alacsony ugrásokat és emeléseket –, s végül harmadikként 
a mindennapi mozgásokat, az önkéntelen, egyszerû, a természetes mozgásokat. 
[...] A tánc minden pillanatában azt érzed, hogy az alakok nem táncosok, hanem 
egyéniségek: férfi ak és nõk, akik éppen táncolnak.37

Tudor sikerének titka éppen abban rejlett, hogy képes volt valódi emberek 
rettenetes szenvedéseit és pusztító szenvedélyeit megmutatni, ráadásul egy
fajta klinikai részvétlenséggel, de elvitathatatlan formai szépséggel. Tánco
saival együtt – Sztanyiszlavszkij módszeréhez hasonlóan – aprólékosan ki
elemezte a szerepeket, hiszen õ sem azt kívánta, hogy a táncosok eljátsszák a 
fi gurát, hanem, hogy váljanak azonossá a színpadi alakkal. Ez a próbamód
szere legendásan lassú és gyötrelmes volt, Hagar szerepét például egy éven át 
próbálta Nora Kaye -jel, mert „hogy miképpen rebbenjen a táncosnõ szem
pillája, hogyan simítsa le a szoknyáját, mennyi szünetet tartson és hogyan 
fordítsa el a fejét, hogyan vegyen lélegzetet – mindezt annyira határozottan 
és megmásíthatatlanul megállapította, mintha hatvannégy piruettet kellett 
volna táncolni.”38 Az elõadók számára Tudor semmiféle szabadságot nem 
adott, a végeredmény azonban – amely aprólékos kidolgozottsága mellett is 
inkább sejtetõ és felidézõ, s nem kifejtõ és részletezõ volt – lenyûgözte tánc
drámáinak nézõit.

Tudor azonban sikerei csúcsán elszerzõdött a társulattól. 1950-tõl a MET 
iskoláját vezette, majd a Juilliard tánc tanszékén tanított közel húsz éven át. 
A Balett Színház, amely 1957 óta ABT (American Ballet Theatre) néven 
ismert, továbbra is állandó színház nélkül játszott, így fõként turnézott. Ez
zel ugyan óriási közönséget vonzott, de ezek az évek mûvészi szempontból a 
stagnálást jelentették, hiszen az együttes a hatvanas évek közepéig állandó 
koreográfus nélkül dolgozott.

Jerome Robbins

A negyvenes évek másik meghatározó alkotója az amerikai Jerome Robbins 
(1918-1998) volt, aki azonban legelsõ sikerei után átszerzõdött a NYCB-hez. 
Pedig Robbins elsõ koreográfi ája nagyon is beleillett a Balett Színház arcu
latába, ráadásul a Fancy Free (Kimenõ) nem csupán egyike volt az amerikai 



nemzeti baletteknek, hanem azok egyfajta új értelmezését jelentette. Robbins 
ugyanis, aki csekély balett-, fõként karakter- és modern tánc-tanulmányok 
után került a társulathoz, néhány év után táncosként megelégelte, hogy jobbá
ra orosz karaktereket alakítson a színpadon. Ezért egy olyan balettel próbál
kozott, amelyben a saját mindennapi életébõl, kortársi tapasztalataiból indult 
ki. Élményeinek forrását a turnék jelentették, mindaz, amit akkor látott, ami
kor a háború éveiben vonaton és buszon keresztül-kasul utazott az országon. 
A Fancy Free (1944) ezért a kimenõjüket sörözgetéssel, bajtársias rivalizá
lással és lányok hajkurászásával töltõ matrózokról szólt, olyan rokonszenves, 
keménykötésû, vidám és hetyke fi ckókról, amilyennek az amerikaiak látni 
szerették a fi atalokat. Ez is karakterbalett volt, de az a mozgásanyag, amivel 
Robbins a nagyvárosi miliõt, a kocsmázó, rágógumizó három matrózt és az 
egyenként felbukkanó három lányt jellemezte, nem stilizált néptáncon – a 
múlt társastánc formáin – alapult, hanem korabeli társastáncokon és köznapi 
mozgásokon. A darab egyetlen pas de deux-je, és a három férfi variációból 
különösen a harmadik árulkodott az akkoriban mindenki által ismert és járt 
divatos társasági táncok – mint a danzón, a lindy, a boogie-woogie – hatásáról, 
míg a másik két variáció részben akrobatikus, részben jellegzetes Broadway 
hatásokat (tánc a bárpulton vagy a székeket ledöntõ lépkedések) mutatott.

Robbins alkotótársa, Leonard Bernstein a történet és a karakterek meg
formálásához az egykorú New York-i élet lüktetõ tempóját, jazzes ritmusait, 
könnyed hangulatát teremtette meg. Ebben a közegben Robbins olyan magá
tól értetõdõ természetességgel – minden szokványos gesztustól eltávolodva – 
mozgatta hõseit, hogy a darab lezárta az amerikai nemzeti balettek múltba 
tekintõ vonulatát, s egyben megelõlegezte a hatvanas évek tipikusan amerikai 
irányzatát, a jazz táncot.

Robbins e kirobbanó sikerû elsõ balettjébõl A városban (On the Town) cím
mel egy éven belül a Broadway számára musicalt komponált. Bernsteinnel 
késõbb több mûvet is alkotott, felváltva a Balett Színház és Balanchine együt
tesei között, ahová már 1945-ben átszerzõdött.

Robbins az ötvenes évek végéig sokféle hangot kipróbált. A koncert (The 
Concert) például egy alkalmilag összeverõdött társaság, kissé sznob hang ver
seny közönség mulatságos, kicsit gunyoros, de szeretetteljes rajza volt 1956- 
ban. Robbins ezúttal is a mindennapi helyzeteket és viselkedéseket újjá teremt
ve ábrázolta a fi gurákat: a beavatottat játszó hölgyet, két fecsegõ fruskát, egy 
áhítatos fi út, egy tramplit, aki szinte a zongorára mászik, hogy végre megértse, 
mi is a trükk a „MÛVÉSZETBEN”, meg a házaspárt, akiket csak sznobságuk 
tart jelen. Ebben a keretben aztán Chopin muzsikáira elszabadulnak a vágyak, 
és életre kelnek a képzelet fi gurái: hattyúk és babák, huszárok és pillangók, 
és ezekben a táncos és mímes epizódokban fricskát kap az egész romantikus 



és klasszikus balettirodalom, összes manírjával és paneljével együtt. A ketrec 
(The Cage) viszont sötét, nyomasztó, determinált világba vezetett, oda, ahol 
az ösztönök uralják a létet, a betolakodó férfi akat a nász után felfaló rovarnõk 
zárt közösségébe. Robbins 1951-es balettje mintha a Giselle fehér felvonásának 
– és a romantika nõképének – újraírása lett volna: amott a törékeny, kecses, de 
kérlelhetetlen villik üldözték és táncoltatták halálba a területükre tévedt fér
fi akat, itt a rovarvilág hátborzongatóan vad, erõs, méltóságteljes és kegyetlen 
nõstényei pusztították el a hímet. Ebben a rituálék kérlelhetetlen ismétlõdését 
sugalló egyfelvonásosban Robbins olyan mozgásokkal bõvítette a balett szó
kincsét, amelyeket az állatvilág megfi gyelésébõl kölcsönzött. Hõsnõinek – a 
domináns Királynõ, az eleinte bizonytalankodó, majd a szerepébe beletanuló 
Kezdõ – karakterét maguk a mozdulatok – ahogyan élesítik a karmaikat, a 
spiccükkel szinte kardként döfnek vagy a padlón dobolnak – teremtették meg. 
A ketrec csak felidézte a táncmúlt egyik alapmûvét, az Egy faun délutánja (1953) 
azonban címében is vállalta az örökségét, bár távol tartotta magát az eredeti 
mû szellemiségétõl és a botrányos bemutató emlékének felidézésétõl. Robbins 
színpada a próbatermek hermetikus világába vezetett, oda, ahol a táncosok 
a saját testükkel vívják mindennapi küzdelmeiket a tükrök elõtt. „A Faun a 
nárcizmusról szól, a táncos szerelmérõl önmaga képmása iránt. Robbins azt 
kérdezi tõlünk, ha a táncos alapvetõen önkritikusan vagy önelégülten szemléli 
a testét, amint naponta a stúdióban szinte rituális gyakorlatait végzi, akkor va
lójában a közönség szemével tekint önmagára?”39 Robbinst e mûben nem férfi 
és nõ viszonya érdekelte – bár a „faun” próbatermi magányába belépett egy 
„nimfa” is –, hanem test és testkép, kinetika és vizualitás, táncos és tekintet 
kapcsolata.

A Mozdulatokban (Moves) megint egy újabb, s ezúttal a múlttal semmiféle 
kapcsolatban nem lévõ utat próbált ki. Ezt az 1959-ben bemutatott balettjét 
ugyanis zene nélkül táncolták, pontosabban csendre, ahogy alcím is jelezte: 
„Csendben eltáncolt balett az emberi kapcsolatokról”. S a tánc auditív köze
gének ezzel a radikális mellõzésével Robbins , mint korábban Humphrey a 
modern táncban, a balett függetlenségének mûvészi kiáltványát fogalmazta 
meg, amikor világossá tette, hogy a tánc önmagában is gazdag ritmikai és 
dinamikai lehetõségekkel bír. Sõt, a tételek tagolásával, a témákat variáló du
ettekkel és triókkal, a teret folyamatosan átstrukturáló csoportmozgásokkal 
még azt is érzékeltetni tudta, miféle zenei, s egyben valóságos világ rejlik a 
mozdulatokban: a jazz szinkópái, a sok köznapi mozdulat mögött a jelenkorra 
és a párkapcsolatok nehézségeire ismerhetett a nézõ.



A francia balettélet

Európában a legtekintélyesebb múlttal a Párizsi Operaház büszkélkedhetett, 
hiszen a színház és az iskola alapítása egyaránt a XVIII. századig nyúlt vissza. 
Ám Párizs csupán a XIX. század utolsó harmadáig számított a balettvilág 
központjának. Ekkortól ugyanis drámaian háttérbe szorult a balettkultúra: a 
balett többnyire csak operai betétekben kapott helyet, a karaktertáncok pedig 
az új nagyvárosi tömegízlést tükrözõ zenés színházak, mulatók és varieték 
szórakoztató zárt számaivá alakultak át. 1909-ben ebbe a mûvészi vákuumba 
robbant bele az Orosz Balett. A Párizsi Opera repertoárja azonban az I. vi
lágháború utánig egyáltalán nem változott. Viszont még ezekben az években 
is megmaradt a magas szintû balett-technika oktatásának az a hagyománya, 
amelyben néhány francia mester mellett több külföldi mûvész vállalt szere
pet. Így például 1920-tól az Operában tanított a briliáns technikájú olasz 
balerina, Carlotta Zambelli (1875-1968), és a Budapestrõl az I. világháború 
miatt távozó, ugyancsak olasz Nicola Guerra (1865-1942) is éveken át irányí
totta a Párizsi Opera mûvészeinek gyakorlatait és az iskolát.

A tízes és húszas évektõl megjelentek Párizsban az akadémikus balett orosz 
ágát képviselõ emigráns mûvészek is. A cári, az Orosz Balett és a Pavlova - 
társulat volt táncosai közül privát stúdióban tanított többek között Moszkvá
ból Alekszandr Volinine , Pétervárról Ljubov Jegorova , Matilda Kseszinszkaja 
és Olga Preobrajenska, a bakui-moszkvai Madame Rousanne (Szarkaszjan) 
és a speciális barre à terre, azaz a talajon fekve végzett rúdgyakorlatokat ok
tató Borisz Kniaseff.

Az I. világháború után már nem lehetett elzárni a kortárs törekvések elõl a 
tradícióira büszke Párizsi Operaházat, így lassan sor került a repertoár óva
tos megújítására. Jaques Rouché igazgatása alatt elõször megnyíltak a szín
ház kapui a legfontosabb vendégegyüttesek – mint az Orosz Balett és Ida 
Rubinstein társulata – elõtt, és a képzésbe bekerült a legújabbnak tekintett 
metódus, a Dalcroze-ritmika, amelybõl színpadi kísérletek is születtek. 1921- 
ben aztán egy orosz estre került sor: bemutatták Fokin Daphnis és Chloéját, 
Pavlova pedig vendégként lépett színpadra A périben. A valaha éppen Pá
rizsban virágzó balettromantika egész Nyugat-Európában rég nem játszott 
darabjai közül pedig az orosz Olga Spessivtseva 1924-es leszerzõdtetése 
lehetõvé tette – a Párizsban 1868 óta nem látható – Giselle felújítását, amelyet 
Párizs, mint majd késõbb London, Sergeyevnek köszönhetett.



Serge Lifar az Opera élén

Korszerû mûvekkel azonban alig bõvült az operaházi repertoár, mert az 
együttes balettmesterei, Leó Staats és Guerra is pedagógusi, s nem kore- 
ográfusi tehetséggel rendelkeztek. Így került sor Nijinska meghívására, aki 
1925 és 1927 között két balettet komponált a társulatnak. Gyagilev halála 
után az Operaház vezetése Balanchine- t kérte fel a Prometheusz teremtmé
nyei színre állítására. Az éppen egy szanatóriumban lábadozó Balanchine 
helyett ezért az Orosz Balett utolsó éveinek vezetõ férfi táncosa, Serge Lifar 
(1905-1986) kapta a megbízást. Lifart sikeres kompozíciója és lenyûgözõ 
alakítása nyomán le is szerzõdtetették, s ettõl kezdve évtizedekre õ határoz
ta meg a társulat munkáját, hiszen háromévnyi kihagyást leszámítva, egé
szen 1958-ig vezette a társulatot. Lifar legfõbb érdeme, hogy magas elõadói 
színvonalú klasszikus társulatként mintegy újraalapozta az együttest, amely 
az õ érkezése éveiben „inkább találkahelynek tetszett, mintsem koreográfi - 
ai akadémiának.”40 S bár maga nem rendelkezett különösen erõs tánctech
nikával, szoborszerûen szép teste, markáns arca, színészi talentuma révén 
még a romantikus balettirodalom olyan mûvében, mint az egyik legnagyobb 
nõi szerepet kínáló Giselle, képes volt Albertbõl jelentõs férfi szerepet kreál
ni. Az Orosz Balett koreográfi ai hagyatékából az abszolút férfi szerepet kí
náló neoromantikus Fokin -balettet, A rózsa lelkét vette fel a repertoárba, az 
Egy faun délutánját pedig saját maga számára különösen érzékies és animális 
szólóvá formálta át. Rendkívül szuggesztív színpadi jelenléte sem feledtet
te azonban, hogy koreográfi áiból hiányzott az eredetiség. Bár rengeteg és 
sokféle mûfajú darabot komponált – évi átlag négy mûvével szinte egyma
ga uralta a repertoárt –, koreográfi ái soha nem kaptak egyöntetû elismerést, 
mert balettjei – akár tragikus mitológiai, akár fantasztikus hõsöket állított 
színpadra –, elsõsorban egy nagy táncos nárcizmusát dokumentálták.

Sugárzó színpadi jelenléte, forró érzékisége, heves dinamikája mindent elhomá
lyosított maga körül, s mûvész és közönség között már-már szerelmi kapcsola
tot létesített. […] Csodálatosan azonosította magát a romantikus és hõsi legen
dák alakjaival, mindig a valóság elõl menekülõ, költõi témát választott. Egymás 
után testesítette meg Prometheuszt, Aeneast, Dávidot, Nagy Sándort, Rómeót, 
Hyppolitot vagy Don Juant. Mindegyik szerepében megdicsõült férfi as bája, s 
mindegyiknek hatásos drámai izzást adott.41

Lifar balettjeinek bázisa, bármilyen zenére komponált és bármilyen témá
hoz nyúlt is, az akadémikus balett maradt, amelyet erõteljes, teátrális gesz
tusokkal tett kifejezõvé, és bõvített ki részben a saját találmányának hirdetett 



„hatodik pozícióval”, a paralel lábtartással, részben szokatlan, a klasszikus 
szabályoktól eltérõ arabeszkekkel, amelyeket az általa évtizedeken át okta
tott adagio-órákon kísérletezett ki. Lifar pályája során számos kortárs francia 
mûvésszel (Auric, Cocteau, Honegger, Poulenc, Sauguet) dolgozott együtt, 
így az Orosz Balettben kialakult korszerû balettfelfogás továbbéltetõjének 
látszott, holott számára a zene és a szcenírozás is csupán másodlagos, ha nem 
épp mellékes volt. Pályájának egyik korai pontján, 1935-ben élesen szembe is 
helyezkedett a balett összmûvészeti felfogásával. Az ekkor bemutatott Ikarosz 
zene nélkül, utólag komponált ritmuskíséretre készült, és e balettje kapcsán 
Lifar közzétett egy Koreográfusi kiáltványt is a tánc autonómiájáról. Ez az 
állásfoglalása azonban egyáltalán nem a szimfonikus balettekkel kísérletezõ, 
zene és tánc viszonyát újrafogalmazó, vagy a tánc autonómiáját hirdetõ kor
társaihoz közelítette õt. Épp ellenkezõleg: Lifar tíz pontba foglalt manifesz- 
tuma zsákutcának minõsítette a XX. század összes újító táncirányzatát. Nem 
említve az Orosz Balettet, inkább Wagnerre hivatkozva, Lifar elutasította 
a balett összmûvészeti irányzatát. Elítélte a „duncanizmust” is – beleértve 
Dalcroze metódusát –, amely szerinte pusztán illusztrálni képes a zenét. És 
ismét nem említve egyetlen kortárs zeneszerzõ nevét sem, Lifar síkra szállt a 
balettzenék szabályos ritmusa, kötött metruma mellett, vagyis a zene szere
pét ismét aláfestésként, a táncot kísérõ segítõként határozta meg. A színpadi 
táncalkotáson belül a tánc, illetve a koreográfus primátusát és dominanciáját 
pedig egy új szakkifejezés megalkotásával is erõsíteni kívánta, amikor beve
zette a choréauteur, azaz a táncszerzõ/rendezõ fogalmát. Erõfeszítései saját 
felfogásának elméleti alátámasztására azonban nem feledtethették el, hogy 
Lifar összes táncdrámájának igazi ihletõje és hérosza önmaga volt, azaz nem 
a koreográfus, hanem az elõadó primátusát hirdette. Gesztusokkal és pátosz- 
szal átitatott táncdrámái mellett – mint az Istar, a Délibábok (Les Mirages), a 
Phaedra – Lifar néhány nagy divertissement-et is komponált, amelyek közül 
legsikeresebb az 1943-as Szvit fehérben (Suite en blanc) volt, amelyben Lifar 
az akadémikus táncszótár egyfajta agyonbonyolított és didaktikus felvonul
tatásával teremtett lehetõséget a táncosok szakmai tudásának látványos be
mutatására.

Koreográfusi életmûve mellett Lifar vezetõi tevékenysége is ellentmondásos 
volt: a Párizsi Opera XX. századi elsõ virágkora kétségtelenül neki köszönhetõ. 
Õ érte el, hogy a Párizsi Opera hetente egyszer önálló balettestekkel jelent
kezzen, amelyeket 1940-tõl évadonként egy-egy teljes baletthónap váltott fel. 
Ugyancsak fontos változás volt, hogy a balettelõadások alatt leoltatta a koráb
ban égve hagyott nézõtéri csillárokat, s kitiltotta a foyer-ból a mûvészekkel az 
elõadások elõtt társalgó bennfentes bérleteseket. Táncosait arra ösztönözte, 
hogy tánctechnikájuk csiszolása és tökéletesítése érdekében az operai gyakor- 



latok mellett a magánstúdiókban oktató kiváló pedagógusok óráit is látogas
sák. Ám miután a német megszállás alatt változatlanul játszott az Operaház, 
és Lifar többször is kifejezte hódolatát a nácik elõtt, a II. világháború után, 
három éven át nem tehette be a lábát állami színházakba. Az Opera új igaz
gatója, Georges Hirsch 1947-ben visszahívta õt az együttes élére, de ez az 
1958-ig tartó második periódusa már közel sem volt olyan ragyogó, mint az 
elsõ. Egyeduralma megingott, hiszen távollétében meghívták Balanchine -t, 
aki 1947-ben ezzel a magasan képzett együttessel készítette el az akadémi
kus lépések szinte enciklopédikus gazdagságában tobzódó balett apoteózist, 
a C-dúr szimfóniát. Ekkortól más vendégalkotók is színesítették a repertoárt, 
köztük a dán Harald Lander, akinek divertissement-ja az Etûdök (1948), a 
klasszikus rúd- és középgyakorlatok esztétikumát hirdette, kiaknázva a tán
cosok akadémikus technikájának erényeit. Lifar viszont változatlanul saját 
magát állította új balettjei centrumába, s egyre halogatta elõadói visszavonu
lását, holott már a háború elõtt „csalódást okozott a még mindig hatásos és 
elõkelõ, de kissé magamutogató ünnepelt sztár megjelenése az enyhén ápo- 
rodott levegõjû, pompázatos koreográfi ákban.”42 Viszont szervezõi tehetsé
gének köszönhetõen 1947-ben létrehozta a Koreográfi ai Akadémiát, ahol a 
táncosoknak különbözõ egyetemi elõadók tartottak eleinte fakultatív, majd 
kötelezõ elõadásokat a legkülönfélébb elméleti és történeti témákról, szélesít
ve a mûvészek hiányos mûveltségét. Maga Lifar a negyvenes és ötvenes évek
ben sorra jelentette meg meglehetõsen egyéni szemléletû könyveit – évente 
legalább egyet –, amelyeket részben a balett-történet nagyjainak, részben sa
ját emlékei közzétételének szentelt. Nem lankadó aktivitása, diktatórikus ve
zetési módszere eközben mindenki másban megfojtotta a kreativitást, holott 
a világháború éveiben már egy új táncos nemzedék jelentkezett, amelynek 
tagjai saját maguk is koreografálni szerettek volna.

Fiatalok az Opera falain kívül:

Janine Charrat, Roland Petit és Maurice Béjart

A balettben új utakat keresõ fi atalok közé tartozott a háborút követõ évek
ben Janine Charrat (1924-), aki táncosként Lifarral és Petit-vel is dolgo
zott. Koreográfusként 1945-ben a Kártyajáték (Jeu de cartes) címû balettel 
debütált a Ballets des Champs-Elysées-ben, majd saját együttest alapított 
(Ballets Janine Charrat, illetve Ballets de France néven). A még csak a hú
szas éveiben járó koreográfusnõ egészen új hangot ütött meg, mert olyan 
témák érdekelték, amelyek az ötvenes években a nézõk számára szokatlanok 
és meghökkentõk voltak a balettszínpadon. Az 1953-as Az algák (Les Algues) 



a téboly és a szerelem nyomasztó közelségét, az 1957-es Kötelékek (Les Liens) 
az ember és sors végzetes összefüggését fogalmazta meg. Utóbbit ráadásul 
úgy állította színre, hogy a fõszereplõt nem csupán egyszerû trikóba öltöztet
ték, ezzel is általánosítva a fi gurát, hanem egy olyan rugalmas kötélrendszer 
uralta a teret, amely egyszerre engedte és gátolta a táncos mozgását. Charrat 
gyorsan felívelõ elõadói és alkotói karrierjét azonban kettétörte egy végzetes 
baleset, amikor a Les Algues fi lmfelvételén lángra kapott a jelmeze. Bár fel
épült, a francia táncélet fõ áramlatai azonban a késõbbi években már nélküle 
alakultak.

Roland Petit (1924-) az operai iskola növendéke volt, majd a társulat tagja, 
de már 1942-tõl Charrat- val közös tánckoncerteken lépett fel, ahol a saját 
maguk által komponált baletteket adták elõ. Friss elõadói magatartásuk meg
hozta nekik a balettel évtizedek óta nem foglalkozó Cocteau segítségét, aki 
merész, mert a testet pusztán trikókkal fedõ jelmezeket, és néhány szimboli
kus kelléket tervezett számukra az Orfeusz és Euridikéhez. Petit-re építve, aki 
lelkesen lépett ki az operaházi társulatból, 1945-ben új együttes alakult, s a 
Ballets des Champs-Elysées nevû kis társulat vezetõi és pártfogói között olyan 
nevek bukkantak fel, akik valaha az Orosz Balettnél mûködtek. Kochno volt 
a társulat mûvészeti vezetõje, Cocteau pedig ismét mindenesként vett részt 
a munkában. A társulat több alkotó mûvét – köztük Milloss Aurélét – is be
mutatta, s olyan új hangvételt ütött meg, hogy Cocteau rögvest azt állította, 
ezzel az együttessel maga a korszerû Orosz Balett született újjá. Cocteau-nak 
ez a nyilvánvalóan elfogult állítása arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a francia 
balettéletben valójában nem történt meg az Orosz Balett néhai újításainak 
sem az átvétele, sem az újragondolása, hiszen a Párizsi Opera inkább a saját 
dicsõséges – nemzeti és akadémikus – régmúltjához mérte magát, mintsem a 
balettmûvészet XX. századi reformjaihoz.

A független Champs-Elysées Balett legfontosabb vállalkozása Petit és 
Cocteau közös mûve, A fi atalember és a halál (Le Jeune Homme et la mort) 
bemutatása volt. A balett kidolgozásában Cocteau a fi lmkészítésben szerzett 
tapasztalatait próbálta felhasználni, amikor Wakeviccsel olyan teret tervez
tetett, amelyik a nyílt színen változott át a szegény bohém festõ lerobbant 
és rendetlen mûtermébõl az éjszakai Párizs manzárdjainak, kéményeinek és 
villogó fényreklámjainak világává. Az egyfelvonásos zenei anyagának kivá
lasztásában is új módszerrel kísérleteztek: Cocteau úgy vélte, „nincs ártalma
sabb dolog a mûvészetben, mint a hangjegyeket ábrázoló gesztusok szósza- 
porítása”,43 ezért ebben is fi lmes módszert, kép és a hang összetett viszonyát 
próbálta megteremteni. Ezért Petit a mûvet olyan divatos könnyûzenére 
komponálta, amit végül nem használtak az 1946-os bemutatón, ahol – az 
akciók aláfestõ kíséreteként – Bach Passacagliájának meghangszerelt válto- 



zata csendült fel, éles kontrasztot teremtve az ábrázolt tragikus élethelyzet és 
a fenséges zene között. A balett hõse a háború utáni nézõk kortársa volt, aki 
életének kilátástalansága, az idõ feltartóztathatatlan futása és kapcsolatainak 
reménytelensége elõl az öngyilkosságba menekült, s végül a megérkezõ Halál 
után lépkedett el lassan, a semmibe. A balett látvány- és mozgásvilága is a 
mû köznapi és kortárs jellegét hangsúlyozta, amikor a vászon kezes-lábasba 
öltözött Fiatalember olyan mindennapi gesztusokkal élt, mint a cigarettázás, 
karórájának ideges nézegetése, asztalok és székek heves rugdosása, felboro
gatása.

Petit már 1948-ban új társulatot alapított Ballet de Paris néven. E periódu
sának legnagyobb hatású mûve a felesége, Zizi Jeanmaire és saját maga fõ- 
sze replésével bemutatott Carmen (1949) volt, amelynek megfogalmazása 
merészen erotikusnak számított ezekben az években. Petit módszere – a 
tárgy felületes felskiccelése, amely egész pályáján végigvonult, ha irodalmi 
mûvet dolgozott át balettszínpadra –, már ebben az egyfelvonásosban tetten 
érhetõ. Petit ugyanis megelégedett a történet redukált vázával, inkább a fi - 
gurák „szexis” vonásainak megteremtésére vállalkozott, semmint a történet 
újragondolására. A balett mozgásvilága meglehetõsen vegyes volt, mert Petit 
merített az akadémikus balettbõl, a mindennapi gesztusokból és a szórakoz
tató mûfajok jellegzetes erotikus mozdulataiból. Petit-nek azonban a legfon
tosabb az volt, hogy ebben a balettben született meg a számára eszményi 
táncosnõ, aki egyszerre végzetes és fl egma, sikkes és könnyed, frivol és ele
gáns. Az ötvenes évek végétõl Petit is komponált egész estés balettdrámákat. 
A Cyrano de Bergerac (1959) sikere nyomán sorra mutatta be – alaposabb 
dramaturgiai kidolgozás és egyéni értelmezés igénye nélkül – a francia, majd 
a világirodalom számtalan mûve alapján készült balettjét, a Párizsi Notre 
Dame-ot (1965), az Elveszett Paradicsomot (1967), a Pikk Dame-ot (1978) és 
A kék angyalt (1985), változatlanul azt képviselve, hogy a balettekhez három 
összetevõ szükséges: jó zene, jó lépések és jó világítás. Ezt az elsõsorban szó
rakoztató attitûdöt 1970 és 1975 között a baletten kívül is kamatoztatni tud
ta, amikor átvette a Casino de Paris irányítását, és számos nagyszabású revüt 
komponált Zizi Jeanmaire számára. Visszatérve a balett világába sem lett 
hûtlen a könnyû mûfajhoz, hiszen balettalkotóként is szívesen alkalmazta az 
egyszerû és egyöntetû, szinte gépies csoportmozgásokat, a szólistáknál pedig 
a – kacérnak szánt, jellegzetesen „szexis” kis vállfelhúzások és csípõmozgások 
mellett – hatásos és bravúros megoldásokat.

Petit pályája során néhányszor vállalkozott klasszikus darabok újrafo- 
gal mazására is. Ezek közül kiemelkedett a könnyed, charme-os és játékos 
Coppélia (1975), nem kis részben annak köszönhetõen, hogy a hagyomá
nyosan öreg és bogaras mesteremberbõl, Coppéliusból – amelyet saját maga 



számára komponált – elegáns és még hódítani képes, de Swanildánál hiába 
próbálkozó lovagot formált, aki végül egy pohár pezsgõ mellett vigasztaló
dik teremtménye, a Coppélia baba oldalán. Közönségsikerei ellenére Petit 
azonban hiába aspirált a Párizsi Operaház élére: amíg ott Lifar uralkodott, 
õt kísérletezõnek tartották. Késõbb, miután megalapozta hírnevét a revük 
világában is, és meghívottként már dolgozott az Operának, lehetõsége nyílt, 
hogy a rangos társulat élére kerüljön, ami azonban mindössze egy fél évadon 
át tartott. Petit ezért 1972-ben átvette a korábban jelentéktelen Marseille-i 
Nemzeti Balett vezetését, és a kis társulatból – az Operából a kedvéért távozó 
kiváló szólistákkal együtt – olyan együttest teremtett, amely egészen 1998-as 
visszavonulásáig kizárólag az õ mûveit játszotta.

A világháború utáni években jelentkezett saját alkotásokkal Maurice Béjart 
(1927-2007) is, aki táncos tudását, akárcsak Charrat , nem a Párizsi Opera
ház iskolájában szerezte. Béjart vidéken, Marseille-ben vette elsõ táncóráit, 
majd Párizsba kerülve belevetette magát a komoly tanulásba. Járt Jegorova 
és Staats óráira, de kedvenc mesternõje Madame Rousanne volt, akinek szi
gorú alakját évtizedekkel késõbb fel is idézte a Gaîté Parisienne (Párizsi bo
hóságok) címû mûvében. Bár Béjart több együttesben táncolt 1945 és 1952 
között, saját testének korlátai fi gyelmét inkább az alkotói munka felé vezet
ték, hiszen hamar felismerte, hogy a hagyományos balettrepertoár igen szûk 
szereplehetõségeket kínál számára. Már 1946-tól komponált mûveket, de iga
zi hangját az 1955-ös A magányos férfi szimfóniája (Symphonie pour un homme 
seul) címû egyfelvonásosban találta meg. Ez a mûve egyben fordulópontot is 
jelentett az európai balettirodalomban, mert Béjart radikálisan és következe
tesen szakított a korábbi balettfelfogással, és ehhez érvényes táncnyelvet, ze
nét és színpadi formát talált. Koreográfusi szándéka természetesen hasonló 
volt, mint amit Cocteau-ék képviseltek. „Nem hozunk a színpadra semmiféle 
hercegnõt, sem holmi paripán lovagló görög istent. Csak a Férfi és a Nõ van 
itt: kortársaik tükrei és tanúi – meg a Többiek, a tömeg.”44 – írta, s épp ebben 
rejlett a mû revelatív hatása. A nézõ saját egzisztenciális félelmeire ismert 
a mûben, saját szorongásaival szembesült, s elfogadta a magányos férfi hõs 
végzetes gesztusát, amint a társtalanság és a kommunikáció képtelenség elõl 
– mint Petit Fiatalembere – a halálba, a megsemmisülésbe lendült. Béjart 
a mûvet a francia kortárs zene két elektronikus zajeffektusokkal kísérletezõ 
alkotójának kompozíciójára tervezte. Pierre Henry és Pierre Schaeffer ha
gyományos zenei elemeket nem kínáló muzsikája ugyancsak a zaklatottságot, 
a harmónia hiányát, a töredezettség érzését idézte fel. Béjart üres és fekete 
színpadát csupán egy középen belógatott kötél uralta. Táncosai, a Férfi , a Nõ 
és a Tömeg, dísztelen, testre simuló trikókban – tehát a meztelenség jeleiben – 
álltak a nézõk elõtt, s az akadémikus balett megnyújtott, de megtört vonalú, 



a szabályos-harmonikus kartartásokat mellõzõ mozgásaival, szokatlan lépé
seivel és pózaival refl ektáltak a felkavaró hatású muzsikára, s keltették életre 
a kor hangulatát. Béjart ebben a mûben végig egyetlen helyzetet ábrázolt, 
és semmit nem mesélt hõsérõl, a kapcsolatok után vágyódó Férfi rõl. Mûve 
ezzel eltávolodott az eltáncolt történetektól, de ugyanakor nem törekedett az 
absztrakcióra, épp ellenkezõleg:

Az Emberrõl beszéltem benne (bizonyos, hogy nem az elvont emberrõl szól
tam, hiszen még senki nem szorította meg egy absztrakt ember kezét […]): ko
rom emberérõl beszéltem, életre keltettem, leegyszerûsítettem és megtestesítet
tem ezt az embert, s közben azt gondoltam, hogy csak önmagamról beszélek. 
A szakmámat gyakorolva felismertem egy törvényt, amely szerint minél jobban 
elmélyedünk az egyediben, annál inkább közelítünk az egyetemeshez. Ahelyett, 
hogy unos-untalan illusztrált könyvek történetkéit mesélgessem, a titkos napló
mat nyitottam ki az elsõ oldalnál. Elutasítottam az anekdotát, de ezzel nem az 
absztrakciót fedeztem fel, hanem hús-vér valóságokat, az örömet, a szorongást, 
a gyönyört, a halál arcát.45

Béjart ezzel a mûvével egy csapásra a francia balett amolyan fenegyerekévé 
vált, akit elismerés és ócsárlás egyaránt körülvett. A közönség eleinte egyál
talán nem lelkesedett a merészen újító kísérletekért, viszont

a sajtó nagyjából elfogadta Béjart -t. 'Botrány, erotika' – ilyen szavak szerepeltek 
eleinte a cikkekben. És annak a rétegnek, amelyik végül eljött az elõadásokra, 
egyik része idõnként fütyült vagy elment, de a másik lelkesedett. Ma már el
felejtik, hogy hat éven át Béjart tizenhárom új balettjét legalább annyian kifü
tyülték, mint ahányan megtapsolták. Az elõadások végén pedig Béjart keresztbe 
font karral kijött meghajolni, és az arcán mindig tükrözõdött valamiféle kihívás. 
Olyan volt, mint maga az ördög. Azt mutatta ezzel, hogy igenis, én ezt szeretem 
csinálni!46

Béjart 1952-tõl különbözõ neveken rövid életû társulatokat szervezett, ame
lyekkel általában vidéki és külföldi turnékat vállalt. Charrat együttesének 
is komponált darabot, és számos kortárs mûvészeti eseményre kapott meg
hívást. Így komponálta meg a Marseille-i Le Corbusier fesztiválra Le Teck 
címû kettõsét (1956), amely „trió” volt két táncos és egy szobor részvételével, 
és a Nicolas Schöffer hang- és fényhatásokra mozgó szobraival „járt” táncot 
(CISP I.) Külföldi meghívásai közül a brüsszeli Theatre de la Monnaie felké
rése fordulatot hozott az életében, mert a Sztravinszkij-estre komponált Ta
vaszünnep (Sacre du printemps) revelatív sikere nyomán 1960-ban lehetõséget



kapott, hogy állandó társulatot alapítson. Együttese, A XX. Század Balett
je (Ballet du XXe Siècle) székhelye Brüsszel lett, Béjart kapcsolata pedig 
megszakadt a franciaországi táncélettel, és késõbbi világhíre ellenére sem állt 
helyre sosem.

A Párizsi Opera balettegyüttesét a hatvanas években több balettigazgató 
sem tudta kihozni a hullámvölgybõl. Ennek ellenére sem a közben sikeres 
Petit-re, sem a nemzetközileg elismert Béjart- ra sem tartott igényt a szín
ház vezetése, holott 1969-ben Béjart kidolgozta a társulat modernizálásá
nak tervét. Ebben Béjart a társulat merev és korszerûtlen hierarchiájában 
és a balettegyüttes Operaházon belüli önállótlanságában jelölte meg a Lifar 
távozása óta kialakult hanyatlás okát, így ennek megváltoztatását és a re
pertoár szélesítését javasolta. Tervébõl semmi nem valósult meg. Claude 
Bessy (1932-), aki végül átvette az operai balett vezetését, idõnként megbíz
ta Béjart -t egy-egy új mû komponálásával, de a koreográfus csupán vendég 
lehetett a Párizsi Operában, ahol komolyabb és mélyre ható változás csak a 
hetvenes évek végétõl indult el, amikortól ez a reprezentatív nemzeti együttes 
újjáformálta arculatát, és ismét Európa vezetõ társulatává vált, anélkül, hogy 
valaha is saját állandó koreográfusa lett volna.

A Szovjetunió balettélete

A fi atal ország táncmûvészete a harmincas évektõl hermetikusan elzárta ma
gát a külsõ hatásoktól. E periódus egységét ezen a másutt elképzelhetetlen 
bezárkózáson túl a mûvészetek központi pártirányítása, valamint az ekko
riban kiformálódó és minden mûvész számára kötelezõen követendõ irány
zat, a „szocialista realizmus” dogmái adták. Ebben a légkörben a balett- 
mûvészetben is lezárult a kísérletezések ideje, s az a néhány alkotó, aki nem 
észlelte az idõk változását, vagy nem tudott ehhez alkalmazkodni, szakmai
lag és egzisztenciálisan is súlyos árat fi zetett ezért.

A dramobalett évtizedei:

Vaszilij Vajnonen, Rosztyiszlav Zaharov és Leonyid Lavrovszkij

A harmincas évek közepére formálódott ki az a nézet, amely szerint a 
balettelõadás olyan táncdráma, amely társadalmi témát dolgoz fel – s ebben 
rejlik korszerûsége –, agitatív és népnevelõ, egyszerû és közérthetõ, képes a 
kor legfõbb eszméit, azaz a régi és új harcát, a forradalom heroizmusát és 
pátoszát közvetíteni, s olyan új, pszichológiailag motivált hõsöket teremte-



ni, akik a végletekig önfeláldozók, töretlenül optimisták, az elnyomottakkal 
szolidárisak és önmagukat alávetik a közösségnek. A soknemzetiségû Szov
jetunióban még a nemzeti témák feldolgozása és a nemzeti hõsök ábrázolása 
esetén is kötelezõ norma volt az új, majd a jövõben megteremtendõ embertí
pus, a morális-humánus értékeket birtokló szovjet ember apoteózisa. Az or
szág összes színpadát ekkortól olyan balettdrámák – ahogyan a kor nevezte: 
dramobalettek – árasztották el, amelyek megfeleltek a korszerûség e szocialista 
realista kritériumainak. A balettalkotásoknak mindezen túl szoros kapcsolat
ban kellett maradniuk a korábban elnyomott és egységesnek felfogott néppel, 
így a baletteket mintegy „a” nép reprezentációjaként, a különbözõ néptán
cokból kölcsönzött motívumok öntötték el, míg az akadémikus balettre csak
is dramaturgiailag indokoltan kerülhetett sor.

A balettek alkotói, hogy igazodjanak a megkövetelt esztétikai normákhoz, 
eleinte fõként a gyõztes népi felkelések sorozataként felfogott történelembõl 
merítették témáikat és hõseiket. Ebben úttörõ volt Moszkvában a Balett 
Mûvész Színháza, amely nemcsak nevében utalt Sztanyiszlavszkij társulatá
ra, hanem zászlajára tûzte, hogy a balettben is meghonosítsa Sztanyiszlavszkij 
rendezõi és színészpedagógiai módszerét. E vulgarizáló felfogás nyomán ala
kult ki az a nézet, hogy a balettben csakis akkor van létjogosultsága a tánc
nak, ha azt a szituáció indokolja. A Nyikolaj Boltov és Pavel Virszkij által a 
francia forradalom héroszait színre állító Carmagnole (1930) címû balettben 
például az akadémikus lépéseket kimondottan a „negatív” szereplõk kigú
nyolására, a francia arisztokrácia szatirikus ábrázolására használták. Ebben 
a felfogásban dolgozták át még A rosszul õrzött lányt is Riválisok címmel, 
amelyben „a férfi ak csak akkor ugorhattak vagy adhattak elõ egy variációt, 
ha például el akartak érni egy kendõcskét, ami egy fán lógott.”47

A Szovjet Írók Szövetségének 1934-es I. kongresszusát követõen, amely 
az irodalmat tette a „mûvészetek bölcs anyjává”, a koreográfusok is az iro
dalomhoz fordultak ihletésért, mert „nyilvánvaló, hogy a táncforma önma
gában lehet ugyan eredeti, de sem tartós, sem igaz népszerûségre nem szá
míthat, ha nélkülözi a jelentés és a gondolat mélységét.”48 A kor ideológiája 
szerint pedig „tartalmat” kizárólag a cselekmény alapjául szolgáló irodalom 
adhat a balettnek, azaz a „formának”. Az így születõ dramobaletteket a kor 
bizonyos értelemben újfajta összmûvészeti alkotásnak fogta fel, de abban az 
értelemben, hogy benne – akárcsak a termelõ munkában – egy mûvészeti 
„kollektíva” mûködött együtt. Ebben a közösségben – amely eleinte az egy 
mûvön belüli több koreográfust jelentette – azonban új szereplõ is megje
lent: a rendezõ, az alkotók közül pedig a legfontosabb a dramaturg lett. Az 
a színházi ember, általában író vagy történész, aki a legapróbb részletekbe 
menõen kidolgozta a balettek szövegkönyvét, anélkül azonban, hogy eközben



szükségesnek tartotta volna, hogy akár egyszer is konzultáljon a leendõ kore
ográfussal! Az õ feladata volt olyan történetet találni, amely lelkesít és nevel, 
amely hõsies és romantikus témát kínál, s egyben olyan pozitív hõst, akinek 
„fejlõdését” a nézõk végigkövethetik. S a történelmi vagy irodalmi forrást is 
neki kellett átalakítania balettszínpadra alkalmas történetté, ki kellett dolgoz
nia a mû szerkezetét, meghatározni a jeleneteket, a részek arányait, sõt, még 
a megvalósításhoz szükséges kifejezõeszközöket is.

A forradalmi dramobalettek prototípusát a GATOB számára Nyikolaj 
Volkov, színháztörténész és drámaíró dolgozta ki az Októberi Forradalom 
tizenötödik évfordulójának ünnepségeire: a Párizs lángjai címû balett III. 
felvonását, amelyben a fellázadt nép rohamra indul a Tuileriák ellen, az év
forduló elõtti estén, az ünnepi nagygyûléseket követõen egyszerre játszották 
Leningrádban és Moszkvában. A teljes balett bemutatójára csak a következõ 
napon került sor. A Plamja Parizsa, ez „a nemes publicisztika szellemében 
fogant elõadás”49 magát a forradalmi népet tette meg a balett fõhõsévé, azt 
a tömeget, „amely aktívan cselekszik, amely kinyilvánítja határozott akara
tát, amely romba dönti a régi világ pilléreit.”50 A balett a francia forradalom 
analógiáján keresztül azt a nemzeti kötõdéseken túllépõ szovjet identitást 
dicsõítette, amely független „a szokások, a temperamentumok, a mentali
tások sokféleségétõl.”51 A mû kísérõzenéjét a színház korábbi korrepetitora, 
Borisz Aszafjev állította össze francia néptáncok (farandole és carmagnole) és 
XVIII. századi francia udvari-társasági táncok muzsikáiból, valamint közis
mert forradalmi dallamokból (Marseillaise, Ça ira). A négy felvonásos balet
tet a színház fõrendezõje, Szergej Radlov állította színpadra, a koreográfi át 
pedig Vaszilij Vajnonen (1901-1964) komponálta, aki korábban nemcsak tán
colt Lopuhov kísérleti munkáiban, hanem egyike volt a betiltott Aranykor ko
reográfusainak is. A Párizs lángjai legfõbb értékének – politikai és ideológiai 
üzenetét túl – a kor azt tartotta, hogy Vajnonennek sikerült megteremtenie 
a „cselekvõ” táncot, azt a metódust, amelynek eredményeként minden moz
dulat jelentéses és karakteres lett, nem pedig „öncélú”, amit a kor a balettek 
legfõbb hibájának tartott. (A szovjet táncélet évtizedeken át birkózott azzal, 
hogy megfejtse és rögzítse a tánc mûalkotások nyelvi elemeinek – a lépések 
és pózok – pontos és minden esetben érvényes „jelentését”. Még egy 1952-es 
tanulmány is azt fejtegette, hogy „az écarté póz a lázadást vagy a tagadást je
lenti, a croisé attitude egyetértést vagy behódolást, arabeszket pedig csak akkor 
lehet használni, ha a szereplõ valamilyen vágyott tárgyat – virág, madár vagy 
alma – szeretne elérni.”)52

A Párizs lángjaiban két világ állt szemben egymással: a jók és szegények, 
vagyis a nép, a rosszak és gazdagok, vagyis az arisztokrácia. Ezt az ellentétet 
a hõsök mozgásvilága és a szituációk táncos anyaga is aláhúzta: az elnyo- 



mottak és felkelõk vidám „néptáncokat” lejtettek vagy forradalmi dalokra 
vonultak és ünnepeltek, míg az udvarban zajló jelenetekben e világ életképte
lenségének és mesterkéltségének ábrázolására az akadémikus balett fi nom és 
kecses mozgásai jelentek meg. A balettet dicsérõ érvek között szerepelt – bár 
független szakmai kritika a harmincas évektõl kezdve nem létezett a Szov
jetunióban, mert a bírálatokat, amelyek egyben politikai állásfoglalások is 
voltak, vagy a zeneszerzõk és dramaturgok, vagy a táncosok-koreográfusok 
írták egymásról –, hogy Vajnonen balettjében a karaktertánc, a balettnél jó
val „realisztikusabb” szókincs került a mû középpontjába. Vajnonennek ter
mészetesen nem volt arra módja, hogy a francia néptáncok megismeréséhez 
valódi kutatómunkát folytasson. A grúz Vahtang Csabukiani (1910-1992) 
viszont a Hegyek szíve (Szerdce gor) címû, ugyancsak forradalmi tárgyú, 
1938-as balettjéhez, amelynek ötletét Grúzia múltjából, az elnyomók elleni 
felkelések legendáiból merítette, felhasználta az által jól ismert horumit, a 
pergõ dobkíséretre és szédítõ tempóban járt grúz harci táncot. A Laurencia 
(1939) esetében azonban, amely Lope de Vega A hõs falu címû mûve alapján 
ismét egy felkelést ábrázolt, Csabukiani is csak a saját fantáziájára és a balett
hagyományból örökölt spanyolos karaktertáncokra támaszkodhatott.

A balettek szövegírói a két ellentétes világ ábrázolásának lehetõségét a vi
lágirodalom olyan szerzõinek szerelmi történeteiben is megtalálták, mint Pus
kin vagy Shakespeare. Puskin elbeszélõ költeménye, A bahcsiszeráji szökõkút 
(Bahcsiszerajszkij fontan) kiváló alkalmat kínált Volkov számára, hogy egy 
tragikus szerelmi történetet a kibékíthetetlen világnézetek harcaként értel
mezzen: az egyik oldalon állt a szabad, humánus, tiszta lelkû lengyelek kö
zössége, Mária és Vaclav világa, a másik oldalon pedig Girej, a tatár kán véres 
és zsarnoki világa, benne a vad, de szolgalelkû vezérekkel – mint Nurali – 
és harcosokkal, s az elnyomott, de szenvedélyes, érzéki háremhölgyekkel, élü
kön Zarémával. A lengyel, tatár és grúz zenei motívumokra egyaránt utaló 
kísérõzenét a szinte minden ekkori új balettben részt vevõ Aszafjev állította 
össze.

A koreográfi a kidolgozását a színházrendezõi szakot végzett, és Radlov asz- 
szisztenseként dolgozó Rosztyiszlav Zaharov ra (1907-1975) bízták, aki Le- 
ningrádban elsõként alkalmazta ebben az 1934-es balettben Sztanyiszlavszkij 
színházrendezõi és színészvezetési metódusát. Ez a módszer megkövetelte az 
alapos elõzetes anyaggyûjtést, így Zaharov belemélyedt nem csupán Puskin 
mûveibe, hanem a kor irodalmába is. Hiteles gesztusok és pózok után kutatva 
az Ermitázsban ikonográfi ai forrásokat tanulmányozott, és inspirációért még 
a helyszínre is elutazott, ahol a Könnyek szökõkútjánál szívta magába a hely
szín atmoszféráját E felkészülést követõen a koreográfi ai munka még mindig 
nem a próbateremben kezdõdött, mert Zaharov olvasópróbákkal kezdte a 



munkát. „A négy fõszerepet alakító elõadó egy éven át rendszeresen össze
jött Zaharovval: elolvasták a Puskin-költeményt. Megvitatták minden fi gura 
életrajzát – hol születtek, hogyan éltek azt megelõzõen, hogy Puskin elme
séli a történetüket, és hogyan alakítják át õket a drámai események.”53 Ez a 
munkamódszer a táncosoktól is új megközelítést követelt, mert az a felfogás 
vált általánossá, hogy ahogyan a koreográfus „puszta 'tánc-csinálóból' olyan 
mûvésszé, aki gondosan tanulmányozta és megismerte a színházi szakma 
minden fortélyét, rendezõvé is vált”,54 a táncosnak is elsõsorban színésznek 
kellett lennie, ha korszerûen akarta tolmácsolni az új balettek hõseit.

Mária alakjának elsõ megformálója, Galina Ulanova, annyira magévá tet
te Zaharov módszerét, hogy hamarosan – Júlia szerepének megformálása 
után – „azt mondta, hogy egy olyan balettben, mint a Csipkerózsika min
dig kényelmetlenül érezte, szinte szégyellte magát elsõ megjelenése elõtt a 
színpadon,”55 hiszen az ilyen régi balettekben csak az „öncélú” tánccal kelt
hette életre a hõsnõket. A Bahcsiszeráji szökõkút szerepei minden apró ele
mében motivált és kidolgozott, színészi játékkal átszõtt mozgást követeltek 
az elõadómûvészektõl, nem pedig magas színtû tánctechnikát. S bár ezt a 
módszert eleinte megkérdõjelezték, mondván: „mikor táncolnak egyáltalán 
Zaharov színpadán?”56, annyira egybecsengett a kívánatosnak tartott „re
alista” játékmóddal – hiszen nyilvánvalóan eltért a „jelentés nélküli” balett
tradíciótól –, hogy hamarosan legfõbb mintaként szolgált a kortársak szá
mára. Zaharov 1946-tól koreográfusi katedrát kapott Moszkvában, így még 
évtizedeken át érvényesítette felfogását, amely szerint a balett olyan szinteti
kus alkotás, amelyet három szerzõ hoz létre: az író, a zeneszerzõ és a balett
mester.

Elveit írásban is közzétette, s 1954-ben megjelent könyve, A koreográfus 
mûvészete (Iszkusztvo balettmejsztera)57 a szovjet – és ekkoriban már a többi 
kelet-európai, köztük magyar – balettmûvészek számára a marxista-leninista 
esztétika vezérfonalának számított. Zaharov eszmei alaptézise az volt, hogy

[d]emokratikus balettmûvészetet akarunk teremteni. Arra törekszünk, hogy új 
balettelõadásainkban a néprõl beszéljünk, hogy megmutassuk legjobb tulajdon
ságait. Nem szûkítjük le témaválasztásainkat a romantikus, intim szerelemre, 
hanem mûveinkben a hazaszeretetrõl, a munkaszeretetrõl, a felemelõ patriotiz
musról és más olyan új tulajdonságokról akarunk beszélni, amelyek a mûvészetbe 
a szovjet valóságból jönnek.58

A gyakorlatban a balett komponálását öt egymásra épülõ fázisra bontotta. Az 
elsõ és legfontosabb a mû alapeszméje, amelynek írásos formába öntése írói 
feladat. E szüzsé elkészülte után következik a zeneszerzõ munkája, amelyhez 



az általában 40-50 oldalas szcenáriumot a témában részletes kutatómunkát 
végzett balettmester készíti el: ebben a szüzsé részletes kidolgozása törté
nik a zene és a tánc sajátosságainak megfelelõen, azaz megszületik a balett 
számainak sorrendje, idõtartama és karaktere. A zene elkészültét követi a 
tulajdonképpeni kompozíciós munka, amelynek során a koreográfus legfõbb 
feladata a mû eszméjének „helyes” kifejezése, ez pedig akkor sikerülhet, ha 
megszületik „az összhangzat a tánc és az irodalmi forrás stílusa, karaktere 
között.”59 A táncalkotást tehát Zaharov az irodalmi források egyfajta sajátos 
fordításának értelmezte, mintegy a Sztanyiszlavszkij-féle alszöveg megvaló
sulásaként. Szerinte régen a balettmester „egyszerûen behívta a próbaterem
be a mûvészeket és azonnal mutatni kezdte nekik azokat a táncmozdulatokat, 
amelyeket õ már elgondolt. Gyakran a táncosok feladatát sem ismertette. 
A balettmester tehát nem adott a táncosoknak konkrét eszmei-mûvészi fel
adatokat, így azok vakon, intuitíven alkothattak csak.”60 Az õ módszerével 
viszont elkerülhetõ volt az ösztönös alkotásból egyenesen következõ legfõbb 
veszély, a „formalizmus”.

Zaharov bármilyen irodalmi forráshoz nyúlt, mindenütt szociális-politikai 
konfl iktusokat talált. Az Elveszett illúziók (1935) alapján született balettjének 
fõ gondolata az volt, hogy „a mindent áruba bocsájtó, hazug, embergyûlölõ 
kapitalista társadalmi rendszerben nincs erõsebb hatalom a pénznél.”61 
A Puskin poéma alapján 1938-ban színre vitt Kaukázusi fogoly (Kavkazsszkij 
plennyik) „a bátor és tehetséges költõ, Vlagyimir és a képmutató, erkölcs
telen pétervári világ közötti”62 ellentétre épült. A Puskin születésének 150. 
évfordulójára és egyben a nemrég véget ért világháborút gyõztesen átélt Le- 
ningrád apoteózisának készült Bronzlovas (Mednij vszagnyik) címû balett a 
költemény egyfajta látványos, szinte a revüket idézõ szcenikus illusztrációja 
lett. A balett egy fi atal pár, Jevgenyij és Parasa szerelmi történetén keresztül 
zengte a hõs város, Leningrád szépségét és egyszerû lakóinak dicsõségét. 
S egyben a vers középpontjában álló Nagy Péter szobor, a város fölé ma
gasodó szimbolikus alak elõtt hódolt, akit Zaharov Belinszkij nyomán, de 
félreérthetetlen áthallással, úgy látott, mint

aki megingathatatlan magasságban kitárt karral mintegy gyönyörködni látszik a 
városban […] És alázatos szívvel elismerjük a közös gyõzelmét az egyéni fölött, 
nem mondva le együttérzésünkrõl az egyéni szenvedések iránt […] Tekintetün
ket az óriásra emelve, aki büszkén és megingathatatlanul emelkedik a magasba 
az általános pusztulás és rombolás közepette – és mintegy szimbolikusan önma
ga által valósítja meg alkotásának elpusztíthatatlanságát –, mi, ha mégoly szív
szorongva is, de elismerjük, hogy ez a bronzóriás nem tudta megvédelmezni az 
egyéneket.63



A korabeli felfogás Shakespeare Rómeó és Júlia címû tragédiáját is tár
sadalmi osztályok összeütközéseként interpretálta. A balett szüzséjét az 
éppen a Rómeó és Júliát rendezõ Radlov írta, s õ ajánlotta Prokofjev mellé 
Zaharovot, aki el is kezdett dolgozni a zeneszerzõvel. Ebben az 1934-es szü- 
zsében Rómeó és Júlia „személyes boldogságukhoz való jogukért harcolnak 
a halódó, ámde még erõs hûbéri társadalom ellen.”64 E balett happy enddel, 
közös örömtánccal végzõdött volna, mert Lõrinc barátnak sikerül megaka
dályozni a két szerelmes halálát. A moszkvai Bolsoj azonban elutasította a 
kész partitúrát, ezért a balett õsbemutatója 1936-ban Brnoban zajlott le. Le- 
ningrádban, 1940-ben a még szinte névtelen Leonyid Lavrovszkij (1905
1967) állította színre, miután Prokofjevvel közösen alaposan átdolgozta a 
szüzsét és a partitúrát. Lavrovszkij még a húszas években részt vett az Ifjú 
Balett munkájában és Lopuhov kísérleti darabjaiban, majd a Malijból is eltá
volított Lopuhov utódaként itt lett mûvészeti vezetõ. Néhány egyfelvonásos 
komponálása után, 1934-tõl õ is az egész estés dramobalettek sémáját követte. 
A Rómeó és Júlia színre állítása elõtt Lavrovszkij is alapos elõtanulmányokat 
végzett: nem csupán Shakespeare szövegeiben mélyedt el, hanem a kom
mentárokat, valamint Petrarca és Bocaccio mûveit is elolvasta, történészek
kel konzultált, sõt, egy Shakespeare-kutatót is felkért, hogy a komponálás 
heteiben tartson elõadásokat a társulatnak. Mindezek alapján kristályoso
dott ki számára a balett,

a magasabb rendû eszmék és érzelmek új világa, az új, magasabb esztétikai fo
galmak és normák megszületésének témája a rendi és kaszt elõítéletek maradisá- 
ga és tehetetlensége elleni harcban, az emberi személyiség szabadságáért vívott 
harcban. Ebbben rejlik Shakespeare tragédiájának óriási optimista gyõzedelmi 
ereje, ebben rejlik modernsége. És hát a mi hõsies jelenünk nem jelent-e vakmerõ 
kihívást mindannak, ami maradi és idejétmúlt?65

A szüzsé, a szcenárium és az „eszmei tartalom” elõzetes kialakítása után 
követ kezhetett a koreográfi ai munka, amelynek során Lavrovszkij szerencsés 
kéz zel fogta össze a különbözõ jeleneteket, s találta meg a karaktereknek és 
szitu ációknak leginkább megfelelõ „cselekvõ” táncokat és kifejezõ mozgáso
kat. Capuleték báli jelenetéhez, a méltóságteljes és elõkelõ atmoszférához 
Lavrovszkij egy régi angol társasági tánc leírásából merített ihletet. A II. 
fel vonás harsány utcai jelenetében az olasz gagliarde és tarantella elemeibõl 
épí tette fel a kavargó tömeg táncait. A csetepaték, a verekedések, a vívások 
epizódjait a táncos és pantomimes megoldások vegyítésével oldotta meg, egy 
jelenetben pedig teljesen mellõzte is a táncot: ez a Tybalt halálát követõ pate- 
tikus processzió, amelynek során Capuletné ruháját és haját szaggatva siratja 



el az ifjút. A dramobalettek legvitatottabb pontját az akadémikus szókincs 
alkalmazása jelentette, Lavrovszkijnak azonban sikerült táncosan is meg
mutatnia a karaktereket: hõsei lírai és drámai variációkban és kettõsökben 
fejezték ki érzelmeiket. A balett elsõ legendás elõadói – Ulanova, aki az ár
tatlan kislányból szerelmes asszonnyá, majd tragikus hõsnõvé érõ Júliát, és 
Konsztantyin Szergejev, aki az álmodozástól a heves udvarlásig, majd a gyil
kosságig eljutó Rómeót formálta meg – színészekként is helyt álltak.

Kortárs témák és a klasszikusok revíziója

A szovjet balettmûvészet azonban nem csupán a történelemhez és a szépiro
dalmi mûvekhez fordult szociális konfl iktusokat kínáló témákért – bár ezek 
továbbélését mutatja, hogy Csabukiani még 1960-ban is úgy értelmezte az 
Othelló történetét, mint aminek „a faji õrület átka”66 a lényege –, hanem igye
kezett kortárs témákat találni a balettszínpad számára. Ám miután a mûvek 
megítélése elsõsorban politikai közegben dõlt el, a kortárs hõsök színrevitele 
különösen kockázatos volt, hiszen az olyan korábbi mûvek, mint a Futballista, 
az Aranykor, a Csavar vagy a Ragyogó patak betiltást és elhallgattatást vontak 
maguk után. (E négy mûvet egészen a nyolcvanas évekig, ha egyáltalán nyil
vánosan megemlítették, elrettentõ példaként hozták fel a „káros” mûvészi 
felfogás szemléltetésére.) A jelen balettszínpadi ábrázolását mégsem lehetett 
megkerülni, ezért a mûvészetet sajátos propagandának tartó felfogás a nem 
túl távoli polgárháborús harcokat és az éppen zajló nagy építkezéseket tartot
ta megfelelõen lelkesítõ tárgynak a balettszínpadok számára is. Moszkvában 
1939-ben a Szvetlana címû balett elégítette ki a kortárs témák iránti igényt, 
a balett ugyanis a távol-keleti, az Amur mellett elindult ipari építkezések 
hõseinek önfeláldozó küzdelmét ábrázolta a szabotõrök ellen. A kémfi lmek 
mintáját követõ történet az ideális szovjet nõtípust dicsõítette.

A szovjet lányok akkoriban rövidre vágták a hajukat, sportosan öltözködtek, 
ejtõernyõs ugrásokat végeztek, elsajátították a férfi -szakmákat. A sóvárgó érzel- 
mességet nem tartották nagy tiszteletben. Szvetlana, a tajgai erdész lánya az 
elsõ felvonásban vadászatról érkezik haza a megölt medve bõrével, a harmadik 
felvonásban pedig diverzánssal harcol, aki megpróbálja felrobbantani a villamos 
erõmûvet. Végül a lány felgyújtja saját házukat, hogy felhívja a kémet üldözõ 
csapat fi gyelmét, s megmutassa a helyes útirányt.67

Leningrádban a fehérgárdisták és a partizánok összecsapását ábrázolta 1937- 
ben Vajnonen Partizánok napja (Partizanszkije dni) címû karakterbalettje, 



amelyet éppen ezért – hiszen ebben a mûben már egyáltalán nem szerepelt 
akadémikus tánc – a „realista” balettek újabb diadalaként értékeltek. A kor
társ témák, az uralkodó közfelfogás alapján, lehetetlenné tették az akadémi
kus szókincs alkalmazását, hiszen azt csak a régi világ ábrázolásához tartották 
„adekvátnak”. A korabeli társastáncok, a sport vagy az akrobatika mozgásvi
lága ekkor már „formalistának” minõsült, maradt tehát a kulcsjeleneteket ura
ló bombasztikus színészi játék mellett a néptáncként értelmezett karaktertánc. 
A karaktertáncok más szempontból is fontos szerepet játszottak ezekben az 
évtizedekben, hiszen a Szovjetunió nemzetiségeinek egyenrangúságát látták 
reprezentálva az olyan balettekben, amelyek nemzeti motívumokra épültek. 
Így például az örmény Aram Hacsaturján elsõ balettzenéje is óriási karriert 
futott be. A Boldogság 1939-es bemutatóját követõen Nyina Anyiszimova az 
Októberi Forradalom negyedszázados évfordulójára, a háború miatt Permbe 
evakuált leningrádi társulattal vitte színre a balett kibõvített változatát Gajane 
címmel. A balett a jelenben, egy örmény gyapotkolhozban, a fasiszta betörés 
idején játszódott, s „alapeszméje a hazaszeretet, a munka és az emberek sze- 
retete”68 volt. Anyiszimova az akadémikus lépésanyaghoz jellegzetes örmény 
kartartásokat illesztett, míg a férfi táncokat az örmény és a kurd fegyveres 
harci táncok elemeivel színesítette. A késõbb sok átírást – a gyapotkolhozból 
például narancsültetvény lett – és átdolgozást megélt balettet eredetileg egy 
nagyszabású záróképpel fejezte be, egy aratóünneppel, „amelyben a szovjet 
népek testvériségének jelképeként egymás után viharzik el a nézõk szeme elõtt 
az orosz, ukrán, grúz és más nemzetiségek népi tánca.”69

A politikai agitáció még a gyermekek számára készült mesebaletteket is 
átszõtte: 1937-ben a moszkvai balettintézeti növendékek által bemutatott 
A gólyafi óka (Ajsztenok) a szovjet gyerekek jóságát és az afrikai ültetvénye
sek gonosz és elnyomó világát állította szembe egymással. Igor Mojszejev, a 
Bolsoj táncosa – aki elsõ, 1930-as szatirikus hangvételû balettjében, a Futbal
listában még szabadon felhasználta a sport és az akrobatika elemeit –, 1935- 
ben a Mûvész Színház egyik népszerû forradalmi mesedarabja alapján írta 
a Három kövér (Tri tolsztkaja) szüzséjét. A mese központi alakja egy cirkuszi 
táncosnõ volt, aki ügyességével kiszabadítja a gonosz Kövérek fogságából a 
nép vezérét, s így felszabadítja nemzetét a Kövérek önkényuralma alól. A ba
lett premierje idején

a legádázabb viták folytak a realizmus milyenségérõl a klasszikus balettben. 
Egyesek csak és kizárólag az abszolút hétköznapi igazolását keresték a 'tánc
hoz való jognak', mások a 'tiszta táncosságért' szálltak síkra. Az elsõk néha még 
a spiccrõl való lemondást is követelték, mert 'eltérést' véltek benne felfedezni 
az ember természetes plasztikájától és megjelenésétõl. A másik csoport csakis a 



spicc-cipõt volt hajlandó elfogadni, mert már a karaktertáncokat is olyasvalami
nek tartották, ami teljesen idegen a klasszikus balettõl.70

A balettörökség, Petipa tiszta táncon nyugvó poétikája tehát újból kérdésessé 
vált, ezért életmûvét a „hivatalos” kritika igyekezett kettéhasítani egy elfo
gadhatóra és egy elfogadhatatlanra: „az egyiket csodáljuk. A másikhoz ne
gatívan viszonyulunk. És ugyanez a véleménye a közönségnek is.”71 Petipa 
balettjeinek lényege, az akadémikus szókincs végtelenül változatos formákba 
rendezése e felfogás szerint csupán formai érték, így az életmû gyengeségé
nek jele volt, mert „pusztán a formák szépségének bemutatása a színpadon, 
bármilyen eredeti legyen is ez, még nem igazi színház. Színház pedig csak 
akkor születik, ha valóságos Embereket mutatnak be, akinek a gondolata
it, érzéseit és cselekedeteit az élet alapvetõ problémái motiválják.”72 Ezért 
a Petipa életmû „progresszív” rétegébe mindössze három mûvet soroltak – 
A fáraó leányát, a Talizmánt és a Candaule cárt –, a többit pedig állandó „re
víziónak” vetették alá.

Vajnonent például a Diótörõ átdolgozására „az elsõ felvonás realista értel
mezésének hiánya” ösztönözte, az a vágy, hogy naív gyermekmesébõl olyan 
mély értelmû darabot komponáljon, amely logikusan meséli el „a kislány 
lelki érésének folyamatát a babázástól a szerelem elsõ hajnalcsillagáig.”73 
Csabukiani A kalóz nagy férfi variációja kapcsán azt húzta alá, hogy elõadói 
szempontból õ valójában nem a Rab variációját táncolja, „hanem annak az 
embernek a lelkiállapotát [...], aki szabadulni igyekszik a rabságból.”74 A haty- 
tyúk tava átfogalmazásához 1953-ban fogott hozzá Vlagyimir Burmejszter 
(1904-1971), aki a harmincas években a Balett Mûvész Színházában vált 
koreográfussá. E színház tagjai annyira elhíresültek táncoló színészekként 
– Zaharov is velük állította színre A bahcsiszeráji szökõkutat, még mielõtt a 
Bolsoj bemutatta volna –, hogy Nyemirovics-Dancsenkó a saját operatár
sulatának énekes színészei mellé leszerzõdtette a Sztanyiszlavszkij módszert 
adaptáló kis társulatot. Burmejszter az új Hattyúk tavához nemcsak a zenét 
szerkesztette át, hanem egy olyan magyarázó elõjátékot is illesztett, amelyben 
a Varázsló átváltoztatta a lányokat és Odette-et hattyúvá. Ezt a „logikus” 
kezdetet Ivanov poétikus II. felvonásának teljes mellõzése követte, hiszen 
Burmejszternél ebben a Herceg a barátaival mulatozott. A III. felvonás „rea
lizmusát” nála az szolgálta, hogy Odilia mindhárom karaktertáncban – spa
nyol, lengyel és olasz lányként is – feltûnt, hogy a Varázsló irányításával meg
tévessze a Herceget. Végül ez a balett is boldog véget kapott: a szerelmesek 
legyõzték a gonoszt, s ez a befejezés ettõl kezdve általánossá vált, így dolgozta 
át a mûvet a Bolsojban Messzerer, a Kirovban pedig Szergejev. (A „realista” 
átdolgozások sorát egyébként 1933-ban Vaganova indította el, aki egyrészt 



visszatért a Petipa elõtti színrevitel hagyományához, amikor két táncosnõre 
osztotta a „jó” Odette és a „rossz” Odilia szerepét, a valószerûséget pedig 
azzal vélte fokozni, hogy az õ nyíltól megsebzett Odette-je „vérzett” is.)

Agrippina Vaganova

A harmincas évektõl Agrippina Vaganova (1879-1951) játszott döntõ szere
pet a leningrádi balettéletben. S nem egyszerûen azzal, hogy az 1931 és 1937 
közötti idõszakban õ irányította a társulatot, hanem mint az új, szocialista 
realista eszmék harcos elkötelezettje, aki tevékeny részt vállalt a „formalis
ták” (mint Lopuhov) elítélésében és a dramobalettek minden mást kiszorító 
eluralkodásában. Szavai döntõ súlyúak voltak, hiszen mint a korszak leg
eredményesebb pedagógusa, olyan táncosok sorát nevelte ki, akik képlékeny 
anyagként tudták szolgálni a klasszikus és új repertoárt. Vaganova 1934-ben 
publikálta negyedszázados oktatói tapasztalatainak eredményét, A klasszi
kus balett alapjai (Osznovü klasszicseszkaja tanca) címû könyvét, amelyben 
ötvözte a hagyományos, olasz, dán és francia alapokon nyugvó orosz iskola 
eredményeit az új szovjet korszak kívánalmaival: a poézist a dinamizmussal, 
a kecsességet a szinte akrobatikus virtuozitással. Rendszere így az ugyanab
ból a tradícióból másfelé kanyarodó Cecchettiével együtt ma is a balettvilág 
egyik legkiválóbb képzési metódusa. Vaganova is szisztematikusan építet
te fel az óráit, s egyben kidolgozta a fokozatosság elvét. Módszerének ér
vényességét és hatásosságát kiváló növendékeinek sorával – többek között 
Ulanova, Mungalova, Seleszt, Kolpakova – tudta alátámasztani, akik közül 
Dugyinszkaja emlékei szerint Vaganova

mindent egyszerûen és érthetõen magyarázott. A mozdulatkombinációkat csak 
kétszer mutatta be, az egyik és a másik lábbal. De milyen nagyszerûek voltak 
ezek a bemutatások! Az óra alatt nem ült egy helyben, járkált, szemmel tartva 
minden mozdulatunkat. Semmi nem maradt elõtte észrevétlen, megfi gyelte leg
kisebb hibánkat is. Nagyon szigorú volt, igényes, semmiféle kompromisszumot 
nem tûrt. Éberen, fi gyelmesen vett szemügyre mindnyájunkat. Minden tanítvá
nyához megvolt az egyéni bánásmódja. […] mozgáskombinációi érdekesek, de 
nagyon nehezek voltak. Mindig nagyon nehéz órákat tartott, ugyanis meg volt 
gyõzõdve arról, hogy ilyen tréningek szükségesek ahhoz, hogy a táncosok sza
badon uralják a testüket. […] Vaganova mindig a tánc tiszta rajzára törekedett, 
és mindent, ami a mozdulatok egységét összetörte, mindent, ami feleslegesnek 
tûnt, félresöpört, sõt, néha kigúnyolt. S mindezt ragyogóan, éles eszûen, találó
an, állandó humorérzékkel tette.75



Vaganova pedagógusként egészen a haláláig irányította a végzõs osztályo
kat, a társulatnál pedig mindvégig próbavezetõ volt. Így pályája két korszakon 
és egy fél évszázadon ívelt át – amihez még hozzájárult, hogy a II. világhábo
rú után a szovjet befolyás alá került Kelet-Európában is az õ metódusa vált 
egyeduralkodóvá –, hatása így nem kevesebb, mint az a jellegzetes, egyszer
re szenvedélyes, de végsõkig fegyelmezett, kifejezõ, de elképesztõen virtuóz 
táncolási mód, amely magával a szovjet balettstílussal azonosítható.

A szovjet balettélet két hagyományos centruma a leningrádi Kirov és a 
moszkvai Bolsoj volt. A világháború elõtti periódusban a legfontosabb új 
mûvek Leningrádban születtek, míg a világháborút követõen átrendezõdtek 
a viszonyok. Moszkva magának igényelte a legjobb mûveket és mûvészeket, 
ezért a Bolsoj sorra vette át a Kirovban bemutatott sikeres baletteket és 
szerzõdtette át a vezetõ mûvészeket. (A vidéki társulatok pedig – amelyek 
döntõ többsége nem tarthatott igényt a „laboratórium” rangra, azaz egy
általán nem álltak elõ eredeti bemutatókkal – igyekeztek utánozni a két 
balettközpontban már bevált produkciókat úgy, hogy elkészítették ezek helyi 
másolatait.) Így a szovjet balettélet az óriási számok – közel 50 vidéki társulat, 
19 balettintézet, új építésû, monumentális színházak, több ezer fõt befogadni 
képes nézõterek – ellenére is esztétikailag homogén maradt, hiszen a szocia
lista realizmushoz képest mindenfajta mûvészi másságot egészen a hatvanas 
évekig a párt irányította szakmai nyilvánosság devianciaként értelmezett és 
szigorúan büntetett.

Külön utakon: Leonyid Jakobszon

Ebben a kreativitást megdermesztõ és a kísérletezést megtorló légkörben 
egyedül Leonyid Jakobszonnak (1904-1975) sikerült folyamatosan úgy al
kotnia, hogy újításai miatt – bár munkái állandó viták kereszttüzében áll
tak – nem ítélték „formalistának”, s csupán hat éven át nem dolgozhatott. 
Holott Jakobszon egész pályáján épp a Duncan nevéhez köthetõ szabad tánc 
elemeit és emlékeit elegyítette az akadémikus balettel. Jakobszon komponált 
a moszkvai Duncan Stúdió számára is, és ezeket a mûveit a Szovjetunióban 
maradt Duncan-tanítványok egészen 1949-ig néha elõadták. A harmincas 
években Jakobszon , a GATOB fi atal karaktertáncosa a késõbb botránykõnek 
minõsített Aranykor egyik alkotója volt: õ tervezte a balett sportcsarnokban 
játszódó II. felvonását, amelyben Ulanova, aki a nyugati kommunista lányt 
játszotta, négy gavallérral táncolt egy kimondottan akrobatikus jelenetet. Az 
egész estés balettek külsõ kényszerének hatására Jakobszon is tervbe vett egy 
mesebalettet, ez a Surale címû mûve azonban Kazanyban a háború miatt csak 



a fõpróbáig jutott el. 1950-ben aztán Ali-Batûr címmel elõször a Kirov, majd 
a Bolsoj játszotta, holott narratív jellege ellenére is eltért a dramobalettektõl. 
Jakobszon ugyanis ebben a mûvében visszahelyezte régi jogaiba a táncot 
azzal, hogy az akadémikus balettet egyfajta képlékeny anyagként értelmez
te, amely a kifejezés érdekében bármilyen más mozgással – szabad tánccal, 
néptánccal, akrobatikával – elegyíthetõ. Ráadásul Jakobszon nem kereste 
a balettben a táncolás drámai motiváltságát s ezzel igazolását, hiszen az õ 
hõseinek színpadi létmódja maga a tánc volt. Jakobszon azt vallotta:

a klasszikus balett fejlõdési lehetõségeit kimerítettnek tekintem. Metaforikus ki
fejezésmódja immár elégtelen, kifejezési eszközei elavultak és nem alkalmasak 
arra, hogy korunk bonyolult valóságát tükrözzék. […] Nézetem szerint a klasszi
kus balettbõl formai metodikájának, ennek a csodálatraméltó módszernek, ami 
szükséges elõfeltételként vezet a magas fokú mesterségbeli tudásban a mozgás 
fejlesztéséhez és iskolázásához, fönn kellene maradnia. Ezzel szemben el kell 
vetni és le kell gyõzni a stílust, mely ezt a rendszert a hagyományok alapján 
fogva tartja. Akkor új lehetõségek nyílhatnak, egy új mûvészet szabadulhat fel: a 
koreografi kus plasztika […], a tánc plasztikája. […] Összes alkotó energiámat a 
plasztikus koreográfi a érvényesülésére használtam fel.76

Ez a megközelítés az alkotói innováció szabadságát hirdette, amikor azt a 
fokini módszert elevenítette fel, hogy elengedhetetlen a tárgynak megfelelõ 
új forma kutatása. Jakobszon az Ali-Batûrben, amely a gonosz Surale és egy 
tatár vadász, Batûr viaskodását mesélte el Szüimbikéért, a madárlány sze
relméért, minden karaktert és helyzetet plasztikusan fogalmazott meg, azaz 
kizárólag táncosan jellemzett. A boszorkányok és manók élén álló gonosz 
erdei szellemet, Suralet például görcsös és groteszk mozgások jellemezték. 
Szüimbiké a szárnyalni képes, kecses madárlány tánca a régi nagy klasszi
kus balerina belépõk és virtuóz variációk szokásához kapcsolódott, míg földi 
menyegzõjén tatár népviseletben állt a jelenet középpontjában, s mint egy 
korai szabad tánc etûdben, egy hatalmas, a színpadot befogó lepel fölött le
begett, amint az a nõi kar mozgatta fától hol szétterült a színpadon, hol fölé 
magasodott kupolaszerûen. Az esküvõ zsánerjelenetek sorából állt, míg a ba
lettet lezáró szerelmi kettõsben a húszas évek akrobatikus emelései, merész 
ugrásai helyettesítették az elfogadott sémákat.

