
262 0 0 7 .  m á r c i u s X L .  é v f o l y a m  3 .

T Á N C

ga zán emb le ma ti kus, hogy a Bar tók-év ben min -
den ki Bar tó kot ren de zett, ér tel me zett, ki véve Hor -

váth Csa bát, aki nek A cso dá la tos man da rin já ról az örö -
kös egy szer már le til totta a ze nét. Késôbb a Kö zép-
Eu rópa Tánc szín ház (KET) ve zetô ko re og rá fu sa ként
sem ka pott zöld utat a vo nós né gye sek tánc szín padi
in terp re tá ci ó já hoz, sôt a ju bi le umi évad ban, új tár su -
lata, a For te danse élén sem él he tett a ze nei örök ség -
gel. A mér nök örö kös nek hála Hor váth Csaba szinte
mennybe ment, s már-már ki vá lasz tott nak tûnt.

Az is le het per sze, hogy vé let len az egybe esés, de az
al kotó az omi nó zus eset óta pá lyá já nak nagy vál to zá -
sait éli meg. A KET-tel, il letve a dra ma ti kus, folk lór,
mi to ló gia és iro da lom ih lette kon cep ci ók kal való sza -
kí tása, a csend (az az hogy nem hasz nál hatja ko re og rá -
fi á i hoz azt a zene mû vet, ame lyet sze retne) a tiszta ko -
re og rá fia felé for dí totta el. A kor társ tánc ban ál ta lá ban
az el len kezôje tör té nik: a klasszi kus kép zett ségû al ko -
tók a tánc szín házi ren de zés felé moz dul nak, és a dra -

ma tur gi á hoz pró bál ják iga zí tani a ze nei fo lya ma to kat.
Nyu god tan mond hat juk hát, hogy Hor váth Csaba a
kor társ tánc ban az ár ral szem ben úszik. Bar tók-ze nét
késôbb is vá laszt hat (2015 után biz to san), ad dig pe dig
tán cot inst ruál, és ilyen mó don test ze nét sze rez.  

Az erôfe szí té sek, a mi ni má lis tá mo ga tás ból a ma xi -
mum aka rása, az opera házi tán co sok ból kor társ tán co -
sok ne ve lése a leg újabb, 2007 ja nu ár já ban a Tra fó ban
be mu ta tott da rab já ban hoz ták meg az ered ményt. Az
elôadás sal ugyan vagy negy ven perc cel túl lépte a pszi -
cho ló giai tû rés ha tárt, de ez is a kon cep ció ré sze, hi -
szen Hor váth Csaba so sem kí mélte a kö zön sé get,
ahogy ab ban is kö vet ke ze tes, hogy so sincs ugya nab ból
a da rab já ból két egy forma elôadás. A cím mel, ame lyet
a ko re og rá fus Mi che lan ge ló tól köl csön zött, ne héz ki -
bé külni, mert ke vés kap cso lata van a da rab bal. Ha csak
nem a mû fajt érintô, va la mi lyen ál ta lá nos ál la potra
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Csonka Roland, Kerényi Miklós Dávid és Pusztai Gábor

K
o

n
c

z
 Z

s
u

z
s

a
 f

e
lv

é
te

le
i 



272 0 0 7 .  m á r c i u s www.szinhaz.net

T Á N C

kell gon dol nunk – ar ról ugyan is va ló ban sok min dent
el mond az elôadás. 

