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Egy fesztivál programját kétszer értékeli a
nézô: elôször a program kihirdetésekor,
másodszor pedig az elôadások megtekin-
tése után. Az idei Budapest Táncfesztivál
mindkét esetben jó értékelést érdemel: a
mûsorfüzet változatos, izgalmas progra-
mot ígért, és az általam látott elôadások
alapján a Nemzeti Táncszínház fesztiválja
be is váltotta ígéretét. 

Örömteli és hiánypótló, hogy a prog-
ramba a hazai táncélet színe-java mellett
két élvonalbeli külföldi együttes is meghí-
vást kapott: a spicc-cipôs férfiakat felvo-
nultató, sajátos humorú amerikai együt-
tes, a Les Ballets Trockadero de Monte
Carlo, valamint a francia kortárs tánc egyik
legfontosabb képviselôje, Angelin Preljo-
caj és társulata. A magyar felhozatalban is
mindenki megtalálhatta a kedvére valót: a
legnagyobb együttesek (Szegedi Kortárs
Balett, Pécsi Balett) elôadásai mellett füg-
getlen produkciók (Góbi Rita, Artus), kor-
társ néptánc (Duna Táncmûhely), egy iz-
galmas koprodukció (Inversedance és GG
Tánc Eger), színházi nevelési program (Kö-
zép-Európa Táncszínház és Káva) is szere-
pelt a fesztiválon, sôt ismét találkozhat-
tunk Lakatos János népszerû tánctörténe-
ti-táncelméleti sorozatának egyik epizód-
jával, amely – stílszerûen – a tánc és a kre-
ativitás viszonyát boncolgatta.

Minden hazai kortárstánc-rajongó
tudja, hogy ha Bozsik Yvette klasszikus
alapanyaghoz nyúl, akkor nem pusztán a
jól ismert történet egy újabb feldolgozá-
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sát fogjuk viszontlátni a színpadon, hanem
valószínûleg az egész mû teljesen új kon-
textusba kerül. Bozsik ezúttal a Hattyúk
tavát „forgatta fel” a Pécsi Balett közremû-
ködésével – a jellemzés nem túlzás, hiszen
a koreográfus az eredeti történetnek pusz-
tán néhány alappillérét meghagyva mesél
emberi problémákról és gyarlóságokról.
Legkésôbb Matthew Bourne (a híres, férfi
hattyúkkal készített változat koreográfu-
sa) óta tudhatjuk, hogy a Hattyúk tava
pszichológiai thrillerként és társadalomkri-
tikaként is értelmezhetô. A történet ezen
két rétege a Pécsi Balett elôadásában is
megjelenik (és néhány férfi hattyú is fel-
bukkan). A prológusban egy medencepar-
ti bulit látunk napjaink Oroszországában
(a helyszínre a cirill betûs feliratból követ-
keztethetünk). Az alkohollal, drogokkal
és túlfûtött erotikával átitatott féktelen
szórakozás egy idô után teljesen kontroll-
vesztetté válik, és végül gyilkosságig fa-
jul. Ezután mintha a központi férfikarak-
ter (a klasszikus mese szerinti herceg) bi-
zarr álmába kerülnénk, amelyben felbuk-
kannak ugyan az eredeti történet elemei
és szereplôi (a megátkozott fehér és a
csábító fekete hattyú, az ezúttal múzeu-
mi teremôrként megjelenô varázsló és az
elnyomó anyafigura), de ezek az elemek
végül nem állnak össze koherens
egésszé. A hattyúk mintha egy múzeum
vitrinjébe lennének bezárva, mögöttük
azonban kies táj is felsejlik – így elgon-
dolkodhatunk, hogy ki is van valójában
bezárva, a madár-lányok és fiúk, vagy a
herceg és társai. Az elôadás két legna-
gyobb erôssége az impozáns látványvi-
lág, valamint a változatos táncanyag –
Bozsik Yvette minden egyes jelenethez
ötletes koreográfiát készített, mesterien
váltogatva a darabon belül a táncstíluso-
kat. A mozgás gyakran humorforrássá is
válik: a gumilabdán pattogó hattyúk, il-
letve a balettverzióból átemelt négy kis
hattyú pas-de-quatre-paródiája tipikus
bozsiki gegek. A történések elsôsorban a
herceg körül bonyolódnak, és Szabó Már-
ton nemcsak kiváló technikájú, de igen
elegáns és kifinomult mozgású fôszerep-
lôje az elôadásnak. Mellette a Pécsi Balett