Jakobszon még két egész estés balettet komponált, 1952-ben a Szolvejget és 
1956-ban a Spartacust. Utóbbi ismét esztétikai különállását és a fokini elvek 
követését jelezte, hiszen az antik tárgyhoz megfelelõnek tartott mezítlábas, 
azaz görögös-sarus tánchoz fordult, így hõsei megelevenedett dombormûvek 
alakjainak tûntek. A spiccelés kiiktatásához társult az en dehors elvetése ak- 



kor, amikor a szovjet balettéletben egy paralel lábtartás vagy a hátrafeszített, 
„pipáló” lábfej maga volt a lázadás. Jakobszon ráadásul ki is mondta, hogy

rájöttem, hogy ha az antik Róma életét a klasszikus balett nyelvén akarom megje
leníteni, vagyis a római asszonyokat és rabszolgalányokat spiccen mozgatnám, a 
római férfi akat pedig piruettekkel és jeté-kkel ábrázolnám, akkor ez az ábrázolás 
hamis és természetellenes lenne. […] Határozottan elvetettem tehát az akadémi
kus klasszikus táncformát, és a mozgásmûvészethez fordultam […] Hacsaturján 
zenéje – amely […] híján van a drámai cselekmény folyamatosságának – azt su
gallta, hogy kedvezõbb megoldás lenne a balettet egymástól független képekben 
megalkotni, amelyek Spartacus életének epizódjait mutatják be, mintsem folya
matos ábrázolásban.77

Ezért aztán a jobbára összecsapások sorozatából álló mûvet Jakobszon úgy 
oldotta meg, hogy „élõképek sorával mutatja be a harcokat. A hadseregek 
hõsi csoportokba rendezõdnek, a fény kialszik, és amikor újból megvilágo
sodik a színpad, a katonák már másképp csoportosulnak. […] e tablók nem 
csak megszakítják a cselekmény folyamatát, hanem a mozgás területérõl más 
síkra viszik át.”78

Jakobszon tehetségének igazi terepe azonban nem az egész estés balett 
volt – bár hivatalos elismerést kizárólag ezektõl lehetett remélni –, hanem a 
miniatûr. E kis forma lehetõségei egész pályáján foglalkoztatták. A húszas 
években még minden koreográfus alkotott ebben az egyéni invenciót, tömör
séget és arányosságot megkövetelõ formában, a harmincas évektõl azonban 
e rövid, önálló koncertszámok teljesen eltûntek, helyüket a klasszikus és új 
mûvek részleteibõl kialakított balettkoncertek foglalták el. Jakobszon viszont 
folyamatosan kísérletezett, feszegette a mûfaj határait, hogy kitörjön a boldog 
ifjú pár, illetve a népies zsánerjelenet szokványos sablonjaiból. A szabad tánc 
kifejezõ gesztusait használta fel az olyan miniatûrjeiben, mint a melodrámák 
hangján megfogalmazott A vak lány (Szlepaja, 1941) vagy a jellegzetes tár
sadalmi típust karikírozó Talpnyaló (Podhalim, 1958). E miniatûrök elõképe 
Lopuhov elvetélt Csavar címû balettjének fi gurái lehettek, míg Jakobszon 
önálló leleménye volt a romantikus balett esszenciáját néhány percbe sûrítõ 
Taglioni szárnyalása (Poljot Talioni, 1970), valamint a mozgásvilágában és 
szcenírozásában is az eredetit kiforgató A haldokló hattyú. Jakobszon leg- 
jelentõsebb miniatûrjeit a képzõmûvészet ihlette: a fõpróba után betiltott 
Zsidó menyegzõ (Evrejszkij szvadba, 1949) Chagall világát teremtette újjá, a 
Triptichon Rodin témáira (1958) pedig a szobrász alkotásai alapján született. 
Ez a három önálló kettõs egy szerelmespár élettörténetét felvillantó novella
füzérként is értelmezhetõ: az elsõ tételben



az ifjú kergeti a lányt, aki hol megáll, hol megint elfut, visszaretten a fi ú gyen
géd sé gétõl, majd zavartan élvezi a vonzalmat. […] az Örök tavasz […] közel áll 
Duncan tavaszi rögtönzéseihez, ahol virágszedés és madárdal szerepel. […] 
A ciklus második miniatûrje a Csók. […] Jakobszon ezt az epizódot az érzések 
zenitjeként értelmezi. […] A ciklust záró harmadik miniatûr, az Örök bálvány 
az utolsó szerelemrõl szól, ami után már nincs és nem is lehet helye más érzés- 
nek.79

E koreográfi a legfõbb érdeme ismét a tánc kifejezõ erejében rejlett: „A balett 
teljes szókincsét alávetette egyetlen dolognak – a test legnagyobb expresszi
vitásának, mert úgy érezte, hogy ez képes kifejezésre juttatni minden emoci
onális árnyalatot.”80 A Triptichon kritikai fogadtatása mereven elutasító volt, 
mert „erkölcstelen, romboló hatással van a szovjet ifjúságra: a táncosok a 
pas de deux-kben nyilvánosan szeretkeznek!”81 A táncosok zöme ugyancsak 
elutasította Jakobszon megközelítésmódját, hiszen „hozzászoktak a standard 
klasszikusokhoz, és kényelmetlenül érezték magukat az õ kicsavart, expresz- 
szíven kiélezett pózaiban. Sõt, Jakobszon azt is megkívánta, hogy telíteni kell 
e pózokat érzelmi tartalommal.”82

Jakobszon 1959-re jutott el oda, hogy a Kirovban egy teljes önálló esttel 
jelentkezhetett. Ezt a Koreográfi ai miniatûrök címû programot egy évre rá 
fi lmre vették, s ez a fi lm 1961-ben, Párizsban díjat nyert, így ez lett az egyet
len (nemzetközi) elismerés egész pályáján. Az otthoni közvélekedés viszont a 
csúnya és a torz jelzõkkel illette Jakobszonnak a kánontól eltérõ mozgásvilá
gát. Õ azonban mindig talált olyan lelkes és bátor fi atalokat, akik a közös al
kotói munka öröméért cserébe, klasszikus képzettségû táncosként is vállalták 
e „csúnya” pózokat, a befelé fordított vagy paralel lábmunkát, a mezítlábas- 
ságot, s ezzel a deviánsokat sújtó megbélyegzést. (Egy ismeretlen még 1967- 
ben is telefonon fi gyelmeztette a késõi Jakobszon -balettek ifjú fõszereplõjét, 
Natalia Makarovát, „hogy ne táncolja el többé Jakobszon Tovatûnõ szépség 
[Uletájusaja Kraszotá] címû balettjét, 'vegye fi gyelembe pályafutását'.”83) 
Jakobszon ugyanis a hatvanas években – amikortól, ha lassan is, de kezdett 
megváltozni a korábbi monolit balettélet – még két nagyobb szabású mûvet 
komponált a Kirov számára. A három felvonásos Poloskában (Klop, 1962) 
Jakobszon a saját környezetébõl ismert, hangosan önelégült és harcosan tu
datlan típusokat akarta Majakovszkijra hivatkozva kifi gurázni. A színpadon 
megjelent a költõ alakja is, de nem a szobrokba merevített vagy a verseit dör
gedelmesen elõadó hérosz, hanem „a vadóc, vidám, bizalommal teli, merész, 
gorombáskodó és a leggyöngédebb lírikus.”84 A balett fi guráit aztán a költõ 
mintegy a nézõk szeme láttára fogalmazta meg:



Majakovszkij 'megmutatja' a mozdulatokat a katonáknak, a matrózoknak, a vö
röskatonáknak, a neppereknek – teremtõ képzelete szinte láthatóvá válik. Meg
jelenik például Zója Berjozkina: még nem szereplõ, csak vázlat. Majakovszkij 
– utánozva a lányos járást – tesz néhány lépést, megáll, megigazítja a ruháját, a 
frizuráját. […] Zója engedelmesen követi, ismétli a mozdulatokat, majd fokoza
tosan egyéniesíti.85

Jakobszon jeleneteinek sorából kiemelkedett a Gulliver és a liliputiak címû 
epizód, amelyben Jakobszon egy korábbi ötletét dolgozta át:

a felnõtt vöröskatonával szembeállítja a mulatságos gyermekfi gurákat a gyáros, 
a bankár, a tiszt jelmezébe öltöztetve, kiemelve mindegyiken egy-egy nemzeti 
vonást is. Az ellenség fenyegeti a vöröskatonát, de mindez nyomorúságosnak 
és komolytalannak tûnik. A vöröskatona mindegyiküket egy kézzel fel tudja 
emelni, annyival erõsebb, nagyobb, stabilabb náluk. A körötte nyüzsgõ ellenség 
rohamait szúnyogcsípéseknek érzi. Úgy is tekint le rájuk: lehajol, lábai széles 
terpeszben, mint Gulliver a gyermekkorunkból ismerõs könyv borítóján, s mint 
a vöröskatona Majakovszkij számos ROSZTA-ablakának egyikén.86

Az iszákos, falánk, közömbös és törtetõ fi gurák láttán nem hördült fel a saj
tó, hiszen a „kispolgárt” lehetett gúnyolni. Ekkor már afelett is elsiklottak, 
hogy Zója belépõjében a divatos nyugati társastáncok – mint a twist és a rock 
– mozgásai tûntek fel, vagy hogy Jakobszon a hagyomány legszentebb helye
ként számon tartott Kirov színpadára behozott

egy hatalmas nászi ágyat, selyempaplannal, és ezen az ágyon azután a hozzám 
[értsd: a Zóját táncoló Makarovához – F.L.] hûtlen férfi és új nõje úgy vonaglott 
a szerelmi kettõsben, mintha óriási rovarok lennének. Ugyancsak merész volt az 
esküvõi jelenet a sok borosüveggel, cigarettacsikkel, a virágokkal, azzal, ahogy 
a mulatozók kövér feneke rángatózott a foxtrott hangjaira, majd az erõltetetten 
ünnepélyes felvonuláskor. Rabelais-i humora volt, éles és metszõ.87

Jakobszon mindig elemében volt, ha szatírát komponálhatott, ám egyik leg
utolsó mûve a tragikus hangvételû Tizenketten (Dvenadcaty) volt. A kore
ográfus Blok versének színpadra állításakor (1964) a tizenkét képbõl álló 
tánckölteménnyel az Októberi Forradalomnak kívánt emléket állítani, ám 
megközelítésmódja tökéletesen eltért a szokványos patetikus ábrázolástól. 
Jakobszon egyrészt deheroizálta a forradalmárokat, másrészt a forradalmár
apostolok vezetõjét félreismerhetetlenül Krisztusként ábrázolta. De az õ for
radalmárai



egy félig-meddig kubista háttér elõtt mintha egy mély szakadékba ugranának az 
'Antikrisztus' irányába. […] a tizenkét katona nem azzal az öntudatos lépésmód
dal haladt a jövõ felé, amely a forradalom katonáihoz illik, hanem olymódon, 
mintha vörös rovarok lennének, amelyek elõmásznak egy hasadékból, ahonnan 
vakító, bíborszínû fény árad, a világégés izzása. És háttal álltak a közönségnek, 
és szelíden néztek a jövõbe.88

A szakmai véleményeknek álcázott cenzúra nyomására Jakobszon elhagy
ta a keresztre-feszítésre és keresztrõl-levételre utaló megoldásokat, valamint 
megváltoztatta a balett utolsó képét. Az új befejezésben „tizenhárom vörös
gárdista, sarkától a feje búbjáig vörös trikóanyagba burkolva, vígan masíro
zott egy sárga korong, a színpad háttere felé.”89

Jakobszonnak csak élete végén, 1970-ben nyílt módja arra, hogy a Kirovtól 
független együttest alapítson Koreográfi ai Minitûrök néven. Bár ebben a kis 
társulatban végre szabadabban folytathatta kísérleteit, azt már nem érte meg, 
hogy együttese saját játszóhelyet és állami fenntartást kapjon.

A magyar balettélet

A magyar balettkultúra a XX. század közepéig egyetlen helyszínre szorít
kozott, a Magyar Királyi, majd 1945 után Állami Operaházra. Az 1884 óta 
a fõvárosban mûködõ balettegyüttest a húszas évekig szoros szálak fûzték a 
mintájául szolgáló bécsi Operaház társulatához. A budapesti repertoár követte 
a bécsi sikereket, bár idõrõl-idõre nemzeti tárgyú, cigányromantikával átszõtt 
balettek is helyet kaptak a mûsorrendben. A magyar társulathoz a vezetõ ba
lettmesterek is Bécsbõl érkeztek, s közülük Nicola Guerra volt az elsõ, aki 
kiváló táncosokat – mint Nirschy Emília, Pallay Anna, Brada Ede és Nádasi 
Ferenc – nevelt. Pedagógusként – Cecchettihez hasonlóan – a legmagasabb 
technikai nívót adó, Blasis nevéhez kötõdõ olasz iskolát képviselte, alkotó
ként azonban csak látványos divertissement-okat komponált. A meglehetõsen 
áporodott magyar balettvilág elõször 1912 tavaszán, majd telén találkozott 
az Orosz Balettel, s az õ korszerû balett programjuk hatására az Operaház 
fõrendezõje, Hevesi Sándor azonnal modernizálni próbálta a repertoárt: már 
1913/14-ben Bródy Sándor szövegére bemutatták a Prométheusz címû balettet, 
Hevesi saját szövegeire és rendezésében pedig a Fokin -egyfelvonásosok ihle
tésére született Ámor játékai és a Téli álom címû baletteket. Guerra azonban 
nem tudott elszakadni a régi sablonoktól, míg a következõ balettmestertõl, 
Zõbisch Ottótól inkább remélni lehetett a repertoár korszerûsítését, hiszen 
õ járatos volt a Dalcroze-ritmikában. Ám Zõbisch (?-1935) sem tudott meg- 



felelni legfontosabb feladatának, az elsõ olyan nemzeti táncjáték színre ál
lításának, amelynek zeneszerzõje kortárs mûvész volt. Holott Bartók Béla 
A fából faragott királyfi címû balettjének 1917-es õsbemutatójára – hasonlóan 
az Orosz Balett premierjeihez – olyan mûvészek szövetkeztek, mint a dísz
leteket és jelmezeket tervezõ Bánffy Miklós, az érthetetlennek tartott zene 
interpretálását is vállaló karmester, Egisto Tango, és a szöveget író és a darab 
rendezését is vállaló Balázs Béla. Zõbisch az eltáncolhatónak tartott csoport
jeleneteket komponálta meg, Balázs pedig az akciókat kifejezõ mozdulatokat 
állította be, miközben a Tündér jelmeze és mozgása Fuller szerpentintáncát 
idézte fel. E szétfutó megoldásokat semmiféle kohézió nem tartotta össze, így 
a balett nem is hozhatott áttörést. Zõbisch megpróbálkozott még az Orosz 
Balett útjának követésével is, amikor 1919-ben saját változatában betanította 
A rózsa lelkét, ám ennek nem lett késõbb folytatása.

A húszas évektõl kezdve, Magyarország önállósulásával párhuzamosan, a 
nemzeti repertoár kialakítására került a hangsúly. Ettõl kezdve olyan ma
gyaros balettek kerültek színre, amelyekben – a kor fõ szellemi áramlatának 
megfelelõen – egy idealizált nemzeti múlt kelt életre. A szövegkönyvek job
bára csak ürügyet szolgáltattak a változatos divertissement-okra, a zeneiparo
sok a reformkori palotás–verbunkos–csárdás ideálokhoz nyúltak vissza, az 
új balettmester, Brada Ede (1879-1955) pedig – alkalmazkodva szöveg és 
zene édes-bús hangulataihoz és magyaros jellegéhez – szokványos karakter
táncokat komponált. Brada, aki még 1902-ben Guerrával együtt érkezett a 
társulathoz, a táncok betanítójaként szerepelt a színlapokon, híven tükrözve 
azt az elképzelést, hogy a balettmester nem egyenrangú alkotója a mûveknek, 
hiszen feladata csupán a már meglévõ és ismert táncanyag elrendezése a 
mese és a zene követelményei szerint. Brada két magyaros darabja közül a 
Mályvácska királykisasszony (1921) a standard mesebalettek megmagyarított 
változata volt. A balett hõse Palkó, az egyszerû parasztlegény, aki csárdásá
val legyõzi a királykisasszony kezéért versengõ – olasz, japán, spanyol, tót – 
princeket. Riválisa, a sárkányherceg azonban tovább ármánykodik, így a go
nosz tündérbirodalom látványos csodavilága is bõ teret kapott a balettben, 
míg a záró esküvõi ünnepség ismét visszatért a magyaros környezetbe, így 
a menyasszonytánc mellett sor kerülhetett egy aratótáncra is. Az Árgyirus 
királyfi (1924) sem jutott tovább az ismert balettpanelek – udvari ünnepség, 
vendégség a víz alatti palotában, ünnepség tündérországban – összeilleszté
sén, míg a magyaros jelleget ezúttal a meseválasztás mellett az aranyalmafát 
õrzõ táltosok áldozati tánca biztosította. E balettek népszerûek voltak, mert 
az operába járók reprezentációs és szórakozási igényeit, valamint társadal
mi-nemzeti identitásának megerõsítését egyaránt szolgálták, méghozzá néha 
kimondottan káprázatos keretben.



Radnai Miklós, aki 1925 és '35 között igazgatta a társulatot, a balett korsze- 
rûsítését és a magyar nemzeti repertoár bõvítését egyszerre tartotta legfonto
sabb céljának. Az Orosz Balett repertoárjának honosítására tett elsõ kísérlete 
során azonban kiderült, hogy Brada képtelen alkalmazkodni a Petruska zenei 
követelményeihez, hiszen nem tudott elszakadni a zárt számok kompozíciós 
sémájától. Balettje (1926) tetszetõs, de szentimentális maradt, mert nem ér
tette meg a muzsika sablonokat kigúnyoló világát. Az Orosz Balett 1927-es, 
harmadik vendégjátéka láttán Radnai végleg lemondott arról, hogy Bradára 
bízza a repertoár korszerûsítését. Inkább leszerzõdtette a Gyagilev-együttes 
volt táncosát, Albert Gaubiert A háromszögletû kalap (1928) színrevitelére. 
A lengyel karaktertáncos adaptációja óriási sikert aratott, mert a hazai be
mutató egyenrangúnak tûnt az eredeti produkcióival. Gaubiert a magyar ba
lett megmentõjeként ünnepelte a sajtó, ám Radnai felbontotta a szerzõdését, 
mert a Molnár szerepét táncoló Gaubier a csak cipõvel kivert ritmusra járt 
farruca szólót a közönség ovációja miatt megismételte. Radnai szerint ez a 
ráadás az orfeumok világának betörését jelentette a nemzeti reprezentáció 
falai közé, amit megengedhetetlennek ítélt.

Így újból a nemzetközi táncvilágból, Berlinbõl hozott koreográfust a 
Seherezádé (1930) színre állításához. A baletthez új szöveget íratott, a dísz
let megoldása is eredeti volt, mert Oláh Gusztáv egymás mögött magaso
dó platókon helyezte el a csoportokat, amivel lenyûgözõ térélményt keltett. 
Rudolf Kölling (1904-1970) nem a Fokin- féle egzotikus karaktertáncokat 
ismételte meg balettjében, mert úgy vélte, csak a modern tánc fejezheti ki a 
vágy és a fájdalom olyan végzetes érzéseit, amelyekrõl ez a balett valójában 
szól. Koreográfi áját azonban bujának, tehát varietébe illõnek érezte a korabeli 
kritika és a színház vezetése, míg a közönség mámorosan ünnepelte a látvány 
gyönyörûségéért, hiszen a háború utáni ínséges idõkben a Goldberger gyár 
biztosította selymek lélegzetelállító színorgiát adtak.

Jan Cieplinski

Radnai következõ választása egy lengyel koreográfusra esett, aki Pavlova és 
Gyagilev társulatában is táncolt, 1927-tõl pedig a stockholmi Királyi Opera
ház állandó koreográfusa lett. Jan Cieplinski (1900-1972) megbízása Weiner 
Leó egyfelvonásos táncjátékának színre állítására szólt. A Csongor és Tünde 
(1930) muzsikája eredetileg kísérõzenének készült, Radnai azonban balett 
szövegkönyvet íratott hozzá, amelybõl óhatatlanul elveszett Vörösmarty po- 
ézise és fi lozófi ája, mert fi gyelembe véve a balett-narráció korlátait „a témát 
egyedül a jó és a gonosz mesebeli harcára redukálta, melynek végén, hiszen 



mesérõl van szó, természetesen a jó gyõzedelmeskedik. Nagy síkokban kör
vonalazta a tartalmat, mint ahogyan a díszletek is csak nagy síkokat adnak, 
hogy ezeken belül a zene és a tánc fejezze ki a maga stilizált nyelvén az éle- 
tet.”90 A produkció mégis az Orosz Balett újításaira emlékeztette a nézõket, 
mert Oláh néhány lendületes vonalból álló, ívelt színpada, a horizontra vetí
tett háttér, Márkus László rendezése, a pergõ jelenetezés, a szenvedélyes és 
féktelen mozdulatok, a zenei szólamok tükrözõdése a koreográfi ában, mind
mind megfelelt a korszerû balettrõl kialakult elképzeléseknek.

Cieplinskiben végre megtalálta Radnai a magyar balett régen várt megújí- 
tóját, így három évre leszerzõdtette õt. Cieplinski balettmesterként korábban 
ismeretlen munkafegyelmet vezetett be az együttesben, amelynek eredmé
nyeként a fi atal táncosok – Vécsey Elvira, Szalay Karola, Bordy Bella, Vera 
Ilona, Csányi László, Zsedényi Károly, Sallay Zoltán – hamarosan megfe
leltek a gyarapodó repertoárnak. Cieplinski magyar tárgyú darabjai közül 
az Árva Józsi három csodája (1933) mûfaji kísérlet volt. A balett egy székely 
népmesét dolgozott fel, a cselekményt Kósa György hol vokális, hol inst
rumentális muzsikával bontotta ki, a koreográfus pedig felváltva tánccal és 
némajátékkal bonyolította le a színpadi akciókat. Olyan összetett, egyszerre 
énekes és táncos színpadi alkotás született, amely követte Sztravinszkij és De 
Falla korabeli újítását. A mesejátékban a szerzõk elosztották a mesét

a különféle mûformák között: a drámai mozgalmasságot a 'pantomim', az il
lusztratív mozzanatokat a 'látványos balett' hatáskörébe utalták, az elvontabb 
elemeket pedig ('a sajátos epikát' és minden egyebet, amivel nem boldogulhatott 
sem pantomim, sem balett) oratórium-operákba illõ szólóénekesek, tercettek és 
kórusok szerepeltetésével oldották meg. Amit így pompás színpadi érzékkel fel
osztottak, azt aztán újra összerakták, egybeszõtték, ugyancsak pompás színpadi 
érzékkel, bár nem annyira a színpadi írónak, mint inkább a színpadi rendezõnek 
szellemében.91

A darab szcenikai és rendezõi változatosságának árnyékában Cieplinskire a 
mesei fordulatok illusztrálása maradt, amit õ jellegzetesen szögletes és akro
batikus mozgáselemekkel valósított meg.

Radnai egy nagyszabású, nemzetközi kisugárzású, sok külföldi érdeklõdõt 
megmozgató magyar ünnepi játékok elindításáról álmodott. Ehhez azonban 
nem kortárs zeneszerzõk mûveit kívánta társítani, hanem Liszt Ferenc mu
zsikáit, így kreálva Budapestbõl Liszt városát, a magyaros balettekkel pedig 
mintegy „pótolva” az életmûbõl hiányzó színpadi mûveket. Úgy gondolta, 
nagy hatást gyakorolnának a nézõkre „a Liszt-rapszódiákra írott magyar jel
lemképek, néma táncjelenetek, színes, hamisítatlan népviseletben, a szüret, 



az aratás, a búcsú, a lakodalom, a vásár, az alföldi hangulatok […] A most 
aprópénzre felváltott magyar zene és a már-már veszendõbe menõ magyar 
tánc, magyar viselet, olyan érték lehet a kezünkben, amelyért csak le kell 
hajolni.”92 E koncepció alapján készült el az elsõ reprezentatív nemzeti ba
lett, a Magyar ábrándok (1933), amely három különbözõ helyszínre vezette a 
nézõt: egy vidám, Balaton melletti szüreti mulatságba, egy káprázatos matyó 
lakodalomba és egy vásárba. A három önálló kis történetbõl az elsõ úrfi ak és 
kisasszonyok vidám szerelmi perlekedését adta, a másodikban viszont egy 
tragédiába forduló menyegzõt láthattak a nézõk, míg végül egy ábrándos ci
gánylány és egy megelevenedett mézeskalács huszár idillje zárta a mûvet.

Cieplinski balettje frenetikus sikert aratott, a sajtóban azonban fellángolt 
a vita, milyennek is kellene lennie egy korszerû nemzeti balettnek. A balett 
rendezõje szerint a mû azért korszerû, mert végre „[n]em tánciskolai szalon
csárdások és körmagyarok: balett, mely úgy viszonylik az õsi táncelemekhez, 
mint Bartók, vagy a Kodály zenekari feldolgozása a feltárt zenei emlékekhez. 
Magyar balett, olyan értelemben, ahogy az orosz balett orosz. Népiesség a 
legmagyarabb kultúra kifejezõdésében.”93 A koreográfi ában felhasznált tán
cokkal kapcsolatban a legfontosabb vitapont az volt: milyen forrásokból me
ríthet egy balettalkotó, ha nemzeti tárgyat állít színpadra. Cieplinski a kor 
lehetõségei és igényei szerint a legalaposabban tájékozódott, hiszen tapaszta
latot, élményt és motívumot gyûjteni vidékre utazott.

Cieplinskitõl a nemzeti balett megteremtése mellett az Orosz és Svéd Ba
lett repertoárdarabjainak átfogalmazását is igényelte a színház. A József le
gendája – bár Richard Strauss zenéje rendkívül megnehezíti a koreográfusok 
munkáját, mert a muzsika hatalmas zenei tömbökbõl épül, és inkább lírai, 
semmint drámai karakterû – Cieplinski egyik legnagyobb sikere lett (1934). 
Az erotikát sem nélkülözõ nõi táncok, a szenvedélyes Putifárné és az ártatlan 
József táncmonológja, a bokszolók stilizált küzdelme mind nagyszerû meg
formálást kapott. Cieplinski 1936-ban élvezetes egyfelvonásost komponált 
Börlin nyomán: a Játékdoboz (La Boite à Joujoux) életre keltett apró bábfi - 
guráival a koreográfus kifi gurázta a polgári-családi idillt, a délceg katonát, 
aki a csupa báj és mosoly leányzó kegyeiért esdekel; mélabús és könnyelmû 
riválisát, Polichinelle-t; a groteszk csatába induló ólomkatona hadsereget, va
lamint a végzetes baba-szerelem mellékszereplõit, a pásztor párost, a néger 
bohócot, a tengerészt, sõt, az elefántot is. Cieplinski átdolgozta Petipa Év
szakok (1931) címû balettjét is, ami visszhangtalan maradt, holott Cieplinski 
ezzel a balettjével nem csupán a múlthoz fordult, hanem a jelenhez, hiszen 
a kor szimfonikus balett-kísérleteihez kapcsolódott. Ahogy megfogalmazta: 
„[m]inden idegen elem, drámai cselekmény kikapcsolásával, a tiszta kore- 
ográfi a érvényesülését keresem az 'Évszakok' színpadra állításával. Ahogy 



van abszolút zene, létezik abszolút tánc is, az önmagáért való és semmifé
le más mûvészettel érintkezést nem keresõ táncmûvészet. Az volt a célom, 
hogy Glazunov zenéje ilyen táncba olvadva keresse érvényesülését a magyar 
opera színpadon.”94

A hazai nézõk azonban nem a zenében megfogalmazott hangulatok ko- 
reográfi ai megjelenítését, zene és tánc együvé olvadását értékelték a balett 
színpadon, hanem érthetõ történetet, világos cselekményt, felismerhetõ ka
raktereket vártak.

Milloss Aurél

Az operai vezetés a Németországban tevékenykedõ, de a Monarchiában szü
letett Milloss Aurélt (1906-1988) is meghívta a hosszabb együttmûködés re
ményében. Milloss a Petruska (1933) átdolgozásával debütált, s miután ezzel 
sikert aratott, megbízták egy nemzeti balett színre állításával is. A Kuruc mese 
(1935) megkoreografálását azonban mûvészi meggyõzõdése ellenére, csupán 
a hosszabb operaházi szerzõdés reményében vállalta el. A baletthez ugyanis, 
amely két Kodály-mûvet, a Marosszéki és a Galántai táncokat fogott egybe, 
Milloss kész szövegkönyvet, busongó szerelmi történetet kapott. A két önálló 
zenekari mûre erõszakolt szöveg kudarchoz vezetett, bár elsõsorban az Opera
ház által kitûzött cél bukott meg, s nem a koreográfus. A sajtó szerint „az 
oroszlánkörmök e fél feladatok mesteri megoldásából is látszanak. Millossnak 
igazán minden képessége megvan rá, hogy a magyar tánc ügyét a romanti
kus népszemlélet ködös állapotából végre a valóság világába emelje.”95 Másik 
egyfelvonásosa, a Karnevál (1935) felragyogtatta tehetségét. Fokin farsangi 
jelenetében a koreográfus ízléssel és invenciózusan tudta használni az akadé
mikus lépésanyagot, s koreográfi ája a zene hangulatának költõiségét is tükröz
te. A sajtó, összevetve e munkáját a Cieplinskinek idõnként felrótt „modern
kedéssel” – az éles, szögletes, diszharmonikus, de kifejezõ mozgásokkal –, 
azt a reményt fogalmazta meg, hogy Milloss lesz a társulat következõ és végre 
hazai balettmestere, hiszen szaktudása, rátermettsége, ízlése, nemzetközi ta
pasztalatai és ismertsége erre a posztra predesztinálta õt. Milloss 1935 telén 
Budapestre költözött, ám a váratlanul elhunyt Radnai helyébe lépõ Márkus 
László nem tartott igényt a munkájára.



Harangozó Gyula

Márkus elsõ évadjában az 1934-tõl elszerzõdött Cieplinski vendégként visz- 
szatért. A társulat fi atal karaktertáncosa, Harangozó Gyula (1908-1974) 
azonban, akit jó mozgású statisztából Gaubier fedezett fel a balett számára, 
1936 nyarán ösztöndíjjal Londonba utazott, s ott megismerkedett Massine - 
nal, aki szerzõdést ajánlott neki a Monte-Carló-i Orosz Baletthez. Fellelke
sülve Harangozó magyaros táncaitól, a nyár végén el is látogatott Budapestre, 
ahol elbûvölték õt az eredeti szokásaikat és táncaikat színpadon reprodukáló 
paraszt táncosok elõadásai, s ezzel nem kis riadalmat keltett a hazai sajtóban, 
mert azt feltételezték, hogy „elorozza” majd a magyar alkotók elõl a magyar 
balett dicsõségét. Márkus ekkor koreográfusi ajánlatot tett Harangozónak, 
s így született elsõ balettje, a Csárdajelenet (1936). Harangozó ebben a há
rom képbõl álló balettben a magyar identitásról szõtt ábrándokat rendezte 
ragyogóan feldíszített operaházi keretbe. Harangozó balettje hasonló min
tára született, mint elõdeié: Hubay hegedûre írt muzsikáját Kenessey Jenõ 
hangszerelte. A nótákhoz Lányi Viktor illesztett szöveget a cigányprímás 
után sóvár gó szép Cigánylányról és vetélytársáról, a tûzrõl pattant Csaplá
rosnéról, a körülötte legyeskedõ Lócsiszárról, valamint a csaplárosné igazi 
szerelmérõl, a daliás Csendbiztosról. A cselekmény helyszínei is sablonosak 
voltak: festõi cigánytábor és vidám, nyüzsgõ – a kor vezetõ álnépies toposza, 
az – aratóünnepre készülõdõ csárda.

Harangozó egyszerû cselekményû, eleven és változatos fi gurákat felvonul
tató karakterbalettjének – amelyhez nemzeti táncmotívumokat a paraszt tán
cosok Gyöngyösbokrétás elõadásain lesett el – olyan átütõ sikere lett, hogy 
kinevezték õt a balettegyüttes élére. Amikor aztán az Operaház az Igor herceg 
bemutatását tervezte, már nem csak magyaros balettek specialistájaként mu
tatkozhatott meg. Az általa komponált Polovec táncok (1938) operán belül és 
önállóan is vetekedett Fokin eredetijével. „A 'poloveci táncok' barbár õsereje 
szervesen belekapcsolódik magába a drámába. Nem b e t é t, hanem úgy hat 
ránk, mint egy felvonás hatalmasan fölépített fi náléja”96 – lelkesedett a mûért 
a sajtó. A táncszvitben Harangozó megteremtette azt az egyszerre barbár 
és orientálisan érzéki hangulatot, amely a világháború elõtti Orosz Balettet 
jellemezte. Harangozóra azonban a Svéd Balett repertoárja is hatott. Errõl 
tanúskodik A korsó (1941) címû balettje, amelyben mulatságos fi gurákat és 
friss karaktertáncokat komponált. A komédiázó tehetségû fi atal táncos ko- 
reográfusi példaképe azonban Massine volt. Így született a Francia saláta 
(Salade) is, amely fõként színészi adottságokat és komédiázó kedvet köve
telt, hiszen a darabban – a commedia dell'arte hagyományt felelevenítve – a 
szerelemtõl különösen találékonnyá lett fi atalok cselt-cselre halmozva jártak 



túl az öregek eszén, hogy egymáséi lehessenek. Az 1938-as egyfelvonásos mû 
komikus jeleneteiben Harangozó olyan ügyesen és szellemesen elegyítette a 
táncos és színészi megoldásokat, s osztotta meg a cselekményt az énekesek és 
a játszók között, hogy elbûvölte a közönséget. Milhaud neoklasszicista muzsi
kája sem tagadta, hanem mulatságosan kiforgatta a múltat, és a koreográfi a 
is hol paródiáját adta a gavotte, a menüett, a tangó és a rumba jellegzetessé
geinek, hol pedig a táncosok felnagyított gesztusaival az operai játékmódot 
karikírozta.

Harangozó minden balettjébõl sugárzott az életöröm, a vidámság, ezért 
volt váratlan a Rómeó és Júlia (1939) színre állítása. Ez a szerelmi történet és 
Csajkovszkij muzsikája másfajta mozgásvilágot követelt, mint amiben eddig 
otthonosan mozgott. A táncköltemény mégis sikeres lett, s ebben döntõ sze
repet játszott az a fi atal elõadómûvész generáció, amelynek képzését 1937 óta 
Nádasi Ferenc vette át az Operaházban. Nádasi a Cecchetti -féle olasz isko
la legjobb hagyományait követve alakította ki pedagógiai metódusát. Olyan 
nagyszerû technikájú és briliáns forgáskészségû táncosokat nevelt a társulat 
számára – mint Csinády Dóra, Vera Ilona, Lakatos Gabriella, Pásztor Vera, 
Patócs Kató , Szarvas Janina , Tatár György –, akik a repertoár zömét adó ka
raktertáncokban remekeltek. A Rómeó és Júlia nagy vitát váltott ki a sajtóban, 
az irodalmi ihletésû táncdráma lehetõségérõl, az akadémikus lépésanyag és 
a színészi eszközök kifejezési határairól, illetve szélesítésérõl. Harangozó azt 
vallotta, hogy a mozdulat gazdag képzelettársításra adhat alkalmat, ha a kife
jezésben az egész test vesz részt, ezért olyan táncokat komponált, amelyekben 
– Fokin reformjai alapján – a test egésze, a tánclépés, a mimika és a gesztus 
együtt vált a drámai kifejezés eszközévé. A veronai szerelmesek tragikus sze
relmét keretes történetként állította színpadra: az elõ- és utójátékban árnyként 
bukkant fel a két halott fi atal az örökösen viszálykodó család tagjai között. 
A tömören és feszesen kibomló hat további epizódból az erkély-jelenet kavart 
még vihart, hiszen ebben újdonságként hatott a szabályos pas de deux során 
eltáncolt szerelmi vallomás, és ehhez Júlia lejövetele az erkélyrõl a kertbe.

A balett modernizálásának hívei azonban nagyra értékelték Harangozó 
mûfaji, táncnyelvi és dramaturgiai újításait, s úgy látták, hogy ezzel az egy fel
v onásossal olyan csúcsra jutott a magyar balett, amellyel kiléphet a nemzet
közi tánc-szcénába. A külföldi színházak azonban a magyaros – ci gány zenés 
és csárdásos – koloritot várták az operaházi balettõl, így a vendégj áté kokon 
továbbra is e magyaros balettek arattak sikereket. Harangozó következõ 
karakterbalettje, a Nílusi legenda (1940) ismét adaptáció volt. Fokin Kleopát
ráját idézte fel, s ezúttal a szemet kápráztató kiállítás, Fülöp Zoltán idõnként 
mozgó háttere, és a pompázatos jelmezek bûvölték el a nézõket. Harango
zó egyfajta történeti stilizáció alapján igyekezett megtartani a mozgások 



síkszerûségét, a téma erotikussága, a bacchanália jelenet megoldásai azonban 
– mint a földön egymáson hempergõ testek – megint túl merésznek tûntek az 
operaszínpadon, ezért felháborodást keltettek. E balett kapcsán nem lehetett 
többé megkerülni a kérdést, amelyet a korabeli zenekritikusok legjobbjai évek 
óta újból és újból feltettek: „Te szegény Bartók Béla, akinek 'A csodálatos 
mandarin'-ja nyers erotikuma miatt nem kerülhet elõadásra! Miért nem zené- 
sítetted meg ezt a perceken belül egyik férfi ölelésébõl a másikba tántorgó hisz- 
térikát? Bezzeg most nem lenne gondod az elõadhatóság problémáira…”97

A csodálatos mandarin

Bartók táncszínpadi mûvei közül ugyanis a harmincas években egyedül 
A fából faragott királyfi (1935) kapott helyet a repertoárban, Cieplinski át
dolgozásában. A koreográfus az egész mûvet bábjáték-szerû, erõsen ritmi- 
zált és stilizált, szögletes mozgásokkal állította színpadra. Egy kritikus sze
rint Cieplinski a legjobb megoldást választotta, amikor meg sem próbálta 
illusztrálni a zenét, hanem élesen különválasztotta a hangzást és a látványt, 
utóbbiban mintegy a muzsika stilizált és kicsinyített képét adva. „Ezt a sti
lizált színpadot Cieplinski rendkívül ízlésesen szabta hozzá a Bartók-stílus 
formai karakteréhez, és minden mozdulatot szinte óramûszerû pontossággal 
egyeztetett össze a zene melodikus-ritmikus rugóival. Csupa invenció, csupa 
fantázia ez a gazdagságában és egységességében egyaránt elsõrendû koreog- 
ráfi a.”98 Négy év múlva Harangozó vitte színre a balettet, és az õ magyaros 
felfogásában – ellentétben Cieplinski expresszionista változatával – a király
kisasszony tüllszoknyás székely ruhában pompázott. A balett végét Oláh 
szcenikailag egyenesen egy mítikus táltos paripával oldotta meg, amelyen az 
egymásra talált szerelmesek átugrattak az aranyfényben ragyogó palotába. 
Viszont Harangozó oldotta meg elsõként mozgásban is a királyfi másának 
kifaragását és a groteszk fabáb táncát.

A csodálatos mandarin azonban a maga zenei expresszionizmusával, kortárs, 
nagyvárosi környezetével és fõhõseivel egyáltalán nem kapott teret az Ope
raház színpadán, holott Bartók is pantomimként határozta meg a mûfaját. 
A húszas és harmincas években a pantomim – vagy némajáték – megjelölés 
az operaházi nyelvhasználatban olyan tárgyak vagy zenék feldolgozásának 
kísérleteit jelölte, amelyekhez alkalmatlannak ítélték a balett stilizált mozgás
készletét és sztereotip mimikai világát. E némajátékokban a drámai kifeje
zésre került a hangsúly, így az elõadók táncos teljesítménye háttérbe szorult 
a színészi játék mögött. E mûfaj a tánc és a színház határterületén állt, ezért 
A cso dálatos mandarin színpadra állítását Bartók is a színésznõ-mozgásmûvész 



Galafrés Elzától várta. (Radnai 1926-ban, amikor elõször tervezte a Manda
rin operaházi bemutatóját, a fõszerepek alakítóiként színészekre, Bajor Gizire 
és Csortos Gyulára gondolt.) A Kölnben megtartott – és ugyancsak színházi 
rendezõ s nem koreográfus által színre vitt – õsbemutató botránya nyomán 
azonban egyre halasztódott a budapesti premier, mert a német sajtó zöme 
Lengyel Menyhért librettóját közönségesnek és perverznek, a zenét harsány 
és érthetetlen, atonális zörejnek tartotta, az expresszionista színpadi meg
valósítást pedig hevesen elutasította. Budapesten 1931-ben mégis kitûzték 
a darabot, hiszen ekkor volt Bartók ötvenedik születésnapja, s az Operaház 
ezzel akarta ünnepelni a világhírû magyar komponistát.

A kiplakátozott premier azonban elmaradt, mert a fõpróba elõtt és után 
az egyházi és világi hatóságok – nem nyíltan, de hathatósan – közbeléptek. 
Figyelmeztették Radnait: ha mégis megtörténik a bemutató, annak súlyos 
következményei lesznek. A nyilvánossághoz mindebbõl annyi jutott el, hogy 
a Lányt alakító Szalay Karola nagy hirtelen gyógyüdülésre szorult. A tisztes 
polgári erkölcs védelmére hivatkozva tehát lesöpörték ezt a „szajhadarabot” 
a színpadról, pedig a Mandarint rendezõ Márkus, félve a botránytól, át
íratta a librettót. A találkahelyet felváltotta egy elhagyatott, külvárosi park, 
a Lány – piros harangszoknyában és fekete lakkcipõben adva a francia ko- 
kottot – és az Apacsok egyazon rablóbanda tagjainak tûntek, a Mandarin 
pedig pók- vagy inkább gólemszerû, különös és ugyancsak brutális lény lett. 
A pantomim – amelynek táncrészeit a konzervatív Bradára bízták – rém
történetté egyszerûsítését maga Bartók is ellenezte, így a bemutató évekre 
elhalasztódott.

A mû kálváriája ezekben az években majdhogynem törvényszerû volt, 
mert a Mandarin a tánctörténet legelsõ olyan mûve, amelyik egyszerre tette 
a történet idejévé és közegévé a jelent, a nézõkkel egykorú mát, a XX. szá
zadi nagyváros félelmetes és embertelen miliõjét, valamint az európai kul
túra egyik tabuját, az elsöprõ hatalmú testi-szerelmi vágyat. Ilyen messzire 
a balettszínpad konvencióitól nemhogy a magyar balett, hanem a korszerû 
balettel azonos Orosz Balett sem merészkedett. A kortárs nagyváros témá
ja – kivéve a Jeux teniszezõit és a kacéran fl örtölõ aranyifjak Nijinska- féle 
mondain világát – és a polgárság „alatti” hõsök legfeljebb a korabeli modern 
tánc színpadokon – és a határokon soha át nem jutó szovjet avantgárdban –, 
jelesül Joossnál jelentek meg hamarosan. A konzervatív Operaház nem lehe
tett alkalmas közeg Bartók egyfelvonásosának színpadi interpretációjához, a 
saját magánstúdiójában tevékenykedõ Milloss azonban 1936-ban – Bartók
kal konzultálva – hozzáfogott a Mandarin megkoreografálásához. Milloss 
elsõként képviselte azt az elgondolást, hogy a librettót is füllel, azaz a zene 
felõl kell olvasni.



Õ abban látta a mû színre állításának kulcsát, hogy a koreográfusnak nem 
szabad leragadnia a mû anekdotikus és hátborzongató rétegénél, és akkor a 
partitúrából, ebbõl a félelmetesen tiszta szerkezetû muzsikából kihallja azt az 
éthoszt, ami a páthoszból születik. E megközelítés révén Milloss képes volt a 
tánc nyelvén interpretálni A csodálatos mandarint – 1942-ben és Milánóban. 
Miután ugyanis az Operaház nem tartott igényt a munkáira, Olaszországba 
szerzõdött. Szinte ugyanekkor, tíz évvel az elsõ meghiúsult premier után, az 
Operaház másodszor is kitûzte a mû bemutatását, s ekkor Harangozó vállalta 
a komponálást. Harangozó addigra elismert karaktertánc-koreográfus volt, 
aki ugyan jelentkezett már néhány kortárs tárgyú darabbal, ezek azonban 
– mint a Talán holnap!… (1937) és a Mária Veronika (1938) – rendre meg
buktak. Viszont – Millosshoz hasonlóan – õ is eltáncolhatónak tartotta a köz
felfogás szerint táncra alkalmatlan muzsikát, ezért táncdrámaként vitte szín
padra Bartók „pantomime grotesque”-jét. Ez a változat megint nem jutott el 
a bemutatóig, holott Harangozó és Oláh ismét átírták a librettót: a helyszínt 
Ázsiába helyezték. A történet a Nagy Félelem Hágó egyik rablótanyáján ját
szódott a Lány, az õ három Bátyja, az öreg Kereskedõ, az Ifjú és a Mandarin 
között. Keleties miliõ, színes turbánok, gyöngyök és bugyogók – mintha egy 
jellegzetes és kedvelt egzotikus karakterbalett kelt volna életre.

Milloss, Cieplinski és Harangozó

A világháború éveiben Cieplinskit hosszabb, Millosst pedig rövidebb idõre 
újból megnyerte a színház vezetése. A repertoár azonban – annak ellenére, 
hogy három eltérõ tehetségû alkotó kapott párhuzamos lehetõséget a mun
kára – szinte csak vagy magyaros vagy „fokini-massine-i” karakterbaletekkel 
bõvült. Az egyetlen komolyabb kísérlet, hogy „ne csak holmi hacacáré men
jen a színpadon, holmi talmi-hungarico-idegenforgalmico-bugácbáricsko- 
romantico ballet”99, Milloss nevéhez köthetõ, aki klasszikus szépségében 
és emelkedettségében költötte újjá a Prometheusz teremtményei (1942) címû 
Beethoven–Vigano balettet. Millossnak ez a poétikus alkotása ahhoz a ko
rabeli vonulathoz tartozott, amelyik tárgyát az akadémikus balett bázisán 
tiszta táncban kívánta megfogalmazni. Cieplinski is – akit ekkoriban éles 
támadások értek „idegensége” miatt – fõként olyan új balettekkel jelentke
zett, amelyekben a zenei dramaturgiát követte. A Boleróban – amelyet elõször 
Nijinska állított színpadra Rubinstein számára – olyan muzikálisan tudta 
táncba komponálni Ravelnek ezt az egyetlen témát makacsul ismétlõ, de köz
ben a hangszerelés magasiskoláját nyújtó zenemûvét, hogy a színpadi akciók 
látványa szinte megismételte mindazt, ami a zenekari árokból felcsendült. 



Cieplinskinek sikerült a zenei crescendo vizuális érzékeltetése – a különbözõ 
színû ruhákba öltöztetett tánckar egy-egy hangszerrel együtt lépett be –, s rá
adásul a három részre osztott színpadon a vékony cselekményszál is – két férfi 
rivalizálása egy nõért – három szólamra bomlott. A dráma, a tánc és a látvány 
egybefonódott, s együtt tört a hatásos végpont felé. Az ugyancsak 1943-ban 
bemutatott Éji zene címû percbalettje tiszta tánc kompozíció volt, amelyben 
Cieplinski „a balett nyelvén szinte újra elmondja a gyönyörû zene formai tör- 
ténését.”100 A Császárkeringõben (1943), ismét Nijinska nyomdokain járva, 
a jelenetet egy színpadi fõpróba kereteibe ágyazta, így a nézõ az elõadókat 
mintegy belülrõl, a függöny felgördülte elõtti pillanatokban láthatta.

Cieplinskinek azonban – miután Harangozó idõlegesen visszavonult – saját 
korszerû mûvészi elképzeléseinek megvalósítása mellett, eleget kellett tennie 
a mûvészetpolitika elvárásainak – magyaros bemutatókkal emelni a repre
zentatív állami ünnepségek fényét –, így még két nemzeti táncjátékot kompo
nált, a Jókai egyik novelláján alapuló Debreceni históriát (1943) és Csokonai 
mûvébõl a Dorottyát (1944). Ám ezek egyike sem csupán egy újabb magyaros 
karakterbalett volt, hiszen az elõbbi esetén a patriarchális kedélyesség helyett 
– mint például a rebellis diákot megfegyelmezõ kollégiumi tudós professzorok 
konferenciáján – Cieplinski a Jooss -együttes híres egyfelvonásosára, A zöld 
asztal megoldásaira emlékeztetõ kifejezõeszközökkel élt. A Dorottyát pedig 
úgy értékelte a sajtó, mint ami „elõre érezteti a jövõ operatáncmûvészetének 
fejlõdését, amely nemcsak balettet ígér, hanem felszabadult, vidám, vagy szo
morú – egyszóval technikával nem bravúrozó mozdulatmûvészetet is.”101

Mindez természetesen csak mûvészi idea maradt, hiszen az Operaház az 
ostrom miatt beszüntette elõadásait, új bemutatóra 1945 teléig nem is vál
lalkozott a színház. Ekkor viszont megtörtént A csodálatos mandarin elsõ 
magyarországi bemutatója. A premier elsõsorban a megkérdõjelezhetetlenül 
korszerû és magyar, ám hazájában mellõzött s idegenben elhunyt muzsikus 
géniusz, Bartók emléke elõtt tisztelgett. A koreográfi a lelkes fogadtatása 
elsõsorban az eseménynek s nem a színpadi mû kvalitásainak szólt, hiszen a 
színház csak az 1941-es, Ázsiába áthelyezett változatot tudta kiállítani. Ha
rangozó koreográfi ája mégis kirobbanó sikert aratott, hiszen a még romos 
fõváros a Mandarin bemutatójával mintegy elégtételt szolgáltatott a többszö
rösen meghurcolt zenemûnek és szerzõjének. A színrevitel kapcsán a recen
ziók egy része ismét a verizmus felé billenõ megoldások problémáit emleget
te, mások olyan szimbolikus történetként fogták fel a mûvet, mint amelyik az 
érzéki szerelemnek a halállal viaskodó tusáját fogalmazza meg.

Az Operaház új vezetõje, Tóth Aladár, be kívánta kapcsolni a színházat 
az európai operaházak mûvészi vérkeringésébe, így külföldi koreográfusok 
után tájékozódott. A korszerû európai irányzatok elõtt nyitott repertoárral 



kecsegtetõ tervekbõl azonban Charrat 1948-as sikeres szereplésén, és a ven
dégjátéka után is a budapesti repertoáron maradó Kártyajáték címû egyfelvo- 
násosán túl semmi nem valósult meg. Cieplinski a korábban politikai okokból 
mellõzött Petruskát vitte színre (1946) új interpretációban, Nizsinszkij legen
dákkal övezett balettje, az Egy faun délutánja pedig 1948-ban került elõször a 
budapesti Operaház repertoárjára. Cieplinski nem csupán lemásolta a balett 
szépségideálját elsõként megtagadó koreográfi át, hanem a zene, a látvány és a 
tánc egyenrangú felfogását hirdetve maradt hû az Orosz Balett legfontosabb 
törekvéseihez. Ezüstben fürdõ, animális faunjáról a korabeli kritika azon
ban megint rosszallóan állapította meg, hogy „nagyon is modern lélek.”102 
Cieplinski – mielõtt végleg külföldre távozott 1948-ban – magyar balettjeinek 
sorát is gyarapította, mégpedig egy ebben a zsánerben elõzmények nélküli 
koreográfi ával. Divertimento címmel ugyanis cselekmény nélküli táncszvitet 
komponált (1947) kortárs zeneszerzõ, Jemnitz Sándor mûvére. A három té
teles muzsika eltérõ hangulatú jeleneteit Cieplinski három koreográfi ai stílus
ban oldotta meg: a Fantáziában szatirikus éllel utalt a cigányos-romantikus 
magyarkodásra, a Keringõ az örökre elsodort múltat idézte fel, de nem köny- 
nyes nosztalgiával, hanem mintegy a kérlelhetetlen sors fenyegetettségében, 
míg a Capriccio a jelenbe, a nagyvárosi utcák rohanó, lüktetõ világába veze
tett, ahol a néhány vonallal jelzett térben és swinges ritmusokra, a táncosok a 
jelen táncaiból szõtt koreográfi át adtak elõ. Ezt a balettet Cieplinski elavult 
mese és idejétmúlt pantomim nélkül, ismét a mozgások saját kifejezõ erejében 
és a muzsika atmoszférát teremtõ hatásában bízva állította színpadra.

Harangozó új mûvei közül a századforduló békebeli hangulatát festõ Térze
ne (1948) aratott egyértelmû sikert, mert a zsánerképekben különbözõ alap
típusok – az ünnepelt primadonna, az álmodozó költõ, a szende fi atal lány, a 
mokány rendõr és a pórul járó gazdag mecénás – keltek életre. Az egyszerû 
szerelmi civódást világosan felvázoló dramaturgia, a zárt számok, polkák és 
keringõk, szólók és kettõsök koreográfi ai kidolgozása és színészileg is ügyes 
átkötése, habkönnyû szórakozást nyújtott. A Bálványosvár (1948) viszont ku
darcot hozott, mert Bartók Táncszvitjéhez – felfrissítve a színház legrosszabb 
magyaros táncjáték hagyományait – Balázs Béla olyan balladai hangvételû 
szöveget írt, ami lehetetlenné tette, hogy Harangozó követni próbálja a zene 
dramaturgiáját, így a zene helyett a muzsikára erõszakolt cselekmény meg
valósításával foglalkozott. Másik nemzeti balettje, A furfangos diákok (1949) 
Cieplinski Debreceni históriájának sietõs átdolgozása volt új zenére, de a régi 
díszletekkel és jelmezekkel. A színház ebben az évben még egy új alkotót 
is avatott, a Charrat hatásáról árulkodó koncertdarabjai után elsõ nagyobb 
színpadi munkával jelentkezõ fi atal táncost, Vashegyi Ernõt, aki a Petruska 
átfogalmazására vállalkozott.



A repertoár és a képzés átalakulása

Az 1948/49-es évad után azonban döntõen megváltozott az operaházi balett
együttes sorsa. A kommunista párt átvette a mûvészeti élet irányítását is, és 
ettõl kezdve a szocialista realizmus dogmái érvényesültek a táncmûvészet min
den területén. Az Operaházban revíziónak vetették alá a repertoárt, és mind
azt törölték a mûsorrendrõl, amit szerte Európában korszerûnek tartottak az 
elmúlt harminc évben. Az egyfelvonásosokat, e „dekadens” és „formalista” 
mûveket levették a repertoárról, hogy helyüket hamarosan „kor szerû”, azaz 
klasszikus, és „realista”, azaz népies balettek foglalják el. A mûvészetpolitikai 
tisztogatás eredményeként lekerült a repertoárról a „fehérorosz” Sztravinsz
kij Petruskája, a „betegesen erotikus” Boleró és a „pornográf” Mandarin is. 
A Szovjetunióból 1947 óta koncertmûsorokkal érkezõ táncosok, majd az 
1949-tõl az új repertoárt kiformáló balettmesterek pedig azt a Szovjetuni
óban a harmincas évek óta egyeduralkodó mûvészetfelfogást közvetítették, 
amely kizárólag az egész estés dramobaletteket – és a balettesített néptáncot – 
tartotta „haladó” mûvészetnek. E nagy tekintélyû és hatalmú vendégek azt 
ajánlották, hogy a magyar koreográfusok

tárgyukat a magyar történelembõl válasszák meg, és olyan jeleneteket ábrázolja
nak, ahol a férfi és a nõ a hõsi jellem tulajdonságait mutathatja meg, mert az ilyen 
jelenetek adnak alkalmat a szereplõknek a mély eszmei tartalom kifejezésére […] 
A megújhodásnak a tartalomból kell kiindulnia és nem a formából, a puszta 
technikából, mert az új tartalom teremti az új eszközöket.103

Ez az esztétikai diktátum alapjaiban változtatta meg a repertoárt: az egy- 
felvonásosokat 1950-tõl felváltották a nagyformátumú dramobalettek, mint 
a Párizs lángjai, Gajane, Laurencia, A bahcsiszeráji szökõkút és a Rómeó és 
Júlia. Emellett azonban sorra bemutatták a romantikus és klasszikus reper
toár korábban Magyarországon soha nem játszott legfontosabb mûveinek le- 
ningrádi vagy moszkvai változatait, s ezzel a budapesti társulat is birtokba 
vette a tradíció legfontosabb mûveit. Elsõként A diótörõt (1950) tanította be 
saját változatában Vajnonen, majd színre került a Giselle, A hattyúk tava és a 
Csipkerózsika is.

A szovjet balettmûvészek tevékenysége nem csupán a repertoárt változtatta 
meg, hanem a táncosok képzését eddig biztosító pedagógiai bázist. Az álla
mosítás során Nádasi magániskoláját bezárták, és egyben megszüntették az 
Operaház ugyancsak Nádasi vezette saját iskoláját is, hogy – párhuzamosan 
a korabeli modern tánc pedagógusokat képzõ, és állami diplomát adó oktatás 
1949-es beszüntetésével – az 1951-ben megalakított az Állami Balett Intézet- 



ben 1950 õszén meginduljon a képzés Vaganova módszere alapján.104 Az iskola 
– Lõrinc György irányításával – természetesen még éveken át a volt Nádasi 
iskola növendékeit (Havas Ferenc, Kun Zsuzsa, Lakatos Gabriella, Orosz 
Adél, Róna Viktor ) bocsátotta útjukra, azokat a kiváló táncosokat, akik aztán 
sikerre vitték az új követelményeket jelentõ klasszikus és dramobalettek sorát.

Az ötvenes években Harangozó is egész estés balettekkel jelentkezett: a 
népies-magyaros Keszkenõ (1951) a Csárdajelenet három felvonásosra nyúj
tott változata volt. A Coppélia (1953) esetében, a nagy formátum ellenére is 
elemében lehetett a koreográfus, hiszen komikus karaktereket teremthetett, 
mindenekelõtt saját maga számára a bohókás Coppélius fi gurájában, és a 
balett változatos karaktertáncaiban. Harangozó mellett – miután a „Nyuga
ton” élõ Milloss meghívása többé szóba sem jöhetett – Vashegyi állított még 
színre egy nemzeti tárgyú, négy felvonásos balettet. A Bihari nótája (1954) 
a dramobalettek sémájára készült, bár ezúttal a mokány magyarok hõsies lá
zadása kardcsattogtatással kísért verbunkosban merült ki. A szerelmi szál 
– amely a fi atal nemes és a szõlõbirtokos leánya közt szövõdött – aligha tette 
volna lehetõvé a teljes este kitöltését, így a szüretrõl Bécsbe távozó nyalka 
testõrnek idõlegesen bele kellett szédülnie a kacér olasz táncosnõbe, ami két 
jelenetnyi klasszikus balettbetétre adott alkalmat. A túlbonyolított történet 
ellenére a sokféle táncban – verbunkos, csárdás, polka, menüett, ländler, 
gavotte – felcsillant Vashegyi koreográfusi tehetsége.

Az ötvenes évek legfontosabb magyar balettje azonban a kortárs zeneszer- 
zõként évekig mellõzött, és elõször a zenetudósok által „rehabilitált” Bartók 
pantomimjének bemutatása volt. A csodálatos mandarin az eredeti, tehát kor
társ és nagyvárosi környezetben és a modern, expresszionista tánc eszköztá
rát is alkalmazó változatban elõször 1956 tavaszán került színre Harangozó 
átdolgozott koreográfi ájával. E táncdráma jelentõsége túlnõtt saját önálló ér
tékein, mert a kortársak számára a mûvészi kitörés lehetõségét képviselte a 
sematikus sztálinista kultúrpolitika szorításából.

Az 1956 õszén zajló forradalom alatt számtalan táncos emigrált – köz
tük az ígéretes Vashegyi is –, Harangozó pedig pályája további szakaszában 
már nem próbált ki új mûvészi utakat. 1961-tõl a társulat irányítását Lõrinc 
György vette át tõle, miközben Harangozó karaktertáncosként és koreog
ráfusként továbbra is élvezte azt a nemzetközi sikert és elismertséget, amit 
az egyre többet turnézó balettegyüttes az õ darabjaival vívott ki magának. 
Pályájának legutolsó néhány évében azonban a fi atalabb alkotók térnyerése, 
és különösen a számára legfontosabb mû, a Mandarin új, Seregi által színre 
vitt változata miatt, mellõzve érezte magát. Ezért többé be sem tette a lábát 
korábbi sikereinek színhelyére, az Operaházba, ahol a repertoár a hatvanas 
évek végétõl teljesen átalakult, maga mögött hagyva azt az esztétikát, amelyet 
Harangozó az Orosz Balett nyomán alakított ki.
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Néptáncok a színpadon
(1930-1960)

A nemzeti gyökerek iránti érdeklõdés megnövekedése miatt a harmincas 
években Európa-szerte és az Egyesült Államokban is nagy lendülettel indult 
meg a még fellelhetõ nemzeti hagyományok feltárása. Ezek az antropológiai 
kutatások egy új mûvészeti mozgalmat indítottak el, amelynek eredménye
ként a népzene és néptánc nem csupán újból megtermékenyítette a hagyo
mányos táncnyelveket, inspirálta a balett és a modern tánc alkotóit, hanem 
megteremtette az önálló színpadi néptáncmûvészetet is. Ez a folyamat az 
egymással egyáltalán nem vagy csak alig érintkezõ, nagyon is különbözõ 
tánckultúrákban szinte egyszerre zajlott le, így az eltérõ történelmi és kul
turális közeg ellenére az eredeti – vagy annak tartott – néptáncok színpadi 
kontextusba helyezése mindenütt azonos mûvészeti kérdéseket vetett fel: az 
eredetiség és átdolgozás, a néprajzi és színpadi hitelesség kérdését.

Az afroamerikai tánc az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban egy maroknyi táncpedagógus és antropológus újító 
munkájának következtében vált elfogadottá az a személet, amely a feketék – és 
az indiánok – kultúráját is az amerikai múlt szerves részének tekintette. Koráb
ban az afrikai gyökerû fekete lakosság tánca és zenéje kizárólag a szórakoztatás 
terepein találta meg a helyét: a bonyolult ritmusképleteket könnyedén kiko po- 
gó, szteppelõ „néger” már a XIX. század utolsó harmadától rendkívül nép- 
szerû és sikeres volt a show-kban, az extravaganzákban, a zenés-táncos mula
tók ban, a Broadway zenés komédiáiban, majd a XX. század zenés fi lmjeiben.

Lester Horton

Az indián tradícióra, amelyet ugyancsak magához idomított a populáris kul
túra – a vadnyugati show-k mûfaja –, elsõként a fehér Lester Horton (1906
1953) tekintett úgy, mint a színpadi tánc egyik lehetséges forrására. Horton 
igyekezett elsajátítani e kultúrát, amikor Kaliforniában megismerkedett egy



indián közösség eredeti táncaival. Ahhoz azonban, hogy felkeltse a nézõk 
érdeklõdését is e törzsi táncok iránt – hiszen 1928-ban még a Denishawn 
Társulat szabta meg az ízlést –, neki is nagyszabású látványossággal kellett 
jelentkeznie, így született az indián tárgyú Hiawata dala (Song of Hiawatha).

Horton úttörõ munkájának egyik fontos eleme volt, hogy elsõként tartott 
fenn integrált iskolát és együttest, így jóval a fekete emberjogi mozgalmak 
elõtt közösen dolgozott fehér és fekete táncosokkal. Technikájában pedig – 
az általa tanulmányozott kultúrák hatására – a balettõl és a modern tánctól 
eltérõ mozgásokat használt: „hosszú, nyújtott testvonalat, diagonális feszes
séget és hosszú egyensúlyi helyzeteket”.1 Tanítványainak, mint Carmen de 
Lavallade és Alvin Ailey, akiket minden lehetséges helyszínen és mûfajban 
felléptetett, olyan koncertszámokat tervezett, amelyek az indián és fekete rí
tusok hatását mutatták.

Katherine Dunham és Pearl Primus

Horton elsõsorban mûvészi, s nem tudományos érdeklõdéssel közeledett a 
tradícióhoz. Két etnográfus viszont elméletileg is felvértezve igyekezett fel
tárni, gyûjteni és feldolgozni a még élõ szokásokat. Dunham (1909-2006) 
némi tánctudás birtokában, 1936-ban a Karib térségben – Haitin, Trinida
don, Martinique és Jamaica szigetén – kezdte el gyûjtõútjait. Éveken át tartó 
terepmunkát követõen Haiti táncai (The Dances of Haiti) címen írt doktori 
disszertációt, és kutatásainak eredményeit a színpadon is bemutatta. Együt
tese 1940-ben debütált A trópusok és a forró jazz (Tropics and the Jazz Hot) 
címû programmal, amelynek már az alcíme: Haititól Harlemig is mutatta 
azt a széles spektrumot, amely Dunhamet érdekelte. A sok improvizációt 
tartalmazó est fõ erényét kora abban látta, hogy Dunham meg sem próbált 
fi lozófi ai vagy pszichológiai témákat feldolgozni, hanem a feketék méltóságát, 
kecsességét és ritmusainak gazdagságát vitte színpadra. Az együttes késõbbi 
repertoárján harci és munkatáncok, különbözõ rítusok és népszokások fel
dolgozásai, valamint kedvelt zsáner jelenetek szerepeltek. Csupa „primitív” 
tánc, amelyeket azonban Dunham a magas kultúra gyökereiként mutatott be 
egy olyan társadalmi közegben, amely ekkor még amerikai néptáncnak kizá
rólag a fehérek Európából hozott és átformált társastáncait tartotta.

Az együttes elfogadtatása és sikere érdekében Dunhamnek alkalmaz
kodnia kellett a fehér befogadói igényekhez, mert ekkoriban még alig keve
redhettek a nézõtéren a fehérek és a feketék. Ezért óhatatlanul eltávolodott 
az autentikus zenéktõl és táncoktól, elõadásai egyre látványosabbak lettek. 
Eközben Dunham, aki tánctanulmányai során úgy érezte, hogy a teste meg- 



fagy a klasszikus balettõl, saját mozgásanyagot dolgozott ki. Õ „fejlesztette 
ki elsõként az izolációs technika alapjait. Az izoláció az afrikai tánc egyik 
legfantasztikusabb jellegzetessége: minden végtag külön, szabadon mozog, 
mégis mindig van egy összetartó középpont, amely strukturálisan és sti- 
lisztikailag összefogja az egyes részeket.”2 Dunham 1945-ben nyitotta meg 
iskoláját, amelynek célját úgy írta le, hogy „megalapozzak egy jól képzett 
balettegyüttest, kialakítsak egy olyan technikát, amely a fehérek számára ép
pen olyan meghatározó, mint a négereknek, mert olyan rangot ér el a tánc 
világában, amitõl a néger fi atalok számára is érdemes táncolni tanulni. És 
végül, ki szeretném szabadítani a mi táncunkat a csepûrágó státusból, hogy 
méltóságteljes mûvészetté válhasson.”3 Dunham iskolai programja nem csu
pán a balett, az afrikai és karibi elemekbõl kikerekedõ tánctechnikai órákat 
tartalmazta, hanem a nyelvtanulástól az antropológiáig sokféle tárgyat. Az 
iskola csupán tíz évig mûködött, merész célkitûzéseit nem tudta ugyan va
lóra váltani, de a következõ táncos generációnak a hatvanas évektõl sikerült 
beteljesíteni Dunham álmait a fekete kultúra elfogadásáról, s egyben általá
nossá tette azt a Dunham-technikát, amelyben elõször keveredett a (fehér) 
akadémikus balett a (fekete) testhasználat izolációs elemeivel.

A szintén fekete Pearl Primus (1919-1994) modern táncos szólókarrierje 
kezdetén, a negyvenes évek elején fõként olyan politikai témákkal jelentke
zett – például a Rabszolgapiac (Slave Market) vagy a Hard Time Blues (Nehéz 
idõk) –, amelyek a feketék társadalmi elnyomása ellen tiltakoztak. Amikor az
tán egy ösztöndíj segítségével 1948-ban eljutott Nyugat-Afrikába – az akko
ri Kongóba, Szenegálba, Angolába, Libériába, Nigériába és Kamerunba –, 
nem csupán táncosból vált tudóssá – és a helyi szisztematikus gyûjtés meg
alapozójává –, hanem a szemlélete is megváltozott. Másfél évtizeden át foly
tatott afrikai terepmunkájának köszönhetõen színpadi mûveit többé nem a 
kreáció, hanem a megismert eredeti forrásokhoz való ragaszkodás jellemezte. 
Kortársai úgy látták,

Primus nem díszíti fel az anyagát, nem hangsúlyozza túl a medence öv mozgását, 
ösztönösen kerüli a személyes kontaktust a közönséggel. Nem fi nomítja a táncait, 
mint azt oly sok más fekete mûvész teszi, hogy ezzel elkerülje a faji kisebbrendûség 
bélyegét. Primus nem ezt teszi. Méltósággal és büszkeséggel […] felmutatja õsei 
viseletét, álmait, céljait és küzdelmeit, s a bennük lévõ nagyszerûséget.4

Primus törzsi rítusokat színpadra állító, kevésbé mutatós munkái nem arat
tak olyan látványos sikereket, mint Dunham produkciói. Viszont az afro
amerikaiak számára legalább a színpadon újjáteremtette távoli gyökereiket, 
felidézve saját régmúltjuk szabadságát és méltóságát. Primus azt vallotta és 



színpadi munkáival is azt képviselte, hogy a fekete mûvész és mûvészet, az 
eltérõ gyökerek és a faji különbözõség ellenére is az egyetemes kultúra egyen
rangú része.

Dunham és Primus részben párhuzamos pályája is arra az egymással fele- 
selõ, mert két eltérõ megközelítésre mutat rá, amely a hagyomány õrzésének 
és színpadi bemutatásának értelmezésében folyamatosan fennáll. Dunham a 
színpadon sosem helyezte elõtérbe a néprajzi hitelességet, míg Primus igye
kezett elkerülni az újraalkotást, inkább eredeti formájukat megtartva tette 
színpadra a gyûjtött szokásokat, zenéket, viseleteket és táncokat.

Néptánc és színpad a Szovjetunióban:
Igor Mojszejev

A fi atal Szovjetunió eltérõ vallású és különbözõ múltú nemzeteinek össze
tartozását az az ideológia adta, hogy a kommunista jövõ az új, „szovjet 
ember típusé”, akit már nem köt a hagyomány – vallás és szokások, nemzet 
és történelem – a múlthoz; a még létezõ különbségek pedig kizárólag a tár
sadalmi osztályok között találhatók, ám ezt az osztálytagozódást is áthatja a 
határokon átívelõ, nemzetközi munkás-paraszt szolidaritás. Ebben a gondol
kodásmódban nyilvánvalóan értelmét vesztette a nemzeti tradíciók kutatása, 
és az identitás etnikai értelmezése. Viszont a szovjethatalom a különbözõ 
köztársaságok társulása volt, tehát az államalkotó nép(ek) reprezentációja 
mégiscsak megkerülhetetlenül részévé vált a kulturális életnek.

A húszas években lendületesen meginduló néprajzi kutatások rögvest szín
házi eredményeket is hoztak. A petrográdi Kísérleti Színház például 1923-ban 
mutatta be Orosz népi menyegzõi rítusok címû rekonstrukcióját, Moszkvában 
pedig 1925-ben megnyílt az Elsõ Tudományos Etnográfi ai Színház, amely
nek célja a kutatás és a feltárt néprajzi anyag színpadra állítása volt. E színház 
mûsorai – ahol helyet kaptak például a Volga-menti régió dalai, körtáncai és 
sámán szertartásai – mintául szolgáltak azoknak a koreográfusoknak, akik 
ekkoriban a színpadi tánc új forrásait keresték. A gazdag hagyományhoz 
azonban nemcsak az õsi és rituális táncok tartoztak, hanem a késõbbi vásári 
komédiások és utcai színjátszók improvizációi is. Így a kísérletezõ alkotók, 
mindenekelõtt Lopuhov fi gyelme, népi források után kutatva, e színházi for
mák felé fordult. Lopuhov célja sem a múlt másolása, hanem kortársi fel
használása volt, s az ekkoriban komponált új balettek karaktertáncaiban más 
koreográfusok sem a régi táncokat ismételgették, hanem – az ehhez mintát 
adó Fokin nyomán is – számos új, a forrásaitól kevésbé eltávolodó, de stilizált 
néptáncot vittek színpadra.



Mindezen túl a karaktertáncok, mint szórakoztató zsáner-jelenetek a 
music-hallok közegébe is bekerültek önálló számként, beleértve az orosz 
paraszt tánctól a spanyol táncokon át a jazz számokat is. A harmincas évek
re azonban ezek „modernista” és „idegen” jelzõt kaptak, hatásuk háttérbe 
szorult.

Azok a nem hivatásos folklóregyüttesek, amelyek a Szovjetunió különbözõ 
népeit reprezentálták az évrõl-évre ismétlõdõ mûvészeti seregszemléken 
egyre nagyobb anyagi és ideológiai támogatást élveztek a harmincas évek 
közepétõl. Mojszejev (1906-2007), aki a Bolsoj karaktertáncosa volt, 1936-tól 
(egészen 1947-ig) részt vállalt a Vörös téren évente megrendezett monumen
tális sportünnepségek tömegmozgásainak megkomponálásában. Ezeken a 
látványos állami ünnepségeken a különbözõ köztársaságok tornászai és spor
tolói dramatizált gyakorlatokat adtak elõ. Mojszejev az 1937-es nagyszabású 
és látványos I. Össz-szövetségi Néptánc Fesztivál szervezõ-rendezõjeként 
aztán közelebbi kapcsolatba került a folklór világával is. E fesztivál sikere 
nyomán született meg az a gondolat, hogy hivatásos keretek között is kap
janak teret a különbözõ népek táncai, zenéje és dalai, viselete és szokásai. 
A kormány ezért megbízást adott a látványosságok és a szórakoztatás mesteré
nek, Mojszejevnek egy államilag támogatott, hivatásos mûvészeket tömörítõ 
együttes megalapítására, amely a Szovjetunió népeinek gazdag kulturális ha
gyományait, sokféleségét volt hivatott demonstrálni.

Ezt a célt már induláskor áthatotta az a kívánság is, hogy az együttes a szovjet 
emberideált állítsa színpadra, az optimista, szívélyes, hõsies, jóságos, vidám 
és a kollektívában feloldódó embert. Mindezen túl az együttes mûsorainak 
„egyszerûnek, vonzónak, a nagy tömegek számára érthetõnek kell lennie.”5 
Így aztán Mojszejev saját karaktertánc-ismereteire, balettmûvészi, koreog- 
ráfusi és rendezõi tapasztalataira, valamint fi atalkori vidéki vándorlásainak 
emlékére támaszkodva alkotta meg mûveit, amelyekben a folklór látványos 
átírására vállalkozott. Az eredetihez való bármiféle hûséget Mojszejev min
dig is másolásként utasított el, azt állítva, hogy õ nem múzeumot, hanem 
színházat igazgat. Az õ felfogása szerint együttese „nem néptáncegyüttes, 
hanem olyan balettegyüttes […], amely folklór anyaggal dolgozik.6 S való
ban, munkáira – mint ahogy az õt évtizedeken át követõ-másoló összes szov
jetunióbeli néptáncegyüttesre – nem a néprajzosok által gyûjtött folklórkincs 
alapos megismerése és színpadi adaptálása volt a jellemzõ. (Ez a felfogás 
a Szovjetunióban a harmincas évek végére kialakult nézõpontot tükrözte, 
amely szerint a néprajztudomány és színpadi néptáncmûvészet között nem le
hetséges semmifajta átjárás vagy kapcsolat.)

Mojszejev és követõi – Pavel Virszkij , aki az Ukrán SZSZK Állami Néptánc
együttesét vezette, vagy a grúz néptánckincsre építõ Iliko Szuhisvili – a nép



táncok motívumkincsébõl összeállított bravúros koncertszámokat, zsánerké
peket és szviteket állítottak színpadra úgy, hogy a mûvek elõadásmódját a 
virtuozitás, a lélegzetelállító, szinte akrobatikus elemek sora tette látványossá 
és szórakoztatóvá. Mojszejev rendkívüli színpadi érzéke egyedülállóan hatá
sos kompozícióikat eredményezett, amelyek legfõbb erénye az arányosság, 
a színpadi effektusok pontos adagolása, a hangulatok, a szóló és csoport
jelenetek váltakoztatása volt. S bár kompozícióinak forrása változatos volt 
– hiszen a baskír vagy kalmük táncok éppen úgy megihlették, mint az ukrán 
vagy grúz néptáncok motívumai, sõt, a késõbbi világturnék alkalmával látott 
dél-amerikai és magyar táncok jellegzetességei –, mûvei mégis egyetlen sé
mára épültek. A szólisták – hetyke és rettenthetetlen férfi ak, szerény, de job
bára picit kacér nõk – egyénileg is megmutatkozó bámulatos tánctechnikai 
ügyességére, és az általában létszámában monumentálissá növelt és teljesen 
uniformizált tánckar unisono mozgatására, amit csupán a tempók hajszolása 
fokozhatott még.

Mojszejev több mint fél évszázadon átívelõ pályája során – az olyan mûsor- 
folyamokban, mint A Szovjetunió népeinek táncai (Tanci narodov Szovjet- 
szkava Szojuza), Egy nap a hajón (Ogyin Gyeny na Parahodje), a Népek barát
sága (Druzsba narodov) vagy az Út a tánchoz (Puty k tancu) – mindvégig arra 
törekedett, hogy a néptáncokról kialakított felfogását színpadi munkáival 
is alátámassza. Hipotézise szerint ugyanis a modern világban a különbözõ 
népek hagyományai közötti jellegzetes különbségek eltûnnek majd, így a 
folklórban megõrzött sajátos vonások megismerése és hangsúlyozása helyett 
a mûvészeknek egyfajta egyetemes néptánc stílus kialakításán kell munkál
kodniuk. E stílus megvalósulásához az akadémikus balettben és az akro
batikában egyaránt magasan képzett elõadómûvészekre volt szüksége, így 
már 1943-ban létrehozta iskoláját, amelyben a képzés a teenager korú és 
komoly elõképzettséggel rendelkezõ táncosok számára három évig tartott. 
A rendkívül magas szinten és a sajátos „karakter-tréningen” képzett tánckar 
idõrõl-idõre saját balettos múltja iránti nosztalgikus kirándulásokra ösztö
nözte Mojszejevet. Egyfelvonásos balettjeiben azonban – mint az Egy éj a 
kopár hegyen vagy A korcsolyapályán – soha nem érte el azt a kompozíciós és 
dramaturgiai bravúrt, mint amelyet a honvédõ háború hõsiességét propa
gáló, patetikus Partizánok (Partizanyi) vagy a húszas évek géptáncait idézõ 
vidám munkatánca, a Matrózok (Matroszi) képviselt.



Néptáncmozgalom és -mûvészet 
Magyarországon

Bartók és Kodály népzenegyûjtéseinek hatására, valamint a harmincas évek 
falukutató mozgalmával párhuzamosan Magyarországon is megélénkült a 
fi gyelem a néptáncok iránt. Elsõként a zenefolkloristák gyûjtöttek és publi
káltak néptáncokat, s néhány kísérlet történt a paraszti színjátszás rekonstru
álására, sõt, még a néphagyományból valójában hiányzó szokások – mint az 
aratási ünnep – látványos felélesztésére is.7

A Gyöngyösbokréta és a Csupajáték

A nemzeti érzés erõsítéséhez kapcsolódott 1931-tõl a Szent István napi állami 
ünnep fényét emelni hivatott látványos felvonulás és elõadássorozat, ame
lyen ragyogó és változatos népviseletbe öltözött falusi csoportok vettek részt 
az összesereglett fõvárosi és külföldi közönség elõtt. E bemutatókat, majd 
az 1934-tõl szövetségbe is tömörülõ falusi együtteseket Paulini Béla (1881
1945) Bokréta Szövetség néven szervezte meg és irányította. A sokoldalú és 
nyitott szemû – bár se nem néprajzos, se nem táncos, hanem karikaturista, 
mese- és hírlapíró – Paulini a helyi hagyományaikat felkutató, így megõrzõ 
és azt színházi közegben bemutató parasztegyüttesek ösztönzésével és párt
fogásával egy politikailag is támogatott elképzelésbe kapcsolódott bele, amely 
szerint a magyar nemzeti gondolkodás képességéhez nem csupán a beszéd és 
a nótázás tartozik hozzá szervesen, hanem a viselet és a tánc is. S az éven
te ismétlõdõ, Gyöngyösbokréta címen játszott elõadások éppen ezt a saját 
– õsi, ezeréves, keleti – múltjára büszke nemzet képet erõsítették. A mozga
lom elõadásai nemzetpropagandaként és idegenforgalmi látványosságként is 
kiválóan mûködtek, hiszen bennük egy magyar Salzburg ígérete csillant fel.

A Gyöngyösbokréta-elõadások a néphagyomány bemutatásával politikai 
és kultúrpolitikai célokat szolgáltak, de közben esztétikai kérdéseket is fel
vetettek. A csoportok munkájában ugyanis a megõrzés és a bemutatás egy
formán fontos helyet kapott, mert a mozgalom célja az volt, hogy „a magyar 
elõadómûvészet különleges sajátosságait, jellegzetes vonásait és hagyománya
it eredetiségükben megõrizze, és azokat mind belföldön, mind külföldön is
mertté tegye.”8 Az eredetiség és a színpadiasság kérdése azonban éles vitákat 
váltott ki. Az egyik álláspont szerint a népi kultúra a hazai kortárs mûvészet 
megújulásának egyik lényeges és lehetséges forrása lehet, míg a másik állás
pont azt vallotta, hogy a népmûvészet újbóli felfedezésébõl egyáltalán nem 
következhet annak színpadi feldolgozása. Paulini ragaszkodott ahhoz, hogy 



a Néprajzi Társaság felügyelje a feldolgozó munkát, ráadásul azt hirdette, 
hogy a parasztságon kívül senki „nem hivatott arra, hogy a hamisítatlan ma
gyar néptáncokat képviselje.”9 A néptáncok és népzenék egy-egy motívuma, 
a szokások és viseletek kopírozása ugyanis ekkoriban helyet kapott nemcsak 
a korszak „úri” divatjában és fi lmmûvészetében, hanem a reprezentatív nem
zeti balettekben is. Ugyanekkor a néphagyomány iránt megnõtt a városi fi a- 
talság és az értelmiség érdeklõdése, akik maguk is kezdték megtanulni, utá
nozni, és ezzel Paulini szerint, hamisítani a parasztság mûvészetét. Paulini 
újabb vállalkozása azonban egy „ellenbokréta” megalapítása volt, egy olyan 
hivatásos mûvészeket tömörítõ csoport létrehozása, amely a népmûvészetet 
kívánta tolmácsolni korszerû színházi formában. Ehhez Paulini Millos Au
réllal fogott össze, s vele azt az álláspontot képviselte, hogy a népmûvészet a 
kortárs mûvészek fontos forrása és ihletõje is lehet. Csupajáték nevû alkalmi 
társulásuk közvetlen mintája egy utazó orosz revü, az orosz és kozák folklórt 
bemutató Kékmadár produkció is lehetett, de egyben az Orosz Balett reper
toárjának ahhoz a vonulatához is kapcsolódott, amely a nemzeti tradíciót 
kortárs mûvészek tolmácsolásában kívánta újraformálni.

