
a bulvárlapba írnám a dolgozatomat, azzal kezdeném,  hogy
Horváth Csaba megunta a bíbelôdést a Bartók-örökössel,

és inkább Sosztakovicshoz nyúlt. Úgy hírlik ugyanis, hogy a Forte
(Hymn) alapötlete Bartók-mûre fogant, de a zeneesztéta rendôr
félreértelmezett szerepét önmagára osztó jogutód csírájában meg-
fojtotta a gondolatot. Ezért lett aztán Sosztakovics-muzsika a
Forte ihletôje, és az meg minden bizonnyal egyenes következ-
mény, hogy a koreográfus néhány hónappal késôbbi újabb bemu-
tatója szintén az orosz komponista zenéjére készült. Az örökös-
nek még kilenc éve van arra, hogy kitartó szorgalommal megtisz-
títsa a magyar táncszínházat Bartók zenéjétôl.

Nehéz a Bartók-zene rovására kimondani, hogy a koreográfus
Sosztakoviccsal egyáltalán nem járt rosszul. Az idézetekkel tûz-
delt, hatásos, sodró muzsika táncszínházi elôadásoknak kitûnô
zenei alapja, a már a Fortéban megjelent és az új darabban, az
&Echóban fôszerephez jutott 15. szimfónia is különleges hangulatot
teremt, és – táncos szlengben mondva – jól táncolható. A zene
mindkét koreográfiában az általában megszokottnál fontosabb
szerepet játszik. Nem túlzás azt állítani, hogy e két munkájával

Horváth – ha nem is tudatosan – George Balanchine nyomdokai-
ba próbál lépni. A grúz származású amerikai koreográfus (akinek
karrierje a Gyagilev-balettban indult, és a New York City Ballet
élén fejezôdött be) a XX. századi tánctörténet kiemelkedô je-
lentôségû stílusteremtô egyénisége volt, ô koreografált elôször
cselekmény nélküli, szimfonikus baletteket. Mûveiben arra töre-
kedett, hogy a zenét színpadi mozgással láthatóvá tegye.

Horváth említett mûveiben nem ennyire egyértelmû a képlet,
de szembetûnô: a Forte és az &Echó a szimfonikus balettek jel-
lemzôit mutatja. Nincs bennük cselekmény, látványképükben,
jelmezeikben, eszközhasználatukban kevés a konkrétum, a szín-
padi történések szorosan követik a zene hangulatát, és a szerep-
lôk által megrajzolt térformák kialakulásai, valamint a táncosok
mozdulatsorozatainak idôrendi kapcsolódásai a zenei szerkesz-
tés módszertanára emlékeztetnek. Mindkét koreográfiában lát-
ható mozgástéma és mozgásvariáció kompozíciója, mozdula-
tok harmonikus és diszharmonikus összehangzása, megfigyel-
hetôk szimultán folyamatok, kánonok és egyéb zenei fogalmak
vizuális absztrakciói. Horváth alkalmazott mozgásnyelve is közel
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áll a modern balettéhoz, a Fortéban spicc-cipôre állítja néhány
táncosnôjét, az &Echóban pedig klasszikusan képzett balett-tán-
cosokkal dolgozott. 

Horváth Csaba persze nem George Balanchine, és nem csak
azért nem az, mert a grúz-amerikai alkotói nagysága megközelít-
hetetlennek és felülmúlhatatlannak tetszik. Horváth mûvészete a
XX. század végének kortárs magyar táncmûvészetében született és
fejlôdött; a korra és a közegre nem az elegáns zenei reflektálás, ha-
nem a valóságos folyamatokban vergôdô személyiségre való utalás
a jellemzô. A balanchine-i módszerekkel folytatott alkotás a kore-
ográfusképz(ôd)és kihagyhatatlan állomása kellene hogy legyen,
erre néhányan olykor rá is jönnek, de Horváth esetében nem újabb
stúdiumról, hanem izgalmas útkeresésrôl van szó.      