társulata az utóbbi évadokban állandósult
magas színvonalon dolgozik, Uhrik Dóra
és Lovas Pál pedig emlékezetes karaktere-
ket hoznak az anya és a varázsló szerepé-
ben. A darabon belüli viszonyok a máso-
dik felvonás végére olyan kuszává válnak,
hogy a történetet már nehezen bogozzuk
ki, mégsem távozunk elégedetlenül,
mert Bozsik darabja minden percében
látványos és szórakoztató.

Ha Góbi Rita elôadása, a Sziluett Cine-
ma irodalmi alkotás lenne, akkor egészen
biztosan vers lenne. Költôi képek sorjáz-
nak az összmûvészeti munkában, amely-
ben a tánc mellett egyenrangú szerepet
kapnak a zene, a vetítés és Sz. Nagy Mari-
nak a szemünk elôtt, valós idôben készülô
homokrajzai is. Bár az animált háttérvetí-
tés központi témája Budapest, mégis job-
ban járunk, ha mielôbb elengedjük a szín-
lap túlságosan is a városra fókuszáló ígére-
teit, és csak hátradôlünk, hogy átadjuk
magunkat annak a furcsa, de kellemes
flow-élménynek, amit Góbi Rita és alkotó-
társai varázsolnak a színpadra. A táncosnô

lassan, egészen apró mozdulatoktól indít-
va bontja ki táncát, míg végül már madár-
szerûen verdes, röpköd a színpadon vagy
éppen a vászon mögött, utóbbi esetben
csak a sziluettjét mutatva nekünk. A szin-
tén a vásznon megszületô homokrajzokat
alighogy elkészülnek, máris eltörli egy lát-
hatatlan kéz – a tánchoz hasonlóan ez is a
pillanat és az illékonyság mûvészete. A
csúcspontot Góbi és a korábban csak a
színfalak mögött zenélô Sütô Márton du-
ettje jelenti – a gitáros maga is imponáló
mozgáskultúrával rendelkezik. Góbi Rita
pedig porcikái legkisebb rezdülésével is
képes lekötni a figyelmünket.

A hazánkban már számos alkalom-
mal megfordult Ballet Preljocaj ezúttal
mûvészeti vezetôjének, Angelin Preljo-
caj-nak két olyan darabját mutatta be a
fesztiválon, amelyek eredetileg a New
York City Ballet számára készültek. A két
elôadás keletkezése között 16 év telt el
(az esten elsôként bemutatott Spectral
Evidence 2013-ban készült, míg a La Stra-
vaganza 1997-es), és bár már a korábbi
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darab is magán hordozza a koreográfus jól
ismert stílusjegyeit, a Spectral Evidence
már igazán érett, kiforrott alkotót mutat.
Feminista darabnak is tekinthetjük az
1692-es salemi boszorkányper ihlette elô-
adást, amely letisztult látványvilággal,
John Cage enigmatikus zenéjével és em-
lékezetes egyéni táncteljesítményekkel
tartja fenn a feszültséget 30 percen ke-
resztül. Az egyszerû, jól variálható, geo-
metrikus alakzatokból álló díszlet számos
koreográfiai ötletet szül – mûködik töb-
bek között emelvényként vagy stilizált
máglyaként is. A színpad uralkodó színei
a fehér, fekete és vörös. Ez utóbbi szín
megjelenik fény formájában emésztô
tûzként, valamint a nôk ruháján is –
mintha mindegyikük teste fel lenne hasít-
va valahol. Szimbólumokkal telített, iz-
galmas, remek elôadás.

