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Pólusok sorozat idei elôadásának fô mûsorszáma Pataky Klári Bolerójának premi-
erje volt. Az est másik egyfelvonásosa, Hámor József Az Egy címû koreográfiája a

MU Terminal Mûhelybôl „került át” a Trafó színpadára. Az Egyet kiválasztók helyesen dön-
töttek: Hámor munkájáról már a tavaly ôszi MU színházi bemutatóján kiderült, hogy figye-
lemre méltó alkotás.

A jó borász – a gyors és olcsó sikerrel kecsegtetô újítások csábítása ellenére – makacsul
hisz abban, hogy jó bor csak szôlôbôl készíthetô. Hámor József hasonlóan gondolkodik:
táncból akar táncszínházat csinálni. Elképzelhetô, hogy e lehetôség puszta létén néhány
kortárs koreográfus ôszintén meglepôdik, de ennél lényegesebb, hogy Hámor a szándé-
kában kitartónak látszik: már a Gangary mese címû kettôsében is – minimalista színpadi
környezetben – a mozdulat volt a fôszereplô.

Az Egy kortárs táncnyelven elôadott „szimfonikus balett”. A szimfonikus, vagyis a ze-
nét tánccal megjelenítô mûvek megkomponálása igen kényes feladat: ha a koreográfia
nem lesz adekvátan muzikális, vagy nem teremt (a zenével közösen) nézôt megbabonázó
hangulatot, akkor a „csak táncolást” tartalmazó elôadás unalomba fullad. Szimfonikus
táncmûnek nevezhetô darabot minden koreográfus bír készíteni (hiszen „csak” jól kivá-
lasztott zenére mozdulatokat kell kitalálni), kevesen tudnak viszont olyan elôadást létre-
hozni, amelyben pusztán zene és mozdulat együttese – elmesélhetô történet és hatásva-
dász látványeffektusok nélkül – alkot élvezhetô mûvészi struktúrát. Más szóval: gyenge
vagy közepes minôségû szimfonikus balettet komponálni igen könnyû, jól sikerült hatá-
sosat nagyon nehéz. Hámor József ez utóbbi kategóriába tartozót próbál alkotni, törek-
vése – ha Az Egy nem is nevezhetô korszakos remekmûnek – ezúttal (is) sikerrel járt.

A szép, kifejezô mozdulatok kitalálása (és gondos betanítása) mellett az alkotó a szim-
fonikus mûvekben kihasználhatja az ellenpontozás nyújtotta lehetôségeket. Az Egyben
többször látható jól sikerült tempóváltás, ami a táncban nem egyszerûen sebességváltást,
hanem a mozdulatok karakterének megváltozását is jelenti. Lassú, lírai jeleneteket dina-
mikus allegro tételek követnek; e váltásokat – a zenei alappal párhuzamosan – mozdulat-
változások kísérik. Hámor az ellenpontozást zenei egységen belül is jól alkalmazza. Eltérô
karakterû, rövidebb mozdulatmotívumokból is képez ellentétpárokat, de elôfordul, hogy
a mozgás jellege szándékosan a zenei hangulattal ellentétes. Nagyobb szerkezeti egységek
között is fellelhetôk hangulati ellentétek: a keleti, elektronikus hangzással dúsított dob-
tételt Beethoven Holdfényszonátájának zongoraszólója követi.

Szimfonikus baletteken cselekményt számon kérni ugyanolyan tévedés, mint követhetô
történetet keresni nem programzenei mûvekben. Sztorija Az Egynek sincs, de témája van:

egy valaki (vagy valami) mindig különbözik
a többségtôl, az átlagtól. Ez a motívumként
kezelt megfigyelés végig követhetô a kore-
ográfiában. A négy lány és két fiú alkotta
táncoscsapatból egy személy rendszeresen
„külön utakon jár”: közös haladás közben
elôrébb siet, esetleg lemarad, vagy más
irányt választ. Az is elôfordul, hogy a moz-
dulatai különböztetik meg környezetétôl.
Nincs állandó „kiválasztott”, a rendbôl ki-
lépô személy mindig más. A mozdulatok és
a kapcsolatváltozások szerkesztési elvét a
zene inspirálja. A táncosok a zenei témák-
hoz és hangokhoz hasonlóan mûködnek:
mozgásuk és egymáshoz fûzôdô viszonyuk
struktúrát képez. 