A Csupajáték programja kilenc képbõl állt. A különbözõ mûfajú – miszté
riumjáték, legenda, táncjáték, magyar és dalos groteszk – önálló számokhoz 
olyan zeneszerzõket kértek fel, akik – a korabeli operaházi nemzeti balet
tek szerzõivel ellentétben – nem csupán a XIX. századi verbunkos muzsikát 
tartották nemzeti zenének, hanem Bartók korszerû felfogását képviselték a 
népzene és a mûzene viszonyáról. Az 1938-as bemutató – amelyen Milloss és 
partnere, Lya Karina mellett az Operaház vezetõ karaktertáncosnõje, Bordy 
Bella volt a sztár – a gyagilevi összmûvészeti felfogás jegyében valósult meg. 
Paulini szövegeihez kortárs zeneszerzõk – Farkas Ferenc, Veress Sándor és 
Ránky György – írták a muzsikát, és olyan képzõmûvészek tervezték a dísz
leteket, mint Molnár C. Pál, Varga Mátyás, Fülöp Zoltán, Pekáry István és 
Szõnyi István. Milloss pedig saját balettszínpadi, valamint Lábán mellett a 
modern táncban, és Németh Antalnál a korabeli újító színházi mozgásterve
zésben szerzett tapasztalatait egyaránt mozgósítva megmutathatta, hogyan 
értelmezi a nemzeti gyökerû kortárs mûvészetet. Milloss lendületes, erõsen 
stilizált, de nem idilli, inkább ironizáló és groteszkbe hajló játékos megoldásai 
– és egy expresszionista szólója – egyaránt friss szemléletét, a folklór ihletését, 
de nem felszínes másolásának szándékát bizonyították. A bemutatkozásnak 
óriási sikere, de közvetlen folytatása nem volt. Egy év múltán azonban újból 
összeállt az alkalmi együttes, hogy Magyar rapszódia címmel Londonban 
lépjen fel. A külföldi bemutatót követõen szerzõdési ajánlatokkal árasztották 
el Paulinit, aki most már – az Orosz Balett turnézó utódegyüttesei mintájára 



– állandó és utazó társulatot kívánt szervezni, ám ezt a világháború kitörése 
már nem tette lehetõvé.

A II. világháborút követõ években a falusi és városi ifjúság által mûvelt 
amatõr néptáncmozgalom és a Gyöngyösbokréta-együttesek munkája – Pau- 
lini halála ellenére – folytatódott. A hivatásos mûvészek népmûvészet iránti 
érdeklõdése azonban lanyhult. Az 1948-as politikai fordulatot követ õen vi
szont a korábbinál erõsebb hangsúlyt kapott a nép mûvészetének elõt érbe 
állítása. A táncban a mintát ehhez az 1945 óta vendégszereplõ szovjet hi
vatásos néptáncegyüttesek nyújtották. E csoportok – a Vörös Hadsereg 
együt tese, a Nyírfácska és a Grúz Állami Népi Együttes, de mindenekelõtt 
a Mojszejev nevével fémjelzett Állami Néptáncegyüttes – fellépéseinek hatá
sára, a táncosok elképesztõ virtuozitása, a koreográfi ák lendülete és vidám
sága, a zenekarok és kórusok magas nívója alapján, lassan átértékelõdött a 
népmûvészet színpadi feldolgozásának harmincas évektõl kialakult felfogá
sa. A szovjet együttesek esztrádmûsorait ugyanis – a népdalok kórusokra írt 
feldolgozásait, a balett technikájával átitatott és egyszerû formákban rende
zett karaktertáncokat – hamisítatlan népmûvészeti alkotásként fogadták el, s 
rögvest szembe is állították az eleinte vásárinak, késõbb reakciósnak tartott 
Gyöngyösbokrétával.

Illyés Gyula írta egyszer a Gyöngyösbokrétáról, hogy a nagyságos asszony, aki a 
konyhában pofon vágja a cselédjét, este a színházban tapsol neki […] Az ország
nak abban a légkörében, melyben a Gyöngyösbokréta született, nem is lehetett 
másképp. Az a paraszt színjátszó, aki a színpadról a megalázottságba lép vissza, 
elõbb-utóbb népszínmûfi gurává válik. A szabadság, az emberiesség légköre kell 
ahhoz, hogy egy nép mûvészete oly magasra emelkedhessen, mint amilyenrõl ez 
az együttes [az Ukrán Állami Együttes – F.L.] tanúskodik.10

A Gyöngyösbokréta-mozgalom pótolhatatlan szerepét a hagyomány feltárá
sában, összegyûjtésében és továbbadásában egyre ritkábban emlegették, in
kább a múlt rendszerhez való politikai és ideológiai kötõdéseit hangsúlyozták. 
A mozgalom végül az új ideológia és politika áldozata lett, amikor kimond
ták rá a narodnyikizmus – vagyis a „nem haladó” népiesség – vádját. Egy 
1948-as belügyminiszteri rendelet további tevékenységét betiltotta. Eddigre 
ugyanis lezajlottak azok a mûvészetpolitikai viták, amelyek a népmûvészet 
szerepét igyekeztek tisztázni az új, szocialista társadalomban. E viták alapján 
a megõrzés és továbbfejlesztés útjaként három elvi és gyakorlati lehetõség 
kínálkozott: a népi kultúra továbbfejlesztése a magas, azaz a polgári tradíciót 
is magába foglaló nemzeti kultúrává; eredeti formájában megõrizni a paraszt 
mûvészetként értelmezett népi mûvészetet; megtalálni a paraszt mûvészet 



kapcsolatát a mai néphez, azaz a munkássághoz. Az elsõ két útról hamaro
san az lett a Kommunista Párt kultúrpolitikájának álláspontja – követve a 
Szovjetunióban rég lezajlott mûvészeti vitákat követõ dogmatikus álláspontot 
–, hogy járhatatlan, hiszen a polgári mûvészet minden megnyilvánulása de
kadensnek, míg a paraszti kultúra autentikus formái – éppen, mert a múltat 
õrzik, tehát nem vesznek tudomást a „haladásról” – narodnyiknak számí
tottak. Maradt tehát az az új tánc ideál, amely „magában foglalja nemcsak a 
parasztság, hanem a parasztból városi munkássá lett magyar tömegek eszme
világát. A jövendõ munkásmûvészetnek ezt a két irányzatot kell majd szerves 
egységbe forrasztania.”11 Az ország háború utáni újjáépítésének és egy új, 
demokratikus világ megteremtésének lendületében sorra alakultak az öntevé
keny és önmûvelõ kultúrcsoportok, amelyek munkáját hamarosan áthatotta 
az a felfogás, hogy a néptáncok elsajátítása elsõsorban politikailag fontos, a 
munkásság és parasztság „szövetségének” megerõsítésére.

A Honvéd Mûvészegyüttes

A mûvészetet hatásos politikai propagandának tekintõ kultúrpolitika a tö
meges méreteket öltõ amatõr mozgalom pártolása, sõt, erõltetése mellett 
létrehozta a szovjet hivatásos együttesek mintáját követõ magyar hivatásos 
mûvészegyütteseket is, amelyek feladata aztán a „haladó” népmûvészet rep
re zentációja lett. A hivatásos néptáncegyüttesek élére más-más szakmai 
múlt tal és kiforrott szemlélettel rendelkezõ alkotók kerültek, így a magyar 
társulatok a közös szovjet minta ellenére is elsõ pillanattól kezdve karaktere
sen eltérõ utakat jártak be. Elsõként a Honvédelmi Minisztérium alakította 
meg több tagozatú társulatát a

Szovjetunió Hadseregének központi mûvészegyütteséhez hasonlóan […] a kö
vet kezõ hármas célkitûzéssel: […] népi ének-, tánc- és zenetanítás irányítása a 
központi együttes példamutatásával; a honvédség tagjainak nevelõ hatású szóra
koztatása (a népi mûvészetek megkedveltetése, s ezen keresztül a dolgozók iránti 
szeretet megszilárdítása; a fenti két cél elérése érdekében is az új haladó ének-, 
tánc- és zenemûvészeti stílus kialakításában való közremûködés, együtt Pár
tunknak ezen a területen mûködõ legjobb erõivel.12

Az 1949-ben bemutatkozó együttes tánckarának vezetésére Szabó Iván 
(1913-1998) szobrászmûvész kapott megbízást, aki Milloss nemzeti színházi 
és Csupajáték produkcióiban sajátította el a tánc alapjait és a színpadi isme
reteket, de dolgozott korábban nagyszabású amatõr összmûvészeti produk- 



ciókban is, és ekkoriban már amatõr néptáncegyüttest is vezetett. Alapos 
folklórismerete ugyan nem volt, de színpadi érzéke és kompozíciós készsége 
elegendõnek bizonyult az egyszerûbb néptáncok és táncszvitek – mint a Fa
lusi bál, Magyar tájak és a saját korát jóval túlélõ vidám zsánerkép, a Bábtán
coltató – színpadra állításához (1949). Együttes-vezetõként pedig elfogadta a 
Budapesten vendégeskedõ szovjet balett- és néptáncmûvészek tanácsát, hogy 
a hamarjában összeválogatott, tehetséges, de képzetlen felnõttekbõl úgy le
het a legrövidebb idõ alatt hivatásos táncosokat formálni, ha komoly tech
nikai alapokat kapnak. Így meghívták a társulathoz Nádasi Marcellát, aki 
ugyanolyan kiváló pedagógus volt, mint férje, Nádasi Ferenc. A mesternõ 
az akadémikus balett felnõttekre igazított gyakorlataival hamarosan az egyik 
legvirtuózabb tánckart kovácsolta a fi atal táncosokból. Az együttest fenn
tartó Honvédelmi Minisztérium azonban, mint a célok megfogalmazásából 
következett, a szórakoztatáson túl a „katona-profi l” megteremtését várta el 
a társulattól, vagyis az együttes állandó közönségét alkotó, kötelezõ katona
idejüket töltõ fi atalok nevelését, s ezt hõsies és hazafi as témák feldolgozásával 
látta biztosítottnak.

Szabó eleget tett e követelményeknek is, amikor olyan mûveket vitt színre, 
mint a Puskás tánc, a Gyakorlat után vagy A honvédség száz éve, amelyek
ben mintegy folytonosságot teremtett a nemzeti múlt „haladó hagyományai” 
között. Szabó azonban két hivatása közül már 1950-ben a szobrászatot vá
lasztotta, így néhány éven át az együttes vezetõ nélkül maradva teret adott 
a fi atal táncosoknak arra, hogy kipróbálhassák magukat. Közülük a táncos 
elõképzettség nélkül az elõadómûvészi pályára lépõ Seregi László munkái 
mutattak valódi koreográfus tehetséget. A reggel a táborban (1952) címû kis 
komédia – amelyet Sásdi Lászlóval együtt készítettek – patetikus hangvétel 
és erõltetett heroizmus nélkül tudta bemutatni a katonaéletet, mert a vidám 
és pergõ jelenetekben egy mindennapi, csetlõ-botló újonc beilleszkedésé
nek nehézségein derülhettek a nézõk. Az egyfelvonásost vérbõ karakterei és 
humora hihetetlenül népszerûvé tette évtizedeken át. Az ötvenes évek elejét 
jellemzõ koreográfus válságot mégsem Seregi kinevezésével oldotta meg a 
katonai vezetés, hanem a korszakban nagy tekintélyû, és épp feladat nélkül 
maradt Molnár István meghívásával. Molnár azonban csak rövid ideig állha
tott a társulat élén, hiszen az együttes egy nagyszabású „baráti” turné során 
éppen Kínában tartózkodott 1956 õszén, s az itthoni forradalmi események 
hírére nem csupán Nemzeti Bizottság alakult meg az együttesben még ok
tóber 29-én, hanem a decemberi hazatérés elõtt a társulat visszautasította 
azt a moszkvai fellépést, amely „ország-világ elõtt példázhatná a magyarság 
lojalitását. Micsoda propaganda lehetõség: lám, a magyar-szovjet fegyverba
rátság töretlen!”13



A hazatérõ társulatot feloszlatták, s csak 1957 tavaszán, jóval kisebb lét
számban – és egy új tagozattal, színházi részleggel kibõvülve – és új koreog
ráfus irányításával szervezték újjá. A tánckar élére Vadasi Tibor (1927-2005) 
került, aki néprajzos tudással felvértezve, s egyben a Színmûvészeti Fõiskola 
koreográfus-rendezõi szakának elvégzése, és közel tíz éves néptáncos múlt 
után kezdett komponálni. A néptánc feldolgozások mellett õ fõként a ka
mara-táncokban rejlõ lehetõségekkel kísérletezett. A Kimenõ (1951) például 
egyszerû táncanyaggal – a hármas csárdás lehetõségeit kiaknázva – fogal
mazta meg a lányok körül legyeskedõ kiskatonák tipikus helyzetét. Az 1960- 
ban alakuló Pécsi Balett hatása, mint szinte minden más társulatban, ahol 
egyáltalán felmerült a korszerûsödés igénye, a Honvéd együttes munkáin is 
nyomot hagyott, így Vadasi is megpróbálkozott a néptánc motívumok és a 
balett elemek keverésével, ha korszerû – azaz nem „népi” és nem „katonai”, 
hanem egyetemes – témát, mint az Ember és a Sors (1962) kívánt színpadra 
állítani.

Az Állami Népi Együttes

Az állam reprezentatív együttese 1950-ben alakult meg, s ennek élére a kor
szak egyik frissen berobbant fi atal alkotója, az amatõr Batsányi együttes
sel az 1948-as Jubileumi Országos Néptáncfesztivál elsõ díját elnyerõ Rábai 
Miklós (1921-1974) került. Rábai már középiskolás korában tagja volt annak 
az ifjúsági mozgalomnak, a regõs cserkészetnek, amelyben a tagok számára 
kötelezõ volt a népdalok és néptáncok, balladák és játékok ismerete. Késõbb 
gimnáziumi tanárként maga is vezetett ilyen csapatokat, s ehhez kapcsolódva 
járta a falvakat és gyûjtötte a dalokat és táncokat. A megfi gyelés útján elsajá
tított táncok megtanulásában és színpadra rendezésében Rábai eleinte nagy 
teret engedett az improvizációnak. Egyik táncosa emlékei szerint Rábai „[a] 
tanításban az eredetiség mellett odafi gyelt mindenki egyéniségére és enged
te, hogy az 'anyag' pontos, stílusos visszaadása mellett a maga adottságához, 
temperamentumához igazíthassa-alakíthassa azt a táncos […] Mindenki 
merte önmagát adni és Rábai Miklós stílusérzéke észrevétlen tartott ben
nünket kordában… nem 'alakítottuk' a parasztokat, hanem a néptáncot saját 
kedvünkre táncoltuk.”14

S éppen ez, a közösen megismert és egyénileg birtokba vett egyszerûbb 
táncok – mint a verbunkok, pásztortáncok és csárdások – felszabadult, len
dületes elõadása vezetett az ösztönös tehetségû Rábai elismeréséhez, ami az 
egész országot megmozgató Jubileumi Néptáncfesztivál díja után kinevezést 
hozott számára elõször a Testnevelési Fõiskolára néptáncoktatónak, majd 



az ÁNE tánckarának élére. A több tagozatú társulatban Rábainak látszólag 
egyszerû célt kellett megvalósítania: a magyar népmûvészet magas színvo
nalú megismerését, ápolását és fejlesztését. Rábai mûvészi mintája a korszak 
emblematikus fi gurájának munkássága volt, ezért a Rábai által megfogalma
zott mûvészi program, a „lépcsõfok-elmélet” a „Madocsától Mojszejevig” 
utat tûzte ki maga elé személyes célként. Rábai a saját alkotói útját egy olyan 
fejlõdési sornak képzelte el, amely az összegyûjtött eredeti paraszt-tán
cok színpadra állításától a népi balettig ível. Rábai a társulat elsõ, 1951-es 
mûsorában ezért egy-egy férfi vagy nõi tánc frappáns feldolgozásával jelent
kezett – mint a Pontozó vagy az Üvegestánc –, vagy egy-egy tájegység táncait 
fûzte össze szvitformában, mint a Drágszéli táncok. Kihasználva a több ta
gozatú együttesi formát Rábai megpróbálkozott a hagyományban is együtt 
létezõ ének, zene és tánc együttes színpadra rendezésével, amikor megalkotta 
a „triós” formát. A kórust már a bemutatkozó mûsorban az elõadás szerves 
részévé tevõ forma eredménye a tiszta geometrikus térkezelést alkalmazó, 
lírai hangulatú Kállai kettõs komponálásában, és a menyegzõi szokások esz- 
szenciáját képekbe rendezõ Ecseri lakodalmasban mutatkozott meg legered
ményesebben.

E kezdeti és sikerességét nemzetközi turnékkal is igazoló „lépcsõfokok” 
után Rábai már az ötvenes évek közepén úgy érezte:

Be vagyunk zárva egy csigaházba. A csigaház falát a szvit, a kis leánytánc, a férfi - 
tánc, meg a kórussal kísért cselekményes tánc alkotja. A csigaházon kívül ott van 
az élet, de mi nem nagyon veszünk róla tudomást. […] Ki kell bújni a házacskából, 
amely immár – éppen a közönség igényessége folytán is – anakronizmussá vált, s 
fürdeni kell az élet vizében. […] Az élethez való szorosabb kapcsolódást a mûfaji 
sokszínûség, a táncköltemények, a jellemképek, a táncdrámák stb. megjelenése 
segítheti. […] Mire gondolok, amikor a mûfaji fejlesztésrõl írok? Arra, hogy szé
lesebb, nemesebb érzelmeket nem minden esetben lehet 'verbunk', 'kanásztánc' 
és 'csárdás' formájában kifejezni. Én pedig az érzelem minden 'esetét' szeretném 
kifejezni, s ehhez sokszor nem jók a megmerevedett formák. Használok én ezután 
is csárdást és verbunkot, de úgy, hogy ezek egy-egy nagyobb kompozícióban tel
jesen feloldva, átépítve, az érzelem kifejezését szolgálják az alkotó akarat szerint 
[…] A színpadon nem érdekes a folklór, nem érdekes a gombostûre felszúrt, gon
dosan kipreparált tánclepke-gyûjtemény. A kipreparált lepke soha sem fog repül
ni, mi pedig repülõ és szivárványosan aranyló tánclepkéket akarunk.15

Rábai tehát a megõrzõk és újraalkotók korabeli éles vitáiban az újraalkotás 
mellett tett hitet, s egyben úgy látta, elérkezett az utolsó „lépcsõfokig”. Mû- 
faji ideálja ekkor, szorosan kötõdve nem csupán Mojszejev akkoriban meg kér- 



dõ jelezhetetlen néptánc felfogásához, hanem a korabeli szovjet dramobalettek 
éppen tetõzõ magyarországi hullámához is, az egész estés népi balett volt. 
Olyan magyaros témájú és a néptáncok motívumaira épülõ táncdrámák sora, 
amelyekhez dramaturg írja a mesét, dolgozza fel a történelmi vagy mai té
mát. E tervezett sorozat elsõ darabjaként került színre 1956-ban a három 
felvonásos Kisbojtár. A narratív és egész estés forma olyan korábban ismeret
len kompozíciós kérdésekkel szembesítette Rábait, amelyekkel aligha tudott 
megküzdeni. A népmesei motívumokból összeállított táncjáték legsikeresebb 
epizódjai ezért azok a zsánerjelenetek lettek – mint a vidám vásári forgatag, a 
cigányok lovainak játékos siratása és feltámasztása, a rablók botolója –, ahol 
már korábban is otthonosan mozgott. A szituációk megteremtésben, de kü
lönösen a karakterek és érzelmek ábrázolásában megpróbált kilépni az általa 
birtokolt néptáncok közegébõl, ezért a balett sémáihoz – mozgáselemek, szí
nészi játék, divertissement – fordult.

Rábai a Kisbojtár vegyes fogadtatása után visszatért a történetek elmesélé
sére alkalmasabb, mert tömörebb formához, az egyfelvonásosokhoz, hiszen 
igényét a táncdrámák komponálására nem adta fel. És új jelszót tûzött zász
lajára: az együttes 1955-ös és 1956-os, több nyugat-európai országot érintõ 
turnéjáról hazatérve, és a kint látott táncirányzatoktól megérintve, úgy látta, 
hamarosan meghal a színpadi néptánc, ha „nem tudunk igazán modern, és 
igazán magyar, európai színvonalú mûvészetet kifejleszteni a meglévõbõl.”16

Ezért vágott bele egy olyan, a korábbiaknál jóval teátrálisabb balladamûsor 
színre állításába, amelyben a néptánc keretein belül maradva örök, tehát egy
szerre archaikus és mai érzéseket és szenvedélyeket fogalmazhatott meg. 
A Barcsai szeretõje (1958) egy hûtlenné váló asszony vívódását rajzolta fel a 
férje és gyermeke, valamint a szerelme között úgy, hogy a tragédiába for
duló történetet mintegy a sorsot megszemélyesítõ komor vendégek jelenléte 
tette teljessé. A korszak közgondolkodása azonban már modern mûveket is 
várt tõle, ami alatt elsõsorban politikai témák táncszínpadi megfogalmazá
sát értették. Így került sor 1959-ben a forradalmi-munkásmozgalmi témát 
sok illusztratív gesztussal megvalósító Latinka ballada, majd az 1945-ös fel
szabadulást követõ társadalmi változások tragikus hõseinek emléket állító 
Hajnalodik (1960) címû egyfelvonásos bemutatására. E politikai agitációtól 
sem mentes darabok sikertelensége és a balladák visszhangtalansága nyomán 
a hatvanas évektõl Rábai visszatért a folklór feldolgozások mûvészileg koc
kázatmentes közegébe, s együttese ezután már csak dekoratív és változatos 
néptánc-mûsorokkal, látványos tánctörténeti képeskönyv-jelenetekkel, vagy 
legfeljebb a férfi -nõ viszonyokat idillé egyszerûsítõ történetecskékkel jelent
kezett.



A SZOT és a Budapest együttes

A harmadik hivatásos néptáncegyüttes megszületését az elképesztõ töme
geket megmozgató amatõr csoportok ingadozó színvonalú mûködése ösz
tönözte. „A szovjet mûvészet példáján felépülõ magyar szocialista kultúra 
egyik sarokkövévé”17 vált öntevékeny mûvészeti mozgalom méreteire mi sem 
jellemzõbb, mint hogy 1950-ben majdnem ötezer üzemi csoport közel 80 000 
résztvevõvel vett részt az országos kultúrversenyen. Ezeknek az ama tõr együt
teseknek kívánt mûvészi példát és irányt mutatni a munkásokat összef ogó 
és szellemileg irányító SZOT (Szakszervezetek Országos Tanácsa), amikor 
létrehozta Központi Mûvészegyüttesét, ismét ének-, zene- és tánckar felállás
ban. Az 1952-ben bemutatkozó együttes élére Molnár Istvánt (1908-1987) 
nevezték ki, aki sokrétû táncos múlttal rendelkezett. A testnevelõ tanárnak 
induló, és Kolozsváron a tornászok képzésén túl saját stúdiójában kísérletezõ 
Molnárt a mûvészi kifejezés lehetõségei érdekelték. Így egyre közelebb került 
a korabeli expresszionista irányzatokhoz, ahogy saját magára – és egy-egy fér
fi növendékére – egyre több etûdöt tervezett. Ezek a szólók a korszak népszerû 
témáit és megoldásait követték: Molnár mûsorán szerepeltek – Dsida, Ady, 
Reményik és Babits – versek ihlette táncok zenével vagy zenei kíséret nélkül, 
expresszionista Haláltánc, „õsi” Dervistánc, valamint egy melankolikus Elé
gia és egy vad Fegyvertánc. Molnár 1939-ben kapott lehetõséget arra, hogy 
Párizsban szólóestet adjon, így 31 éves korában lépett ki elõször a (nemzetkö
zi) közönség elé. Elmélyültségét és egyben elhivatottságát bizonyítják e nem
zetközi sikert követõ szavai: „[T]öbb, mint 10 esztendõ óta fejlesztettem ké
pességeimet. Azt akartam, hogy mindaddig, amíg megközelítõleg nem érem 
el a tökéletességet, ne foglalkozzanak velem.”18

Hazatérése után Budapesten adott tánckoncertet, és bekapcsolódott a 
Dienes-növendékekbõl alakult Orkesztikai Játékszín elõadásaiba. Ám ekko
riban már mûvészileg másfelé is tájékozódott, mert éppen Párizsban szem
besült azzal, hogy nem tud „magyarul” táncolni, amikor sikere nyomán fel
kérték õt egy további mûsor elkészítésére, amelyben jellegzetes magyar estet 
vártak a magyar fi atalembertõl. Így hazatérése után lázas kutatásba fogott, 
felfrissítette gyermekkori emlékeit az Erdélyben hallott dalokról és táncok
ról, és már 1940-ben részt vett Muharay Elemér amatõr fellépõkkel elõadott 
Magyar Karácsony címû mûsorában, amelyben a Bábtáncoltató betlehemes 
játék koreográfusaként és egyik fõszereplõjeként szerepelt. S ezzel csatlako
zott ahhoz az irányzathoz, amelyik a néphagyomány színpadi újragondolá
sát a kortárs mûvészet kereteibe illesztve képzelte el, hiszen – akár Milloss 
Csupajátékában – Molnár mellett is olyan zeneszerzõ és festõmûvész vállalt 
szerepet, mint Farkas Ferenc és Varga Mátyás.



Molnár azonban ezúttal sem volt elégedett saját felkészültségével, ezért 
miközben oktatóként belevetette magát az ifjúság nemzeti és kulturális neve
lését vállaló mozgalmakba, megkezdte a szisztematikus gyûjtést. Kis felvevõ- 
gépével járta a falvakat, és rögzítette a még élõ tradíció táncait. Hatalmas 
gyûjtõmunkájának eredménye az 1947-ben megjelenõ Magyar tánchagyomá
nyok lett, amelyben elsõként tett kísérletet arra, hogy rendszerezze – négy 
nagy csoportba rendezze – és értelmezze a gyûjtött táncanyagot.

Molnár úgy tartotta, hogy a néptánc magasrendûségének kulcsa õsiségében 
rejlik, s az új mûvészetnek, ha sajátosan magyar kíván lenni, e gyökerekbõl 
kell táplálkoznia. De – Bartók és Kodály nyomán – azt is hozzátette, hogy „új 
magyar kultúra csak a mai igényeknek megfelelõ keretben és formában meg
jelenített néphagyományból, népmûvészetbõl támadhat.”19 A magyar táncot 
Molnár nem a szórakozás egyik formájának látta, hanem egyfajta „lélekbõl 
fakadó beszédnek”, olyan élõ nyelvnek, amely mindennél jobban alkalmas a 
belsõ tartalmak egyéni kifejezésére. E nyelvként értelmezett táncfelfogáshoz 
kapcsolódott az a felismerése is, hogy a magyar néptánc látszólag kötetlen 
ugyan, de nem rendszertelen, s e belsõ törvényeket a közösség és az egyén 
egyaránt alakítja.

1942-tõl induló gyûjtõútjai és pedagógia tevékenysége mellett Molnár 
rendszeres színpadi munkát is végzett amatõr csoportjaival. Érdeklõdése 
ekko ri ban a színházi-drámai lehetõségeket kínáló balladák színre vitele felé 
for dult. Nemzetközi sikert aratott például az ének, a mozgás, a zene, a sza
való és zümmögõ kórus, a látvány és az arcjáték komponenseire egyaránt 
támaszkodó Bíró Máté balladája (1942), de nagy hatású volt a XXI. századi 
keretjátékba illesztett Szép Júlia (1943) vagy a Sinka István verset szceníro- 
zó Anyám balladát táncol (1943). A magyar színházi nyelv megújítására tett 
törekvései mellett természetesen néptánc feldolgozásokkal is – mint a Huszár 
verbunk (1945) és a Kardtánc (1940) – jelentkezett, s ezekben a saját maga 
által gyûjtött anyag színpadi interpretációjának lehetõségeit, az újraalkotás 
mikéntjét kutatta.

Mire tehát sor került kinevezésére a SZOT együttes élére, Molnár mö
gött egyedülállóan gazdag tudományos, mûvészi és pedagógiai múlt állt. 
A társulat elsõ, 1952-es mûsorának legsikerültebb mûvében, a Magyar ké
peskönyvben Molnár egyszerre tudta összefoglalni az addigra már betiltott 
Gyöngyösbokréta és a saját gyûjtései legszebb táncanyagait. A hét tételes 
táncszvitben a koreográfusnak sikerült úgy visszaadni a magyar nyelvterület 
jellegzetes táncainak formagazdagságát és hangulati sokféleségét, hogy köz
ben nem alkalmazta sem a balettbõl ismert térbeli sémákat, sem az ugyan
csak a balettõl kölcsönzött virtuóz táncelemeket. Vagyis úgy maradt a lehetõ 
legközelebb a forrásaihoz, hogy közben egyéni, eredeti módon átköltötte azt. 



Ez a szuverén megközelítés a lehetõ legtávolabb állt a kor színpadi néptánc 
felfogásától, amit még tetézett Molnár egyénileg kifejlesztett táncos képzési 
rendszere. Molnár ugyanis nem vette át a balett-technikát, csak használta a 
balett alapvetõ elemeit, de mindezt sajátosan átformálta, és egyben egyéni, 
magyar terminológiával látta el. Mindezen túl úgy látta, a néptáncegyüttesek 
színpadi munkájának egyik fõ feladata lehetne a vágy felkeltése a nézõkben, 
hogy maguk is elsajátítsák és társastáncként járják e táncokat, s így a néptánc 
visszakerülhetne eredeti társadalmi közegébe. Abban a közhangulatban, 
amelyben a hivatásos együttesek éppen a magas státusú balett felé törekedtek 
– s ahogy Rábai meg is fogalmazta: „[h]ol élhet tovább a népi mozgás? A szín
padon. A színpadon, mert új mûvészeti ág született, s járja diadalútját”20 –, 
és egyben a szocialista, tehát „haladó” eszméket propagálták a színpadról, 
Molnárnak ez az eretnek elképzelése, társulva a nemzeti múlt értékeihez ra
gaszkodó szemléletével, oda vezetett, hogy részben narodnyikizmussal, rész
ben a hivatásos néptáncmûvészet fejlõdésének akadályozásával vádolták.

Ezért a SZOT együttest 1955-ben feloszlatták, Molnárt pedig – miután 
„önkritikát” gyakorolt, azaz elveit, múltját és eszméit nyilvánosan megta
gadta – a Honvéd együttes tánckarának élére helyezték. A Honvéd felosz
latása után, majd újjáalakulása idején Molnár amatõr együttesekkel dolgo
zott. 1958-ban aztán megalakult vezetésével a Budapest Táncegyüttes, ahol 
jobbára korábbi táncosaival a SZOT-ban kialakított mûvészi utat folytatta 
egészen 1970-es nyugdíjba vonulásáig.

A magyarországi néptánckutatás és -mûvészet tehát egészen egyedülál
lóan gazdag elõzményekkel, mûfaji és táncnyelvi kísérletekkel kapcsolódott 
bele abba a nemzetközi hullámba, amely a harmincas évektõl a népmûvészet 
még élõ hagyományai felé fordult, e tradíciót a korszerû tudományos vizsgá
lat tárgyává kívánta tenni, és ezzel párhuzamosan a nemzeti hagyományt a 
kortárs mûvészet egyik forrásának is tekintette. Ezt a szemléletet és gyakor
latot még azokban az évtizedekben is képviselni próbálta és tudta, amikor a 
Szovjetunió katonai és ideológiai nyomása alatt a kultúrpolitika egész Kelet- 
Európában a „nemzeti” fogalmát az újjal, a haladóval, azaz a szocialistával 
és internacionalistával szemben, mint retrográdot és a múlthoz tartozót ér
telmezte.
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A tánc újragondolása
(1950-1970)

Az ötvenes és a hatvanas évtized aránylag rövid periódus, mégis különleges 
helyet foglal el a század tánctörténetében. Ekkor zajlott le ugyanis a New 
York-i táncélet perifériáján a tánc olyan radikális újragondolása, amely tör
ténetileg csak a századforduló táncforradalmához hasonlítható, s amelynek 
eredményeként korábban elképzelhetetlenül szélesre tágult a tánc fogalma. 
Ezek a kísérletek egyben le is zárták a modern tánc történetét, amely ettõl 
kezdve az új alkotó generációk szemében éppen úgy a színpadi tánc múltjá
hoz, tradíciójához tartozott, mint a balett.

E korszak két jól elkülöníthetõ idõszakra tagolódott. Az elsõ periódus 
vezetõ egyéniségei közvetlenül a II. világháborút követõen jelentkeztek önálló 
munkáikkal. Mindketten, Alwin Nikolais és Merce Cunningham, az ameri
kai modern tánc nagy egyéniségeinek szárnyai alatt – elõbbi Holmnál, utóbbi 
Grahamnél – kezdték pályájukat. Saját háborús élettapasztalataik nyomán 
azonban mûvészileg érvénytelennek, s így folytathatatlannak látták a modern 
tánc addigra kialakult kánonjait. Azt a mûvészi felfogást, amelyet az ameri
kai modern tánc elsõ, és visszavonulásáig, egészen a hatvanas évekig legna
gyobb hatású teoretikusa, John Martin úgy fogalmazott meg A modern tánc 
címû könyvében, hogy az nem valamiféle új tánctechnikát vagy rendszert, 
hanem sajátos, egyénenként eltérõ nézõpontot jelent.1 Martin, aki a húszas 
évek végétõl nyomon kísérte a modernek összes munkáit, azt hangsúlyozta, 
hogy a nagyon is eltérõ tárgyválasztást és színpadi megformálást, táncmó
dot és matériát mutató modern tánc megkülönböztetõ jegye, szemben a jól 
körülírható, és dialektusai ellenére is egységes szemléletet sugalló balettel, a 
különbözõség, a besorolhatatlanság, az egyéni-személyes utak, gondolkodás 
és nézõpont megteremtése. Martin elemzései és defi níciós kísérletei fõként az 
általa legjobban csodált Graham mûvein alapultak, bár eközben fi gyelemmel 
kísérte Humphrey , Weidmann és Holm színpadi munkáit is.

Az ötvenes évektõl, részben Martin mûvészet-propagáló és -értelmezõ te
vékenységének köszönhetõen, a modern tánc elsõ generációjának munkás
sága része lett a reprezentatív amerikai kultúrának, s mint elismert nemzeti 
érték társadalmi és anyagi elismerést kapott. Az elismertség azzal is járt, hogy 
1952-tõl a Juilliard Zenekadémián a modernek is katedrát kaptak, és egy év-



tized múlva az Egyesült Államokon kívül is olyan iskolák és együttesek ala
kultak, amelyeket kimondottan a modern tánc technikák elsajátítására hoztak 
létre. Ez elkerülhetetlenné tette, hogy meginduljon az egyéni táncnyelvek rög
zülése, bár a kanonizációban sem Graham, sem Humphrey nem vett részt, 
ezt jóval késõbb a tanítványok, illetve azok tanítványai végeztek el.

Az alapító generáció tanítványai és táncosai közül azonban néhányan el
fordultak ettõl az egyre inkább a balett történelmi helyzetére emlékeztetõ, 
kanonizációt eredményezõ folyamattól. S azoktól az ideáktól is, amelyek min
den különbözõségük ellenére áthatották a modernek mûveit. E fi atal táncosok 
ugyanis azt élték át, hogy a valóság bonyolult összefüggései átláthatatlanok. 
A világban a káosz és a közönyös véletlen uralkodik, ezért mûveik centrumá
ba többé nem állíthatták az individuumot. Azt sem hihették, hogy a tánc az 
egyéniség, a lélek, a belsõ, érzelmi folyamatok kifejezõje, korának tükre vagy 
bármilyen összefüggõ történet vagy hõs sorsának metaforikus megérzékítõje. 
A tánc – és a mûvészet – az õ felfogásuk szerint többé nem volt alkalmas kó
dolt üzenetek közvetítésére, mert nem reprezentált vagy imitált semmi rajta 
kívül létezõt. A táncot tehát önmagában, mint testi-fi zikai, tér-idõ valóságot 
szemlélték és értelmezték.

A kevert média úttörõje:
Alwin Nikolais

Nikolais (1910-1993) elsõként állította, hogy „[a] táncosok gyakran az ér
zelmek kelepcéjébe esnek, ahelyett, hogy mozognának. Számomra a moz
dulat az elsõdleges – mert a mozdulat szabja meg az érzelmeket. Máskép
pen szólva, csakis az idõben és térben zajló sikeres vagy hibás cselekedeteink 
összegzõdhetnek érzelmekké.”2 Ebbõl kiindulva azt vallotta, hogy a mozgás 
nem az érzelmek testi közvetítése, hanem kinetikus anyag, s mint ilyen, az 
érzékek számára közvetlenül is befogadható. Arra jött rá,

hogy a táncra nincs defi níció. Hogy egyetlen könyvbe sincs defi niálva, a szótá
rakban is csak az van róla, hogy 'ritmikus mozgás'. Holott a tánc nem föltétlenül 
ritmikus, a mozgás pedig annyit jelent, hogy valami egy másik pozícióba kerül. 
Ekkor jutottam el arra a következtetésre, hogy a tánc a mozgás mûvészete. Azt 
értem a mozgás szón, hogy mi történik egy mozdulatban, hogy mi történik két 
pozíció-pont között. […] a mozdulatnak nem az a dolga, hogy díszítse az egyént, 
és nem is az, hogy magyarázza az egyén érzelmi kötõdését. A mozdulatnak meg 
kell, hogy legyen a saját értelme, s ez az értelem magának a gesztusnak a termé
szetében kell, hogy legyen. Nem kell megszépítenie azt, aki elõadja. Nem kell az 
elõadó érzelmeit vagy alakját magyarázgatnia. Önmagát magyarázza.3



E szemlélet mögött felsejlik Lábán abszolút tánc ideája, valamint a tér-idõ- 
erõ hármasságának lehetõségeit elõtérbe helyezõ Holm tanítása, aki Nikolais 
legfontosabb mestere volt. Nikolais ugyanis fi atal felnõttként ismerkedett meg 
a különféle modern tánc irányzatokkal, hiszen fi gyelmét elõször Wigman 
1933-as turnéja irányította a tánc felé. Zenei és színházi tanulmányokkal 
azonban már jóval korábban foglalkozott, így valójában zenei és bábszínházi 
tapasztalatait vitte át a tánc médiumára, amikor 1948 után a New York-i 
Henry Street Playhouse vezetõje lett.

Ebben a gyerek közönségnek játszó aprócska színházban Nikolais fantá
ziáját és találékonyságát megmozgatva kezdett el kísérletezni azzal, hogy a 
tér és a mozgás, a hang és a látvány, a színek és a fények egybefonásával 
illúziókkal teli, játékos és látványos világot teremtsen. Nikolais ehhez – ki
használva az akkor még új hangrögzítési lehetõségeket – zajokat és hangokat 
vett magnóra. Késõbb nemcsak különbözõ eljárásokkal manipulálta a hang
anyagot, hanem különféle hangeffektusokat, majd jobbára kollázsokból álló 
kísérõzenéket állított elõ. A világítási lehetõségek kínálta újdonságokat is ki
aknázta, amikor a saját maga által festett színes felületeken át, vetített fények
be burkolta a színpadot és a táncosok testét. Elsõként alkalmazta a mozgás 
folytonosságát megtörõ stroboszkópot, míg máskor a díszletekre, valamint a 
leplekbe, kubusokba vagy áttetszõ hasábokba burkolt testekre vetített, egy
mást váltó színes diaképeket. E szokatlan fények és a testekkel együtt moz
gó jelmezek-díszletek átformálták a mozgások megszokott látványát, hiszen 
Nikolais színpadán elvesztek az emberi test ismert határai, körvonalai és mé
retei. Elsõ kísérleti mûvében, az 1954-es Álarcok, kellékek és mozgó szobrok
ban (Masks, Props and Mobiles) a test mozgó, plasztikus tárgyként jelent meg. 
Nem kötõdött többé társadalmi, történelmi, nemi vagy pszichológiai megha
tározásokhoz, hanem egyike volt a színpadi kozmoszban bolyongó bizarr tár
gyaknak, amorf jelenségeknek. Nem uralta a színpadot, hanem egyenlõként 
simult bele a változatos alakzatokat felvonultató összképbe.

Nikolais ettõl kezdve minden mûvében – mint az Imago (1963), Somniloquy 
(1967), Tent (1968), Schéma (1980) – e szemlélettel és módszerrel alkotott. 
Hol beburkolta a táncos testét a testtõl elkülöníthetetlen jelmezbe – ez lehetett 
tágítható zsák, elasztikus szalagköteg, merev vagy rugalmas mértani test –, 
hol pedig a rávetülõ színekkel, fényekkel és formákkal a felismerhetetlensé- 
gig átalakította. Produkcióit, miután bennük a táncos elvesztette autonóm 
személyiségét, és a megszokott nemi sztereotípiákat sem viselte, hanem sem
leges és felcserélhetõ forma volt, ráadásul a táncosok egymás közötti kapcso
latát a táncos és a tárgy közötti kontaktus váltotta fel, kortársai zöme nem is 
tekintette táncnak. Nikolais ezért már az ötvenes évektõl saját elõadásaira 
a kevert média, késõbb a totális táncszínház kifejezést kezdte használni. 



S miután alkotóként is egyetlen kézben tartotta a teljes színházi folyamatot a 
mozgástól a hangon át a kellékekig és a fényekig, személyében egy új, totális 
alkotó jelentkezett.

A színházi teret és illúziót, valamint a táncos testet és környezetét új szem
pontból vizsgáló elõadásai – amelyek részben Fuller, részben a Bauhaus 
kísérl e teinek újraalkotásaiként is értelmezhetõk – a hatvanas években végig
utazták az Amerikai Egyesült Államok összes vidéki városát. 1968-tól elju
tottak Európába, ahol még sikeresebbek lettek, mint hazájában. Irányzatá
nak közvetlen követõje azonban sehol nem akadt, mûvei és felfogása azonban 
Francia országban jelentõs befolyást gyakorolt a posztmodern irányzatok 
kialakulására. Elõször egyik táncosa (Carolyn Carlson) alakított kísérleti 
társulatot a Párizsi Operában, 1978-ban pedig õt kérték fel az Angers-ben 
létrehozott elsõ francia Kortárs Tánc Központ és Iskola (Centre National de 
la Danse Contemporaine) vezetésére. Eddigre Nikolais már abbahagyta a 
színházi munkát, hiszen a hang, a fény és a digitális technika fejlõdése nyo
mán azok a mágikus hatású optikai és akusztikus elemek, amelyek az ötvenes 
és a hatvanas években lenyûgözték a nézõket, a nyolcvanas évektõl a minden
napi gyakorlat egyszerû kellékeivé váltak. Nikolais kézmûves varázslatai ezért 
elvesztették azt a közeget, amelyben valaha életre kelhettek.

A tánc újraértelmezõje: 
Merce Cunningham

A század második felének legnagyobb hatású alakja kétségtelenül Cunningham 
(1919-) volt, aki állandó alkotó és szellemi társával, John Cage-dzsel (1912
1992) közösen újradefi niálta a színpadi tánc minden összetevõjét, s ezzel egy 
történelmileg ugyan késõi, de új avantgárd szemlélettel közelített a tánc mû- 
vészethez.

Cunningham pályája is meglehetõsen messzirõl vezetett a tánc felé. Egye
temi tanulmányait a színházért otthagyva színész növendékként találkozott 
elõször Graham és Horton gyakorlataival, majd húszévesen döntött a tánc 
mellett. Graham-együttesének tagjaként balettórákat is vett, bár legjobban a 
jazz improvizáción nyugvó szabadsága, és egy akkoriban még kezdõ korrepe
titor, az experimentális zene késõbbi apostola, Cage kompozíciós órái érde
kelték. Cunningham elsõ önálló mûvei Cage-dzsel közös zenei és mozgás-té
mákra készült improvizációk voltak. Attól kezdve, hogy 1945-ben otthagyta 
a Graham együttest, éveken át kizárólag Cage-dzsel együttmûködve kísérle
tezett, és lépésrõl-lépésre újragondolta a tánc összes konstituáló elemét: a ko- 
difi kált mozdulat milyenségét; a mozdulat-hang-látvány együttmûködésének 



viszonyát; a tér és az idõ, a kompozíció és dramaturgia kérdéseit; az alkotói és 
befogadói folyamat problémáit; az elõadó személyességének és személyiségé
nek hatásait – s szinte mindegyiket radikálisan új szempontból értelmezte.

Ehhez mindenekelõtt következetesen maga mögött kellett hagynia a mo
dern tánc alapeszméjét, azt a felfogást, hogy a tánc narratív vagy kinetikus 
tárgyak kifejezõ vagy metaforikus, de mindenképpen személyes közvetítõje. 
Cunningham ezzel szemben a tiszta és személytelen mozdulat elkötelezett
jeként meg akarta szabadítani a mozdulatot minden rárakódott történeti 
kolonctól: a kodifi kált mozgásoktól, a színházi reprezentációtól, a pszicho
lógiától, a kommunikációtól és mindenfajta hierarchiától. Ezzel a törekvésé
vel nem egyszerûen lázadt az õt megelõzõ, és folyamatosan új nézõpontokat 
érvényesítõ modern táncos generációk táncfelfogása ellen, hanem az Egye
sült Államokban elsõként utasította el a táncmûvészet mimetikus felfogásáról 
vallott nézeteket.

A legelsõ és legfontosabb kérdés számára természetesen az volt, hogy mi is 
valójában a tánc. Kísérletei során Cunningham arra a válaszra jutott, hogy 
„megszerkesztett-megtervezett mozgás specifi kus idõben és térben.”4 A szín
pad specifi kus terében és az elõadás specifi kus idejében történõ bármilyen 
mozdulat így táncként értelmezõdik, vallotta Cunningham, aki a minden
napi mozgásokat éppen úgy táncnak tartotta, mint Cage a zajokat vagy a 
képzõ mûvészek a talált tárgyakat, amennyiben ezek a színház közegében 
mu tat koznak meg. E bármilyen – köznapi, talált, fragmentált stb. – mozdu
lat megszerkesztése során aztán Cunningham további lényeges kérdésekkel 
szem besült, mindenekelõtt a mozgás és a zene viszonyával. Cunningham, 
Cage ihletésére, az ötvenes évek második felétõl született mûveiben a zenét 
megfosztotta a tánc feletti sajátos uralmától, mert koreográfi áiban arra töreke
dett, hogy a mozgás ne analógiája, illusztrációja, ellenpontja vagy kiegészítõje 
legyen a muzsikának, hanem egyenrangú partnere. Zene és tánc hagyomá
nyos, bár sokféle szimbiózisát Cunningham és Cage közös mûveiben a „ko
operatív függetlenség”, a tudatos szeparáció váltotta fel.

Hangzás és mozgás így legfeljebb bizonyos pontokon, jobbára a mû ele
jén, és pontos idõzítés esetén, a végén esett egybe, e két végpont között, a 
színpad idejében és terében ugyan együtt létezett, de nem vonatkozott egy
másra. A koreográfi át többé nem a zene és a mozgások egymásra refl ektá- 
ló, s ezzel is értelmezõ struktúrája, hanem a semleges idõtartam defi niálta, 
mert Cunningham szerint különben a tánckompozíció soha nem léphet túl 
az olyan zenei formák alkalmazásán, mint a téma és variáció, a fejlesztés, az 
ismétlés, a megfordítás, a rondó – ami egyben a mozdulaton túlra-kívülre 
utaló jelentés és értelmezés lehetõségét is hordozza. Cunningham ellenben 
a jelentést már egy 1948-ban tartott elõadásában sem valamiféle személyes 



refl exióhoz vagy metaforikus tartalomhoz társította, hanem a mozdulat lét
rehozásához, megvalósulásához.5

Cunningham elõször 1952-ben Schaeffer és Henry magnószalagra rögzí
t ett, konkrét zenéjére (A magányos férfi szimfóniájának részleteire) állított 
színpadra Kollázs címmel egy olyan kísérleti mûvet, amelyben zene és tánc 
tudatosan függetlenítve volt egymástól. 1956-ban Cage komponált számára 
olyan, súlyos csendekkel teletûzdelt és a táncos számára ritmikailag értel
mezhetetlen mûvet – mint a Szvit öt táncosra az idõben és a térben (Suite For 
Five In Space and Time) –, amelyben ezért a táncosoknak önállóan kellett 
beosztaniuk a rendelkezésükre álló idõt, megszabni a frázisok hosszát, sebes
ségét és végét.

Cunningham kísérletezett a frontalitás kerülésével, ezért például egy négy 
irányból nézhetõ darab (mint 1952-ben a Véletlen szvit, Suite by Chance) kom
ponálásába fogott. Bármilyen kompozíciós metódussal kísérletezett azonban, 
emocionális, intellektuális vagy teátrális pillérekre soha nem támaszkodott. 
Mûveit ezért kortársai absztraktnak nevezték – bár Cunningham szerint az 
emberi test mozdulata soha nem lehet absztrakt –, de csak abban az értelem
ben, hogy „soha nem narratívak vagy leírók, hiányoznak belõlük a hagyomá
nyos értelemben vett szekvenciák, és mindenfajta törekvés a kifejezésre vagy 
a hatáskeltésre.”6

Cunningham, hogy saját alkotói refl exióinak korlátozó lehetõségét kizárja 
a kompozíciós folyamatból, a mozdulatok kiválasztásába és egymásutánisá
gába – Cage-hez hasonlóan – bevezette a véletlent (by chance), amivel egy
részt nem sejtett kreatív energiákat és variációs lehetõségeket vont be a kom
ponálásba, másrészt felszámolta a táncmondatok lineáris logikáját. S miután 
ekkor már az elõadásokban is alkalmazta a véletlent – hiszen táncosai egy- 
egy darabban tetszõlegesen választották meg térbeli elhelyezkedésüket, vagy 
estérõl-estére õ maga jelölte ki a szekvenciák csak aznapra érvényes rendjét és 
a szekvenciákban részt vevõk számát vagy nemét –, ezzel feloldotta a mûvek 
lezártságának s egyben a részek kauzalitásának hagyományát. A véletlen
nek is teret hagyó kompozíciós metódushoz táblázatokat készített a testrészek 
lehetséges mozgásfázisaiból, s aztán kockafeldobással döntött a mozgások 
sorrendjérõl. Ez a koreográfi ai módszer megvalósíthatatlannak bizonyult a 
két hagyományos táncnyelv, a balett és a modern tánc bázisán, mert azok 
kikristályosodott szintaxisa ellenállt e kísérletnek. Ezért Cunningham rész
ben ki- és megfordította a balett alaplépéseit, fragmentálta a modern tánc 
szekvenciákat, s ezt a sokelemû töredéket szabadon keverte, hogy eljusson a 
„tiszta”, azaz jelentéssel nem terhelt mozdulathoz.

A „tiszta” mozdulatot azonban Cunningham nem köznapi mozgásként ér
telmezte, hiszen hétköznapi mozgásokkal, készen talált gesztusokkal és tar- 



tásokkal csak az ötvenes évek happeningjein kísérletezett. Színpadi mûveiben 
nem alkalmazta a köznapi-funkcionális mozdulatokat. Koreográfi ában a 
kimûvelt testek összes lehetséges és váratlanul összekombinált mozdulatai
nak különbözõ minõségû töredékeit – lépés, fordulat, térdelés, fejkapás, to- 
tyogás, hajlás, csúszás, lendülés – a véletlen elve szerint, anorganikusan kap
csolta egymáshoz.

A hatvanas évtized közepétõl, amikortól múzeumi terekbe is szervezett 
tánceseményeket, táncosai az alkalmi térhez, a mozgó vagy körben ülõ né- 
zõk höz igazodva határozták meg a szekvenciáik idõtartamát, egymásután
ját, tem póját és irányát, miközben egymás akcióira is refl ektáltak. Ezekben 
az „event”-ekben – bár nem hagyományos improvizációk voltak – nem 
történhetett meg kétszer ugyanaz ugyanúgy. Egy-egy ilyen „esemény” 
Cunningham sz e rint azonban „nem annyira táncest, mint inkább a tánc 
megtapasztalása”volt.7

Az eventek tapasztalatait Cunningham a színpadra is átvitte, amikor 
– Einsteinre hivatkozva, aki szerint „a térben nincsenek állandó pontok” –, 
végleg elvetette a kompozíciók hagyományos térhierarchiáját, mindenekelõtt 
a központ kiemelését. Színpadán minden hely, szint és irány egyenlõ fon
tosságúvá vált. Többé nem volt különbség fontos és mellékes, hangsúlyos 
és hangsúlytalan hely, sík vagy pont között. E precízen megszerkesztett, de 
véletlenszerûnek és kaotikusnak látszó, szimultán zajló egyéni és csoportmoz
gások a nézõi tapasztalást is megváltoztatták. Cunningham nem irányította 
többé a befogadót, hanem tökéletesen magára hagyta, hiszen nála „[n]em 
közlésrõl van szó, hanem bemutatásról. Mindenki azt láthat benne, amit 
akar. Nézni egy embert, amint megy az utcán: ez önmagában is érdekes. 
Felesleges azon tûnõdni, hogy a fûszereshez megy-e, hogy szomorú-e.”8

Cunningham korai szólóit követõen néhány táncossal kezdett dolgozni, 
akiket a Suite by Chance bemutatását követõen tekintett saját együttesének. 
Társulata, amely az amerikai neoavantgárd mozgalom egyik fontos mûhelye 
volt, az amerikai mûvészeti élet perifériáján helyezkedett el. Az elsõ elisme
rést jelentõ támogatásokat 1969-tõl nyerték el, de még ekkor is országos és 
nemzetközi turnékból tartották fenn magukat. A Cunningham-együttes a 
hatvanas évektõl többször járt Európában, de a hetvenes évekig munkájuk 
nem gyakorolt döntõ hatást az európai táncvilágra, holott ekkorra már meg
születtek Cunningham legfontosabb mûvei: Eric Satie formát „nélkülözõ” 
muzsikájára a Septet (1952), a lírai Summerspace (1958), a tornacipõbe- 
tréningruhába öltözött táncosok eséseire építõ Winterbranch (1964), a ter
mészet ihletésére készült Rainforest (1968) és a Marcel Duchamp emléke 
elõtt tisztelgõ Walkaround Time (1968). Azok a kompozíciók, amelyekben 
Cunningham a „kooperatív függetlenség” eszméje alapján olyan kortárs kép- 



zõ mûvészekkel dolgozott együtt, mint Robert Rauschenberg, Andy Warhol 
és Jasper Johns.

A hetvenes évektõl Cunningham fi gyelme új irányba, a színpadtól a videó 
felé fordult. Azt tapasztalta, hogy mûveinek térélményét és tértapasztalatát az 
egyre népszerûbb és a táncok elterjedésében forradalmian új korszakot nyitó 
médium valójában nem tudja közvetíteni. Holott szerinte a tánc lényege egy 
új, kinetikus érzékenység kialakítása, a látás átalakítása, mert „vannak dol
gok, amelyeket nem az értelmen keresztül értünk meg, hanem a szemünkkel, 
a látás révén.”9 Így születettek meg Charles Atlas rendezõi közremûködésével 
azok a koreográfi ái (1976-ban a Blue Studio, 1980-ban a Locale), amelyek ki
mondottan a kamera nézõpontját vették alapul, s egyben meg sem kísérelték 
megteremteni a mozgások linearitásának illúzióját. Cunningham késõbb is a 
nézõpontok folyamatos váltakozására építve komponálta meg videó-táncait 
(1986: Points in Space, 1993: Beach Birds For Camera). A kilencvenes évektõl 
a tudományos-technikai újdonságok közül a háromdimenziós humán ani
mációt lehetõvé tévõ LifeForm keltette fel Cunningham érdeklõdését. Ezt az 
eredetileg a Lábán-kinetográfi a komputerizálására kifejlesztett programot 
Cunningham 1991-tõl használta kompozícióinak megtervezéséhez.

Az elõadó személyisége ugyanis soha nem játszott lényeges szerepet 
Cunningham gondolkodásában. Mûveit személytelen, szinte felcserélhetõ, 
nemtelen fi gurák keltették életre. Ahogy egyik volt táncosa leírta, a próbák 
során „egyszerûen megmutatta a lépéseket, és semmit nem mondott arra vo
natkozóan, nekünk, elõadóknak – kivéve a számolást, mert azt mindig meg
adta –, hogy hogyan kellene ezeket interpetálni. Valószínûleg a táncos az õ 
számára nem jelentett többet, mint valakit, aki nem tolmácsolja, hanem vég
rehajtja a mozdulatokat.”10 Cunnigham mûveiben a találkozások, a közös tér 
és idõ ellenére is csupa izolált test jelent meg, amely – és nem aki – szimultán, 
de egymásra nem vonatkoztatható, általában központozás nélküli szekven
cia-töredékeket adott elõ hihetetlen fegyelmezetten, többnyire a tekintetek, 
mint esetleges kommunikációs aktus mellõzésével. S ahogy Cunninghamnél 
az ugrás vagy a lépés, vagy bármilyen fi zikai akció csupán az, ami, koreog- 
ráfi áiban a tánc személytelennek és nemtelennek láttatott elõadója „sem több 
és nem is kevesebb, mint 'az a férfi , aki táncol' és 'az a nõ, aki táncol', és amit 
éppen tesz, az maga a tánc.”11



Mi a tánc? És mi nem?

Nikolais és Cunningham táncot újradefi niáló kísérletei a hatvanas évek leg
elején, egy új nemzedék színre lépésével ismét új kérdéseket és válaszokat 
generáltak. Ez a táncos generáció jobbára Cunningham együttesébõl vagy 
1959-tõl mûködõ stúdiójából indult, s meglehetõsen ellentmondásos vi
szonyba került Cunningham eszméivel. Miközben ugyanis a fi atal tánco
sok számos alapvetõ kérdésben – mint a koreográfus és táncos hierarchikus 
viszonya, a kompozíció és az improvizáció lehetõségei, a tánctechnika, az 
együttesi forma, a repertoár, sõt, a képzett táncosok szükségessége – hevesen 
szembehelyezkedtek Cunningham elgondolásaival és gyakorlatával, abban 
egyetértettek vele, hogy bármely mozdulat táncként értelmezhetõ. Sõt, éppen 
õk vitték végig legkövetkezetesebben ezt az eszmét, mert az õ szemükben a 
lassacskán rendszerré szilárduló Cunningham-technika túlságosan is forma- 
lizáltnak, mesterkéltnek és virtuóznak tûnt, s mint ilyen, alig különbözött a 
hagyományos táncrendszerektõl.

A Judson Táncszínház:

Steve Paxton, Yvonne Rainer és Trisha Brown

E fi atal táncosok nemzedékké szervezõdésében kulcs szerepet játszott Robert 
Dunn, akit Cunningham 1960-ban kért fel, hogy a feleségével együtt, aki 
a Cunningham-együttes táncosa volt, tartson kompozíciós órákat a stúdió 
növendékei számára. Dunn Cage-nél tanult zeneszerzést, így gondolkodá
sának centrumában – ellentétben Horst Graham iskolájában rendszeresített, 
vagy Humphrey Juilliardban tartott kompozíciós óráival, ahol a táncosok a 
zenei formatan elemeivel és ezek táncra alkalmazásával ismerkedtek meg – a 
véletlen rendezõi elve állt. Dunn ezeken a játékos és rendhagyó foglalkozáso
kon nem tett különbséget jó és rossz, helyes és helytelen megoldások között, 
hanem elsõsorban az újításokat ösztönözte. „Ez az eljárás rávilágított a tán
cok belsõ mechanizmusára, és minimalizálta a koreográfus esztétikai alapon 
történõ megítélésének jelentõségét, ami számomra a megengedést jelentette, 
annak megengedését, hogy azt és úgy csináljak, amit akarok, vagy amire 
belsõ kényszert érzek – hogy mindent kipróbáljak, ami még éppen elfogad
ható” – emlékezett Dunn metódusára és e mámorosan szabad évekre Trisha 
Brown.12

Ez a mûhelymunka ugyanis valóban a mindent szabad, és minden egyfor
mán érvényes bûvöletének terepe volt, hiszen Dunn mindössze két tanévig 
tartó kurzusán a növendékek irányítás, elõzetes normák és utólagos ítéletek 



szorítása nélkül kísérletezhettek. Dunn inspiráló foglalkozásai vezetettek 
oda, hogy egy nagyjából egységesen gondolkodó csapat 1962-ben megmu
tassa magát és kísérleteit a New York-i Judson Memorial Church-ben, ami 
a legkevésbé sem emlékeztetett egy hagyományos színházra. Ez az üres és 
használaton kívüli templom lett a helyszíne annak a kísérleti mûhelynek, 
amelynek tagjai végképp maguk mögött hagyták a története során többször is 
átalakult, sokirányú, de végsõ soron Cunningham fellépéséig azonos ethoszú 
és esztétikájú modern táncot.

A csoport tagjai Cunningham (és Cage) téziseibõl indultak ki. Abból, hogy 
bármely mozdulat értelmezhetõ táncként; hogy a test minden része egyen
rangú; hogy bármilyen térben lehet táncolni; hogy sem a mûvészetek között, 
sem a struktúrákban nem szükséges a hierarchia; hogy a mû nem „jelent” va
lamit, hanem új tapasztalatok felé nyit meg utakat. De jóval tovább is léptek, 
elsõsorban a tánc és nem tánc, a mûvészet és az élet határainak lebontásában. 
A csoport a századelõ avantgárd mozgalmaira emlékeztetõ hevességgel tá
madta a fennálló mûvészi konvenciókat, intézményeket és esztétikai normá
kat, az elitistának tartott (tánc)mûvészeti gyakorlatot, az alkotói autoritást és 
a befogadási rutinokat. S bár egymástól nagyon eltérõ kísérleteket folytattak, 
az õ érdeklõdésük centrumában is a mozgás mikéntje és a kompozíció ho
gyanja állt. A már Cunningham által is megkérdõjelezett stilizált mozgás
rendszereket elvetették, de ehhez nem a leegyszerûsítés és a fragmentálás 
útját választották, hanem igyekeztek újból felfedezni a tánc, jobban mondva 
a mozgás legalapvetõbb összetevõit és legelemibb formáit.

A mozgás teljes redukciójának kísérlete például, s annak kipróbálása, hogy 
egy testi akció meddig fogható fel még mozgásként, annyira beletartozott a 
korszak táncosainak érdeklõdésébe, hogy már jóval a Judsonban tömörülõk 
elõtt ezzel kísérletezett Paul Taylor (1930-) is, aki Cunningham együttesének 
tagja volt. Legelsõ, 1957-es, önálló koncertjén, az egyik szólóját teljes csend
ben, mozdulatlanul állta végig. A külsõ mozdulatlanság és a belsõ folyamatok 
ellentéte azonban csupán e korai szólója tárgya volt, míg a többiben õ is, mint 
a Judson Dance Theater tagjai, fõként a hétköznapi, egyszerû, kifejezéstõl 
mentes mozgásokkal kísérletezett.

A legegyszerûbb, bárki által megvalósítható hétköznapi mozdulatok lehetõ- 
ségeit kutatta Steve Paxton (1939-), aki – Taylorhoz hasonlóan – egy ideig 
a Cunningham-együttes táncosa volt, de Taylorral ellentétben részt vett a 
Judson-csoport munkájában is. Saját kísérleteiben egyáltalán nem használ
ta a szerinte szépségre és technikára törekvõ Cunningham-féle mozgáso
kat. Paxton a legköznapibb helyváltoztatás, a járás mindenki számára adott 
lehetõségeire épített, s ezzel a radikális gesztussal a táncosok képzettségének, 
az elõadók testi diszciplináltságának szükségességét kérdõjelezte meg, s egy- 



ben a mûvész és nem mûvész közötti határokat lépte át. 1967-es darabja, 
a Satisfyin' Lover a benne résztvevõ huszonkét vállalkozótól annyit követelt 
meg, hogy az adott üres tér – amelyet három szék tört meg – egyik kijelölt 
pontjáról a saját köznapi ruháikban és praktikus, kényelmes cipõikben ha
ladjanak végig a lehetõ legtermészetesebb, mégis egyéni módon – tempóban, 
szünetekkel, energiaszinten – a tér egy másik kijelölt pontjáig, majd távoz
zanak. Az elõadás, amely természetesen nem igényelt színházi környezetet, 
képzett elõadót, jelmezt és világítást, változó szerkezetû, tempójú és hosszú
ságú volt, és mindig éppen addig tartott, ameddig az utolsó elõadó is el nem 
távozott.

Lucinda Childs (1940-) ugyan nem tartozott Dunn tanítványi köréhez, 
de munkáinak gondolkodásmódja párhuzamot mutatott a Judson-csoport 
eszméivel. Childst nem csupán a hétköznapi mozgások kutatása, hanem a 
legközönségesebb tárgyak mozgatása, manipulálása foglalkoztatta. 1964-es 
szólóját, a Szegfût (Carnation) egy szemtanú így írta le:

A hajcsavarókat a szivacsok közé helyezi, egy salátaszûrõt rak a fejére, gyors, ha
tározott mozdulattal kihúzza a hajcsavarókat, és a salátaszûrõ kitüremkedéseire 
akasztva körberakja velük a fejét. Mikor kész ezzel, a szájába dugja a szivacsokat, 
leszedi magáról a hajcsavarókat meg a salátaszûrõt, feláll, és különösebb teketó
ria nélkül, megkönnyebbülten egy kék mûanyag zacskóba hányja õket, aztán a 
lábát is beledugja a zacskóba. A következõ szakaszban fejenállásban komplikált 
manõvereket végez egy lepedõvel és két zoknival.13

A Judsonban fellépõk mindegyike szakmai elõfeltevések és korlátok nélkül, 
de a fennálló elvárásokkal szembehelyezkedve közeledett a tánchoz. Közülük 
Rainer (1946-) fogalmazta meg legtisztábban e generáció lázadó álláspontját:

NEM kell a látvány nem kell a virtuozitás nem kell az átalakulás és a varázs
lat és az utánzás nem kell a csillogás és a sztárok felsõbbrendûsége nem kell a 
hõsiesség nem kell a hõsietlenség nem kell a szemét képi világ nem kell az elõadó 
vagy a nézõ bevonása a darabba nem kell stílus nem kell camp nem kell az elõadó 
trükkös csábítása nem kell az eredetieskedés nem kell megrendítõ jelenet és meg- 
rendülés.14

Ehhez a manifesztumhoz mû is csatlakozott, a Trió A (más címen: The Mind 
Is a Muscle), amely a hatvanas évek kulcsdarabjának bizonyult, és 1966-os be
mutatása óta számtalan átdolgozást ért meg, és változatban kelt életre. A Trió 
A-ban hárman vettek részt – Rainer, Paxton és David Gordon –, ám a mû 
valójában egyetlen frázisból állt, amelyet a három táncos eltérõ idõpontokban 



elkezdve és befejezve, különbözõ tempókban és irányokban bonyolított le, 
tudatosan kerülve, hogy a körben álló és akár a helyüket elhagyó, mert mász
káló nézõkkel bármiféle kontaktust teremtsen. A mindössze négy és fél per
ces mozgássor elsõ változatából nemcsak az interpretáció elõadásszerûsége 
hiányzott, hanem minden hagyományos kompozíciós elem: a mozdulatok 
logikus rendje, a felismerhetõ és tagolt szerkezet: a frazeálás, a variálás, az 
ismétlés vagy a kidolgozás. Ehelyett a darab látszólag egyszerû mozgásfel
adatok sorának megvalósításából állt, amelyet erõsen összpontosítva, egyen
letes energiaszinten, és a bonyolult feladathoz illõ tárgyilagos-közönyös mó
don hajtott végre a három táncos. Az apró, redukált, és bármiféle táncként 
felfogható mozdulatot mellõzõ mozgássorban Rainer ugyanúgy tudatosan 
kerülte a stilizációt, mint a hétköznapiságot. A karok, a törzs és a lábfejek 
semmiféle felismerhetõ rendet nem követõ mozgásai olyan hatást keltettek, 
„mintha különbözõ testrészeken végbemenõ, össze nem függõ mozzanatok 
lennének.”15 A nézõ számára a felismerhetõ tagolás, az érzékelhetõ struktúra 
hiánya komoly nehézséget okozott, hiszen a Trio A a táncról alkotott minden 
elõzetes feltételezést lerombolt. A korabeli kritika – egy-két kivételtõl eltekint
ve – ezért sem táncként, sem mûvészetként nem vett tudomást sem Rainer, 
sem a többi Judsonban bemutatkozó táncos kísérleteirõl, amelyek értelmez
hetetlenek voltak az uralkodó mûvészetfelfogáson belül.

A Judson másik meghatározó tagja, Trisha Brown (1936-) a mozgás leg
elemibb fi zikai összetevõit, a tér és a súly problémáit vizsgálta elsõ korsza
kában. 1968-tól induló „felszereléses” darabjaiban – mint a Síkok (Planes) 
és a Séta falon (Walking on the Wall) a táncosok kötelek és csigák, valamint 
a hegymászó felszerelés egyéb segédeszközei segítségével hódították meg a 
tánc számára korábban elzárt vertikalitást, amikor múzeumok belsõ és külsõ 
falán és más függõleges síkokon közlekedtek. E közegben – ahol valójában a 
legegyszerûbb mozgások kerültek egészen szokatlan helyzetbe – a lehetséges 
mozgások köre, típusa és sorrendje a gravitáció miatt annyira kötött volt, 
hogy a koncepció megvalósulása nem sok szabadságot hagyott a koreográfus
nak. Ugyancsak a súly megszabta lehetõségekkel kísérletezett Brown az olyan 
utcai darabjaiban, mint az 1968-as Elesõs kettõs (Falling Duet) és az 1970-es 
Eldõlõs kettõsök (Leaning Duets), amelyekben a párok úgy próbáltak összeka
paszkodva haladni, hogy az egyik lábukat egészen szorosan összeillesztették, 
miközben felsõtestükkel igyekeztek kiegyenlíteni a súlykülönbségeket.

A mozgás fi zikai korlátainak vizsgálatát követõen Brown érdeklõdése az 
improvizáció, majd az ezzel összefüggõ kompozíció felé fordult. Ettõl kezd
ve fõként a mozgások szervezésének lehetõségei érdekelték, így a szek ven- 
ciák képzésének új megoldásaival kezdett foglalkozni. A Felhalmozódás 
(Accumulation) címû darabban (1972) például egy nõi szóló épült fel a lehetõ 



legegyszerûbb mozgástöredékek ismétléseibõl – az ujjak, a csukló, az alkar, 
a váll és a csípõ alig elmozdulásaiból – anélkül, hogy a kibontakozó rövid 
sorozatot bármilyen hangsúly tagolta volna. Az egy évvel késõbbi Csoportos 
felhalmozódás (Group Accumulation), amelyet négy táncosnõ a földön fekve 
adott elõ, ugyancsak a testrészek apró elmozdításaiból állt. Az egyenletes 
tempóban elõadott, harminc egészen egyszerû mozdulatból egyenként, és 
mindig az elõzõt megismételve összeálló szekvenciát az elõadók a térben 
négyszer elfordulva ismételtek meg, lehetõvé téve, hogy a nézõk minden 
irányból megszemléljék a mozgásmodulokból felépített struktúrát. Brown 
e mûvének szinte a lazító tornagyakorlatokra emlékeztetõ mozgáskészlete is 
mutatta a Judson-csoport tagjainak azt a törekvését, hogy eltávolodjanak az 
ismert tánctechnikák képviselte erõs testi kontrolltól, s helyette a nem képe
zett táncosok számára is elsajátítható, lazításokból álló egyszerû mozgásokkal 
kísérletezzenek.

Brown kísérleteiben – az amerikai modern tánc korábbi nemzedékeivel el
lentétben – rendkívül fontos szerepet kapott az improvizáció, bár elsõként 
nem õ, hanem Ann Halprin (1920-) próbált visszatalálni a „természetes” 
mozdulatok szenzomotoros tapasztalataihoz, amikor elvetve a modern tánc 
stilizált mozgáskészletét 1955-ben kísérletezni kezdett a szabad improvizáci
óval. Az õ mûhelyében találkozott ezzel az elõzetes esztétikai és strukturális 
kritériumok nélküli, a kreativitást és a testi intelligenciát fejlesztõ módszerrel 
a Judson tagjai közül Rainer, Brown és Meredith Monk. Az improvizáci
ós tapasztalatok elõtérbe helyezése a kompozíciós munka során alapvetõen 
átrendezte a koreográfus és a táncos, az alkotó és elõadó hagyományos vi
szonyát: többé ugyanis nem arról volt szó, mint Cunninghamnél, hogy a 
megszerkesztett és rögzített szekvenciák sorrendjét vagy tempóját a koreog
ráfus utasítására a táncosnak elõadásról-elõadásra meg kell és lehet változ
tatni. Inkább az került elõtérbe, hogy a táncos és alkotó a mû megszületése 
folyamatában már közösen dolgozott a matérián, s ezzel a táncos a mozdulat 
megvalósítója vagy interpretátora szerepébõl átlépett a társalkotó státusába.

A Judson kísérletezõi azonban az elsõ években egyáltalán nem gondolkod
tak sem együttesi formában, sem befejezett mûvekben. Brown is csak 1970- 
ben alapította meg együttesét (míg Paxton soha nem vállalkozott társulat 
szervezésére, Rainer pedig öt éven belül felhagyott a tánccal.) Brown kis 
létszámú együttesében folytatta azokat a kísérleteket, amelyek a mozgások 
fi zikai minõségére és összetevõire, az improvizációra, valamint a kompozíció 
strukturális lehetõségeire vonatkoztak. Az 1973-as Tetõ darab (Roof Piece) 
köznapi mozgások térbeli továbbítását vizsgálta. Brown táncosai, egymástól 
távol, háztetõkön elhelyezkedve, hétféle irányban kísérelték meg kétszer 15 
perc alatt átadni egymásnak a kialakított mozgássorokat. A Spirál (1974) a 



hatalmas oszlopokra vagy fákra rögzített táncosok spirálisan lefelé araszoló 
mozgásait vizsgálta, míg az 1977-es Sorakozó (Line Up) a szoros testi kontak
tusok közegét elemezte. Ebben egy kiállítási térben az egy vonalban felsora
kozó táncosnõk közül a „hátsó” lassú és egyenletes csípõriszálással indult el a 
következõ felé, miközben a fl amenco alappózára emlékeztetõ kartartást vett 
fel. Amikor beleütközött az elõtte állóba, a mozgást átadva együtt kezdtek el 
tovább haladni, mígnem mind a négyen felfûzõdtek a testüket összetapasztó, 
együtt ringó sorra, s a zene utolsó hangjára elérték a galéria oldalfalát, ami le
hetetlenné tette a további mozgást, és így lezárta a táncot. A Színhely (Locus) 
komponálásakor (1975) Brown a mozgások struktúrájának kimunkálásában 
sajátos módszert próbált ki, mert ezúttal szöveggel kísérletezett: a teste köré 
képzelt hasáb 27 térbeli pontjához az ABC 26 betûjét és egy „szóközt” ren
delt, s aztán ebben az egyszerre virtuális és valóságos térben elmozgott né
hány „fejezetet” egy önéletrajzi írásából.

Az Accumulation with Talking Plus Water Motor (1979) címû elõadásában 
a beszéd más funkcióban, nem mint a mozgások elrejtett szervezõje jelent 
meg. A laza mozgásokkal és izolációkkal telitûzdelt szóló közben elhangzott 
Brown önéletrajzi monológja, valamint a táncok kitalálásával kapcsolatos 
néhány észrevétele. A Water Motor (1978) egyébként Brown egyik legkifi - 
nomultabb és legösszetettebb szólója volt, évekig tartó improvizációs kísérle
teinek ragyogó eredménye, amelyben teste hihetetlenül lazán és szinte egy
szerre több irányban mozdult el. Ez a folyamatosságot állandóan megtörõ, 
mert a fókuszt minduntalan máshová helyezõ, és közben az energiát a tér 
minden irányába szétárasztó mozgás, amelyben a test bármelyik része szaba
don reagálhatott bármelyik testrész akciójára, ettõl kezdve Brown mûveinek 
és együttesének is meghatározó stílusjegye lett. Kompozíciói továbbra sem 
távolodtak el a matematikai rend kínálta szigorú formáktól, az általa terve
zett mozgások minõsége és összetettsége, látszólagos lezsersége és lazasága 
azonban egyre inkább a hatvanas években megtagadott, csak közben ép
pen általa is újjáértelmezett virtuozitás felé közelítette Brown koreográfi áit, 
amelyeket a nyolcvanas évektõl már zenemûvekre komponált. És magasan 
kvalifi kált táncosok számára, akik között együttesében ekkor már ott volt 
Karczag Éva és az ugyancsak magyar Vicky Schick, aki Balanchine iskolájá
ból lépett át e kísérleti világba. E korszak egyik fõmûve a Laurie Andersonnal 
és Rauschenberggel közösen létrehozott Set and Reset (1982) lett, amelyben 
Brown mesterien foglalta össze korábbi gravitációs, improvizációs és release- 
kísérleteinek eredményeit.



Minimalizmus és repetíció:

Laura Dean és Lucinda Childs

Laura Dean (1945-) soha nem tartozott a Judson-csoporthoz, bár õ is a leg
elemibb mozgásokhoz tért vissza, hogy sikerüljön megragadnia az emberi 
mozgás köznapi gyökerét. Körtánc (Circle Dance) címû 1972-es mûvében pél
dául tíz táncosa négy koncentrikus körben mindvégig egyenletesen lépke dett. 
Ám miután a legközönségesebb lépés is testsúly áthelyezésbõl, tehát két fázis
ból áll, elkerülhetetlen volt, hogy Dean – kortársaitól eltérõen – hamarosan 
rátaláljon a ritmusra, és ezzel a többiek által tudatosan mellõzött zenei szerke
zetekre. A korabeli amerikai kortárs zenei irányzatok közül az alig érzékelhetõ 
elmozdulásokkal és végtelen ismétlésekkel kísérletezõ repetitív megközelítés
hez csatlakozott, amely, miután a zenei anyagon magán az ismétl és nem vál
toztatott, a hallgatóban alakított ki újfajta idõérzékelést. A feszes, de rövid 
ritmusképletek szüntelen ismétléséin alapuló repetitív zene ugyanis apró mo
dulokból és ezek alig észrevehetõ módosulásaiból építkezett. Ez a muzsika, 
struktúrájának felfoghatatlansága miatt, a hallgatóban az idõtlenség, egyfajta 
mágikus állandóság érzetét keltette.

Dean kompozíciói e zenei irányzat analógiájára születtek: a mozgások szin
te a minimálisra, a legelemibbre redukálódtak, szerkezetüket pedig a szint e 
vég nélküli ismétlések láncolata adta. Dean darabjainak zöme eleinte zene 
nélkül, késõbb Steve Reich muzsikáihoz készült, s ezekben – mint pél dá- 
ul a Sétáló tánc (Walking Dance) és Dobogó tánc (Stamping Dance) – az elõ- 
adók egyszerû sétáló, forgó és dobogó motívumokat ismételtek gyorsulva és 
lassulva, összetoldódva vagy épp megritkítva, miközben a térben tiszta és 
áttekinthetõ, egyszerû, geometrikus formákat rajzoltak ki.

A hatvanas évek kísérletezõ nemzedékének pályája 1968 után új irányok
ba fordult. Ekkor ugyanis alapvetõen megváltozott az a közeg, amelyben a 
Cunningham utáni generáció a táncélet fõsodrától hermetikusan elkülönülve 
–– de a korabeli fl uxus-mozgalommal, a happeningekkel és performance-okkal 
párhuzamosan – kísérletezhetett. Ezért a hetvenes évek második felétõl több
felé ágazott a pályájuk: voltak, akik végleg felhagytak a tánccal, mások éppen 
ellenkezõleg, megtalálták helyüket még a fõsodort jelentõ balettvilágban is. 
Néhányan más mûvészeti ágak felé tájékozódtak, mások elfogadták a koráb
ban tagadott, mert megvetett hierarchikus-együttesi formát.

