
múlt század hatvanas–hetvenes éveiben a Magyar Állami 
Operaház balettegyüttese a reformok élharcosa volt, de a ba-

lett-táncosoknak akkor nem financiális és szervezeti megújulásért, ha-
nem korszerû mûvészetért, modern darabokat is tartalmazó repertoá-
rért kellett küzdeniük. George Balanchine és Maurice Béjart mûveinek
bemutatásával a magyar operabalett a világ táncéletének fôsodrába
került, de a saját termésével sem kellett szégyenkeznie: Seregi László
akkor újító szellemûnek számító koreográfiáival nemzetközi sikereket
ért el a társulat. A modern balett dicsô évtizedeire emlékezve nem ma-
radhat említés nélkül a nagy forma- (és tartalom)bontó Eck Imre ve-
zette Pécsi Balett sem. Más jelentôs korszerû irányzat nemigen volt.
Alternatívok még nem léteztek, a néptáncosok pedig a Kárpát-medence
falvaiban a még megmenthetô eredeti anyagokat keresgélték.

Mára nagyot fordult a táncvilág. Az Operaházban bedugult vagy
formálissá sekélyesedett minden olyan próbálkozás, amely kísér-
leti mûhelybe akarta gyûjteni a balettnyelven fogalmazó kortárs
alkotókat. A dalszínházban jelenleg annyira nincs koreográfus-
utánpótlás, hogy például a veretes Bartók-táncjáték (A fából fara-
gott királyfi) újrakoreografálására olyan, az etnobiznisz „mûfajá-
ban” nyomuló alkotót kértek fel, aki spicc-cipôt eddig valószínû-
leg csak vitrinben látott. Persze a romantikus balettekbôl ránk
maradt lábkínzó eszköz nélkül is lehet korszerû Bartók-balettet
koreografálni (sôt!), de az avantgárd festôk sem azzal tagadták
meg a klasszikus formákat, hogy sohasem tanultak meg rendesen
rajzolni. 

A vasfüggöny lerombolása után Magyarországon (is) számos al-
ternatív csoport alakult, melyeknek tehetséges tagjai külföldi kur-
zusokat látogattak. A Nyugaton szerzett és szabadon saját testre

alakítható tapasztalatok lökést adtak a kortárs tánc fejlôdésének,
de az ezredforduló felé közeledve egyre inkább szembetûnôvé vált
a jelenség: legdinamikusabban a néptáncosból lett alternatívok
fejlôdnek, illetve sokasodni kezdtek az olyan koreográfiák, ame-
lyekben néptáncalapokból kifejlesztett kortárs táncnyelven fogal-
maznak az alkotók. Lehet, hogy csak a történelem ismétli önma-
gát: Seregi is néptáncosból lett balettkoreográfus.

A Nemzeti Táncszínház Refektóriumában rendszeresen le-
hetôséget kapnak néptánccal kísérletezô alkotók. Gombai Sza-
bolcs A férfi tánca címmel „a folklór és a táncszínház elemeit fel-
használva, humorral átszôtt iróniával” öt férfi táncosra készített
koreográfiát. A darabban a folklór és a táncszínház elemei helyen-
ként valóban szellemes könnyedséggel keverednek egymással, de
az elôadás humorból és iróniából készült szôttese mûvészi érték
helyett néha olcsó, „népiesch” gagyira emlékeztet. A férfi táncában
a folklór és a kortárs mozdulatnyelv szívesebben elegyedik egy-
mással, mint a népi humor az alternatív iróniával. Humorforrás-
ként legtöbbször az funkcionál, hogy az egyik szereplô nem a tôle
éppen elvárható cselekményt hajtja végre. Amikor egymás után
négyen ledôlnek az alacsony hokedli-zsámolyokról, az ötödik óva-
tosan lemászik. Ez elsôre még bejön, de ugyanez történik (kicsit
variálva) a stokikból épített emelvényrôl történô leugráláskor
is. A muzsikálás közben is mindig akad egy-egy lúzer, akinek a te-
vékenységét viccesnek szánt, egy idô után unalmas önismétléssé
váló, méltatlankodó összenézések követik. A mélypont a Bolero-
betét utáni kabátba varrás. A megszeppent áldozat az ügyetlenke-
déséért egy felöltôt kap, amelyet – kicsit körülményeskedve – ösz-
szevarrnak rajta, utána a kiválasztott néhány ugrás erejéig meg-
próbál kabátba kötve táncolni. 
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A koreográfiában szerencsére csak ritkán jelennek meg ezekhez
hasonló, gyengén sikerült jelenetek. Az elôadás jó részében dina-
mikus mozdulatok láthatók. A felfordított minihokedlikben elô-
adott, finoman ironikus vonulós „székes” tánc jó ötlet. A „székhez
kötött” férfiak erôteljes kar- és vállmozdulatai „repülési kísérlet”
illúzióját keltik. A hason kúszó, bútorukat testükön cipelô tánco-
sok látványa csigákra emlékeztet, a stokik tetején homorítva ha-
son billegô figurák pedig régi asztali itatóspapír-szerkentyûk
képét idézik fel. Amikor a férfiak fizikailag elszakadnak az ülôal-
kalmatosságoktól, dzsesszes hangzású etnozenére sûrû csapáso-
lóval díszített legényest mutatnak be. Az autentikus néptáncból
merítô, de a motívumokat szabadon kezelô anyagerôs táncot ki-
tûnôen adják elô. Az elôadásban többször is élvezhetô hasonló,
táncos csúcspont. A férfi tánca gyengeségei ellenére izgalmas, te-
hetséges próbálkozás. A koreográfia a férfilélek olykor végletes vál-
tozásait fogalmazza meg táncban, alapötlete hasonlít Frenák Pál
Fiúkéjához. Találó annak rusztikus változatának nevezni.

