
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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sára, esôcsepegésre, szélzúgásra. A hétköznapi székpakolgatás
költészettel telítôdik, és újabb páros tánca bontakozik ki belôle.

A mozdulatok lendületesek, egyénítettek, humorosak és fino-
mak. A jelmezek a divatot követô fiatalos, vagány, személytelenül
egyéni darabok, zenéket az aktuális slágerek közül válogattak.
Üres és színes plázafíling árad mindenbôl. A páros táncok idôvel
összemosódnak, a kifutón lötyögô-ténfergô párokra homály bo-
rul. Az elôadás utolsó negyedében a már említett fal kerek lámpa-
testekkel borított hátoldala fordul felénk. (A március 22-i premie-
ren a technika nem engedte mûködni-világítani ôket, de sejthetô,
hogy villódzásuk az értelmezés tágabb dimenzióit nyitná ki.) Új
világ éled, mely nélkülöz minden konkrétumot és realitást: egyen-
mezes, egyenmozgású táncosok hideg fehér fényben mechanikus
és monoton gépzene ritmusára uniformizálódott sorozatokat is-
mételgetnek. Pillanatokra – egy-egy gesztus vagy dallamív erejéig
– felelevenedik az elsô tétel hangulata, míg végül mindenki kiful-
ladva a fal tövébe rogy.

A Budapest Táncszínház társulata maximálisan eleget tesz a di-
namikus, impulzív, ugyanakkor lágy, levegôs, intenzív mozgásso-

rozatok támasztotta technikai követelményeknek. Az együttesben
egységes, erôs, tiszta technikájú és egyéni színeket is felmutató
elôadókat láthatunk.

A két koreográfiából egyértelmûen megállapítható, hogy Fodor
Zoltán az egyes hangulatokat invenciózus mozgásokkal, érzékeny
és izgalmas látványvilág, expresszív zenei környezet megteremtésé-
vel képes megragadni és megjeleníteni. Kifejezô mozdulatai finom
gondolkodás- és fogalmazásmódról, nagyfokú szenzibilitásról
árulkodnak. A problémát az okozza, hogy mögülük sokszor már-
már erôszakosan tolakszik elô az epizáló szándék. Fodor minden-
áron történetté kívánja szerkeszteni darabjait, és drámai narratívát
erôltet az érzéki képek és mozdulatok közé-mögé. A kezdô alkotó
érezhetôen a magabizonytalansága ellenében támpontot és ka-
paszkodót kíván nyújtani önmagának és a nézônek egyaránt. De
célt téveszt vele; különösen az Ismeretlen megfejtendô cselekménye,
zavaros narratívája teszi próbára a recenzenst.

Banális és egzakt módon megoldhatatlan kérdés, hogy meny-
nyire van helye és létjogosultsága az erôteljes narratívának a kor-
társ táncszínházban. Viszont az, hogy Fodor Zoltán – legalábbis
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koreográfusi pályájának ebben a kezdeti fázisában – magából a
táncból, a mozdulatból és a mûfaj érzéki élmény voltából sokkal
tisztábban és sikeresebben fogalmaz, mint az epikus szálakból,
mindenesetre kíváncsiságra és bizalomra ad okot.

Elôadások a Nemzeti Táncszínházban:

ISMERETLEN (Budapest Táncszínház)

ZENE: W. A. Mozart, J. S. Bach, montázs. FÉNY: Stadler Ferenc. DÍSZ-
LET-JELMEZ: Molnár Zsuzsa. KOREOGRÁFUS: Fodor Zoltán.

ELÔADJA: Újszászi Dorottya, Hain Ildikó, Zsadon Flóra, Balkányi Kitty,
Lakatos János, Katona Imre, Csetényi Vencel, Fodor Zoltán.