Brown és Dean mellett Lucinda Childs is – aki 1966 és 1973 között fel
hagyott a tánccal, majd 1976-ban Robert Wilson kísérleti operájában, az 
Einstein on the Beach-ben tért vissza a színpadra – együttest alakított, és ettõl 
kezdve az õ kompozíciós módszere is a repetíciót helyezte a középpontba. 
A nyolcvanas évektõl a legegyszerûbb, minimálisra redukált, és kimondot-



tan nem-táncos mozgásokból (séta, futás, gördülés, lendülés) és a legelemibb 
geometrikus formák – egyenes, átló, kör, négyzet – mentén építette fel kont
rasztok, elõkészítés és csúcspont nélküli kompozíciót elõször zenei kíséret 
nélkül, majd fõként Philipp Glass muzsikáira. Egyszerû tér- és mozgásper
mutációkból szervezõdõ kompozícióihoz – mint az 1979-es Tánc (Dance) 
vagy az 1981-es Õrült rohanás (Mad Rush) – késõbb olyan fi lmeket kapcsolt, 
amelyekkel egymásba játszhatta és ütköztethette az élõ és fi lmre vett moz
gássorokat.

A Grand Union

A Judson-csoport megszûnése után, 1970-tõl Rainer és Paxton számára 
eleinte egy improvizációs csoport, a kilencfõs Grand Union kínált folyta- 
tási lehetõséget. A korábbi kísérletek folytatásaként a csoport a hangsúlyt a 
kreatív alkotói folyamatra helyezte, újdonságként pedig megkísérelték kiik
tatni a döntést hozó koreográfus személyét, amikor bevezették a közös, de
mokratikus alkotómunkát. A táncosok az elõadások során maguk dönthet
tek min den helyzetben: a megválasztott mozgások minõségérõl, azok térbeli 
elhel yezésérõl, idõtartamáról, karakterérõl vagy a mások mozgásaihoz való 
kapcsolódásról. Az improvizációk célja ugyanis nem eredmények rögzítése 
volt, hanem egyre újabb lehetõségek felfedezése, az alkotói folyamat vizsgá
lata. A kialakuló megoldások azonban 1975-re kimerülni látszottak, így ez a 
csoport is feloszlott, de kísérleteik, akár a Judson-csoporté, hamarosan felszí
vódtak és közben át is formálódtak a hetvenes évektõl kialakuló amerikai és 
európai posztmodern irányzatokban.
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A táncnyelvek keveredése és összeolvadása
(1960-1980)

A II. világháború után az európai tánc-szcéna is radikálisan megújult, részben 
olyan külsõ hatások következtében, amelyek ekkoriban alaposan megmozgat
ták Nyugat-Európa táncközösségét. Az ötvenes években – miközben a szov
jet befolyás alatti országok évtizedeken át elzárták magukat minden külsõ 
mûvészeti hatástól – két meghatározó vendégjáték és egy új fesztivál rázta fel 
Európa táncéletét. Ekkor lépett fel elõször Nyugat-Európában a moszkvai 
Bolsoj teljes együttese, s mutatkozott be az amerikai Graham-társulat. E két 
gyökeresen eltérõ táncfelfogás – egyik oldalon a heroikus, nagyszabású, nar
ratív egész estés balettek, másik oldalon a tömör és puritán, a kifejezés oltárán 
akár a szépséget is feláldozó táncdrámák – kétféle mintát kínált azoknak, akik 
a tánc mûfajainak és nyelvének újragondolásával vagy a tradicionális mûfaji 
és nyelvi határok eltörlésével kívánták megújítani a színpadi táncmûvészetet. 
Új inspirációt jelentett az európai balettvilág számára az 1958-tól Spoletóban 
szervezett Két világ Fesztiválja is, amely a legfrissebb amerikai irányzatok
kal ismertette meg Európát. Azt a táncközösséget, amelybõl ekkora szinte 
nyomtalanul eltûnt a világháború elõtt sokfelé virágzó modern tánc. Így a 
megújulás Európában a korabeli balettszínpadokon következhetett be, ahol 
ismét változatos kísérleti periódus indult el: a koreográfusok újragondolták a 
balett lehetséges témáit, kifejezési és dramaturgiai módozatait, kapcsolódását 
a kortárs zenéhez, valamint az új médiák kínálta lehetõségeket.

A hatvanas évektõl jelentkezõ koreográfus nemzedék saját jelenérõl, nyo
masztó társadalmi tapasztalatairól kívánt szólni, s ehhez keresett új eszközö
ket. S miután e háború utáni generáció legelemibb tapasztalata saját s egyben 
az emberi létezés törékenysége, bizonytalansága volt, többé meg sem pró
báltak kerek és egységes történeteket elmesélni. Táncdramaturgiájuk szakí
tott a lineáris elbeszélésmóddal, de eközben nem mondtak le a közlésrõl, sõt, 
elsõként gondolták azt, hogy a tánc alkalmassá válhat fi lozófi ai-intellektuális 
tartalmak érzékletes megjelenítésére is. Ehhez a zene- és a drámairodalom 
korábban is alkalmazható megoldásai helyett a fi lm eszköztárához fordul
tak, így a lineáris szerkezeteket felváltotta a fl ashback, sõt, a széttördelt jele- 
netezés. E balettek többé nem homogén és lezárt történeteket, azonosítható 
hõsök sorsának drámai alakulásait mesélték el, amelyeket a nézõ a befogadás



során a ráismerés aktusában megértett, hanem többnyire általános emberi 
alaphelyzeteket, eszméket, típusokat és szituációkat vázoltak fel, amelyeket 
a nézõ – egyszerre irányítva és szabadon – interpretált. Ez a dramaturgia 
az idõ táncszínpadi felfogásában is új megoldásokat hozott: a fl ashback még 
csak módosította a mûvek idõrendjét, a nem lineárisan egymást követõ epi
zódok sora azonban lehetetlenné tette az egymás utáni jelenetek kronolo
gikus értelmezését, így ráismerés helyett asszociációs megértést követelt. 
A dramaturgiai újítással párhuzamosan a balettek hagyományos eszköztára 
is kibõvült, egyrészt a kifejezés érdekében bármilyen mozgás – akár a hétköz
napi is – színpadi legitimációt kapott, másrészt hamarosan beszüremkedtek a 
táncszínpadokra a színház – a beszéd és/vagy ének – és a vizuális mûvészetek 
újabb (vetítés és „élõ” kamera) elemei.

E viharos átalakulás évei még egy döntõ változást hoztak, valójában ugyan
azt, mint a XX. század elsõ harmadában az Orosz Balett: az újra rigidnek 
tartott balettnyelv ugyanis ismét képessé vált arra, hogy rugalmasan befo
gadja és magába építse a tõle idegen vagy épp vele ellentétes impulzusokat. 
A nyugat-európai balett ugyanis a hatvanas évektõl mintegy felszívta, ma
gába olvasztotta a vele ellentétes gondolkodásmódot, testszemléletet és esz
tétikát képviselõ amerikai modern táncot, miközben az európai modern tánc 
eredményei szinte eltûntek a színpadi gyakorlatból. (Az expresszionizmus 
és a balett világát már korábban ötvözni próbáló kísérletezõk, Jooss, Birgit 
Cullberg és Milloss Aurél munkái pedig elszigeteltek maradtak, hiszen Jooss 
csak pedagógusként dolgozhatott, utóbbiak pedig a tánc szempontjából 
periférikus országokban – Svédországban, illetve fõként Olaszországban – 
mûködtek.) A hatvanas évek átalakuló balettvilágának tanúi úgy látták e sok
felé utat nyitó és ezért a kortársak számára alig áttekinthetõ mûvészi káoszt, 
hogy

[h]a akad egyetlen világos dolog a kísérleti táncszínpadokkal kapcsolatban, 
amely ma az egész világon érvényes, akkor ez az, hogy semmi nem világos. Bár
milyen elméletet is követ valaki, az ellentmond másokénak, s minden kísérlet 
egy adott cél elérésére egyenrangú a vele ellentétes próbálkozással. Az egyetlen 
pont, amelyben minden komoly alkotómûvész egyetért, hogy valamiféle változás 
elkerülhetetlen; senki nem elégszik meg azzal, hogy a dolgok úgy maradjanak, 
ahogyan azt elõdeink ránk hagyták, hacsak nem a többieket utánzó vagy tehet
ségtelen mûvészrõl van szó.

A legnyilvánvalóbb újdonság és egyben a legkönnyebb defi niálni, bár az én 
szememben egyáltalán nem a legfontosabb, az a technika változása. Most már 
vagy fél évszázada a modern tánc önálló és független táncforma, és ezért riválisa 
a hagyományos balettnek. Valószínû, hogy egyik sem fogja legyõzni a másikat, 



de egyik sem maradhat érintetlenül. […] Akárhogy is alakul a jövõ, biztos, hogy 
a két technika közötti világos határvonalak eltûnnek.1

E periódus legalapvetõbb jellemzõje tehát, hogy a két korábban egymást 
kizáró gondolkodásmód, amely legjobban a tánc-diszciplinák különbségé
ben érhetõ tetten – a légiességre, a vonalak tisztaságára és harmóniájára, az 
egyensúly primátusára törekvõ akadémikus balett, és a gravitáció lefelé húzó 
erejét, a mozdulat térbeliségét, a megtört vonalakat és íveket, valamint az off 
balance-t is elfogadó modern tánc – többé nem egymáshoz képest és egymás 
ellenében határozta meg önmagát. Így indult el az a táncnyelvi folyamat, 
amely – szétbogozhatatlan szimbiózisba olvasztva a legkülönfélébb addig 
szeparált táncnyelvi elemeket – a hetvenes évektõl Európa-szerte cross-over 
néven lett az új (modern) balett alapszókincsévé. S az új szókincs alapvetõen 
átalakította a korábbi képzési szisztémákat is, hiszen elengedhetetlenné tette 
a cross-educated táncost, azt az elõadómûvészt, aki egyszerre birtokolja az 
akadémikus balettet és mellette legalább egy, de inkább a többféle testhasz
nálatot lehetõvé tevõ modern tánc technikákat.

A Holland Nemzeti Balett és a Holland Táncszínház

A balett megújulása elsõként a tradícióval egyáltalán nem rendelkezõ Hol
landiában zajlott le. A táncmûvészet iránt korábban egyáltalán nem fogékony 
hollandok a balettet csupán az I. világháborút követõ években fedezték fel a 
nagyobb (amerikai, brit és francia) együttesek vendégjátékainak hatására. 
Az elsõ holland társulatot és iskolát 1931-ben alapította meg Amszterdam
ban Yvonne Georgi, Wigman tanítványa és Kreutzberg korábbi partnere. 
Yvonne Georgit (1903-1975) érdeklõdése már pályája kezdeteitõl a balett felé 
is vonzotta, így órákat vett Madame Rousanne párizsi stúdiójában, majd ko
reográfusként a balett és a kifejezõ tánc elegyítésére törekedett. Az ellentétek 
egyesítésére törekvõ felfogása – bár õ maga a háború után többet nem ve
hetett részt a holland balettéletben, mert kollaborálással vádolták – alapvetõ 
hatást gyakorolt a lassan kibontakozó holland balettkultúrára, amely a maga 
sajátosságát éppen a szigorú hagyományok és kánonok hiánya miatti szabad
ságban találta meg. A történeti szempontból viharos gyorsasággal kiformá
lódó holland táncélet másik sajátossága az a nyitott befogadói attitûd volt, 
amely lehetõvé tette, hogy a legkülönfélébb nemzetközi hatások keveredjenek 
a holland táncéletben.

Így például 1939-ben egy litván emigráns, Sonia Gaskell (1904-1974) nyi
tott iskolát Amszterdamban, s folytatta azt a pedagógiai munkát, amelyet 



Jegorova és Staats nyomán Párizsban kezdett el. Gaskell 1945-ben független 
kis együttest szervezett, amely 1954-tõl az elsõ holland állami balettegyüttes 
lett. Gaskell a század elsõ felének újító balettjeit és a klasszikusokat egyaránt 
be akarta mutatni a közönségnek, így a társulat repertoárja az Orosz Balett 
egyfelvonásosaiból és egy-egy nagy romantikus-klasszikus mûbõl állt. Ez a 
repertoár nagy nehézséget okozott a még nem eléggé képzett táncosoknak, 
1959-ben a társulat közel fele szembe is fordult Gaskell elképzeléseivel, s az 
együttes kettészakadt. Gaskell a megalakuló amszterdami Holland Nemzeti 
Balett (Het Nationale Ballet, HNB) mûvészeti vezetõjeként, az állami tá
mogatás fejében vállalta, hogy együttese megfelel majd azoknak a követel
ménynek, amelyek a nagy nemzeti társulatok számára mindenütt azonosak: 
repertoáron tartja a XIX. századi romantikus-klasszikus balettirodalom 
alapmûveit, bemutatja a XX. századi nemzetközi repertoár értékeit, s támo
gatja a hazai koreográfusok új munkáit. Gaskell egyik táncosa, Rudi van 
Dantzig – aki eleinte a lázadókkal együtt elhagyta õt – 1969-tõl átvette az 
együttes vezetését, és 1991-es visszavonulásáig töretlenül folytatta ezt a jel
legzetes nemzeti társulati repertoárpolitikát.

Rudi van Dantzig (1933-) koreográfusként, miután balett-tanulmánya
it követõen õ is akkor szembesült elõször a modern tánccal, amikor látta 
Graham hollandiai demonstrációit, alkalmazni próbálta az itt ellesett, új és 
kifejezõ mozdulatokat, amelyeket azonban – kortársaihoz hasonlóan – nem 
állt módjában alaposan elsajátítani. Graham expresszivitása és teatralitása 
mégis felszabadítóan hatott rá. Érdeklõdésének középpontjában szinte teljes 
pályáján egyetlen központi téma állt: a saját másságával küszködõ egyén, és 
az õt elfogadni képtelen, elõítéletes társadalom konfl iktusa. E tárgyat feldol
gozó, expresszív, de jobbára didaktikus mûveihez – mint például az 1965-ös 
Emlékmû egy halott ifjúért (Monument voor een Gestorven Jongen) – a balett 
mellett alkalmazta a Grahamtõl látott tánctechnika egy-egy kiragadott ele
mét és erõteljes gesztusait.

Azok a táncosok, akik a balettet saját korukhoz szerették volna igazítani, 
kiváltak a HNB-bõl és Hágában megalapították a Holland Táncszínházat 
(Nederlands Dans Theater, NDT). S ahogy névválasztásuk jelzi, elutasí
tották az épp csak megismert balett esztétikáját, ezért újabb források és ins
pirációk felé tájékozódtak, ami – miután társadalmi témákat kívántak színre 
vinni – egyet jelentett azzal, hogy „ledöntötték a korlátokat, amelyek a táncot 
a tánctól elválasztották, vagyis külön kezelték a balettet és a modern táncot. 
Az eredmény a táncszínház lett.”2 A kortárs témákra és kifejezõeszközökre 
szomjazó táncosokkal együtt – akik az elsõ pillanattól kezdve mellõzték a 
balettegyütteseknél szokásos rangsort, így a társulat csupa egyenrangú tán
cosból állt – Benjamin Harkarvy is távozott Gaskell társulatából, a táncosok 



technikai fejlõdését biztosító amerikai balettmester. Az egyelõre még való
di mûvészi fedezet nélküli „táncszínház” megjelölést zászlajára tûzõ csapat 
alapként tehát megõrizte az akadémikus technikát, de nyitott volt az ameri
kai modern tánc hatásaira, amelynek megjelenésérõl Harkarvy gondosko
dott. Az õ közvetítésével az együttes már az elsõ évben mûsorára tûzte a 
Grahamnél tanult, és késõbb az emberi magány végleteit lírai formákba öntõ 
Anna Sokolow egyik mûvét, a Szobákat (Rooms). A táncosok ekkor szembe
sültek a gyakorlatban is a modern tánc egyik alaprendszerével, bár ez a hatás 
még „lényegében dekoratív jellegû”3 volt. E mû betanulásánál jelentõsebb 
lett, hogy Harkarvy az amerikai táncélet olyan személyiségeit is meghívta, 
akik Graham együttesébõl indultak, de aztán nem mesterük ekkor még min
den balettos hatástól elzárkózó nyomdokain jártak, hanem a modern tánc 
mellett balett-tanulmányokban is részesültek. Így alkotásaikban elsõként tet
tek kísérletet az egymással szemben álló két táncnyelv ötvözésére.

John Butler és Glen Tetley

A hatvanas években születõ holland táncszínházi irányzat kulcsfi gurája ezért 
két amerikai koreográfus lett. Legjelentõsebb mûveik közös vonása, hogy a 
balett közegében korábban ismeretlen társadalmi, illetve egyetemes témákat 
fogalmaztak táncszínpadra, s ehhez szokatlanul erõteljes színházi eszköztár
ral kísérleteztek. John Butler (1920-) Carmina Burana (1959) címû koreo- 
gráfi ája a konvenciókból kiszakadó, szenvedélyes és dacos közösség mellett 
fogl alt állást. Ehhez Butler nem csupán sikeresen alkalmazta a nagy létszá
mú kórust és zenekart, hanem a vetítést is: a háttérben ugyanis az emberi 
élet forgandóságát szimbolizáló hatalmas szerencsekerék forgott, „amely
re” idõrõl-idõre felkapaszkodtak a szereplõk, s „amelyrõl” a mélybe hulltak. 
A mû táncanyagában Butler – a miliõ érzékeltetéséhez és a három epizód 
eltérõ hangulatához – néptánc-reminiszcenciáktól a balettig sokféle mozgást 
illesz tett egymás mellé, ami olyan merész újításnak számított, hogy egyes 
kriti kusai szerint „felemás stílushoz vezetett”,4 hiszen e periódusban a valódi 
össze olvadástól még nagyon távol állt az egymás felé még csak közeledõ több
féle táncszótár és testhasználat.

Glen Tetley (1926-) Pierrot Lunaire-jét (Holdkóros Pierrot) azonban valódi 
áttörésként fogadták a tánc és színház, valamint a balett és a modern tánc 
egyesülésének azon az útján, amelyre ez a korszak a kifejezés lehetõségeinek 
kitágítása érdekében törekedett. Tetley ebben a frissen komponált, az Egyesült 
Államokban 1962-ben bemutatott egyfelvonásosában egyszerre maradt belül 
a balett- (és színházi) tradíción és meg is újította azt. A commedia dell'arte 



világa és alapfi gurái a balettszínpadon már Fokinnál és Massine -nál is fel
bukkantak, de mindig nosztalgikus vagy játékos felfogásban. Tetley kom
pozíciója, miközben táncszínházi kontextusba helyezte a Petruska témáját, 
radikálisan újra is fogalmazta, mert az emberlét örök játszmájának láttat
ta az ügyefogyott és melankolikus Pierrot, valamint a brutális és agyafúrt 
Brighella eleve eldöntött harcát, amelynek során az örök kísértõ, a Nõ hol 
Madonnaként, hol ringyóként vett részt a naiv Pierrot meg- és betörésében. 
A fehér bohócok sorába tartozó Pierrot útja Tetley-nél az ártatlanságtól a 
vágyakozás, a hit, a megcsalatás és kifosztás stációin át vezetett a tudásig és 
egyben a feloldhatatlan magányig. A koreográfi a mozgásvilága – hasonlóan 
Schönberg hangnemtõl mentes, énekbeszédre épülõ muzsikájához – két világ 
között billegett. Felhasználta az akadémikus balett pózait és mozdulatait, a 
mimika eszköztárát, miközben expresszív gesztusokkal, váratlan és a tör
zset ugyan megtörõ, de mégiscsak önmagában álló contraction-okkal színezte 
mindezt. S éppen a táncnyelv lebegtetése, e sajátos átmenetiség tette lehetõvé, 
hogy Pierrot szerepét késõbb balettmûvészek is táncolják, mindenekelõtt a 
hatvanas évek balettikonja, Rudolf Nurejev, aki ebben az évtizedben válasz
totta az emigrációt, s egyben az aktív bekapcsolódást a balettõl idegen moz
gásformák elsajátításába. Ugyancsak ez az átmenetiség, a két mozgásforma 
még tétova közeledése vezetett ahhoz, hogy Butler és fõként Tetley késõbb 
koreografált mûveit – mint a Mítikus vadászok (Mythical Hunters), a Ziggurat 
és a Voluntaries – balettegyüttesek mutassák be és tartsák mûsorukon.

Két év múlva Tetley, jellegzetes holland nemzeti motívumokat keresve, 
színre állította Rembradt nyomán az Anatómiai leckét (De Anatomische Les). 
Ebben az inszcenált festményben az életre kelõ test mintegy újraélte elmúlt 
életének legfontosabb epizódjait. Tetley ismét nem lineáris cselekményt dol
gozott ki, hanem felbontva az idõfolyamatot, a jelen és a múlt epizódjait tette 
egymás mellé. A színpadi látvány mindkét mûvében fontos szerepet kapott: 
míg a Pierrot-ban egy hatalmas – Rouben Ter-Arutunian tervezte – fémváz 
adta a kozmikus magányban és a Hold bûvöletében élõ Pierrot „otthonát” (s 
egyben alkalmat teremtett a függõleges sík táncos kihasználására), addig az 
Anatómiai lecke (1964) Rembradt festményére utaló ruhái és leplei hamaro
san lekerültek a szereplõkrõl, hogy trikós meztelenségükben éljék meg s áb
rázolják szenvedéseiket. Az 1970-es Átváltozások (Mutations) címû mûvében 
Tetley (és Van Manen) tervezõje, Jean-Paul Vroom, egy híddal kötötte össze 
a nézõteret és a színpadot, amelyen át a táncosok ki- és bevonultak, a táncos 
akciók pedig színpadon és fi lmen felváltva, egymással dialogizálva zajlottak, 
s ugyancsak váltakozva jelentek meg a valóban meztelen testek – hol a vászon 
távolító messzeségében, hol a színpad élõ és eleven közelségében. Ezt a mûvet 



eszközeinek szokatlansága miatt a kortársak úgy ítélték meg, hogy „sokkal 
közelebb áll a totális táncszínházhoz, mint a baletthez.”5

Hans van Manen

Az NDT megalakulásától kezdve teret adott fi atal holland koreográfusok 
próbálkozásainak is. A Gaskellhez visszaszerzõdõ Van Dantziggal ellentét
ben Hans van Manen (1932-) nem csupán 1970-ig maradt a társulatnál, 
hanem munkáival – bár mûvei nem uralták a repertoárt – egyben meg is 
teremtette azt a jellegzetes koreográfi ai világot, amelyet máig sajátjaként tart 
számon a holland balettélet. Van Manen egyáltalán nem részesült formális 
képzésben, hiszen gyerekéveit a háború töltötte ki. Felnõttként aztán – mint 
smink-mestert – érdekelni kezdte a balett, ezért órákat vett a francia iskolát 
képviselõ tanároktól. S miután az épp csak éledezõ holland balettvilágban 
nagy hiány volt férfi táncosban, a nem igazán jó adottságú, de rendkívüli 
mozgásintelligenciával rendelkezõ táncos bekerült Gaskell, majd Petit tár
sulataiba. Van Manent elsõ pillanattól kezdve az érdekelte, hogyan alakul 
ki és mûködik a táncalkotás, így lassacskán egymás mellé rakta az õt ért 
legerõsebb hatásokat: Butlerét, Robbinsét és mindenekelõtt Balanchine -ét. 
Elõbbit azért csodálta, mert a modern tánc jellegzetes elemeit soha nem de- 
koratívan, hanem funkcionálisan használta. Robbinsban a jazz lezsersége, a 
mozgások magától értetõdõ köznapisága nyûgözte le, Balanchine nem-anek- 
dotikus elbeszélésmódjában pedig, hogy „dramaturgia annyit is jelent, hogy 
az ember logikusan halad elõre, hogy kifejezze, aminek a közlésére törekszik. 
Konstrukciós, építkezési módszer ez, és nem cselekmény!”6 Van Manen eb
ben saját ars poétikájának elõképét találta meg, mert õ is azt vallotta, hogy 
„[a] cselekmény elavult dolog, a tánc nem mesél el semmit, hanem egyszerûen 
van. Mégsem hiszek az absztrakt balettben. A tematika elkerülhetetlen. Egy 
grand battement egymagában is emberi, drámai mozdulat.”7

Van Manen tehát kerülte a történeteket és a pszichologizálást, bár nagyon 
is foglalkoztatták az emberek közötti társadalmi-érzelmi viszonyok: az ag
resszió, a másság, a párkapcsolatok, a hatalmi játszmák. E kortársai min
dennapjait is feszítõ tárgyak balettszínpadi megfogalmazásában soha nem 
mondott le arról, hogy magukkal a mozgások minõségével, a zenéhez való 
kapcsolódásukkal és a térbeli szerkezetek játékával közölje gondolatait, mi
közben számtalan szokatlan, új kifejezési eszközt is kipróbált. A Csend ta
nulmányban (Essay in de stilte, 1965) például, amely az emberi kapcsolatok 
hiányát fogalmazta meg, a táncosok az indulatok csúcspontjain – a zenei kí



séretet nélkülözõ mozgások közegében – a balettben egészen rendhagyó mó
don, kiáltásokkal és indulatszavakkal nyomatékosították emócióikat.

Van Manennek e korai korszakában indult az a sorozata is, amely egész 
élet mûvének gerincét adja: olyan duettek, amelyekben a pas de deux for
ma a nemek kiegyenlítetlen és agressziótól sem mentes párharcaként jele
nik meg. A Metaforák – Robbins ihletése nyomán – egynemûek duettje volt 
(1965). E mûben a két férfi test jelenlétén túl semmi nem utalt (homo)sze- 
xuális orient ációira, de a nézõk titkos történetként értelmezték és kérték ki 
maguk nak a látottakat, hiszen Van Manen nyilvánvalóan arra épített, hogy a 
táncban a testek megkerülhetetlenül magukon viselik a társadalmi szerepek 
megkülönböztetõ nemi kódját. Az 1967-es Ready Made (Talált tárgy) másféle 
konvenciót fordított ki: ebben egy táncos ironikus sztriptízt adott elõ, amint 
a jelenet során meztelen testére lassan felöltötte ruházatának darabjait. E hat 
egymással össze nem függõ – pop- és rock-zenékre elõadott – epizódból álló 
mû végén pedig a díszítõk a nyitott függöny elõtt, a közönség szeme láttára 
kezdték szétszedni a színpadképet, lerombolva a színházi illúziót, s egyben 
lehetetlenné téve a mûvészeket ünneplõ tapsot. A Helyzetek (Situation, 1970) 
szinte kísérleti laboratóriumnak ható, steril környezetében – amelyben felna
gyított milliméterpapír fedte a három csupasz villanykörtével megvilágított 
üres teret – Van Manen a brutalitás variációit játszatta végig a három kétnemû 
és egy-egy azonos nemû párral. A köznapi öltözetek (T-shirt és jeans) és a 
stilizációtól mentes mozgások (hajak tépése, zipzárak húzogatása, egymás 
vonszolása és marcangolása) a mindennapiság illúzióját keltették, miközben 
egy hatalmas digitális óra az akciók valós idejét, az attakok idõtartamát mu
tatta. Az egyfelvonásost a szenvedélyektõl fûtött, ádáz összecsapások ellenére 
egyfajta jeges légkör uralta. S éppen ez az ellentét, a feloldhatatlan konfl ik- 
tusokkal terhelt párkapcsolatok rideg, szenvtelen ábrázolása lett Van Manen 
munkáinak legfõbb jellegzetessége.

Van Manen 1970-ben átszerzõdött a HNB-hez, s egy hagyományosabb 
felfogáshoz tért vissza. Redukált mozgásvilága is kibõvült, s bár egyre job
ban épített az akadémikus szókincsre, a balett által sugalmazott harmónia 
továbbra sem kapott helyet munkáiban. A visszafogottsága ellenére is szünte
len robbanással fenyegetõ Alkony (Twilight, 1972) egy pár szûnni nem akaró 
marakodását bontotta ki, az Adagio Hammerklavier (1973) végtelen lassúsá
gába zárt három párja az össze nem illések fi nom és halk feloldhatatlanságát 
járta körül egy sebész részvétlenségével és pontosságával. Cage és Beethoven 
után Van Manen egy közönségesnek tekintett zenéhez fordult, és Piazzolla 
érzelgõsségtõl mentes, karcos hangjaira a tangóban olyan táncformára talált, 
amely maga a stilizált agresszió. E jellegzetes és váratlan lassú-gyors váltá
sokból álló tánc feldolgozásában Van Manen szakított a spanyolos-argentín 



kolorittal és a macsós-giccses klisékkel: az Öt tangóban (1977) nyoma sem 
volt valamiféle délies tûznek, inkább jéggé dermedt szívû magányosok rót
ták kijelölt útjaikat, miközben idõrõl-idõre keresztezték egymás pályáját. Van 
Manennél a kezdõ és záró csoportok tömbbe rendezett mozgását, a férfi és 
nõi szólista, és a két – heteróból homóba váltó – pár epizódjait egy alig meg
fogható, de minden pillanatban jelen lévõ fenyegetettség, baljós, nyomasztó 
elõérzetek légköre járta át.

A nyolcvanas években Van Manen, ha nem is ilyen áttételesen, de folytatta 
a párkapcsolatok – morális ítélettõl mentes és szenvtelen, de kíméletlen – él
veboncolását. Az önálló mûvekbõl összeálló, de végül egy egész estét kitevõ 
Zongoravariációk I-IV. olyan alkotót mutattak, aki a férfi ak emancipációját 
vizsgálta. Az élõ zongorakíséretre, de különbözõ szerzõk muzsikáira elõadott 
mûvek közül egyedül a Satie-epizódban (Trois Gnossiesns) ábrázolt egy olyan 
férfi t, aki lemondva dominanciájáról óvatos féltéssel kísérte és emelte, tá
mogatta és forgatta törékeny partnerét. A Szarkazmusok (Sarcasmen) egé
szen másfajta nõképet festett: itt a táncosnõ, aki spiccre emelkedve tornyo
sult a férfi fölé, magabiztos, uralkodó, öntelt, követelõzõ és atletikus volt, 
míg párja a hagyományos férfi szereptõl frusztrált, nevetséges és gyenge hím. 
A Póz (Pose) már címében is utalt a fényképezésre, arra a képalkotó folyamat
ra, amellyel a magazinok prezentálták a nõket, s amely egyben Van Manen 
mûvészi fokon ûzött hobbija is volt – bár az õ képeit gyönyörûnek mutatott 
meztelen férfi testek uralták. A balettben meg is jelent a fotós – civil alakította 
– fi gurája, aki egyedüli férfi ként szembesült az õt majdnem eltaposó, magas 
sarkú cipõben, szoros csatarendben grasszáló öntudatos nõkkel.

Van Manen azonban nemcsak a hagyományos férfi és nõi szerepek elbi
zonytalanodásának ábrázolásában – s e téma elfogadtatásában a balett kö
zegében – volt úttörõ, hanem abban is, hogy elsõként tervezett pas de deux-t 
egy táncosnõ és egy kamera számára. A 1979-es Élõben (Live) az eleven és a 
média közvetítette test, a valóság és a percepció viszonylatát vizsgálta, ahogy 
a színpadon jelenlévõ táncosnõt a videokamera nézõpontjából is bemutat
ta. E kísérletei ellenére Van Manen koreográfi ai oeuvre-je eltért kortársainak 
cross-over vagy táncszínházi irányzatától, inkább a neoklasszikus balettek 
vonulatához tartozott, mert érett kompozícióinak legfõbb jellegzetessége a 
tiszta, áttekinthetõ szerkezet mellett az akadémikus mozdulatok dísztelen, 
megnyújtott, funkcióira redukált, bár sok „köznapi” járkálással elegyített vi
lága volt.



Jiˇri Kylian

Az NDT története során több jelentõs változáson ment át. Amikor a tán
cosok 1970-ben magukra maradtak, hiszen Van Manen és Harkarvy egy
szerre hagyta el az együttest, ötéves hullámvölgy következett. Carel Birnie, 
az együttes menedzser-igazgatója a korábbi módszert folytatva amerikai 
koreográfusoktól – mint a Limón együttes két kezdõ alkotója, Louis Falco 
és Jennifer Muller – és az együttes táncos-koreográfusaitól – Nils Christe – 
várta a megújulást, miközben más vendégalkotókat is meghívott. Így mu
tatkozott be az együttesnél Jirˇi Kylián (1947-), aki ekkor a Stuttgarti Balett 
pályakezdõ koreográfusa volt. Kylián Prágából indult, ahol alapos balett-, 
néptánc- és zenei tanulmányok mellett megismerkedett a jazz és modern 
tánc alapjaival is. Egy 1967-es ösztöndíj lehetõvé tette számára, hogy egyet
len szemesztert a Királyi Balett iskolájában töltsön, s Londonban szembesül
jön a táncvilág minden olyan újdonságával, amely elõl a vasfüggöny elzárta 
õt. Kylian 1968 nyarán tért vissza a forrongó és hamarosan a szovjet – és 
magyar – csapatok által elfoglalt Prágába, ahonnan (Nyugat-)Németország- 
ba távozott, ahol John Cranko szerzõdési ajánlata várta. Kylián Stuttgartban 
lehetõséget kapott a kezdõ koreográfusokat pártoló Crankótól és a balettet 
pártoló Noverre Társaságtól a mûhelymunkára.

Már legelsõ duettje (1970) a Jövés-menés (Kommen und Gehen) azt bizonyí
totta, hogy Kylian vérbeli koreográfus, aki rögtön kiforrott elképzelésekkel, 
bár még kialakulatlan táncnyelvvel rendelkezik. Ezért fi gyelt fel rá Birnie, 
aki 1973-ban vendég-, majd állandó koreográfusnak kérte fel, 1975-tõl pedig 
mûvészeti vezetõnek nevezte ki. Kylián markáns koreográfi ai stílusa és az 
elõadókkal szemben támasztott rendkívüli igényei alapvetõen átformálták az 
együttes arculatát és összetételét. Utóbbi nem kevesebbet jelentett, minthogy 
az NDT-bõl hamarosan nemzetközi társulat lett, mert csakis magasan kép
zett táncosok kaphattak benne helyet, s ilyen alig akadt a holland táncosok 
között, hiszen a holland közfelfogás egészen a nyolcvanas évekig elutasítot
ta a balettképzés megkerülhetetlen mozzanatát, hogy már korai életkorban 
eldõljön egy gyermek sorsa.

Kylian felfogása szerint a tánc másodlagos mûvészeti forma, amely a zené
re csupán refl ektál. Koreográfi ái ezért az általa választott muzsikák – Bartók, 
Berio, Debussy, Haydn, Janácˇek és Sztravinszkij – hangulatait és szerkezetét 
tükrözték egészen egyedi és gazdagon formált, áradó és lendületes táncfo
lyamatokkal. Kylián eközben – közvetlen elõdeivel és kortársaival ellentétben 
– alig foglalkozott társadalmi kérdésekkel, így mûveivel semmiféle állásfog
lalást sem sugallt. Erõs érzelmi töltésû korai egyfelvonásosaiból – mint az 
Elsüllyedt katedrális (La Cathédrale engloutie), a Felhõk (Nouages), a Sinfonietta 



– hiányzott bármiféle utalás konkrét helyre és idõre, szituációkra és karak
terekre, áttételesen azonban ezek is vágyakról és bánatokról, örömökrõl és 
fájdalmakról, társtalanságról és az együttlét röpke szépségeirõl szóltak, mert 
Kylián azt vallotta:

a tánc az emberi érzésekkel és viszonylatokkal áll kapcsolatban. Számomra a 
tánc az emberi lélek fi zikai felkutatása. És annak megmutatása, hogyan viszo
nyulnak egymáshoz az emberek. Ez a legfontosabb, amit ki szeretnék fejezni. 
[…] A koreográfi a fi zikai mozgás a térben. Ezért a test önmagához való viszonya 
éppen olyan fontos, mint a test és a tér egymáshoz való viszonya […] és erre 
fi gyelni kell, amikor komponálsz, amikor felépíted a koreográfi át. És ez azt is 
jelenti természetesen, hogy nem kizárólag a táncos fi zikai erõnléte érdekel, meg 
az, hogy hogyan valósítja meg a mozdulatot. Hanem, hogy milyen a kapcsolata 
a térrel, és hogyan kapcsolódik a többiekhez ebben a térben. Szerintem ez a ko- 
reográfi a kulcskérdése, mert a struktúra, a koreográfi a térbeli építménye ugyan
olyan lényeges, mint maga a mozdulat.8

Kylian sem törekedett történetek elmesélésére, mégsem csupán a formák
kal, struktúrákkal és mozdulatokkal kísérletezett, hiszen mûveiben nem 
mellõzte a hol humoros, hol drámai ideákat és érzelmeket. Táncnyelve pe
dig összefoglalta mindazt, amivel a hatvanas évek táncvilága kísérletezett: 
tökéletes, szétbogozhatatlan egységbe simította az akadémikus szókincset a 
Graham-technika törzs- és padlóhasználatával, a Limón -technika lendüle
teivel, végtelen íveivel és off-balance megoldásaival, miközben mozgásaiban 
elmaradhatatlanul jelen voltak az etnikai gyökerekhez alig köthetõ néptáncos 
elemek is. Kylian megõrizte az akadémikus alapokat, de nem használta a 
spiccelést, a nagy ugrásokat, a sokszoros forgásokat (és az ezeket elõkészítõ 
prepará ciókat), hanem egy olyan balettnyelvet teremtett, amelynek elõadása 
újfajta virtuozitást – az átmenetek gördülékenységét, a hihetetlen sebességet, 
a mozdulatok és partnerolás teljes térbeli dimenzióinak kiaknázását, rendkí
vüli plaszticitást és muzikalitást – követelt a táncosoktól. És egyben egy sajá
tosan új, személytelen jelenlétet is, hiszen az olyan mûvei, mint az áhítatos 
és emelkedett hangvételû Zsoltárszimfónia (Symphony of Psalms, 1978) vagy 
a tárgyát deheroizáló, félelmekkel és kételyekkel sûrûn telített Katonamise 
(Soldier's Mass, 1980) vagy a Svadebka címen játszott Menyegzõ (1982) a 
cso por tok, a tömbök hullámzó – felépülõ és lebomló, összesûrûsödõ és rit
kuló – mozgássorozataira, és a csoportban épp csak felvillanó szólókra és 
kettõsökre épült.

Eközben táncosait – akiknek együttmozgásaiban elõszeretettel alkalmazta 
a kánonokat – jobbára a közönségnek hátat fordítva helyezte el s mozgatta. 



Ezzel is mellõzte az arc kifejezési lehetõségeit, s egyben az egész testre, s ma
gukra a mozdulatokra és a változatos térszerkezetre helyezte a hangsúlyokat. 
S mielõtt még e saját kikristályosodott és nemzetközi elismertséget is hozó 
stílusába merevült volna, már a nyolcvanas évek elején új ihletõ forrást talált 
a bennszülött ausztráliai törzsek izolációt is mutató mozgásvilágában. E hely
színen szerzett élményei hatására Kylián mindössze két mûvet komponált – a 
részben zene nélkül, majd Chavez viharos ritmusaira járt Stamping Groundot 
(1983) és Sztravinszkij zenéjére a Nomádokat (Nomaden) –, ám jóval késõbbi 
mûvein is tetten érhetõ ez az elementáris élmény. Kylian ugyanis, nemzetkö
zi sikerei csúcsán, néhány év átmeneti periódust követõen – amikor narratív 
balettekkel kísérletezett, s közeledett a tõle addig ugyancsak idegen teatralitás 
felé – túllépett saját korábbi mûvészi eredményein, s lehántva magáról az el
várások béklyóját, a kilencvenes évektõl megújította kompozíciós módszerét. 
Igaz, továbbra sem fordult ötletekért, témákért a zenén kívül más mûvészethez, 
s rendkívüli muzikalitása sem változott. Csak éppen érdeklõdése a kortárs 
zeneszerzõk mûvei felé fordult, s ezzel egyben le is mondott a folyamatos 
szekvenciákról, egyre szögletesebb mozdulatokat és fragmentált szerkezeteket 
használt, s mûvei is enigmatikusabbak lettek.

Kylian ugyanis, miközben újra és újra a mozdulatok, a tér, a zene és a lát
vány viszonyainak felfedezésére és kiaknázására vállalkozott, egyetlen pilla
nat ra sem hitte, hogy a test, a mozdulatok hordozója és kontextusa jelen
tés nélküli lehetne. Továbbra is azt állította, hogy „anélkül mesélek, hogy 
történeteket mondanék el.”9 E késõi korszaka egy „fekete-fehér sorozattal” 
kezdõdött, amikor mûveiben a színek hiányát a fény újszerû, dinamikus és 
egyben térképzõ használata vette át. E mûveiben kezdtek eltûnni a mozdula
tok jólesõ és biztonságos, andalító folyondárjai, amelyeket a vonalak és ívek 
töredezettsége, sarkossága, a testet a legapróbb porcikájáig szétbontó-izoláló 
töredezettség váltott fel. A sorozat nyitódarabja, a Nincs több játék (No More 
Play, 1988) ihletõje Webern felismerhetõ dallamíveket nélkülözõ muzsikája 
volt, tárgya pedig maga a tánc. A tánc, amely mintha szigorú, de ismeret
len szabályok szerint zajlana, amelyeket az elõadók sem ismernek, hanem 
éppen „most” fedeznek fel. A Bella Figura (1995) csupa adagio tételbõl álló 
álomszerû táncsorozat volt, amely ismét a töredékesség benyomását keltet
te. Az Elbukó angyalok (Falling Angels) Reich Drumming-jának elsõ tételére 
készült (1989), s ebben Kylián meg sem kísérelte követni a muzsika rövid 
ritmikai frázisainak rendjét. Ehelyett a csak táncosnõk számára komponált, 
szédítõ tempójú táncban, az egymást kergetõ ritmusokra mozdulatok mi- 
riádjait szervezte bonyolult, éles dinamikai és váratlan térváltások tömegét 
kínáló, precízen kimunkált rendbe, miközben a monotóniát változatossággal, 
a mechanikusságot játékossággal egyenlítette ki. E koreográfi a párja, a csak 



férfi akra komponált Sarabande (1990), majd az 1991-es Petit Mort, a Viasz 
szárnyak (Wings of Wax, 1997) vagy az egész estés Egyformán kedves (One of 
a Kind) csupa olyan táncáradat, amelyben a koreográfi ai textus a legfonto
sabb. Az elõadók szimultán vagy egymást követõ kettõseinek, szólóinak vagy 
trióinak kiapadhatatlan fantáziáról tanúskodó sora, a tempók és mozdulatok 
kontrasztja, a hol sûrûsödõ, hol széttartó struktúra, a vehemencia és a me
lankólia váltakozása, a gyors irányváltások és apró módosulások, a sötétbõl 
váratlanul felbukkanó vagy a mélység által elnyelt alakok, amint mozgásuk az 
egyik testrõl a másikra gördül, vagy ahogy a közvetlenül érintkezõ testeket el
hagyva a tér másik pontján, újabb testeken folytatódik vagy módosul – maga 
a tiszta mozdulat, amely kívül marad a verbalitás közegén.

Kylian az NDT vezetõjeként – amely posztról 1999-ben vonult vissza – 
egyéni arculatot teremtett a társulatnak, bár az együttes nem csupán az õ 
mûveit játszotta. Mióta egy új, és kimondottan az NDT igényei szerint épült 
színházépületbe költözött a társulat, megalakult a nagy együttes mellett egy 
ifjúsági csoport, s így megnõtt a belsõ mûhelybõl induló koreográfusok száma 
is. Az 1987-tõl mûködõ junior csapat, az NDT 2 csak néhány évre ad otthont 
a fi atal táncosoknak, mialatt tagjai részben elsajátítják az anyaegyüttes re
pertoárját, részben pedig a számukra készült mûvekben szerezhetnek elõadói 
gyakorlatot. S egyben koreografálási lehetõséghez is jutnak, ami egyre újabb 
alkotók – mint Nacho Duato, Jorma Elo, Paul Ligthfoot és Sol Leon – bekap
csolódását tette s teszi lehetõvé a munkába.

Ugyancsak Kylian nevéhez fûzõdött az NDT 3 megalapítása 1991-ben. 
Ez a senior csapat elõször kérdõjelezte meg az addig elfogadott gyakorlatot: 
a korai visszavonulást. A táncosok ugyanis – miután 35-40 éves korukra a 
testük nem bírja tovább a rendkívüli igénybevételt – pályájuk csúcsán, teljes 
szakmai tudásuk birtokában kénytelenek befejezni az elõadómûvészi tevé
kenységet, holott egy kimondottan rájuk készült repertoárban még bõven 
kamatoztathatnák tehetségüket, állította Kylian, aki a néhány táncosból álló 
kis együttes számára több különleges mûvet készített, vagy rendelt másoktól. 
Ezzel hozzájárult ahhoz a késõbb szélesebb körben elfogadott gyakorlathoz, 
amelyik nem „írja le” a negyven feletti táncosokat, hanem pillanatnyi testi
lelki állapotukhoz illeszkedve meghosszabbítja és gazdagítja elõadómûvészi 
pályájukat. (E gondolat életképességét két balettikon pályája is mutatja, hiszen 
Mihail Barisnyikov, a század utolsó harmadának legnagyobb balettmûvésze 
egy komoly sérülése után saját együttest alapított, s ettõl kezdve posztmodern 
koreográfusok kimondottan neki készült mûveiben lépett színpadra. Sylvie 
Guillem, a francia balettmûvészet legragyogóbb fenoménje pedig 2000 óta 
pályája új szakaszaként a kortárs tánc olyan személyiségeinek kompozíciói
ban táncol, mint Russel Maliphant vagy Akram Khan.)



A Londoni Kortárs Táncszínház:
Robert Cohan

Az európai táncmûvészet új virágkorához Nagy-Britannia kétféle módon 
csatlakozott. A hatvanas évekre mind a Királyi, mind pedig a Rambert Ba
lett már biztos közönséggel és állami támogatással mûködött, míg a modern 
táncnak már semmiféle bázisa, közönsége és színháza nem létezett, mert az 
1934-tõl itt mûködõ Jooss -Leeder -Lábán csoport tagjai az ötvenes évektõl 
szétszéledtek. 1954-ben viszont fellépett Londonban Graham társulata, s bár 
ezt a legelsõ európai turnéjukat a közönség meglehetõsen értetlenül fogadta, 
a csodálók egy szûkebb körét lenyûgözték Graham táncdrámái. E rajongók 
egyike, a gazdag mûvészetpártoló Robin Howard volt, aki unalmasnak és üres
nek tartotta a korabeli baletteket, s ezért nagy pénzeket – a sajátját is – meg
mozgatva megszervezte Grahamék második, 1963-as turnéját, s elérte, hogy 
néhány angol táncos ösztöndíjjal kijusson a New York-i Graham-iskolába. 
Emellett vendégtanárokat hívott, akiket a minden újra változatlanul nyitott 
Rambert szívesen fogadott. A Graham-elõadások és az óriási érdeklõdéssel 
kísért munkabemutatók végül oda vezettek, hogy 1966-ban megalakult a 
Londoni Kortárs Tánc Iskola (London School of Contemporary Dance, 
LSCD), majd egy év múlva az iskola Táncszínháza (London Contemporary 
Dance Theatre, LCDT), mindkettõ élén Robert Cohannel (1925-), aki 
Graham növendéke, táncosa, majd társulatának társigazgatója volt.

Az iskola megalakulásával – amelynek tananyagában a balett, a zene, az 
anatómia, a tánctörténet és a fi lozófi a mellett a kompozíció is helyet kapott – 
elõször került sor arra, hogy Graham saját iskoláján kívül is, de nála végzett 
tanároktól, el lehessen sajátítani az áltata kimunkált tánc technikát. A LCDT 
pedig az egyetlen olyan hellyé vált, amelyik az anyaegyüttesen kívül mûsorra 
tûzte Graham és más amerikai modernek darabjait. A társulat repertoár
jának gerincét azonban Cohen (Graham -technikán alapuló) kompozíciói 
adták, amelyek közül kiemelkedett a tiszta formavilágú, gazdag térstruktúrá
ból felépülõ, emelkedett hangvételû, lírai-melankolikus Stabat mater (1975), 
amelyet nõi együttesre készített.

Cohen két évtizeden át vezette mindkét intézményt, s ezalatt nem keve
sebbet valósított meg, minthogy adaptálta Graham rendszerét és táncnyelvét 
az angol, illetve az európai igényekhez, hiszen hamarosan egész Európából 
Londonba özönlöttek azok a táncosok és tanárok, akik el akarták sajátítani a 
balettõl oly különbözõ diszciplinát, amelyet e periódusban Európa-szerte a 
megújulás legfõbb zálogának tekintettek.

Ugyancsak a mûvészi innováció helyeként nyílt meg 1969-ben, London
ban a The Place, amely a kortárs mûvészet népszerûsítését tûzte zászlajára, 



s amely állandó otthont adott a LCDT fellépéseinek egészen 1995-ig. Ekkor 
az iskola és a társulat feloszlott, hiszen rég betöltötte azt az úttörõ szerepet, 
amelyet a Grahammel azonosított amerikai modern tánc európai meghonosí
tásában vállalt. Így átadta helyét annak a továbbra is itt mûködõ komplexum
nak (a Kortárs Tánc Nemzeti Központja, National Centre of Contemporary 
Dance), amely már egészen másképpen értelmezte a „mai” táncot, hiszen 
a nyolcvanas évektõl többé nem Graham, hanem Cunningham eszméi és 
mûvei jelentették azt az inspirációs forrást, amely felé az európai táncosok 
fi gyelme fordult.

A Rambert Balett

Graham és az általa képviselt táncfelfogás döntõen befolyásolta a Rambert 
Balett sorsát is, mert a társulat e mûvészi impulzus hatására szakított saját 
„balettes” múltjával, s 1966-tól új együttesi identitást épített fel. Norman 
Morrice (1931-), a társulat táncosa és kezdõ koreográfusa, majd társigazga
tója javasolta Marie Rambert -nek, hogy válasszák a megújulás merõben szo
katlan útját: sajátítsák el a Graham -technikát, s egyben cseréljék le nem csu
pán a napi balett tréninget, hanem a teljes repertoárt, vagyis folytatás helyett 
radikális újrakezdést ajánlott. A közel 80 éves, de megújulásra kész Rambert 
vállalta e kockázatot, hiszen a kreativitást, a saját koreográfusok kinevelését, 
a tehetségek ösztönzését és pártolását pályája kezdete óta fontosnak tartotta. 
Az új, kisebb létszámú, de csupa szólista kvalitású táncosból álló, megújult 
együttes eleinte – az NDT-hez hasonlóan – Tetley mûveit tûzte mûsorára, 
de a rendszeres koreográfi ai workshopok néhány év alatt eredményt hoztak: 
az együttesen belül kinevelõdött néhány olyan koreográfus, aki a Rambert 
Balettet a kor egyik vezetõ „modern” együttesévé tette. Európában ugyan
is a hatvanas évektõl ezt az éppen újraformálódó balett-nyelvet tekintették 
modern táncnak. A Rambert Balett fi atal vezetõi és koreográfusai a saját tö
rekvéseik leírására alig alkalmazták a táncszínház kifejezést, holott mûvészi 
elképzeléseik közel álltak az NDT-éhez. Õk is abban látták a megújulás zálo
gát, ha a Graham technika és a balett – majd az ehhez járuló néptáncos vagy 
harcmûvészeti elemek – ötvözésével teremtenek olyan új táncnyelvet, amely 
aztán a társadalmi ihletésû kortárs témák színrevitelére épp olyan alkalmas, 
mint a csupán hangulatokat és érzelmeket utalásokkal felidézõ kompozí
ciókhoz.



Christopher Bruce

A hetvenes évekre a Rambert Balett vezetõ koreográfusa Christopher Bruce 
(1945-) lett, aki táncosként Rambert mellett és Tetley darabjain nõtt fel. 
Bruce indulásakor azt a korszerû álláspontot képviselte, hogy

[s]ajnálatos dolog, ha egyesek azt hiszik, hogy a balett kizárólag klasszikus tánc 
lehet. Holott mi is a balett tulajdonképpen? A színpadon történõ tánc, s ha mond 
valamit […] akkor az ilyesmi érzelmekben gazdag produkció. Mozgás és tánc, 
ehhez a területhez a mozdulatok hatalmas skálája tartozik, attól kezdve, hogy 
valaki kifújja az orrát, egészen addig, hogy egy dupla tour en l'air-t hajt végre.10

Elvben tehát bármilyen mozdulatot elfogadhatónak tartott – bár õ sosem 
alkalmazott a hagyományos táncnyelveken kívüli mozgásokat – a kifeje
zés igazsága érdekében, és az õ felfogásában a hangsúly az utóbbira került. 
Bruce-t ugyanis, kortársaihoz hasonlóan, az ember egyetemes fájdalmainak 
ábrázolása érdekelte, s ehhez olyan társadalmi és politikai témák után kuta
tott, amelyekben saját elkötelezettségét is megfogalmazhatta. Így született a 
kor vezetõ mimusa, Lindsay Kemp közremûködésével és rendezésében szín
padra állított Kegyetlen kert (Cruel Garden) címû egész estés táncdrámája 
(1977), amely a spanyol polgárháborúban kivégzett F. Garcia Lorca életét 
és költészetének fõbb motívumait idézte fel. Az epizódok laza sorából álló 
„spektákulum”, ahogyan a szerzõk nevezték, szövegek és dalok, tánc és pan
tomim, népi hangzás és elektronikus zene kavargásával próbálta ábrázolni a 
polgárháború elõtti és alatti Spanyolországot, az andalúz-cigány mitológiát, 
a bikaviadalok rituáléját, a költõ életútját – beleértve New York-i tapasztala
tait – és vízióit. A hangulatos kávéházakban, a vérfoltos arénában és „Buster 
Keaton délutáni sétáján” játszódó lendületes jelenetek hangulatát beárnyé
kolta a színen idõnként fenyegetõn átvonuló, feketébe öltözött csapat, amely
nek élén az eseményeket tragikus irányba fordító, a költõ-áldozatot mintegy 
a politika arénájába, az erõszakot megtestesítõ Bika elé küldõ Inkvizitor állt. 
Ez az egyenetlen színvonalú, de a korszak táncszínházi elképzeléseit tükrözõ 
mû már tárgya miatt is lehetõséget kínált a mozgásnyelvek keverésére, hiszen 
a fl amenco utánérzés éppúgy belefért, mint a csupán színészi jelenlétre épülõ 
szerepformálás vagy az amerikai revük mechanikus táncainak megidézése.

Az 1981-es Szellemtáncok (Ghost Dances) is a kiszolgáltatottságra, a dél
amerikai diktatúrákban nyomtalanul eltûnt áldozatokra emlékeztetett. Bruce 
ebben a mûvében nem élt táncon kívüli eszközökkel, csupán a zene – az emig
ráns chilei Inti Illimani zenekar dalai –, a vállkendõs jelmezek és a néptán
cok világát idézõ mozgások utaltak a történések helyszínére. Ám míg elõbbi 



mûvében Bruce az éneket és a színészi játékot, a szöveget és a látványos ha
tásokat egyaránt alkalmazta a közlés érdekében, utóbbiban fõként a koreo- 
gráfi ai formálás jelentésességében bízott, amikor a három emberi minõséget 
nélkülözõ halál-alak összekapaszkodó, lánctáncokra emlékeztetõ mozgásai
val mintegy újból és újból „ledózeroltatta” az élõk csoportjait, vagy ahogyan 
a félelmek miatt felgyülemlõ kétségbeesés megérzékítésére olyan tempót dik
tált a kiszolgáltatottakat táncoló csoportnak, ami valójában eltáncolhatatlan. 
Ez az egyfelvonásos Jooss fél évszázaddal korábbi haláltáncának (A zöld asz
tal) újragondolása volt, hiszen Bruce festett-maszkos, szellem-halál fi gurái 
éppoly rezzenetlenül, érzéketlenül és megkerülhetetlenül uralták az emberi 
életeket és szedték áldozataikat, mint Jooss háborús monstruma.

Az 1987-es – már a Londoni Fesztivál Balett (LFB) számára készült – 
Hattyúdal (Swansong) is Bruce változatlan politikai elkötelezettségét mutatta, 
hiszen egyfelvonásosában megint a testi-lelki kiszolgáltatottság, a vallatás, az 
erõszak képei kaptak költõi formát. Bruce mozgásnyelve ekkor egy új réteggel 
bõvült: a két pribék nyegle és magabiztos karakterét a „komoly” mûvészetben 
soha nem alkalmazott szteppeléssel teremtette meg, amihez – emlékeztetve 
e szórakoztató mûfajokban nagy karriert befutó táncforma valaha elmarad
hatatlan kellékeire, a sétapálcára és a keménykalapra – sildes sapkát és botot 
rendelt. Így a puha cipõkre áttett mozgások, a nyilvánvalóan katonai öltö
zékek kontextusa és az ábrázolt szituáció a cinikus hatalmak metaforájává 
válhatott.

Bruce egész pályáján úgy érezte, hogy a világban szerzett tapasztalatai ins
pirálják. Ahogy nyilatkozta:

nem egyszerûen csak valami táncot akarok csinálni, még a legtáncosabb vagy a 
legelvontabb darabjaimban is (ha egyáltalán csináltam valaha elvont darabot) 
egy téma van mélyen elrejtve. Ez adja számomra a középpontot, hogy ne tévedjek 
el a munkám során. Bár nagyon szeretek mozdulatokat csinálni, szinte sohasem 
próbáltam egyszerûen csak a formával foglalkozni. Nagyon szeretem nézni az 
ilyesmit mások mûveiben, de engem nem inspirál. Számomra a forma szókincs, 
ami a céljaimat szolgálja a darabban vagy a táncszínházban. [...] Ahogy konfron
tálódom a tánc világát körülvevõ valós világgal, egyszerre csak elõjönnek dolgok, 
és ezek sokkal érdekesebbek, mint maga a mûvészi forma.11

Ennek ellenére néhány olyan evokatív mûvet is komponált, amely tiszta tánc
ként értelmezhetõ. Ezekben az egyfelvonásosokban csak egy-egy hangulatot 
járt körül: a melankolikus Régi gyermekhangok (Ancient Voices of Children) 
Lorca verseinek nyugtalanító, álomszerû világát idézte fel. Az Early õrmester 
álma (Sergeant Early's Dreams) egymás mellett sorakozó epizódjait az Újvi



lágba érkezõk fájdalmas gyökértelensége, nosztalgiája és humora szõtte át, 
míg a Rooster – a Rolling Stones számaira – a hetvenes évek félszeg, de kakas
kodó csajozásainak és fergeteges bulijainak atmoszféráját keltette új életre. Ez 
az 1991-es mûve is jelzi, hogy pályája utolsó szakaszában Bruce elsõsorban 
a közönség mind több rétegének a meghódítására helyezte a hangsúlyt, mert 
az addigra ismét forrongó táncvilágban meglehetõsen régimódinak tûnt az 
õ táncfelfogása: hogy a tánc a színház egy sajátos formája; hogy az alkotó a 
mûveiben állást foglal társadalmi kérdésekben; hogy a táncok mozgásnyelve 
évszázados színházi hagyományokat követ, illetve folytat.

Imre Zoltán

Bruce mellett a hetvenes években több fi atal koreográfus mûködött a Rambert 
Balettnél: egyikük, Imre Zoltán (1943-1997) az Állami Balett Intézet végzõ- 
seként került a szegedi Nemzeti Színház alig vegetáló tánckarába. A sokoldalú, 
muzikális és kreatív fi atal táncos hamarosan koreográfusként is bemutatkoz
hatott, s már legelsõ mûveitõl a mozgásformák és stílusok kontrasztja érdekel
te. A Metamorfózis második változatában (1968) például – amely Szervánszky 
Endre szeriális muzsikájára született –

[a] nõ klasszikus mozdulatvilággal mutatkozott be – mint táncosnõ és mint jel
lem. […] A férfi ellenben, aki mintegy betört ebbe a klasszikus világba, a civilizá
latlansággal párosult vadságot hozta, amit expresszív mozgásvilága fejezett ki. Ez 
az expresszivitás […] bizonyára kezdetleges lehetett, hiszen még nem láttam és 
tapasztaltam eleget, de jelen volt, és már szembe tudtam állítani a klasszikával.12

– idézte fel pályakezdését a koreográfus, akinek saját fantáziájából kellett meg
teremtenie azokat a kifejezõ gesztusokat, pózokat és mozdulatokat, amelyeket 
azután az általa egyetlenként birtokolt akadémikus szókinccsel ütköztethe
tett. A hatvanas évek Magyarországán modern táncot senki nem tanulha
tott, ösztönzõ impulzust legfeljebb – a modern táncban ugyancsak járatlan – 
Eck Imre pécsi újító törekvései és a szûk szakmai körben levetített Béjart- 
fi lm, A magányos férfi szimfóniája jelenthetett. Ebben a konzervatív közeg
ben Imre egyéni fantáziáról tanúskodó mûvei kedvezõ szakmai visszhangot 
keltettek, így 1968-ban benevezett az évente megtartott Kölni Koreográfi ai 
Versenyre, amely ekkoriban a fi atal táncosok nyári továbbképzésének köz
pontja, és a kezdõ koreográfusok legfontosabb nyugat-európai találkozóhelye 
volt. (E versenyek résztvevõi között ekkoriban olyan nevek szerepeltek, mint 
John Neumeier vagy Pina Bausch.)



A Butler vezette zsûri díjjal ismerte el Imre Metamorfózisának duett-válto
zatát, s ez arra ösztönözte õt, hogy tágabb közegben is kipróbálja tehetségét. 
Elõször Düsseldorfba, majd Stuttgartba, késõbb Kölnbe szerzõdött, s ettõl 
kezdve olyan forrongó mûvészeti légkörben élt, amirõl korábban álmodozni 
sem mert: Brüsszelben láthatta Béjart diadalmas újításait, Hollandiában rá
csodálkozhatott Van Manen korai kísérleti darabjaira, megtapasztalta a né
met koreográfusok útkereséseit, amint saját modern tánc tradícióik újraélesz
tésével próbálkoztak, s közben táncolt Tetley, Van Manen, Bruce és Jooss 
darabjaiban. És persze alkotott is, és épp mûvei láttán szerzõdtette õt 1975- 
tõl a Rambert Balett, ahol 1980-ig négy mûvet komponált. Imre táncosként 
ekkorra már elsajátította a Graham -technika alapjait. Alaposan megismerte 
a kor táncszínházi irányzatait is, hiszen sorra betanulta a kortárs repertoár 
híres szerepeit, de kimondottan neki komponált mûveket Bruce (Fekete an
gyalok, Black Angels) és Tetley (Mozgó kert, Moveable Garden) is. Koreográ
fusként Imre folyamatosan kísérletezett, de közben fõként korábbi témája, a 
stílusok ütköztetése foglalkoztatta.

Még Németországban komponálta a Werther címû darabját (1974), amely a 
historikus és modern kettõsségében fogant, és az Adagio és fúga címû mûvét, 
amelyben egy írógép kopácsolásának hangjaira egy „balerina spicc-cipõben, 
de mankóval táncolt […] Aztán a kivilágosodó három lépcsõsoron megjelent a 
balettmûvészet három tradicionális jelképe: a szilfi d, a hattyú és a tûzmadár. 
A modern balerina, aki eddig a klasszikával küzdött, eldobta a mankókat, s 
megvívta harcát a tradíció képviselõivel. Végül is lerombolta, démoni módon 
megtörte ezeket a táncosnõket.”13 Imre ezzel olyan mûvet alkotott, amely nem 
csupán a táncmûvészet égetõ belsõ problémáira refl ektált, hanem „rendkívüli 
színpadi hatásfokkal, hallatlanul érzékenyen átgondolt módon vázolta a tán
cosok, az újító outsiderek szociális és kultúrpolitikai helyzetét.”14 A Rambert- 
együttes számára tervezett Rögeszmék (Fixations, 1976) ismét ellentétekre 
épült: a bokszolók brutális világa állt szemben egy szinte testetlen szellemi 
lény akcióival, a Baleset (Accident, 1977) és a Laokoón (1978) pedig erõteljes 
vizuális hatásokra építõ, sokkoló hatású táncszínházi darab volt.

Robert North

A Rambert Balett azonban soha nem csupán belsõ erõktõl várta az újdon
ságokat, hanem vendégkoreográfusokat is hívott repertoárjának felfrissítésé
hez. Így került a társulathoz, majd lett 1981 és 1986 között mûvészeti vezetõ 
Robert North (1945-), aki meglehetõsen vegyes szakmai háttérrel rendelke
zett: tanult a Királyi Balett iskolájában, a LSCD-ben és Grahamnél. Elsõ 



koreográfi áit a LCDT tûzte mûsorára, s már ezekben megmutatkozott, hogy 
North nem a tiszta Graham- stílus hûséges õrzõje, hanem inkább sokféle 
mozgás keverésével kísérletezik. Egyik legsikeresebb mûve a dél-amerikai 
capoeira hatását mutató Trójai játék (Troy Game, 1974), az antikvitás harcias 
versengéseire hivatkozva a férfi asság – az erõ és ügyesség, a kitartás és mél
tóság – játékos dicsõítése volt. Másik jelentõsebb mûvét – A halál és a leányka 
(Death and The Maiden, 1980) – sem a Rambert Balett számára koreogra- 
fálta, de az együttes késõbb ezt is a mûsorába illesztette, hiszen nagyon is 
belesimult ekkori arculatába. North ebben a mûvében rendkívüli muzikali
tással, a balett és a modern tánc gördülékenyen egymásba szervesülõ nyelvén 
fogalmazta meg a haláltól való rettegés és a vég elfogadásának kettõsségét. 
A Schubert vonósnégyesének elsõ két tételére született mû centrumába – a 
zenét ihletõ verset és a zenei formákat követve – North egy kettõst állított, 
s a társaitól elszakadó leány és a Halált hozó ifjú táncos dialógusát kivételes 
poézissel és pontos dramaturgiai érzékkel sikerült megformálnia.

A Rambert számára készült Két víz között (Entre dos Aquas) spanyolos ko lo- 
ritja és a Magányos város, magányos utca (Lonely Town, Lonely Street) popzenei 
és diszkó-tánc világa már jelezte, hogy North egyre inkább a nép szerû, di
vatos és kommersz megoldásokban látta a kiutat abból a – szerinte – mûvészi 
zsákutcából, amely felé a nyolcvanas évek végétõl a Rambert Balett közele
dett. Valójában azzal próbált szembefordulni, amit koreográfustársa, Richard 
Alston (1948-) új, Cunningham és a Judson hatását tükrözõ táncfelfogása 
jelentett. A Rambert történetének e korszakát jellemzõ mûvészi küzdelmekbõl 
ugyanis, a „konzervatív” (teátrális, expresszív, politikus és cross-over) és „kor
társi” (közlés nélküli, a tiszta mozdulatra építõ, személytelen, az absztrakt 
képzõmûvészettel és a kortárs zenével társuló) ellentétébõl Alston került ki 
gyõztesen, mert eddigre a Bruce és North képviselte irányzat eszméi egy lezá
rult korszakhoz tartozónak bizonyultak.

Richard Alston

1987-ben tehát Richard Alston vette át a társulat vezetését, és az együttes 
nevébõl rögtön el is hagyta a balett szót. A Rambert Táncegyüttest (Rambert 
Dance Company) Alston teljesen átformálta: bevezette a Cunningham- 
technikát, a régi repertoárt lecserélte saját mûveivel, amelyeket idõnként 
Cunningham, Brown és Childs darabjai egészítettek ki. Alston és a Rambert 
közös periódusa 1994-ig tartott, mert ekkor õt nevezték ki a The Place-ben 
létrejött Kortárs Tánc Központ vezetõjévé, ahová egy új együttest alapítva 
lépett be. A Rambert Táncegyüttes élére pedig ismét Bruce került, s ekkortól 



ismét az õ korábbi mûvei alkották az együttes repertoárjának gerincét egé
szen 2002-es végleges visszavonulásáig. Ekkortól a társulat egykori táncosa, 
és addig a saját független kortárs együttesével dolgozó Mark Baldwin vette 
át az irányítást, s alakította ki a kortárs elvárásoknak megfelelõ, sok vendég
alkotó közremûködésére építõ új társulati profi lt, amely ezt a változatlanul 
magas elõadói színvonalú, kis létszámú, és országszerte rendszeresen turné
zó társulatot azóta is jellemzi.

Maurice Béjart táncszínháza

Béjart 1959-ben a frissen kinevezett operaigazgató, Maurice Huisman meg
hívására érkezett Brüsszelbe, aki egy Sztravinszkij-esthez szerzõdtette õt. 
A Sacre tehát nem saját választása volt, hiszen akkoriban úgy érezte, nem hát
rafelé kell tekintenie, hanem a jelenhez, zeneszerzõ és képzõmûvész kortár
saihoz kell csatlakoznia. A Sacre átírása – Béjart ugyanis elvetette az eredeti 
librettó utalásait valamiféle archaizáló, emberáldozatot követelõ szertartásra 
– mégis fordulópontot jelentett a pályáján. Mert e balett megvalósításakor 
folytatta ugyan korábbi törekvését az általános, az egyetemes megragadására 
(„Egy emberpár történetét mondom majd el. Nem egy kiválasztott, hanem 
egy akármilyen párét, tehát a pár történetét. […] Egy férfi lesz meg egy nõ, 
és ezzel pont”15), de megjelent nála az a tárgy és hangvétel, amely aztán 
végigkísérte pályáját: a szerelem – a testi vágy is – mint az élet teljességé
nek szimbóluma –, és a mûvek himnikus, szinte extatikus lezárása. Béjart 
a Tavaszünnepben (1959) a test és a szerelem, a fi atalság és a vágy ünnepét 
celebrálta a feláldozás aktusa helyett, hiszen úgy vezette el nézõit egy közös
ségbe, hogy közben a tavasz, az életerõ sarjadása, a brutalitás és szépség, az 
erõ és gyöngédség, s végül a szexuális vágy és egyesülés egyetemes képeit 
rajzolta meg a meztelen, mert csupán trikós testeken. A balett két tétele csupa 
ellentét: emitt a barnás színekben, a földhöz tapadó mozgásokban és vad ver
sengésben tobzódó férfi horda, amott a kékes derengésben ébredezõ, felfelé 
nyújtózkodó és összebúvó nõi csapat, amelynek kiválasztottjai – mindketten 
félénk áldozatok és diadalmas vezérek egyszerre – féktelen nászban egyesülve 
szinte megdicsõültek, amint a tömeg feje fölött az ég felé nyílt egybeolvadó 
testük. Béjart mozgásnyelve a választott tárgynak megfelelõen vetette el vagy 
deformálta a balett pózait és tartásait, hiszen brutális és elemi, vad és szen
vedélyes pillanatokat akart teremteni. „Nem fi úk kellettek nekem, hanem 
csípõk, öklök, hirtelen felvetett fejek. És nem megvadult pásztorlányokra 
vagy számkivetett királynõkre volt szükségem, hanem hasakra és homorító 
hátakra” – idézte fel a próbákat.16



Béjart brüsszeli bemutatkozását és elsõ éveit tomboló lelkesedéssel hono
rálta a közönség, mert olyan élményt kapott, ami addig balettben elképzelhe
tetlen volt, Béjart ugyanis közös örömünneppé változtatta elõadásait, így

[ú]jfajta, az évezredek rituáléjából jött misére tódultak a tömegek a brüsszeli 
Királyi Cirkuszba […] A mozdulat miséje ez, mely szembeszegül a szórakoz
tató táncmûvészet 'kultúrájával'. Béjart addig töprengett mûvészete természe
tén, funkcióján és korlátain, addig egyszerûsítette a lexikát és csiszolta a formát, 
hogy […] az elõadást határozottan a celebrálás irányába tolta el. Arra törekedett, 
hogy lerombolja a színpadot a nézõtértõl elválasztó átlátszó falat.17

Béjart tehát már ezekben a korai, még jobbára tiszta tánc egyfelvonásosai- 
ban is kapcsolódni tudott a korszak színházi törekvéseihez, jelesül a francia 
népszínházi irányzatokhoz, amelyek a széles befogadói tömegek számára is 
élvezhetõ színház eszméjét hirdették. Béjart is erõteljes, hatásos és érzelmileg 
felkavaró mûvekkel jelentkezett, hogy a balettet kiemelje az „értõk” gettójá
ból. Az eredetileg egy nõi szólistára és nagyszámú férfi karra készült Bolero 
(1961) – amelyben az elõadók nemét csak egy évtizeddel késõbb cserélte meg – 
a testet ünnepelte mámorosan. Béjart egy hatalmas, a színpad majdnem egé
szét elfoglaló vörös asztal tetejére emelte a szólistát, aki a végig változatlan 
dallamra egyszerû elemek kumulációjából felépülõ, lassan kibomló szekven
ciát táncolt. Köré és lent pedig székekre ültette a kart, amely aztán a monoton 
ritmust követve, de a crescendo révén egyre tömegesebben és aktívabban vett 
részt az indázó, szárnyaló dallam legyûrésében, szinte fi zikai „felfalásában”, 
hiszen a tánckar a zenei csúcsponton az asztalra vetõdve elborította a nõi 
– késõbb férfi – testet. Rítus volt ez is, Érosz ünnepe, amelyen egy táncos- 
pap(nõ) vezette a dionüszoszi szertartást. Beethoven IX. Szimfóniájának 
(1964) színre vitele is mágikus hatású szertartássá vált: ebben Béjart – aki 
a közel 200 zenészt és énekest is belerendezte a nagyszabású freskóba – az 
emberi faj egységének tánchimnuszát fogalmazta meg azzal az együttessel, 
amelynek összetételében tudatosan törekedett arra, hogy a lehetõ legvegye
sebb kulturális hátterû táncosokat gyûjtse egybe. A nagyszabású és emel
kedett mû végén az európai, ázsiai és afrikai táncosok az ölelésre tárt kar 
gesztusával indultak a közönség felé, azok felé a jobbára fi atal nézõk felé, 
akik eddigre A XX. Század Balettje, Béjart brüsszeli együttesének feltétlen 
hívei lettek.

Béjart néhány év alatt annyira kiszélesítette a tánc közönségét, hogy együt
tese Brüsszelben három játszóhelyen lépett fel, köztük a kör alakú Királyi 
Cirkuszban is, amely esténként két-háromezer nézõt jelentett. Franciaországi 
turnéikon a hatalmas párizsi Sportpalota vagy Vilar Népszínháza, késõbb 



Avignon fogadta be együttesét, amelynek produkciói heves szenvedélyeket, 
rajongást és megvetést keltettek, holott Béjart életmûve ekkor még nyilván
valóan a tradíciókhoz kapcsolódott, bár új zenékkel és témákkal, szokatlan 
mozdulatokkal és erõteljes fényhatásokkal természetesen folyamatosan meg
újította a hagyományt. Ahogy Roger Garaudy írta róla:

Béjart arra késztette a táncmûvészetet, hogy lépést tartson a történésekkel, sõt, 
megelõzze azokat. Ezt a táncot nevezem én 'prospective'-nek, Béjart apjától, a 
fi lozófus Bergertõl kölcsönözve ezt a szép elnevezést, amellyel az embernek azt 
a törekvését határozta meg, hogy cselekedetei ne csak a múlthoz való alkalmaz
kodásból fakadjanak, hanem a jövõ felfedezésére is irányuljanak. […] Munkás
ságában az egymást követõ nyitások törvénye rejtezik, amely a tánc mind tágabb 
értelmezéséhez vezet. […] Béjart azonban nem csupán elismétli, amit Gaston 
Berger már fogalmak útján közölt. Õ a szavak elõtti nyelv területén veszi át a 
stafétabotot.18

A négy kísérleti mûbõl álló 1965-ös esten például, amelynek címe Pillantás 
a jövõbe (Prospective) volt, A rúd mûvészete (L'art de la barre) olyan akadé
mikus gyakorlatokat fûzött össze egy metronóm hangjaira, amely mégsem 
tökéletes gépezetként mutatta meg a táncos testet, hanem a törékeny szépség 
és a szigorú fegyelem alázatos hordozójaként. Az Erotica címû kettõs azok
nak a változatos és emelkedett pas de deux-nek a hosszú sorát nyitotta meg, 
amelyekben a koreográfus a szerelem szakralitását hangsúlyozta. A hattyú – 
Tagore versére és hindu zenére – a balettszínpadi konvenciókkal szemben a 
férfi testek erejét és szépségét magasztalta. A Variációk egy ajtóra és egy sóhajra 
(Variations pour un porte et un soupir) provokációként hatott: Pierre Henry su- 
sogásokból, nyikorgásokból, reccsenésekbõl álló muzsikájára a táncosok egy 
„akárki” egy napját kívánták megjeleníteni. A hagyományos balettközönség 
azonban a szervezett zajokat épp úgy elutasította, mint a táncosok gyanús
nak tartott improvizációit. Béjart ugyanis a hét elõadóval estérõl-estére a kö
zönség elõtt húzatta ki a szokatlan variációk (Ébredés, Nyújtózkodás, Gesz
tusok, Láz, Pihenés, Horkolás, Hörgés, Ásítás, Semmi, Halál) sorrendjét, 
amelyek közül a Semmi tételt ráadásul mozdulatlanul, ülve hallgatták végig 
az elõadók.

Béjart e korai egyfelvonásosaiban átalakítva ugyan, de megõrizte az aka
démikus szókincset, és ragaszkodott a muzsikák homogenitásához is. E kor
szakának mûvei közül kiemelkedett az egyetlen klasszikus attitûdöt szétbontó 
és azt lassan összerakó, de közben egy viharos párkapcsolat sokféle stádiumát 
analizáló Opus V. (1966), amely Webern szinte mozdulatlan, de bonyolult 
és tömör, a kiinduló és befejezõ pontokat alig megkülönböztetõ muzsikájára 



készült. Az Actus tragicus egyfajta emelkedett meditáció volt Bach két kantá
tájára a halálról és az újjászületésrõl. Az Ez lenne a halál? (Serait-ce la mort?, 
1970) formailag letisztult, de érzelmileg telített világában a férfi hõs fájdalom
mal, de megnyugvással lépett át a halál birodalmába, miután egy-egy gaz
dagon formált neoklasszikus pas de deux-ben elbúcsúzott élete három néhai 
társától és álmai fehér asszonyától. A vándorlegény dala (Chant du compagnon 
errant, 1971) – mint Béjart többi kettõse is – elkerülte a baletthagyományból 
ismert bravúrokat, és ismét az emberi lét alapvetõ kérdéseivel foglalkozott. 
E férfi kettõs kulcsa Mahler dalciklusának záró sora: a „Szerelem és bánat, 
világ és álom!”, hiszen Béjart a kettõsben

folyamatosan és egyidejûleg juttatta kifejezésre az emberi természet kettõsségét. 
A kettõs én egyik oldalát, a nosztalgikusan szárnyaló és összeroppanó ember 
világát, a szabad természet, barátság és kötetlen élet után vágyó ember alakját a 
világos fi gura mintázza. Vele szemben a sötét trikós formálja a racionalista, ön
magával megalkuvó és társát is erre késztetõ alakot, az önmagát szabályozó és a 
szükségszerût felismerõ, s ezért könnyebben lemondó emberét, aki részt vesz az 
élet örömeiben, de jól tudja, hogy az élet nemcsak örömökbõl áll.19

A Tûzmadár (1970) újjáfogalmazása politikai üzenetet hordozott, hiszen fél
reérthetetlenül Che Guevara emléke elõtt tisztelgett. A Sztravinszkij szvitjé
re komponált balettben a kék zubbonyokba és nadrágokba öltözött partizá
nok tömbjébõl egy vörös fény hatására bukott ki a lángoló pirosba vetkõzött 
forradalmi vezér, a harcot vezetõ, majd a vereség és a halál után fõnixként 
újjászületõ szimbolikus madár. Béjart koreográfi ájának muzikalitása, a Tûz- 
madár szárnyaló, diadalmas variációi, poétikus haldoklása, majd a forrada
lom erejét szinte a végtelenbe sugárzó, összekapaszkodó emberlánc, magával 
ragadta a közönséget, hiszen ez a darab is a halálon gyõzedelmeskedõ életet 
ünnepeltette. Béjart csupasz, üres színpadra tervezte e mûveit, amelyekben 
a díszleteket a gondosan kidolgozott fényhatások helyettesítették. Táncosai 
többnyire a testet teljes fi zikai pompájában láttató trikókat viseltek, a moz
gásanyag pedig szinte csak az akadémikus szókincs egyénien megtört vari
álásából állt.

Béjart életmûvének azonban hamarosan egy másik, táncszínházi rétege is 
kibontakozott, szoros összefüggésben néhány színházi munkájával (bár elsõ 
brüsszeli rendezését letiltották a repertoárról, mert a Vígözvegy jeleneteibe 
ellenpontként beleszõtte az ábrázolt korszak valóságának drámai króniká
ját, a nyomort, a felkeléseket és a háborút), és az általa is ekkor megismert 
Graham-mûvek elementáris hatásával. Béjart -t azonban nem Graham tánc
technikája érdekelte, hanem koreográfi áinak teatralitása.



