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valami rejtélyes, bénító varázs ül azon az ajtón, vagy
inkább a bent rekedt társaságon, amelynek magunk is
részeseivé kellene lennünk. 

A Károlyi-palota két terme fizikailag erre fölöttébb
alkalmasnak látszik. Az elsô, kisebb térben, ahová be-
bocsáttatunk, körülállhatjuk-kileshetjük az igazi ven-
dégek, a színészek vacsoráját. Kurta, vázlatos étkezés,
elôjáték, hangulati felütés a várható további furcsasá-
gokhoz. Ekkor már inkább kukkolóknak, mintsem
vendégeknek érezhetjük magunkat. Aztán beterelnek
a szalonba. Itt már körülülhetjük a játékot, és fizikai-
lag nem is válik el élesen a játéktér a nézôtértôl.
Szellemi értelemben azonban szinte tökéletes a szige-
telés. A szín ház összes hátránya érvényesül a filmmel
szemben, és egyetlen elônye sem. Nem lehet plánok-
kal és vágásokkal irányítani a nézô figyelmét, kiemelni
a lényeget, a fekete-fehér film eleve adott stilizáltsága
pedig szükségképpen elvész. Pedig Pelsôczy Réka ren-
dezésében a színészek többnyire megteszik, amit a
film Imrei Andrea fordította dialógusaival tehetnek.
Megvilágosodnak a jellemek, kibontakoznak a konflik-
tusok, kiderülnek a rejtett vagy nem is annyira rejtett,
de normális körülmények között be nem vallott kap-
csolatok. Más kérdés, hogy Gálffi László házigazdája,
Kerekes Éva felesége, Takács Katalin beteg asszonya a
személyiség súlyával van jelen, míg Lengyel Tamás iz-
gága, Széles László indulatos, Szamosi Zsófia walküri
figurája, Hetey László és Bíró Kriszta házaspárja, Polgár

Csaba és Fodor Annamária szerelmes kettôse, Hau -
mann Máté kissé fiatal ezredese, Wierdl Eszter éne-
kesnôje, Bartisch Kata testvérét nyugtatgató nôje, Sáfár
Kovács Zsolt papírevô fôkomornyikja csak pontos kör-
vonalakat ad. Bizonyára azonban nem – vagy nemcsak
– ezen múlik, hogy az elôkelô társaság tagjai Zoób Kati
jelmezeinek semleges eleganciáján túl inkább csak a
jó modorukat vetkôzik le, nem a jellemüket, a társa-
dalmi státusukat, ember mivoltukat, nem süllyednek
le vagy emelkednek föl létezésük biológiai vagy eg-
zisztenciális lényegéhez. Ahhoz, hogy nem történik
meg a varázslat, paradox módon talán az is hozzájárul,
azért sem válik nézôi élményünkké a történet abszur-
ditása, szürreális világlátása, mert részint magunk is
vendégek vagyunk. Benne is vagyunk, meg nem is a
játékban. Annyira nem vagyunk benne, hogy átéljük,
annyira nem vagyunk kívül, hogy rácsodálkozzunk.
Tudjuk, hogy nem velünk történik, s nem hisszük,
hogy velünk is megtörténhetne. 

Unalmasabb pillanatokban azon tûnôdöm, mi lenne,
ha egy renitens nézô kisétálna az áthatolhatatlannak té-
telezett ajtón. Végül is nem tudom. Pedig azon az es-
tén, amikor én láttam az elôadást, egy hölgy a kijárat
elôtti nagyobb kavarodást kihasználva ügyesen kiosont.
Nem reagáltunk, „nem vettük észre”. Ennyi biztosan
kevés volt ahhoz, hogy levetkôzzük nézôi jólneveltsé-
günket. Nem válunk a játék részeseivé? Meg sem fogott
a varázslat, amelyet a távozás megtörhetett volna?

tánc története telis-tele legendássá nôtt alakok-
kal, olyan valaha volt nagy táncosok emlékével,

akiknek személye köré a kortársak csodálata, majd a
tanítványok és kollégák reflexiói és memoárjai fontak
csillogó hálót. A koreográfusok emlékét azonban, ellen-
tétben a testtel együtt enyészô elôadómûvészi sorssal,
másként is ôrizheti az utókor. A mûvek lételeme ugyan -
is a színpad, ezért csak azok a koreográfusok nem hul-
lanak ki a kulturális emlékezetbôl, akiknek mûvei
rendszeresen jelen vannak a táncszínpadokon. Akinek
ellenben nem játsszák a darabjait, akinek mûvei nem
kelhetnek életre újból és újból a – mindenkori – mai
testekben és a mai színházi közegben, annak alakja a
nézô számára ugyancsak a legendák megszépítô
messzeségébe kerül. 