A La Stravaganza ihletô témái a be-
vándorlás és az újvilág élménye. Két világ,
két értékrend találkozásának lehetünk ta-
núi két – térben és idôben nehezen elhe-
lyezhetô – embercsoport találkozásán ke-
resztül. Az egyik csoport modern ruhákat
visel, a másik – a közéjük érkezô új jövevé-
nyek – barokk öltözeteket. A koreográfus
azonban csavar egyet az idôsíkokon, hi-
szen a mai csoport táncol Vivaldi barokk
muzsikájára, míg a „múltból érkezett” tár-
saság mozgását modern zene és zajok, zö-
rejek kísérik. A zenéhez igazodva a mai öl-
tözékû csapat tánca virtuózabb, inkább a
klasszikus technikából merít, míg a barokk
ruhás csapat koreográfiái inkább kortárs
alapokon nyugszanak. A két társaság foko-
zatosan méri fel egymást és ismerkedik a
másikkal, kezdetben egymástól elkülönül-
ve és szigorú térformákat tartva, majd egy-

re inkább egymással elvegyülve. A darab
végére a két csoport egy-egy tagja egy-
másra talál, az ô duettjükön keresztül kínál-
ja fel nekünk Angelin Preljocaj a kultúrák ta-
lálkozása témájának optimista olvasatát.

Nem példa nélküli, mégis merész és
különleges vállalkozás a Traviata adaptáci-
ója a GG Tánc Eger és az Inversedance
koprodukciójában. Az elôadás két felvoná-
sa ugyanis két különbözô koreográfus: a
két társulatvezetô, sorrendben Topo-
lánszky Tamás és Fodor Zoltán munkája.
Operát táncszínpadra adaptálni már ön-
magában is kihívás, egyrészt a bonyolult
cselekményvezetés, másrészt a gyakran
nehezen koreografálható zenei anyag mi-
att. Természetesen nem lehet cél, hogy a
két koreográfus arra törekedjen, hogy ho-
mogén anyagot hozzanak létre, ugyanak-
kor ennyire különbözô stílusú alkotóknál
nem meglepô, hogy a felvonások merô-
ben különböznek egymástól, és csak né-
hány kellék, valamint Mira János díszletei
és Zeke Edit jelmezei jelentenek kapcsoló-
dási pontot a két rész között. Az elsô fel-
vonás koreográfusa, Topolánszky Tamás
választotta az egyszerûbb utat: ô egysze-
rûen csak történetet mesél. Éppen ezért
rá hárul az a feladat, hogy színpadra vigye
a librettó nagyobbik részét. Koreográfiája
azonban sajnos jórészt a felszínen marad,
és nem mutat túl a jól ismer zene és törté-
net táncos illusztrációján. Mivel nem sike-
rült egy az operához igazán jól illô tánc-
nyelvet találnia, ezért gyakran a külsôsé-
gekre építô közhelyekhez nyúl, és (némi-
leg ugyan talán a cselekmény számlájára
írhatóan) hamar önismétlésbe csap át.

Azt mondtam, hogy Topolánszky Ta-
más választotta az egyszerûbb utat –
ugyanakkor a praktikusabb út mégis a
második felvonás koreográfusáé, Fodor
Zoltáné. Ô ugyanis a puszta történetme-
sélés helyett az opera egy absztraktabb
síkját próbálta megtalálni, így nem csak
illusztrálta a zenét, hanem – élve a tánc
adta lehetôségekkel – hozzá is adott vala-
mit. Történet helyett érzelmeket ábrázol,
és ebben segítségére van az elsô felvonás-
hoz képest sokkal elemeltebb, szimboli-
kusabb látványvilág is. Megsokszorozva
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visszatér az elsô rész végén látott álarc,
amely a levegôben lógó életnagyságú
bábukkal együtt igazán vészjósló hangu-
latot áraszt. Ebben a felvonásban Verdi
muzsikájába egyre többször beszüremlik
Gergely Attila nyugtalanító hangulatú
zenei átirata is. Fodor Zoltán számára a
cselekménybôl már csak a tragikus befe-
jezés marad hátra, amit egy igen szép je-
lenettel abszolvál: a fekete-fehér egysze-
rû szimbolikája, az érzelmes, de nem
túldramatizált zárás nem csak Violetta,
de a nézôk számára is megtisztulást és
katarzist jelenthet. 