Béjart ráeszmélt a tánc és a színház összeolvasztásának szükségességére. A balett 
továbbra is jelentéktelen divertissement marad, ha nem mondja el azt, amit csak 
a színház mondhat el az emberrõl és koráról, és a színház sem menekülhet meg 
a verbális hanyatlástól, ha nem tér vissza a gesztushoz és a tánchoz. […] Béjart -t 
szenvedélye olyan színházhoz hajtja, amely a kollektív tudattalant gyötrõ nagy 
mítoszokat mutatja meg, és ahol a tánc mágiája az archetípusok magasságába 
emeli mindazt, ami hétköznapi.20

Béjart a színház teljes eszköztára felé fordult, s alakuló táncszínházi felfogá
sában – mint kortársai közül oly sokaknak – az Európán kívüli vallások, fi - 
lozófi ák és színházi tradíciók játszottak döntõ szerepet. Mert azt tapasztalta, 
hogy e kultúrákban a tánc (és a színház) õrzi kultikus gyökereit, kapcsolatát 
a spirituálissal, vagyis mindazt, aminek újjáteremtésére készült. Ezért azt 
hirdette, hogy

a tánc mindenekelõtt vallásos tény. Amíg a táncot rítusnak tekintjük, szent és 
ugyanakkor emberi szertartásnak, be fogja tölteni hivatását. Ha szórakoztatássá 
változtatják, akkor a tánc megszûnik; hasonló lesz a tûzijátékhoz. […] A Nyugat 
tánca elszakadt a vallástól, amelynek éltetnie kellett volna, s miután elítélték az 
'érzékisége' miatt, pontosan az érzékiségbe menekült: a félvilág fi óküzlete lett. 
[…] Egyszóval a táncnak századokon át nem volt autonóm léte. Az volt a dolga, 
hogy másod- vagy harmadrendû írók negédes történetkéit illusztrálja, amelyeket 
másod- vagy negyedrendû zeneszámok sorozata szedett valamilyen rendbe, s 
az egészet csokoládébonbonos dobozok esztétikáját megvalósító díszletek között 
adták elõ. […] Mikor Gyagilev a század elején megjelent az Orosz Balettal, for
radalmat csinált. De csupán esztétikai forradalmat. Márpedig a táncnak etikai 
forradalomra volt szüksége. […] Újra fel kellett fedezni a legegyetemesebb tán
cot, azt a táncot, amely nem szakadt el a vallásos eredettõl, vagyis újra fel kellett 
fedezni az egész világ összes táncát. […] és életre kelteni az univerzális koreog- 
ráfi ai hagyományt. A táncnak ez a reneszánsza, ez a kibontakozása akkor ment 
végbe, amikor Európa végre rászánta magát arra, hogy tiszteletet tanúsítson más 
földrészek mûvészete és nyelve iránt. […] A nyugati közönség öntudatlanul is 
átérezte, milyen nagy szüksége van olyan táncra, amelybõl nem veszett ki a lé
nyeg. A fi atalok […] valójában új rítusokat keresnek. Minden korszaknak meg 
kell teremtenie a maga rítusait. Apáink rítusai megmerevedtek, elveszítették a 
jelentésüket. A tánc megújulása ezek után már nem esztétikai probléma. Sokkal 
mélyebb szükséglettel állunk szemben. Az, ami itt kockán forog, társadalmi kér
dés, spirituális magatartás. A táncnak nincs több mesélnivalója, de annál több 
a mondandója!21



Azon a járatlan úton, amelyen Béjart elindult, hogy pszichologizáló törté
netek vagy a puszta dekorativitás helyett új közösségi rítusokat teremtsen 
táncelõadásaival, az egyik elsõ állomás 1968-ban a Tibeti Halottaskönyv ih
letésére született Az utazás (Voyage) volt. A mû kezdetén

levegõben függõ és sisakos bábok által vezetett motorbiciklik végzik lélegzetel
állító légi parádéjukat, amelyet egy autósztráda fölfokozott zajai festenek alá. 
Alattuk, egy örömtelen utca síkján, modern fekete-fehér öltözetû párok róják 
végtelen útjukat. Hirtelen, a fékek csikorgása, a szél süvítése és elfojtott jajgatá
sok közepette rongybabák hullnak a magasból a rivaldára, jelképezve azt a nagy 
országúti mészárszéket, amelyet oly kegyetlenül mutatott be Godard fi lmje is.22

E nyitóképet az élet és halál közötti mezsgyén vándorló lélek magányos bo
lyongása követte, amint a hatalmas szárnyakat viselõ, haragvó és békés is
tenségekkel, valamint szülei szellemével találkozott, mielõtt visszatért volna 
a sivár és rohanó jelenbe. A mû expresszivitását Béjart három tojás alakú 
vászonra szimultán vetített képpel is fokozta. Béjart a Rómeó és Júlia (1966) 
színre állításakor nem arra törekedett, hogy elmesélje a mindenki által ismert 
történetet, hanem minden jelenkori szerelmespár himnuszát akarta zen
geni a fi atal testek nyelvén. Ehhez úgy vélte, különbözõ diszciplínákat kell 
együttmûködtetni, ám ezalatt õ nem a különféle táncnyelvek fúzióját, hanem 
a színházi – és más mûvészeti – eszközök kollázsát értette. Mûveinek felépí
tése például a fi lmek gyors vágásaihoz közelített, amihez a Rómeó esetében 
az idõrend helyett a szenvedélyek dramaturgiájával élõ Berlioz-muzsika te
remtett alapot. Béjart elõ- és utójátékot is illesztett a darabhoz, erõsítve a mû 
aktualitását: az elõadás próbatermi jelenettel indult, ahol Béjart – a koreog
ráfus fi guráját öltve magára – osztotta ki a szerepeket. Ezt követõen a fi atalok 
bandái a bálon mint két beatnik csapat feszültek egymásnak, míg a kamasz 
Rómeó és a gyermeki Júlia szerelmi kettõse egyszerre volt lángolóan erotikus 
és ártatlanul áhítatos, amivel Béjart ismét két alaptémája, a test és a szerelem 
elõtt hódolt. A mû zárása kortársi tömegmészárlásba fordult, majd a gépfegy
verek és robbanó bombák hangjait követõen a hangszórókból a (vietnami) 
háborúban elesett fi atalok nevei áradtak, feloldásként pedig felcsendült a kor
szak ellenkultúrájának kulcsmondata: „Szeretkezz, és ne háborúzz!”

A mû szinte tömegtüntetéssel egyenértékû sikere nyomán Béjart hason
ló dramaturgiai sémára, s egyre több kulturális utalást és kifejezõ eszközt 
bevonva, szinte ontotta a lazán összefûzött epizódokból álló, ezért a nézõ 
egyéni asszociációira építõ, általában két, néha három órás, kiállításában 
monumentális, lélegzetelállítóan látványos, a befogadó érzékeit lerohanó és 
fogva tartó darabokat, amelyeknek mûfaji hovatartozása egyre nagyobb vi- 



tákat váltott ki. Nem balett, sõt, nem is tánc, ebben megegyezett a korabeli 
kritika, ezért inkább látványosságnak (IX. Szimfónia, Petrarca diadala, Ring), 
modern liturgiának (Mise a jelenért, Amit a szerelem mond nekem), passiónak 
(Nizsinszkij, Isten bohóca), csodás delíriumnak (Baudelaire), szupershow-nak 
(A mi Faustunk), totális színháznak (Képzelt Molière, Malraux, 1789…és mi) 
vagy revünek (Leningrádi emlék, Balett az életért) nevezték. Eközben Béjart 
azt állította: „barokk szörnyeteget kreálok.”23

E gigantikus kollázsokba belefért a zenék merész montírozása (a Baudelaire
ben például Wagner és Debussy muzsikái keveredtek Bob Dylan és Rolling 
Stones dalokkal; A mi Faustunk Bach H-moll miséjét argentin tangókkal ütköz
tette); a legkülönfélébb minõségû és forrású szövegek elhangzása (újsághírek 
a Misében és a Bécs, Bécs, csak te egyedülben; Buddha egyik szutrája ismét a 
Misében; az Emberi jogok nyilatkozata az 1789…-ben); színészek, énekesek 
és artisták felléptetése (Molière, 1789…, Párizsi bohóság); a különféle, jobbára 
divatos mozgásformák (jazz a hatvanas, diszkó a hetvenes, break a nyolcvanas 
években) keveredése. S azzal, hogy Béjart – ekkor még egyedüliként – át
lépte, semmibe vette a balett elfogadott határait, és elõadásaival mámoros 
hangulatú közösségi ünnepek illúzióját nyújtotta, soha nem látott mértékben 
osztotta meg a kritikát. Nem úgy a befogadókat, hiszen lázadó attitûdje a be
csontosodott táncfelfogással szemben nagyon is értõ közönségre talált a múlt 
örökségétõl felszabadulni vágyó korabeli fi atalság soraiban, amely a Béjart 
által közvetített politikai és morális üzeneteket a sajátjának érezte.

A kritika egy része azonban hamarosan felrótta neki, hogy mûvei középpont
jában csupa általánosított, allegorikus fi gura – az Ember, a Halál, a Költõ, az 
Asszony, az Isten, az Idõ, az Anya, a Barát – áll. Hogy nem kerüli meg a férfi - és 
testvérszerelem ábrázolását (Baudelaire, Bécs, Bécs…), hogy mûveiben transz
vesztiták (A mi Faustunk, A csodálatos mandarin) és androgünok (Helio gabalus) 
jelennek meg. Hogy szellemi forrásai és kulturális utalásai felszínesek (Bhakti, 
Kabuki, Dybbuk, Piramis), ráadásul mûveivel olyan szomorú aktualitásokhoz 
kötõdik, mint az AIDS (Balett az életért). Hogy mûveinek üzenete banális és 
leegyszerûsítõ, és végül, hogy a tánc csupán az egyik, és nem is a legfontosabb 
elemévé vált ezeknek a látványos produkcióknak. A másik tábor egyenesen 
varázslónak, egyfajta kortársi demiurgosznak látta õt. Olyan teremtõnek, aki 
sajátos táncuniverzumot hozott létre, amelyben a színház megújított, s egyben 
õsi – mert egyszerre testi és komplex – nyelvén keltek új életre örök félelmek, 
szorongások, örömök és vágyak: Érosz és Than a tosz birodalma, amelynek 
megérzékítéséhez Béjart örökké megújulni képes együttest, csupa rendkívü
li egyéniségbõl – mint a „hõskorban” Jorge Donn, Paolo Bortoluzzi, Maina 
Gielgud, Daniel Lommel, Shonah Mirk – álló csapatot teremtett.



Béjart a hetvenes években Brüsszelben és Szenegálban is iskolát nyitott 
Mudra néven. Az alapítás elõtt a saját táncszínházi törekvéseivel rokonnak 
érzett Living Theatre vezetõivel és Jerzy Grotowskival is konzultált arról, ho
gyan képezhetõ az önmagát hanggal és mozgással is kifejezni képes „totális” 
színész. Hiszen nem táncosokat kívánt nevelni, hanem a már alapvetõ tánc
tudással rendelkezõ 15-21 éves fi atalokból saját magukat alaposan ismerõ, 
a testükkel, a hangjukkal és hangszerekkel is kommunikálni tudó színhá
zi embereket. Mint együttesébe – amelynek fénykorában évekig táncolt 
Markó Iván és Csarnóy Katalin –, az iskolába is sokfelõl özönlöttek a fi ata- 
lok, akik Béjart szándékai szerint, eltérõ kulturális gyökereik révén egymásra 
is ösztönzõen hatottak Béjart pályája azonban váratlanul megtört, amikor 
a színház új igazgatója, Gerard Mortier 1986-ban meg kívánta kurtítani a 
brüsszeli operaházhoz tartozó balett büdzséjét, amit Béjart visszautasított. 
S miután Európa-szerte kapkodtak érte – kivéve szülõhazáját, ahol ekkor is 
csak ajánlatokkal hitegették –, együttesével Svájcba települt. Itt építette fel jó
val kisebb új birodalmát, a Béjart Balett Lausanne-t és az új iskolát, a Rudrát. 
Az iskola továbbra is õrizte eredeti célját, a „szabadon gondolkodó, függet
len és rugalmasan alkalmazkodni képes táncosok”24 nevelését, miközben az 
új curriculum tükrözte az idõközben megváltozott elõadói követelményeket, 
amikor a klasszikus és modern technikák mellé – a meditációs gyakorlatok 
és a jóga helyett – a kendót illesztette. Az együttes élete, világkörüli turnéi is 
folytatódtak, s Béjart hatalmas rendezõi és koreográfusi rutinja kiapadhatat
lan forrást és biztos alapot teremtett az új, de többé meg nem újuló repertoár 
számára.

E késõi mûvei közül az 1993-as, közel öt órás monumentális spektákulum, 
a Ring um den Ring Wagner tetralógiájának átirata volt, s egyben burjánzóan 
gazdag, kábítóan szép, de fájdalmas búcsú is egy eltûnt világtól, az érvényét 
vesztett ideáktól. S talán attól a Béjart -tól is, a koreográfustól és rendezõtõl, 
a mágustól és költõtõl, a fi lozófustól és szemfényvesztõtõl, aki hitt abban, 
hogy visszaadható a táncnak rég elfeledett, õsi, dionüszoszi ereje, s hogy az 
általa teremtett, a fi atal testek szépségét felmagasztosító, katartikus szertar
tások, amelyek az emberi lét végsõ kérdéseivel szembesítették a befogadókat, 
közös(ségi) ünnepeket teremthetnek.



A neoklasszicizmus és a jazz között:
Jerome Robbins

Az Amerikai Egyesült Államok színpadi tánckultúrája a hatvanas években is 
még csak néhány évtizedes múltra tekinthetett vissza. A két nagy táncrend
szer ellentétei – miután itt azonos idõszakban és párhuzamosan alakultak 
ki – soha nem élezõdtek ki, s ettõl az évtizedtõl kezdve mindkettõt az erõs és 
virágzó kommerciális hagyomány mellett a magas mûvészet nemzeti pro
duktumaként értékelték. Ráadásul a vezetõ balett és modern tánc koreográ
fusok nemcsak ekkor, hanem még egészen a nyolcvanas évekig változatlanul 
aktívak voltak – kivéve az 1958-ban, illetve 1972-ben elhunyt Humphrey -t 
és Limónt –, tehát személyük és munkáik a folytonosságot jelentették a vi
lágháború elõtti korszakkal. Komolyabb nemzedékváltás a társulatokon belül 
nem következett be, a fi atal alkotók, ha a saját útjukat akarták járni, általában 
kisebb együtteseket alapítottak, amelyek többnyire évi egy-két, mindössze 
néhány hetes szezont tartottak, illetve turnékra álltak ismét össze. Ezt az 
ekkoriban kiépülõ, sokelemû támogatási rendszer tette lehetõvé, amely pénz
ügyi hátteret teremtett a rendszeres, országon belüli és külföldi turnék lebo
nyolításához, szélesebb közönséget nevelve a táncnak, s egyben megismer
tetve szerte a világon az amerikai tánckultúrát. Az országos turnék hatására 
lassan megalakultak a regionális balett-társulatok is, bár a táncélet centruma 
továbbra is New York maradt. E békés egymás mellettiség közegébõl teljesen 
hiányzott az átjárás igénye, így a lehetséges mûvészi áthatások vagy kevere
dések kérdése a hetvenes évekig fel sem merült.

Ennek ellenére kitapinthatók bizonyos egymásra hatások – ami azonban 
nem a balett és a modern tánc közötti, hanem a „komoly” és a „kommersz” 
mûvészet közötti határvonalak átjárhatóságában érhetõ tetten. Az Egye
sült Államokban korábban is mindennapos volt, hogy a balett és a modern 
tánc reprezentánsai – Balanchine- tól Holmig, De Mille- tõl Dunhamig és 
Robbinsig – részt vállaltak zenés-táncos Broadway elõadások létrehozásá
ban. E szórakoztató közeg visszahatása elsõként Jerome Robbins mûvein 
érhetõ tetten, hiszen a késõbb jazznek nevezett stílus elõször az õ balettjeiben 
bukkant fel. Az a zenei hagyomány ugyanis, amely az afroamerikai és közép
amerikai gyökerekbõl indulva megtermékenyítette és átformálta a társastánc 
divatot, a zenés játékokban is helyet követelt magának, s ehhez új mozgásfor
mákat, sajátos stílust kellett találni.

Robbins már a Fancy Free-ben is ezzel kísérletezett, majd az olyan musica
lekben, mint a West Side Story (1957) talált rá arra a nyelvre, amely magá ba 
sûrítette, összegyúrta és egyben stilizálta a társastáncokat, a köznapi moz
gásokat és az afroamerikai táncok izolált csípõ- és vállmozgásaival megbo- 



londított balettet. Ez a kortársi és városi fi atalságot ábrázoló keverék moz
gásnyelv azonban nemcsak a Broadway-n, hanem a NYCB repertoárján 
szereplõ Robbins -balettekben is megjelent, majd helyet kapott – mint egy 
éppen ekkortól megkerülhetetlen kisebbség, a grundok szubkultúrájában 
szocializálódó fi atalság kifejezõje – Robbins 1958-ban alakult önálló együt
tesének repertoárjában. A N.Y. Export: Opus Jazzt, amely Európába, a Gian 
Carlo Menotti által kezdeményezett spoletoi Két Világ Fesztiváljára expor
tálta ezt a tipikusan amerikai irányzatot, úgy értékelte a kritika, mint az ame
rikai identitáshoz tartozó energikusság, dinamizmus sikeres átfordítását a 
táncmûvészetbe.

Robbinsnak sikerült megragadnia valamit annak a városnak, New Yorknak a 
lényegébõl, ahol élt. A Fancy Free-ben és az Interplay-ben ezt valamiféle szabad
ságként, minden irány felé nyitott mozgékonyságként, a váratlan iránti egyfajta 
készenlétként, a kockázatokkal szembeni óvatosságként, és a csalódásokkal és 
megrázkódtatásokkal szembeni rugalmasságként fogalmazta meg. Mire az Opus 
Jazz-hez érkezett, mindezt még fokozta azzal, hogy megmutatta azt az óvatos, 
sejtésekkel teli, de közvetlen vágyát a testeknek, hogy a védekezés és a támadás 
eszközeivé váljanak, valamint azt a szinte pusztító sóvárgást, hogy egy-egy ban
da közösségéhez tartozzanak.25

Robbins e korszaka azonban, amely a nagyvárosi hangulatok érzékeltetésére 
tornacipõket és garbókat, ujjpattintásokat, csípõ- és vállizolációkat hozott a 
balettszínpadra, nem folytatódott, mert 1965-ben a frissen létrejött Nemzeti 
Mûvészeti Alap egyik elsõ kedvezményezettje lett. Így mielõtt visszatért vol
na a balett világába, évekig elvonulva kísérletezhetett. 1969-tõl aztán ismét a 
NYCB koreográfusaként tevékenykedett, s ekkoriban alkotta élete fõmûveit. 
Mindenekelõtt a közel egy órás egyszerre tiszta tánc és tiszta költészet Táncok 
egy összejövetelent (Dances at a Gathering, 1969), amely Chopin keringõinek, 
mazurkáinak hangjaira az ifjúság – de a társadalmilag azonosíthatatlan fi a- 
talok – hangulatát, álmait, fl örtjeit, melankóliáját, az összetartozás vágyát és 
a kívülállás félelmeit idézte fel a nézõkben, bár Robbins határozottan elle
nezte bármifajta jelentés keresését táncaiban. Minden megszólalásában azt 
hangsúlyozta, hogy a tánc jelensége mögött sem történet, sem cselekmény, 
sem karakterek nincsenek. Ahogy éppen a Táncok... értelmezése ellen írta: 
„[a] balett csakis a zenei idõben létezik és mûködik. Szerintem ezen kívül 
és túl semmi nincs. Számomra az összes gesztus, hangulat és lépés a zene 
mûködési idejének és szerkezetének része, és így kap jelentést.”6 Ez a felfogá
sa közel állt Balanchine -éhoz, aki szerint, ha „kijön a színpadra jobbról négy 
lány, balról egy fi ú, ez a színház. Hogy mi történik velük!”27



Robbins mûveinek aprólékos, a legapróbb nüanszokra is fi gyelõ kidolgozott
sága, a neoklasszikus koreográfi ai anyag természetesnek ható könnyedsége, 
az elõadásmód gördülékenysége azonban ritkán tapadt meg a formák elvont 
szépségének vagy ellentéteinek birodalmában, mert mûvei arra ösztö nözték 
nézõit, hogy saját élményeiket és tapasztalataikat vetítsék e koreo gráfi ákba.

Az olyan késõbbi koreográfi ái, mint az ABT sztárjai, Makarova és Barisnyi- 
kov számára készült Más táncok (Other Dances, 1976), vagy a negyvenkilenc 
táncos harminc variációjából kikerekedõ Goldberg variációk éppoly elegáns, 
bonyolult és szellemes volt, mint az Üvegdarabok (Glass Pieces), amely Philip 
Glass minimalista muzsikáira született (1983). Robbins e koreográfi ájában 
a hatvanas és hetvenes évek kísérletezõinek táncfelfogására refl ektált: kom
pozíciója látszólag tiszta formai játék volt a mozgás tömbökbe rendezett, jól 
strukturált alapelemeivel, ám ebben a három tételes tiszta táncban is a jelen, 
a nyolcvanas évek nagyvárosainak rohanó tempója lüktetett.

Az afroamerikai táncok új hulláma: 
a jazz

A hatvanas évek Amerikájában – nem függetlenül a korabeli társadalmi moz
galmaktól – az afroamerikai tánckultúrában is jelentõs szemléletváltás tör
tént. A jobbára Dunham mûhelyébõl induló fi atal táncosok nem csupán az 
õsi táncokat sajátították el, hanem látogatni kezdték a különbözõ modern tánc 
mûhelyeket, és részt vettek balett képzésben is. Elõadóként pedig, kiválva 
Dunham, Primus vagy Horton együtteseibõl, a Broadway-n is felléptek, hi
szen a fekete bõrû mûvészek lehetõségei az ötvenes évekig – a rituális eredetû 
tradíció õrzésén túl – kizárólag a szórakoztató mûfajokra korlátozódtak. Ám 
az emberjogi mozgalmakkal párhuzamosan kialakult egy olyan mûvészeti 
hullám, amelynek reprezentánsai saját identitásukat már nem afrikai gyöke
reikhez kötötték, hanem a jelenkori Amerikához.

Ezért utasították el az afroamerikai mûvészek számára hagyományosan 
nyitva álló karriereket: a folklór együttesek munkáját – mert ezeket egyfajta 
turisztikai látványosságnak tartották –, és a Broadway kínálta lehetõségeket, 
amelyeket a „nigger-show” modernizált változataként ugyancsak mûvészi 
skatulyaként éltek meg. Alvin Ailey (1931-1989) például, aki Horton együt
tesében kezdte elõadómûvészi pályáját, de tanult Graham , Holm és Weidman 
iskolájában is, koreográfusként arra vágyott, hogy kompozícióit ne az õ és 
elõadói bõrszíne, hanem a mûvek mûvészi értékei alapján fogadják – vagy 
utasítsák – el. Az együttese megalakulásához vezetõ elsõ mû, az 1958-as 
Blues szvit a harmincas évek New Orleansát, a jazz muzsika születését, és 



saját gyermekkori élményeit, a magányos asszonyok, kakaskodó srácok, har
sány színekbe kiöltözött, tûsarkú cipõkben billegõ utcalányok kavargó világát 
idézte fel telve érzelmekkel, humorral, kirobbanó energiákkal és változatos 
ritmusokkal. Késõbb is olyan zenékre komponált, és olyan témákat vitt szín
padra, amelyek saját közösségének múltjában és kultúrájában, tapasztalatai
ban és élményvilágában gyökereztek, mûvei mégis egyetemes érvényûnek 
tûntek, hiszen Ailey mindig alapvetõ élethelyzeteket és hangulatokat fogal
mazott meg.

A fenséges Judit Jamison számára komponált Kiáltás (Cry) például a fekete 
asszonyok sorsának felidézésén túl a nõk büszkeséggel és megaláztatásokkal, 
bánatokkal és örömökkel teli világát fogalmazta meg erõteljes, de egyszerû 
képekben. A Kinyilatkoztatások (Revelations, 1960) egy közösség vallásos 
áhí ta tát, tagjainak odaadó összetartozását, az elkerülhetetlen halálfélelmet és 
a kirobbanó életszeretetet sûrítette néhány tisztán megfogalmazott, arányos 
jele netbe. Ez a költõi és lendületes táncszvit együttese emblémája lett, ame
lyet szerte a világon – már a hatvanas évek közepétõl Nyugat-Európában, sõt, 
egyedüliként a „modernek” közül még a Szovjetunióban és Magyarországon 
is – az afroamerikai életérzés érzéki és teátrális dicsõítéseként fogadott el és 
ünnepelt a közönség. Ailey társulatvezetõként mindvégig arra törekedett, 
hogy együttese olyan élõ múzeummá váljon, amelyben más afroamerikai al
kotók – elõdei közül Dunham, kortársai közül pedig Donald McKayle és Bill 
T. Jones – mûvei is helyet kapnak.

A színpadi hatáskeltés minden elemét birtokló, s ezért rendkívül sikeres 
Ailey-t 1970-tõl balettegyüttesek is felkérték új mûvek komponálására. A még 
épp csak induló, és eleve a balett népszerûsítésére törekvõ Joffrey Balett meg
hívását olyan nagy múltú társulatok felkérései követték, mint az ABT-é, majd 
Európából a Párizsi Operáé és a Dán Királyi Baletté. Ailey e meghívásai egy
részt azt a megváltozott, elfogadó társadalmi környezetet tükrözték, amiért 
õ és afroamerikai kortársai küzdöttek. Valamint azt az új tánc szemléletet, 
amelyben a balett keveredése a tõle idegen vagy épp ellentétes mozgásokkal 
az Egyesült Államokban is elfogadott mûvészi lehetõséggé vált. Az akadé
mikus balett, a Graham és Horton nevéhez köthetõ modern tánc, valamint 
a testrészek függetlenítését, egymáshoz képest ellentétes mozgását lehetõvé 
tevõ sajátos afroamerikai mozgáskultúra elegyét, vagyis a jazz táncot azon
ban ekkor a Broadway táncosokon kívül még kizárólag a fekete mûvészekbõl 
álló Ailey-együttes birtokolta, hiszen a balettosok képzésébõl még hiányzott 
a modern tánc és az izolációs technika elsajátítása is.

Ailey kortársa, Arthur Mitchell (1934-) ugyancsak a társadalmi-faji elkü
lönülés áttörésében játszott úttörõ szerepet, s egyben a tradicionálisan a 
„fehér” kultúrához tartozónak tekintett balett egyetemes elfogadtatásában. 



Mitchell ugyanis elsõként lépett be abba a kulturális mezõbe, amely addig ki
zárólag a fehérek számára volt fenntartva: miután Broadway-musicalekben, 
majd Butler és McKayle együtteseiben táncolt, a NYCB vezetõ mûvésze, 
több Balanchine -balett, köztük az Agon és a Szentivánéji álom fõszereplõje 
lett. (Hogy ez a Ku-Klux-Klan és a szegregáció idején mennyire provokatív 
tett volt, jelzi, hogy a déli államok közül a hatvanas években több regionális 
televíziós csatorna nem volt hajlandó mûsorára tûzni olyan balettet, amely
ben egy fehér balerina Mitchellel táncolt.) A kiváló adottságokkal rendelkezõ 
balettmûvész nemzetközi sikerekben is bõvelkedõ pályájára döntõ hatással 
volt a polgárjogi mozgalmát vezetõ, de merénylet áldozatává vált Martin Lu
ther King. Mitchell éppen ezután döntötte el, hogy olyan balettiskolát alapít, 
amely kizárólag fekete gyermekek részére teszi lehetõvé a balett elsajátítását. 
Az egyenjogúság e mûvészi manifesztációjaként 1969-ben nyitotta meg ka
puit Harlemi Táncszínház néven az iskola, két évre rá pedig megszületett 
az azonos nevû együttes, amely azóta is a romantikus-klasszikus, valamint 
a XX. századi balettirodalom standard mûveit tartja repertoáron, jobbára 
eredeti, néha átigazított változatban. Mitchell saját koreográfi áiban viszont, 
amelyek a fekete közösség életével kapcsolatos társadalmi üzeneteket hordozó 
narratív mûvek, felbukkannak az Ailey-nél kialakított jazz tánc elemei, de 
ezek, balettegyüttesrõl lévén szó, nem a mûvek alapszókincsét képezik, ha
nem egyfajta couleur locale-t adnak e kompozícióknak.

Ailey (és Mitchell) célkitûzése és pályája társadalmi-szociológiai értelem
ben áttörést hozott. Mûvészileg azonban – bár Ailey halála óta az együttest 
Jamison tovább élteti – nincs jelentõs követõje Aileynek azon az úton, amely
nek során megpróbálta átemelni a jazz táncot a kommersz közegbõl a „ko
moly” mûvészet világába. Így ez a többféle mozgásnyelvet elegyítõ halmaz 
továbbra is a Broadway és a musicalek közegében virágzik, legjelentõsebb 
rendszerezõi és pedagógusai pedig mind fehér mûvészek – Gus Giordano, 
Matt Mattox és Luigi – lettek.

Kelet-európai új hullámok

A Szovjetunióban és a szovjet politikai és mûvészetpolitikai befolyás alatt 
álló kelet-európai országokban a hatvanas évektõl, a sztálinizmus néven ösz- 
szefoglalható diktatórikus irányítás lazulásával, sajátos mûvészeti pezsgés in
dult el. S bár ezek az országok továbbra is elzárkóztak a tömbön kívülrõl jövõ 
mûvészeti impulzusok elõl – noha Lengyelországban és Csehszlovákiában 
felbukkantak nyugati társulatok –, egyfajta megújulás mindenütt lezajlott. 
A modern tánc és a balett közeledésére viszont nem kerülhetett sor, hiszen az 



európai modern tánc intézményeit és pedagógiai bázisát a szovjet kultúrpo
litika nyomására az ötvenes évekre mindenütt felszámolták. Így a változások 
egyetlen lehetséges terepe, Magyarország kivételével, mindenütt kizárólag a 
balett-kánon óvatos – de a szûkre szabott, mert változatlanul központilag 
irányított mûvészeti közegben merésznek bizonyuló – lazítása lehetett.

Jurij Grigorovics és Oleg Vinogradov

A Szovjetunióban a megújulás azonos volt azzal a mûvészi birkózással, amit 
a saját dramobalett-tradíció súlya és nyomása elleni küzdelem jelentett a fi atal 
alkotók számára. Ezért legbátrabb újításnak a visszakanyarodás tûnt – ma
gához a tánchoz. Az áttörést Igor Belszkij (1925-) szimfonikus balett kísérlete 
jelentette, Prokofjev hetedik, Leningrádi szimfóniájának (1961) elsõ tételére. E 
balettben a koreográfus nem csupán az évtizedeken át formalistának ítélt tisz
ta tánc mûfaját próbálta meg újjáéleszteni egyfajta hazafi as pátosszal átitatott 
közegben, hanem kísérletet tett arra, hogy az egymással szemben állókat, a 
város védõit és támadóit kétféle mozgásvilággal, az akadémikus tánccal és az 
expresszionista mozgáskórusokra emlékeztetõ csoportmozgásokkal jellemez
ze. A másik újító Jurij Grigorovics (1927-) volt, akinek 1957 és 1961 között a 
Kirovban bemutatott két balettjében – Kõvirág (Kamennij cvetok) és Legenda 
a szerelemrõl (Legenda o ljubvi) – a kortársak ugyancsak a szimfonikus balett 
megvalósulását látták, s ez „alkalmas érvnek tûnt az ún. 'dramobalett' elleni 
vitában. […] Akkoriban a szimfonizmusban úgy hittek, mint a csodában.”28

Grigorovics, a Kirov fi atal karaktertáncosa 1957-ben, Lopuhov újbó
li igazgatása idején jutott elõször koreográfusi lehetõséghez. S bár narra
tív mûveiben nem vetette el az egész estés irodalmi balettek hagyományát, 
ezen belül a hangsúlyt a színészi játék és a pszichologizálás helyett a dramo- 
balettek ben háttérbe szorított táncra helyezte, a néha akrobatikusan virtuóz, 
de min dig kifejezõ, egyéni mozgásötletekkel telitûzdelt balettre. Elfordulá
sa a dramo balettõl, ami egyben felszabadulás volt a táncot maga alá gyûrõ 
színház tól is, a zene és tánc primátusa felé tett bátor lépést jelentett a kortár
sak szemében. Ezért nevezték felfogását és módszerét szimfonikusnak, ho
lott Grigorovics soha nem komponált cselekmény nélküli táncot. Mûveinek 
táncossága azonban egyenesen forradalminak minõsült, s ez ahhoz vezetett, 
hogy Grigorovics balettjeit az új mûvekben szûkölködõ Bolsoj is mûsorára 
tûzte, majd 1964-ben kinevezték õt a Bolsoj Balett vezetõjévé. Ezzel szemé
lyében egy új nemzedék – és újfajta felfogás – váltotta fel és egyben le a korábbi 
szûk ideológiai-esztétikai béklyókban vergõdõ alkotókat, ám az évtizedeken 
át elfojtott, és mindig keményen megtorolt kreativitás továbbra is hiányzott 



a szovjet balettekbõl. Grigorovics életmûve – amely ettõl kezdve ismét az 
egyetlen követendõ mûvészi útnak minõsült hazájában – meglehetõsen szûk 
keretek között maradt: minden balettjében egydimenziós, szinte emberfeletti 
heroizmussal küzdõ hõsök történeteit fogalmazta meg úgy, hogy közben nem 
törekedett az atmoszféra, a karakterek és a szituációk megteremtésére. Ehe
lyett bombasztikus tabló-sorozatokat illesztett egymás mellé, amelyekben 
agyon bonyolított kettõsök, virtuóz szólók és fegyelmezett-látványos-tömeges 
menetelések követték egymást.

A patetikus és hatásvadász Spartacus (1968), a hõsies építkezések aktuális 
témáját felmelegítõ, banális és szentimentális Angara (1976), a látványos és 
melodramatikus Rettegett Iván (1975), a nem csupán a drámaiságától, hanem 
az érzelmektõl is megfosztott Rómeó és Júlia (1979) vagy a húszas évek avant- 
gárdját felszínesen érintõ Aranykor (1982) azonban megvalósította a Szov
jetunióban uralkodó elképzelést a balett „továbbfejlesztésérõl”. E korabeli 
felfogás szerint a balettelõadás egyszerre erkölcsi példázat és látványos, ha
tásos szórakoztatás, amely csakis az akadémikus hagyományokon alapulhat 
úgy, hogy a modernség továbbra is károsnak és feleslegesnek ítélt befolyásától 
érintetlenül válik korszerûvé, ami azonos a szocialista eszmék apológiájával. 
Grigorovics normát jelentõ álláspontja évtizedek alatt sem változott, hiszen 
még 1975-ben is azt nyilatkozta, hogy

[n]em ismerünk érdekesebb és kifejezõbb eszközt, mint a klasszikus tánc. A klasz - 
szikus rendszer nagyszerû a maga fejlõdése szempontjából. Nem dogmatikus […], 
mivel minden tánc (kivéve a tiszta népi táncot) a klasszikus rendszeren alap szik. 
Tulajdonképpen nincs olyasmi, amire azt mondhatnánk, hogy 'modern tánc' […] 
az utóbbi nem más, mint klasszikus tánc – többé-kevésbé elrontva.29

Grigorovics és követõinek balettjeiben azonban az akadémikus táncnyelv 
– megszabadulva a korábban kötelezõ nemzeti jellegtõl, tehát mellõzve a 
karaktertáncokat – mégiscsak kibõvült a cirkusz és az esztrád eszköztárá
val, mintegy újból felfedezve az akrobatikát. A jobbára kortárs zeneszerzõk 
harsány muzsikáira született koreográfi ák legfõbb hatáseleme így a virtuóz 
táncos lett, a szinte cirkuszi akrobata, aki elképesztõ testi-technikai mutat
ványokra képes. És éppen ez, a táncosok egyedülállóan magas képzettsé
ge, fenomenális tánctechnikája, lenyûgözõ lendülete, a számtalan kimagasló 
táncos egyéniség – Pliszeckajától Aszilmuratováig, Vasziljevtõl Godunovig, 
Liepától Ruzimatovig és Muhamedovig, Makszimovától a 'kis' Pavlováig és 
Ananiasviliig – hozott egyöntetû közönségsikert a külföldön is egyre többet 
turnézó Bolsojnak és Kirovnak, ami a klasszikusok utánozhatatlanul magas 
szintû interpretációja mellett elfedte az új mûvek elavultságát és porosságát.



Oleg Vinogradov (1937-) pályája Novoszibirszkben indult, ahol Guszev 
bíztatására komponálta meg elsõ balettjeit. A Hamupipõke (1964) is úgy 
kapcsolódott a dramobalettek hagyományához, hogy hangsúlyozott panto
mim ellenességével és egyben táncosságával lépett túl rajta. A Rómeó és Jú
lia (1965) átfogalmazásakor Vinogradov a jelenbe helyezte hõseit, s egyben 
mellõzte az addig elmaradhatatlan végsõ apoteózist. Ezek az újításai vezet
tek ahhoz, hogy 1967-ben egy kortárs téma színre állítására meghívták õt 
a Bolsojba. Vinogradov az Aszelben – Csingiz Ajtmatov novellája alapján 
– három fi atal találkozását, és a fl ashback alkalmazásával múltbéli kapcso
latukat, egy tragikus szerelem történetét mesélte el. A mû elõkészítéséhez a 
helyszínre, Kirgíziába utazott, de aztán úgy döntött, nem használhatja fel az 
ott megfi gyelt folklór anyagot, hiszen „ma már” a kirgizek is a modern világ
hoz tartoznak. Vagyis Vinogradov a nemzeti jellegzetességektõl megszaba
dulva találta meg saját modernségét, ami egyben a hagyományos balettszótár 
újszerû és képzeletgazdag elrendezését, a mozdulatok kifejezõ és plasztikus 
lehetõségeinek bõvítését jelentette.

Vinogradov újításait visszaigazolta pályájának további alakulása: elõször 
a Kirovba került koreográfusnak, majd 1973-tól a Malijt vezette. 1977-ben 
végül átvette a Kirov Balett irányítását, amely vezetése alatt visszanyerte régi 
rangját, és nem csupán a múltat teljes stilisztikai tisztaságában õrzõ, eleven 
múzeummá vált, hanem ismét teret adott az új koreográfi ai törekvéseknek. 
Beleértve a nyitást a nyugat-európai balett felé is, hiszen Vinogradov Petit 
és Béjart, majd Balanchine mûveinek átvételével elsõként kísérelt meg hidat 
építeni a kétféle balett-tradíció között. Eközben õ maga egyre kevésbé vállal
ta az újítás kockázatát, mert legmerészebb vállalkozása, a Jaroszlavna (1974), 
ha nem is nyílt betiltást, de kemény mellõzést eredményezett. E mûre a ko
reográfus nyolc éven át készült, mert nem kevesebbre vállalkozott, mint új
fajta dramaturgiára, eredeti táncnyelvre, valamint a zene és a tánc, a szöveg 
és a látvány, a koreográfus és a rendezõ korszerû együttmûködésére. S bár 
nyilatkozataiban õ is egyre azt hangsúlyozta, hogy a szovjet balett anélkül is 
korszerû, hogy tudomást venne a világban zajló sokféle új irányzatról és tánc
felfogásról, koreográfi ájában tetten érhetõk azok az impressziók, amelyeket 
külföldi útjai során szerzett. A Jaroszlavna olyan mû lett, amelynek szövegét 
maga a koreográfus írta, aki úgy dolgozta ki a szituációkat és a karaktereket, 
hogy közben nem törekedett a tárgyból adódó történeti események – mint a 
hatalmi versengés, a polovecek támadása – elmesélésére. Inkább arra szá
mított, hogy a nézõk a felkínált nagyhatású, metaforikus történések és ké
pek alapján saját maguk egészítik ki a látottakat. Vagyis olyan táncszínházi 
elõadást tervezett – Jurij Ljubimov hathatós rendezõi segítségével –, amely
ben elkerülte a sematikus megoldásokat.



A háromfelvonásos mû mozgáskincsében Vinogradov egy csakis erre az 
egyetlen alkotásra érvényes kifejezõ nyelvet teremtett, hiszen az Igor-ének 
ószláv szövegéhez illõen – mint a század elején Nizsinszkij a Sacre színre 
állításakor – „feltalálta” a mezítlábas, paralel vagy éppen csámpás és szög
letes, de kifejezõ táncolást. A Kirov élén azonban soha többé nem merész
kedett ilyen távolra, így késõbbi mûvei – mint a groteszk Revizor (1980), az 
orientális Tigrisbõrös lovag (1985), a Makarenkó elõtt tisztelgõ Pedagógiai 
történet (1977) és az 1986-os Pártkongresszushoz idõzített Patyomkin pán
célos – belesimultak a „haladó” hagyományba, az erkölcsi példázatokat ha
tásosan alátámasztó balettek sorába. Egyik utolsó mûvében, a Petruskában 
(1990) például – amelyet Andrej Szaharovnak ajánlott – „majdhogynem a 
'belsõ disszidensekrõl' van szó, egy másként gondolkodó sorsáról a bárgyún 
egyetértõ tömegben, majdhogynem a peresztrojkáról, az emberek szabadulá
sáról egy elavult rendszer jármából.”30

Az aktuális történetté átírt Petruska komponálásakor a koreográfus még 
utoljára kilépett az akadémizmus keretei közül. A kritika pedig, miután mûve 
eltért az elfogadott normáktól, továbbra is lesújtóan állapította meg, hogy 
az ábrázolást „valamiféle testnevelési plasztika keretein belül valósítja meg, 
melyet csak igen nagy jóindulattal lehet táncnak nevezni.”31 A Szovjetunió 
szétbomlása óta viszont Vinogradov a tradíció legfõbb õrzõjeként mûködik: 
elõször Washingtonban végzett pedagógiai munkát, majd a Kirov struktúrá
ját, mûködési elveit és esztétikáját mentette át a dél-koreai Universal Balett
be, amelyet a kilencvenes évek eleje óta irányít.

A Prágai Kamara Balett és a Poznani Lengyel Táncszínház

A kelet-európai balettegyüttesek mûködése, ha nem is egységes, de nagyon 
hasonló volt az ötvenes évek végégig. Bár az elõadói-alkotói színvonal nagyon 
eltérõ lehetett, mindenütt lezajlott a repertoár kibõvítése a klasszikusokkal, 
kiegészítése a szovjet dramobalettek átvételével, és a nemzeti zenei és irodalmi 
múltból táplálkozó saját dramobalettek bemutatásával. Ugyancsak általános 
volt a Vaganova-módszer bevezetése az államosított balettképzésbe, és egy
ben a modern tánc-oktatás és -irányzatok elsorvasztása. A hatvanas évektõl 
azonban majd' mindenütt jelentkezett egy olyan táncos csapat, amelyik új té
mák és formák kutatásával igyekezett kifejezni a jelen érzéseit és gondolatait, 
s korszerû tárgynak a politikai témák színre állítását, a lét alapvetõ erkölcsi
humánus kérdéseivel vívódó hõsök ábrázolását tartotta. Csehszlovákiában 
már 1960-ban megszervezték a Mai Balett Fesztiválját, ahol szakmai viták 
során elõször fogalmazódott meg, hogy „a forma iránti érdeklõdésnek nem 



kell mindjárt az eszme nélküli formalizmusba fulladnia […], hogy a koreográ- 
fi a […] nem ultrakonvencionális elemek és kötések iparszerû összeragasztása 
[…] sok éves böjt után ismét megnyilatkozott az a törekvés, hogy megtalálják 
a mûfaji specifi kumot, hogy visszatérítsék a balettet a tánchoz.”32

Ahhoz a tánchoz, amelynek korszerû formáját a musicalekbõl átszivár- 
gott – és Robbins nevével fémjelezhetõ – jazz táncban, és az akadémikus 
balett sablonoktól és konvencióktól mentes szabad formálásában látták. Az új 
áramlat élén a Luboš Ogoun (1924-) és Pavel Šmok (1927-) által 1964-ben 
alapított Prágai Balett állt, amely kis létszámú, operaháztól független társu
latként alakult meg. Az együttes repertoárját a két társalapító formálta ki. 
S miután mindketten a sport – Ogoun az atlétika, Šmok a mûkorcsolya – felõl 
érkeztek a balett világába, táncszótárukat fõként akrobatikus, de nem virtu
óz, hanem inkább szokatlan pózokban megvalósuló elemekkel színesítették. 
Ogoun mûvei közül a nagyvárosi miliõt és benne a kiszolgáltatott, kálváriát 
járó Embert megjelenítõ A csodálatos mandarint (1964) fogadta egyöntetû 
siker, valamint a hirosimai atomtámadás pilótájának meghasonlását áb
rázoló Lelkiismeret (1963) címû egyfelvonásost. Šmok a balett konvencióit 
szellemesen kigúnyoló-kiforgató, gegekkel telitûzdelt Rossinianával (1961) 
és a Nedbalianával (1966) aratott eleinte sikert, majd érdeklõdése más cseh 
zeneszerzõk muzsikái felé fordult. Egyik fõmûve, a Bizalmas levelek (1968) 
Janárˇek kompozícióját ültette át a mozdulatok poétikus nyelvére anélkül, 
hogy bármifajta történetet vázolt volna fel. Inkább egy férfi alapvetõ élethely
zeteit, az anyához, a szerelemhez, a múzsához és a halálhoz való viszonyát 
járta körül négy muzikális kettõsben.

A kis együttest azonban, amelyik szívesen látott vendég volt Nyugat-Eu- 
rópa színpadain, miközben Prágában nem jutott állandó játszóhelyhez, fel
morzsolta az újításokat éppen csak eltûrõ, de nem támogató környezet, ezért 
Šmok és hat táncosa 1970-tõl a Baseli Színházhoz szerzõdött. Az együttes 
újjáalakulására csak 1975-ben került sor Prágai Kamara Balett néven. Šmok 
koreográfusi világa eközben alapvetõen nem változott, táncnyelve azonban 
gazdagabb lett. Humoros szkeccsei mellett továbbra is olyan neoklasszikus 
egyfelvonásosokban jeleskedett, amelyek a muzsika hangulataira refl ektáltak 
a testek és mozdulatok közvetítésével. E mûvei közül az Amerikai kvartett 
(1978) címû egyfelvonásos adta vissza legpoétikusabban Dvorˇák zenéjének 
érzelmi és hangulati hullámzásait, mert a zene és a mozdulat szinte egy
mástól vette át a szólamokat, miközben az egész kompozíciót átjárta egyfajta 
fi atalos derû és harmónia.

Lengyelországban 1968-ban szervezték meg elõször a Łódz´-i Fesztivált, 
amely elsõként kísérelte meg „szocialista” helyett nemzetközi kontextusba 
helyezni a lengyel balettéletet. S egyben ösztönzést adni ahhoz, hogy a balett 



is felzárkózhasson a lengyel színházi és zenei avantgárdhoz. Ez a fesztivál 
ugyanis rendszeressé tette a jelentõs nyugati együttesek fellépését a keleti 
„blokkban”, amire korábban nem volt példa. Ez a nyitás és tapasztalat sok 
fi atal alkotót bátorított új megoldások keresésére. Közülük a legkiemelkedõbb 
Conrad Drzewiecki (1926-) volt, aki pályája korai szakaszában öt évig fran
cia és olasz együttesekben táncolt. Hazatérve aztán a poznani Operaház 
balettegyüttesének vezetõje és koreográfusa lett, majd a Lengyelországban 
vendégszereplõ Limón meghívására egy ösztöndíjjal kijutott a Juilliard Isko
lába, ahol elsajátíthatta a különbözõ modern tánc technikákat. 1973-tól ott
hon rögvest meg is szervezte az elsõ modern tánc kurzusokat, majd néhány 
táncossal – leválva a poznani Operából – megalakította az ország elsõ füg
getlen társulatát, a Lengyel Táncszínházat (Polski Teatr Tanca). Drzewiecki 
egyfelvonásos koreográfi áiban, amelyekben mindig is törekedett az expresz- 
szivitásra, az akadémikus balett mellett élt a modern táncokból kölcsönzött 
mozdulatvilággal. Ugyanekkor fellelhetõk voltak nála a jellegzetes lengyel 
néptáncok emlékei és a jazz tánc hatásai is, miközben erõteljesen alkalmazta 
a szcenika és fények kínálta hatáselemeket.

Drzewiecki színpadán is életre kelt A csodálatos mandarin (1971), amelyet 
egyenesen egy nagyvárosi szeméttelepre helyezett, ahol a Lány elhasznált, 
közönyös lotyó, a Csavargók a csatornák szennyébõl elõbúvó patkányok, az 
Ifjú és az Öreg gavallér pedig a kukákból kibukó emberroncs volt. A Manda
rin, megfosztva minden keleti vonástól, Drzewieckinél köznapi ifjú lett, aki 
a gyötrelmek és halálok ellenére a megtörhetetlenség szimbolikus fi gurájává 
vált. A koreográfus kifejezõ megoldásait a korszak brutálisan nyersnek tartot
ta, míg a Schubert muzsikájára született C-dúr kvintett éppen derûjével, for
máinak áttekinthetõségével és változatos táncnyelvével nyûgözte le nézõit. Ez 
a balett, miközben a táncokkal követte, de nem illusztrálta a zenét, a nézõktõl 
egyéni interpretációt követelt, hiszen hangulatai, dinamikai váltásai, és a 
különféle felállásban, de minden tételben megjelenõ öt táncos folyamatosan 
átrendezõdõ kapcsolatai túlmutattak a tiszta szerkezet kínálta szépségeken.

A Szegedi, a Pécsi és a Gyõri Balett

A magyar kulturális életben 1960 után – az 1956-os forradalmi eseményeket 
és a megtorlást követõ társadalmi-politikai konszolidációval párhuzamosan – 
egyre lazultak és fi nomodtak a korábbi diktatórikus elemek. A mûvészeti élet 
egészét azonban továbbra is átfonta az erõs kultúrpolitikai kontroll, a hírhedt 
„három t”-vel leírható cenzúra. Támogatottság az ideológiailag kívánatos 
mûvészeti tevékenységeket övezte, a tûrt mûvészet és mûvészek helyzete ez- 



zel szemben a létezés és mûködés minimumát jelentette, míg az ideológiailag 
károsnak ítélt, s ezért tiltott alkotások – ha egyáltalán létrejöttek – soha nem 
jelenhettek meg az állam által uralt nyilvánosság fórumain. S miután a tánc 
lényegénél fogva csakis a közönség jelenlétében, nyilvános terekben létezhet, 
e mûvészeti ágban a tiltás azonos volt a végleges elsorvadással. Erre a sorsa 
jutott már korábban a teljes magyar modern tánc élet, így a mozgásmûvészeti 
törekvések folytatása vagy újjáélesztése sem történhetett meg a hatvanas évek 
pezsgõ és nyitottabb légkörében. A balett és a néptánc viszont továbbra is él
vezte a politika – anyagiakban is tetten érhetõ – támogatását, így a változások 
itt indulhattak el. A tétova vagy erõteljesebb mûvészeti újítások centrumá
ban mindenekelõtt az egyedüliként elfogadott szocialista realista irányzat
tal való mûvészeti szakítás állt, ami a balettben a dramobalettek ellenében a 
szimfo nikus balett mûfajának és az egyfelvonásos forma lehetõségeinek újra
felfedezéséhez vezetett. A néptáncosok körében a mûvészi lázadás fõként a 
Mojszejev képviselte akrobatikus-balettes folklór feldolgozás, illetve a Rábai 
nevéhez köthetõ problémátlan-idilli ábrázolás ellen irányult.

A táncélet megújulása Magyarországon is a II. világháború után induló 
koreográfusok színre lépéséhez kötõdött. A nemzedékváltás azonban a rep
rezentatívnak tartott társulatokban nem zajlott le, így sem a mûvészi munká
ban, sem a táncfelfogásban itt nem is történt lényegi változás. Az Operaház
ban továbbra is egyedül Harangozó mûvei jelentették a magyar repertoárt. 
A koreográfus egyre kevesebb új darabbal jelentkezett, inkább a régebbieket 
frissítette fel, amikor ismét mód nyílt korábban mellõzött egyfelvonásosai 
játszására. Amikor aztán 1961-ben Lõrinc György (1917-1996) vette át tõle 
az együttes irányítását, több kezdõ alkotó kapott lehetõséget a bemutatkozás
ra. Színre került ugyan néhány csak a zenei szerkezetekre és hangulatokra 
refl ektáló, cselekmény nélküli egyfelvonásos, de egyben az is kiderült, hogy 
nem a tradíció fellegvárának tartott operaházi társulat a megújulás igazi ott
hona. A fõvárostól távolabb kialakuló együttesek viszont szabadabban dol
gozhattak, mert nekik nem kellett megküzdeniük a saját múltjukkal, hagyo
mányaikkal.

Imre Zoltán

Elsõként 1957-ben alakult újjá az 1949-ben feloszlatott szegedi társulat, de a 
kis együttes rendkívül vegyes összetétele és meghívott koreográfusai a hatva
nas évek közepéig nem tudtak színvonalas repertoárt kialakítani. Ekkoriban 
a szerzõdtetési rendszer a szovjet szisztémát követve valójában központosított 
elosztás volt, így egyre több olyan képzett táncos került a társulathoz, aki az 



Állami Balett Intézetben végzett. Közülük Imre Zoltán nem csupán kore- 
ografálni kezdett, hanem 1965-tõl átvette a táncegyüttes vezetését. Imre a 
magyar balettvilágban szokatlan zenemûvekkel és táncmegoldásokkal kísér
letezett, rendkívüli muzikalitással és formakészséggel. S bár koreográfi áinak 
zöme cselekmény nélküli balett volt, e mûfajba nála belefért a muzsika képi 
megvalósítása (Brandenburgi verseny, 1966), a szellemi és fi zikai erõk jelképes 
küzdelme (Vágy és áhítat, 1967) és a kibékíthetetlen ellentétek ábrázolása 
(Formák viadala, 1968). Különösen az utóbbi, a kontrasztok megteremtése 
és ütköztetése érdekelte, mert ennek során az akadémikus lépéseket saját fan
táziájából kiindulva erõteljes, szögletes, szenvedélyes és expresszív mozdu
latokkal ellenpontozhatta, ami bátor formabontásnak – egyes bírálói szerint 
„rombolásnak” – tûnt. Imre mûvészi eredményei és sikerei azonban nem el
lensúlyozhatták az együttes mûködését megbénító pénzhiányt: a kilátástalan 
helyzet miatt a táncosok sorra elszerzõdtek, Imre pedig külföldre távozott.

Eck Imre

A mûvészeti élet decentralizálása jegyében más vidéki városban is alakult 
opera-, és ehhez kapcsolódva balettegyüttes. Ezek közül elõször a miskolci, 
majd a pécsi társulatnál dolgozott Téry Tibor (1914-) aki korábban Milloss 
és Szentpál produkcióiban vett részt. Koreográfusként Pécsett, hátrafelé te
kintve, a Gyagilev-repertoár század eleji egyfelvonásosait kezdte átdolgozott 
formában színre állítani. 1960-ban azonban vendégalkotók darabjait mutatta 
be a társulat, köztük az Operaházból Eck Imréét (1930-1999), aki ekkor már 
különféle stúdiómunkákban – a fi atal táncosoknak kiírt koncerttánc pályá
zaton és a Fiatal Koreográfusok Körében – hívta fel magára a fi gyelmet, és 
az Operaházban bemutatták Csongor és Tünde címû koreográfi áját (1959) is. 
Pécsett a manézs közegébe helyezett Komédiásokat tanította be, amely vidám 
életkép volt tipikusan harsány cirkuszi karakterekkel, ezért nem egy új kor
szak hajnalát, hanem a korábbi karakterbalettek folytatását ígérte.

Eck tehetségében azonban annyira bízott a színház új igazgatója, Kato
na Ferenc, hogy együtt elérték egy új együttes alapítását. Ehhez az ország 
mûvészeti életét irányító Mûvelõdésügyi Minisztérium nem csupán az anya
gi fedezetet biztosította, hanem arról is gondoskodott, hogy a Balett Inté
zetben 1960-ban végzett évfolyam kötelezõen leszerzõdjön a pécsi színház
hoz. Az új együttesben Eck szokatlan munkamódszert vezetett be, hiszen 
a táncosok kizárólag az akadémikus balettben voltak járatosak, õ viszont 
most, hogy kiszakadt a tradicionális keretek közül, a balettben szokatlan új 
tárgyról, a jelenrõl kívánt szólni. A modern, nagyvárosi és mindennapi em



ber érzéseirõl, szorongásairól, és azokról az erkölcsi dilemmákról – háború, 
hatalom, egyén és közösség, párkapcsolatok, mûvész és közege –, amelyekrõl 
ezekben az években a mûvészek számára elkerülhetetlen volt az állásfoglalás. 
Ecknek ahhoz, hogy elindulhasson ezen a járatlan úton, ki kellett alakítania 
egy sajátos mozgásvilágot, és az ezt interpretálni képes együttest. Kiindulása 
nem lehetett más, mint a balett – bár õ maga sosem kapott alapos képzést, hi
szen csak fi atal felnõttként kezdett táncolni –, mert a világháború elõtti mo
dern táncról legfeljebb impressziói lehettek. Viszont a balettet átformálásra 
alkalmas matériának tekintette, így harmóniáit és vonalait szögletes pózokká 
tördelte, megnyújtotta és kicsavarta, miközben a mozgások döntõ részét a 
légies-fentbõl lentre, földre-padlóra vitte. Sosem látott bonyolult és váratlan 
emelések sorát ontotta magából a kifejezés, az ábrázolás lehetõségeinek szé
lesítésére, és idõnként a nagyvárosi léttel azonos lüktetésûnek látott jazz is 
felbukkant a mûveiben, amelyet ebben a periódusban (Béjart- tól Imréig) a 
balettlépések jazzes ritmusokhoz alkalmazásaként értelmeztek, némi kilazí
tott csípõ és vállmozdítással.

E kísérletekhez az együttes tagjait is át kellett formálnia kecses baletto- 
sokból kifejezõ táncosokká. Ezért a balettórák mellett Eck helyzetgyakorla
tokat tartott, bevezette az improvizációt, hozzászoktatta a táncosokat, hogy 
spicc-cipõ nélkül, mezítláb is táncoljanak. Néhány év múlva pedig már nem 
dolgozta ki elõre aprólékosan a szerepeket, hanem a táncosokra bízta, hogy 
a vázlatokból egyéniségük szerint alakítsák ki a saját megoldásaikat. A Pécsi 
Balett elsõ mûsorai óriási visszhangot keltettek a magyar szellemi élet egé
szében, mert Eck – kortárs zeneszerzõkkel szövetkezve – elsõként próbált 
a jelenrõl „igazat” mondani a tánc áttételes-szimbolikus nyelvén. De az a 
kendõzetlenség és szépítetlenség, ahogyan az agresszióról, a brutalitásról, a 
szexualitásról szólt, meg is osztotta a közönséget és a mûvészetkritikát: míg 
az egyik tábor éppen azt értékelte nagyra darabjaiban, hogy mûveibõl végre 
hiányzik a szovjet befolyás alatti országokban egyedül elfogadott optimis
ta, egydimenziósra szûkített hamis emberkép, mások az Eck-féle ábrázolást, 
amely a konfl iktusok kiélezett, nyers megmutatására helyezte a hangsúlyt, 
egyenesen szadistának és perverznek ítélték. Eck mûveinek fõként gesztusok
ra és pózokra korlátozódó táncnyelvét, intellektualizmusát és puritanizmusát 
ugyancsak eltérõen ítélték meg: hol a modernség diadalmas megtestesülése
ként ünnepelték, hol érthetetlenséggel, túlbonyolítottsággal, tánctalansággal 
vádolták. A Pécsi Balett repertoárja tehát a korban élesen különválasztott 
„tartalmi” és „formai” szempontból egyaránt felszabadítóan bátor és prob
lematikus volt.

Már az elsõ, három egyfelvonásost tartalmazó, 1961-es bemutatkozás je
lezte azokat a témákat és mûfajokat, amelyek Eck késõbb hatalmasra duz- 



zadt életmûvében számtalanszor visszatértek: Az iszonyat balladája az em
bertelenség és humánum összecsapását, a Gonoszok és az Áldozat harcát 
ábrázolta drámai erõvel, a kegyetlenség, a küzdelem, a kínzások naturális-te- 
átrális gesztusaival. A Változatok egy találkozásra köznapi, névtelen és jelen
kori fi atalok sorsát mutatta fel a közönyös nagyváros forgatagában: Vujicsics 
Tihamér jazzes muzsikájára a ballonkabátos, garbós táncosok mintha egye
nesen az utcáról érkeztek volna a színpad terébe. A Concerto a szivárvány 
színeire sem a múlthoz, sem a jelenhez nem kapcsolódott. Olyan cselekmény 
nél kül i balett volt, amely a színekhez társította a Jó és a Rossz, az Egyén 
és a Tö meg konfl iktusait. Eck tehát a cselekmény nélküliséget sem tiszta 
táncként, hanem jobbára társadalmi tartalmak megfogalmazásának terepe
ként értelmezte. Eck korai kísérletei közé tartozott Bukovy konkrét zenéjére 
A parancs (1962), amelyet az õ koreográfi ája alapján vitt színre késõbb Prá
gában Ogoun. A hirosimai atomtámadás pilótájának rémképei mellett Eck a 
végzetes parancsot kiadó társadalom és az áldozatok szenvedéseit is megje
lenítette. A Pókháló (1962) szcenikai megoldása egészen új volt, hiszen a két 
nõ és a közöttük vívódó férfi akciói hol a magasba feszülõ hálón, hol a padlón 
zajlottak. A Divertimentóban (1961) sem egyénített hõsök, hanem allegori
kus alakok, a Rend és Káosz képviselõi feszültek egymásnak, míg a Zenében 
(1972) a kétkedõ, hívõ, lázadó Ember és a Világ küzdött meg egymással. 
A kortárs zeneszerzõk – Szokolay, Hidas, Ránky, Maros, Szöllõsy, Petrovics, 
Kurtág – kompozíciói mellett e korszakban Eck számára Bartók életmûve je
lentette a legnagyobb kihívást és egyben mûvészi-erkölcsi példát, „a magunk 
következetes vállalásában, a mai kor növelte újításban, és egy újfajta szintézis 
megteremtésében.”33

Az 1965-ös Bartók-esten az allegorikus alakokban tobzódó, történés-töre- 
dékekbõl felépülõ, s ezért a nézõi asszociációkra számító Concerto mellett 
Eck színpadra állította az eredeti szövegtõl eltérõ A fából faragott királyfi t, 
és – Lõrinc elfeledett 1949-es szegedi, és Harangozó kanonizált 1956-os 
operaházi verziója után – A csodálatos mandarint is. Eck jelenkori és nagy
városi megváltás történetként értelmezte a darabot, de nem csupán a Lány 
átalakulásaként, hanem az Ember legyõzhetetlenségeként. Eck újításai közé 
tartozott, hogy visszatért a korábban mellõzött eredeti mûfaji elképzeléshez, 
a némajátékhoz. Színpadán tehát nem táncoltak, hanem mozogtak: pillantá
sok és gesztusok, remegõ, lihegõ, egymásnak feszülõ, egymáson guruló vagy 
épp mozdulatlanná dermedt testek keltették életre a történetet. A kint és bent 
egybefonódott, mert a kopott szobát semmi nem határolta el a metropolistól, 
s ehhez Eck a nagyváros zenéjét is látvánnyá alakította: a kezdõképben tö
meg kavargott a színpadon, és a nézõk szemébe – az elõadók kezében lévõ – 
lámpák fénye hasított. Az utcalány szolgáltatásait igénybe vevõ vendégeket, 



az Öreg gavallért és a Diákot, a némajáték felfogáshoz illeszkedve, színészek 
alakították. Szinte csak villanásnyi szerepük a keleties pompába burkolt, s 
egy grand plié mozdulatlanságába révedõ Mandarin megjelenését készítette 
elõ. A gyilkosságok megfogalmazásában Eck nem tompította a szöveg grand 
guignol jellegét, s a Lány iszonyodását és undorodását sem a rettenetes gyil
kosságok láttán. A halni képtelen Mandarinnak a megváltást, a gyönyört 
s egyben a halált hozó pillanatot a két test összeránduló, majd a Lány és a 
Mandarin egymás tükörképévé merevedõ pózával ábrázolta, amely azon
ban nem zárta le a mûvet. Mert Eck interpretációjában a vég újrakezdés is 
volt, amint a magára maradt Lány lassan magára öltötte a Mandarin köpe
nyét, és átvette szakrális-titokzatos kezdõ pózát. 1987-ben, alkotói pályája 
végén, Eck ismét színre állította a Mandarint. Ez a késõi változat – amely
ben a Mandarin szerepét, megfosztva a fi gurát minden titokzatosságától 
és átszellemítettségétõl, Eck egy kimondottan groteszkül mozgó-csapásoló 
néptáncmûvészre bízta – keserû és kiábrándult vallomás volt arról, hogy 
nem hihet többé az ember megválthatóságában, az erkölcsi megtisztulás 
lehetõségében, hiszen kifejezetten közönyösnek ábrázolta a Lányt. Olyan 
„mai” fruskának, aki csak megúszni akar, mielõbb túl lenni a dolgokon, bár
mi történjék vele és körülötte.

Eck életmûve másfél évtizeden át egyet jelentett a modern magyar balettel, 
hiszen Imre 1968-tól külföldön élt. Bátor útkereséseinek korszaka azonban az 
1976-os nagyszabású, és mintegy a kísérletektõl vett búcsúnak is tekinthetõ 
Requiem után lezárult. E két részes kompozíció személyes összegzés volt, „a 
múlt hagyományainak és a jövõ indításainak széles ölelésû és ígéretû összeg
zése; benne vannak a pécsi mûvek legszebb pillanatai, akár a Couperin és 
Vivaldi zenéire készült etûdökre, akár Sztravinszkij újraformált Tavaszün
nepére vagy Liszt Faust szimfóniájára gondolunk, vagy a miniatûrök sok pici 
részletvallomására, a szovjet zeneszerzõk estjének optimizmusára.”34

Markó Iván

A nyolcvanas évektõl – miközben Eck hû maradt redukált mozgásvilágához 
és az allegorikus-szimbolikus közlésmódhoz – az 1979-ben megalakult és 
elsöprõ sikerrel debütáló Gyõri Balett bemutatói jelentették Magyarországon 
a „modern” balettet. Azok a nagyszabású, és nem az intellektusra, hanem az 
érzékekre ható látványosságok, amelyek modellje Béjart táncszínháza volt. 
A gyõri együttes élén ugyanis Markó Iván (1947-) állt, aki hét éven át Béjart 
együttesének vezetõ táncosa volt, s aki koreográfusként mestere nyomdokain 
haladt.(Az együttes pedig ismét egy Állami Balett Intézetet végzett osztály



ból alakult, akiknek együttessé formálódását megint miniszteriális pártfogás 
segítette. Csak most már egy olyan csapatról volt szó, akik saját elszánásból és 
nem kényszer hatására maradtak együtt, s választottak vezetõt maguknak.)

Markó – Gombár Judit nagyhatású szcenikai megoldásai révén – lenyû- 
gözõen teátrális egyfelvonásosokat és egész estés darabokat komponált, ame
lyek az Ember szenvedéstörténetét, áldozatvállalását és megtisztulását mesél
ték el. Markó táncdrámáinak zöme – mint a Stációk, Az igazság pillanata, a 
Dun Juan árnyéka rajtunk, a Jézus, az ember fi a –

rafi náltan érzékletes külsõségek között a põre, életbe vetett ember szorongásos, 
mondhatni neurotikus küzdelmeit jeleníti meg; álmokat-víziókat a különféle 
kiszolgáltatottságoktól, pszichés gyötrelmekrõl, az érzékek játékáról, kegyetlen 
legyõzetésekrõl és magasztos feltámadásokról. Markó, az Ember megformálója 
produkcióról produkcióra haladva egyre egyértelmûbb jelként lép fel újra meg 
újra: õ az élet tárt keblû élvezetére, felemelõ szenvedélyeire és felszabadító élmé
nyeire vágyakozó tiszta Teremtmény. A színek és formák megválasztása egyfajta 
dinamikus patetizmust körít ehhez a fi gurához, és ez a stílus – amelyet a hasonló 
szellemben megválasztott zene támogat – pontosan megfelel a markói teátrum 
tartalmi lényegének: a gyönyörû küzdelemnek.35

Az Operaházban mellõzött, idõs Fülöp Viktor lenyûgözõ jelenlétére felépí
tett Szamuráj (1980) is ugyanebben a gondolatkörben fogant, míg A csodá
latos mandarin (1981) színre állításakor Markó – Magyarországon elsõként – 
mellõzte Lengyel Menyhért librettóját. A történetet õ egy kábítószeres banda 
karmai közé került lány víziójaként, a saját szabadítóját megteremtõ képzelet 
lázálmaként interpretálta, lenyûgözõ képi megoldásokkal. Markó látványos 
táncszínházi darabjainak mozgásvilága azonban mindvégig meglehetõsen 
egysíkú maradt, hiszen csupán az akadémikus szókincs néhány elemének 
variálására korlátozódott, amit a jobbára felfokozott gesztusok és túlzásoktól 
sem visszariadó elõadásmód egészített ki.

A „magyar iskola”

A hatvanas évektõl azonban nem csupán a balett-, hanem a néptáncmûvé- 
szetben is megindult a korszerûsödés. A mûvészi kísérletek terepe nem a hi
vatásosok közege, hanem az amatõröké lett, ahol – bár ezek az együttesek is 
állami támogatást élveztek – a mûvészetpolitika megengedõbb volt. Sajátos 
alternatív kultúra jöhetett így létre, amelynek vezetõ személyiségei olyan fi a
tal értelmiségiek voltak – néprajzosok, zene- és tornatanárok –, akik elõször 



valamelyik hivatásos néptáncegyüttesben táncoltak. Koreográfusként aztán 
amatõr együtteseikbõl olyan mûhelyeket teremtettek, ahol a mûvészi mun
ka során rendre megkérdõjelezték a korszak elfogadott esztétikai ideáljait: a 
néptánc „továbbfejlesztését”, vagyis balettosítását, a „nép” ábrázolásának 
sematikusságát, a néptánc szerepének leszûkítését az ünnepi alkalmak üres 
díszítményévé. S miután kísérleteik egész Európában egyedülállóak voltak, 
az amatõr néptáncfesztiválokra (1964-tõl Szolnokra, 1965-tõl pedig Zala
egerszegre is) rendszeresen ellátogató nyugat-európai szakemberek nevezték 
el legjobbjaikat a sajátosan „magyar iskola” reprezentánsainak.

E közel egyívású csoport ideálja az a mûvész volt, aki – mint az írók és 
fi lmrendezõk – mûveiben a világ, vagyis a jelen dolgairól, társadalmi tapasz
talatairól szólva kimondja az igazságot, ami álláspontjuk szerint jóval bo
nyolultabb volt annál, mintsem hogy tetszetõs táncszvitekkel, kedves mesejá
tékokkal vagy idilli zsánerképekkel ábrázolják. A hogyan kérdésében Bartók 
Bélában találták meg közös modelljüket: a múlt értékei felé forduló, népzenét 
gyûjtõ tudóst és a zeneirodalom teljes fegyvertárával felvértezett, egyéni és 
korszerû világot teremtõ alkotót.

Tímár Sándor

A közös táncnyelvi és gondolati indíttatás azonban egymással feleselõ élet- 
mûvekben bontakozott ki. Az egyik végpontot az a felfogás jelentette, amelyik 
a néptánc színpadi újrateremtésére vállalkozott. Az e nézetet valló koreográ
fusok érdeklõdésének középpontjába maga a táncnyelv – annak szókészle
te, mondattana és stilisztikája – került. A koreográfusról azt vallották, hogy 
olyan újraalkotó, aki a már meglévõ mûvészi formákat megismerve-elsajátítva 
a színpadon mintegy eredetiben mutatja fel e tánckincset, bár a megformálás 
ez esetben sem maradhatott el, csak éppen rejtetten történt, mintegy az alko
tói álláspont kihangsúlyozása nélkül. E felfogás kibontakozásához nagyban 
hozzájárult, hogy a magyar táncfolklorisztika eredményei sosem maradtak 
meg a tudomány berkein belül, hanem eleven kölcsönhatásban álltak a szín
paddal. Tímár Sándor (1930-) például, aki a SZOT együttesben táncolt, de 
gyûjtõmunkát is végzett, Martin György és Pesovár Ernõ a kárpát-medencei 
néptáncok szintaxisára és improvizatív jellegére vonatkozó megvilágító felis
merései nyomán elsõként vetette el azokat a kompozíciós sémákat, amelyeket 
a színpadi néptánc a balettõl vett át.

Tímár ettõl kezdve nem szeparált motívumokban gondolkodott, hanem 
– a kutatások során feltárt – táncfolyamatokban, s a balettõl átvett elemi, de 
áttekinthetõ térformákat sem alkalmazta. Ehelyett nagyon is tudatosan kidol- 



gozva több, látszólag esetleges szólamot rendelt egymás mellé, megteremtve 
ezzel a spontaneitás, az improvizáció illúzióját, s mintegy imitálva a táncmu
latságok rendezetlenségét, örökké változó alakzatait, a fel-felvillanó arcokat, 
a magukat egyénileg formált szólókban megmutató fi gurákat. A néprajzilag 
hiteles anyagot – táncfolyamatokat, ciklusokat és táncrendeket – az 1958-tól 
általa vezetett Bartók együttes mûsoraiban úgy helyezte színpadi kontextus
ba, hogy koreográfusként szinte eltûnt az autentikus anyag mögött. Módsze
re azonban több kompozíciós fázisból állt, mert – ahogyan õ sorolta fel – már 
a gyûjtés is válogatás, a megtanulás is egyfajta feldolgozás, amikor pedig a 
megismert táncokat színpadra állítja, az „egy kicsit hasonlít ahhoz, amikor a 
szobrász sétál a tengerparton, talál egy követ, és azt mondja: EZ AZ! Nevet 
ad neki, és ha nagyon jót talál, akkor nagyon jót állít ki.”36 Tímár elhagyta 
a cigányzenekari feldolgozásokat és a stilizált jelmezeket, ehelyett a paraszt
bandák zenekari felállását és játékmódját igényelte, táncosai pedig többnyire 
viseletben léptek színpadra. Az elõadók technikai képzésében mellõzte a ba
lettet, együttesében a felkészülést az eredeti táncanyagokkal való elmélyült 
foglalkozás biztosította, egészen addig, hogy a táncos szabadon, anyanyelvi 
szinten birtokolja a legkülönfélébb tánctípusokat és dialektusokat.

Tímár újfolklorista módszere a hetvenes évekre olyan kiérlelt koreog ráfi - 
ákat hozott, mint a Dudálás és a Sóvidéki táncok, a Tardonai és Szlavóniai 
ka ri kázó, a Katonakísérõ és a Dél-alföldi ugrós és csárdás, az Öt legény tánca, 
valamint a Nagy László versére született Táncbéli táncszók, amelyet a költõ az 
együttes ihletésére írt, és amelyet a táncosok a korszak jellegzetes viseletében, 
farmerben és „hippi” szoknyában és blúzokban adtak elõ.

Ez a mû olyan nyilvánvalóan kötötte össze a nemzeti múlt értékeinek to- 
vábbéltetését a beat-korszak fi ataljainak önkifejezési vágyával, hogy ugyan
úgy politikai manifesztumnak tûnt, mint Tímár részvétele az 1972-ben szü- 
letõ táncházmozgalomban. Ezt a szórakozási formát eredetileg négy ama tõr 
együttes – Bartók, Bihari, Vadrózsák, Vasas – alakította ki, hogy tagjaik ne 
csak betanult, színpadi koreográfi ákat táncoljanak, hanem saját örömükre is 
mûveljék e táncokat. Az ihletet a Bihari együttes gyûjtõútjainak tapasztalatai 
adták, amikor azt látták, hogy Erdélyben még él ez a fi atalok számára talál
kozási és szórakozási lehetõséget nyújtó forma. Az eleinte zárt körben zajló 
táncházakat Tímár és tanítványai terjesztették el szélesebb körben. Klubok
ban és mûvelõdési házakban rendszeresen vállalták olyan táncházak vezeté
sét, amelybe már bárki elõképzettség nélkül is eljöhetett. S ez a színpadról 
a mindennapokba visszavitt néptánc, ez a zenés-táncos szórakozás egyfajta 
nemzeti ellenkultúrát teremtett, ezért a mûvészetpolitika nem is késlekedett 
ráaggatni a nacionalizmus vádját. A táncházaknak a szocialista nemzetkö
ziség normáját sértõ nemzeti jellegzetessége kapcsán gyûrûzõ vitában egy 



szociológus fogalmazta meg a táncházak védelmében, hogy „nem szabad 
összetéveszteni a nacionalizmust és az identitás-keresést, amit úgy fordíta
nék le ebben az esetben, hogy a hovatartozás tudata, pontosabban a valahová 
tartozás igénye.”37

Kricskovics Antal

A korabeli néptánc kísérletek másik pólusán egy kisebb csoport állt. Õk, mint 
a hatvanas évek kelet-európai újító mûvészeinek többsége, mindenekelõtt 
társadalmi-politikai témákkal, jelesül a hatalom – beleértve a párkapcsola
tokat is – kérdéseivel foglalkoztak. Felfogásukban a néptánc nem hordo
zott idõtlen értéket, hanem egy számukra adott, de alakítható, formálható 
mûvészi nyelv volt, amelynek segítségével a mához és a máról lehet szólni. 
S miután elsõsorban saját gondolataikat és véleményüket akarták közölni ko
rukról, mûveikben a táncok eredeti szerkezete, stílusa vagy funkciója nem 
játszott nagyobb szerepet, mint más színházi vagy táncnyelvi eszköz.

Kricskovics Antal (1929-) – aki egy többnemzetiségû bácskai faluban szü
letett, majd testnevelõ tanárként ismerkedett meg más néptáncokkal is, és lett 
tagja a SZOT, majd a jugoszláviai Kolo együttesnek – a magyarországi szerb 
és horvát nemzetiségek tánckincse alapján dolgozta ki elsõ táncdrámáit. Ez a 
táncanyag azonban csak archaikus, kollektív formákból, olyan kör- és lánc
táncokból áll, amelyek nem adnak lehetõséget az egyéni megmutatkozásra. 
Ezért Kricskovics – miközben ezt a hagyományt is elementáris hatású fel
dolgozásokban vitte színre – drámai mûveiben, mint a (jugoszláv) partizá
nok hõsies halálának emléket állító Kilencen voltak (1964), vagy a közösség 
megtartó erejét sugalló Tékozló fi ú (1975) komponálásakor erõteljes, az exp
resszionista tánc emlékét felidézõ, kifejezõ gesztusokat és pózokat használt 
a fi ait sirató-gyászoló anya, vagy a családja bocsánatáért esdeklõ fi ú szerepé
nek megfogalmazásakor. A hetvenes évek közepétõl aztán rátalált a Graham 
technikára, amelyet ekkor még az õ amatõr mûhelyén, a Fáklya együttesen 
kívül Magyarországon sehol nem ismertek.

Az oktatást Árva Eszterre, a Pécsi Balett volt táncosnõjére bízta, aki kölni 
és bécsi kurzusokon sajátította el Graham rendszerét. Kricskovics ezt a moz
gáskészletet ötvözte a balkán mozgásvilágával, s ezzel kibõvültek lehetõségei a 
drámai küzdelmek, nagy összecsapások és pusztító szenvedélyek ábrázolásá
ra. Nagy hatású egyfelvonásosaiban általában egyetlen kiélezett helyzetet járt 
körül, fõként mitológiai vagy bibliai témák alapján. Legkiérleltebb mûvéhez 
azonban nem használt kész történetet: a Carmina Buranában (1977) maguk
kal a koreográfi ai eszközökkel, a térformálással, a mozgások ellentétességével 



és azonosságával, a csoport és a szólisták szólamainak váltakozásával közölte 
gondolatait a tömeg és e csoportba beleilleszkedni nem tudó egyén konfl ik- 
tusáról.