A fennmaradás és az eltûnés mögött számtalan ok
lehet, jóval azon túl, hogy a koreográfusi életmûvek esz -

tétikai minôsége természetesen nagyon eltérô. A tánc-
alkotások ugyanis – s ez az idôk változására különösen
érzékeny narratív mûveket érinti drámaian – olyan
mélyen ágyazódnak saját koruk színházi és elôadói ha-
gyományába, hogy változatlan formában aligha idôt ál-
lóak. Ezen a jelenbe zártságon egyedül a folyamatos
játszás enyhíthet, ami egyben a koreográfus állandó al-
kalmazkodását is jelenti az újabb és újabb elôadókhoz,
a színházi játékmód változásaihoz. Az alkotók halála
után azonban e valójában örökké módosuló koreográ-
fiák megmerevednek, az utódok mégoly hozzáértô ke-
zében is muzeális tárgyakká sápadnak. A hagyatékok
ôrzôit ugyanis egyik oldalon a hitelesség és az eredeti-
ség igénye szorítja, míg a másikon az a nézôi várako-
zás, amely a színpadtól nem múzeumi áhítatot, ha-
nem hatásos, itt és most érvényes mûalkotást vár.
Persze nagy kérdés, léteznek-e egyáltalán, akik a tánc

Fuchs Lívia

Legenda – dicsfény nélkül
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kanonizált régmúltja helyett a XX.
században felgyorsult színpadi idô
miatt hamar szétmálló közelmúlt
ôrzésére vállalkoznak. Nálunk nyil-
vánvalóan nem, hiszen a múlt szá-
zad teljes magyar koreográfiai ha-
gyománya kikopott-elveszett a mai
társulatok repertoárjáról. 

A XX. századi értékek megôrzé-
sében, a néhai legendás alkotók
mûveinek színpadi átmentésében,
e történeti és kulturális szempont-
ból felbecsülhetetlenül jelentôs és
sajátos archiválásban az Egyesült
Államok táncközössége jár az élen.
Itt ugyanis szinte minden valaha
jelentôs vagy annak ítélt koreográ-
fus (és pedagógus) munkásságá-
nak hagyatékát alapítványok sora
gondozza, s tartja életben. E kulturális misszió engem
lenyûgöz, ám mégis kettôs lélekkel ülök be az olyan
elô adásokra, amelyek a közelmúlt – s ez nemegyszer
csupán öt-hat évtizedet jelent! – egy-egy legendás alak-
jának mûveit ígérik. Mert tánctörténész énem csakis
hálás lehet, hogy akadnak olyan táncosok, akik teljes
tudásukat egyetlen régen lezárult életmû életben tartá-
sára vagy életre keltésére áldozzák. (Ki szerzôdne ma
Magyarországon egy olyan társulathoz, amelyik, mond-
juk, kizárólag Molnár István mûveinek játszására szö-
vetkezne? Vagy Milloss Auréléra. Vagy Szentpál Ol gáé ra.
Vagy Imre Zoltánéra. Vagy Eck Imréére. Vagy Szigeti
Károlyéra, netán az épp száz éve született Harangozó
Gyuláéra.) A jelen iránti kíváncsiságom ugyanis elke-
rülhetetlenné teszi, hogy a múlt folyamatait is átlás-
sam és megértsem,
ezért ilyenkor mindig
„felteszem” azt a vir tu -
ális  történelmi szem -
üveget is, amely segít
a saját korukba illesz-
teni a látottakat. Nézôi
énemnek azonban et-
tôl nem könnyebb, így
aztán jobbára csalódva
vagy unatkozva ülöm
végig e retrospektív
elô adásokat. Kü lönö -
sen, ha az adott válo-
gatás érzéketlen a je-
lenre, arra, hogy mikor
melyik mûvet érde-
mes elôvenni, hiszen
ami tegnap elavultnak
látszott, ma akár aktu-

álisnak is tûnhet. Vagy, és ez sem ritka, ha gyengén
felkészült társulat veselkedik neki a felújításoknak.