A két együttes Traviatáját látva jog-
gal merül fel a nézôben, hogy a kopro-
dukciót kevésbé az olthatatlan alkotói
vágy, mint inkább egyéb közös érdekek
motiválhatták. Ettôl függetlenül mind a
nézôk, mind a táncosok jól járhatnának
a vállalással: elôbbiek egy estén megis-
merhetik egyazon mû két értelmezését,
utóbbiak pedig két koreográfus munká-
jában is kipróbálhatják magukat. Az
eredmény felemássága ezeket az érté-
keket csak részben csorbítja. A két sze-
reposztás közül az általam látott estén a
GG Tánc Eger táncosnôje, Tóth Karolina
táncolta Violettát (a másik szereposz-
tásban az inversedance-es Balkányi
Kitty alakítja). Erôteljes színpadi jelenlé-
tével képes volt uralni az elôadást, és
ehhez megbízható partnereket kapott
Emôdi Attila (Alfréd) és Bodor Péter
(Germont) személyében. 

Az idei Budapest Táncfesztivál
programja olyan gazdag volt, hogy az
ember óhatatlanul választások elé kény-
szerült abban a tekintetben, hogy mit
nézzen meg, és mit halasszon egy má-
sik alkalomra. A programmal kapcsolat-
ban talán az a legnagyobb dicséret,
hogy idén sokkal inkább azok miatt az
elôadások miatt kellett bánkódnom,
amiket kihagytam, és nem azok miatt,
amiket megnéztem. 
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Az idei Budapest Táncfesztivál mindkét je-
lentékeny külföldi vendégtársulata (a
Trockadero és a Ballet Preljocaj) járt már
korábban a magyar fôvárosban, tehát a
fesztivál szervezôi – nem csupán érthetô-
en, de indokoltan is – biztosra mentek.
Egyfelôl: legyen jó a hazai nézônek, aki vi-
szontláthatja azt, ami egykor tetszett ne-
ki, más részük pedig végre megismerked-
het azzal, amirôl már sok jót hallott isme-
rôseitôl, és / vagy melegen ajánlják a bea-
vatottak; másfelôl legyen jó a fesztivál-
nak: teljenek meg a házak. 

A Müpa március 3-i elôadásán, Ange-
lin Preljocaj két estéje közül a másodikon
voltak még üres helyek. De pontosan tud-
juk, mekkora dolog a „majdnem teltház”
egy olyan városban, ahol egyre kevesebb
a forrás (a fizetô nézôké elsôsorban!), és
egyre bôvebb a kínálat: néha 3-4 fonto-
sabb táncesemény is jut egy napra, s a
fesztiválok száma sem csökken.

Igaz, Preljocaj világa nem pont az,
amilyenért a pesti nézô úgy általában
ájultan lelkesedik. A balettrajongóknak
nem eléggé balett (annak elvárt külsôsé-
geivel, ragyogásával), a kortárs tánc és
színház kedvelôinek viszont ez inkább
mégiscsak balett. Hatásában pedig in-
kább pasztell, nincsenek benne élek, ha-
tásos gegek, színpompa, zengés. Amikor
válogatott és finom ízlésû francia vagy
holland táncszínházak vendégjátékát lá-
tom Budapesten, mindig elfog az az ér-

zés, hogy e tisztán, lágyan és elegánsan
esztétizáló elôadások egy boldogabb vi-
lágból érkeztek, a problémák inkább csak
költôi, elvi síkon érintik e mûvészeket.
Most is ez jött le elsôként…