Novák Ferenc és Foltin Jolán

Novák Ferenc (1931-) a Bihari együttes élén ugyancsak aktuálisnak érzett té
mák drámai megjelenítésére vállalkozva a narratív néptáncok mesterévé vált. 
Ihletõi fõként a különbözõ irodalmi forrásokban már megformált karakterek, 
helyzetek és konfl iktusok voltak. A Szimonov háborús verse alapján született 
Várj reám! (1965) döbbenetes színházi hatást ért el, amint a felhangzó vers 
nyomán megelevenedõ képben az asszonyok elbúcsúztak háborúba induló 
férjeiktõl, majd lezajlottak a harcok, miközben a nõk szinte mozdulatlanná 
dermedve várták vissza a sorra megérkezõ férfi akat. A néptánc ettõl kezdve 
Nováknál nem ünnepek díszítménye volt többé, hanem átélhetõ történetek 
elmesélésére alkalmas színházi nyelv. Az Aska és a farkas – Ivo Andric´ novel
lája nyomán – az elnyomó és áldozat furcsa fénytörésû, ellentmondásokkal 
terhes viszonyát fogalmazta meg lendületes, sodró és kifejezõ tömegtáncok
kal (1971). A testükbõl várat-menedéket építõk, a közösség és az egyén tragi
kus áldozata bomlott ki a Kõmûves Kelemen (1974) címû kamaradrámában. 
A Passió (1981) a lappangó, de kitörni kész etnikai feszültségeket és a tömeg 
manipulálásának lehetõségeit ábrázolta, a Ninive (1976) pedig az elnyomás, 
erõszak és a szabadságvágy tragikus összeütközését fogalmazta meg. Novák 
nem alkalmazott a néptánctól idegen táncformákat, de a színészi játékra, s 
még inkább az elõadók erõteljes, koncentrált, kifejezõ jelenlétére nagyon is 
épített, hiszen valójában táncdrámákkal, vagy ahogyan õ fogalmazta meg, 
„dramatikus, mai gondolatokat felvetõ […] folklór kiindulású”38 mûvekkel 
jelentkezett.

Már elsõ új szemléletû koreográfi ái olyan sikeresek voltak, hogy 1965-ben 
kinevezték a Honvéd együttes tánckarának élére, de a hivatásos közeg, a ka
tonaság támasztotta nevelési igény és az erõs ideológiai cenzúra lehetetlenné 
tette, hogy itt is folytassa kísérleteit. Ezért itt a folklór mûsorok mellett fõként 
szórakoztató, a korban divatos jazzes-balettes zenés játékokat vitt színre, míg 
mûfaji kísérleteit a Bihariban folytatta. A hetvenes évek végétõl feladta hiva
tásos együttesi pozícióját, és Szegeden kezdett látványos, hatalmas táncos 
tömegeket mozgató szabadtéri produkciókat rendezni, majd évekig a Holland 
Néptánc Színház számára komponált olyan mûsorokat, amelyben az európai 
néphagyomány közös gyökereit és eltérõ szokásait állította színpadra.



A nyolcvanas évektõl Novák pályája újabb fordulatot vett, mert ekkortól 
olyan színházi produkciókban dolgozott, amelyekben a rendezõk – Sík Fe
renc, Kerényi Imre – nem szokásos táncbetéteket, hanem a teljes darab 
vé gig komponálását várták a koreográfustól. Novák legnagyobb sikere a 
Csík soml yói passió (1981) mellett az István, a király (1983) tömegtáncainak 
meg ter vezése volt, amelynek során eredeti táncfolyamatokat illesztett a ma
gyar népzenébõl is táplálkozó rockopera dallamaihoz. Novák ezt követõen, 
ko reo gráfusi életmûvének utolsó periódusában, ismét a Honvéd együttes 
élén, már kizárólag táncszínházi darabokat: egy-egy történetet néptánccal 
és szí né szi eszközökkel megjelenítõ komédiákat (Kocsonya Mihály házassága, 
A hely ség kalapácsa) és tragédiákat (Magyar Elektra, Forrószegiek) komponált. 
E mû vek ben egyre rutinosabban alkalmazta a néptáncformák kínálta meg- 
oldá sokat: a lírai leánytáncokat, a férfi ak harcához a botolót, a tömeg ábrá
zolásához a kör és lánctáncokat, a páros viszonyokhoz az ugrósokat és csár- 
dá so kat, és a monológként értelmezett férfi táncokat.

A Bihari mûhelyébõl nõtt ki a hetvenes évek második felétõl Foltin Jolán 
(1943-), aki koreográfi áiban elsõként érvényesítette a nõi nézõpontot, amikor 
megkomponálta a Kõmûves Kelemenné balladáját, vagy a Húsvétvárók (1976) 
kitaszított Mária alakját. Foltin sem távolodott el az eredeti táncanyagoktól, 
de e készen kapott formákban mintegy felfedezte (vagy belelátta) a hagyo
mányba kódolt, de számára változatlanul érvényes életanyagot. Lírai kom
pozícióinak (Ugrós, Párbeszéd, Széki pár) és egyfelvonásosainak (Asszonyok 
könyve, Harangok) hõsei ezért szerelmes bakfi sok, virágzó nõk, kacér lányok, 
elhagyott szeretõk, megkeseredett feleségek, együttérzõ társak, fájdalmas 
anyák, lázadó, alázatos, csalódott, boldog, bizakodó és reményt vesztett asz- 
szonyok lettek, akiknek karakterét a tradicionális táncok fi nom vagy erõteljes 
dinamikai vagy plasztikai módosításával vagy elrajzolásával, egy-egy várat
lan, de kifejezõ gesztus beillesztésével teremtette meg.

Szigeti Károly és Györgyfalvay Katalin

A Vasas együttesben, amelyet Szigeti Károly (1930-1986) vezetett, már a hat
vanas évek közepén kimondottan színházi mûhelymunka folyt. Szigeti ugyan
is – miközben Novákhoz hasonlóan néptánc feldolgozásokkal is jelentkezett – 
egyre messzebbre távolodott a hagyomány színpadi interpretációjának kiala
kult sablonjaitól. Már elsõ rendhagyó munkáit, „a népmûvészet terén is el
uralkodó rutin és unalom elleni lázadás diktálta.”39 Õ a néptáncot szabadon 
alakítható nyersanyagként kezelte, s bátran keverte balettel, gesztusokkal és 
akrobatikával, énekkel vagy akár szöveggel is. Két zenés játéka közül a Don 



Cristóbal (1966) a cirkuszi bohózat és a musical keveréke volt. A Vérnászban 
(1968) az Anya és a Võlegény szerepét színészek (Berek Katalin és Iglódi Ist
ván) alakították-táncolták, míg a darabhoz komponált dalokat Csengery Ad ri- 
enn énekelte. Szigeti e „musical” produkciókban – hiszen a táncszínház kifeje
zés még teljesen ismeretlen volt – a táncot és a mozgást a szöveggel egyen rangú 
drámai matériává tette, így megkérdõjelezte a drámai szöveg pri má tusát.

Amikor viszont „csak” néptáncokkal fejezte ki gondolatait, bemutatóit a 
kritika – mint nem egyszer Eck mûveit – szenvedélyes viták során rendre 
a pornográf, beteges, extrém és provokatív jelzõkkel látta el. Mert Szigetit 
az ünnepi rítusok mélyén megbúvó elvetélt lázadások (Lakodalmas, 1972), a 
szerelmi kapcsolatokban a jobbára elfedett hatalmi viszonyok (Botoló, 1966) 
érdekelték. Utóbbi – és 1967-ben Szerelmi tánc címen kibõvített – mûve kap
csán parázslottak fel leginkább az indulatok, mert Szigeti nem „egészséges”, 
vagyis idilli kapcsolatot ábrázolt, hanem „egy szadista férfi és egy mazochis
ta nõ brutális”40 egymás gyötrését. A korszak vezetõ alkotói (mint Rábai és 
Harangozó ) közül pedig, akik az amatõr fesztiválok hivatásos szaktekintélye
iként zsûriztek, volt, aki „a kiagyaltság érzetét, volt, aki fülledt erotikát látott 
benne, s volt, aki a nézõ tudatos felháborításának szándékát látta a táncban. 
Többen felvetették […] 'Mandarin-komplexusát'.”41

Ugyanekkor Szigeti szemléletének védelmében is születtek írások:

A folklorista keresi a tánc eredetét, funkcióját, kapcsolatát botolóinkkal, harci 
tánchagyományainkkal; a mûvészt a két ember kapcsolatának sajátos szuggesz- 
tivitása ragadja meg. Képeket, asszociációs sorokat indít el benne. Felvillantja 
az õsi kultikus emberáldozat képét, vagy felidézi egy régi barbár világ erkölcsét, 
amikor a férfi , a családfõ a tulajdonát képezõ nõ életével szabadon rendelkezett: 
'fejét vette'. Szigeti ebbõl a befejezõ szimbólumból bontja ki tragikus hangvételû 
kompozícióit, amelyben a primitív, monoton, egyre visszatérõ dallamra szagga
tott dobbantásokból, vagy botforgatásokból, suhintásokból, a nõnek a férfi rit
musát követõ hajszolt, csavart törzsû, megkínzott forgásaiból egy szenvedélyes 
egymáshoz láncoltság lírai vallomása bontakozik ki. […] Nem ötvözi a néptán
cot sablonos, naturalista, expresszionista gesztusokkal, mint amilyenek, sajnos, 
egyik-másik koreográfi ában feltûntek, mihelyt valamilyen konkrét érzelmet, sze
relmet, vágyódást vagy fájdalmat akartak kifejezni. Ez a tánc a szimbólumok 
nyelvén mondja el bonyolult érzelmi mondanivalóját, ami ebben az esetben töké
letesen megfelel a tánc hagyományosan kikristályosodott jelbeszédének.42

Szigeti más mûveiben olyan zeneszerzõkhöz (A. Webern) vagy szövegekhez 
(S. Beckett: Játék) nyúlt ihletésért, amelyek a korban épp csak megtûrtnek 
számítottak, Bartók muzsikáit pedig (Szabadban, C-dúr rondó, 1968 és 1969) 



a Pécsi Balettre emlékeztetõ mozgásokkal, cselekmény nélkül állította szín
padra. Politikai tárgyat választva is szembe ment az óvatoskodók árjával: a 
Siralomház 1958-ban „arról az utolsó éjszakai dilemmáról szólt, amit nagyon 
sokan átéltek '56 után, hogy hogyan kell viselkednie az embernek a kivég
zés pillanatában”,43 a Requiem a forradalomért – táncolja a falu bolondja pedig 
1848-ra utaló ikonográfi ával, de éppen húsz évvel 1956 után, félreérthetetlen 
áthallással a forradalom kivégzettjeinek állított groteszk-fájdalmas emléket. 
Szigeti néptáncismerete, miután az ötvenes években induló táncos pályáját 
kerékbe törte a három éves katonai szolgálat, meglehetõsen szegényes volt. 
Rendezõi fantáziája azonban kiapadhatatlannak, látásmódja pedig radiká
lisan szabadnak bizonyult, s mindez alkalmassá tette õt arra, hogy pályát 
váltson: elõször a Nemzeti Színház mozgástervezõje lett, majd 1970-ben – a
25. Színház elsõ bemutatójaként –, megrendezte a Gyászt, amely

világában, szellemében, mondataiban Németh Lászlóé, de színházként Szigeti 
Károlyt dicséri. Neki köszönhetõ ez a hasonlíthatatlan színpadi forma: ahol a 
színész teljes sorsot átívelõ szóló teljesítményét a néma és mégis beszédes, moz
dulatokkal, tárgyakkal, hangokkal szereplõ kórus kíséri, ahol a szavak rendjét és 
a mozdulat koreográfi áját a ritmus és a világítás effektusai forrósítják valóban 
drámává.44

Szigeti pályája ettõl kezdve összefonódott az újonnan alakult 25. Színházzal, 
amely kísérleti mûhelyként a színházi nyelv korszerûsítésére, egyfajta totá
lis és népszínházi koncepció megvalósítására vállalkozott. A Vasas együttes 
vezetését ekkor Györgyfalvay Katalin (1937-) vette át, aki korábban táncos
ként és koreográfusként vett részt az együttes munkájában. Györgyfalvay 
érdeklõdése gyökeresen eltért Szigetiétõl, mert õt elsõsorban a zenei formák 
táncszínpadi transzpozíciója érdekelte. Nem meglévõ zenemûvek vizualizá
ciója, hanem a kikristályosodott zenei formák – téma és variáció, ellenpont, 
rondó, fúga, concerto – koreográfi ai lehetõségeinek kikísérletezése. Számára 
azonban a folklór, amelyet – némi balett-tanulmány után, mint volt Hon
véd együttesi táncos – a legjobban ismert, nem elsõsorban nyelvi hagyomány 
volt, hanem megkerülhetetlen nézõpont. Bartók gondolatai nyomán ugyanis 
azt vallotta, hogy a néptánc lényege nem a motívumokban vagy a táncmon
datokban rejtezik, hanem abban a mindennapi élet által meghatározott gon
dolkodásmódban, amely a paraszti létformát, és a mindenkori társadalmak 
kiszolgáltatottjait jellemezte. Viszont azt is hangsúlyozta, hogy „már nem 
azt a világot látom, amelyben a parasztmûvészet létrejött. […] Én mindig 
valóságos érzelmeket és fõleg indulatokat akartam megfogalmazni […] sosem 
akartam hazudni arról, hogy ebben a világban mit érzek.”45



E mûvészi program fontos eleme volt kortársaitól eltérõ felfogása a tánc ki
fejezési lehetõségeirõl. Szerinte ugyanis „[a] tánc […] sose mesélhet. A tánc
nak nem lehet sztorija, irodalmi eredetije, mert akkor nem tud csak illusztrá
ció lenni. Van viszont logikája. De nem epikus természetû. Olyasféleképpen 
van, mint a lírának: indulati, érzelmi jellegû.”46 Györgyfalvay tehát vállalt 
„hûtlenséggel” közeledett a néptánchoz, hogy a jelenrõl õszintén, tehát etiku
san szólhasson. S miközben mûveinek lépésanyaga és kifejezésmódja mindvé
gig kötõdött a tradícióhoz – hiszen éppen e hagyományos formákban ismert 
rá õ is archetipikus karakterekre és élethelyzetekre –, koreográfi ái egyetemes 
emberi érzéseket-viszonyokat és konkrét társadalmi üzeneteket fogalmaztak 
meg. A Lánc (1975) kiaknázva a lánctánc forma kollektív jellegét, „az össze
tartozást, az egymásra utaltságot, a közösséget fejezi ki, amely nem szakadhat 
el, mert a közösség nélkül, az összetartó erõ nélkül nincs élet.”47 Györgyfalvay 
e mûvében szabadon vegyítette a különféle néptánc elemeket, de hamarosan 
egy egészen más, sajátos dramaturgiát is kialakított. Azzal kísérletezett, hogy 
a különféle tánctípusokat ne úgy keverje, hogy azok észrevétlenül fonódjanak 
egymásba, hanem éppen ellenkezõleg, eltéréseiket jellegzetes viselkedésmó
dok vagy szituációk sûrítményeként értelmezte. A Verbunk és legényes (1972) 
a két tempójában és karakterében eltérõ tánctípust állította szimultán egymás 
mellé, míg a Káin és Ábel ugyanezt a különbözõséget a „görcsösen küzdõ és 
a könnyedén érvényesülõ ember keserû”48 és pusztító ellentéteként drámai 
kontextusba helyezte. Az Ostinato (1976) már háromféle eltérõ magatartást 
és táncanyagot rajzolt a mindvégig egyetlen egyszerû – a cigánytáncok alap
lüktetését adó – lépést konok makacsággal ismétlõ páros köré-mellé.

A késõbbi, groteszk hangvételû Utcák és kitérõkbe (1980) a rondóforma 
fõtémáját adó, de különféle stílusváltozatokban megjelenõ legényesek közé 
minden epizódban más-más táncos, zenei és látványelemet ékelt: alig felfejt- 
hetõ éjszakai látomásokat, a katonásdik emlékeit, brutalitásba forduló ártat
lan játékokat, látszat és valóság alig szétszálazható kavargását. E hol mellé-, 
hol alá-fölérendelõ módszer mellett Györgyfalvay egy még összetettebb dra
maturgiát is kipróbált. Ösztönzõi között elsõsorban Jancsó Miklós színházi 
rendezéseit említette, mert nála fedezte fel „az asszociációs dramaturgiát s 
az egyenrangúvá tett színházi eszközök polifóniáját. […] az õ színházában 
nincs szokványos logikai összefüggés az egymás mellé rakott szövegek- 
dalok-mozgások között. Hát akkor miért ne rakhatnám én is új rendbe egy 
olyan absztrakt, fogalmi jelentést nélkülözõ nyelv elemeit, mint a tánc – gon- 
doltam.”49 E kompozíciós metódus elsõ kimagasló eredménye a Montázs 
(1973) volt, amelynek négy tétele nem kínált semmiféle lineáris eseménysort, 
de minden látszólag össze nem függõ eleme a mû egészében, a részek egy
másra vonatkoztatottságában nyert értelmet. Az önmagukban is gazdagon 



formált, mert különféle rétegek szimultán jelenlétébõl – gyermekjátékok és 
marsok, menyasszonytánc és sirató, bakanóta és Bartók zenéje, Radnóti-vers 
és Karády dalok – felépülõ jelenetek koreográfi ai, zenei és képi gazdagsága 
Györgyfalvay késõbbi mûveiben is – Változatok…, Három szólam – vissza
tért.

Alkotói pályája utolsó szakaszában, a nyolcvanas években aztán Bartók 
miniatûrjeire kezdett koreografálni. Az Etûdök bokázóra (1982) vérbeli mini
malista mû volt, amely egyetlen lépés (a bokázó) és egyetlen gesztus (a két 
tenyérrel el- és kitakart arc) variációinak szinte kimeríthetetlen gazdagsá gát 
járta körül. Az ötlet egész együttesre, s egyben kilenc nõi szólamra tervezett 
változatában (Bujócska címmel, 1983) megmaradt ugyan a játékosság, de azt 
a végzet, az elmúlás melankóliája járta át. E bonyolult, de feszes struktú rájú, 
és az értelmezések számára mindig nyitva hagyott mûveit követõen kortárs 
zeneszerzõk kezdtek komponálni régi-új társulata, az 1978-tól a – részben a 
25. Színházból alakuló – Népszínház önálló tagozataként országot járó hiva
tásos együttes számára. A Vajda János, Orbán György és Csemiczky Miklós 
muzsikákra született újabb mûvek azonban nem jelentettek új koreo gráfi ai 
megközelítést, hiszen Györgyfalvay munkásságában a néptánc magától 
értetõdõ módon mindig is kortársi kifejezõeszközként szerepelt.

Györgyfalvay alkotói pályája 1988-ban váratlanul megszakadt, mert a 
mûvészetpolitikai harcoknak áldozatul esett Népszínház sokadik vezetése a 
hazai táncéletben még mindig kísérletinek számító munkáját és együttesét, a 
Gyõri Balett mellett az egyetlent, amelyet a hetvenes éveket jellemzõ szellemi 
nyitás segített életre, módszeresen ellehetetlenítette. Györgyfalvay, „a leg- 
oko sabb mozgás-szelidítõ és mozgás-vadító”50 ekkor visszavonult.

Nemzedéktársai ugyanekkor – a közben elhunyt Szigeti kivételével – mind 
egy-egy hivatásos együttes (Novák a Honvéd Táncszínház, Kricskovics 
a Budapest Táncegyüttes, Tímár pedig az ÁNE) élén álltak, koreográfi ai 
munkásságuk azonban a nyolcvanas évektõl ugyanúgy nem újult meg, mint 
Foltiné, aki soha nem lépett át a hivatásos együttesek körébe, bár a Bihari 
mellett a Honvéd számára is koreografált.
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A narratív balettek utolsó korszaka
(1960-1980)

A hatvanas években, miközben Európa-szerte a balett megújulását az épp 
megismert amerikai modern tánctól és a táncszínházi kísérletektõl várták, 
egy olyan balettirányzat is rendkívül népszerû lett, amely éppenséggel a 
narrativitásra és az érzelmek-szenvedélyek ábrázolására helyezte a hang
súlyt. E nagy lélegzetû, egész estés mûvek megszületését a szovjet együtte
sek elsõ vendégjátékai ihlették, azok a patetikus és érzelmes dramobalettek, 
amelyek kiváló interpretációja szokatlan színházi élményt nyújtott az európai 
nézõknek. Nyugat-Európában a hatvanas évekig alig játszottak egész estés 
baletteket, hiszen a közfelfogás szerint ez a forma, a maga elbeszélõ jelle
gével, dekoratív divertissement-jaival, kötelezõ nagy kettõseivel, a helyzeteket 
és érzelmeket lefestõ gesztusaival együtt a XIX. századi hagyományhoz, a 
balett XX. századi megújulása elõtti korszakához tartozott. A narratív tánc
drámákban rejlõ színházi lehetõségek azonban hamarosan több fi atal koreo
gráfust is arra ösztönöztek, hogy kipróbálják magukat ebben a mûfajban is. 
Az eltáncolt történetek komponálásában Nyugat-Európában ekkor még csak 
Ashtonnak – késõbb pedig Roland Petit-nek – volt tapasztalata, hiszen õ volt 
az elsõ, aki egész estés baletteket állított színre, részben megõrizve a XIX. 
századi cselekményvezetési stratégiát, de emellett fokini módon, a tánc ré
szévé téve a kifejezést, a színészi játékot.

John Cranko

A narratív balettek újjáéledésének legfõbb terepe a hatvanas évek végétõl a 
kettéosztott Németország, Nagy-Britannia és Magyarország lett. A koráb
ban német nyelvterületen soha nem otthonos balettmûvészet a politikailag 
kettészelt ország mindkét felén már az ötvenes évektõl egyre népszerûbb 
lett, bár a keleti és a nyugati mûvészetpolitika különbsége rányomta bélyegét 
a két táncközösség eltérõ alakulására. A keleti országrészben a dramobalett 
hegemóniáját a szovjet befolyás biztosította, míg a nyugati országrészben a 
fi atalabb nemzedék számára a balett fontosságát növelte, hogy „nem kötõdött 
szorosan a nyelvhez, ami a nacionalista erõszak és a diktatúra brutális 'zsar
gonja' miatt elvesztette hitelét, szelleme megújításra várt. A zene és a tánc



viszont még a gyûlölet idején is mindenki számára érthetõ és elfogadható 
maradt. A szavak nélküli balett, a zenét és a táncot egyesítõ, legszabadabban 
ábrázoló mûvészet ideje tehát elérkezett.”1

A nyugat-német színházak vezetõi külföldrõl hívtak táncosokat és koreog
ráfusokat, így rájuk építve alakult ki az akadémikus balett oktatásának bázisa 
és a balettrepertoár. Londonból elsõként a dél-afrikai születésû John Cranko 
(1927-1973) érkezett Stuttgartba, aki már a Cape Town Balettnél, a Kirá
lyi Balettnél és a Milánói Scalában is bemutatkozott néhány koreográfi ával. 
Õ komponálta például az elsõ egész estét betöltõ angol balettet, a Britten ze
nére tervezett A pagodák hercegét (The Prince of the Pagodas) és egy év múlva a 
Bolsoj produkció hatását magán viselõ Rómeó és Júliát (1958). Kezdõ koreog
ráfusként azonban a londoni Királyi Balettnél, az alkotói pályája csúcsán lévõ 
Ashton árnyékában aligha bontakozhatott volna ki néhány éven belül, így 
1961-ben elvállalta az akkor még jelentéktelen stuttgarti együttes vezetését, 
amely egyike volt a több mint negyven vidéki színháznál mûködõ (nyugat-) 
német táncegyüttesnek.

Cranko az évtized végére nemzetközi rangú és összetételû társulatot for
mált az együttesbõl. Olyan táncosok szerzõdtek hozzá, mint a brazil Marcia 
Haydée, az amerikai Richard Cragun vagy a dán Egon Madsen, akikkel 
sikerre vitte az egész estés, fõként irodalmi ihletésû elbeszélõ baletteket. 
Cranko is, mint a dramobalettek hatására táncdrámákkal jelentkezõ kortár
sai, a történetek elmeséléséhez a fõhõsök érzelmeit a balett eszköztárának 
kifejezõvé tételével, és e mozgásokkal tökéletesen egybefonódott színészi já
tékkal oldotta meg. A fõalakok környezetének ábrázolásához olyan hangu
lat- és környezetfestõ csoporttáncokat komponált, amelyek felváltották a 
XIX. század sablonos karaktertáncait. Cranko tehetsége azonban nem a 
táncnyelvi vagy mûfaji újításokban érhetõ tetten, hanem a pas de deux-k drá
mai kifejezõerejének megteremtésében. Ez jellemezte a Stuttgart számára 
átdolgozott Rómeó és Júlia balettjét, majd az Anyegint (1965), amelynek kö
zéppontjába nem az unott és kiábrándult Anyegint, hanem a gazdag érzel
mi világú Tatjánát helyezte. A feszes szerkezetû, a történetet mindössze hat 
képben elmesélõ balettben Tatjana két nagy kettõst kapott a koreográfustól, 
s ezek plasztikusan kibontották egyéniségét. A levélírás Crankónál a férfi rõl 
való álmodozás lírai kettõsévé vált, míg a végsõ találkozás, a megközelíthe
tetlen hercegnõvé lett Tatjána és a most már késõn szerelmet ajánló Anyegin 
között a vonzás és taszítás, a szenvedély és a józanság igazi drámája lett. 
Cranko A makrancos hölgy (The Taming of the Shrew) esetében is szerencsés 
kézzel, kiváló dramaturgiai érzékkel nyúlt az irodalmi forráshoz, így a sok
szálú alapanyagból pergõ és szellemes, a karaktereket mozgással egyénítõ 
balettkomédiát alkotott 1969-ben.



Kenneth MacMillan

Cranko pályatársa, a skót Kenneth MacMillan (1929-1992) részben hason
ló pályát futott be, mint a fi atalon, alkotói pályája csúcsán elhunyt Cranko. 
A De Valois és Ashton mûvein felnõtt MacMillan már az ötvenes évektõl 
jelentkezett koreográfi ákkal. Aztán Crankot követve áttelepült Stuttgartba, 
hogy õ is a saját önálló mûvészi útját járhassa az Ashtonnal való elkerülhe
tetlen összevetés nélkül. 1966-tól õ lett a nyugat-berlini Német Operaház 
(Deutsche Oper) balettigazgatója, egészen addig, míg 1970-ben át nem vette 
a visszavonuló Ashtontól a Királyi Balett vezetését.

MacMillan többféle mûfajban is otthonos volt – Berlinben jobbára cse
lekményes és cselekmény nélküli egyfelvonásosokat állított színpadra –, ám 
legnagyobb sikereit õ is az egész estés narratív balettekkel érte el. E nagysza
bású és pompázatos kiállítású – állandó tervezõje Nicholas Georgiadis volt – 
táncdrámákban MacMillan igyekezett hús-vér emberek szenvedélyeit ki
bontani, mert mint nyilatkozta: „Halálosan beteg vagyok a tündérmeséktõl. 
Szeretném, ha a színházban a nézõk valami olyasmin hatódnának meg, amit 
ismernek.”2

MacMillan balettjeinek központi tárgya az erõszak – beleértve a nemi 
erõszakot is –, a brutalitás és a bûn lett, s az érzelmek ábrázolásában min
dig is visszafogott angol táncéletben mindez egészen szélsõségesnek – néha 
kimondottan pornográfnak – számított. MacMillan jobbára terjengõs kom
pozícióinak legfõbb koreográfi ai értéke ugyancsak a leleményesen, nagy 
fantáziával és kifejezõerõvel megoldott, bonyolult pas de deux-k sora volt, 
amelyeket mindig elsõként komponált meg a készülõ balettekbõl, mert ezek 
adták koreográfi áinak leghatásosabb sarokpilléreit, míg a csoportjelenetekre 
alig fordított fi gyelmet. Pszichológiailag árnyalt és tánctechnikailag is inven- 
ciózus kettõsei viszont – mint a Rómeó és Júlia (1965) báli, balkon, hálószoba 
és kripta jelenete; a Manonban (1974) a címszereplõ és Des Grieux talál
kozása, szeretkezése, kibékülésük és a lány halála; a Mayerlingben (1978) 
Rudolf egymást követõ viharos kettõsei feleségével, anyjával, szeretõjével, 
majd Vecsera Máriával – valóban mindent elmondtak hõseinek karakterérõl, 
érzelmeirõl és lelkiállapotáról.

John Neumeier

Az amerikai, de ugyancsak a londoni Királyi Balettiskolából érkezõ John 
Neumeier (1942-) 1963-ban Stuttgartban kezdte táncos pályáját, így õ Cranko 
koreográfi áin nõtt fel. 1969-tõl Frankfurtba szerzõdött balettigazgatónak, 



ahol õ is megkomponálta a Rómeó és Júliát (1971). E balett hangsúlyozott 
fi atalossága és pátoszmentessége saját mûvészi önállóságát hirdette – Cranko 
ellenében. 1973-ban Neumeier felkérést kapott Hamburgba, ahol azóta ha
talmas, több játszóhelybõl, iskolából és rendszeres fesztiválokból álló balett
birodalmat épített ki.

Neumeier is többféle mûfajban próbálta ki tehetségét: Mahler monumen
tális III., IV. majd VI. szimfóniáira egész estés, cselekmény nélküli baletteket 
tervezett. Máskor Shakespeare sorozatot komponált, benne olyan mûvekkel, 
mint a Hamlet–Connotations, (1976), az Othelló (1985) és a Szentivánéji álom 
(1977). A Hamlet-ügy színre állításakor Neumeier nem a cselekményt ültette 
át balettszínpadra, hanem arra törekedett, hogy a fi gurák tetteinek ábrázo
lása helyett „a koreográfi a a szereplõk bûnhöz vezetõ belsõ reakcióit és ezek 
következményeit tárja fel.”3 A Szentivánéji álomban Neumeier nem csupán a 
színmû három – az udvari, a tündéri és a mesteremberi – síkját bontotta ki ze
neileg és táncanyagában is eltérõ módon, hanem egyben a szerelem erotikus, 
misztikus és komikus változatának megfogalmazását is adta, meglehetõsen 
bõbeszédûen.

Neumeier Shakespeare-ciklusából, és más, inkább elbeszélõ, mint drámai 
balettjeibõl – mint A kaméliás hölgy (1978) vagy a József legendája (1977) – ál
talában hiányzott az a pszichológiai árnyaltság, amely Cranko és MacMillan 
balettdrámáit áthatotta. Balettjei többnyire változatos és hatásos képekben 
tobzódtak, miközben nem volt idegen tõlük egyfajta ünnepélyes, szinte pate- 
tikus hangvétel sem. Abban viszont követte kollegáit, hogy õ sem szakadt el 
az akadémikus táncnyelvtõl, csak jobbára váratlan ötletekkel variálta az is
mert mozgáskészletet, amitõl balettjeinek zöme meglehetõsen kimódolt, mert 
egymásból nem következõ mozdulatokból épült fel.

Neumeier pályája korai periódusában kísérletet tett arra is, hogy közismert 
romantikus-klasszikus és XX. század eleji mûveket újragondolt formában 
állítson színre. Így a Tûzmadár mesevilágát tudományos-fantasztikus közeg
be helyezte (1970), A hattyúk tava (Illusionen – Wie Swannensee) 1976-os 
színre vitelében pedig nem csupán összemosta a balett herceg és az álmaiba 
menekülõ II. Lajos bajor herceg alakját, hanem megpendítette a férfi szere
lem témáját is.

Seregi László

A narratív balettek nyugat-európai népszerûségével párhuzamosan, de köz
vetlen hatásuk nélkül bontakozott ki a Magyar Állami Operaházban Seregi 
László (1927-) munkássága, aki az 1956 õszén megszûnt Honvéd együttesbõl 



érkezett a társulathoz. A fi atal karaktertáncos, elõadómûvészként részese volt 
a szovjet dramobalettek budapesti színrevitelének, majd – miután korábban 
néptáncosként már több kiforrott alkotással is bemutatkozott – lehetõséget 
kapott arra, hogy operai balettbetétekben (1962: A koldusdiák, 1963: Elektro
nikus szerelem, 1966: Faust, 1967: Tannhäuser) bizonyítsa mozgásfantáziáját 
és muzikalitását.

A hatvanas években Seregi két komolyabb önálló feladathoz jutott: 1965- 
ben elkészült ugyanis – a negyvenes évek legnagyobb hatású angol táncfi lmje 
(Piros cipellõk) hatását mutató – Az életbe táncoltatott lány címû három téte
les magyar táncfi lm, amelyben a néptánc- és a balett-epizódokat a korszak 
vezetõ alkotói, Rábai és Harangozó koreografálták. A nagyvárosi, jelenkori 
tétel megalkotására Seregi kapott megbízást, mint olyan fi atal koreográfus, 
akit járatosnak tartottak a korabeli divatos, jazzes szórakoztató-társasági 
táncokban. 1968-ban pedig a nemzetközi érdeklõdõket is Budapestre von
zó Magyar Táncmûvészet Hete keretében Sereginek módja nyílt arra, hogy 
színre állítsa elsõ önálló balettjét, a Spartacust.

Ez az egész estés mû áttörést hozott a hazai balettéletbe, mert e sikeres 
táncdrámával – bár állami megrendelésre, az Októberi Forradalom 50. év
fordulójának reprezentatív megünneplésére készült – a koreográfus újrafo
galmazta a dramobalett hagyományát. Seregi fl ashback-dramaturgiával, lát
ványos jelenetek sorával mesélte el a rabszolgalázadásban részt vevõ tömeg 
és vezérük tragikus sorsát. A keresztre feszített rabszolgavezér haldoklásával 
indított történetben Seregi a viharos gyorsaságú eseményeket felvonáson
ként más-más fõhõs – Crassus, Spartacus és Flavia – szemszögébõl láttatta. 
Tánckettõseiben és a fõszereplõket bemutató variációkban az akadémikus 
táncszótárt nála átszõtték a kifejezõ, látványos mozgásötletek, míg Seregi ka- 
raktertánc-jelenetei – különösen a rabszolgák viadalát, halálát, vagy a rövid, 
de mámoros gyõzelmeit bemutató epizódok – telis-teli voltak szellemes, gör
dülékeny és frappáns megoldásokkal, hatásos színpadi effektusokkal. Seregi 
e premiertõl kezdve – amelyet néhány éven belül a hagyományt ironikusan 
idézõjelbe tévõ Sylvia (1972), és a két Bartók-balett 1970-es átfogalmazása 
követett – a magyar balett nemzetközileg is jegyzett alkotójává vált, mert ko- 
reográfi ái nem csupán szorosan kötõdtek a kor legnépszerûbb, érzelmekkel, 
szenvedélyekkel teli narratív balett irányzatához, hanem mûvei e mûfajon be
lül is kiemelkedtek a koreográfus egészen rendkívüli dramaturgiai és színpadi 
érzéke, szituációteremtõ képessége és fi guráinak plasztikus kidolgozottsága 
miatt. Balettjei teljes színházi élményt nyújtottak, közérthetõek és szelleme
sek voltak. Mûveinek táncnyelve azonban soha nem lépte túl a hagyomány 
kínálta mozgáslehetõségeket, mert Seregi mindig ragaszkodott a balett, ka
raktertáncok és színészi játék tradicionális hármasságához.



A hetvenes években – fõként amerikai tanulmányútja hatására – Seregi 
néhány jazzes és neoklasszikus egyfelvonásost is komponált, amelyek közül 
azok sikerültek jobban, amelyek drámai mag köré rendezõdtek. Ilyen volt a 
két balerina rivalizálását és közös sorsát variációkká fogalmazó Kamarazene 
No. 1. (1976), valamint A változatok egy gyermekdalra (1978), amelyben ismét 
sokféle karaktert, s egyben a gyerekkor és a fi atalság emlékeit és szituációit raj
zolta meg a Dohnányi-muzsika változó hangulatainak képi megfelelõjeként.

Seregi alkotói életmûvének csúcsát azonban a nyolcvanas évek jelentették, 
amikor lezárult balettigazgatói korszaka. Ekkor kezdett bele egy Shakes- 
peare-ciklusba, amelynek darabjaiban nem csupán táncba ültette és látvá
nyos színpadi akciókkal bontotta ki a Rómeó és Júlia (1985), a Szentivánéji 
álom (1989) és a Makrancos Kata (1996) történetét, hanem, különösen Zu- 
boly alakjába, beleszõtte a mûvész létérõl és a mûvészet mibenlétérõl vallott 
személyes gondolatait is. Ugyancsak a mûvész-lét, jelesül a zsenialitás kér
dései foglalkoztatták A cédrus (1975) címû két részes balettjében, amelyet 
Csontváry Kosztka Tivadar életmûve ihletett. Ez a kompozíció egyedülálló 
Seregi életmûvében, hiszen ezúttal szakított a narrációval, a lineáris drama
turgiával, és egyben azzal is, hogy a balett központi alakja, a Mûvész mellé 
azonosítható fi gurákat rendezzen. A hét képbõl álló balett alakjai – a Múzsa, 
a Fekete Asszony, a Nap, a Sas és a Démonok – szimbolikus fi gurák voltak, 
akik végigkísérték a Mûvészt belsõ látomásokkal teli útján. A jelenetek hol 
konkrét helyszíneket – Csontváry korának nyüzsgõ városi világát –, hol a 
festményeken megõrzött vidékeket – taorminai görög színház, jeruzsálemi 
siratófal, tengerpart, libanoni cédrus – idézték fel hatásos szcenikai utalások
kal és változatos koreográfi ai megoldásokkal. Az egymást követõ epizódok 
varázslatos és egyben titokzatos hangulatokat és víziókat szõttek a magá
nyos, útját keresõ Mûvész köré. A csak asszociációkon keresztül egymáshoz 
kapcsolódó képeket végül egy katartikus hatású körtánc zárta le, amely egy 
hatalmas, magában álló cédrust font körül. Ebben a táncosok, kilépve a ba
lettben felidézett idõszak keretébõl, a saját koruk, a hetvenes évek fi ataljainak 
jellegzetes farmeres-hippis öltözeteit viselték, s ezzel is mintegy a jelenhez, 
sõt, egyfajta idõn kívüliséghez kapcsolták a mindennapokban elveszetten bo
lyongó, a mûvészi önmegvalósítás útját megszállottan keresõ Mûvész sorsát.

És a táncosok...

A narratív balettek népszerûségéhez és egyben a romantikus-klasszikus ha- 
gyo mány nemzetközi elterjedéséhez döntõen hozzájárult a legkiválóbb „szov
jet” balettmûvészek emigrációja is, amely 1961-ben Rudolf Nurejev (1938- 



1993) disszidálásával indult. Nurejev, majd a többi emigráns mûvész – mint 
a Panov-házaspár, Barisnyikov, Makarova és Godunov is – elsõsorban a 
mûvészi kibontakozás szûkre szabott leningrádi és moszkvai kereteibõl akart 
kitörni. Nurejevbõl, aki táncosként egész Európán és az Egyesült Államo
kon is végigszáguldott, hamarosan olyan sztár lett, amelyhez hasonló csak 
a populáris kultúrán belül tevékenykedõ beat zenészek között akadt a hatva
nas évek közepén. Elõadói párosuk Ashton múzsájával, Margot Fonteynnel 
Nyugat-Európa és Amerika-szerte a közönség tömegeit vonzotta, miközben 
az ekkor még nemzeti karakterére kényes angol Királyi Balett csak „állandó 
vendég” státust tudott nyújtani a korszak legnagyobb férfi táncosának.

A késõbbi emigránsok közül Natalia Makarova (1940-) és Mihail Barisnyi- 
kov (1948) az Egyesült Államokban, az akkoriban elsõsorban sztár rends zer re 
építõ Amerikai Balett Színházban találtak otthonra, ahol hamarosan elkezd
ték betanítani a XIX. század általuk jól ismert tradicionális balettjeit, ame
lyek korábban soha nem szerepeltek az együttes repertoárján. S noha mind
ketten elõadói lehetõségeik szélesítése miatt emigráltak, a közönség fõként e 
hagyományos balettekben nyújtott alakításaikra és az ezekben látható virtu
óz teljesítményükre volt kíváncsi, ezért repertoárjuk bõvítésekor elsõsorban 
õk is drámai szerepeket kerestek maguknak, hiszen elõadómûvészként ezek
ben voltak otthonosabbak. Mindez természetesen nem zárta ki, hogy közben 
fellépjenek Robbins és Balanchine, Béjart és Petit, sõt, Graham és Tharp 
mûveiben is, sõt, e koreográfusok néha kimondottan rájuk és nekik kompo
náltak új szerepeket.

Aztán a nyolcvanas évekre véget ért az a periódus – hiszen a század nagy 
balettalkotói lassacskán sorban elhunytak –, amikor a balett-társulatok élén 
egy-egy jelentõs alkotó egyéniség állt, aki saját mûveivel tette egyénivé a re
pertoárt. Ettõl kezdve általában mindenütt a vezetõ táncosok vették át a na
gyobb balettegyüttesek irányítását, ám közöttük egyetlen koreográfi ai tehet
ség sem bukkant fel, ezért elkezdõdött a század legfontosabb koreográfi áinak 
olyan nemzetközi terjedése, amely korábban ismeretlen volt. Nurejev 1983- 
tól a Párizsi Opera élén megkísérelte ismét visszaadni az együttesnek rég 
elveszett rangját, s ehhez egyre jobban kiszélesítette a tradíció és a jelen felé 
is repertoárt, miközben õ maga narratív baletteket komponált – sikertelenül. 
Barisnyikov, aki 1983-ban vette át az Amerikai Balett Színház mûvészeti 
irányítását, mindössze két próbálkozás után elismerte, hogy semmiféle ko- 
reográfusi vénával nem rendelkezik. Ezért az Egyesült Államokban teljesen 
ismeretlen XX. századi egész estés narratív balettek népszerûsítéséhez meg
hívta az együtteshez állandó koreográfusnak Londonból MacMillant, aki 
1989-ig, a Barisnyikov-periódus alatt több egész estés balettjét tanította be 
az együttesnek.



Az angol Királyi Balett élére 1986-ban Antony Dowell (1943-), az angol 
iskola legszebb erényeit magán viselõ szólista került. Dowellnek hatalmas tör
téneti és nemzeti repertoár állt a rendelkezésére, ráadásul MacMillan, vissza
térve a társulathoz még új mûveket is komponált. Az õ halála után azonban, 
amikortól állandó koreográfus nélkül maradt a társulat, Dowell kinyitotta 
az együttes kapuit, elindította a XX. századi nemzetközi (és nem csak nar
ratív) repertoár alapmûvei (Balanchine, Robbins és Forsythe balettjei) át
vételét. És az õ nevéhez fûzõdik, hogy megnyitotta a társulatot a nem angol 
táncosok elõtt is. Elõször a század legnagyobb balerinája, a Párizsi Opera 
csillaga, a francia Sylvie Guillem szerzõdött az együtteshez, majd a színház 
tagja lett olyan, ugyancsak más iskolát képviselõ mûvész is, mint a magyar 
Solymosi Zoltán és az orosz Irek Muhamedov. E nagy táncosokban hihetet
len virtuozitás és nagyszerû színészi képességek egyesültek. A kilencvenes 
évektõl azonban már nem születtek jelentõsebb új narratív mûvek, amelyek 
az elõadótól nem csupán a technikai perfekciót, hanem az alakítás képessé
gét is megkövetelnék, ezért tehetségük vagy a korábbi repertoár továbbélte- 
tésében és átadásában bontakozhatott ki, vagy egészen más irányba fordult: 
Guillem például – hasonlóan Barisnyikovhoz – balett karrierje lezárultával a 
posztmodern tánc világában folytatja elõadómûvészi pályáját.
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A posztmodern tánc évtizedei
(1970-2000)

A XX. század utolsó harmada nem írható le többé egy-egy ország táncéleté
nek a saját tradíciójával összefüggõ eseménysoraként, vagy táncnyelvek pár
huzamos vagy egymást keresztezõ történéseiként. A modernitás korának vé
gét jelzõ, átfogó társadalmi és mûvészeti jelenségek a hetvenes évektõl kezdve 
ugyanis megszüntették a kánonok és a velük szembeszegülõ ellenkánonok 
idõrõl-idõre átrendezõdõ, de jól felismerhetõ normarendszerét. Így a tánc- 
szcénák olyan plurális elegye alakult ki Európában és Észak-Amerikában, 
amelyben minden – akár egymással élesen feleselõ, sõt, egymást kizáró – 
irányzatnak és elgondolásnak egyszerre volt létjogosultsága, mûvelõje és kö
zönsége. A legkonzervatívabb és története során többször is halottnak tartott 
balettnek; a régóta nem játszott, ezért elfeledett mûvek rekonstrukciójának; a 
tradicionális alaprepertoár szétszedésének és újraírásának; a minimalista és 
a multimédia produkcióknak; a kodifi kált mozgásról való végleges lemondás
nak és a virtuozitás újbóli dicsõítésének; az absztrakciónak és a hangsúlyo
zott teatralitásnak; a közlés és a jelentés elutasításának vagy éppen korábban 
tabunak számító tárgyak színpadi megfogalmazásának.

A nyolcvanas évek végétõl a tánc médiumára, a testre is másként tekintet
tek a táncalkotók. A korábbi évekkel ellentétben, a test többé nem a fi zikalitás 
semleges terepe volt, mert az emberjogi és feminista mozgalmakra és a 
globalizáció jelenségére refl ektálva újból erõteljes társadalmi üzenetek hor
dozójává vált. Döntõ változást hozott a – gyors és könnyen kezelhetõ tech
nikai rögzítést lehetõvé tévõ – videó, majd a digitális technika elterjedése is 
a tánc világában. Az új tudományos-technikai eszközök elõször a szcenikai 
lehetõségek újragondolásához, a táncelõadások képi rétegének átalakulásához 
vezettek, késõbb a test virtuális jelenlétét is megengedõ eljárások a valóságos 
és a virtuális világ összecsúszásának, felcserélhetõségének és egymásba hato
lásának színpadi kísérleteit eredményezték.

E sokféle felfogást és megközelítést ráadásul tetézte a populáris és a „ma
gas” mûvészet megkülönböztetésének gyors erodálódása, s egyben a koráb
ban jól elkülöníthetõ mûvészeti területek: tánc, színház, képzõmûvészet, 
cirkusz, sõt a sport határainak képlékennyé válása, amelynek következtében 
a koreográfusi és rendezõi, valamint táncosi, színészi és/vagy akrobata szere- 



pek és feladatok szétválaszthatósága is kérdésessé vált. A mûvekbõl nem csu
pán a korábban kívánatosnak tartott homogén tánctextusok tûntek el, hanem 
a felismerhetõ, ok-okozati viszonyt sejtetõ lineáris szerkezetek is, amelyek he
lyét a fragmentált elbeszélés, illetve az elbeszélés hiánya váltotta fel. Az új 
dramaturgia szerint a jelenetek egymás után, de nem egymásból következtek, 
miközben az alkotók vagy kulturális referenciák és idézetek tömegét kódolták 
az alkotásba, vagy akár jelenetrõl-jelenetre nézõpontot vagy hangnemet vál
tottak. Mindehhez járult egy erõteljes törekvés a színházi illúzió folyamatos 
leleplezésére, miközben folytatódott a tánc elszakítása a hagyományok által 
felszentelt színházi helyszíntõl, és áthelyezése a köznapok tereibe és esemé
nyei közé.

Az alkotók és az elõadók hagyományos szerepe és viszonya is alapvetõen 
megváltozott, mert az alkotások létrehozásának legelterjedtebb munkamód
szere az improvizáció lett. Az alkotói folyamatot egyedül uraló és a lezárt 
mû fölött kontrollt gyakorló koreográfus alakját felváltotta az elõadók impro
vizációiból folyamatot szerkesztõ rendezõ, sõt, „vágó”. Ez az alkotási folya
matban lezajlott döntõ változás azt eredményezte, hogy a táncos többé nem 
alázatos kiszolgálója a korábban egyedüli teremtõnek tartott koreográfusnak, 
hanem egyenrangú alkotótársává vált, aki saját kreativitásával, mozgás- és 
játékötleteivel döntõ mértékben hozzájárul a mûvek megszületéséhez.

Testek párbeszéde: 
a kontakt improvizáció

Cunninghamnek a táncra, a Judson-csoportnak pedig nem csupán a táncra, 
hanem általában a mûvészetre vonatkozó mi? és hogyan? kérdései és válaszkí
sérletei a hetvenes évektõl azt eredményezték, hogy az amerikai tánc világát 
a mindent szabad és a minden egyszerre érvényes érzése hatotta át. A „bár
mely mozdulat tánc”, a „bármely esemény mûvészetnek tekinthetõ”, vala
mint a „bárki mûvész” ideák elfogadtatása után a neoavantgárd csoport tagjai 
számára már alig maradt felderítetlen, újradefi niálatlan terület. Ezért lassan 
megkezdõdött a korábban elvetett minõségek és kifejezési eszközök – mint a 
képzett táncos, a színházi hatáselemek, a színpadi közeg, a zenekíséret, a nem 
csupán funkcionális jelmezek – visszaszivárgása a volt judsonisták és más 
kísérletezõk munkáiba is. A hatvanas években például a tánc határait újrafo- 
galmazók csoportjának minden képviselõje ellenezte a táncos virtuozitásának 
szükségességét, és a tradicionális modern tánc technikák rendszereit. Ennek 
ellenére a hetvenes évek elsõ felében egy új és a maga nemében elõzmények 
nélküli technika született, amely azonban minden elemében tagadta a hagyo- 



mányos – zárt struktúraként mûködõ – rendszereket. Ez a posztmodern tech
nika, a kontakt improvizáció, a Judson-csoportban és az improvizációs Grand 
Unionban is aktív Steve Paxton gravitációs, balance- és relaxációs kísérleteibõl 
nõtt ki, amelyekhez a korban divatos harcmûvészeti – aikido – gyakorlatok és 
társastánc elemek kapcsolódtak. Az 1972-tõl eleinte szûk csoporttal és torna
termekben tartott kontakt-foglalkozások sokat õriztek még a neoavantgárd 
eszmékbõl: a rögtönzésben rejlõ esetlegességet, a résztvevõk képzetlenségét, 
a ruházat fukcionalitását, az akciók idõtartamának és folyamatának irányítat- 
lanságát és kiszámíthatatlanságát, az események antiteátrális voltát.

A kontakt kérdésfeltevései a test fi zikalitásával kapcsolatban – mi a testsúly, 
mi az esés, mi a relaxáció, mi a kockázatvállalás, mi a fent és a lent, hol a test 
középpontja – párhuzamot mutattak Rainer kompozícióra vonatkozó korábbi 
téziseivel a részek egyenértékûségérõl, a referenciákat nélkülözõ formákról 
vagy a semleges elõadásmódról. A kontakt jam-ek résztvevõi „úgy látták, 
hogy a kontakt improvizáció gyakorlási, elõadási stílusa, improvizációs jelle
ge és mozdulatainak jellegzetességei a hatvanas évek ellenkultúrájában létre
jött legfontosabb értékeket testesítik meg: az egyenlõség eszméjét, a hagyo
mányos szexuális szerepek elutasítását, a csoporton belüli individualizmust, 
és az oppozíciót a hatalommal szemben.”1 A kontakt azért vihette tovább 
ezeket az eszméket, mert egyfajta közös mozgáskísérletként indult, amelyben 
a résztvevõk „olyan együttmûködõ interakciókban alkotnak táncot, melyek
ben az improvizáció alapja a súlyból és a lendületbõl adódó fi zikai erõ […] s 
hogy a lendület kifejlõdhessen, a táncosoknak szabadon kell áramoltatniuk 
energiáikat, s fel kell adniuk önuralmukat a kölcsönös bizalom és interakció 
érdekében.”2

A kontakt improvizáció radikális újdonságai közé tartozott, hogy legitim
mé tette az érintés számára a teljes testfelületet, amely eddig minden táncfor
mában korlátozva volt, hiszen szigorú társadalmi tabuk alá esett. Ugyancsak 
elõzmények nélküli, hogy a kontakt elvetette a résztvevõk közötti hierarchiát, 
hiszen a súly átadásra és átvételre építõ testi interakció kizárólag a folya
matosan változó irányító és alkalmazkodó „szerepek” alapján képzelhetõ 
el. Igaz, a partnerolás hagyományos formáinak elsõ kritikájára már jóval a 
kontakt megszületése elõtt sor került, amikor 1961-ben Paxton Proxy címû 
darabjában egy táncosnõvel emeltette fel férfi partnerét. Ez azonban ekkor 
még éppen úgy nem változtatott a konvención, mint Lopuhov évtizedekkel 
korábbi kísérlete, amihez még komikus, illetve groteszk felhang járult. A kon
takt improvizációban azonban a tánc történetében elõször kérdõjelezõdtek 
meg és fordultak át a hagyományos férfi és nõi szerepek, hiszen a mozgás 
tisztán fi zikai jellemzõit elõtérbe állító kontakt improvizációban a testek tár
sadalmi szerepeiktõl szabadon vettek részt. Így a gyengébb testalkatúak vagy 



kisebbek (nõk) emelhettek és emeltek is fel termetesebbeket és súlyosabbakat 
(férfi akat).

A hetvenes évek végére azonban – összefüggésben az újabb társastánc diva
tok elterjedésével – a jobbára elõképzettséget nem kívánó, fergeteges kontakt 
jam-ek, és így a kontakt improvizációs technika is veszített népszerûségébõl, 
viszont a (mozgás)terápiás munkát továbbra is inspirálta. A színpadi irányza
tokra az Egyesült Államokban késõbb szinte egyáltalán nem hatott, Európá
ba és Kanadába átkerülve azonban nemcsak hallatlanul népszerû lett, hanem 
a történelmi modern tánc technikák mellett bekerült a táncosok képzésébe is, 
sõt, a technikán jóval túlmutató szimbolikus tartalmai révén többféle tánc-, 
illetve mozgásszínházi kísérlet bázisává vált.

Fizikalitás és teatralitás: 
a Pilobolus és a Momix

A kontakt improvizáció kialakulásával egy idõben született meg egy olyan sa
játos irányzat, amelyet valójában egyetlen mûvészközösség képviselt. A Pilo- 
bolus együttes 1971-es megalakulása meglehetõsen rendkívüli volt, hiszen 
alapítói között egyetlen táncos sem szerepelt: az amerikai egyetemeken szok
ványos tánckurzus résztvevõi – angol irodalom és fi lozófi a szakos hallgatók 
és egy medikus – álltak össze, hogy fi zikai erejüket játékos és bizarr össze
kapaszkodásokban és emelésekben tegyék próbára. A kreatív ötletek halma
zából születtek meg az elsõ etûdök, majd két év múlva a négy egyetemista 
fi úhoz csatlakozott a kurzust vezetõ Alison Chase és egy – a Juilliardban 
végzett – táncosnõ. Az együttes névválasztása – amely a fény hatására külö
nös formákat felvevõ gombafajtát jelent – is jelzi az irányt, amerre a kis csapat 
elindult. Egyedülálló mozgásviláguk ugyanis egyszerre helyezte a hangsúlyt 
a test fi zikalitására és a korszak összes más újítóival szemben, a teatralitásra.

Közös alkotómunkával születõ mûveiket a testsúlyok összeadódásának 
végtelen variációiból kialakuló folyamatos átmenetek, növekedések és szét
hullások, újrarendezõdések és amorf átalakulások jellemezték, amelyek során 
az elõadók statikailag egészen rendkívüli helyzeteket és bonyolult, szinte átte
kinthetetlen pózok sorát vették fel. Az elõadók egymáson állva, egymásra te- 
keredve, fonódva és egymásba gabalyodva mozogtak úgy, hogy e folyamatos 
átalakulások közben a testek elkülönültsége és szétválaszthatósága feloldó
dott. Ám nem csupán az vált eldönthetetlenné, kinek hol is van egy-egy test
része, kihez tartozik egy-egy lengedezõ kéz, elszabadult láb vagy váratlanul 
elõbukkanó fej, vagy éppen hány test csüng egy másikon, hanem az is, hogy 
egyáltalán tánc-e, amit a nézõ lát, hiszen a tánc egyik alapvetõ összetevõje, a 



dinamikai változatosság hiányzott a mozgásaikból. A Pilobolus mozgásvilága 
inkább az atléták és az artisták aprólékosan kidolgozott egyensúly-gyakorla
taira emlékeztetett, azzal a nem elhanyagolható eltéréssel, hogy õk egyáltalán 
nem törekedtek a virtuozitásra, hiszen nem látványos trükköket adtak elõ, 
hanem aprólékosan kidolgozott, groteszk és költõi jeleneteket.

A Pilobolus-elõadások a test fi zikalitásának határait feszegették, de nem 
elégedtek meg a tiszta mozdulattal, hanem a vásári komédiák harsányságát 
és komikumát hozták a színpadra azzal, hogy egészen váratlan és koráb
ban elképzelhetetlen mozgásfolyamatokat dolgoztak ki. A korai mûvek kö
zül az Ocellus (1972), a Ciona (1973), a Monkshood Farewell (1974) vagy 
a Bonsai (1979) a férfi és nõi testek erotika nélküli szimbiózisait kutatta a 
legelképesztõbb egyensúlyi helyzetekben. És rendkívül mulatságosan, hiszen 
az egyre átalakuló testfonadékok sosem volt állatokra, képzeletbeli szörnyek
re, hatkarú-kétfejû gnómok és óriások nevetséges csatáira és értelmetlen tü
lekedéseire emlékeztették a nézõket. A közlés és a szórakoztatás igénye – ami 
ellentétes volt a hetvenes évek kísérletezõinek felfogásával és szándékaival – a 
Pilobolus minden mûvében jelen volt, az 1975-ös Cím nélkül (Untitled) pedig 
egyenesen egy történetet mesélt el: két hatalmas termetû, csinos, földig érõ 
szoknyás és virágos kalapos amazon suhant fel s alá kecsesen a színpadon, mi
közben két hozzájuk képest törpe fi csúr próbálta tenni nekik a szépet. Az idilli 
összképet a hölgyek kissé túlzott méretein kívül az tette szokatlanná, hogy a 
szoknyák alól idõnként szõrõs férfi lábak villantak ki. Aztán az emeletnyi nõk 
szoknyái alól kigurult egy-egy meghatározatlan státusú férfi , így a hölgyek 
ugyanolyan aprók lettek, mint udvarlóik, ám a méretek ilyen összecsiszolódá- 
sa sem oldotta meg a szerelemi enyelgésnek induló fanyar történetet.

A Pilobolus közös alkotómunkája a hatvanas évek szelleméhez hûen 
megkérdõjelezte a koreográfus vezetõi státusát. Ám ez hamarosan – mint a 
Grand Unionban – szakadáshoz vezetett. A kis társulat legkreatívabb tagja, 
Moses Pendleton (1949-) 1979-ben kivált a társulatból, és létrehozta saját 
együttesét Momix néven. Pendleton itt töretlenül folytatta azt a mûvészi 
utat, amelyen a Pilobolus járt, bár eszköztárát tovább bõvítette, fõként a 
szcenika, majd a fi lm és a videó kínálta vizuális lehetõségekkel. Ironikus és 
meghökkentõ színpadi munkáinak középpontjában saját, Momix nevû al- 
teregója állt, egy fehér öltönyös és kalapos, hófehér botos bohóc fi gura, aki 
egyre keresi saját középpontját, ahogyan botjára támaszkodva téblábol a ku
lisszák között. Eközben tovább kísérletezett a méretkülönbségek, az arányel
tolások lehetõségeinek kiaknázásával, majd saját sportban szerzett tapasztala
tait – mert egyetemista korában sífutó volt – kezdte felhasználni a nyolcvanas 
években született színpadi munkáiban. Bizarr kettõst komponált például Pas 
de Skí (1986) címen. Ebben a mindvégig egy helyben „járt” kettõsben a sí- 



cipõk tartotta bokák lehetõvé tették a két elõadónak, hogy szinte vízszintesig 
dõljenek elõre, és úgy tegyék elõre vagy hátra a súlypontjukat, ahogy azt 
egyébként a gravitáció sosem engedné.

Ugyancsak a sport iránti affi nitása és egyben a szórakoztató mûfajok iránti 
vonzódása vezetett ahhoz 2001-ben, hogy Pendletont – két másik koreog
ráfussal együtt – felkérték, vegyen részt abban a show-ban, amely a román 
nõi tornászválogatott tagjai számára készült. A fi zikalitás közel száz éve jól 
elkülönülõ két terrénuma, a tánc és a torna, a mûvészet és a sport közötti 
határok teljesen elmosódtak ebben a produkcióban, amelyet a tornászlányok 
virtuózan röpültek, forogtak, ugrottak és pörögtek végig.

Pendleton, aki mindig is törekedett a teatralitásra, a mozgás tisztán fi zikai, 
a kifejezést kerülõ megközelítésével soha nem foglalkozott, sõt, inkább olyan 
meghökkentõ és komikus táncfi lmekkel kísérletezett, amelyben elszabadult 
testrészek, egymásban tükrözõdõ vagy kicsavart formák kavarogtak, vidá
man túllépve a test fi zikai integritásán. A Momix együttes tagjai ellenben 
végeztek olyan kísérleteket is, amelyekben ismét csak a test és súly kérdé
seit vizsgálták. Alan Boeding például a Körbenjáróban (Circle Walker) két 
félgömbre emlékeztetõ, fémvázból álló mobilban gurult, forgott, hintázott, 
lógott és lengett, alaposan kipróbálva a gördülõ tárgy és a lendülõ test kínálta 
lehetõségeket.

A neoavantgárd és a mainstream között:
Twyla Tharp

Az Egyesült Államok táncéletében a hetvenes években korábban elképzel
hetetlen átrendezõdés következett be, amelynek során a központ és periféria 
fogalma értelmét vesztette. Ahogyan ugyanis eltûnt a hatvanas évek ellen
kultúrájának társadalmi közege, a mainstreamet jelentõ balett – miközben 
továbbra is élesen elkülönült az egyre inkább nemzeti tradíciónak tartott 
modern tánctól – magába szívta a neoavantgárd mûvészi eredményeit azzal, 
hogy képviselõit a balettegyüttesek sorra meghívták vendégkoreográfusnak. 
Ez az új és késõbb mindenütt követett repertoárpolitika azt eredményezte, 
hogy feloldódtak a korábban áthághatatlanak gondolt határok, de most már 
nem a tradicionálisan egymással szemben álló táncnyelvek, hanem a kanoni
zált és kísérleti, valamint a komoly és a populáris mûvészet között is.

A koreográfusi felkérésekben megnyilvánuló közeledés a negyvenes évekre 
nyúlik vissza, ám kölcsönös egymásra hatás egészen a hetvenes évek elejé
ig nem következett be, mert a Ballet Society számára komponált 1947-es 
Cunningham-mû (Évszakok) éppen úgy idegen test maradt Kirstein együt- 



tesének repertoárján, mint ahogy Graham és Balanchine is csupán párhuza
mosan, de külön-külön dolgozott 1959-ben az Epizódok elsõ és második téte
lén. Cunningham 1966-os meghívása a NYCB-hez pedig azt eredményezte, 
hogy a koreográfus Summerspace címû mûvét áttette spiccre. Ezért Twyla 
Tharp (1941-) 1973-as bemutatkozása a kimondottan vegyes repertoárral 
kísérletezõ Joffrey Balettnél valódi áttörést jelentett, mert közös sikerük nyo
mán hamarosan átrendezõdött a balettegyüttesek és a kísérletezõk, s ezzel 
együtt a fõsodor és az underground viszonya.

Tharp a Kettõs játszmában (Deuce Coupe) úgy keverte össze saját, függet
len együttesének tagjait és az erõs akadémikus alapokkal rendelkezõ Joffrey- 
együttes táncosait, hogy egyetlen szétszálazhatatlan egységet képezzenek. 
Ehhez olyan mozgásanyagot és szerkezetet konstruált, amely a tradícióhoz 
is tartozott, de magán viselte közel tízévnyi kísérleteinek eredményét. Tharp 
ugyanis – bár formálisan sosem tartozott a Judson-csoporthoz – tipikus 
kísérletezõ mûvész volt, aki nagyon vegyes tanulmányok és szakmai tapaszta
latok, valamint egy rövid együttesi szakasz után – amelyet Taylor társulat ában 
töltött – önállósította magát, hogy a mozdulat alapvetõ összetevõit kutassa. 
S bár már tanulmányaiban is keveredett a balett eleganciája, a jazz robbané- 
konysága, ritmikai gazdagsága és izolációi, a Cunningham-féle defó kuszált 
tér és testhasználat, Tharp eleinte nem ezek egyesítésére vágyott, hanem 
annak megválaszolására, ami kortársait is izgatta: mi is a tánc? 1965-ben, 
amikor egy egyetemi színpadon bemutatta elsõ, mindössze hét perces szólóját 
(Tank Dive), úgy gondolta,

a tánc mozgás idõben és térben […] most már csak elejére, közepére és végére 
volt szükségem. Sötétben kezdem, szinte semmivel […] a vég kialvás, elsötétülés 
[…] ezek után már csak a közepét kellett megtalálnom: hogy eljussak a kezdéstõl 
a halálig olyan egyenesen és szûkszavúan, ahogy csak lehet. De hogyan válasz- 
szam ki a végtelen számú választási lehetõségbõl azt, ami a közepét fogja adni? 
Úgy döntöttem, végigveszem, mi az, amit nem lehet kihagyni. […] a derékszög, a 
diagonál, a spirál és a kör – minden mozgásnak ezek az alapjai, minden mozdulat 
e négy elem valamilyen kombinációja. Remek. […] Úgy véltem, ha meg aka
rom szólítani a közönségemet, bölcsebb lesz a diagonálokat és spirálokat szexbe 
és meglepetésbe ágyazni. A szex én magam voltam. […] A meglepetés valóban 
meglepetés volt: jobb karommal egyetlen háromszázhatvan fokos kört írtam le 
a testemmel párhuzamosan, és villámgyorsan a mélybe küldtem egy jojót, majd 
fölhúztam. […] felmentem a színpadra, kitartottam egy relevé-t, második po
zícióban, vállból diagonálba kinyújtott, szétfeszített karokkal. Ez volt a dupla 
diagonál, az X, Leonardo Vitruvius fi gurája […] lefutottam a lépcsõn […] meg
csináltam egy baseball csúszást a talaj fölött, aztán […] megint szétfeszültem, de 



ezúttal fejjel lefelé – mintegy tisztelgésül a tánc jelei elõtt [...], mert azt akartam, 
hogy az elsõ koreográfi ai munkám kapcsolódjon a tanóráimhoz, hogy megmu
tassam: a táncom az órák meghosszabbítása, nem pedig elszakadás tõlük. [...] 
mindig is úgy éreztem, hogy nagyobb esélye van a jövõre annak, aminek van 
múltja. Elsötétülés és kész. A közönség azonban nem tapsolt.3

A Száz gyakorlat (The One Hundreds, 1970) játékos konceptualitása vi
szont vonzotta a közönséget: ebben Tharp száz, egyenként 11 másodperces 
egyszerû mozdulatot – mint a hajlás, dõlés, billegés, térdrázás – mutatott 
be négy táncossal, majd öt táncos ismételt meg mindebbõl összesen húsz 
mozdulatot, végül felkértek száz vállalkozó nézõt, hogy ki-ki egyetlen moz
dulatot kiválasztva egyszerre adja elõ mindet. S ezzel arra a 11 másodpercre 
mindenki táncossá válhatott. Tharp kísérletezett zene nélkül, csak a metro
nóm kérlelhetetlenül egyenletes ütemezésére tervezett mozgásokkal, vagy a 
közönség közé vegyülõ táncosok egymástól független akcióival, amelyek egy- 
egy múzeum egyszerre több helyszínén zajlottak.

A három táncosra tervezett A fúga (The Fugue) alaposan szelektált, elemei
re redukált mozdulatokból állt, de a szekvenciák bonyolult ritmikája és káno
nokra épülõ feszes szerkezete nyilvánvalóvá tette, hogy Tharpot nem csupán 
az esetlegességek, hanem a struktúra kérdései is érdekelték. Ezt az 1970-es 
mûvét zenei kíséret nélkül adták elõ, de a színpadot úgy mikrofonozták be, 
hogy a három elõadó léptei, surranásai, vetõdései, csusszanásai és kopogásai 
– és mindezek visszhangjai – teljes zenei teret fontak a táncosok köré. A húsz 
számolásnyi szekvenciát Tharp alaposan megtervezett matematikai rendszer 
szerint osztotta el, rendezte össze és tolta egymás mellé és után a térben, 
az idõben és a táncosok között, majd váratlanul, minden összefoglalás vagy 
csúcspont nélkül vetett véget az energikus, szellemes és gazdag táncolásnak.

Következõ mûvei aztán egy egészen másfajta koreográfust mutattak, hiszen 
Tharp fi gyelme a hetvenes évek elején a jazz zene múltja, s egyben a szóra
koztató mûfajok felé fordult. A legendás régi muzsikusok, Jelly Roll Morton, 
Bix Beiderbecke, Wille Smith és Scott Joplin ritmusaival azonban – nem 
egyszer ütköztetve zenéjüket Mozart és Haydn kompozícióival – Tharp nem 
a múltat elevenítette fel, hanem saját generációjának robbanásra kész ener
giáit fogalmazta meg: színpadán szinte áttekinthetetlen rendezetlenségben 
kortárs, városi fi atalok kavarogtak, akik egyszerre voltak lezserek, lendülete
sek, szabadok és ironikusak. Tharp e koreográfi áinak látszólagos spontane
itása, elképesztõ változatossága és könnyedsége a jam-session-ök hangulatát 
felidézve egyfajta örömtáncolásként hatott, amelyet Tharp táncnyelvi és 
kompozíciós újításokkal ért el. Az általa tanult sokféle mozgásanyagot – be
leértve a baletten és a modern technikákon kívül a szteppet és a korábbi és 



legújabb társastáncokat is –, ekkortól egyfajta laza eleganciával gyúrta bizarr 
egységgé. Olyan sajátosan töredezett, váratlan irányváltásokkal és a folyama
tok állandó megszakításával élõ, ezért improvizációnak ható mozgásnyelv
vé, amelyben a test különbözõ részei egyidejûen, de nagyon is különbözõen, 
szédítõ sebességgel és komplexitással mozogtak.

Táncosai, miközben kettõsökbe, hármasokba vagy a térben váratlanul 
összesûrûsödõ, majd rögvest szét is váló csoportokba rendezõdtek, mindvé
gig megõrizték különbözõségüket és szeparáltságukat. Az egyén Tharpnál 
mindig szabad, önálló entitás volt, így színpadán a közösség is individuu
mok esetleges halmazaként jelent meg, hiszen az õ mozgásai nemcsak a testet 
szabdalták szét, hanem a teret is többközpontúvá tették. S miután kompozí
ciói csupa egymás mellé rendelt, azonos fontosságú epizódból álltak össze, 
a felvezetés, a csúcspont vagy a lezárás nála nem játszott szerepet, hiszen 
koreográfi ái az energiák áramlását, robbanását, tombolását, megszakadását 
és sûrûsödését közvetítették. Mûveinek legfõbb eleme – szemben a hatvanas 
évek kísérleti munkáival – a textúra gazdagsága és az elõadók kockázato
kat sem kerülõ virtuozitása lett. És az a mindent átjáró derû és könnyedség, 
amely hagyományosan a szórakoztató mûfajok sajátja. Talán ez magyaráz
ta a Joffrey Balett meghívását, meg az, hogy Tharp sosem tagadta, hanem 
– alaposan kiforgatva és szétbontva, majd újraépítve – mindig is használta 
a balettet, s közben képes volt váratlan ötletekkel, frappáns megoldásokkal 
szórakoztatni. A Deuce Coupe, amely a Beach Boys dalaira, és a hátteret 
estérõl-estére frissen kifestõ graffi tis fi atalok rajzai elõtt zajlott, nem csupán 
Tharp pályáján jelentett gyökeres fordulatot – hiszen ettõl kezdve kísérletezõ 
mûvészbõl a legnagyobb balett-társulatok keresett koreográfusa lett –, ha
nem a korabeli amerikai táncélet egészében is. Mert Tharp

fi zikai és humoros eszközökkel egy egész nemzedék legbensõbb és legkülönbözõbb 
vágyait tudta kifejezni […] Tharp az elsõk között 'emésztette meg' a fi atalok tár
sadalmi-kulturális tényezõként való jelentkezését, és tudta azt kifejezni politikai 
elfogultság és érzelmes mellékzöngék nélkül. Az átlagos hozzáállású nézõ szá
mára õ képviselte a hatvanas évekre még jellemzõ kvéker esztétikum lehanyat
lását, a szellemesség és az urbánus türelmetlenség újra felfedezését. […] Tharp 
valósággal új közönséget teremtett nemzedéke számára, ugyanis abból indult 
ki, hogy az éppen olyan gyorsan képes befogadni a 'tánc-információkat', mint 
ahogyan azt õ közölni képes. És még valamit fölfedezett ismét: azt a lényegi, és 
mégis tünékeny elemet, amely áthágja a balett, a modern tánc és a társastánc 
kategóriáit – vagyis az emberi test jelenlétét.4



Ez az új, fi atal közönség saját lázadásának tükörképét látta Tharp minden 
táncnyelvi és kompozíciós konvenciót áthágó, hányaveti módon táncoló tes
teiben, így a hippi korszak atmoszféráját összefoglaló Hair fi lmváltozatának 
táncait is természetesen Tharp tervezte. Az azonban egyáltalán nem tûnt 
ennyire törvényszerûnek, hogy a romantikus-klasszikus balettirodalom szu
persztárja, a korszak legnagyszerûbb mûvésze, Barisnyikov és az ABT ré
szére is sikeresen komponáljon. Holott ez történt, amikor Tharp a fergeteges 
tempójú és ironikus hangvételû Push Comes to Shove-ban (1976) sikeresen 
szervezte egybe a rend és rendetlenség, a tökély és a tévesztés, a balett, a 
Broadway és a diszkók világát, az eleganciát és a játékosságot. E mû sikere 
után – jó évtizeddel az európai balettegyüttesek hasonló gyakorlata elõtt – 
egyetlen amerikai balett-társulat sem engedhette meg többé magának, hogy 
bezárkózzék a saját tradíciójába és/vagy a balettirodalom múltjába, hanem 
úgy frissítette fel a repertoárját, hogy lassacskán meghívta a neoavantgárd 
szcéna azon tagjait – például Deant –, akik tudtak és akartak kvalifi kált ba- 
lettosokkal is dolgozni.

Tharp egyre erõsödõ vonzódása a populáris kultúrához, és az a tehetsége, 
hogy ennek elemeit éppen úgy magáévá tudta tenni, mint a „komoly” mû- 
vészet értékeit, azt eredményezte, hogy egyre jobban kiszélesedett a közön
sége. És miután minden „tánca arra való, hogy a nézõ akkor élje át, amikor 
történik, és ne utána töprengjen rajta”5 a népszerû zenék hangulatát áradó 
táncolásba fordító darabjaival nemzetközi hírnevet is szerzett. Az 1982-tõl 
többször átdolgozott Kilenc Sinatra dalban (Nine Sinatra Songs) hétféle pá
ros táncot és helyzetet tett egymás mellé: a táncosok estélyi ruhában – a nõk 
tûsarkú cipõben – jelentek meg, s egy parti változatos hangulatait, a roman
tikus szerelmet, az össze nem illõk komikus sutaságát, a becsípettek élet
veszélyes dülöngélését hozták a színpadra. E Robbins-reminiszcenciákat is 
ébresztõ mû „igazi témája azonban nem a románc, hanem maga tánc, amit 
a románccal kapcsolatba kerülõk táncolnak: a játszás érzése, az öröm, hogy 
az ember el tudja játszani, hogy domborít, vagy hogy hólyag, vagy hogy mint 
Mambó Királynõ, bele tud szeretni önmagába – és elfelejti a fi út! –, ha jól 
táncol.”6

Az égi terekben (In the Upper Room) címû mûve (1986) szinte sûrítve tar- 
tal mazta Tharp koreográfusi erényeit, mert Glass repetitív muzsikája kivá
ló alapot szolgáltatott ahhoz az aprólékosan kidolgozott struktúrához, amit 
Tharp annyira kedvelt. S mint Glass szüntelenül pulzáló és végtelen ismét- 
lõdésekben tobzódó zenéje, Tharp energikus, vad mozdulatszekvenciái is má
moros, de hihetetlen mûgonddal megszerkesztett örvénylésükkel nyû gözték 
le a nézõt. A Tharpnál szokásos nyitott és csupasz színpad olyan rafi náltan 
kapta a fényt – e darab világítását is régi munkatársa, az egyéni stílust kiala- 



kító Jennifer Tipton tervezte –, hogy elvesztek a valóságos kontúrok, csupán 
a fény és a mögötte sejthetõ sötét semmi létezett. Így a testek váratlanul buk
kantak fel a feketeségbõl, majd ugyanilyen váratlanul nyelte el õket a sötétség. 
Ami pedig e kettõ között történt e határtalanná tágult térben, az a táncoló 
test fi zikalitásának ünneplése volt. Ehhez Tharp a lehetõ legszélesebb körbõl 
merítette mozgásötleteit, amelyek sokféleségére ezúttal a jelmezek is utaltak: 
a táncosok ugyanis viharos variációikat sportcipõkben és kezes-lábasokban 
kezdték, amelyek fokozatosan spicc-cipõkre és trikókra cserélõdtek, miköz
ben a testekbõl kirobbanó, szinte barbárul tobzódó variációk kinetikus-mo
torikus energiája majd' szétfeszítette a teret.

A nyolcvanas évek végén, sikerei csúcsán Tharp mûvészeti társigazgató
ként csatlakozott az ABT-hez, amelynek vezetését a társulat megújítását cél
jául kitûzõ Barisnyikov vette át. Amikor aztán újításai miatt Barisnyikovot 
eltávolították az együttes élérõl, Tharpnak is távoznia kellett, így ismét füg
getlen társulatot alapított, de most már kizárólag erõs akadémikus alapokkal 
rendelkezõ táncosokból.

A kanadai új tánc:
Edouard Lock és Marie Chouinard

Az észak-amerikai balett és modern tánc élet a XX. század utolsó harmadáig 
döntõen az Egyesült Államok területén összpontosult. A kétnyelvû és kétféle 
kultúrájú Kanada e század elején Allan révén ugyan hozzájárult a szabad 
tánc mozgalom elsõ nemzedékéhez, de a harmincas évektõl, késõbb pedig 
a II. világháború után Kanada inkább az európai mûvészek befogadójaként 
játszott szerepet. Az önálló kanadai táncélet kialakulása a hatvanas években 
kezdõdött meg, egyáltalán nem függetlenül az erõs szomszéd, az Egyesült 
Államok mûvészeti hatásaitól, hiszen sok táncos tanult az ottani iskolákban, 
vagy vett részt az ottani társulatok munkájában, s honosította meg az elsajá
tított pedagógiai, kompozíciós és képzési módszereket.

Ha nem is a semmibõl, de szinte elõzmények nélkül tört be a nyolcvanas 
évektõl a tánc nemzetközi világába a Groupe Nouvelle Aire csapatából kivált 
Edouard Lock (1954-), aki sok posztmodern koreográfushoz hasonlóan, nem 
táncosnak készült. A fi lm és az irodalom világából érkezett a tánc közegébe, 
ahol e médium múltjától nem befolyásolva azonnal a jelen instabilitásának, a 
nagyvárosi lét veszélyességének és sebességének megfogalmazásához fogott. 
Már elsõ mûveiben és elsõ együttesében (a Lock Danseurs-ben) elektronikus 
hangszereken játszó rock- és punkzenészekkel, graffi ti mûvészekkel, és klasz- 
szikus képzettségû, de a kontakt technikában és az akrobatikában egyaránt 



járatos táncosokkal szövetkezett. Mûveibõl – bár õt sem érdekelték a törté
netek – egy fi atal nemzedék életérzése áradt. Egy olyan generációé, amelyik 
az állandó küzdelemben, az örökös készenlétben, a testi épségét kockáztató 
kihívásokban, a sebesség mámorában érzi otthonosnak magát. Lock lénye
gében a kontakt-technikában rejlõ drámai tartalmakat aknázta ki, amikor 
páros mozgásaiban a végsõkig hajtotta a testek fi zikai egymásrautaltságát, 
a kézitusákra emlékeztetõ duettek brutalitását, az egymásnak feszülõ testek 
energiáit. Mûveiben – mint a Human Sex (1985) – a férfi és nõi szerepek azo
nossá, így felcserélhetõvé váltak, de ez nem csupán a kontaktból következõ 
demokratikus kiegyenlítettség volt, hanem egy újfajta nõtípus dicsõítése, azé 
az amazoné, aki többé nem a férfi gyengéd, kecses és törékeny társa, hanem 
erõs, izmos és egyenrangú partnere. Lock mozgásnyelvében a néhány balett
lépéssel megszakított, de folyamatosan áradó kontakt-technika kibõvült az 
olyan fi zikai kockázatot rejtõ elemekkel, mint a levegõben való vízszintes for
gás és vetõdés, a lendületekbõl a földre vagy egymás karjába csapódás, vagy 
a teljes testsúly ugyancsak lendületbõl történõ átadása. A mozgásoknak ez a 
tartománya korábban nem tartozott a tánchoz, hiszen a kockázat a cirkusz 
egyik fõ hatáseleme. Lock ezt a fajta virtuozitást drámai közegbe helyezte: az 
elõadók az õ színpadán sem imitálták vagy ábrázolták, hanem valóban átélték 
a veszélyes helyzeteket, amikor hihetetlen magas energia szinten, szinte vég
kimerülésig, az emberi teljesítõképesség határáig táncoltak.