Hágen Zsuzsa Manájának szintén az érzékeny mozdulatnyelv-
keresgélés a legnagyobb erénye. A koreográfia ékesen bizonyítja,
hogy a kortárs táncnak még mindig van mit merítenie a néptánc-
ból. Hágen sokszor egészen kifinomítja a néptáncmotívumokat:
sejtelmes, misztikus hangulatú képeiben kísértetként, szürreali-
tásban lebegnek a hajdan volt pontozók és röcögôs cifrák. Avatat-
lan szem sokszor nem is ismeri fel, hogy néhai folklórmotívu-
mokat lát. A Mana alkotója nem kacérkodik a humor színpadi
megjelenítésével. Éppen ellenkezôleg: halálos komolyan filozofál
– táncszínházi mozgásnyelven. A koreográfiát Hamvas Béla Lát-
hatatlan történetének A vízöntô címû fejezete ihlette. Kezdetben a
természet, a szellem és a lélek egységben létezett, de az egység
késôbb felbomlott, az ember pedig folyamatosan az elveszettet ke-
resi, ezért hamis, rendnek látszó rendszereket épít fel, amelyekben
persze – mivel nem igaziak – nem találhat megnyugvást. De min-
dig újrakezdi, újjáépített, a régiektôl lényegesen nem különbözô
rendszerei viszont mindig széthullanak, és az állandó, periodikus
folyamat a végsô pusztulásig tart. Ez az elôadás alapkonfliktusa.
Hogy mi a mana? Hamvas errôl így ír: [A primitivizmus szintjén
élô emberek] „azt hiszik, hogy a tárgyak lelkes lények, és minden
dologban rejtôzik, ahogy ôk mondják: mana. A manáról már tud-
juk, hogy nem, mint a tudomány hitte, a kezdet lelke, és nem az

ôslélek, hanem primitív, vagyis elkorcsosult és kései történet-
elôttiségbe visszafejlôdött lélek. Mikropsziché. Széttöredezett,
atomokra bomlott zavaros valami, ami nincs megkötve, s amit a
primitív nem is él teljesen magáénak.” A hit a manában nem más,
mint az animizmus, vagyis az a jelenség, amikor a primitív ember
a dolgokat, tárgyakat, köveket, eszközöket lélekkel ruházza fel.
Még egy idézet a témáról Hamvastól: „Az animizmus nem egyéb,
mint hogy a szétfoszlott lélek zavaros homályában a primitív em-
bertöredék Mikropszichéjét elveszti, és beleejti a dolgokba, vagyis
nem egyéb, mint az a jelenség, hogy a tökéletesen tudattalan sö-
tétségbe süllyedt Kislélek önmagát a dolgokba behelyettesíti, és
magát a dolgokkal összetéveszti.” Nos, ilyen és ehhez hasonló
gondolatokat akart Hágen Zsuzsa negyven percben megkoreogra-
fálni. Mondhatnánk: akkor már inkább a gyenge humor.

Távol áll tôlem, hogy kigúnyoljam Hágent vagy Hamvast. Csak
azt gondolom, vannak olyan témák, gondolatmenetek, amelyek
nem alkalmasak táncszínházi megjelenítésre. Persze az alkotó
mûvésznek bármirôl lehetnek impressziói, születhetnek asszo-
ciációi tudományos értekezésrôl, a filozofikum is átmehet érzé-
kiségbe, de szerintem nem szerencsés elvont, különbözô hangu-
latokat megjelenítô táncmû mögé ormótlanul kitüremkedô gon-
dolatkatedrálisokat felépíteni. A Mana végén, hatásos, de ízléses
jelenetben a kiválasztott lányról lerántják a szoknyát. Erôs a
kép. Átérezhetô, hogy hiányérzetbôl fakadó hosszú küzdelmek
után egy olyan rendszerellenes esemény történik meg, amely –
más dimenzióban, meztelenségként, kiszolgáltatottságként –
újrafogalmazza a hiányt. A színpadi történés hat az érzékeimre,
talán mond is valamit, de a látványt nem tudom belehelyezni a
hamvasi gondolatmenetbe. Feleslegesnek tartom még megpró-
bálni is.