Preljocaj klasszikus, bárhogyan is kö-
zelítjük. Klasszikus a szó tánctechnikai ér-
telmében (és ez különösen érvényes a Bu-
dapestre hozott The New York Pieces
gyûjtônevû estjére, hiszen ezeket a dara-
bokat pár éve a New York City Ballet-nak
tanította be), és klasszikus abban az érte-
lemben is, hogy személye van már olyan
neves, köztiszteletben álló és elfogadott,
hogy hátradôlhet, bármit színpadra tesz,
az „szeretve van”… A Budapesten látott
két mû persze (egy új és egy felújított ré-
gi) azért nem bármi. 

A Spectral Evidence (2013) ugyan sok-
kal régebbinek tûnik, talán éppen azért,
mert a világ egyik legnagyobb klasszikus
balett-társulata számára készült, minden-
esetre sem testnyelvi, sem szerkesztési új-
donságot nem tartalmaz: biztosra megy.
A térhasználat – bár találékony – elsôsor-
ban szép, harmonikus, és szimmetrikus –
mint minden ebben a mûben. Az elôzetes
információ szerint a mintegy 30 perces
mûvet a salemi boszorkányok esete ihlet-
te (az amerikai kisvárosban a 17. század-
ban koholt vádaskodások alapján gyakor-
latilag tömegmészárlás áldozataivá váltak
ártatlan nôk – és néhány férfi is, Arthur
Miller pedig erre a tematikára alapozta A

F É N Y J E L E K

Spectral Evidence / La Stravaganza – Ballet Preljocaj � LÔRINC KATALIN



47

salemi boszorkányok címû, korának hi-
degháborús koncepciós „pereit” temati-
záló darabját). A balett-színpadon a seb-
zettségre, kínzatásra elsô sorban egy kül-
sô jel utal: a lányok hófehér, fátyolfinom
ruháját itt-ott ráfestett alvadt vér torzítja.
E „segédeszköz” nélkül azért felfedhetô
ugyan egyes táncrészletekben a lányok
kiszolgáltatottságára, elesettségére utaló
gesztus, amelyek ellenében az urak zárt,
fekete öltönyben szikárabban, keményen
uralják a színt, de ezek az erôviszonyok
bármilyen más tematikai környezetben is
elférnének. A 80-as években, amikor Prel-
jocaj berobbant, jellemzô volt az ilyen
táncdramaturgia: kijelölésre kerül, meg-

nevezést kap egy adott téma, ami inkább
állapotra utal, mintsem történetet mesél,
hogy a nézô (meg az elôadó is) kapjon
némi narratív mankót. (Kylián is dolgo-
zott hasonló módon, ilyen volt például a
Megdicsôült éjre komponált mûve: kita-
lált mögé egy ürügy-sztorit. Innen már
látható, hogy Európában – erôsen drama-
tikus hagyományaink miatt – még Nyu-
gaton sem mertek teljesen „tiszta”,
ürügymentes táncot színpadra állítani
még egy jó darabig, miközben Ameriká-
ban már Balanchine vagy Cunningham
évtizedek óta tette ezt „bátran”.)

Pedig valójában a zene ihlette és ve-
zette a koreográfust, (John Cage meghök-

kentôen sokszínû, sôt eklektikus zenei
alapja van elég erôs ehhez), és az a néhány
különlegesen, többféleképpen használha-
tó geometrikus idom, amelyek mozgatá-
sával a táncosok saját maguk számára te-
remtenek újabb és újabb természetû tere-
ket, szintén meghatározó játékelem.