RÖVIDRE VÁGVA (Budapest Táncszínház)

ZENE: montázs. FÉNY: Stadler Ferenc. DÍSZLET-JELMEZ: Hornyák István.
KOREOGRÁFUS: Fodor Zoltán.
ELÔADJA: Balkányi Kitty, Csetényi Vencel, Fodor Zoltán, Hain Ildikó,
Jónás Zsuzsa, Katona Imre, Lakatos János, Szigeti Oktávia, Újszászi
Dorottya, Zsadon Flóra. 
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közelmúltban megújult dunaújvárosi Bartók Táncszínház
célja folklóralapokra épülô, széles közönség érdeklôdésére szá-

mot tartó kortárs táncszínház megteremtése, mely egyben a kísérleti
jellegû mûhelymunkáknak is teret biztosít. Szögi Csaba mûvészeti ve-
zetô széles repertoár kialakítására törekszik, melyben helyet kapnak
kamaraszínházi és nagyszínpadi produkciók, felnôtteknek és gyerme-
keknek szóló elôadások is.

Az Álom-álom, kitalálom címû gyermekeknek szóló darab a me-
sék világába repíti a legfiatalabb korosztályt. A zene, a háttérképek
és a kosztümök remekül megteremtik a darab atmoszféráját. Palya
Bea azonos címû zeneanyaga telitalálat: a lazán egymáshoz fû-
zôdô dalok az elôadáson még hangsúlyosabban kapcsolódnak
össze a történet darabjaivá. A koreográfia maximálisan kihasz-
nálja a teret, mind a színpadon, mind a díszletek mögött (ez utób-
bit árnyjátékként követheti a közönség), a táncosok végig lendü-
letben tartják az elôadást. Vogronics Zsuzsanna rajzai és Libor
Katalin jelmezei pedig vizuálisan teremtik meg, illetve fokozzák
tovább azt a látványt, azt a hangulatot, mely a dalokból és a tán-
cokból fakad.

A Nemzeti Táncszínházban bemutatott, Várakozók címû kétré-
szes darab viszont a felnôtt közönséghez szól, már csak témavá-
lasztása miatt is. Bár a két alkotás egészen más forrásból táplálko-
zik, mindkettô az élet egzisztenciális kérdéseit vizsgálja.

A Vendégszeretô címû elsô részt Szôcs Géza verse (A vendégsze-
retô) ihlette. A koreográfia túlmutat a költeményen. Az egymást
követô jelenetek nem történetet rajzolnak meg, inkább csak érzé-
kileg, hangulatilag kapcsolódnak egymáshoz, és olyan benyomá-
sokból, élményekbôl jönnek létre, melyek mögött nem csupán a
néhány soros vers, hanem a költô egyéb alkotásainak gondolatvi-
lága is fellelhetô. Az elôadás borús, búskomor, kilátástalan hangu-
latát, mely egészen az abszurditásig fokozódik, a különbözô síko-
kon fellelhetô kontrasztok hozzák létre: a csend és a zene ütközte-
tése, a lírai és a drámai hangulatok keveredése, a lágyabb és az
energikusabb táncok váltakozása, a mozdulatlanságból fakadó fe-
szültség. A lét elviselhetetlen nehézsége itt kézzelfoghatóan, testi
mivoltában van jelen.

A szereplôk közötti viszony nem egyértelmû, sôt jelenetrôl jele-
netre más-más viszonyrendszerek alakulnak ki. Már a két férfi
kapcsolata is számos asszociációt megenged – fogva tartott és
ôrzôje, apa és fia, baráti viszony –, de akár egyetlen személy alte-
regóiként is szemlélhetô. A személyiség tudathasadására utalnak a
tükrözôdô felületek (az ablaküveg és az ágy alján a tükör), sôt
egyes jelenetekben a két táncos is egymás tükörképeként jelenik
meg. A nô megjelenése e többértelmû viszonyt variálja tovább a
hármójuk közötti kapcsolat értelmezési lehetôségeivel: az érte való
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A lét elviselhetetlen nehézsége
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