Sajnos a most már harmadszor Budapesten vendé-
geskedô José Limón Dance Company eddig még egy-
szer sem gyôzött meg arról, hogy a nyilván erôs kisu-
gárzással, különös aurával rendelkezô Limón kore-
ográfusi életmûve ugyanolyan jelentôs volt, mint
elô adómûvészi pályája. Mûvei-szerepei ugyanis, ahogy
leváltak Limón interpretációjáról, elvesztették a kariz-
matikus személyiség közvetítette hitelességet. Limón
mélyen elkötelezett, humánus és etikus alkotói maga-
tartásából adódó tárgyválasztásai és a hozzájuk alkal-
mazott formai megoldásai pedig, amelyek az ötvenes
és hatvanas évek Amerikájában oly jelenôssé tették
táncdrámáit, mára avíttnak, naivnak és patetikusnak

Az áruló

Szvit a Koreográfiai
áldozatból
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tûnnek. Az együttes jelenlegi
táncosai pedig – ismét nem elô -
ször – középszerûek, sôt, a plasz-
tikailag kidolgozatlan testek egy
félamatôr csoport képét nyújtják. 

A mór pavane-ját, amely Limón
fômûvének tekinthetô, számta-
lan társulat repertoárján csodál-
tam már meg. Viszont ilyen hi-
teltelennek és üresnek még so-
sem láttam, legalábbis a március
24-i, délutáni elôadáson. Egy
négy szereplôs kamaramû sikere
a szereposztásnál dôl el, s ezt
valaha az együttest életben tartó
Carla Maxwell is tudta, hiszen az
egyik korábbi, 1998-as vendég-
játékukon éppen azért nem tûz -
ték mûsorra a mûvet, mert nem
volt megfelelô elôadójuk Othello
(A mór) szerepére. Ahogy elnéz-
tem a mostani vendégjátékot,

most sem volt, viszont az egyik estén
egy egészen káprázatosan jó táncosuk
adta Jagót (A barátja), a jelenlegi társu-
latból egyébként is messze kimagasló
Jonathan Fredrickson. Ezen az elôadá-
son a különösen szép vonalú, a kezek
kifejezôerejét is alkalmazó és erôs jelen-
létû táncos mellett a Desdemonát (A mór
felesége) alakító Roxane D’Orléans és
az Emiliát (A barát felesége) életre keltô
Ryoko Kudo is szárnyakat kapott, így a
mû valamit mégiscsak megôrzött eré-
nyeibôl. Abból a formai feszültségbôl,
amely a fegyelmezett, kimért szimmet-
riákba kényszerített párok és a viselke-
dés abroncsait szétfeszítô, szenvedélyes
dialógusaik, a rend és a káosz ellentété-
bôl árad.

Limón hôsei mindig meghasonlott,
végzetes döntési helyzetben vergôdô ala -
kok voltak, akiknek vívódásaiba Li món a
saját démonait vetítette ki. Vagy kortár-
saiét fogalmazta meg ôszinte együttér-
zéssel, mint például Júdás alakját, akibe
belelátta az ötvenes évekbeli Amerika-
ellenes Tevékenységet Vizsgá ló Bizott -
ság elôtt megtörô és árulóvá váló kortár-
sainak tragédiáját. (S tudjuk – tudjuk-e?
–, hogy nem kisebb koreográfust tett
majd’ egy életre meghasonlott személyi-
séggé ez a megalázó procedúra, mint Jerome Rob -
binst.) A Krisztus és a tanítványok patetikus hitét és
Júdás gaz hitehagyását festô Az áruló (The Traitor) el-
avult játékmódja, inkább gesztusokra és mimikára,
mint koreográfiai kidolgozásra építô megoldásai felett
azonban rég eljárt az idô. (Felújítása számomra érthe-
tetlen, különösen mert Limónnak ugyanebbôl a perió-
dusából való és ugyancsak a Bibliára utaló Mindennek
ideje van [There is a Time] címû alkotása naiv hangvé-
tele ellenére is játszható és nézhetô.) A zsoltár (Psalm),