Szinte mértani az a szerkesztési forma,
ahogyan Preljocaj egymás mellé rendeli rö-
vid jeleneteit: vagy két nô táncol unisono,
vagy két pár úgy, hogy az elsô kettô és a
hátsó kettô dolgozik unisono, a két pár
viszonyában pedig kis eltolódás; vagy pe-
dig mind a négy táncos egyszerre, parale-
logramma alakzatban tartva a térben
egymás közt a távolságot… 

S mire az ember már azt gondolja,
hogy a boszorkányüldözés-téma „ki lett
pipálva” a finom, áttételesen értelmezhe-
tô gesztusokkal, a négy lány nyilvánosan
máglyahalált hal… (A négy, a nézôvel
szemben felállított hófehér lapfelületre ve-
títôdik négy tûzoszlop, elég ügyesen, kel-
lôen költôi, elemelt, de drámai is a kép,
bár ebben a mindent kifinomító közegben
kissé mosolyogtatóan direkt.)

Ami a tánctechnikát illeti, nem lehet
említésen kívül hagyni, hogy a New York
City Ballet virtuozitására kalibrált koreográ-
fia nem mindenkinek „állt jól” a társulat-
ban. Vannak itt speciális testalkatok, egyéni
adottságok, nem mindenki tudta meggyô-
zôen, könnyedén, kristályosan hozni a ba-
lett esztétikájára épülô bravúrokat.

A másik darab, a La Stravaganza (az
1997-ben készült elôadás felújított változa-
ta) másféle mozdulatszótárral dolgozik, a
társulat sokkal tisztábban, mélyebben és
meggyôzôbben tudja prezentálni, és hiába
régi anyag, ez tûnik ma sokkal frissebbnek. 

Téma itt is elôre „kijelölve”: a beván-
dorlás, az idegenség, az elvegyülés, az újra-
kezdett (divatos szóval: újratöltött) élet, és
bár az értelmezés széles skálán mozoghat,
mégis tiszta, általános érvényû. Preljocaj azt
az egyszerû „trükköt” találta ki, hogy két
táncoscsoportnak nem csupán két külön te-
ret jelöl ki a színpadon, de két totálisan elté-
rô zenei világot (Vivaldi kontra konkrét za-
jok), és két ennek megfelelôen eltérô moz-
dulatszótárat is. (Az, hogy jelmezük is telje-
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sen eltérô – színben, szabásban és stílusban
egyaránt –, az még a legkézenfekvôbb esz-
köz hasonló cél esetén.) A klasszikusan fe-
hérbe öltözött párok finom, „folyékonyan”
áramló, csiszolt mozgása Vivaldira történik,
míg a sötétebb, rusztikusabb, „sûrûbb” ru-
hákat viselôk keményen, fôleg a karok, ke-
zek, fejek szintjén brutális erôt kifejtve mo-
zognak organikus hangokra. Az imponáló
valójában az, ahogyan a különbözô kultúrák
találkozását, ütközését, a beilleszkedési
próbálkozásokat és /vagy kudarcokat nem
dramatizált cselekménnyel, hanem tiszta
mozdulattal ábrázolják. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a té-
maválasztás társadalmi, politikai jelentô-
ségét az adott, tehát az 1990-es évek
francia közegében, amikor is a nacionaliz-
mus igen erôsen és fenyegetôen temati-
zálta az országot. Mai szemmel nézve
persze már ez is csak esztétizálás, hiszen
hol vagyunk – éppen ma, itt és most – at-
tól, amikor „csupán” egy országon belüli
két kultúra problematikájáról festegethe-
tünk! Ma, a népvándorlás-méreteket öl-
tô, és az Európa békés rezervátumában
szocializálódott társadalmak számára fé-
lelmetes menekültáradat közepette ez a

mû egy emlék, egy integetés a (kö-
zel)múlt békés, konszolidált világából.

A darab megoldásai mindenesetre
szépek: ilyen a tiszta, de mégsem steril te-
rek, formák látványa, és ilyen a kortárs-
tánc dinamikáira az elsô darabnál sokkal
erôsebben építô mozgásanyag is. Nincs
unalom, és nincs fejtörés sem. Felkap, ma-
gával visz a félórányi „novella”, de nem té-
páz meg, nem szakít fel bennünk semmit
– más idôket élünk. 

És fôleg (mi itt, Magyarországon):
máshol…
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