A szerkezetépítés élményénél több vagy
mélyebb mondanivalót belemagyarázni
Az Egybe és a hozzá hasonló koreográfi-
ákba nem tanácsos. A szimfonikus táncal-
kotások lényegébôl fakad, hogy sem egyes
jeleneteinek, sem egészének nincs konkrét,
verbálisan elmagyarázható jelentése. Há-
mor Az Egyben szerkezetépítéssel, hangu-
latképzéssel és szûk, szakmai értelemben
vett koreografálással foglalkozik. Fôtémá-
ját és motívumait diszkréten jeleníti meg.
A zenei és a táncos variációk között nincs
zavaró, iskolás egyidejûség vagy banális,
ordító direkt megfeleltetés. A koreográfus
a zene struktúráját és hangulatát jeleníti
meg tánckompozícióban.

Pataky Klári viszont éppen az egyik
legtöbb elismerést kiérdemelt koreográfiá-
jában, A katona történetében történetmesé-
léssel kacérkodik. Vannak, akik a cselek-
ményes táncalkotásokat eleve lejárt szava-
tosságú termékeknek tekintik, s a narráció
fogalmát a kortárssal összeegyeztethetet-
lennek tartják. A katona története ennek el-
lenkezôjét bizonyítja. Pataky persze nem-
csak történeteket adaptál táncszínpadra.
A Hull az elsárgultban a divatos retrohan-
gulattal ironizál, a Merlinben eddig mind-
össze kétszer játszott Mikor az idô törni kez-
dett... címû darabjában pedig párkapcsolati
gondokat jelenít meg. A Bolero a két trafó-
beli elôadása után remélhetôleg többször,
más játszóhelyeken is színre kerül. 

„Javított kiadásra” azért is szükség len-
ne, mert a hat táncos közül egy, Szabó
Csongor sérülés miatt nem tudott fellépni
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Az Egy: Sebestyén Tímea 
és Hargitai Mariann
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a premieren. Ennek ellenére a Bolero nem
keltette csonka koreográfia benyomását: az
egyedüli fiúként megmaradt Szász Dániel
és négy partnernôje derekas helytállással
feledtetni tudta társuk kiesését.

Pataky Bolerója nem mesél történetet,
de nem nevezhetô szimfonikus balettnek.
Ha a koreográfus a zenéhez fûzôdô viszo-
nyában hirtelen megváltoztatja a nézô-
pontját, akkor a darabban nem megjelení-
teni akarja a zenét, hanem reflektál rá. Az
elôadás García Lorca-i hangulatban indul.
Az öt táncos a nézôtérrel szemben, egy
sorban áll, egyenként kezdenek el mo-
zogni. Nagy Csilla az elsô: rezdületlen ar-
ca elôtt kézfejével finom gesztusokat mu-
tat be. Amikor a többiek bekapcsolódnak,
átveszik a már táncolók mozgását. Egy idô
múlva mind az öten egyszerre, ugyanazt
táncolják. Az elsô nézôpontváltás akkor
következik be, amikor a feszültségteli for-
ró latin hangulatot idézô közös mozgás il-
ledelmes diszkóparódiává hull szét. A vál-
tással utólag a megelôzô percek is ironikus
idézôjelbe kerülnek. Nehéz is volt elkép-
zelni, hogy Pataky Klári „hagyományo-
san” zenekövetô Bolerót fog koreografálni.
A „szimfonikus gondolkodás” helyett
mintha inkább azt keresné, hogyan lehet
táncban ellentmondani a Ravel Bolerójára