Tör té net nin csen, il letve ami van, az egy szerû: Pusz -
tai Gábor ze nész ütôhang sze rei – a klasszi kus dob fel -
sze re léstôl a lá ba so kig, PVC-csö ve kig – és a tán co sok
mint épp ze nére éb redô lé nyek ta lál ko zása a szín pa -
don. A tes tek fel szí né nek le het sé ges ál la po ta i ról elsô lá -
tásra az Alice Csoda or szág ban kri kett meccsét idézi fel
ben nem, és nem csak az öl tö zé kek mi att, ame lyek
olya nok, mint ha va laki egy gye rek könyvbôl vágta
volna ki ôket (pi ros, bô torna nad rág ban pipa szár lá bak
és filc tol lal raj zolt koc kás trikó). A vég ta gok ki ter je -
dése per sze mér hetô a já ték té ren, a fo lya ma to san tá -
guló kí sér leti pró ba te rem ben (ol dalt tor na pa dok), de a
moz du la tok ideje már csak a ze né vel ará nyo sít ható,
így te remtôdik meg egy má sik lép ték, egy va diúj ga la -
xis, amely ben a tán co sok olya nok, mint a köly kök: ját -
szani pró bál nak a rit mu so kon, ki-be jár kál nak a pár -
hu za mos va ló sá gok kö zött. Eszembe jut az eins te ini
té tel: a Nap rend szer rel együtt mind annyian fény se -
bes  ség gel szá gul dunk a vég te len uni ver zum ban, és
min den egyé ni leg meg tett, sa ját moz du la tunk las sítja
az idôt. Ta lán a szín padi lé nyek (az élet tel együtt) azért
gyor sul tak fel, mert az evo lú ció az idô el len küzd.
Nem tu dok nem gon dolni az idôre, hi szen fo lya ma to -
san tik ta kol va lami. 

Pusz tai az ola jos hor dón kezdi el az ütö ge tést, ame -
lyen egy má sik, csil lo góbb vi lág nôide ál já nak szobra,
Lôrinc Ka ta lin body bu il der-fi gu rája áll – kissé za va rón.
Az ütôs be le szól a táncba, idônként a me cha ni kus ba -
bák lába alá ta szít egy-egy fa ze kat, ame lyet azok ké -
sôbb a fe jükre húz nak, hogy ka to nás dit játsz has sa nak,

és hogy a ze nész to vább do bol has son raj tuk. A „po én -
ko dás” köz ben egy, a techno, az etno és a free jazz kö -
zött le begô dob kom po zí ció szü le tik meg a sze münk
elôtt, a fü lünk hal la tára. Az elôre fel ját szott, fel vé telrôl
hall ható szó la mok is „áta la kul nak” az ak tu á lis hang -
sze res be fo lyás alatt. Más kor a tán co sok irá nyí ta nak
(pe dig va ló já ban a ze nész a fônök), in csel ked nek, el -
lop ják, odébb te szik a hang sze re ket, eg zo ti kus ál la to -
kat utá noz nak, mint ha a dob szóra össze állna a si va -
tagi show. Ál landó a kom mu ni ká ció, és a maga iró ni -
á já val, sok szí nû sé gé vel együtt ez az ér zel mek ben
gaz  dag fo lya mat irá nyítja az elôadást. A vad tánc ból
néha ki sé tál nak a fi gu rák, és ol dalt vá ra koz nak. Egy
óra el tel té vel a szín pad jobb old alára gyûl nek a tán co -
sok, a ze nész fó li á val le ta karja a hang sze reit, és meg -
váltó esô ko po gása hal lat szik. Az &Echó vé gén ara ny -
esô hul lott, a meg szo kott dra ma tur giák sze rint is itt
érne vé get az elôadás, ezért a kö zön ség tap solni kezd,
de La dá nyi és Pusz tai egy újabb du ó val foly tatja. (Se -
baj, agyon lö vöm a ko re og rá fust, újra be jö vök, és egy
má sik sorba ülök. Meg éri vé gig nézni a gi gap ro duk -
ciót, kü lön ben is, re cen zens va gyok.) 

Sö rös po hár áll egy dob te te jén, Pusz tai an nak a szé -
lén csi hol kör kö rös moz du la tok kal ze nét, La dá nyi mo -
zog, majd iszik a po hár ból, újra te ke regni kezd, és ez
így megy to vább, egyre ma ga sabb han gon. Na gyon vi -
dám és fel sza ba dult vég le hetne, gon do lom. De el kez -
dik ki cso ma golni a hang sze re ket, újabb té tel kö vet ke -
zik – ilyet nem le het bün tet le nül el kö vetni… Ha a
szín pa don va la mit le ta kar tak, an nak úgy is kell ma -
rad nia. Elôre ci pel nek egy har mó ni u mot (ez meg hogy
jön ide – lá za do zik ben nem a nor ma li tás), az tán a
moz du lat lan nak hitt has izom díva elômá szik a nej lon
alól, ara nyo san csil logó fürdôru há já ban vé gig bo tor kálLôrinc Katalin, Pusztai Gábor, Ladányi Andrea és Bajári Levente 