Lock táncnyelvében a kilencvenes évektõl fordulat következett be. Azzal 
párhuzamosan, hogy elsõ múzsája és vezetõ táncosnõje, Louise Lecavalier 
abbahagyta a táncolást, Lock teljesen kicserélte társulatának tagjait, s ettõl 
kezdve korábban kialakított mozgásnyelvét spiccre tette. Így újabb mûveiben 
– Salt (1998), Amelie (2002) –, miközben a páros vetõdések és vízszintes 
repülések helyét a függõleges tengely körüli forgatások vették át, megmaradt 
a mozgások rendkívüli dinamikája, s egy egészen elképesztõ, szinte a fel
gyorsított fi lmek sebességére emlékeztetõ tempó. Lock e táncnyelvi kísérletei 
nyomán a vonalak tiszta és harmonikus eleganciájában tobzódó, a légiesség 
és törékenység bûvöletével operáló klasszikus balett döbbenetesen viharos 
iramú mai nyelvvé vált, amihez Locknak elõbb szét kellett szedni az aka
démikus tradíció szókészletét, hogy aztán az elemeire mállott mozgásokból 
válogatva felépíthesse korábbi önmagához hû új mozgásuniverzumát.

A kétezres évek elejét jelzõ új mûve, az Amjad aztán már nem csupán tánc
nyelvében kapcsolódott a balett- és a kontakt-tradíciókhoz, hanem a balettek 
balettjére, a késõromantikus Hattyúk tavára hivatkozva magát „a” balettet 
tette vizsgálódás tárgyává. Lock, más átdolgozókkal ellentétben, nem volt 
kíváncsi a lelki mozgatókra, az elfojtásokra, a történetre. Õ nem újrafogal
mazta, s ezzel folytatta a narratív balettek sémáját, hanem e tradíció teljes 



és elavult arzenálját tette idézõjelbe: a bravúros variációkat színezõ (a mada
rak röptét) kifejezõ, kecses kézverdeséseket, a csalfa vampként ábrázolt nõk 
szempilla-rezegtetését, a nõkért folyamatosan rajongó férfi ak trubadúros alá
zatát, a nõi tánckar dekoratív vonulgatását és pózolását, a jobbára értelmetlen 
ki- és besétálásokat, a fõszereplõk érkezését jelzõ és megmutatkozását kísérõ 
látványos hadonászásokat, és azt a konvenciót, ahogyan a csakis ebben a kö
zegben „értelmes” gesztikulálás elmeséli a történetet. Lock utalásokkal és 
idézetekkel teli koreográfi ája, dialógusa a táncmúlttal új vonás a pályáján, az 
azonban változatlan, hogy színpadán továbbra is valódi kockázatokat mutató 
testi dialógusok zajlanak.

A kanadai táncvilág másik nemzetközileg is jegyzett alkotójának pályája két 
jól elkülöníthetõ szakaszra bomlik. Marie Chouinard (1955-) ugyanis 1978
as bemutatkozásától egészen 1990-ig csakis önmaga számára komponált szó
lókat, majd visszavonult a színpadtól, s megalakította társulatát. Chouinard, 
miután színésznõnek készült, csak mellékesen kezdett foglalkozni a mozgás
sal, a test kimûvelésével. Elsõ szólói inkább provokatív performance-oknak 
tekinthetõk, mintsem táncdaraboknak: a Cristallizationben (1978) köznapi 
tárgyakkal, ledobált nyers tojásokkal pettyezte tele egy galéria padlóját; a 
Dancer-Performer Seeks Male or Female Lover for the Nigth Jun.1. címûben 
(1979) egy egyéjszakás kapcsolathoz saját magát, mint egy tárgyat árvereztet- 
te el ismét egy galériában; az 1980-as Petite danse sans nomban pedig kezében 
egy pohár vízzel vonult be ugyancsak egy kiállításra, majd miután megitta a 
vizet, a padlóra helyezett edénybe vizelt, és az ellenkezõ irányba távozott.

Néhány év berlini és nepáli tánctanulást, valamint a Bali szigetén töltött 
idõszakot követõen érdeklõdése részben megváltozott, mert a konvenciók 
lerombolása vagy semmibe vétele többé nem foglalkoztatta. Viszont a test 
fi zikalitása, szellemtõl és lélektõl mentes csupasz anyagisága azóta is mûveinek 
legfõbb tárgya maradt. Ehhez a nyolcvanas évek második felétõl született 
szólóiban, majd az együttese számára készített darabokban Chouinard egy 
egységesnek és összefüggõnek látszó mítikus világot teremtett. Egy olyan 
univerzumot, amelyet képzeletbeli, ember alatti (hogy netán elõtti vagy 
utáni, erre a mûvek soha nem adtak támpontot) szörnyek népesítenek be, s 
ezeket a történelem, psziché és kommunikáció nélküli lényeket a legelemibb 
és legõsibb ösztönök mozdítják, az éhség, a félelem, a vágy, a rettegés és a 
szexualitás.

Chouinard személyes bestiáriumának egyik korai, 1986-os (S.T.A.B. - 
Tér, Idõ és Azon túl) alakja egy hatalmas, földig érõ egyetlen rugalmas szarvat 
viselõ sárkánynõ, aki hörögve és toporzékolva araszol az üres térben, miköz
ben zihálását és lépteit a testére rögzített mikrofonok erõsítik fel. Küzdel
mes útjának célja lényegtelen, sokkal fontosabb az a gigantikus erõfeszítés, 



ahogyan a test centirõl-centire kiharcolja magának a haladást, a mozgását 
egyre akadályozó szarv ellenére is. Ennek a félig-ember félig-állat fi gurának 
az emléke egy év múlva az Egy faun délutánja átírásában jelent meg ismét 
Chouinard színpadán, amikor a valaha legendás és botrányos egyfelvoná- 
sosból szólót komponált. Chouinard faunja – miközben karcsú teste magán 
viselte Nizsinszkij tömzsi és izmos combjainak „párnáit” – félreérthetetlenül 
nõi alak volt, aki bikaszarvra emlékeztetõ fejékét letörve alakította át ma
gát fallosszal felékesített, felhevült férfi vé. Chouinard ebben az egysíkban 
mozgatott, és kimondottan profi l mozgásokra épített, orgiasztikus szólóban 
megint a testiségrõl beszélt, a kultúra ellenõrzése alól kiszabadult, szublimá- 
latlan ösztönök hordozójáról.

Ugyanezt a tárgyat dolgozta fel együttesével 1996-ban, amikor megkom
ponálta öt párra a szexualitás felfokozott, ismét szinte orgiasztikus ünneplé
sét (L' Almande et le diamant). A Tavaszünnep újraírásakor (1993) Chouinard 
nem az eredeti szövegkönyv vagy a zene újraértelmezésére vállalkozott, ha
nem megint a test, mint a tánc – és a földi lét – kitüntetett médiuma érdekel
te. A test, amelynek játékos és bonyolult mozdulatai, deformált és plasztikus 
pózai, motorikus és metrikus lehetõségei, dinamikája és vitalitása adta min
den koreográfi ájának nem csupán az izolációkban szinte tobzódó, rendkívül 
energikus és virtuóz matériáját, hanem a tárgyát is. Chouinard nem ábrá
zol, mímel vagy megjelenít, hanem kreál: teremtményei furcsa, nem nélkü
li, különös lények, valahonnan a civilizáció elõtti évmilliókból. Kezük-lábuk 
szétdobált-töredezett mozgása, testük vonagló-örvénylõ lüktetése, mimiká
juk õrületesen felnagyított és sokszor torz végletessége, amelyet az erõteljes 
arcfestések és bohókás fejdíszek is kiemelnek, olyan késõbbi mûveinek is 
megkülönböztetõ jegyei, mint a 24 Chopin prelude (1999) és a Chorale (2003). 
Utóbbiban Chouinard visszatért a hangok artikuláltság elõtti állapotához, 
ahhoz a civilizációs sémák elõtti közléshez, amikor a test egésze adta magát 
a beszédhez. Így ebben a darabjában az egyáltalán nem titkolt légzésbõl és a 
vele együtt pulzáló szívverésbõl és mozgásból ritmus lett, a ritmusból hang, 
lihegés és sikoly, üvöltés és cuppogás, s lám, máris kialakult a test hangzó 
nyelve és zenéje, sistereghettek-pereghettek a játékos és bizarr test-hang dia
ló gusok.

A 2005-ös bOdy_rEMIX, amely Bach Goldberg-variációinak átiratára ké
szült, új szempontból, a támaszték lehetõségeit feltérképezve tette vizsgálat 
tárgyává a testet, anélkül, hogy Chouinard közben ismét egyetlen utalást is 
tett volna a test színpadon kívüli, társadalmi, netán egészségügyi problémá
ira. Chouinard ebben az egész estényi mozgásözönben nem csupán a tánc
technikák által alaposan kidolgozott balance-lehetõségek határait kutatta, 
amikor táncosnõire (egy vagy két) spicc cipõt adott, hanem végigpróbálta a 



testrészeket kiegészítõ mankók, az apró járókeretek, guruló székek, valamint 
a kötelek kínálta mozgáslehetõségeket, egészen a repülésig, amely azonban az 
õ posztmodern színpadán nem illúzió, hanem kötelekkel és emelõcsigákkal 
lebonyolított valóság.

A német táncszínház:
Reinhild Hoffmann, Susanne Linke, Horváth Krisztina 

és Pina Bausch

Az európai tánc-szcéna utolsó radikális átrendezõdése a nyolcvanas évektõl 
zajlott le, s ehhez két, egymással ellentétes folyamat vezetett. Egyrészt megkez- 
dõdött az európai modern tánc újraértékelése, amely elsõsorban Németország
ban következhetett be. Ugyancsak a tradíció, az erõteljes baletthagyomány lé
téhez köthetõ egy egészen másfajta új irányzat születése is, amelynek során 
alapvetõen megváltozott a koreográfusok viszonya a színpadi tánc korábban 
kikezdhetetlen mûveihez. Elindult ugyanis a balettirodalom – jobbára ironikus 
vagy játékos – újraírása, az az irányzat, amely a kanonizált mûveket is szaba
don formálható nyersanyagnak tekintette az egyéni interpretációk számára.

Jelentõs változást generáltak Európában az amerikai neoavantgárd kísérle
tek, amelyek hatására Európában is elterjedtek a tiszta mozdulat lehetõségét 
kutató kísérletek. Ugyanekkor azonban megindult az a mûvészi refl exió is, 
amely ezeket az impulzusokat rögvest át is alakította a tánc színházi és kifejezõ 
tradícióitól lényegében soha el nem távolodó európai gondolkodás számára.

A (nyugat)-németországi balettélet II. világháború utáni felfutásával pár
huzamosan a Jooss vezette esseni iskolában a legtehetségesebb növendékek 
részvételével idõrõl-idõre mesterosztály indult Folkwang Táncszínház (1951
53), Folkwang Balett (1961-69), majd 1973-tól Folkwang Táncstúdió né
ven. Ez a posztgraduális forma nem csupán a résztvevõk intenzív technikai 
fejlõdését segítette, hanem terepet biztosított az alkotói munkára is, anélkül 
azonban, hogy a bemutatás kényszere megszabta volna e kísérletek menetét. 
A szinte laboratóriumi körülmények között dolgozó növendékek emellett kül
földi, elsõsorban amerikai ösztöndíjakat is kaphattak, így ez a mûhely, miköz
ben átörökítette a világháború elõtti német modern tánc szemléletét és mód
szereit, befogadta az amerikai modern, majd neoavantgárd tánc impulzusait 
is. A mûhelyben zajló kísérletezések végül egy új koreográfus nemzedék je
lentkezéséhez, s egyben a német modern tánc hagyomány radikális újraértel
mezéséhez, a német Tanztheater (táncszínház) megszületéséhez vezettek. Az 
irányzat vezetõ személyiségei meg sem kísérelték feléleszteni az európai mo
dern tánc tradícióját jelentõ kifejezõ táncot, mégis óhatatlanul kapcsolódtak 



hozzá. Ugyanis azt vallották – szemben a tánc jelentésességét megkérdõjelezõ 
és elvetõ korabeli amerikai állásponttal –, hogy a mûvész nem kerülheti meg 
az emberi lét alapvetõ – egzisztenciális és társadalmi – kérdéseit és õszinte 
ábrázolását. S miután e nemzedék képviselõi ismét táncos- és koreográfusnõk 
voltak, mûveikben határozottan tetten érhetõ az a nõi álláspont is, amely a 
tradicionális modern táncban is ott lappangott.

A Folkwang Iskola növendékei közül Reinhild Hoffmann (1943-) pályája 
elején megkísérelte feléleszteni a pódium-tánc hagyományát. Saját magá
ra komponált szólói olyan kísérleti darabok voltak, amelyek – mintegy fel
idézve a Bauhaus törekvéseit is – a tér, az anyag és a test szabadságának és 
behatá roltságának viszonyát vizsgálták. A Kövek (Steine) elõadásakor (1979) 
a mozgások lehetõségeit egyre jobban korlátozták azok a kövek, amelyeket 
a táncosnõ tánc közben jelmezének bugyraiba gyûjtött, mígnem az egyre 
növekvõ súly lehetetlenné tette az elmozdulásokat. A testet meghosszabbító 
Deszkák (Bretter) megengedték ugyan a mozgásokat, de korlátaik elõre meg
szabták a test szabadságának szûk határait. Az 1977-es Szóló dívánnyal (Solo 
mit sofa) színpadán egyetlen dívány állt, rajta a táncosnõ, akinek öltözetérõl 
hamarosan kiderült, hogy nem választható el a dívány huzatától, így mozgás
tere megint csak szûkre szabott és kívülrõl irányított maradt.

Hoffmann a nyolcvanas évektõl a Brémai, majd a Bochumi Táncszínház 
élén együttessel dolgozott. Egyfelvonásosaiban mindennapi mozgások – séta, 
futás, fekvés, ütközés, álldogálás, ücsörgés – alig stilizált közegébõl indult 
ki, s a lecsupaszított, de többnyire mozdítható tárgyakkal – székek, asztalok 
vagy az elõadók hátára erõsített tükrös szekrénykék – berendezett színpadon 
hol nyomasztó, hol ironikus képekben bontotta ki látomásait a feloldhatat
lan magányról, a család deformációjáról és széthullásáról, a szorongásokról 
és a néha felcsillanó reményrõl. Mûvei többségéhez, mint az 1980 és 1984 
között komponált Várakozás (Erwartung), Pierrot Lunaire, Dido és Aeneas, 
meglévõ zenemûveket választott, bár néha, mint az egész estés Gyomkert 
(Unkrautgarten) esetében élt a zenei montázs lehetõségével is. Egyfelvonáso- 
sainak szerkezete azonban mindig egymástól független zárt egységekbõl állt, 
amelyek egymásutánja mégiscsak egy folyamat érzését keltette a nézõben, 
hiszen még a legellentétesebb hangulatú és szcenikájú jelenetek is egymásra 
és a mûvet átható központi eszmére vonatkoztak.

Susanne Linke (1944-) pályájára Wigman hatott legerõsebben, hiszen 
mielõtt a hat éves koráig néma Linke 1967-ben bekerült volna a Folkwang 
Iskolába, Wigman növendéke volt. Ha Wigmant nem is, de a szólók hagyo
mányát a világháború után is tovább éltetõ Dore Hoyert még látta táncolni, 
így e két nagy kifejezõ táncos-pedagógus egyéniség jelölte ki azt az irányt, 
amelyen Linke 1981-tõl komponált szólóival elindult. A táncosnõ személyes 



érzések, tapasztalatok, gondolatok közléseként fogta fel a szóló formát. Tán
cait, amelyek hangulata jobbára melankolikus, de soha nem tragikus volt, 
több nyire a banalitás, a mindennapiság uralta. 1980 és 1982 közötti fõbb mû- 
veiben, a Fürdõkádban (Im Bade wannen) például egy WC-csésze és egy kád 
megszabta intim térben ábrázolta a magány, a legegyszerûbb tárgyakkal ví
vott kilátástalan küzdelem sivárságát. A nem lehetünk mindnyájan csak hattyúk 
(Wir können nicht alle nur Schwäne sein) címû szólójában a nõi és férfi ruháktól 
szabadulni képtelen menyasszony alakjában drámai intenzitással vizsgálta a 
nõi szerep kényszereinek béklyóit.

Horváth Krisztina (1947-) pályája, aki a nyolcvanas évek német tánc
színházának egyik vezetõ alakja lett, nem az esseni iskolából, hanem a Pé
csi Balettbõl indult. Amikor Horváth elhagyta Magyarországot – akárcsak 
korábban Imre –, a Tanz-Forum Köln együtteséhez szerzõdött. Ahhoz a 
társulathoz, amely egyesíteni kívánta az akadémikus balettet és a modern 
tánc-tradíciót, miközben a hangsúlyt a mûvészeti innovációra helyezte, hi
szen a közeg, a város Nyári Táncakadémiája és Koreográfi ai Versenyei is 
a jövõ lehetséges irányait és alkotóit ösztönözték. Horváth nyolc évig tán
colt az együttesnél, majd 1981-tõl jelentkezett elõbb Osnabrückben, majd 
Freiburgban, végül Kasselben saját koreográfi ákkal, amelyekben sikerült 
sajátosan ötvöznie a magával hozott és belsõvé lett igényt a narrativitásra, 
valamint a német kifejezõ tánc hagyományos és a táncszínház újabb ered
ményeit. Horváth monumentális – általában három órás –, látványos és ha
tásos képekkel teli produkciókat állított színre, amelyekben a tánc csupán 
egyike lehetett a kifejezõ eszközöknek. Színpadát nem az akciók, hanem a 
látvány uralta, a teret beborító hatalmas anyagok (Rómeó és Júlia) vagy a 
repülés legváltozatosabb eszközei (Papierfl ieger, Papierfl ügel – Papírrepülõ, 
papírszárny).

E három koreográfusnõ pályáját a kilencvenes években újraegyesült Né
metország takarékossági intézkedései sorban ellehetetlenítették, hiszen ettõl 
kezdve radikálisan csökkent a vidéki színházakban mûködõ együttesek száma, 
így sorra szûntek meg a kisebb táncszínházi (és balett)együttesek. Egyedül a 
kimagasló nemzetközi elismertséget szerzõ Pina Bausch (1940-) pályafutása 
töretlen, aki ugyan sok szálon kötõdött a Tanztheater többi képviselõjéhez, 
alkotói munkássága, az általa 1980-tól kialakított új színházi forma azonban 
olyan radikálisan eltér pályatársaitól, hogy – mint Cunningham és az ame
rikai neoavantgárdok – új fejezetet nyitott a tánc XX. századi történetében. 
Ezért sem túlzott Esterházy Péter, amikor azt írta: „Nem az a kérdés, mi a 
tánc – noha állandóan ezt kérdezi: ez mért tánc?, ez miért nem tánc –, végül 
is ez õt nem érdekli, õ nem koreográfus. Minden tánc, és a kérdés ez, mi a 
minden?, ez érdekli õt. Bausch óta mást jelent ez a szó: táncolni. Tulajdon-



képpen a Dudennek ezt jeleznie kéne: v. B., n. B., vor Bausch, nach Bausch, 
elõtt, után.”7

Bausch kiforrott mûvei korszakhatárt jeleznek, mert olyan módon lépték 
át az eltérõ módon, de mégiscsak kódként értelmezett tánc és a mindennapi 
gesztusok, mozgások, valamint a komplexitásában is autonóm színpadi tánc 
és a szövegre koncentráló színház határait, hogy egyben értelmetlenné tették 
e megkülönböztetést.

Bausch is a Folkwang Iskola növendéke volt, majd a Juilliard ösztöndíjasa
ként – még a Judson-nemzedék jelentkezése elõtt – két évet töltött New York
ban, ahol kapcsolatba került Tudor, Limón, majd Taylor munkáival. 1962 és 
1973 között az esseni iskola mûhelye biztosította a hátterét elsõ alkotói kísér
leteinek, amelyekben jobbára a tanultakból építkezett, a német és az amerikai 
modern tánc elemeit variálta. 1969-ben Az idõ viharában (Im Wind der Zeit) 
címû koreográfi ája elsõ díjat nyert a Kölni Koreográfi ai Versenyen, s ettõl 
kezdve több helyre is meghívták egy-egy új mû megalkotására.

1973-ban szerzõdött a Wuppertali Operaház táncegyüttese élére, s korai 
mûvei kétirányú útkeresésrõl tanúskodnak. Egyrészt még folytathatónak és 
egyben újraalkothatónak látta a modern tánc hagyományt, másrészt egyre 
inkább elégtelennek érezte a már létezõ, a hagyománytól örökölt színházi és 
táncformákat azoknak az érzéseknek, gondolatoknak és tapasztalatoknak a 
kifejezésére, amelyek õt érdekelték. „Valamit el akartam mondani – idézte fel 
az útkeresés éveit –, és elkezdtem eszközök után kutatni, hogy mivel is lehet
ne elmondani. És ezek az eszközök felbukkantak, maguktól.”8

Bausch már ezekben az elsõ mûveiben is saját nyomasztó élményeit, az 
õt körülvevõ világból leszûrt dermesztõ tapasztalatait akarta megfogalmazni 
és kimondani. Korai táncoperái közül az Orfeusz és Euridikében (1975) a 
magány és a várakozás alig elviselhetõ fájdalmát zsolozsmázták táncosnõi a 
fõként lendülõ karokra és hajladozó felsõtestre szûkített mozgásokkal. A Ta
vaszi áldozatban (1975) Bausch mintegy összefoglalta mindazt az erõteljes, 
expresszív és az egész tér birtokba vételének lendületét adó tánckincset, 
amely az európai modern táncból átörökíthetõ volt. Bausch-t nem érdekelte a 
mû archaikus-rituális rétege, õ a nõi léttapasztalat nyers és szépítetlen kiált
ványát alkotta meg. Nála a kiválasztott egy „akárki” lett, akit a véletlen jelöl 
ki sorstársai közül, hogy vállalja a nõkre kiszabott szerepet. Bausch tétován 
tébláboló nõkbõl és agresszív hímekbõl álló két csapata egy barna, a tõzegre 
emlékeztetõ anyaggal felszórt színpadon járta végig a beavatás, mint egyfajta 
megkerülhetetlen sors közös és egyáltalán nem felemelõ útját, amelynek so
rán az egyre inkább ziháló és izzadó testekre tapadó sötét anyag is a közeg 
mocskát, a levakarhatatlan szennyet érzékeltette. A táncosok, különösen a 
táncosnõk kiválasztásában Bausch már ekkor sem törekedett a táncszínpa- 



dokon elfogadott arányos és karcsú alkatok felsorakoztatására, mert „valódi” 
emberek szorongató félelmeit, brutális összecsapásait akarta megmutatni, 
amihez nem „szép” testekre volt szüksége, hanem összetéveszthetetlen sze
mélyiségekre.

Az Orfeusz és a Sacre végigkomponáltságával és homogén mozgásvilágával 
szemben Bausch már 1970 és 1975 között igyekezett kilépni az általa birto
kolt tradíció keretei közül: A semmi után (Nachnull) a modern tánc jellegzetes 
motívumait fordította át torz és kifacsart pózok sorozatává, míg a Feladatok 
táncosoknak (Aktionen für Tänzer) a balett elemeit karikírozta és vegyítette 
egyáltalán nem táncszerû mozgásokkal. Az Átejtelek (Ich bring Dich um die 
Ecke) és A hét fõbûn a revü-mûfaj felfedezését jelentette Bausch számára: a 
zárt számok kínálta laza szerkezetet; a dalok, szövegek és táncok keveredését; 
azt, hogy a táncos is dalra fakadhat és az énekes is rophatja; hogy elfogadot
tak a szerepcserék; hogy trivialitás és poézis váltja egymást.

Bausch a személyes hang megalkotásának, a kifejezési eszköztár kialakí
tásának e kísérleti szakaszában két olyan mûvet alkotott, amelyben tánc már 
alig, beszéd még nem szerepelt, viszont megjelentek olyan kompozíciós ele
mek, amelyek késõbbi mûveiben is fontossá váltak. E mûvekben már nem 
egyetlen végigkomponált zene hangzott fel, hanem csendek és ismétlések 
szabdalták szét a színpadi idõt strukturáló zenei réteget. Egyfajta dramatur
giai ív felfedezhetõ ugyan bennük, de inkább a mellérendelés szervezi egy be 
a jeleneteket, amelyek sorában nagyon sokszor szinte kényszeresen ismét- 
lõdnek egyes epizódok. A Blaubart (Bartók Béla Kékszakállú herceg vára címû 
mûvének magnófelvételét hallgatva) címû 1977-es egyfelvonásosban Bausch 
hosszan tartó csendekkel és gyakori visszajátszásokkal törte szét a zene egy
ségét, hogy az egyre ismétlõdõ jelenet töredékekben feltárhassa férfi és nõ 
kibírhatatlan és illúzióktól mentes egymásrautaltságát, a vonzódások és ta
szítások nyomasztó hálóját. Az 1978-as Café Müller helyszíne is ugyanolyan 
lepusztult se kint, se bent tér volt, mint amilyenben a Kékszakállú szereplõi 
próbáltak szeretetet, vagy legalább egy apró gesztust kicsikarni maguknak. 
E kopott kávéház olyan találka és szórakozóhelyet mutatott, ahol senki nem 
szórakozik, és a találkozások is félbemaradnak vagy balul sikerülnek. A hat 
vendég közül két nõ egyazon személyiség fi atalabb és idõsebb énjeként vakon, 
azaz mindvégig behunyt szemmel és kitárt, elõrenyújtott karral imbolyogott 
át az epizódokon. A fi atalabb, aki a szék és asztalrengetegben tétova lassú
sággal botorkált egy férfi felé, megpróbálta belevetni magát a legreménytele
nebb és legmegalázóbb kapcsolatokba, míg idõsebb énje – a fi gurát Bausch 
önmagára osztotta – vagy bénultan hevert a falak tövében, vagy a magány 
testáriáit járta Purcell operáinak idõnként felcsendülõ részleteire. Rajta kívül 
már jóformán senki nem „táncolt”, az akciók mindennapi mozgásokból – to- 



porgás kopogó hangú, magas sarkú cipõben; felborult székek rendbe rakása; 
ki- és befutkosás, üldögélés az asztal mellett – épültek fel.

Ebben a kodifi kált mozgásokat elutasító közegben Bausch elõször használt 
hosszas ismétléseket. Ezekben azonban soha nem a szerkezet egyszerûsége, 
rafi náltsága vagy bonyolultsága, hanem szimbolikus tartalma kapott hang
súlyt. Ilyen volt például az a hosszú csók, amelyhez csatlakozott egy harma
dik, meglehetõsen agresszív alak, aki az összeforrt pár pozitúráját, mint két 
bábfi gurát, egyre átrendezte, a karjukat, a csípõjüket, a fejüket az õ tetszése 
szerint állította be. A pár pedig egyre gyorsuló tempóban ölelkezett, csó
kolta meg egymást, hullott a lány a férfi karjába, majd kifordult a földre, s 
innen vetette magát ismét az ölelésbe végeláthatatlanul, még akkor is, amikor 
a manipulátor már rég eltávozott. Bausch másik erõteljes hatású szériája egy 
diagonál-sorozat volt, amelynek elején a férfi nek háttal álló nõt a férfi gyen
géden átölelve maga elõtt átemelte. Egy félfordulat után a nõ emelte ugyanígy 
maga elé a férfi t, és a lassú, harmonikus diagonál végén eljutottak egészen 
a falig, ám ez nem akasztotta meg a mozgásukat, hanem deformálta, hiszen 
a beszûkült térben eleinte a karjuk, majd az egész testük rendre a falba csa
pódott.

A hetvenes évek végére nyilvánvalóvá vált, hogy Bausch-t valójában egyet
len tárgy érdekli: az ember magányossága, társtalansága, kiszolgáltatottsága, 
amihez a kommunikáció kilátástalansága és a társadalmi szerepek dermesztõ 
kiüresedettsége járult. Mindennapi tapasztalatainak, rossz közérzetének ki
fejezéséhez Bausch egyre kevésbé tartotta elégségesnek a testet végül is min
den formájában stilizáló táncot, ezért egyre újabb, fõként színházi eszközöket 
próbált ki. 1977-ben, a Gyere, táncolj velem (Komm, tanz mit mir) kaotikus 
jeleneteit szövegek – fõként gyerekmondókák, a nõ betörését célzó felszólí
tó mondatok vagy hisztérikus kiborulások – és szcenikai elemek gördítették 
elõre, míg a táncok csupán áthidalták a sunyi agresszióval teli epizódokat.

A Kontakthof (1978) a társasági viselkedésformák nevetséges és szánal
mas sztereotípiáit leplezte le, az üres bókokat, a körmök fényesítését, a fogak 
villogtatását, az új ruhák körbehordozását, a hajtókák zavart babrálását, az 
arcok összerendezését – de nem stilizált módon, hanem üres bókokkal, a fo
gak villogtatásával, az új ruhák megmutatásával, ahogyan az egyébként az 
elõadás alatt vagy után a büfékben vagy a ruhatárakban is zajlott. Vagyis 
Bausch az õt körülvevõ meglehetõsen hazug és brutális világot egyre nyer
sebben, a szépítés és stilizálás áttétele nélkül ábrázolta, ezért mûvei megosz
tották a közönségét. Az egyik tábor a darabok társadalomkritikai éle miatt 
nagyra értékelte a társulat kísérleteit, míg a másik oldal, amelyik a tánctól 
szép testek szépen formált mozgását, a színháztól szórakozást és illúziót várt, 
hevesen elutasította Bausch mûveit. Az a folyamat pedig, amelynek során 



Bausch egyre nyilvánvalóbban nem csupán áthágta, hanem semmissé tette 
tánc és színház konvencionális határait, egyelõre ugyancsak zavart keltett a 
befogadókban, hiszen fõként azt érzékelték, mennyire „nem tánc”, amit e 
táncegyüttes elõad. Bausch szerint azonban

[m]egpróbálok táncolni. Abban reménykedem, hogy új utakat találok a mozgás
sal kapcsolatban. Nem dolgozhatom tovább az eddigi úton. Ez ismétlés lenne. 
[…] Hogy mikor nevezhetõ valami táncnak, az voltaképpen a tudatossággal függ 
össze, a test tudatosságával, azzal, ahogy a dolgokat megformáljuk. Nem kell, 
hogy valamiféle esztétikus forma legyen, lehet más is, és attól még táncnak ne- 
vezhetjük.9

Bausch ugyanis valóban nem tagadni akart, hanem megszólalni az általa 
legjobban ismert testek nyelvén, mert a szó, a beszéd szerinte elvesztette az 
esélyét arra, hogy a leglényegesebb, legmélyebb tapasztalatokat és élménye
ket közölni tudja.

Az új színházi nyelv, amelynek megteremtésével kísérletezett, a test médi
umán keresztül szólalt meg ugyan, de nem a táncén. E színházi nyelv elemei 
1980-tól rendezõdtek olyan szerkezetté, amelyen alapvetõen azóta sem vál
toztatott. E kompozíciós módszer leglényegesebb eleme, hogy Bausch – és 
állandó dramaturgja, Raimund Hoghe – kerüli a történetre, linearitásra vagy 
homogén egységre való törekvést. Eleinte több mint négy órás, a nyolcvanas 
évek végétõl viszont két órásra rövidített munkáikban ezért olyan epizódok 
gazdag sora jelent meg, amelyek nem kapcsolódtak egymáshoz: nem folytat
ták, bontották ki, építették tovább vagy értelmezték egymást. A gazdagon 
burjánzó, hol tragikus, hol szatirikus, gyakran brutális és provokatív, néha 
poétikus vagy melankolikus, de soha nem szentimentális töredékekben mo
nológok, etûdök, kisebb vagy nagyobb létszámú csoportjelenetek követték 
egymást, miközben az átkötéseket általában a legócskább és legelcsépeltebb 
társastáncok közös vonulásokká szervezett „betétei” szolgálták.

Bausch munkamódszere az improvizáción alapult, de ezek nem táncos 
rögtönzések, hanem színészi helyzetgyakorlatok voltak. Darabjai – amelyeket 
gyakran még a premiert követõen is Ein Stück von Pina Bausch címen, azaz 
Bausch darabjaként játszottak, hiszen a címadásra általában utólag kerül sor 
– úgy készültek, hogy Bausch egy-egy általa feltett kérdés vagy téma körül
járására vállalkozott a táncosaival. E kérdések többnyire a gyermekkorra, a 
családi élményekre, a kedvenc tárgyakra és ételekre, a táncos tapasztalatokra, 
az öngyilkossági kísérletekre, személyes vágyakra és kudarcokra vonatkoztak. 
A különbözõ kulturális és nyelvi hátterû táncos-színészek egyéni élmény
anyagából, intim válaszaiból és ötleteibõl összeálló darabokban – 1980, Valcer 



(1980), Szegfûk (Nelken, 1983), Viktor (1986) – archetipikus élmények, hely
zetek és fi gurák születtek a színpadon: rettegések és vágyak, gyûlölet és szen
vedés; örök vesztesek meg agresszorok és nagy manipulátorok; a szerelemmel 
zsarolók és szerelemre vágyódók; magukba zárkózottak és magukat kitaka
rók; nárcisztikusak és mániákusok, valamint az alá- és fölérendeltség, a ki
szolgáltatottság szinte teljes panorámája.

Bausch alkotótársai, a táncosok nem csupán személyes tapasztalataikat 
adták a darabokhoz, hanem az általuk „hozott”, és néha négy-öt nyelven fel
hangzó szövegeket is, hiszen Bausch soha nem használt irodalmi alapanyagot. 
Ehhez járult még az a példa nélküli személyes-emberi minõség, ahogyan ezek 
a táncosok önmagukat egyfajta közvetlenséggel átadták a daraboknak, hiszen 
Bausch-nál a szerep, a fi gura alig választható le a táncosok egyéniségérõl, 
és a – nyeszlett vagy szétfolyó, fi atal vagy megereszkedett, telt vagy aszott, 
formátlan vagy ragyogóan kidolgozott – test hordozta karakterrõl. Bausch 
ugyanis a tánc mibenlétének újragondolásával együtt kétségbe vonta a tán
cos milyenségérõl kialakult sémát is. „Én embereket keresek – állította –, 
akik tudnak táncolni is. Vannak született táncosok, csodálatos képességek
kel, akik soha nem tanultak technikát. Mindenki lehet táncos, aki még a szó 
fi zikai és lelki értelmében nem keményedett meg.”10 Együttesének táncosai 
ezért rugalmasak, kreatívak és mindenekelõtt dermesztõen õszinték. Vállalják 
önmagukat, hibáikat, sérüléseiket, korlátaikat, szánalmasságukat és nevetsé
gességüket, így nem is kérdéses, szépek-e egyáltalán. Hiszen nem ideálissá 
gyötört testek, hanem gyötrõdõ emberek, akik nézõikhez hasonlóan a banális 
mindennapok és örökké ismétlõdõ élethelyzetek keretei között léteznek.

Bausch munkamódszere a kilencvenes évektõl új elemmel bõvült. Ettõl 
kezdve ugyanis helyspecifi kus (site-specifi c) elõadásokat komponált, amelyek 
inspirációját egy-egy – Bausch és együttese számára egyaránt – új helyszín, 
ismeretlen kulturális közeg adta. Ehhez a társulat hetekre átköltözött a vi
lág különbözõ tájaira, és az ott magukba szívott élmények, benyomások és 
tapasztalatok adták aztán a közös improvizációk alapját. E darabok sorát a 
három éves alkotói szünet után bemutatott Palermo, Palermo (1989) nyitot
ta, amelyet aztán 1997-ben hongkongi (Die Fensterputzer – Az ablakmosó), 
2001-ben egy portugáliai (Masucra fago – Tüzes mazurka), 2003-ban pedig 
az Isztambulban színre vitt Nefés követett. Bausch és együttese magyaror
szági élményeibõl született a Zöld föld (2000), amely a többi hely-specifi kus 
mûhöz hasonlóan azt támasztotta alá, hogy az új tapasztalatok színezték, de 
nem módosították Bausch világképét, táncszínházi felfogását. És azt a kom- 
pozíciós módszerét sem, ami a koreografálástól egyre inkább a rendezés, a 
mûhelymunka során született elemek kiválogatása, majd a rögzített jelenetek 
összeszerkesztése felé mozdult.



A japán butoh: 
a Sankai Juku és Ohno Kazuo

Ha Bausch a test társadalmi tapasztalatainak mélyrétegeit tárta fel, akkor a 
hetvenes évek végén Párizsban bemutatkozó butoh a test antropológiai tapasz
talatainak egyszerre fi zikai és teátrális lenyomataként robbant be az európai 
táncéletbe. A butoh ekkor már két évtizedes múlttal rendelkezett Japánban, 
ám saját kulturális környezetében sosem tudott kitörni a marginalitásból. 
Európában viszont, különösen Franciaországban, rendkívül erõs hatást gya
korolt a nyolcvanas évek táncmûvészetére.

A butoh megszületése Japánban annak a generációnak a mûvészeti tevé
kenységéhez köthetõ, amelyik az ötvenes és hatvanas évek fordulóján egy
szerre fordult szembe az Amerikai Egyesült Államokból beáramló életmód
dal, valamint a saját hagyományaiba dermedt japán kultúrával, miközben 
éppen befogadta Artaud, Bataille és De Sade gondolatait, akiknek fõ mûvei 
ekkor jelentek meg elõször fordításban. A színházi lázadás elsõ hulláma mö
gött kitapintható az európai modern tánc hatása is, hiszen Eguchi Takaya 
Wigman tanítványa volt, s a butoh elsõ nemzedékének legnagyobbjai mind
nyájan az õ iskolájába jártak.

A hagyományos színházi formák elutasítását elõször fõként a képzõmûvészet, 
a tánc és a színház határát átlépõ vad happeningek jelentették. Ezek egye
nes folytatása volt Hijikata Tatsumi (1928-1986) botrányba fulladt bemu
tatója 1959-ben, a Fiatal Táncosok Tokiói Fesztiválján. A Mishima Yukio 
regényének ihletésére született Tiltott színek (Kinjiki) ugyanis szodomikus, 
homoerotikus és szadista akciókat mutatott be két férfi és egy, a színen lemé
szárolt kakas „szereplésével”, zene és bármiféle stilizált, esztétikus mozdulat 
nélkül. Az olyan társadalmi tabuk, mint a szexualitás és az agresszió elleni 
lázadást képviselõ elõadás és alkotója védelméhez ekkor még Mishima hatá
rozott kiállása kellett, ám az ezzel a mûvel megszületõ butoh a hatvanas évek 
japán színházi avantgárdjának fontos irányzatává vált. Hijikata mûhelyében 
– aki ekkor Genet, De Sade és Lautrémont mûveit vitte színre – született 
meg a butoh-elõadások minden formai összetevõje: a jellegzetes befelé fordu
ló lábfej, a testsúly ejtése az alsó lábszárba, a szinte mezítelen, fehérre festett 
test, a jobbára görcsös, deformált mozdulatok, a szemek üveges, sehová sem 
irányuló tekintete és a mozgások radikális lassúsága.

A butoh-t Európában Hijikata tanítványai és követõi, Murobushi Ko, 
Ikeda Carlotta, Ohno Kazuo, Tanaka Min és Amagatsu Ushio vitték si
kerre. Az irányzat lényegét eltérõen határozták meg: Hijikata szerint a butoh 
„nem más, mint leereszkedni a saját testünkbe. Életünket átjárva a létezés 
gyö ke reit, magát a létezést kell eltáncolni. Nem önmagunkat.”11 Murobushi



szerint a butoh „el akart jutni az esztétikai és szociális rétegek alá rejtett test 
mélységeibe”,12 míg Amagatsu úgy látta, „a butoh egy eljárás, melynek lé
nyege, hogy a testeken keresztül visszatérjünk a létezés eredetéhez, a tudat 
elõtti idõkhöz.”13. Bár eltérõen fogalmazták meg saját álláspontjukat, a butoh 
elõadások zöme hasonló metafi zikai élményekkel foglalkozott. Abban is 
mindnyájan egyetértettek, hogy a butoh nem valamiféle új tánctechnika, bár 
a butoh-táncosok képzésében a balett, a modern tánc és a relaxációs gyakor
latok egyaránt helyet kaptak. A hangsúlyt különösen az utóbbira helyezték, 
hogy az elõadói fi gyelem befelé, a mozgások folyamatára irányuljon, „hogy 
mindig érzékeljék a saját testük és a gravitáció közötti kapcsolatot, és állan
dóan fi gyeljék e kapcsolat változásait.”14 Ez a rendkívüli koncentráció hozta 
aztán létre azt a szuggesztív jelenlétet, amelyben az elõadók teste mintegy 
„színültig telve folyadékkal, mint egy csésze, mely már egy cseppet sem tud 
magába fogadni.”15

Az irányzat legjelentõsebb európai fi gurája az elsõ bemutatkozás sikere 
nyomán Párizsba áttelepült Amagatsu lett, aki varázslatos és rejtélyes tánc
színházi formát teremtett az ankoku butoh-ból, a sötétség – vagy máskép
pen az üresség – táncából. Együttese, a Sankai Juku (A hegy és a tenger 
mûhelye), amely 1975-ben alakult Tokióban, olyan produkciókkal robbant 
be 1980-tól az európai táncéletbe, amelyek Hijikata radikalizmusát vegyítet
ték az európai teatralitással. Amagatsu csupa férfi akra komponált darabjai
ban a testek fi zikai energiáinak áramlása természetes anyagok – homok, víz, 
tûz – övezte üres terekben zajlott. A meghatározható tér- és idõkeretek kö
zül kiemelt, szoborszerû, kopaszra nyírt, hófehérre festett alakok végtelenül 
lassú, minimális elmozdulásokra redukált, az állandóság és folyamatosság 
érzését árasztó mozgása, egészen újszerû fi gyelmet követelt a befogadótól. 
A butoh-elõadásokon ugyanis – amelyek ugyan néha tobzódtak a látványos 
képekben – a külsõ, könnyen felfogható akciók helyett a történések nem az 
elmozdulások, hanem a belsõ feszültségek alig érzékelhetõ szintjén zajlot
tak. Az együttes gyönyörûen bevilágított, jobbára repetitív zenékre zajló 
elõadásai – mint a Kinkan Shonen, a Jomon Sho, Unetsu, Hiyomeki és a Yuragi – 
a rítusok emelkedett és enigmatikus légkörét sugallták, s bár tempójukban 
alkalmazkodtak az európai színházi elvárásokhoz, mégis megõrizték az eu
rópaitól idegen táncfelfogás és színházi nyelv emlékeit.

A másik, jobbára szólókkal jeleskedõ butoh-táncos, aki ugyancsak fõként 
a hazáján kívül vívott ki magának elismerést, Ohno (1906-) volt, aki fi atal 
testnevelõ tanárként, gimnasztikai ismereteinek kiszélesítése közben ismer
kedett meg a harmincas években Eguchi révén a német expresszionista 
tánccal. A negyvenes évek végén – miután hét évig katona volt – modern 
tánc-es te ket adott, majd csatlakozott Hijikata kísérleteihez. Így részt vett az 



elsõ ankoku butoh együttes, a Dairakudakan Csoport összes jelentõs szín
házi elõadásában (Õsi és isteni prostituáltak, Fájdalmas testamentum, A her- 
mafroditák titkos szertartásai, Genet, A test lázadása) és happeningeken is. 
Szólókarrierje 71 éves korában kezdõdött, amikor megalkotta egy spanyol 
fl amenco táncosnõ 1929-es tokiói fellépésének emléke nyomán a Hódolat La 
Argentinának (La Argentina Sho) címû mûvét. Ohno ezzel a szólójával azt az 
összetéveszthetetlen fi gurát is megteremtette, amely aztán az összes többi 
szólódarabjában visszatért. „Fehérre festett arc, reszketõ kézzel felvitt máz a 
szempillákon, élénkvörösre festett ajkak, ívelt szemöldök: a maszk […] Ohno 
második arcává vált. […] Semmi köze ennek a transzveszticizmushoz vagy az 
Onnagata tradíciójához (a japán kabuki színház nõábrázolásához). […] Ohno 
a világegyetem nõi és férfi aspektusát személyesíti meg.”16

Ohno szólói, amelyek központi tárgya a halál és a megsemmisüléssel szem- 
beszegülõ élet, alakjai pedig a múlt elporladt fi gurái, ugyanúgy személ yes 
és expresszív kinyilatkoztatások voltak, mint valaha Wigman szólói. Ohno 
felfogásában ugyanis „a butoh az árnyak tánca, melyben a szellemek felö ltik 
régi kosztümjeiket. Megélednek az elporladt ruhák, visszafelé utazunk az 
idõben. A foszlott ruhák újra mozognak. De ez csak a látszat. Valójában az 
örök szellem keríti hatalmába a testemet, belém bújik, és a tagjaimmal táncol. 
Az örök szellemárny táncol egy régi kosztümben – aki én vagyok.”17

Ohno elõadásaiban azonban nem csupán a butoh sötét oldala jelent meg, 
mert mûveiben a halálról és az elmúlásról a megbékélés gesztusával, sõt, néha 
humorral és öniróniától sem mentesen tudott szólni. A holt tenger (Shikai) 
címû 1980-as elõadásának epizódjaiban például – amelyben színpadra lépett 
a fi a, Ohno Yoshito is, ám a két elõadó között soha nem alakult ki semmiféle 
fi zikai kontaktus – Ohno

nõi ruhát húz azért is, hogy még esendõbb, még ripacskodóbb legyen a játék. Így 
még jobban sebezhetõ és nevetni való a foszladozó fi gura. Bolondozik az öreg, 
bolondját járatja a halállal… […] A vén csont jön vissza zöld nõi ruhában. A fe
jén elszáradt ágakból font mulatságos fejfedõ. Ohno egy molyrágta primadonnát 
alakít. Hullik a fûrészpor a lábából, olyan vén, mint az országút; mégsem akar 
lemenni a színrõl. Összeaszott, öreg szája mosolyra húzódik és lecövekel a füg
göny mellett. Csak még egy utolsó meghajlást…! Chopin mazurkájára rezegnek 
az ágak a hölgy fején. Nagyon mulatságos, de a hölgy nem akar kimenni. Nem 
és nem! […] attól a naptól öreg a táncos, mikor jelenléte szánakozást ébreszt a 
nézõben. Azon a napon le kell jönni a deszkákról. Kazuo Ohno nem volt szánal
mas – de esendõ annál inkább.338



A 74 éves Ohno bemutatkozása Franciaországban, az örökké fi atal, ru
galmas és esztétikus testek uralta balettmûvészet eredeti otthonában, való
di sokkot okozott, mert végérvényesen megkérdõjelezte a tánc és a fi atalság 
összetartozását, a tánc hozzátapadását a kimagasló fi zikai teljesítményhez, 
miközben Ohno kapcsolódása a butoh eredeti céljaihoz és elõadásmódjához 
elhomályosult.

Az angol fizikai színház: a DV8

Az angol táncéletben a hetvenes évektõl egymás mellett virágzott a balett 
és a modern tánc (bár utóbbi alatt valójában a cross-over és a táncszínházi 
irányzatokat értették). Ekkor már mindkettõ oly mélyen, és együttesei, isko
lái révén oly sok szállal ágyazódott bele a kulturális életbe, hogy a kísérleti 
mozgalmak megindulását éppen az intézményesüléssel szembeni, függet
lenségi igény ösztönözte. A saját útjukat keresõk zöme a Londoni Kortárs 
Tánc Iskolában (LSCD) szerezte szakmai ismereteit, s ez fõként a Graham 
technikát és a kifejezésre, az érzelmek közvetítésére való törekvést jelentette. 
A fi atal táncosok azonban rövidebb-hosszabb amerikai tanulmányútjaik al
kalmával megismerkedtek Cunningham- és a Judson-csoport felfogásával is, 
és ezek hatására õk is kísérletezni kezdtek a tánc és a mozdulat összetevõivel. 
A Richard Alston (és Karczag Éva) vezette Strider nevû csoport 1972-ben 
alakult. Tevékenységük középpontjában részben a súly elengedésével foglal
kozó release-technika, részben a mindennapi mozdulatok vizsgálata állt, va
lamint az improvizáció és a mûhelymunka. Alston (1949-) ezek után ment 
csak Cunningham iskolájába (Karczag pedig a Brown-társulatba), hogy az
tán onnan 1977-ben hazatérve, s felvértezve új ismeretekkel, elõbb egy füg
getlen együttest alapítson, majd átvegye a Rambert-társulat, 1995-tõl pedig 
a Kortárs Tánc Központ vezetését a The Place-ben.

A hetvenes évek másik kísérleti csoportja, az X6 Collective tagjai nem 
mûvek alkotására, elõadások bemutatására vagy együttes alapítására tö
rekedtek, hanem a mozdulatok mikéntjének és hogyanjának vizsgálatára, 
mintegy a Judson tíz évvel korábbi kísérleteit folytatva. Az 1978-ban alapí
tott Dance Umbrella nevû nemzetközi táncfesztivál is az amerikai kísérle
ti irányzatok térnyerését eredményezte, mert eleinte itt is fõként a legújabb 
amerikai trendek jelentek meg: a tiszta és redukált mozdulatra koncentráló, 
a kifejezést kerülõ, minimalista mûvek. Ez ellen a társadalmi kérdéseket és 
mûvészi refl exiókat elkerülõ magatartás ellen lázadt az egyébként pszicho
lógus végzettségû és Ausztráliából áttelepült, s a tánccal szintén a LSCD- 
ban ismerkedõ Lloyd Newson (1957-), aki 1981-tõl az Extemporary Dance 



Theatre tagja volt. E fõként könnyedebb hangvételû táncmûvekkel turnézó 
együttes hagyományos esztétikája és hierarchiája ellenérzést váltott ki a való
ságos élettapasztalatok ábrázolására vágyó fi atal táncosból, aki ezért 1986-tól 
önálló mûvekkel jelentkezett, s egyben megalapította a DV8 nevû független 
társulatot.

Newson darabjai, amelyek közös és hosszas improvizációk alapján szület
tek, nem táncnyelvi, hanem elsõsorban társadalmi kérdéseket jártak körül: 
a férfi szerep kliséit, az agresszió, a kisebbségek és a homofóbia jelenségeit. 
S miután Newsont kizárólag a jelen valóságos kérdései, és az ezekre refl ek- 
táló mûvészi válaszok foglalkoztatták, nem is táncokat komponált, hanem 
elsõsorban a test nyelvére, kifejezési lehetõségeire építve színházi darabo
kat alkotott. Már 1986-os Az én nemem, a mi táncunk (My Sex, Our Dance) 
címû duettjétõl kezdve – amelyet Nigel Charnokkal adott elõ – provokatívan 
õszinte darabjait egy saját maga alkotta kifejezéssel fi zikai színháznak nevez
te el. Nála ugyanis a test és a mozdulat a drámai kifejezés primer hordozójá
vá vált, ezért darabjainak alaprétegét a mindennapi mozgások, a jellegzetes, 
karaktert ábrázoló gesztusok és viselkedések, valamint a kontakt-technika 
adta. Elsõ jelentõs darabjával – amelyet, mint aztán az összes többit, átdol
gozta fi lmre is – a táncszínpadokon is tabut jelentõ témát sértett, hiszen a 
Dead Dreams of Monochrome Man (1988) a gay-kultúra kisközösségében ját
szódott, ráadásul egy szadista gyilkos valós történetének ihletésére született. 
A szürreális képekben és szövegekben gazdag, narrativitást kerülõ darab 
megrázóan õszinte hangvétellel ábrázolta a gyengédség és brutalitás, a ki
szolgáltatottság és a dominancia végleteit.

Az Enter Achilles (1995) is férfi közösségbe vezetett: a sarki kocsmák, a kö
zös sörözések és meccs bámulások egyszerre játékos és agresszív világába. 
Mert a kirekesztés és durvaság itt is megjelent, hiszen a mû valójában a tár
sadalmilag elvárt (vagy épp elutasított) férfi as viselkedések kliséit vizsgálta 
nem kevés iróniával, megfricskázva a tömegkultúra olyan férfi hõsét, mint a 
Superman. A Bound to Please (1996) a táncszínpadok fi atal, szép és erõs, ide
ális testeivel állított szembe egy öreg, fonnyadt és törékeny testet, megtörve a 
táncossal kapcsolatos legerõsebb elvárást, a testi perfekciót.

Newson ezredvégi mûveit könnyedebb hangvétel, de azonos gondolkodás
mód jellemzi. A The Cost of Living-ben (2003) Newson jó tempóban válto
gatott humoros, harsány, groteszk vagy épp melankolikus hangulatú, szö
veges, énekes, cirkuszi és táncos jelenetekbõl rakta össze azt, amit Az élet 
árának tartott: a toleranciát, az iróniától sem mentes önrefl exiót, a költészetet 
és a tragikumot. De közben egyik legfontosabb korábbi témája, a normák
tól eltérõ másság felmutatása is megjelent: az elõadók között ugyanis helyet 
kapott egy csonkolt lábú férfi is. Newsonnál e fi gura nem mutogatni és egy- 



ben bámulni való különös tárgy, hanem ugyanolyan táncos, mint a többiek. 
Nemcsak részt vesz a különbözõ jelenetekben, hanem önálló és megrendítõ 
pas de deux-t ad elõ egy balerinával, amelyben a különösen nyúlánk, klasszi
kus képzettségû táncosnõ eleinte úgy támaszkodik a férfi re, ahogy a balett 
hagyományai megkívánják. Aztán a viszony lassan átfordul, és õ forgatja, 
támasztja, végül emeli a csonka, de robusztus testet, s így kettejük egymásra
utaltsága egyszerre sugall harmóniát, kölcsönösséget és fájdalmat. A Just for 
Show (2005) színre állítását a kortársi társadalom újabb jelenségei, a prozac- 
nemzedék pótszerekkel megtámogatott boldogság-akarása, a média- és a 
reklámipar vezérelte „személyiségek” uniformizáltsága ösztönözte. Newson 
persze ezúttal sem vezércikket vagy tanulmányt írt a megfelelési kényszerek 
miatt kialakuló frusztrációkról, látszat és valóság mérhetetlen távolságáról, 
hanem kimondottan látványos, szellemes és szórakoztató, egyben ironikusan 
leleplezõ színházat rendezett, amelyben a szó és a mozdulat, a virtualitás 
és a realitás éppen annyira egyenrangú, mint amennyire szétválaszthatatlan 
színész és táncos.

A balettmúlt átírása:

Mats Ek és Matthew Bourne

A nyolcvanas években, miközben Európa számtalan posztmodern együtte
sében a minimalizmus, valamint a közlés kerülése uralkodott, a nézõk egyik 
rétege számára a narratív balettek jelentették „a” táncmûvészetet. Ebben a 
táncot egészen eltérõen értelmezõ közegben ugyanekkor elindult egy gyö
keresen újfajta érdeklõdés a balett múltja iránt. Arra már korábban is volt 
példa, hogy a XX. század elejének egy-egy, a repertoárról rég lekerült mûvét 
– fõként Fokin egyfelvonásosait – átdolgozzák, de a XIX. század kanonizált 
mûvei továbbra is kikezdhetetlen múzeumi értékként ragyogtak a nagy nem
zeti együttesek repertoárján. Minden nagyobb társulat arra törekedett, hogy 
a múlt standard darabjai közül egyre többet birtokoljon. Így a nem túl szé
les alaprepertoárt – A szilfi d, Giselle, A hattyúk tava, Csipkerózsika, Diótörõ, 
Don Quijote – hol eredeti, hogy átigazított, jobbára megkurtított, „leporolt”, 
azaz a hosszadalmas mímes jeleneteket elhagyó, így részben átkoreografált 
változatokban játszották szerte a világon. Ekkortól azonban megkezdõdtek e 
tradíció újraírásának kísérletei, amelynek során elõször kérdõjelezõdött meg 
a koreográfi ai mûvek komplex homogenitásának eszménye. Az az eddig álta
lánosan elfogadott nézet, hogy egy táncmû olyan összetett alkotás, amelynek 
a zene, a látvány – ha van, akkor a szövegkönyv – és maga a koreográfi ai 
textúra egyenrangú és megmásíthatatlan, bár azért módosítható része, asze- 



rint, hogy az „eredetit” betanítók tudása, emléke, ízlése és tradíciója milyen 
eltéréseket enged meg és tesz lehetõvé. (Nem átértelmezésre, hanem átiga- 
zításra példa az azonos iskolából és együttesbõl jövõ Makarova és Nurejev 
szerkezetében és táncaiban eltérõ Bajadér változata a Royal Balett és a Párizsi 
Opera együttesénél.)

A balettmúlt variációkban élõ, de mégis eredetinek tartott ereklyéire elõször 
Mats Ek (1945-) tekintett egészen új nézõpontból. Ek, a svéd Cullberg Balett 
tagja, a hetvenes években a korszak fõ áramlatához kapcsolódva, elõtérbe he
lyezte a társadalmi-politikai tárgyakat és az alkotói elkötelezettséget. Olyan 
egyfelvonásosokat komponált, amelyek az erõszak, a diktatúra kérdéseivel 
foglalkoztak: a Soweto (1977) a dél-afrikai fajüldözés témáját dolgozta fel, az 
Antigone pedig az argentin diktatúra tetteit állította a középpontba. S miután 
édesanyja, a Jooss hatására a táncos pályát választó Birgit Cullberg együttese 
önmagát olyan modern társulatként defi niálta, ahol az akadémikus alapokat 
már az 1949-es megalakulástól kezdve a kifejezés, a drámai tartalom közlése 
érdekében szabadon keverték a különféle modern tánc technikákkal, az ele
inte színészi pályára készülõ Ek a táncszínház korabeli kifejezési lehetõségei 
felé fordult. A Bernarda Alba házában (1978) a hangot – az artikulálatlan 
üvöltést – társította a tánccal, gesztusokkal és arcjátékkal megkomponált 
táncdrámához. Bernarda szerepét pedig, hogy a férfi ak után sóvárgó lányo
kat a külvilágtól elzáró, s felettük vasakarattal uralkodó anya fi zikailag is 
domináns legyen, férfi táncosra osztotta. Ezt követõen elõször 1982-ben a 
Giselle, majd öt év múlva A hattyúk tava, 1996-ban pedig a Csipkerózsika 
újraírásába fogott, s ezzel elindította a romantikus-klasszikus balettirodalom 
– majd késõbb a Gyagilev-korszak fõmûveinek – újraértelmezését. Ek a ba
lettek szövegkönyveit és ehhez kapcsolódva a koreográfi ai textusokat teljesen 
átfogalmazta, miközben a balettekhez kapcsolódó zenéket (többnyire átszer
kesztve) megtartotta. De minden szempontból szabad inspirációs forrásként 
bánt a tradíció kínálta lehetõségekkel, amikor aktualizálni, s így a kortárs és 
fi atal közönség számára befogadhatóvá próbálta tenni e szinte archaikusan 
távolinak ítélt mûveket.

Ek átiratainak középpontjába mai, valóságos, pszichológiailag motivált 
emberi helyzetek kerültek: a Giselle szinte a gyengeelméjûségig naiv és ön
átadó hõsnõje a feltétlen rajongását viszonozni képtelen férfi hûtlenségébe 
zavarodott bele. A hattyúk tava Hercege egy domináns anya árnyékában 
kereste önazonosságát. A Csipkerózsika jómódú polgárleánya szülei életmin
tájától borzadva menekült a kábítószerek kínálta rövid boldogságba, majd 
miután egy rasszista és agresszív ifjú leterítette a számára alternatív életmó
dot kí náló Carabosse-t, Auróra „a seggfej és macsó Desirée kötelességtudó 
felesége lesz.”19 E maivá formált történetek elmondásához Ek hagyományos, 



lineáris jelenetezést használt, miközben igyekezett a tradíció divertissement- 
jainak zenéit is bevonni a dráma kibontásába azzal, hogy ezekre is a cselek
ményhez kapcsolódó epizódokat tervezett. Ahogyan dramaturgiája, lénye
gében a cross-overen nyugvó táncnyelve sem távoldott el a korban elfogadott 
megoldásoktól. Viszont elsõként kísérletezett a balett szépségideáljának le
rombolásával: a hattyúk nála – még a balettmûvészet ikonja, Odette is – ko
pasz, torz, csámpás, mezítlábas, androgün lényekként jelentek meg; a villik 
pedig egy zárt osztály testileg is deformált szerencsétlenjeiként keltek életre. 
Ek átirataiból egyáltalán nem hiányzott a groteszk látásmód és az irónia, s 
ez tette sikeressé Carmen (1994) balettjét is, amelyben a hatalmas szivart 
szívó, kihívó és erõszakos Carmen képviselte a férfi as határozottságot és cél
tudatosságot, a Torreádor pedig a nárcisztikus és maga kelletõ, de behódolni 
kész „prédát.”

A kilencvenes években, amikorra már egész Európán – Marintól Bozsikig, 
Neumeiertõl Preljocajig – végigsöpört az újraírások hulláma, Londonban 
Matthew Bourne (1960-) a magas és populáris kultúra elemeit és hatásme
chanizmusait játszatta egymásba, amikor független együttesével betört a 
londoni West Endre, a kommersz zenés színházak terepére. Bourne pályá
ja a Lábán Központban indult, ahová felnõttként iratkozott be. Itt szerzett 
táncnyelvi és kompozíciós tapasztalatait elõször egy független csoportban 
kamatoztatta. Már pályája kezdetén, 1988-ban a The Place-ben egy olyan 
– alsónadrágban elõadott – férfi négyessel jelentkezett (Spitfi re), amely egy
szerre gúnyolta ki s tette idézõjelbe a négy balerinára készült romantikus 
Grand pas de quatre-t, és a divatlapok fehérnemûben pózoló férfi modelljeit. 
Elsõ egész estés balettátdolgozását (1992) felkérésre készítette: ez a Diótörõ 
viktoriánus, álszenteskedõ árvaházba helyezett változata volt. Az ugyancsak 
romantikus A szilfi d (Highland Fling címen, 1994-ben) közege egy kortársi 
nyomornegyed lett, ahol a vízióikat a diszkó-drogok okozták. Átütõ sikert 
azonban elõször A hattyúk tava (1995) tánctörténeti idézetekkel, valamint az 
angol királyi család jelenére utaló ironikus referenciákkal teli balettjével ért 
el, amelyet saját együttese, az Adventures in Motion Pictures mutatott be, 
a Királyi Balett vezetõ táncosainak fõszereplésével. Bourne ugyanúgy va- 
rázstalanította a történetet, mint Ek, mert Rothbart nála sem démoni erejû, 
titokzatos fi gura volt, hanem a hercegi családhoz tartozó szeretõ, illetve int- 
rikus. S ahogy Ek, Bourne is anya-komplexussal indokolta a Herceg-fi gura 
gátlásosságát, alkalmatlanságát „normális” kapcsolatok teremtésére.

Ám Bourne még tovább lépett, amikor színpadán a vágy és az ábrándok 
tárgyainak, a szépséges, szabad és elérhetetlen hattyúk szerepét – köztük a 
romantikus balettirodalom esszenciáját magába sûrítõ Odette/Odiliáét is – 
férfi táncosokra osztotta. Ezzel Bourne nem csupán a balett-tradíció egyik 



toposzát fordította a visszájára, hanem arra a kortárs hullámra is refl ektált, 
amely a nyolcvanas évek óta – az egynemûek kapcsolatának nagy-britanni- 
ai dekriminalizálását követõen – sebezhetõ, de elfojtásokkal és agresszióval 
teli közösségként ábrázolta a homoszexuálisokat. Bourne azonban elkerülte a 
nemi identitás tematizálását, viszont sajátos, mert nem nõies lírát teremtett, 
amikor vadnak, de kecsesnek és szépnek láttatta a „hattyúkat”, olyan ideális 
férfi társadalomnak, ahova a boldogtalan halandó hiába is vágyakozik.

Bourne balettje – hiszen sokféle divatos témát helyezett könnyen meg- 
érthetõ, egyszerre érzéki és szellemes, szórakoztató és látványos közegbe – a 
kilencvenes évek legnagyobb közönségsikere volt. S ez jelezte azt a megválto
zott, „fogyasztói” közönségigényt is, amely a hagyományos magas tánckul
túra „termékeit” az évszázad végén már fõként a populáris kultúra külsõségei 
között fogadja el. (E baletthez hasonló népszerûséget csak az ugyanebben az 
évben jelentkezõ ír néptáncegyüttes ért el, a folklórt elsõként a rock-koncer
tek és a show-k hatáselemeivel vegyítõ Riverdance, amely aztán elindította a 
színpadi néptáncok új hullámát, a gyökereik ellenére is egyre egységesülõ 
etnoshow-k áradatát Törökországtól Magyarországon át egészen az ausztrál 
és izraeli sztepp- és dob-csapatokig.)

A francia új tánc

Megújulás az Operán belül:

Carolyn Carlson és Jacques Garnier

A francia tánckultúrában, amelyben a modern táncnak semmiféle hagyo
mánya nem volt, egészen a hetvenes évekig olyan erõvel érvényesült a balett
tradíció hatása, hogy ez lehetetlenné tett bármifajta komolyabb megújulást. 
A Párizsi Operaház falai közé – amely büszke volt a maga merev, évszázados 
belsõ hierarchiájára, miközben nem vett tudomást meglehetõsen alacsony 
szakmai színvonaláról – még Béjart-nak és Petit-nek sem sikerült betörnie. 
A modern tánc és a kísérleti irányzatok elsõ megjelenését pedig, az ötve
nes évektõl vendégszereplõ amerikai együtteseket, Franciaországban jeges 
közöny fogadta. Az 1968-as diáklázadásokat követõen azonban, amelynek 
során egy nemzedék elõször fordult szembe radikálisan a fennálló társadalmi 
értékek érvényességével, a táncélet is megbolydult, és hamarosan egy olyan 
új generáció lépett színre, amelynek tagjai megkérdõjelezték a balett egyed
uralmát.

1968 szelleme még az Opera patinás falai közé is behatolt, bár akik belülrõl 
próbáltak volna változtatni, hamarosan e falakon kívül találták magukat. Így 



járt Jacques Garnier (1941-1989) is, aki elõször részt vett a színház 1968- 
ban alakult Balett Stúdiójának munkájában, amely kimondottan azzal a cél
lal jött létre, hogy lehetõséget teremtsen a fi ataloknak a bemutatkozásra, de 
az Operaházon kívül. Egy rövid amerikai tanulmányút után, amikor megis
merkedett Cunningham munkáival, Garnier kivált e Stúdióból, és 1971-ben 
Brigitte Lefévre-rel La Rochelle-ben megalakította a független Csend Szín
háza (Théâtre du Silence) nevû társulatot, amely a koreográfi ai és táncszín
házi kísérletek elsõ franciaországi terepe lett.

A táncszemlélet átalakulásának elsõ jelei a hetvenes évek elején a konzer
vativizmusáról hírhedt Párizsi Operán belül is felbukkantak. Az igazgatói 
székbe ugyanis Rolf Liebermann került, aki meghirdette a nyitott ajtó politi
káját, hogy az opera „világméretekben éljen és lélegezzen. A vendégmûvészek 
hagyománya mindig irigységek és fogcsikorgatások forrása volt. Helyébe a 
cserét szeretném bevezetni. […] A francia táncosok jól megtanultak ütemre 
és zenére táncolni, most talán arra lenne szükségük, hogy megtanulják az 
érzelmeiket kivetíteni.”20 A nyitás azonban lassú és nehéz folyamatnak bi
zonyult, mert a balettegyüttes megkövesedett hierarchiáját neki sem sikerült 
átlépnie. Így megtette azt, amire igazgatóként módja volt: kinevezte étoile- 
nak Carolyn Carlsont. Ezzel a döntésével – amellyel a belsõ ranglétra csúcsá
ra helyezett egy külsõ táncosnõt, aki nem is balerina volt, ráadásul rábízott 
egy új, a házon belül mûködõ kísérleti együttest is – elképzelhetetlenül heves 
vihart kavart.

A nagyszerû elõadói adottságokkal, különösen szép vonalakkal és erõs sze
mélyiséggel rendelkezõ Carlson (1954-) Nikolais tanítványa és együttesének 
tagja volt, akit Párizs 1968-ban ismert meg, amikor elõadói díjat kapott a 
Párizsi Táncfesztiválon. Carlson 1971-ben vált ki Nikolais társulatából, és 
koreografálni kezdett. Csatlakozott Anne Béranger független együtteséhez 
és szólóival Avignonban, majd Párizsban tûnt fel. Szokatlan, mert egyszerre 
hideg és költõi, puritán és látványos mûveit az a fi atal közönség, amely be 
nem tette a lábát a patinás Garnier palotába, lelkesen fogadta. A balett hívei 
szerint azonban bemutatkozása – amely az õ nézõpontjukból táncként egy
általán nem is volt értelmezhetõ – egyenesen katasztrófába sodorta a tekin
télyes intézményt.

Carlson az általa vezetett új csoport, a G.R.T.O.P. (Groupe de Recherches 
Théâtrales de l'Opera de Paris, a Párizsi Opera Színházi Kísérleti Csoportja) 
tagjait meghallgatáson választotta ki. A jelentkezõk között egyetlen operahá
zi táncos sem volt. Idegenkedésüket Liebermann úgy magyarázta, hogy

a mi balettmestereink és táncosaink egy muzeális szentség papjainak tekintik 
magukat. Õrzik és óvják a három és fél évszázados francia tradíciót, amelyet 



Marius Petipa exportált Oroszországba, majd átkerült Londonba, és ma az egész 
világon ismerik. Láttam zokogó primabalerinákat, amikor Carolyn a Sablier- 
prisonban, elsõ egész estét betöltõ koreográfi ájában táncolt: Azért strapáltuk ma
gunkat tizenöt évig, mondták, hogy ilyenbõl csináljanak sztárt? Az 'ilyen' nem 
közvetlenül Carolyn Carlson személyére vonatkozott, hanem mindarra az újra, 
amit õ és együttese jelentett, tehát a mezítelen lábakra a spiccelõ cipõk helyett, 
a lazaságra a görcsös erõfeszítés helyett, egyszóval az amerikai modern dance 
jellemzõ tulajdonságaira. Egyszer már lenyelették velük Merce Cunninghamet, 
és most el kell viselniük még egy Carolyn Carlsont is, aki modernizmus dolgá
ban például még Maurice Béjart-on is erõsen túltesz!21

A tradíció béklyóival mit sem törõdõ táncfelfogás megjelenésének elsõ kísér
lete ugyanis már 1973-ban lezajlott az Operában, amikor Cunningham Egy 
nap vagy kettõ (Un jour ou deux) címmel egész estés mûvet alkotott az együt
tes számára. Ennek a felkérésnek azonban semmiféle mûvészi folytatása nem 
volt, Carlson viszont 1980-ig állt a kísérleti csoport élén. S ezalatt elfogad
tatta a közönséggel saját, sehová nem sorolható szabad stílusát: a minimális, 
de kifi nomult mozdulatokból épülõ koreográfi ákat, amelyek többnyire közös 
improvizációk alapján készültek. És ez az elfogadás egyben lassú szemlélet
váltást is jelentett, amelynek eredménye az lett, hogy a tánc a francia közön
ség számára sem csupán balettet jelentette.

Mikor Liebermann eltávozott az Operától, Carlson is elszerzõdött Olasz
országba. Az operai kísérleti együttes ettõl kezdve új névvel és új vezetéssel 
mûködött: a G.R.C.O.P.-t (a Párizsi Opera Koreográfi ai Kísérleti Csoportja) 
Garnier irányította egészen a haláláig. Garnier saját mûvein kívül olyan ame
rikai alkotók koeográfi áit vette fel a repertoárba, akik a Judsonhoz kötõdtek. 
Az együttes azonban – amely többé nem idegen test volt a színházon belül, 
mert az operaház táncosaiból alakult – Dunn és Childs darabjai, és a képzésbe 
bevezetett Cunningham-technika ellenére sem tudta magas szinten közvetíte
ni azt az új táncfelfogást, amelynek népszerûsítésére vállalkozott, különösen, 
hogy a nyolcvanas évekre már alaposan átrendezõdött a francia táncélet.

A Bagnolet nemzedék:

Bagouet, Larrieu, Découflé, Gallotta, Marin, Preljocaj

A francia táncélet újdonságai közé tartozott az 1969-ben létrehozott Balett 
a holnapért (Ballet pour demain) elnevezésû koreográfi ai verseny, amelyet 
egy Párizs melletti kisváros, Bagnolet helyi balettmestere, Jacques Chaurand 
alapított. Az amatõrök és hivatásosok számára szervezett, évente ismétlõdõ 



találkozó fórumot kívánt teremteni a fi atal alkotók és együtteseik számára 
ahhoz, hogy bemutatkozhassanak a szélesebb közönség és a szakemberek 
elõtt. A szerényen induló, eleinte egy helyi tornateremben megtartott verse
nyek annyira megmozgatták az állóvíznek látszó francia táncéletet, hogy né
hány éven belül – különösen, hogy egyre több külföldi csoport is jelentkezett 
a versenyre – már elõdöntõkön kellett szelektálni a jelentkezõket.

Bagnolet, bár itt tíz percre korlátozták a bemutatott mûvek idõtartamát, 
lassacskán riválisa lett a nagy múltú Kölni Nyári Táncakadémia Koreog- 
ráfusi Versenyének, sõt, míg utóbbi egyre inkább a biztos értékeket jutal
mazta, a bagnolet-i nemzetközi zsûri díjai a merészebb, egyéni hangvétellel 
jelentkezõ fi atalokat bátorították. Ez a verseny teremtett bemutatkozási fó
rumot a hetvenes évek közepétõl annak a nemzedéknek, amelyik megterem
tette a francia posztmodern táncot, és minden elemében átformálta az egész 
francia táncéletet.

Ehhez azonban nem volt elég a korszerûsödés szándéka, hanem szakmai 
ismeretek és az új közönség igényeire fogékony közeg is kellett. A fi atal fran
cia táncosok zöme ezért, akik a balettõl eltérõ tánctechnikákat szerettek volna 
elsajátítani, vagy Béjart brüsszeli Mudra iskolájában kötöttek ki, vagy New 
Yorkba mentek. Itt azonban már nem Graham, hanem Cunningham kurzu
saira jártak, és megismerkedtek a Judson-csoport eredményeivel is. Hazatér
ve e hatások nyomán kezdték el kísérleteiket, kisebb független csoportokat 
alakítottak, s fellépéseik egyre szélesebb közönséget vonzottak. A növekvõ 
érdeklõdés hatására épült fel 1980-ban Lyonban a Tánc Háza (Maison de 
la Danse), az a befogadó színház, ahol Európában elsõként kizárólag tánc- 
elõadásokat tartottak. Montpellier-ben ugyancsak 1980-ban indult el a két
évente ismétlõdõ Kortárs Tánc Nemzetközi Fesztiválja, a balettõl eltérõ, kor
társ táncnak nevezett képzés meghonosítására pedig új intézmény alakult. 
Ezt az Angers-ban megnyílt iskolát elõször Nikolais, késõbb Cunningham 
tanítványai vezették. Párizsban a kontakt-technika oktatása kapott teret, 
amikor 1978-ban Mark Tompkins megnyitotta kontakt mûhelyét.

E forrongó táncéletre refl ektált 1981-tõl a kulturális tárcát vezetõ Jacques 
Lang, aki egészen egyedülálló és hosszú távú stratégiát alakított ki, s ez
zel két évtizedre megszabta a francia táncélet decentralizálását és erõteljes 
nemzetközi jelenlétét. Ez a kulturális politika a független kezdeményezé
sek támogatására háromszintû rendszert épített fel. Az állami, regionális és 
városi szubvenciónak köszönhetõen tizennyolc városban jött létre Nemzeti 
Koreográfi ai Központ. E központok révén a mûvészek és együtteseik nem
csak biztos háttérhez jutottak egy-egy meghatározott periódusra, hanem a 
kisebb városok és a régiók zöme is bekapcsolódott a táncélet vérkeringésébe. 
E központokban sokféle mûvészeti munka folyt, mert az azonos elnevezés és 



funkció soha nem jelentett azonos tevékenységeket vagy esztétikai uniformi- 
záltságot.

A megsokasodott lehetõségek hatalmasra duzzasztották a francia tánckö
zösséget. Ez a mennyiségi robbanás az új tánc (nouvelle danse) elfogadtatása 
és népszerûsítése szempontjából jelentõs volt, ám mûvészileg alig áttekinthetõ 
halmazt hozott létre. A sokféle kísérlet elsõ hullámában Cunningham és a 
minimalizmus hatása dominált. Bagnolet 1975-ös nyertese, Dominique 
Bagouet (1951-1992) munkáiban például a mozdulatok motiválatlanul, felis
mer hetõ logika nélkül sorjáztak egymás mellett, miközben a látszólagos eset
legességeket szigorú matematikai rend szervezte egybe.

Bagouet-val ellentétben, aki Rosella Hightower neves balettiskolájában 
kapott formális képzést, a francia új tánc vezetõ személyiségeinek többsége 
kívülrõl, komolyabb táncos elõtanulmányok nélkül került a tánc vonzásába. 
Így a tradíció egyáltalán nem kötötte meg sem a kezüket, sem a fantáziájuk at. 
Daniel Larrieu (1957-) kertészmérnöknek tanult, s csak felnõttként ker ült 
kapcsolatba a tánccal. Larrieu – az 1982-es bagnoleti díjazott – elein te a legba- 
nálisabb és legapróbb mozdulatokból szervezte meg darabjait. Cunningham 
elõtti tisztelgésként alkotta meg 1982-ben Prokofjev bombasztikus Rómeó 
és Júliájának részleteire az Egy cukrot vagy kettõt? (Un sucre ou deux?). Eb
ben a minimalista kompozícióban a két férfi táncos végtelen apról ékossággal 
és kiszámítottsággal adott elõ egészen köznapi – vagy éppen a süketnéma 
jelezésbõl ellesett – mozdulatokat: rakosgatta egymás mellé a lábát, simította 
le a haját, tette kezét a mellkasára vagy rejtélyes gesztusokat váltott egymás
sal. A mozdulattöredékekbõl kialakuló, szilánkos, de gazdagon variált moz
gások, és az elõadásmód rendkívüli komolysága végtelenül mulatságos hatást 
keltett, oly nagynak tûnt a távolság a felhangzó zene monumentalitása és a 
táncosok minimális akciói között.

Az ellentétek keltette humor más Larrieu-mûveknek is fontos összetevõje 
volt: a Vízálló (Waterproof ) azonban jóval lényegesebb kérdéseket járt körül, 
mint egy abszurditásig hajlott helyzetet. E mûvében (1986) a táncosok úszó
dresszben és hatalmas úszószemüvegben egy órán keresztül tiszta és folya
matos, se eleje, se vége mozgást adtak elõ egy uszodában, a víz alatt. Moz
gásukat – amelynek látványát a víz deformálta, mert olyan közegbe tette át, 
amelyben a színpadtól eltérõen érvényesültek a súly és a gravitáció kérdései 
– a nézõk kamerák közvetítésével követhették.

Larrieu nem csak a tánc legalapvetõbb összetevõit – idõ, tér, gravitáció, 
di namika – vizsgálta. Az Emmy (1986) a valóságos test és annak vetített 
mása közötti feszültséget, és a kettõre egyszerre tekintõ nézõpontot kutatta. 
A bõr és a csontok (La Peau et les os) az egyik elsõ olyan európai elõadás volt 
1984-ben, amelyet nem színházi térben, hanem egy fûvészkertben adtak elõ. 



Utóbbi kísérlet erõsen kötõdött amerikai elõzményeihez, míg a fi lm és vi
deó lehetõségeinek kiaknázása a tánc számára e korszak újdonsága volt, így 
mindenütt egy idõben jelentkezett. A videó egyrészt mint az elõadások képi 
világának új összetevõje kapott fontos szerepet, másrészt hamarosan egy új, 
keverék mûfaj megszületéséhez vezetett. A videotánc ugyanis nem a színpa
di táncok fi lmes adaptációját jelentette többé, hanem olyan önálló vizuális 
alkotást, amely mintegy egyesítette a két médium részben hasonló, részben 
eltérõ – a tér és az idõ, az egymásutániság és a vágás teremtette megszakított- 
ság – lehetõségeit.

Philippe Découfl é (1961-), az 1983-as bagnolet-i elsõ díjas, artista iskolába 
járt, majd pantomimet tanult, végül az angers-i iskolában kötött ki. Découfl ét 
a legélesebb ellentétek, a látszat és fonákja közötti fesztültség, a mozdula
tok kifordíthatósága, a megszokások abszurditásba hajló felnagyítása vagy 
eltúlzása, és a gravitációval való játék lehetõségei érdekelték. Váratlan ötle
tekben, bizarr képekben és színházi-cirkuszi effektusokban tobzódó mûvei 
olyan mértékben lépték át az elmélyült ábrázolás és a harsány szórakoztatás, 
a fi lozófi a és a vicc, a naivitás és rafi néria, a tánc, a színház, a fi lm és a cir
kusz határait, hogy meghatározásukra a spektákulum a legalkalmasabb. Zárt 
számokból álló, ezért mozaikos szerkezetû darabjaiból Découfl é fi lmes adap
tációkat is készített, s nehéz eldönteni, a színpadi vagy a fi lmre rögzített vál
tozatok a frissebbek és mágikusabbak, hiszen lényegében mind a mozgások, 
a tárgyak, a helyzetek képtelenségig fokozott lehetõségeit és lehetetlenségeit 
aknázzák ki.

