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a szín pa don, és a lá bá val pum pálni kezdi a hang szert,
mint va lami mí ves báb fi gura, aki év szá za dok óta szol -
gálja urát, de sza ba dulna már. A ze nész a bil len tyû -
zetbe csap, és va lami össz tánc féle kezdôdik a szín pad
kö ze pén. Már nin cse nek triók és duók, kü lön lé nyek
van nak, akik ben – úgy tû nik – ha ma ro san le jár az óra -
rugó. Per sze ilyen ká osz ban sem mi ben sem le het biz -
tos az em ber. Az tán a moz gá sos, kí sér leti zene mû va -
ló ban vé get ér, és csen det, tap sot meg szá mos kér dést
hagy maga után. De – azt gon do lom – e gi gap ro duk -
ci ó val kezdôdött is va lami: pél dául a ma gyar kor társ
tánc egy újabb kor szaka. A fi a tal ba lett-tán co sok át -
vivône u ron jai át tör tek az Opera ház fa lán. El jön az ide -
je, hogy a ki rá lyi szín pa don A dió törôn meg a szí nes-
szé les vásznú lengôga tyá son kí vül ilyet is lát ha tunk
majd. 

Vé gül né hány rö vid meg jegy zés: La dá nyi And rea
nél kül nem jö he tett volna létre ez az elôadás. Kü lön
kö szö net Nils Pet ter Mol va er nek az elôadá son el -

hangzó utolsó ze ne szá mért. Hor váth Csaba ezen az
es tén nem csak ze nét ta lált, de mér nöki dip lo mát is ki -
ér de melt: szép, új vi lá got ter ve zett.

A TES TEK FEL SZÍ NÉ NEK 
LE HET SÉ GES ÁL LA PO TA I RÓL
(For te danse – Hor váth Csaba Tár su lata, 
Trafó – Kor társ Mû vé sze tek Háza)

Zene: Pusz tai Gá bor. Fény: Pa yer Fe renc. Hang: Kon   -
dás Zol tán. Vi de o film: Szöllôsi Géza. Jel mez: Be ne -
dek Mari. Szín pad kép, ko re og rá fia: Hor váth Csaba.
Tán col ják: La dá nyi And rea, Lôrinc Ka ta lin, Koz mér
Ale xandra, Ba jári Le vente, Csonka Ro land, Ke ré nyi
Mik lós Dá vid.

Gyôri Ba lett ki tûnô egy üt tes. Re mek szól is tái
van nak, ba lett kara egy sé ge sen, ma gas szín vo -

na lon, mû vé szien dol go zik. Errôl bárki meg gyô zôd -
het, ha a kö zel múlt pre mi er jei kö zül meg nézi pél dául
a Gi o van nit vagy A ta va szi ál do za tot. Az ôszi, Ham let
címû be mu ta tó juk is me gerôsíti ben nem a tár su lat
kva  li tá sá ról ki a la kult ké pet, sôt az elôadás meg te kin -
tése után azt is ki je lent he tem, hogy a gyôri tán co sok
mû vé szi alá zata is példa mu tató. Kü lö nö sen ne héz
ugyan is olyan pro duk ci ó ban hely tállni, amely nek kon -
cep ci ó já ban, ren de zé sé ben, ko re og rá fi á já ban ke vés a
mû vé szi ér ték, az át gon dolt és meg va ló sí tott öt let vagy
leg alább a fi gye lemre méltó, szín pa don meg je le ní tett
gon do la ti ság.    