bár jóval késôbb, már 1967-ben született, változatlanul
azt az etikus Limónt mutatja, akinek tárgyválasztása és
mondandója tiszteletet érdemel. Esztétikailag azon-
ban az Igaz Emberek elôtt tisztelgô kompozíció hol
egy próbatermi gyakorlatsor mechanikus és hossza-
dalmas ismétléseire emlékeztet, hol olyan patetikus
drámázásra, amit alig enyhítenek az idônként mégis-
csak felcsillanó szép koreográfiai részmegoldások.
(E mûsor-összeállítás kapcsán azért felmerül a kér-
dés, bár persze nincs kinek feltenni, hogy a Limón
számára központi problémát jelentô, saját idegensé-
gével, mexikói identitásával összefüggô mûvei vajon
miért maradnak ki oly következetesen a turnék prog-
ramjaiból!?)

Limón befejezetlenül maradt önéletrajzi vázlatában
említ egy beszélgetést, amely közte és Martha Graham
között zajlott le még a harmincas évek végén. Ebben
Graham némi öniróniával panaszolja, hogy a kritika ôt
erôs személyiségû szólistának tartja, amiben latensen az
is benne van, hogy a koreográfus bezzeg Doris Hum ph -
rey. Limón mesterének, a narrativitást és a teatralitást
messze elkerülô, de a formai megoldásokat szinte egy

matematikus precizitásával mér-
legelô és kidolgozó Hump h  rey -
nak a hatása Limón koreográfiai élet mûvében is tetten
érhetô. És nemcsak a néhai mesternô emléke elôtt
tisztelgô monumentális Koreográfiai áldozat (Suite
from A Choreographic Offering) tiszta szerkezetû, le-
vegôsen sorjázó, különbözô tánctémákat feldolgozó té-
teleiben, hiszen ezek valójában tizennégy Humphrey-
mû részleteit fogják egyetlen tánccsokorba; hanem
már abban a korai, 1942-es szólójában, a Chaconne-ban

A mór pavane-ja 
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is, amely egy Humphrey tiszta tánc koreográfiáit fel-
vonultató Bach-estre készült. Limón, a tanítvány és elô -
adómûvész ebben a szólóban fel akart nôni mesteré-
hez, a koreográfushoz, ezért elsôsorban a formálásra, a
zenei témára reflektáló táncfrázis megtalálására és a
variációk kimunkálására összpontosított. Így aztán se
történet, se drámai  alak nem nehezíti el és köti saját
korához ezt a tiszta tánc szólót, amely valaha Limón
elô adói karizmájának legfôbb értékeit, a férfias erôt és
a méltóságot sûrítette magába. A Chaconne mostani elô -
adója, Raphaël Boumaïla azonban csupán pontosan és
tisztán abszolválta a kis térre szûkített, de gazdagon
variált mozgásmondatokat, ám személyes tartalom-
mal aligha tölthette meg. S ebbôl akár messzemenô
következtetéseket is levonhatnék a néhai modern tánc
esszenciájára, a személyességhez és a nagy személyi-
ségekhez tapadó érvényességére utalva, de nem te-
szem, mert tudok sikeres ellenpéldát is. Éppen Isadora
Duncan kapcsán, akit Limón – Harald Kreutzberg
„apasága” mellett – „valódi” szülôanyjának tartott, így
pályája végén egy öttételes táncszvitet szentelt az ô em-
lékének is. Az Isadora táncai azonban szépelgô, felszí-
nes és unalmas, így inkább eltávolítja, sôt elrettenti a
nézôt a legendás táncosnô és táncforradalmár alakjá-
tól, míg ellenpéldám a – sok filmes összeállításból is-
merhetô – Frederick Ashton zseniális megidézôképes-
ségérôl árulkodó Öt Brahms-keringô Isadora Duncan
modorában címû darabja, amely idôtlenül korszerûvé
tudta varázsolni a szabad tánc prófétanôjét! 