Hámor József alkotásainak bemutatásában a Trafó és a MU Színház példásan együtt-
mûködik. Az Egyrôl szólva a Pólusok szórólapja felhívja a nézôk figyelmét arra, hogy „a
produkció továbbgondolásából, más táncosokkal készülô új elôadása” Vörös címmel a
MU-ban lesz látható. Bevallom, az információt olvasva aggódni kezdtem: néhány hónap
alatt lezajló „továbbgondolásból” általában az elôzô alkotás szürkébb utánérzése szokott
megszületni. Fôleg szimfonikus táncmûveknél. Sajnos a Vörös, bár igényes, tisztességes
elôadás, megerôsíti e tapasztalatot. Ha nem elôzi meg Az Egy, Hámor életmûvének je-
lentôs alkotásaként emlegethetnénk. A Vörös mozgáskincse nagyon hasonlít Az Egyére.
Ez önmagában akár alkotói erény is lehetne, hiszen azt (is) jelenti, hogy a koreográfus
aprólékos mûgonddal tanulmányozza a mozgásformák variációs lehetôségeit. Mindkét
elôadás zenéje is hasonlóan van szerkesztve, és hasonló hangzású, igaz, a Vörösben az ellen-
pontot nem Beethoven, hanem Farkas Mihály lírai cimbalom-adagiója képezi. Ez már felveti
a kérdést: lehet, hogy az alkotó egyazon sémára több, tartalmában nem, csak külsôségeiben

tapadt megszokott kliséknek. Persze a ze-
ne legmarkánsabb jellemzôjét, az állandó
fokozódást nem hagyhatja figyelmen kí-
vül. Reflektál is rá: amikor emelkedik a
hangulat, „erôsödik a forte”, a táncosait a
fegyelmezett táncoltatás helyett az egyik
hátsó sarokba rendezi, hogy ott halomba
dôljenek, és mozdulatlanságukkal „kísér-
jék” az egyre hangosabban dübörgô osti-
natót. Aztán újra „rendezôdnek a sorok”,
együttmozgás vezeti be az utolsó zenei
csúcspontot. Az általam látott Bolerók leg-
többjét közösen, egyszerre elôadott össz-
tánc teátrális végpóza zárja. Pataky a leg-
nagyobb feszültségben individualizálja a
színpadi közösséget: a csoport egysége tel-
jesen és végérvényesen felbomlik.

Ravel Bolerójával hasonló a helyzet, mint
a szimfonikus balettel általában: nem ne-
héz fogyasztható táncot koreografálni rá,
de kíséretében újszerû, eredeti mûvet készí-
teni mûvészt próbáló vállalkozás. Pataky
Klári – táncosaihoz hasonlóan – alkotó-
ként elismerésre méltóan helytállt. Kifejezô
mozdulatokat talált, jól szerkesztett tánc-
motívumot és térformát, és néhányszor
megcsillogtatta egyedi humorát. A tánco-
sok közül nemcsak az elsô mozdulat Nagy
Csilláé, hanem a legjobb alakítás is. Mind-
ezek ellenére az elôadás sikeréért a legna-
gyobb dicséretet Maurice Ravel érdemli.  

Vörös: Nagy Csilla 
és Hargitai Mariann
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ichel Foucault egyik nagy genealógiájában, A szexualitás történetében az emberi
test és szexus kulturális és politikai formálásának regényét írja meg. Konklúzi-

ójában azt állítja, hogy viszonyunk az örömérzéshez egy etikai stratégia elnyomásában ala-
kult ki, és azok a diskurzusok, melyek a repressziót tematizálják, maguk is részei annak.
E régi szabályok által meghatározott testkontroll alóli kiszabadulásra mutatott példát Fe-
lix Ruckert társulata a Trafó Kortárs Mûvészetek Házában. A német mûvész nemzetközi
csapata két elôadást hozott el Magyarországra – a Mushroom (Gomba) címû feledhetô
kontaktgyakorlat kimaradhatott volna, ha a második, mely a Secret Service (Titkosszol-
gálat) címet viseli, hirtelen át nem értelmezi a testjátékokat.