A Codex (1986) olyan titokzatos régi kódex lapjait keltette életre, amelyben 
megelevenedõ növények és sosem volt fantasztikus állatok nyüzsögtek, a gra
vitáció törvényeit semmibe vevõ fi gurák dõltek be a képekbe, táncoltak fejen 
állva vagy repültek és forogtak egymás vállán és törzsén, miközben groteszk, 
képzeletbeli lények hatalmas tappancsokban, mintegy a földhöz ragadva szel
ték át a színpadot. A Shazam! (1998) is ugyanebbe a bizarr lényekkel teli 
világba vezetett, míg a Triton a cirkuszt választotta tárgyául és helyszínéül: 
ebben a lírai és harsány produkcióban a nézõ egyszerre volt kívül és belül 
a manézson. Mert nemcsak az egymás után sorjázó „számokat” látta, ha
nem az illúziót leleplezõ helyzeteket, meg az „artisták” között zajló bonyolult, 
egyszerre esendõ és nevetséges játszmákat. Découfl é vonzódása a cirkuszi 
mutatványosokhoz és jártassága az akrobatikában, a kötéltáncosok és légtor
nászok birodalmában oda vezetett, hogy darabjairól azt állítja, nem is a tánc 
világához tartoznak, hanem a csepûrágókéhoz. S az õ alkotó munkája sem 
illeszthetõ bele a hagyományos koreográfus elképzelésbe, hiszen nem tánc 
vagy mozgástervezõ, hanem az összetett látványosságok írója és rendezõje 
egy személyben.



E nemzedék legellentmondásosabb személyisége, Jean-Claude Gallotta 
(1950-) 1981-ben nyerte meg a bagnolet-i versenyt. Gallotta felnõttként ke
rült Cunningham stúdiójába, de egy sérülés azonnal véget is vetett még el 
sem kezdõdött elõadói pályájának. Az egyébként képzõmûvésznek készülõ 
Gallotta ebbõl a helyzetbõl is rögvest koncepciót és produkciót alkotott. 
Elképzelésének középpontjában, miután mindig is azt hangoztatta, hogy õ 
nem-táncos, a tánc megszabadítása állt – a koreográfi ától. Ezért önmagát 
sem koreográfusként, hanem olyan új típusú alkotóként írta le, aki a leg
kevésbé a szakmai tudásuk alapján kiválogatott táncosok esetleges ötletei
nek, hétköznapi mozgásainak, véletlen szervezõdéseinek irányítója, terelõje 
és ellenõrzõje, s akinek így nincs köze sem a színházhoz, sem a tánchoz. 
Gallotta provokatív gesztusai – együttesének névválasztása (Emile Dubois) 
egy nem létezõ személyrõl; mûveinek címadása, amivel tudatosan félrevezeti 
a nézõt; ócska, szedett-vedett holmik használata jelmezként; a köznapi testek 
és mozdulatok felfoghatatlan káosza – nem is a táncról, hanem a mûvészetrõl 
kialakult elképzeléseket ásták alá, s tették kérdésessé anti-mûvészetként pre
zentált darabjainak esztétikai megítélhetõségét.

A francia új tánc képviselõi közül azonban akadtak, akik hagyományos 
szakmai háttérrel indultak. Maguy Marin (1951-) például balett-tanulmá
nyok után érkezett a frissen megnyílt Mudrába, majd lett A XX. Század 
Balettjének táncosa. 1977-tõl kezdett önállóan dolgozni, s rá egy évre már 
meg is nyerte a bagnolet-i versenyt, ami saját független együttesének meg
alakításához vezetett. A Ballet-Théâtre de l'Arche élén, majd késõbb szám
talan együttes meghívásának eleget téve, egyensúlyt próbált teremteni a 
tánc konvencionális és új felfogása között. Egyik korai mûve, a Bartók-ze- 
nére komponált Kontrasztok (1980) két szélsõ tételében a hétköznapi robot
ban megfáradt, uniformizált tömeget Marin az expresszionista gesztusokra 
emlékeztetõ mozdulatok monomániás ismétléseivel ábrázolta, míg az álmok 
világát megjelenítõ középsõ epizódban a színpadnyi asztalról földre bukó 
põre testek egymásra találásában a balett és a modern tánc elemei kevered
tek. Legjelentõsebb mûvébõl, a May B.-bõl (1981) hiányzott mindenfajta 
hagyományosan táncnak tekinthetõ mozdulat. A Beckett-írások ihletésére 
született elõadás ugyanis az emberi lét perifériájáról, a vegetálás szintjén élõk 
közösségérõl tudósított kíméletlen nyersességgel, a szépítés, az esztétizálás, a 
stilizálás legkisebb engedménye nélkül. Marin színpadán megrokkant, öreg, 
nyamvadt, béna, torz testek motyogtak, csoszogtak, ütköztek, vakaróztak, 
szellentettek, ürítettek és ábrándoztak kifejezéstelen arccal, semmibe révedõ 
szemekkel. Ez a rútat és kegyetlent rútul és kegyetlenül ábrázoló mûve, amely 
megalapozta a koreográfusnõ nemzetközi hírnevét, mintegy megteremtette 
az éppen ekkor kivirágzó német táncszínház francia megfelelõjét.



Marin közeledése a színházhoz késõbb is megmaradt, de ez az õ esetében 
csak a közlés igényét és a szcenika fokozott alkalmazását jelentette. A nyolc
vanas évek közepétõl ugyanis csatlakozott a tradicionális balettek átírásának 
új hullámához. Meglehetõsen hatásvadász mûveiben – mint a Hamupipõke 
(1985) és a Coppélia (1993) – színházi, fi lmes és pop-kulturális elemekkel 
bõvítette eszköztárát: utóbbiban például Coppélius és Ferenc félig becsíp
ve tévé-képernyõn bámulták a Barbie-babás szex-szimbólummá átvedlett 
Coppéliát, aki aztán uniformizált sztárjelöltként megtizenkettõzõdve kelt 
életre. A Hamupipõkében Marin a táncosnõ testét hatalmasra növesztett, kitö
mött bábfi gurává torzította, akinek a mozgása így egyszerre vált szánalmassá 
és nevetségessé. Ugyanez a szcenikai ötlet tért vissza 1988-as Gömböcország 
(Groosland) címû kompozíciójában, ahol Bach brandenburgi versenyeire 
idomtalanná nagyított testek kellemkedtek egymással, majd kék munkás
ruhájukat levéve, s ezzel feltárva szivaccsal kitömött, bugyirózsaszínben 
pom pá zó rettenetes hústömegüket, szemérmeskedõ szerelmi kettõsbe bonyo- 
lód tak.

Marinnek ez a mûve nem a mesebalettek, hanem a zenére refl ektáló neo
klasszikus mûvek ironikus átirata volt. Mert a koreográfi ában a hétközna
pi – csúnya és kövér, formátlan és elnehezült – testeket imitáló táncosok a 
könnyed mozgást és szép vonalakat lehetetlenné tévõ „testburok” ellenére is 
igyekeztek villámgyorsan kapkodni a lábaikat az akadémikus enchaînement- 
okban, amelyek ettõl esetlen toporgásnak és imbolygásnak tûntek, miközben 
„húsos” karjaikkal szabályos port de bras-kat írtak le, a pas de deux-ben pedig 
nagy nehezen átnyalábolva egymást, még egy-egy emelést is megkockáztat
tak.

E nemzedékbõl Marin mellett Angelin Preljocaj (1959-) pályája mutatja, 
hogy a nyolcvanas évek végétõl mennyire kevéssé használhatók a táncnyel
vek hagyományos elnevezései, a balett, a modern vagy a posztmodern tánc 
fogalma. Preljocaj, aki a Párizsi Opera legtöbbet foglalkoztatott független 
koreográfusa, albán emigránsok gyermekeként kétféle kulturális háttérbõl 
indult. Szakmai tanulmányait úgy kezdte, hogy elõször balettet tanult, majd 
járt Wigman egyetlen Franciaországba települt tanítványa, Karin Waehner 
iskolájába. Érdeklõdése egy Cunnigham Esemény láttán fordult az amerikai 
kísérleti irányzatok felé. Néhány hónapig látogatta is Cunningham stúdióját, 
késõbb az angers-i iskolába járt, Japánban pedig a No színházat tanulmá
nyozta. Elõadóként részt vett Bauguet elsõ mûveiben, amelyek a mozdulatok 
aprólékos rendjére és nüanszaira koncentráltak. Amikor 1985-ben koreog- 
rafálni kezdett – és rögvest meg is nyerte a bagnolet-i versenyt –, egyesítette 
azt a kétféle hatást, ami táncos pályáját addig meghatározta: az egyénileg 
kimunkált, gazdag és összetett formanyelvet és a közlést, a kifejezést.



Mûvei rendkívül változatosak, hiszen a koreográfus szinte minden alka
lommal más és más tárgyat és megközelítést választ. A Fehér könnyekben 
(Larmes Blanches) például a minimalista kompozíciós elveket ütköztette a ba
rokk zene szigorú szimmetriáival. Udvari szerelmek, intrikák és regények ih
letésére született A park (Le Parc) címû balettje, amellyel 1994-ben a Párizsi 
Operaházban debütált. E mû középpontjába a XVII. és XVIII. századi ud
vari konvenciók mögött rejtezõ erotikát állította, és a barokk udvari táncokra 
emlékeztetõ, aprólékosan cizellált, kifi nomult és bonyolult kéz- és csukló
mozdulatokat. A Kötõjel (Un trait d'union, 1989) két férfi alig kétértelmû du
ettje volt a kontaktból átvett, egyszerre vad és gyengéd mozdulatokkal. 1990- 
ben Preljocaj egy különösen agresszív, a jelent az erõszak totális világának 
láttató Rómeó és Júliát komponált, majd kortársaihoz hasonlóan az õ fi gyelme 
is a balett múltja felé fordult. Az Orosz Balett egyfelvonásosaiból többet is 
újraírt. A rózsa lelke (1993) újragondolásakor Preljocajt a nõi vágyak elfojtása, 
illetve felszabadítása érdekelte, így az õ változatában párhuzamosan zajlott 
a kontrolált-kellemkedõ udvarlás és a szenvedélyes szeretkezés. A Menyegzõ 
(1989) mozgásvilága ismét a kontakt-technika páros viszonyait építette bele 
a brutális kettõsökbe, amelyekben a nõk éppen olyan lendületesek és nyersek 
voltak, mint a férfi ak.

Kortárs zenékre készített munkái, az egymás tükörképének, éteri és po
koli párjának tekinthetõ Near Life Experience (2002) és az N (2004) még az 
utalások szintjén sem tartalmaztak valamiféle azonosítható történetet vagy 
szituációt. E mûveiben az izolált és harmonikus, brutális és gyengéd, sebes 
és lassú, csoportos és páros, magányos és egymásba gabalyodott testek és 
táncok bár nem zárják ki, de alig adnak támpontot a nézõknek ahhoz, hogy a 
mûvet a koreográfi án kívüli valósághoz kapcsolja.

Nagy József

A francia új tánc legkülönösebb, színházi világot teremtõ alkotója, a jugo
szláviai-vajdasági magyar Nagy József (1957-) pályáját képzõmûvészeti ta
nulmányokkal kezdte. Érdeklõdése akkor fordult a színház felé, amikor már 
budapesti fõiskolásként, látta a Stúdió K. együttes Woyzeck elõadását, amely 
magán viselte Grotowski színházi kísérleteinek hatását. Nagy ekkor szembe
sült elõször a testben rejtezõ kifejezési lehetõségek színházi alkalmazásával, s 
ennek hatására kezdett járni M. Kecskés András pantomim stúdiójába, ahol 
többféle test-technikát tanult. 1980-ban Párizsba ment, hogy olyan legen
dás pantomim mestereknél képezze tovább magát, mint Etienne Decroux és 
Marcel Marceau.



Párizs azonban jóval több lehetõséget kínált számára, mint amit elõzetesen 
várhatott, hiszen Tompkins révén megismerkedett a kontakt-technikával, és 
az éppen születõ francia új tánc több alkotójával – mint Françoise Verret 
és Catherine Diverrès –, akiknek mûveiben táncosként részt is vett. E friss 
tapasztalatait egyrészt rögtön továbbadta az 1984-tõl Budapesten szervezett 
tanfolyamokon, másrészt szólókat komponált saját maga számára. Ezek egyi
kével, a Böjtutóval megnyerte az ugyanekkor Budapesten rendezett I. Új Tánc 
Versenyt. Szólója a tánctér diagonális birtokbavétele volt, fõként esésekbõl és 
apró felugrásokból álló, s közben a testet minden irányba elcsavaró mozgá
sokkal. Nagy nem táncolt, a kifejezés megrögzült értelmében, hanem a maga 
nagyon is személyes módján testileg állított valami másként aligha megfogal
mazható gondolatot.

Elsõ több táncosra tervezett mûve, a Pekingi kacsa is Budapesten készült 
1986-ban. Ez a kompozíciója – amelyet több késõbbi munkájához hasonlóan 
fõként gyerekkori élményei, szûkebb hazája, a Vajdaság legendái és az ott élõ 
vagy onnan elszármazottak élete vagy alkotásai ihlettek – már megelõlegezte 
Nagy késõbb kibontakozó, összetéveszthetetlenül egyéni világát és színhá
zi nyelvét, amelynek legfontosabb összetevõi késõbb sem változtak, viszont 
egyre gazdagodtak. Mozgásnyelve a testek közvetlen fi zikai érintkezésén ala
puló, a kontaktból, a pantomimbõl, a judóból kikerekedõ mozdulatokból állt. 
Mindehhez Nagynál a kellékek és a díszletek egészen váratlan használata, 
az élõ szereplõk és a nem kevésbé fontos tárgyak groteszk párbeszéde járult. 
Nagy színpadán már a Pekingi kacsában is frenetikusan röhejes világ rajzo
lódott ki a látszatok és megszokások mögötti talán igaz, talán álombéli kap
csolatokról. A jelenetek sora rögvest önmaga fonákjának is látszott: alig vált 
el a menyegzõ a temetéstõl, s mialatt egy rókaképû farkas dobolta a ritmust, 
a kecses-fi  nom hölgyek keményen elbántak a robusztus férfi akkal. A hõsileg 
tusakodó férfi ak hasából szalmaköteg fordult ki, s egy rezzenetlen arcú fi ú 
hátán kényelmes szék nõtt, amirõl aligha tudta letaszítani a rákuporodó le
ányzót. És eközben testek csapódtak és vetõdtek, röpködtek és csimpaszkod
tak egymásba, kúsztak, másztak és zuhantak pontosan eltervezett, szigorúan 
megkonstruált rendben. Nagy késõbbi mûveiben, mint a Comedia Tempio 
(1990) vagy a Vad anatómiája (1997) a tárgyak is megelevenedtek, és így az 
élõ testek és az asztalok-székek-botok-falak-ládák-lépcsõk szüntelenül alaku
ló kapcsolatba léptek egymással: hol egy ablak nyomakodott be egy üres szo
bába, hol egy nyoszolya nagy hirtelen bõrönddé lényegült. A mindig fekete, 
szûk öltönyökbe szorított férfi alakok ugyanekkor szinte bábuként viselked
tek: egymásra tapadtak, majd szétbogozhatatlanokká váltak, apró asztalok 
alatt vagy parányi dobozokban tûntek el, széktámlák peremén pihentek vagy 
vízszintesen a levegõben lebegtek, erõtlenül összecsuklottak vagy éppen há- 



rom másikat is felemelve parádéztak. Az általában irodalmi alaptól – Csáth, 
Dante, Borges – elrugaszkodó, s többnyire szimultán akciókat tartalmazó 
jelenetek úgy rakódtak egymás mellé, mint valami fantasztikus mozaik gro
teszk darabkái.

Azon a köznapi törvényszerûségeket és logikát nélkülözõ varázslatos szín
padi tájon, ahol Nagy fi gurái és tárgyai együtt barangoltak, minden lehetet
len magától értetõdõen természetesnek tûnt. Nagy páratlan képzelõerõrõl 
tanúskodó mûvei, amelyek a tánc és a színház határát semmissé tették, meg
kér dõjelezték s egyben újraírták a tánc kánonját azzal, hogy összes lényegi 
összetevõjét, a teret, az idõt és a súlyt új szempontból – sem a kifejezés, sem 
az ábrázolás, sem pedig a tiszta mozdulat felõl – értelmezték. Legjelentõsebb 
elõadásai, mindenekelõtt az 1996-os Habakuk kommentárok „voltaképp 
egyetl en központi probléma körül forog: az ember helyérõl és sorsáról szól a 
gra vitáció és a testek örökös körforgásában. Természetesen nincs tánc vagy 
mozgás mûvészet, amely ne volna alávetve e körforgásnak – mindazonáltal 
kevés olyan mû ismeretes a tánctörténetben, amely magát e létszerû viszonyt 
te matizálja.”22

Nagy, vagy ahogyan világszerte megismerték õt, Josef Nadj bekapcsolódá
sa a francia táncéletbe ugyanazokat az állomásokat mutatta, mint pályatár
saié: a Pekingi kacsa párizsi sikere nyomán a vele együtt dolgozó mûvészekbõl 
együttest alapított Jel Színház néven, s ezzel a táncosnõk kivételével csak ma
gyar – ahogyan õ hívta – színészekbõl álló csapattal (Döbrei Dénes, Hudi 
László, Lengyel Péter, Rókás László, Sárvári József és Szakonyi Györk) kom
ponálta meg darabjait. Nagy és társulata 1988-ban telepedett le Orleans- 
ban, ahol 1995-tõl megbízták a Koreográfi ai Központ vezetésével is. Az eltelt 
évtizedek alatt nemcsak együttesének összetétele, munkamódszere is alig 
változott, mert elõadóitól az általa megadott témák alapján önálló improvizá
ciót, személyes megközelítést várt és vár, miközben õ maga képzõmûvészként 
is, fõként rajzokban keresi saját kifejezési lehetõségeit.

A holland és belga új tánc:
Krisztina de Chatel és Anne Teresa de Keersmaeker

Azokban az európai országokban, amelyekben a tánc évszázadokkal koráb
ban nem kapott helyet a kulturális reprezentációban, és csak a XX. század
ban kezdtek kialakulni a tánc elõadási és képzési bázisai, a táncmûvészet 
elfogadása rendkívüli dinamikával indult meg. A holland balettélet múltja 
is csupán a hatvanas évekig nyúlik vissza, de ugyanekkor, már 1967-ben lét
rejött a Kortárs Tánc Alapítvány is. Ennek ösztönzõje és mindenese Koert 



Stuyf volt, aki Tudornál és Cunninghamnél tanult az Egyesült Államokban, 
s határozottan elutasította az akadémikus technikát és a színpadi tánc hagyo
mányos kánonjait. Mûveit a tiszta mozdulat elkötelezettjeként jegyezte, és a 
tanításban is Cunningham nyomdokain járt.

Tanítványai közül a magyar Krisztina de Chatelt (1943-) ragadták meg 
leg erõsebben ezek az eszmék, s bár õ soha nem tanult az Amerikai Egyesült 
Államokban, mûvei a minimalizmus esztétikáját követik. De Chatel pályája 
Budapesten, mûvészi torna tanulmányokkal indult. Mivel ez a moz dulat- 
mûvészetet a testnevelésbe átmentõ irányzat csak a sportban kínált tovább
lépési lehetõségeket, 1963-ban De Chatel kivándorolt, és Essenben Joossnál 
folytatta tanulmányait, olyan pályatársnõkkel, mint Hoffmann és Bausch. 
De Chatelt azonban a kifejezés helyett a test és a tér viszonya, a színház 
helyett a képzõmûvészet érdekelte, így 1969-ben Hollandiába költözött. Itt 
talált rá Amszterdamban Stuyf iskolájára, ahol megismerkedett a Graham és 
a Cunningham-technikával. A Kortárs Tánc Alapítvány 1975-ig mûködött, 
s ezalatt De Chatel elõadóként részt vett Stuyf olyan kompozícióiban, ame
lyekben a mozgásokat nem irányította a zene, viszont a táncosok körül kiala
kított tárgyi környezet egyenrangú volt az elõadókkal.

De Chatel elsõ szólóját, majd elsõ csoportos koreográfi áját Glass repetitív 
muzsikájára komponálta. De Chatelt ugyanis elsõ pillanattól kezdve a tiszta, 
legelemibb geometrikus formák – a kör, az átló, a párhuzamosok, a négyze
tek – variációs lehetõségei érdekelték, a mozgások közül pedig a folyamatos 
és egyenletes tempójú helyváltoztatás. Ezért minden mûvében tudatosan re
dukált mozgásanyagot használt, amelyek elemeit apró eltolódásokkal és alig 
észlelhetõ elmozdulásokkal szervezte pontos struktúrává. Ezek a formai és 
kompozíciós megoldások azonban, amelyek az amerikai minimalisták törek
véseire rímelnek, De Chatelnél idõnként különös metamorfózison mentek 
át. Egyes mûveiben, mint az 1979-es Variációk egy témára (Variaties op een 
thema) vagy a Vonalak (Lines) az aprólékosan kidolgozott, egészen egyszerû 
kar, fej, törzs mozdulatok végtelennek tûnõ variációi adták a mû tárgyát, 
mert e mûvekben maga a könyörtelen ismétlésekbõl szervezõdõ folyamat vált 
fõszereplõvé. Máskor azonban a matematikailag megtervezett konstrukciók 
hátterében konfl iktusos helyzetek és viszonyok, erõs szenvedélyek sejlettek 
fel. Az 1986-os Forgószélben (Typhoon) a táncosok, miközben párhuzamos 
fénycsíkokban a nézõk felé araszoltak, mintha elemi erejû hurrikánnal sze
gültek volna szembe, mindhiába. A Homorulat (Concave, 1993) formai kont
rasztjából is – a nõk hátuk mögött összekulcsolt kezû és beláthatatlan célú 
menetelése éles negyed- és félfordulatokkal az egyenes vonalak mentén, il
letve a férfi ak szabad és kiszámíthatatlan térrajzú fel- s alágördülése egy-egy 
hatalmas fémszerkezetbe zárva – megfoghatatlan drámai feszültség áradt. 



A Trió (1985) három szereplõje, két férfi és egy nõ pedig úgy pörgött és ha
ladt egymással szemben egy szûk sávban, hogy bár még a szemkontaktust is 
kerülték, mozgásaik mechanikus ismétlõdése és lassú, alig észlelhetõ kumu- 
lálódása, félreérthetetlenül valamilyen érzelmi robbanás felé sodorta õket. 
A négy irányból szemlélhetõ Föld (1985) lassan felépülõ mozgásmondatai is 
a gépiesen ismétlõdõ elmozdulások sûrûsödésébõl és az alig követhetõ vál
tásokból bontakoztak ki. Ezt a kompozíciót, amely tisztán érzékeltette azt 
a szokatlan, a változatlanság keltette végtelenné tágult idõélményt, amely a 
repetitív koreográfi ák egyik legerõsebb hatáseleme, De Chatel különleges 
térbe rendezte. És nem azért, mert eredetileg egy templomban mutatták be, 
hanem mert elõadásához a táncosok és a nézõk közé több mázsányi földha
lomból egy kráterre emlékeztetõ körívet emelt. Ezt a zártságot a mû fi gurá- 
inak, akik eleinte a körön belül, majd a földhalmot széttúrva-taposva rótták 
útjukat, nem sikerült áttörnie.

De Chatel, aki saját egész estés mûveit érzelmekkel teli, csak éppen sallang- 
talan koreográfi áknak tartja, pályája során több kortárs holland alkotóval – 
zeneszerzõvel és képzõmûvésszel – dolgozott együtt, majd érdeklõdése a fi lm 
felé fordult. Így született meg 1995-ben a Stalen Neuzen címû táncfi lmje, 
amelyet Magyarországon forgattak, mert ebben az alkotó saját gyerekkori 
emlékeinek tájaiba helyezte táncosait.

A hollandhoz hasonlóan a belga táncélet sem rendelkezik komoly történel
mi hagyományokkal, ráadásul Belgium kulturális életét átszövi és megoszt
ja a kétnyelvû ország nemzetiségeinek eltérõ kulturális tradíciója. A francia 
nyelvû vallon és a holland nyelvû fl amand közösségben a XX. század har
mincas éveiben alakultak meg az elsõ tánctársulatok, amelyek zöme a német 
modern tánc felé orientálódott. A professzionális balettoktatás 1951-ben in
dult meg az Antwerpeni Flamand Királyi Operához csatolt iskolában, majd 
Jeanne Brabant 1969-ben létrehozta az elsõ Flamand Balettet, amely az aka
démikus balettõl kevésbé eltávolodó alkotók mûveit vette fel a repertoárjába. 
Brüsszel viszont már 1960-tól befogadta a Nemzeti Operába Béjart-t, s vele 
A XX. Század Balettjét, és ugyanitt mûködött a Mudra is.

A nyolcvanas években sok fi atal táncos és alkotó járt Béjart iskolájába, köz
tük Anne Teresa de Keersmaeker (1960-) is, aki azonban meglehetõsen el
lentmondásosan viszonyult az iskolához. Ahogy ezeket az éveket felidézte, a 
Mudra

azon alapult, hogy Béjart szerint milyennek kell lennie egy elõadónak. Fontos 
volt a tánc és a balett is, bár amint az iskola neve is mutatja, nem kizárólag 
tánccal foglalkoztunk. Tanultunk zenét, nagyon sok mindent a színházról, és 
sokféle táncstílust. Az egészet bevilágította Béjart szellemisége, az õ különle- 



ges személyisége. […] Én azonban azt tanultam meg ott, hogy mit nem akarok 
csinálni. Ami mégis összefûz az iskolával, hogy ott egy csomó ember között 
dolgozva valahogy könnyû volt mindenkinek megtalálni a saját szókincsét és a 
saját táncfelfogását.23

A Mudrát követõen De Keersmaeker az Egyesült Államokban töltött egy 
évet, s ez döntõ hatással volt rá. Mert azt tapasztalta, hogy mûvészként el 
lehet utasítani a hagyományt, s vissza lehet térni a mûvészet alapkérdéseihez. 
Cunningham eszméin kívül a minimalisták munkái is megragadták, bár az õ 
gondolkodásmódjuk – De Chatellel ellentétben – csupán elsõ alkotói korszak
ára nyomta rá a bélyegét. De Keersmaeker ugyanis olyan alkotóvá vált, aki 
szinte minden újabb mûvében a tánc új megközelítésmódjával kísérletezik. 
Mûvészi felfogásában ugyanis a tánc összetevõinek le- és szétbontását min
dig a struktúra felépítése követi.

De Keersmaeker legelsõ mûvei közül az 1982-es Fase (Fázis) négy téte
le Reich különbözõ darabjaira készült. Miután a muzsika alapstruktúrája 
a fázis eltolódások fi nom játékán alapult, a tánc tételei is néhány alapelem 
kombinációjára épültek. A második tételben, a Come Out-ban például a két 
szereplõ végig egymás mellett ült hátulról megvilágítva, így csak a sziluettjük 
mutatta a kézfejük, alkarjuk, az egész kar és a felsõtest ismétlõdõ elmozdulá
saiból és szólamaiból kikerekedõ formai struktúrát.

Az egy év múlva komponált, öt tételes Rosas danst Rosas-t De Keersmaeker 
négy táncosnõnek tervezte a legköznapibb mozdulatok alapján. Ezek az egy- 
szerû, mindennapi mozgások azonban – mint a könyöklés, a haj lesimítá- 
sa, a blúz megigazítása, az egymásra pillantások vagy a feszes tartás fáradt 
elengedése – bonyolultan és rafi náltan megtervezett rendben, áttekinthetõ 
szerkezetben követték egymást. A csöndre, csak a lélegzés és a mozduló tes
tek zajaira induló darab a földön fekvõ lányok képével és lassú akcióival kez- 
dõ dött. A második tételben, repetitív zenére, a székeken ülve került sor az 
összes vezetõ mozgásmotívum bemutatására és variálására. A harmadik tétel 
moz dította ki a térbe és osztotta el a szereplõk között szólókká a mozgásokat, 
a negyedik pedig összetett kombinációkká szervezte az eddigieket, majd vé
gül visszavitte a lányokat a székeikhez. Ez a nagyszabású és nagy fegyelmû 
formai konstrukció félreismerhetetlenül, bár a mozgáson kívüli közegben alig 
megfogalmazható, emberi, ha tetszik, nõi sorsokat mutatott fel.

E mû nemzetközi sikere vezetett a Rosas-együttes megalakulásához, 
amely ben eleinte csak táncosnõk, fõként volt Mudra növendékek vettek részt. 
De Keersmaeker azonban koreográfi ailag már ekkor újabb irányba fordult, 
s a következõ, ismét négy táncosnõre készült mûveiben, maga mögött hagy
ta a repetíciót és a minimalizmust. Egyrészt Bartók muzsikái iránt kezdett 



érdeklõdni (Bartók/Aantekeningen), másrészt szöveg-kollázsokat tartalmazó 
táncszínházi mûveket (Stella) komponált. Bartók kompozícióiban éppen az 
nyûgözte le, hogy a zenék intenzitása nem pusztán az ismétlésbõl, hanem a 
jóval rejtettebb és összetettebb struktúrából adódik, s õ is éppen erre töreke
dett. Így alakult ki az a kompozíciós módszere, amely ugyan sosem követte 
szolgaian a zenei szerkezeteket, de mindig szoros kapcsolatban maradt velük: 
hol ellenpontozta, hol megszakította, hol mintegy a térben és a táncos szóla
mokkal „továbbírta” a zenei gondolatot.

A szövegekkel való munka során De Keersmaekert ugyancsak a kétfé
le minõség viszonyában rejlõ lehetõségek kiaknázása érdekelte: egyrészt a 
mozdulat elvontsága, örökös távolsága a konkrét jelentésességtõl, másrészt 
a szövegek hangzása. Bármelyik megközelítést is választotta azonban, kore- 
ográfi áinak legfõbb jellegzetessége a mozgások textúrájának rendkívüli ösz- 
szetettsége, a szerkezet ökonómiája és az elõadásmód intenzitása volt. De 
Keersmaeker mûvei – mint a fõként a kontakt-technikára építõ fi lm-kettõs, 
a Rosa (1992), vagy a már férfi táncosok részvételével 1990-ben készült Hát
ország (Achterland) – alapvetõ érzelmi helyzeteket, mindennapi viszonyokat 
és konfl iktusokat fogalmaznak meg a mozgás és a tér, a ritmus és a dinami
ka, a testek és az energiák nyelvén. Formai fegyelmük, tiszta logikájuk De 
Keersmaeker szándékai szerint nem zárja ki, hogy egyben valóságos élet
helyzetekre, szánalmas vagy gonosz szerepjátékokra refl ektáljanak. Hiszen 
szerinte minden emberi mozdulat eleve jelentéses:

Ha ülök egy széken és hirtelen leesek, az fi zikailag csak egy változás az egyik 
állapotból egy másikba, de én úgy gondolom, hogy többrõl van szó. Van jelentése 
abban az értelemben, hogy a testnek van valamiféle felfogóképessége, vannak 
mintái, amelyek bizonyos szituációkhoz kötõdnek. Ezt érzelmi vonalvezetésnek 
nevezheted […] A kapcsolat az érthetõség és a jelentés között elég bonyolult. 
A darabok készítésekor a forma alakul ki elõször, az alapot a tér és az idõ meg
szervezése jelenti, teljesen konstruktív módon. Azon nem akarok túl sokat mes
terkedni, amit tartalomnak neveznek. Úgy gondolom, a tartalom magától látha
tóvá és érthetõvé fog válni, csak fi gyelmesnek kell lenni.24

De Keersmaeker független együttesének életében a kilencvenes évek lényeges 
változást hoztak, mert a brüsszeli Nemzeti Opera (a Monnaie színház, Béjart 
néhai otthona) befogadta együttesét. Ettõl kezdve lehetõsége nyílt na gyobb 
zenekarral és énekesekkel is dolgozni, ami újabb ösztönzést adott koreo gráfi ai 
kutatásainak. 1995-ben pedig a koreográfusnõ mûvészeti irányí tásával meg
nyílt Brüsszelben a PARTS (Performing Arts Research and Training Studio, 
az Elõadómûvészeti Kutatási és Képzési Központ). Ez az iskola elsõsorban a 



jelen és a jövõ számára kíván érzékeny és intelligens elõadókat és alkotókat 
képezni. Az itt folyó kortárs táncos képzés bázisa egyrészt az akadémikus ba
lett, mint a legtisztább logikájú gondolkodásmód a testrõl. Ugyanilyen fontos 
azonban e mozgásnyelv kortársi lebontása és újragondolása, így az oktatás 
része a Forsythe nevével fémjelezhetõ improvizá ciós metódus alkalmazása 
is. Az elengedhetetlen modern tánctechnikák, zenei és színházi ismeretek 
mellett lényeges még a release-technika elsajátítása is, hogy a növendékek fel
térképezhessék saját testük fi zikai lehetõségeit. Mert De Keersmaeker szerint 
a táncos test számára a virtuozitás örökös kockázatot, veszélyes helyzetek 
sorát jelenti. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ahogy a táncos is több 
– ahogy õ fogalmaz: „atléta, de lélekkel”25 – mint a fi zikai kockázatot vállaló 
artista, ugyanúgy számára a mûvekben is a szókincs és szerkezet „mögötte
se” a lényeges.

A magyarországi új tánc

Mint a hidegháború évtizedeiben kettéosztott Európa egész keleti felébõl, a 
magyar táncéletbõl is évtizedekig hiányzott a megújulás bátorsága, az irány
zatok és felfogások egymást felváltó és érvénytelenítõ hullámzása, a nyitottság 
és a kreativitás. Abban a mûvészetpolitikai légkörben, amelyben a mûvészeti 
kísérleteket is besúgók fi gyelték, és a kultúrpolitikailag támogatott irányzat
tól eltérõ mûvészi akciókat a rendõrség tiltotta be, a kísérletezés még a het
venes években is egyfajta devianciának számított. Az amatõr mûhelyekben 
ennek ellenére megszületõ mûvészeti újítások ezért megmaradtak ebben 
az ellenkulturális közegben, s nem szûrõdtek át a fõsodort jelentõ „hivatá
sos” (színház- és) táncmûvészetbe. A nyolcvanas évek elején azonban, jóval 
megelõzve a politikai változást, egyszerre bukkant fel néhány olyan fi atal elõ- 
adó és alkotó, aki saját mûvészi útját nem az amatõr vs. hivatásos, komoly vs. 
könnyû mûfaj, balett vs. néptánc megszabta határok között gondolta el, ha
nem vállalva az egzisztenciális kockázatot is, a független kísérletezést válasz
totta, hogy kifejezhesse saját gondolatait, kortársi tapasztalatait.

E fi atalok nem a semmibõl jöttek, hanem a tánc sajátos peremvidékeirõl: 
a jazz-oktatásból, pantomim-képzésbõl, és a színházat éppen a test expresz- 
szivitása felõl megújító színésznevelésbõl. Csupa marginális helyzetû, ama tõr 
mûhelybõl, ahol azonban tere nyílt a mûvészi szabadságnak és gon dol ko dás beli 
másságnak. Jeszenszky Endre például magániskolájában a balett mellett a jazz 
alapjaival ismertette meg növendékeit, akik ekkor még csak egyetl en alterna
tív közegben, a könnyû mûfajban, a mulatók és szórakozóhel yek mûsoraiban 
hasznosíthatták itt szerzett ismereteiket. M. Kecskés András egyetemisták- 



nak indított foglalkozásokat, s itt a szinte vele egykorú érdeklõdõk a test ki
fejezési lehetõségeit, a pantomim hagyományos technikáját sajátíthatták el. 
A Fodor Tamás vezette Stúdió K. a színházi nyelv megújításával kísérlete
zett, s a kollektív alkotásra és a szöveg mellett a test hangsúlyozott jelenlétére 
és expresszivitására alapozta munkáját. E háromféle szakmai hátteret jelentõ 
közegbõl – és a modern tánc magyarországi múltjáról mit sem tudva, viszont 
a kölni és drezdai nyári táncakadémiák példáját ismerve – nõtt ki az az új tánc 
hullám, amely a nyolcvanas évek közepétõl viharos gyorsasággal adaptálta a 
modern és neoavantgárd irányzatok amerikai eredményeit, s formálta ki a 
független és posztmodern tánc elsõ generációját Magyarországon is.

A balett és néptánc, illetve hivatásos és amatõr kettõsségébe merevedett, 
ru gal matlan tánc-szcéna átalakulásának legfontosabb motorja az Ange
lus Iván és Kálmán Ferenc által 1983-ban alapított Kreatív Mozgás Stúdió 
(KMS) volt. Ez a magánstúdió a hazai tánc (és színházi) oktatásból telje
sen hiányzó modern tánc technikák és kreatív utak (mint a Graham-, Li- 
món- és Cunningham-technika, a jazz európai és afroamerikai változatai, a 
biomechanika, a kontakt és a butoh) megismertetésére és elterjesztésére vállal
kozott, a legnevesebb külföldi vendégtanárok – köztük Nagy József, Paxton, 
Matt Mattox, Vicky Schick, Bagouet és Linke – meghívásával. Ugyan csak a 
Stúdió pezsdítette meg a táncéletet az Új Tánc Szemlék elindításá val, amely
hez – a kölni Nyári Táncakadémia Koreográfus Versenyeinek mintájára – 
olyan koreográfusi verseny csatlakozott, amely nyitva állt minden érdeklõdõ 
elõtt. A Stúdió kurzusain tanító mesterek közül a legnagyobb hatást a ha
zai új tánc kibontakozására Nagy József tette, aki elsõként ismertette meg 
a résztvevõket a kontakt improvizációval. S miután a kontakt-technika el
sajátítása nem követelt meg elõzetes táncos képzettséget, az M. Kecskés 
körébõl induló fi atalok – köztük Goda Gábor, Rókás László, – hamarosan 
ebben a közegben mozogtak a legotthonosabban. S hamarosan erõteljes és 
kifejezõ színházi nyelvvé csiszolták a testi interakciókra épülõ technikát, azt 
a test fi zikalitásán alapuló metódust, amely születése idején és helyén nem 
hordozott drámai tartalmakat. A pantomimet ezért – amelynek korláto
zott kifejezési lehetõségei az összetettebb emberi viszonylatok ábrázolására 
egy re alkalmatlanabbnak látszottak – különbözõ mozgásszínházi kísérletek 
vál tot ták fel. Olyan lazán összefûzött, önálló jelenetekbõl felépülõ produk
ciók, amelyekben tánc és akrobatika, kontakt és pantomim, harcmûvészet és 
gesztus, vagy akár szöveg és ének keveredett. E mozgásszínházi irányzatok 
kialakulásához hozzájárultak a Szkénében 1979-tõl rendszeresen rendezett 
Nemzetközi Mozgásszínházi Találkozók, mert ezek a fesztiválok a színházi 
alternatívák gazdag lehetõségeire, fõként a nem verbális színházi kísérletekre 
nyitottak széles kitekintést.



Goda Gábor

Egy új (mozgás)színházi nyelv megteremtésének elsõ kísérlete a Goda Gábor 
(1960-) és Mándy Ildikó által létrehozott Artus (Tánc és Ugró-) Színházhoz 
kötõdött. Goda, aki mérnöki tanulmányait abbahagyva kezdett bele a panto
mimbe M. Kecskés mellett, már alkotói indulásakor a köztes mûfajok kutatá
sát tûzte ki célul: „A nem tisztán tánc, és nemcsak pantomim, ugyanakkor a 
commedia dell'arte elemeit is fölvonultató, de ha kell, még a verbális kifejezési 
módot is használó” színházi forma kialakítása érdekelte, amelyben a kísérlet, 
a „színház minden elemére, azaz a színészre, a térre és az idõre” is kiterjed.26 
Goda életmûvében ezért – amely céljaiból következõen inkább rendezõi, 
mintsem koreográfusi – a tánc soha nem játszott központi szerepet, hiszen 
mûvészi kutatásai mindig is az elõadások összes rétegére fi gyeltek. A mozgás 
ezért csak egyike volt és lehetett darabjai összetevõinek, amelyek a mûvek 
alkotása során a kollektív kutatómunka centrumába kerültek. Egy azonban 
változatlan maradt, az a szándék, hogy „nem színházat akarunk csinálni, 
nem táncolni, beszélni, énekelni, fi lmezni, festeni akarunk. Gondolatainkat, 
érzéseinket, néha irreális látomásainkat akarjuk közölni a legmegfelelõbb for
mában. […] A szétesõben lévõ (elemeire bomló) világ alkotórészeire bontja a 
komplex mûvészi gondolkodást is. A totális színház olyan utópia, mely arra 
az álomra épít, hogy a világ nem hullik darabjaira.”27

A világban és a világról szerzett tapasztalatainak megfogalmazásához 
Goda egy folyamatosan alakuló, darabról-darabra változó, de mindig ösz- 
szetett színházi nyelvet dolgozott ki, amelyben a legkülönfélébb mûvészeti 
ágak – a festészettõl a bábszínházig, az operától a harcmûvészetig, a zenei 
koncerttõl a fi lmig – keveredtek. A kilencvenes években született mûvei – az 
Alvajáróktól (1990) a Gyöngykánonon (1993) és a Turulon (1991) át a Noé 
trilógiá ig (1999) és a Káin kalapjáig (2000) – egy középpontját vesztett vi
lág enigmatikus vagy szatirikus mûvészi lenyomatai voltak, amelyekben a 
töredékesség, a logika és koherencia hiánya, az esetlegesség, gyakorta a játé
kosság, sõt, az abszurditás uralkodott. Az Artus-elõadások mindegyike egy
mással csak laza összefüggésbe hozható jelenetekbõl épült fel, amelyeknek 
összekapcsolását Goda nyitva hagyta, a nézõre bízva a referenciák és jelek 
fel- és megfejtését, a színpadi mozaik összeillesztését.

Goda ugyanis számtalan kulturális forrást – Brueghel festményeitõl a köz
ismert mítoszokig, a Bibliától a magyar eredetmondákig – idézett mûveiben, 
de ezek a források és referenciák, elvesztve eredeti kontextusukat, Godánál sa
játos metamorfózison mentek át, amint az új összefüggésekbe ágyazva éppen 
azt vesztették el, ami lényegük: az egészre, valamiféle totalitásra vonatkozó 
érvényüket. Ugyanígy a Goda színpadán megjelenõ mozgások – a kontakt, 



a néptánc, az akrobatika vagy a kung fu – sem õrizték meg annak a nyomát, 
hogy valamiféle kodifi kált rendszerhez tartoznának, hanem a színházi kifeje
zésmód éppen aktuális eszközeiként olvadtak bele a mûvek egészébe.

Goda és társulata nem törekedett arra, hogy belesimuljon a hazai tánc 
vagy színházi világ üzemmódjába. Éppen ellenkezõleg, a mûvészi és szelle
mi függetlenség zálogaként éppen a kivonulást választották, amikor 1997-tõl 
üresen álló gyárépületekbe költöztek. A társulat összetétele az alakulás óta 
többször megváltozott, de változatlanul valódi alkotó mûhelyként mûködnek, 
mert továbbra is újabb és újabb kérdéseket tesznek fel a színház – és a kon
cert, a kiállítás, a tánc, a performance és az installáció – határairól.

Berger Gyula

A nyolcvanas években induló független társulatok közül a legelsõt Berger 
Gyula (1959-) alapította meg, s e kis létszámú együttes mozgásvilága állt 
legközelebb a hazai táncéletbõl történelmi okokból hiányzó modern tánchoz. 
Berger ugyanis, miután néptánc és balett ismereteit bõvíteni akarta, 1980- 
tól részben itthon (Árva Eszternél és Jeszenszky Endrénél), részben külföldi 
kurzusokon – Drezdában, Kölnben és Párizsban – sajátította el a jazz- és 
az afro-, majd a Graham- és legalaposabban a Limón-technikát. E sokféle 
táncnyelvet azonban nem pusztán átvette, hanem mindezen impulzusokból 
saját és egységes mozgásrendszert alakított ki, amelyet elõször egy amatõr 
mûhelyben tanított, majd ezen a gördülékeny, hullámzó és áradó mozgás
nyelven kezdett el komponálni. Koreográfi áiban soha nem törekedett az ön
kifejezésre vagy lelki folyamatok láttatására, hanem a modernitás utáni kor 
szülötteként, elsõsorban a táncanyag formai összetevõi, a ritmika és dinami
ka lehetõségei, maga a tiszta mozdulat érdekelte.

Elsõ alkotásai áttekinthetõ szerkezetû, tiszta tánc koreográfi ák voltak, ame
lyekhez a fény és jelmez a lehetõ legpuritánabb módon kapcsolódott. S miután 
Bergerre közvetlenül is hatottak az ekkoriban Párizsban látható minimalista 
törekvések, legelsõ, Öt (1984) címû koreográfi ája nem csupán Reich repetitív 
muzsikáira készült, hanem az ismétlések szervezõ fegyelmét véve alapul az 
„állandóságot és a változást, az azonosságot és a különbözõséget”28 járta kö
rül az öt elõadó – két férfi és három nõ – összes lehetséges kombinációjának 
feltérképezésével. Berger az aprólékosan kimunkált szerkezetet és a játékossá
got elegyítõ Vermont Counterpoint-ban (1986) és a nagyobb lélegzetû Synchro 
Systemben (1985) is a repetíciós elvet követte, ahogyan a mûben 



a sorozatok jó néhányszor ismétlõdnek, s miközben az elõadók rendkívüli rit
musérzékét is megmutatják, kialakul belõlük az a markáns lüktetés, különös pul- 
zálás, amellyel szemben indulhat az új akció. […] egyszer csak az egyik fi ú […] 
kezd a táncosok ellenében mozogni, ám úgy, hogy bizonyos, precízen kiszámí
tott pillanatokban mégis együtt mozduljon velük. A nézõnek muszáj ráhangolód
nia a látványra; azon kapja magát, hogy várja e nem túl teátrális, ám rendkívül 
hangsúlyos fordulópontokat.29

A koreográfus pályája 1991-ben fordulóponthoz érkezett, ami egyben füg
getlen táncegyüttesének széthullását is jelentette. Berger érdeklõdése és 
tánc felfogása ugyanis gyökeres fordulatot vett, amikor néhány hónapot az 
Egyesült Államokban töltött, s megismerkedett számos neoavantgárd irány
zattal és metódussal. E felszabadító élmény hatására újragondolta korábbi 
– együttesvezetõi, de fõként koreográfusi – gyakorlatát, kérdésessé téve a 
koreográfi ai döntések létjogosultságát. Ekkortól úgy látta, hogy „annyiféle 
igazság van! Nem biztos, hogy másképp nem lehetne meghatározni a moz
dulatok rendjét, és ettõl még ugyanolyan jó is lehetne a kompozíció. A variá
ciók száma – mint a nagy sakkozóknál – végtelen, és úgy éreztem, semmi 
okom arra, hogy egyetlen megoldást ezek közül kitüntessek, s aztán megint 
csak ezt ismételgessem, vagy a táncosaimra kényszerítsem.”30 Így abban az 
életkorban, amikor mások pályájuk zenitjéhez érkeznek, Berger új útra lépett. 
1993-ban beiratkozott az Arnheimben mûködõ Európai Táncmûvészeti Fej
lesztési Központba (EDDC), ahol elsõsorban a release-technikákat, valamint 
az improvizáció lehetõségeit tanulmányozta fõként olyan pedagógusok – 
köz tük Karczag Éva – vezetésével, akik korábban a Judson-csoportban vagy 
Brown együttesében mûködtek. Berger 1997-ben tért haza, s azóta fõként a 
tán cos és nem táncos, a diszciplinált és képzetlen testek közötti különbsé
gek lebontásával kísérletezik pedagógusként és az általa alapított új formáció 
vezetõjeként.

Angelus Iván

A bölcsész végzettségû Angelus (1955-) elõadói pályája színészként indult a 
Fodor Tamás vezette Stúdió K.-ban. Angelust saját színpadi rendezéseiben 
ezért nem a tánc, a mozgásanyag milyensége, hanem sokkal inkább a hang és 
tér, a látvány és a test, a mozgás és a kellékek kapcsolata és együttmûködése 
érdekelte. Tükrök (1982) címû mozgásszínházi elõadásában például – amely a 
legelsõ magyarországi független táncelõadás volt – a nézõt fényelnyelõ, fekete 
leplekbõl kiragyogó tükrök vezették az öt mozgásetûd változó helyszíneire.



A négy táncos pedig – Angelus mellett Fincza Erika, Kálmán Ferenc és Ró- 
kás László – e furcsa labirintusban a test megkettõzõdésének és megsokszoro
zódásának egyszerre groteszk és tragikus lehetõségeit járta körül, miközben a 
tükrök az idõnként rátapadó testeket a megszokott és elfogadott természetes 
aszimmetria helyett bizarrul szimmetrikusnak mutatták.

A tanítványaival elõadott, fény, árny és színképek alcímet viselõ elõadás, a 
Boldog vagyok (1986) a fény és a láthatóság, a megnövesztett árnyak és az éles 
vagy elmosódó kontúrok, az anyagokba burkolt és a „põre” test kontrasztjai
ból, a koppanó szavak és játékos rekvizitumok kapcsolódásaiból épült fel. 
Szólói közül a Rozmár bál (1987) közel egy órás improvizáció volt, amelyben 
a 32 rövid „jelenet” mozgásait a test köré épített hatalmas kocka határolta 
be s jelölte ki. Az Utolsó szóló (1990) sajátos, személyes rítusként, színpadi 
búcsúnak készült, de ezt még követette az achillea millefolium (1992) címû 
szóló, amelyben Angelus a színházban elfogadott elõadói és nézõi szerepet 
a peep-show-k alaphelyzetére cserélte: az általa bemutatott meztelen testet és 
minimálisra redukált elmozdulást a nézõk egyenként, egy lyukon belesve, és 
csupán néhány percig szemlélhették.

Angelus munkássága, elõadói visszavonulását követõen, a pedagógiára 
összpontosult. Aprócska magánstúdiójából, a KMS-ból elindulva két évtized 
alatt szisztematikusan felépítette a magyar kortárs tánc képzés három szintû 
– alap-, közép- és felsõfokú – rendszerét. S ez a pedagógia bázis biztosította 
azt a szakmai és szellemi környezetet, amelybõl a kilencvenes évektõl szétraj- 
zott egy következõ táncos- és alkotó-nemzedék.

Bozsik Yvette

A konvenciók megkérdõjelezése és erõteljes nyelvteremtõ attitûd jellemez
te az 1984-ben létrejött színházi kísérleti csoportot, a Természetes Vészek 
Kollektívát. E csoportot Árvai György képzõmûvész alakította, s mindössze 
egyetlen elõadó tagja volt, Bozsik Yvette. Árvai egyszerre volt rendezõ, zenei 
szerkesztõ és zeneszerzõ, de mindenekelõtt az egyszemélyes elõadások lát
ványvilágának és vizuális dramaturgiájának megteremtõje.

Bozsik (1968-) elõadómûvészi pályája szokványos balerina karriernek in
dult, ám találkozása Árvai felhívásával – amelyben kísérleti munkájához olyan 
tagokat keresett, akik nem rendelkeznek se balett, se néptánc, se jazz tánc 
ismeretekkel –, megváltoztatta egész további útját. Bozsik ugyanis, aki az Ál
lami Balett Intézet növendékeként drámai módon élte meg a balett képzés 
katonás fegyelmét, a hagyományok és szabályok gondolkodás és egyéni mérle
gelés nélküli elfogadásának és továbbvitelének követelményét, a tánc technika 



fetisizálását, Árvai kísérleti mûhelyében felszabadult e konvenciók alól. Mert 
Árvai mindazt eleve elutasította, amelybe Bozsik belenõtt, így a „nem”-ek 
utáni lehetséges igen kialakítása vált közös kutatásaik alapjává.

Bozsik e korai kísérletek idején módszeresen lehántott magáról minden ál
tala tanult táncnyelvet, s szinte a nullára, nem egyszer a puszta testi jelenlétbõl 
áradó energiákra, legfeljebb a legelemibb mozdulatokra – rezzenésekre, for- 
golódásokra, guggolásokra, görnyedésekre, imbolygásokra és zuhanások
ra – redukálta mozgásait. S miután helyzeténél fogva a testi kifejezésnek a 
modern táncból vagy a neoavantgárd kísérletekbõl eredõ megoldásait, mint 
balettnövendék, egyáltalán nem ismerhette, saját invencióira hagyatkozva, 
önállóan alakította ki azt a testnyelvet, amely gondolataik kifejezésére alkal
masnak tûnt. Egyetlen közvetlen inspirálója – hiszen ekkor még meg sem 
nyílt a posztmodern tánc nemzetközi legjobbjait rendszeresen Budapestre 
hozó Petõfi Csarnok, s a „hivatásosok” egyáltalán nem látogatták a KMS 
„amatõr” kurzusait – Maguy Marin együttesének vendégjátéka volt 1983- 
ban, amelyen a May B.-t láthatta a magyar közönség, s ez ösztönzõen hatott 
a saját útját éppen keresõ fi atal táncosnõre.

Árvai és Bozsik közösen létrehozott darabjai metafi zikus élmények fények
kel, hangokkal és formákkal megérzékített színházi látomásai voltak. A kö
zéppontban Bozsik kimûvelt és mindenfajta tánctól megtisztított teste állt, de 
nem mint valamiféle szerep alakítója vagy valamilyen tánc elõadója, hanem 
mint a plasztikus történések hordozója. A gyõzelem tegnapjában (1986) példá
ul a minimális mozgást, de felfokozott expresszivitást mutató, szinte animális 
test elõbb a homok, majd a víz közegével megbirkózva szakadt le ezekrõl az 
elemekrõl, s emelkedett fel a fény felé; az Originátor (1988) mozdulatlanul 
gubbasztó õsmadara pedig, mintha lassacskán a végzetes világtojást vajúdta 
volna életre. Az Eleven tér (1986) szcenikája brutálisan beszûkítette az elõadó 
mozgáslehetõségeit, hiszen a két oldalról és egészen személyes közelségbõl 
nézhetõ elõadás egy mindössze embernyi méretû lezárt üvegládában zajlott. 
Bozsik ebben a fojtogatóan szûk térben szinte embrióként létezett, egy önma
ga testét is alig tudatosító magányosan szöszmötölõ lényként, aki e nyomasz
tó bezártságban is végigélt egy teljes és remény nélküli emberi sorsot. Az 
Áloméj (1991) az Árvai–Bozsik együttmûködés utolsó sikeres darabja, a Csip
kerózsika posztmodern átirata volt. Az egyfelvonásos jóval tovább ment, mint 
a történet egyfajta pszichoanalitikus újragondolása, mert a gyermeklányból 
felnõtt nõvé válás traumája és a tabunak számító nõi erotikus vágy leplezetlen 
ábrázolása mellett egy másik szinten megkísérelte lerombolni a balett nyelvét 
és az ezt hordozó ideális testet is. A darabban az álomba szenderült kecses 
balerinából kiemelkedõ bábszerû lény számára a test, nemhogy táncra, ha
nem összerendezett mozgásra is képtelen súlyos tömeg volt, amely csak man- 



kók segítségével tudott mozdulni, majd e szétesett állapotából építette fel újra 
a test koordinált mechanikáját, s alakította ki integritását és harmóniáját.

A Természetes Vészek Kollektíva a nyolcvanas évek második felében be
járta a világ alternatív fesztiváljait. Eközben Bozsik az Operett Színház tagja 
volt – mert a Soros Alapítvány magyarországi megjelenéséig nem létezett 
semmifajta rendszeres támogatási háttere a független mûvészi kísérleteknek –, 
1992-tõl pedig önállóan is dolgozni kezdett. Elõször a Szegedi Balettet vezetõ 
Imre Zoltán kínált neki lehetõséget arra, hogy az együttes számára is kore- 
ografáljon.

Bozsik 1993-ban független együttest alapított, amelyet a Katona József 
Színház mint rezidens együttes befogadott. (Hasonló támogatást a függet
lenek közül egyedül az ugyancsak nem állandó tagokkal mûködõ Veszprémi 
Táncmûhely élvezett, amelyet fennállása alatt Krámer György vezetett és a 
veszprémi Petõfi Színház fogadott be.) Bozsik alkotói pályáján ettõl kezdve 
néhány markánsan elkülönülõ vonulat rajzolódott ki: eleinte irodalmi ihletésû 
darabokat komponált (mint Genet Cselédekje alapján a Kis nõi szalon, 1992), 
de ezekben egyáltalán nem törekedett a választott textusok mozgás-, vagy 
táncszínházi interpretációjára. Figyelme ugyanekkor a modern tánc múltjá
nak ikonikus személyiségei (Duncan, Wigman és Graham) és a táncirodalom 
legendás mûvei felé (Giselle) fordult, de ezekben sem elsõsorban a történetek 
újraírására vagy a jellegzetes stílusjegyek felidézésére vállalkozott. Ahogy 
nyilatkozta: „Engem legkevésbé sem a modern tánc érdekel. Ugyanúgy tud 
untatni, mint a klasszikus balett, ha kiismertem a szabályait. Nem akarok 
kötõdni egyik technikához sem, saját stílusomat szeretném kialakítani, s ezen 
belül mindig újat felmutatni. Nem akarok ugyanazokkal az eszközökkel, for
mákkal dolgozni, újfajta hangokkal, mozdulatokkal kíséretezem.”31 Számára 
minden forrás csupán olyan kiindulópontként szolgált, amelyrõl elrugasz
kodva szabadon megteremthette saját groteszk humorú vagy tragikus, lírai 
vagy akár melankolikus vízióját.

S akár táncosokkal, akár színészekkel dolgozott – hiszen a Zárt tárgyalás 
alapján tervezett Az estélyben (1993) például rajta kívül két színész lépett 
színpadra –, általában néhány mozdulatra és gesztus-töredékre szorítkozó 
mozgásnyelvet használt. Ezeket a fõként a felsõtestre és a karokra korlátozódó 
mozdulatokat színpadi alakjai szinte monomániásan ismételték: A villikben 
(1993) a túlvilági leánycsapat tragikus sorsa kelt így életre, míg a Kastély 
alapján (Kafka) komponált A várakozás (1992) groteszk hõsei saját személyi
ségük korlátaiba zárva „mondták” egyre ugyanazt.

A Gilman novellájából született Sárga tapétában (1995) Bozsik elõször al- 
kal mazott szöveget, majd miután egy ironikus hangvételû két részes esten 
színre állította a húszas és harmincas évek németországi kabaréinak és kávé



házainak bornírt világát (Kabaré, 1998), munkái élesen kettéváltak. Színházi 
rendezéseiben radikális eklektikával keverte nem pusztán a szöveget, az éne
ket és a montírozott zenéket, hanem az egymástól legtávolabb esõ mûfajokat, 
stílusokat és elõadómûvészeket is. Mert, mint állította: „nekem nincsenek 
mûvészi prekoncepcióim: bárkit bárkivel összerakok […] nincsenek hatá
rok, csak tehetségek.”32 Bozsik színpadán egyenrangúvá váltak a kulturális 
hagyomány korábban összeegyeztethetetlenek tartott elemei, mint a magas 
mûvészet és a giccs, az opera és a drámairodalom, valamint a transzvesztita 
show. A többféle kódrendszer és színházi tradíció kiforgatásában, ironikus 
felnagyításában és folyamatos leleplezésében és összevegyítésében leginkább 
egy nemzeti ereklyeként számon tartott elbeszélõ költemény – és daljáték –, a 
János vitéz (2000) fergeteges színre állításával remekelt, amelyben nem csu
pán megkettõzte és más mesékbõl kölcsönzött fi gurákkal keverte össze az 
alakokat, hanem kalandjaikat a népszínmûtõl a Pókember–fi lmek és képregé
nyek világáig terjedõ stílusimitációk során fogalmazta meg.

Egyre gyarapodó színházi rendezései mellett Bozsik folyamatosan jelent
kezett koreográfi ákkal is, bár maga a mozgás – és annak mikéntje – továbbra 
sem játszott központi szerepet gondolkodásmódjában. Táncmûveinek zöme 
1996 óta egy lassan ciklussá fejlõdõ, és a férfi -nõ viszony minden lehetséges 
árnyalatát színpadra író duett-sorozat volt, de eközben tovább foglalkoztatta 
õt a táncirodalom kanonikus mûveinek újraírása is. Az ismét stílusok és kul
turális rétegek kavalkádjából felépített Egy faun délutánjában (1998) Bozsik 
férfi és nõ örökké ismétlõdõ egymás keresését magától értetõdõ módon sa
ját nõi tapasztalatai szempontjából dolgozta fel, ahogyan az állandóan nõk 
után sóvárgó, és a „nimfákat” jobbára sikertelenül hajkurászó esetlen és ne
vetséges faun történetét korokon átívelõen taglalta. Az ironikus hangvételû 
egyfelvonásosba mintegy betétként beleillesztette Nizsinszkij koreográfi áját 
(és Debussy teljes zenemûvét), ám Bozsik faunjának groteszk megjelenése 
és gesztusai idézõjelbe tették a mû tradicionális változatát és annak erotikus 
tartalmát.

Bozsik A csodálatos mandarin (1996) színpadra és fi lmre (2001) állítása kor 
is – bár a két verzió lényegében eltér egymástól – egy jellegzetes nõi nézõ- 
pontot érvényesített, miközben gyökeresen eltávolodott a Mandarin koráb
ban megkérdõjelezhetetlen értelmezési mezõjétõl, a megváltás gondolatától. 
Az õ színpadán a Lány élettelen, látszólag a férfi ak-stricik által rángatott, 
kifejezéstelen báb volt, akit sem a sztereotip Öreg gavallér, sem az angyalarcú 
és gyermeki Ifjú megjelenése nem érintett meg. Egyedül a szinte animális 
– és a színpadi változatban egy fekete bõrû színész által megjelenített – idegen 
utáni erotikus vágy keltette õt életre. Bozsik színpadán a szerelmi egyesülés 
kettõsét a két fi gura a színpad két térfelén, egymással párhuzamosan lüktette 



végig, mert a „vágy Bozsiknál mindig elidegenített […] ebben a meglehetõsen 
pesszimista koncepcióban egyáltalán nincs ismerõs, megismerhetõ és megis
mert test, itt a testek mindig idegenek maradnak egymásnak, hiába a darab 
vége felé létrejövõ viszonylagos szexuális összhang a Mandarin és a Lány 
között.”33 Ezért a Mandarin, Bozsik értelmezésében, nem is az egymásra ta
lálás és a közös halál képével ért véget. A muzsika utolsó taktusaira megjelent 
a Lány hatalmas karmokkal felszerelt, bután billegõ hasonmása, aki lélekte
len bábként mintegy újraindította az éppen lejátszott, ciklikusan ismétlõdõ 
történetet.

Kovács Gerzson Péter

A néptánc hagyomány radikálisan új szemléletû megközelítése Kovács 
Gerzson Péter (1958-) nevéhez fûzõdik, aki az amatõr néptánc mozgalomnak 
abból a Tímár nevével fémjelezhetõ újfolklorista irányzatából indult, amelyik 
a leginkább kötõdött a gyökerekhez és az autentikus elõadásmódhoz. A múlt 
értékeinek tudományosan is megalapozott megismerése, a táncos anyanyelv 
tökéletes elsajátítása, birtoklása és színpadra állítása azonban egy idõ után 
számára béklyónak bizonyult. Ebbõl a rutinból a kitörést 1987-tõl a jazz-zené- 
szekkel való együttmûködés, a közös improvizáció jelentette, a megmerítkezés 
az önkifejezés egyszerre kötött és mégis szabad módjában, amelyet egyébként 
maga a néptánc is kínált. Független együttese, a TranzDanz is ekkor alakult, 
de 1989-tõl Kovács egy francia posztmodern társulathoz szerzõdött, ahol 
tánca és fi gurája meglehetõsen idegen, egzotikus jelenség maradt. Ez a két év 
azonban komoly tapasztalatokkal járt. Mindenekelõtt azzal, hogy rádöbbent, 
„nem kell fi gyelnem a keretekre, nyugodtan áthághatok mindent, ha egyéb
ként mûvészileg eredeti és hiteles vagyok.”34

Hazatérésétõl kezdve ugyanis végleg felszabadult attól, hogy néprajzi hi
telességre törekedjen, s elkezdte lebontani és egyéni módon újrarendezni az 
örökölt táncanyagot, a néptáncok koherens nyelvét. Ezzel a megközelítéssel, 
ha nem is közvetlenül, de kapcsolódott a néptáncot ugyancsak korszerû gon
dolatok közlésére alkalmas nyelvnek tekintõ korábbi kísérletekhez, ám szem
léletmódja mégis gyökeresen új volt. Kovácsot ugyanis elsõsorban a tánc õsi, 
elementáris, szinte zsigeri ereje, a racionalitást megelõzõ indulata érdekelte, 
amelyet a mozgások szilánkosságával, a gesztusok kimerevítésével, a dobo
gások és dübörgések meg-meginduló, majd megakadó lendületével lökött a 
térbe. Csupa fragmentum – felvisító, majd elhallgató zene, a szöveg-töre- 
dé kek és néptánc-motívumok szétszabdalt-széttördelt mozgás-törmelékeinek 
kollázsa –, a létezésbõl hiányzó egész szuggesztív megfogalmazása jellemezte 



már legkorábbi mûvét, a szólóként (1992) induló, majd három férfi táncosra 
átdolgozott Ideiglenes címet.

A kortárs és nagyvárosi életérzés kifejezése e mû után háttérbe szorult 
Kovács alkotásaiban. Színpadi rituáléinak centrumába inkább a valaha volt 
teljesség kutatása, a jelenkori létbõl örökre elveszett, idõn és téren kívüli, de 
ciklikusan újból megtörténõ esemény, a teremtés magasztos és titokzatos pil
lanatának újraalkotása került. A kilencvenes évek elsõ felében akár szólókat 
komponált (December 21., In Sol), akár együttessel dolgozott (Asztrál évek, 
Profana), miután makacsul ugyanazt a gondolatot járta körül, színházi esz
köztára is hasonló maradt. Sötét, éppen csak derengõ fényû terekben, néha 
az õrjöngésig fokozódó zajok mellett, alig mozdulásokból és meg-megszaka- 
dó mozgásláncokból épültek fel mûvei, amelyeket az elõadók szokatlanul erõs 
belsõ koncentrációval és az eksztatikusságig jutó intenzitással adtak elõ.

1999-tõl Kovács pályája irányt váltott, s ettõl kezdve nem a közös, archai
kus múlt, hanem az egyén mélyrétegei foglalkoztatták. A korábbi pályasza
kasz összefoglalását és az új periódus kezdetét egyaránt egy kettõsökbõl álló 
trilógia – Cult, Coax, Coda – jelezte, amelyben az alkotót nem férfi és nõ 
szem élyes sorsa vagy története érdekelte, hanem a belsõ utak folyamatossá
ga, a változások végeláthatatlansága. Az új tárgy másfajta fogalmazásmódot 
hozott: mûveiben a szögletesre sarkosított, szaggatott mozdulatokat felvál
totta a táncszínpad egyik legerõteljesebb provokációja, a mozgások szinte 
teljes redukciója. Kovács színpadán azóta a tér szinte áll, hiszen táncosait a 
helyükhöz cövekeli, az idõ pedig végtelenné dermed, hiszen az elõadók alig 
mozdulnak. S ha mégis, akkor sem valamilyen azonosítható mozgáskódon 
belül maradnak, hanem térdük-derekuk nyaklik-csuklik, csípõjük és válluk 
aszimmetrikusan rándul, fejük leesik és félrebillen, karjaik régvolt gesztusok 
emlékeit rajzolják a térbe, miközben a színpadi látvány a nézõt egy lassú, de 
intenzív észlelésbe vezeti, oda, ahol nem az akció, a gyorsaság vagy a sokfé
leség, a rétegzettség a fontos, hanem az apró, alig felfogható, fi nom eltérések.

A Szegedi Kortárs Balett

A nyolcvanas és kilencvenes évek magyar táncéletében a kísérletek független 
alkotómûhelyekben zajlottak. A korábbi évtizedekben kialakult állami fenn
tartású társulatok közül komolyabb változás – ami nem a mûvészeti vezetõ 
cseréjét, hanem a mûvészi profi l megújulását jelenti – egyedül a Szegedi 
Nemzeti Színházban zajlott le. 1987-ben a korábban kritikákkal jelentkezõ 
Bokor Roland ötlete alapján és vezetésével újjáalakult a Szegedi Balett. Az 
együttes mûvészeti arculatának kiformálásában a megalakulástól részt vett 



Imre Zoltán, aki ezért települt haza Londonból. Imre koreográfusként a ko
rábbi évek táncszínházi irányzatát folytatta, ám 1990-tõl, amikor átvette az 
együttes vezetését a Rambert Balett legjobb hagyományait követte. Olyan 
vendégeket hívott – Jorma Uotinen, Matthew Hawkins, Roberto Galvan –, 
akik nemcsak koreográfi áikkal gazdagították a repertoárt, hanem újfajta 
tánctechnikákkal és gondolkodásmóddal ismertették meg, s egyben inspi
rálták az együttes táncosait. Emellett Imre fi atal koreográfusok – többek kö
zött Bozsik és Krámer – számára is adott megmutatkozási lehetõséget, és a 
társulat tagjait is ösztönözte a mûhelymunkára. Így indult el a néptáncos 
végzettségû Juronics Tamás (1969-) koreográfusi pályája is, aki aztán Imre 
1993-as távozása után átvette a társulat mûvészeti vezetését.

Az együttes ettõl kezdve Szegedi Kortárs Balettként mûködik. Az irány
váltást a repertoár átalakításán túl a kontakt technika felhasználása és a dina- 
mikusabb-akrobatikusabb mozgásnyelv jelezte. Juronics táncfelfogása azon
ban nem távoldott el a korábbi táncszínházi irányzattól. Mûveiben jobbára 
történeteket vázolt fel (Sárember, 1996), hõseit pedig világosan értelmezhetõ 
érzelmi viszonylatokba és szituációkba helyezte (Trió, 1994). Alkotásainak 
egyetlen tárgya nõ(k) és férfi (ak) legkülönbözõbb hevességû párviadala volt 
és maradt. Darabjainak zöme – Homo Ludens (1996) vagy Szilánkok (1997) – 
ezt a toposzt járta körül lendületes táncszekvenciákkal, egyre hangsúlyosabb 
látványvilággal, hatásos szcenikai effektusokkal. Juronics érdeklõdése 1999 
után fõként közismert zenék és témák (A csodálatos mandarin, Menyegzõ, Car
mina burana, Bolero, Carmen, Tûzmadár) felé fordult, mutatva, hogy együtte
se egyre kevésbé vállalkozik a kísérletezésre, a mûvészi kockázatra.

A balett újraértelmezése:
William Forsyhte

A XX. század tánclázadásainak zöme a balett elleni mozgalmak láncolata
ként is leírható, mert az újító irányzatok jobbára e szinte démonizált tradíció 
ellenében fogalmazták meg önmagukat A merevnek és zártnak látott balett 
és elavultnak tartott esztétikája azonban nem csupán eleven maradt a század 
egész folyamán, hanem képes volt újból és újból magához hasonítani, sõt, 
mûvészileg szinte bekebelezni az esztétikájával élesen szembeszegülõ moz
gás formák zömét.

A XX. század utolsó két évtizedében aztán a baletten belül bontakozott 
ki egy olyan irányzat, amely egyszerre hódolt az akadémikus hagyomány 
érté keinek, s rombolta le annak minden összetevõjét. Ennek a balett nyelvét 
és mû fajait egyaránt újraíró gondolkodásmódnak a legnagyobb hatású kép- 



vi sel õje William Forsythe (1949-), aki balettképzésben ugyan az Egyesült 
Államokban részesült, de 1973 óta Európában él és dolgozik. A koreográ
fus kétféle hagyományra hivatkozva alakította ki saját táncfelfogását. Egyik 
ihletõje, és számtalan mûvében szekvenciák sorában meg is idézett ideálja 
Balanchine volt, akinek mûvei mindenekelõtt a tánc – jelesül a balett – anya
gát tematizálták. Másik ösztönzõje az abszolút tánc teoretikusa, Lábán volt, 
akinek térfelfogása az egy nézõpontból ragyogóan áttekinthetõ, mert síkokba 
a rendezett balett helyett a tér egészét birtokba vevõ, energikus és lendületes 
test és mozdulat ideálját kutatta.

Forsythe-t elsõ pillanattól kezdve a táncnyelv – és ez nála az akadémikus 
szókincset jelenti – problémái, és e nyelv használatának kérdései érdekelték. 
Elgondolása szerint a tánc (és a színház) csakis a táncról (és a színházról) 
szólhat, a balett pedig olyan semleges nyelv, amelyen nemcsak „deklamálni” 
lehet – ahogy ezt a XIX. századi hagyomány tette –, hanem a jelenhez „be- 
szélni”.35 Korai mûveiben még nem szedte szét a balett szókészletét, de már e 
munkáiban is rendre olyan kérdéseket tett fel, amelyek a hagyományos kánon 
egy-egy elemét kérdõjelezték meg. Pályájának ez az elsõ szakasza a Stuttgarti 
Baletthez kötötte, ahol lehetõséget kapott a koreográfusi kísérletezésre. Elsõ 
mûvei közül például már a Galilei álmában (Dream of Galilei, 1978) a moz
gások kaotikus burjánzása és az akadémikus kánon áttekinthetõ rendjének 
szembeállítása adta a drámai ellentétet. A Szerelmi dalok (Love Songs, 1979) 
a spiccelés, az egyensúly és a partnerolás hagyományos harmóniáját zúzta 
semmivé, ahogyan Forsythe fi gurái a magányukat balance-ot vesztett vari
ációkba és kockázatosan agresszív pas de deux-kbe sikoltozták és fojtották. 
Az óloméj (Die Nacth aus Blei, 1981) a narratív balettek antitézise lett, mert 
a koreográfus Hans Jahn regényébõl olyan redukált, álomszerû „kinetikus 
cselekményt” formált, amelyben a részek, a sok ismétlésbõl felépülõ tánc, a 
különálló zenei blokkokból kialakuló hangzás és a nagy hatású, expresszív 
képek, valamint a felcsendülõ szövegrészletek egymás mellettisége és egyen
rangúsága lehetetlenné tette a cselekmény kialakulását és követését.

Forsythe-nak ezt a balettjét éppen olyan hevesen utasította el a nyolcvanas 
évek elejének közönsége, mint ugyanekkor Bausch elsõ táncszínházi kísérle
teit. A Frankfurti Operaházban 1983-ban bemutatott Utak (Gänge) premi
erjét követõen mégis leszerzõdtette õt a város. Forsythe ettõl kezdve egészen 
2004-es eltávolításáig a Frankfurti Balett élén állt, s valósította meg radikális 
kísérleteinek zömét, bár közben szinte a világ összes jelentõs balettegyüttese 
(Párizsi Operaház, Royal Balett, NYCB, NDT) számára komponált új 
mûveket.

A Gänge programadónak tekinthetõ, hiszen alcíme szerint is: Ein Stück 
über Ballett volt, vagyis egy mû magáról a balettrõl. Forsythe ebben és ettõl 



kezdve a balett nyelvét és retorikáját tette vizsgálat tárgyává: hogy hogyan 
függ össze a mozdulat motivációja és funkciója; milyen energiaszinteken mû- 
ködik, és hogyan terülhet szét a térbe a mozdulat; lehet-e és hogyan fi gyel- 
men kívül hagyni a balett lépések hagyományos logikáját. Ez a mûve úgy 
készült, hogy a koreográfus nyolcféle lépéskombinációt kínált fel a táncosok
nak, akiknek aztán önállóan kellett kialakítaniuk a saját variációikat a meg
adott szekvenciákból.

Forsythe alkalmazta a beszédet, a szöveg-törmelékeket is, amelyek késõbb 
ugyancsak meghatározó elemévé váltak érett munkáinak, amelyeket õ maga 
két csoportba sorolt: a „tánc-tánc” nála a tiszta (vagy abszolút) tánc kom
pozíciót jelentette, míg „színházi-tánc” mûvei multimédia produkciók vol
tak. Utóbbiba tartozott az Artifact (1984), amely sûrítve mutatta a Forsythe- 
féle színház összes jellegzetes elemét. Az egész estés mû kaotikus kavargása 
mindvégig bizonytalanságban hagyta a nézõt, mert a mû verbális, vizuális és 
plasztikus történései között nem látszott összefüggés. A nézõ dezorientációját 
fokozta az elõadás során többször is váratlanul leereszkedõ, és az éppen zajló 
akciót elfedõ és megszakító vasfüggöny, a díszletelemek feldöntése, valamint 
a világítás, ami nem is egyszer inkább eltakarta, elfedte, mintsem kiemelte 
vagy hangsúlyozta a történéseket, vagy éppen a színpad helyett a nézõteret 
borította fénybe. Az elhangzó szövegfoszlányok, az elektronikusan átírt Bach 
Chaconne és az ezekhez társuló zajok sokkolóan hangos auditív kulisszaként 
mûködtek, míg a táncosok áttekinthetetlenül bonyolult és kockázatos szek
venciákban mutatkoztak meg. Forsythe ugyanis nemcsak mûveinek drama
turgiájában tagadta a linearitást és a koherenciát, hanem a koreográfi ai fo
lyamatokban is. Táncmondatainak struktúrája, majd a táncos teste is egyre 
jobban elvesztette ismerõs logikáját és harmóniáját, mert Forsythe kísérletei 
minden a tánccal kapcsolatos elvárást lassacskán a visszájára fordítottak.

A vonal szépségét és áttekinthetõségét nála a minden irányt egyformán 
bej áró töredezett mozgások, és a testrészek egymástól függetlenített, s ezért 
kiszámíthatatlannak tûnõ mozdulatai váltották fel. A balett elemeinek szét- 
darabolása és újbóli összerakása azt eredményezte, hogy Forsythe-nál a 
súlypont és a balance, a vertikalitás és a horizontalitás, a kifelé és a befelé 
oppozíciója, a sebesség és az intenzitás minõsége, az izoláció és a koordináció 
folyamatosan kérdésessé vált. A mûveit ihletõ táncosok, akik a közös, imp
rovizáción nyugvó kutatómunka során a koreográfus instrumentumaiból a 
mûalkotások egyenrangú létrehozóivá váltak, szinte a végsõkig kiaknázták 
és a lehetõ legtávolabbra helyezték a test mozgáslehetõségeinek határait. E 
táncosoknak birtokolniuk kell mindazt az akadémikus tudást, amit Forsythe 
mûvei fellazítottak, megfordítottak, áthelyeztek, elcsavartak, felgyorsítottak, 
darabjaira szedtek és újrarendeztek. Együttesének tagjai nem csupán az al- 



kotómunka során vettek részt az anyag kiformálásában, hanem a színpadon 
is vállalták az irányított improvizáció kockázatát, sõt, nem egyszer a test de
formációját is. Utóbbira példa Forsythe saját magára – és fi lmre – tervezett 
Szólója (1996), vagy az egymásba bonyolódó és a testrészek össze nem függõ 
elmozdulásaiból kikerekedõ, From a Classical Position címet viselõ (1997) 
fragmentált kettõs, amely szintén csak fi lmen létezik.

Forsythe tánc-tánc kompozícióiban (1984: Steptext, 1988: In The Middle 
Somewhat Elevated, 1992: Hermann-Schmerman, 2000: One Flat Thing, 
reproduced) helyet kaptak olyan ismert zenei szerkesztési módszerek, mint 
a kánon és az unisono, vagy a téma és variáció. De a táncosok e mûvekben 
is kockázatos, vad és titokzatos kalandokba bonyolódtak, miközben kitartó 
makacssággal vívtak meg a gravitációval, az egyensúllyal és a másik testtel, s 
ezzel szinte elfedték e mûvek tisztán áttekinthetõ, bár bonyolult struktúráját. 
Forsythe színházi-tánc darabjaiban (1980: Say Bye, Bye, 1985: LDC, 1987: 
The Loss of Small Details, 1988: Impressing the Czar) a szétesõ-mellérendelõ- 
sûrûsödõ-lazuló, káoszként mûködõ szerkezet, és a széttartó-energikus- 
kiszámíthatatlan-bonyolult koreográfi ai anyag fosztotta meg a nézõt a ren
dezettség és áttekinthetõség biztonságától. Bármilyen mûfajú is azonban egy 
Forsyhte-mû, mindenekelõtt olyan intellektuális és érzéki labirintus, amely 
félreérthetetlenül a posztmodern világ életérzésének lenyomata. Olyan szá
zadvégi tánc mûalkotás, amelyben a szinte reprodukálhatatlanul összetett 
szekvenciák és a fi zikai korlátokat átlépni vágyó testek, a tánc és a táncos 
kvalitásai, talán utoljára, még abban a tradícióban gyökereznek, s hagyják 
maguk mögött, amelyet száz évvel korábban a színház balettnek hívott.
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