Az együttes repertoárja nem csupán a négy évtizede
lezárult Limón-életmûbôl áll, hanem egy-egy vendég-
alkotó meghívása is színesíti a mûsorrendet – és a
táncosok életét. Így Susanne Linke és Jiří Kylian
mûvei sem elôször szerepelnek az együttes program-
jában. Linke 1976-os Átváltozása (Transfiguration)
mintha a hírnevét megalapozó A fürdôkádban címû
szólójának egyik változata lenne – a köznapiság, a ba-
nalitás közegét sugalló fürdôkád nélkül. A kilátásta-
lan küzdelem ábrázolása azonban ugyanaz, mint
amit a földön nehezen araszoló test a lassú tovajutá-
sért, a ritka felemel kedésekért folytat – az átalakulás
legkisebb reménye nélkül. Ez a nôi szóló jellegzetes
Linke-opus, s ugyancsak tipikus Kylian-mû az Esti da-
lok. Egyik sem a Limón együttes számára készült, és
mégis, e régebbi Kylian-koreográfia a maga egyszerû
és áttetszô mozgásanyagával valahogy mintha mégis-
csak kapcsolódna Limón táncszótárához. A matéria
megformálása azonban olyan burjánzóan ötletes, a
motívumok és szólamok egybefûzése és játékos vari-
álása pedig olyannyira mesteri, hogy összetéveszthe-
tetlenül kylianivá lesz, mégpedig a nyolcvanas évek
Kylianjára hajazva. Abból a mily távolinak is tûnô
„tegnapból”, amikor Kylian ontotta magából a legkü-
lönfélébb zenék plasztikus átiratait. Azokat a finom
és míves koreográfiákat, amelyek valami éteri örömet
szereztek, mert a nézô pontosan azt vélte látni, amit
hallott. E kompozíciókból, mint most Dvořák vegyes-
kari dalaiból és a velük egybesimuló táncokból, har-
mónia és derû áradt, ezért a mai Kylian felôl nézve ez
az Esti dalok is a (közel)múlt lenyomata, s mint ilyen
nagyon is helyén van a Limón Dance Company re-
pertoárján. 

em tagadom: ha amerikai néger (Hogy píszí?
Fekete? Afroamerikai?) táncosok tolmácsolta

modernbalett- vagy kortárstánc-elôadást emlegetnek,
nekem még ma is az Alvin Ailey City Center Tánc -
színház 1974-es Erkel színházi vendégszereplése jut
eszembe. Sôt: lelki szemeimmel még mindig látom
Judith Jamison, Clive Thompson vagy Dudley Williams
akkori alakját, mozdulatait. Pedig Alvin Ailey társulata
nem fekete táncegyüttes volt, a koreográfus mûvészeti
vezetô hangsúlyozta is akkortájt, hogy „elege van a fa-
jilag elkülönített társulatok gondolatából”. E megjegy-
zését szívesen kapta fel a korabeli magyar sajtó, holott
a fekete koreográfusnak ez elsôsorban ars poeticája
volt, nem pedig „haladó szellemû politikai nyilatkoza-
ta”. Együttesében ugyanis a fekete táncosok mellett fe-
hérek és sárgák is felléptek, és ami a lényeg: közösen
„beszélt” táncnyelvükben az amerikai néger koreográ-
fusok tipikus stílusjegyei békésen elegyedtek az „ame-
rikai modern tánc” tradícióin nevelkedett alkotók moz-
gásvilágával. Ez utóbbiak közé sorolhatók az alábbi ko-
reográfusok, akiknek alkotásait az Ailey-együttes
folyamatosan mûsoron tartotta: Ruth St. Denis, Doris
Humphrey, Ted Shaw vagy éppen José Limón (az ál-
tala alapított Limón Dance Company a Philadanco!
társulatával együtt idén a Budapesti Tavaszi Fesztivál
vendége volt – lásd Fuchs Lívia cikkét).

A Joan Myers Brown által 1970-ben alapított
Philadanco! (Philadelphia Dance Company) identitá-
sában fontos elem az afroamerikai mivolt: a táncosok
– talán egy-két kivétellel – mind feketék, és az együttes
több nemzetközi fekete táncszervezetnek is tagja. Ez ma
már nem mûvészi gettósodást, hanem stílusorientáci-
ót jelent, és rangot ad. Nem is az amerikai néger iden-
titás hangsúlyozása miatt nem éri el a Philadanco! pél-
dául az Alvin Ailey Táncegyüttes három évtizeddel ko-
rábbi színvonalát. Hanem valami más miatt, ami
nyilván bonyolult, összetett jelenség, és nem fejthetô
meg egy egyfelvonásosokból álló est megtekintése

Kutszegi Csaba

A nosztalgia
ideiglenes 
okafogyása
A  P H I L A D A N C O !  V E N D É G J Á T É K A
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