A mûvész 1987 óta készít koreográfiákat. 1992-ben kavart elôször felfordulást, ami-
kor Cut (Vágás) címû alkotásában a táncosok bevonták a közönséget az elôadásba,
mégpedig nem is akárhogyan, hanem szexuális stimulációkkal. Berlini székhelyû tár-
sulata a BDSM címû workshop keretében tanít is. A BDSM a Bondage and Discipline,
Dominance, Submission and Sadomasochism szavakból (Kötözés és Tudomány, Uralom,
Alávetettség és Szadomazochizmus) képzett terminus. E roppant érdekes gyakorlattal
fájdalom, szexualitás és szerepjátékok által az egyént akarják felszabadítani. Felix Ru-
ckert számára a BDSM mûvészeti forma: része ama kísérletnek, melyet a tér, az idô és
az érzékelés mibenlétének meghatározására folytat. Gyakran konzultál egy wuppertali
filozófussal, Rolf Eberfelddel. Nem meglepô hát, ha egy másik filozófus, Foucault elmé-
leteit hívjuk segítségül, ha meg akarjuk érteni, mi is történik tulajdonképpen velünk. 

A Mushroomban nyolc táncos mozog, és hajt végre különbözô kontaktgyakorlatokat.
A meglehetôsen puritán térben élôképekbe rendezôdnek. Négyszöget képezô sorok-
ban körülüljük ôket, ami mindig érdekes konstelláció, hiszen a nézô számára így meg-
lehetôsen szokatlan perspektívák nyílnak meg. A színpad egyik átlójának végein két
nagy reflektor áll egymással szemben, fényük olykor folyosót nyit. A táncosok átmene-
teket jelenítenek meg, a testek a mozgás puszta anyagául szolgálnak csupán, semmi-
féle egyéni mozdulatnyelvet nem láthatunk. A mûvészek valószínûleg fáradtak lehet-
tek, mert egy-egy szép beállítástól eltekintve unalomba fulladt az elôadás. Nem is ér-
tettem igazán, miért a sok testcsel, az állandó érintkezés, ha aztán nem lépik túl azt a
bizonyos erószi szintet.

Aztán megtudtam. A Secret Service mûfaját a beavató rituálé fogalmával lehet a leg-
jobban meghatározni. A két szintbôl álló „elôadás” voltaképpen nem más, mint egy ke-
zelés. Úgy üldögélünk a Trafó elôterében, akár az orvosi rendelôkben vagy még inkább
egy bankban, és várjuk, hogy a sorszámunk megjelenjen a kijelzôn, mert csak négyesé-
vel mehetünk be. A várakozás is a terápia része. A várakozás elbizonytalanít, és így a
megfelelô lelkiállapotba hoz. Ama másikfajta várakozás – a fásulttá tévô – nem felel
meg az alkotóknak, így eleve olyan idôpontra hívják az embereket, hogy maximum
félórát kelljen várniuk. Az elsô szint titokzatosnak és finomnak tûnik, míg a második
szintrôl rémes pletykákat hallani. Állítólag a második szinten választani lehet A és B
verzió között, melyekbôl a B kegyetlen. Természetesen jó elôre elhatározom, hogy a
B verziót fogom választani – kissé dacból is (vajon bírom-e?), és persze a kritikusi kí-
váncsiság is dolgozik bennem.

Akkor még nem tudtam, hogy a Secret Service által adott élményrôl nem lehet kritikát
írni. Egyszerûen azért nem, mert a kritika alapfeltételei nem adottak: nincs elôadás,
nincs mit megítélni. Beszámolót írhatok csupán, illetve a háttérkoncepciót interpretál-
hatom. Amint ugyanis a sorszámom megjelenik a kivetítôn, és belépek az ajtón, valami
roppant személyes veszi kezdetét. Egy öltözôhelyiségbe kerülök, mindenhol elfüg-
gönyzött területek. Két kedves hölgy leültet, és megkér, hogy vegyem le a cipômet,
zoknimat. Mindent rakjak ki a zsebembôl, és vessem le a pulóveremet, hogy majd mi-
nél szabadabban mozogjak. Majd, miközben izgatottan nézünk egymásra a másik há-
rom vállalkozóval – kicsit röhögünk is –, fekete, direkt erre a célra gyártott szemken-
dôkkel bekötik a szemünket.