„Életemben egy boldog pillanatom nem volt” – Sosztakovics
vallja ezt a Testamentumában (Testamentum. Dmitrij Sosztakovics
emlékei Szolomon Volkov szerkesztésében. Európa, 1997). Azért nem
lehetett egyetlen boldog pillanata sem, mert állandó félelemben
élt, és ebbôl táplálkozó megfeleléskényszer hajtotta. Egyszerre volt
avantgárd újító és a sztálini rendszer kegyeltje. Az idézett könyv
megjelenésekor Bán Zoltán András egy rádióbeszélgetésben rövi-
den összefoglalta az okokat és következményeket: „Nézzük a pá-
lyáját. Elindult félig-meddig avantgárd zeneszerzôként rendkívül
fiatalon, hiszen tizennyolc éves korában mutatták be az elsô szim-
fóniáját. Utána megírta Az orr címû, állítom, hogy abszolút zseni-
ális operáját Gogol novellájából, és aztán a Kisvárosi Lady Macbeth

címû operát, ami szintén fantasztikus. Mindkét darab a század
legfontosabb operái közé tartozik. Ekkor még nem volt harminc-
éves. Tehát elkezdte építeni a maga abszolút zseniális pályáját, és
akkor 1937-ben megjelent a Pravdában egy névtelen cikk, amirôl
Sosztakovics azt állítja, hogy megváltoztatta az életét. Igaza volt.
Zene helyett káosz, így szólt a cikk címe, és a Kisvárosi Lady Macbethet
tiporta a sárba. És tíz nap múlva megjelent még egy írás, amelyben
azt mondták, hogy amit Sosztakovics csinál, az veszélyes játék,
amelynek rossz vége lehet. Tudjuk, hogy mit jelentett a harmincas
években az ilyen figyelmeztetés. Ettôl kezdve Sosztakovics zene-
szerzôi pályája megtört, és ahelyett hogy a század legnagyobb ze-
neszerzôi közé került volna, mint ahogy erre igen komoly esélye
volt, mostantól valamiféle kettôsség jellemzi a mûveit. És valami
görcsös igyekezet a megfelelésre. Konkrétabban szólva: a 15. szim-
fónia utolsó tételén belül megtalálhatók a fiatalkori korszakára
emlékeztetô nagyszerû avantgárd ötletek, ütôhangszeres színek,
szenvedélyes expresszív kitörések és két ütemmel késôbb a lehetô
leglaposabb posztromantikus, szovjetmód forradalmi-romanti-
kus, nyúlósan poszt-brahmsi, poszt-mahleri megoldások. Tehát
egy tételen belül is észlelhetô az iszonyatos tépettség. [...] Ez ski-
zofrénia. Egyrészt nem is tudom, hány Sztálin-díjat kapott, más-
részt voltaképpen eltiport avantgardista volt egész életében.”

Bulvárlapban ezek után azt kellene írnom, hogy Sosztakovics
15. szimfóniáját az isten is kortárs magyar táncszínházi zenének
szánta. Bán Zoltán Andrásnak minden bizonnyal igaza van abban,
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hogy ez az iszonyatos tépettség már skizofrénia, de a kevésbé vájt-
fülû hallgató leginkább a hangokból áradó torokszorító félelmet
érzi át, és azt gondolja, hogy a zenei utalásokból is fakadó különös
hullámzás tudatos alkotói fogás, és adekvát az alaphangulattal.
Kellhet-e jobb zenei háttér azoknak a kortárs koreográfiáknak,
amelyek – ellentétben a vegytisztán artisztikus Balanchine-mû-
vekkel – társadalmi valóságban vergôdô hétköznapi hôsök lelki
folyamataira akarnak közvetetten rámutatni? Horváth Csabának
ugyanis ez utóbbi láthatóan szándékában áll, mûvészetfelfogása e
tekintetben élesen különbözik Balanchine-étól.