Juhász Zsolt a Meggyeskerttel nem markol kevesebbet, de többet
fog. A koreográfus az ironikus címadással – a premier szórólapjá-
nak tanúsága szerint is – „megengedi” a nézônek, hogy Csehov
Cseresznyéskertjére asszociáljon. A színpad horizontján vetített táj-
képek láthatók, olykor-olykor ködbe veszô hegyek, erdôk. Néha
kidôl egy-egy fa, késôbb motoros fûrész zaja is felhangzik röviden.
A tájkép elôtt négy férfi vegzál folyamatosan egy emberpárt. A pár
életutat jár végig, a férfiak a végzet kommandósai: a lét elviselhetô
nehézségeit jelképezik, és gondoskodnak arról, hogy az elmúlás
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elviselhetetlen könnyûsége elkerülhetetlen osztályrésze legyen a
halandóknak. A csehovi kert az emberi élet színterévé szélesül,
mindannyiunk Édenkertje és pusztuló földgolyó egyben. A férfiak
rövid becserkészô hadmûvelet után elkapják az emberpárt, befog-
ják szemüket, és földre fektetik ôket. Az élô ember nélküli termé-
szet – háttérben a kidôlô fákkal – olyan, mint Csehov gyom
felverte hajdani cseresznyéskertje. A négy férfi néhány percig za-
vartan uralja a kietlenné vált terepet. Az emberpár új ruhát öltve –
talán a létezés egy másik dimenziójába érkezve – visszatér. De az
is lehet, hogy nem haltak meg, csak ifjúságuk „kertjének” kellett
végérvényesen búcsút mondaniuk. Emellett szól, hogy a pár élete
a múló idô megjelenített szimbólumainak (szerelem, felnôtté vá-
lás, házasodás, öregedés, halál) kíséretében folytatódik tovább.
A négy férfi a táncoló pár köré négy földkupacot lapátol, mozgás-
terüket ezzel – az ember tér- és idôkorlátaira utalva – négyszög
alakú territóriumba szûkíti. A négy kupac a végén sírhanttá egye-
sül, amely magához vonzza a párt. A férfi mikrofonba hallatott, hí-
vogató füttyszóval leheli ki a lelkét. 

A Meggyeskert szimbólumait nem kell konkrétumokra fordí-
tani. A látottaknak többféle olvasatuk lehet, a fenti összefoglaló is
egyéni meglátásokon alapul. De mindemellett az elôadás gondo-
latisága, szimbolikája koherens egységet alkot, a látvány, a hang-
zás és a koreográfia motívumhasználata következetes, átgondolt.
Izgalmas a mozgásnyelvstílusok kezelése is. A négy férfi dinami-
kus mozdulatai kötôdnek leginkább a néptánchoz, a szólópár –
fôleg az elôadás elsô harmadában – többször kortárs táncnyelven
mozdul meg. Juhász Zsolt a két különbözô stílust koreográfusi
módszerrel, mesterien elegyíti. Például amikor a férfiak becserké-
szik a párt – a tartalom mellett érzékletes formai megoldásként
–, üldözôk és üldözöttek mozgásnyelve fokozatosan hasonlóvá
válik. Az egységesülô mozdulatnyelv azt jelképezi, hogy a szóló-
pár a férfiak hatalmába került. A  Meggyeskertben felszínre bukik
a táncstílusok közeledésének legnagyobb problémája is: az, hogy
igen kevés táncos rendelkezik többféle, hiteles tánctechnikával.
A mindenoldalúan képzett táncosok létezése ugyanolyan fikció,
mint az elképzelt kommunizmusban tevékenykedô, mindenolda-
lúan mûvelt embertípus létének egykori rémlátomása. Az elôadás
elején rusztikus fehérnemûben kortárs mozdulatokat abszolváló
szólópár sajnos (még) nem üti meg az elvárható szintet. Késôbb,
amikor többször néptáncosra váltanak, bizonyítják: rátermett
táncosok, jó elôadók. Több nyelven megmozdulni képes elôadó-
mûvészek nemzedéke csak idôvel alakulhat ki. Addig a koreográ-
fusok – mivel lehetetlent nem kívánhatnak – kénytelenek lesz-
nek szárnyaló fantáziájukat az adott testekre szabni. Vagy köztes
megoldásként legalább az adott testeket jobban megdolgozni.