Ahogy várakozom az önkéntes vakságban, keresztbe teszem a lábam, tettetve, hogy
nem izgulok. Egy kedves érintés csiklandozza meg a talpam, és kissé megemelik a
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Korbács és bizalom
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eltérô elôadást akar sorozatgyártani? Ha a
Vöröst önmagában, Az Egytôl függetlenül
szemlélem, akkor is feltûnik egy komoly
hiányossága: nincs benne variációként ke-
zelt, követhetô téma. Konkrétan: a táncosok
és a festmények viszonyát a koreográfusnak
nem sikerült ilyenné tennie.

A színpad két oldalán négy-négy fest-
mény lóg, melyeket a színház galériájában
rendezett kiállításról „kölcsönöztek”. Tol-
nay Imre ízléses képei néha egyenként
vagy kettesével, hármasával megvilágítást
kapnak, miközben a színpadon többször
fénykörökben mozdulatlanul pózoló tán-
cosokra is hangsúlyt helyeznek. Ennek el-
lenére az elôadáson emberek és kiállítási
tárgyak, valamint tánc és képzômûvészet
között nem tudtam átgondolható vagy át-
érezhetô összefüggést fellelni. Ebben nem
segít a zene sem. A cimbalomszóló elôtt –
Az Egy zenei anyagához hasonlóan – dob-
tételek és elektronikus hangzásokkal (pél-
dául madárcsicsergéssel, búgással, szinte-
tizátorritmusokkal) dúsított orientális dal-
lamok váltogatják egymást, és teremtenek
különbözô hangulatokat. A zenei egységek
között összhangzó értelem vagy tételeken
átívelô folyamatok nem fedezhetôk fel.

A Vöröst az is összeköti Az Eggyel, hogy
a koreográfia és a betanítás mindkét da-
rabban színvonalas. A táncosok mozdula-
tai kidolgozottak, elôadómûvészi teljesít-
ményként is izgalmasak. Hámor József
mindkét alkotásával bizonyítja tehetségét.
Azt tudja, hogy bort szôlôbôl, táncszínhá-
zat táncból lehet csinálni. De elfelejtett
egy másik, több ezer éves igazságot:
ugyanabba a folyóba kétszer nem léphet
bele az ember.   

AZ EGY
(MU Terminal Mûhely, Trafó)

ZENEI SZERKESZTÔ, VÁGÓ: Hámor József.
FÉNY: Fejes Ádám. KOSZTÜM: Fazekas Szilvia.
KOREOGRÁFIA: Hámor József.
ELÔADJA: Hargitai Mariann, Harka Máté, Ka-
tonka Zoltán, Sebestyén Tímea, Szöllöskei
Dóra, Virág Melinda.

BOLERO (Trafó)

ZENE: Maurice Ravel. FÉNY: Szirtes Attila. JEL-
MEZ: Nagy Viktória. KOREOGRÁFIA: Pataky Klára.
ELÔADJA: Domokos Flóra, Kántor Katalin, Nagy
Csilla, Réti Anna, Szász Dániel.              

VÖRÖS (Gangaray Táncszínház, 
MU Színház)

ZENEI SZERKESZTÔ: Hámor József. CIMBALOM:
Farkas Mihály. FÉNY: Fejes Ádám. KOSZTÜM:
Fazekas Szilvia. KOREOGRÁFIA: Hámor József.
ELÔADJA: Nagy Csilla, Molnár Csaba, Réti
Anna, Szász Dániel, Tonhaizer Tünde, Ka-
tonka Zoltán.

M