A 15. szimfónia szakemberek általi megítélése is eltérô. Kovács
Sándor két éve a Zeneakadémián hallotta a mûvet, kritikája az Új
Zenei Újság 2004. március 27-i adásában hangzott el: „Döbbene-
tes és titokzatos mû ez az 1971-ben, nagybetegen papírra vetett
utolsó szimfónia. Csupa frivol, szarkasztikus vicc és csupa mélysé-
ges szomorúság. Talán azoknak is igazuk van, akik egyfajta zené-
ben elmondott önéletrajznak értelmezik. Az elsô tétel volna az
ifjúság zenéje. A tragikus hangulatú második a sztálinizmus éveié.
A harmadik, a Scherzo nevetné ki a hruscsovi–brezsnyevi idôket.
És a negyedik volna a búcsú. Brünnhilde jelenik meg Siegmund-
nak: mint a halál hírnöke. S a Trisztán motívuma tûnik fel A wal-
kür-idézet után, hogy a harmadik hang után furcsán-lemondóan
kifacsarodjék. Nincs többé szerelem, nincs többé vágy. Távolról
visszhangzanak még az ifjúság dallamai, de a mû vége monoton
ütôzakatolás. Feloldódás a csendes-egyenletes, könyörtelen rit-
musban. Nem sokszor hallotta a budapesti közönség ezt a fan-
tasztikus kompozíciót. [...] Nem sikerdarab. Befejezése nem
késztet tomboló lelkesedésre, vivátokra, ütemes tapsra. Inkább
megdöbbenést vált ki.”

Horváth Csaba az &Echóban a táncban és a színpadi látványban
visszaadja a zene frivolitását, szarkazmusát és mélységes szomo-
rúságát, valamint a furcsa, lemondó kifacsarodottság és a szere-
lem nélküli vágytalanság érzését. De nem elégszik meg a hallható
mûélmény „egyszerû” vizualitásba transzponálásával, hanem rá-
húz a darabra egy – Narkisszoszra és Ékhóra vonatkozó – újabb
utalásrendszert. És nem biztos, hogy ez az elôadás javára válik.
A szépséges görög ifjú és a belé szerelmes, visszhangozva végsza-
vazó nimfa latin írásmódja sem szerencsés: Narcissusról Claudius
császár híres rabszolgája jut az ember eszébe, Echo – kisbetûvel –
meg elsôsorban egyszerûen visszhangot jelent. A szerzô a bemu-
tató kísérô anyagában igyekszik a befogadóknak támpontokat
adni. „Narcissus” nála nem az önimádatot, hanem a tükörlétet
jelképezi. Képhiszosz folyamisten és Leiporé nimfa fia Horváth
felfogásában „saját tükörképének idegenje: olyan költô, aki képte-
len különbséget tenni az »égre kelt« s »az éji folyó csillagai« kö-
zött”. Ha nem jutnánk el egy mondatban a görög mitológiától
József Attiláig, akkor is nyilvánvaló lenne, hogy Narkisszosz tü-
körléte – vagy a tükörlét általában – korunk emberének megha-
sonlottságára (ha úgy tetszik, skizofréniájára) utal. Világosan
megfogalmazom: szerintem teljesen felesleges volt a koreográfi-
ába belekeverni a Narkisszosz- és Ékhó-szimbolikát. Egy informá-
ciót nem közlô (például Opus X) vagy történetesen a Tükörlét cím-
mel is kerek, tartalmas lenne a darab. Az &Echó cím feleslegesen
elkalandoztatja a nézô figyelmét, és verbális indoklásra készteti a
szerzôt. Mintha a kortárs koreográfusokat Sosztakovicséhoz ha-
sonló megfeleléskényszer ûzné az izgalmasnak tetszô, kimódolt
címadás felé. Pedig Sosztakovics – enyhén szólva – nehezebb
helyzetben volt: a sztálinisták bírálták formalizmusát, ezért kény-
telen volt „elismerni” a kurzus meghatározó esztétikai zagyvasá-
gát, hogy tudniillik a társadalmi programok lefordíthatók a zene
nyelvére. Sosztakovics korában valóság és tükörképe egyre távo-
labb került egymástól, a tükörlét skizofréniaszintje egyre növeke-
dett: például a Leningrádi szimfónia – sokak szerint – a közhiede-
lemmel ellentétben nem Leningrád németek általi elpusztításáról,
hanem a sztálinizmus rombolásáról szól, a 13. szimfónia forradal-
miságát pedig – állítólag – a magyar ´56 ihlette. Az elvárásnak

viszont mindkettô megfelelt: „haladó” társadalmi eseményekrôl
írt programzeneként voltak értelmezhetôk.