Elôadások Nemzeti Táncszínházban:

A FÉRFI TÁNCA

ZENE: montázs. FÉNYTERV: Petô József. KOREOGRÁFUS: Gombai Szabolcs.
SZEREPLÔK: Gombai Szabolcs, Appelshoffer János, Frantai Tibor, Len-
gyel Szabolcs, Tókos Attila.

MANA 

ZENE: montázs. JELMEZ: Pongrácz Éva. KOREOGRÁFUS: Hágen Zsuzsa.
SZEREPLÔK: Balogh Csaba, Bednai Nikolett, Bulyáki Bernadett, Görög
András, Vajda Nikoletta (BM Duna Mûvészegyüttes)

MEGGYESKERT (Duna Táncmûhely)

ZENE: Kiss Ferenc. JELMEZ: Túri Erzsébet. VIDEÓ: Kiss Sándor. RENDE-
ZÔ-KOREOGRÁFUS: Juhász Zsolt.
SZEREPLÔK: Pozsár Éva Kitty, Végh Tamás, Balogh Csaba, Ignéczi
Gergô, Vadász Dániel, Soós András.

Budapest Táncszínház két alkotásból álló estjén Fodor Zoltán, 
a társulat táncmûvésze koreográfusként mutatkozott be. Elsô

darabjai magas színvonalú mozdulati gazdagságról árulkodnak, ez
azonban bizonytalan tematikájuk miatt némiképp háttérbe szorul. 

Az estet nyitó Ismeretlent már láthattuk tavaly a Lombik Projekt
részeként, a Nemzeti Táncszínház Refektóriumában. Ezúttal a
nagyszínpadon kapott új lehetôséget. Az elôadás síri hangulatú
képpel nyit: kripta falából elôtûnô fekete alakok súlyosodnak egy
fehér ruhás lány fölé, majd vészjóslóan magukkal ragadják. Az ál-
dozat falanszter jellegû, fénytelen világba kerül, ahol minden mo-
noton: a jellegtelenül egységes szürke jelmezek, a kopár és sötét tér
kilátástalan, reményvesztett légkört sugallnak. A sivár látványba
eleinte lendületes táncok hoznak szépséget, de hamarosan ember-
halmaz hempergésévé torzulnak. Az idecsöppent lány a szerelem
fellángolásán és hevülésén át csalódások, közömbösség, erôszak-
tétel és más pokoli élmények kálváriáját járja, mindvégig kívülálló-
ként. Újszászi Dorottya plasztikus mozgással, érzékenyen tán-
colja a drámai szerepet, kiemelkedô szépségû a Fodor Zoltánnal
táncolt érzelmes kettôsük, melybôl a bizalom, a másik iránti oda-
adás gyengédsége árad. A középen elhelyezett fehér emelvény ritu-
ális áldozati teret idéz, a lány gyakran ideszorul. A fenti és a lenti
tér összekapcsolását a duett az egymás felé dôlésekkel, vetôdé-
sekkel és egymás holtponton túli elkapásaival finoman oldja
meg. A lány idegenként tisztán és visszafogottan, de nyitottan
közelít, ám küzdelme reménytelen: megaláztatások érik, megtö-
rik, elgyengül, majd a darab végén a nyitó kriptai kép végérvé-
nyességébe kövül.

A Rövidre vágva egymás melletti férfi- és nôi vécé „enteriôrjével”
nyit. Rémisztôen konkrét tér egy táncszínházi elôadáshoz –
csempefallal, mosdóval, csappal, tükörrel, papírtörölközô-tartóval
–, ráadásul a színpad legelejére tolva esélyt sem hagy a táncnak.
De meglepô és szerencsés módon hamarosan kitisztul a helyszín,
ráadásul úgy, hogy a korábbi illemhely hátsó fala – változó funk-
ciókban – a színen marad: elôbb lefektetve, a színpadot mélységé-
ben tagoló kifutó-dobogóként, végül pedig – hátoldalával a kö-
zönség felé fordítva – realitáson felülemelkedô térbe viszi a nézôt. 

A darabban sok villanásszerû, kevés, de határozott vonallal meg-
rajzolt kapcsolat elevenedik meg. Közülük azok a legszerencséseb-
ben felvázoltak, amelyek konkrét, hétköznapi cselekvésekbôl in-
dulnak, és aztán táncban megfogalmazott kapcsolattá absztrahá-
lódnak. Fodor Zoltán és Zsadon Flóra egy hétköznapi megismer-
kedés mozdulatait (kézfogás, egymás kerülgetése, ölelés, csók)
lényegíti át tánccá, kreatívan, finom és játékos humorral átitatva.
Szép és érzékeny a „mozis” kép is: a nézôtérnek háttal fordított
székeken csak a táncosok fekete sziluettje látszik, amint a kéken
megvilágított háttér-égbolt-mozivásznat bámulják, és a székükkel
folytatott játékkal reagálnak a hangeffektusokra: téglák zuhaná-
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