Ma senkit nem kényszerítenek programmûvek írására, és a ko-
reográfiák címeinek sem kell kötelezôen konkrétumra utalniuk.
Horváth Csaba színpadán Ékhó és Narkisszosz emlegetése nél-
kül is kifejezô, hogy a jobb oldalon álló tükörfalban a valóság kü-
lönös vetülete látszódik, amellyel – s benne önmagukkal – a da-
rab végén szembesülnek a szereplôk. A táncosok sorba állítása és
Sosztakovics zenéje már a Fortéban is erôteljes, közös szimbó-
lummá érett: az ember a sor elôtt vagy mögött kivégzôosztag kö-
zelségét érzi. A Fortéban halálos áldozat is szerepel, az &Echóban
az egyén kényszerû rendszerbe illeszkedésének belül megélt drá-
mai folyamata figyelhetô meg. A Lôrinc Katalin megformálta
alaknak központi szerepe van: ô az, aki a rendszeridegen lét vál-
lalása és a beilleszkedés kényszere között ôrlôdik. A többiek a
zenemû szerkezetéhez hasonló közeggé szervezôdnek, amely az
individuumot néha befogadja, olykor eltaszítja. A koreográfiában
is szerepelnek motivikus utalások: Horváth vissza-visszatérôen
alkalmazza a régebbi darabjaiban is használt rituális fejberúgás-
motívumot, amely az &Echóban – hatását nem veszítve – balet-
tossá szofisztikálódik. Kegyetlenül erôs az ütôs tételre hátul, egy
sorba rendezôdve bemutatott rángatózós és földre zuhanós moz-
dulatsorozat. A triók és kettôsök szerepcseréiben finom, érzékeny
megoldások is láthatók. A koreográfia (együtt a zenével) végig él,
lüktet, az elôadás már az elején megérinti, és folyamatosan fogva
tartja a nézôt.

Ebben nem kis szerepük van az elôadóknak. A puritán dresszbe
és diszkrét testfestésbe „öltöztetett” táncosok az &Echóban kor-
társ esten szokatlanul magas színvonalon „szólalnak meg”. Bár
Lôrinc teste és mozdulatai is kitûnô kondícióról árulkodnak, tár-
sai többet mozognak. Az Operaházban leginkább „táncos-komi-
kus” szerepkörben remeklô, bravúros technikájú Kerényi Miklós
Dávid komoly férfiként, átszellemülten és plasztikusan rajzolja
meg mozdulatait, a még kevésbé ismert Koháry István Kerényi
egyenrangú szereplôtársa. Ladányi Andrea néhány „nagyjelenet-
ben” uralja a színpadot; amikor nem róla szól a darab, bemutatja,
hogy csapatjátékosnak is kitûnô. A végére hagyom Bajári Leventét,
aki még ez illusztris társaságból is kiemelkedik. Alighanem – ope-
rai tagsága ellenére – jelenleg ô az ország legsokoldalúbb kortárs
táncosa.

Horváth Csaba jófelé keresgéli az új utat. Bár eddig is mozgás-
centrikus táncszínházban gondolkodott, a Fortéval és az &Echóval
a technikai megújulás útjára lépett. Új formációja, a Fortedanse
csoport mûködtetése remélhetôleg lehetôséget fog nyújtani neki
arra, hogy klasszikusan képzett táncosoktól is rendszeresen inspi-
rációt kapjon. Ha a cizellált balettelemek alkalmazása nem csor-
bítja mozdulatainak dinamikáját, ôserejét, és következetes, lényeg-
re törô marad a témaválasztásban és -kidolgozásban, minden esé-
lye megvan rá, hogy saját, megújult nyelven kiemelkedô alkotások
sorozatát hozza létre.

Sosztakovics a 15. szimfónia elején dodekafon skálát is alkalmaz.
„Feltûnik egy tisztán tizenkéthangú téma, rögtön tükörfordítás-
ban is, à la bécsi iskola” (Kovács Sándor).

Bár kevesen ismerik fel (sajnos én sem), a hozzáértôk állítják:
a zenében a rendszerfelbontó újítás nagyszerûen mûködik klasszi-
kus közegben. Állítom: a táncban is.

&ECHÓ 
(Fortedanse – Horváth Csaba – KET, MU Színház)

JELMEZ: Benedek Mari. ZENE: Dmitrij Sosztakovics. KOREOGRÁFIA: Hor-
váth Csaba.
SZEREPLÔK: Ladányi Andrea, Lôrinc Katalin, Bajári Levente, Koháry
István, Kerényi Miklós Dávid.
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