Elsô kér dés ként rög tön az me rül fel ben nem, mi ért
kell Ham let cím mel il letni egy olyan ko re og rá fiát,
amely sem sha kes pe are-i jel lemzôket, sem ham leti
esszen ciát nem mu tat fel. A drá ma i ro da lom leg is mer -
tebb da rab ja i ból azért le het jó tán celôadá so kat al kotni,
mert a ko re og rá fus szá mít hat arra, hogy a nézôk
könnyen el iga zod nak a tör té net ben, és is me rik an nak
sze replôit is. Ezért tánc ban cse lek mé nyáb rá zo lás nél -
kül is si ke re sen színre le hetne vinni a Ham le tet, elég
lenne a ko re og rá fi á ban csu pán lel ki áll apo to kat meg je -
le ní teni, a pub li kum a cím alap ján fel is merné a drá -
mai hely ze te ket, von Haus aus hozzá gon dolná az elôz -
mé nye ket és kö vet kez mé nye ket, és így konk ré tan ér -

tel mezni tudná a kap cso lódó, moz gás nyel ven meg fo -
gal ma zott lé lek- és han gu lat je len sé ge ket. De a Ham -
letbôl ki tûnô, kor szerû cse lek mé nyes tánc já té kot is le -
hetne ké szí teni. Eb ben is se gít ség nek bi zo nyul hatna a
köz is mert szü zsé, hi szen le hetôsé get adna a laza, szub  -
jek tív szer kesz tésre, a sû rí tésre, a nagy vo nalú cse  lek -
mény ke ze lésre, ezál tal az al kotó sza bad ab ban újra ér -
tel mez hetné az alap mû vet, bát ran ko re og ra fál hatna,
és ha kedve tar taná, vá lo gat hatna a te át rá lis lát vá nye le -
mek kö zött. 

A gyôri Ham le tet nézve az a be nyo má som, hogy
Ma rie Bro lin-Tani, a ko re og rá fus nem tudta el dön teni,
mi lyen elôadást akar lét re hozni. Egy sze rûen nem volt
kon cep ci ója. Két fel vo ná sos Ham let jé ben a nézônek vé   -
gig kell szen ved nie egy ho má lyos cse lek mény szer ke -
zet ér tel me zési fo lya ma tát, be kell azo no sí ta nia a sze -
replôket, és ki kell to tóz nia, hogy me lyik fi gura az
alap mû me lyik idôszeg men sébôl buk kan ép pen elô.
Bro  lin-Tani te hát a tör té né sek könnyû ér tel me zé sé nek
ado má nyá tól meg fosztja a nézôt, és cse rébe nem is
ko re  og ra fál bát ran, mond hatni, biz ton sági kûrre tö -
rek szik. 

Moz gás nyel vé nek alap vetô el lent mon dása, hogy
egy szerre akar „kor tár so san” ki fe jezô és ba let to san
esz té ti záló lenni. Az elôadás kezdô ké pé ben Ham let
szó ló zik. Ve le kei László kor rek ten ab szol vált tánc mo -
no lóg já nak egyik pil la na tá ban exp ressz ív ha tás el éré -
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sére tö rekvô kor társ tán cost lá tok, a má sik ban pe dig
csi nos ba let tos fiút, aki tü kör elôtt be gya ko rolt, tes tén
elônyö sen mu tató pó zo kat vál to gat. A je len ség nem -
csak fel ütése az elôadás nak, ha nem a tel jes pro dek ció
szim bó luma is. A ko re og rá fiát ugyan is vé gig a fenti
kettôsség jel lemzi. En nek el len ére van nak az elôadás -
nak szép pil la na tai is. Ilyenek pél dául Ham let és Op he -
lia (Sóthy Vi rág) mind két fel vo nás ele jén meg te kint -
hetô kettôsei, Ham let és Gert rud (Cser pák Sza bina)
konf lik tu sos pas de deux-je, amelybe a zord Cla u dius
(Pát kai Ba lázs) is be-be kap cso ló dik, va la mint a da rab
végi apo te ó zisszerû fi nálé né hány moz za nata, amely -
ben a tel jes kar és az összes sze replô meg je le nik, még
az Apa ként vé gig ak ci ózó Szel lem is (Wil liam Fo min
meg for má lá sá ban). 

Az em lí tet te ken kí vül a Sha kes pe are-dráma alak jai
kö zül még Ho ra tio (Se bes tyén Bál int) sze re pel a tánc -
mû ben. Bro lin-Tani te hát ke vés sze replôs ka ma rad rá -
mát ko re og ra fált, ami ön ma gá ban per sze nem baj, de
ez me gint csak egy fajta „köz tes meg ol dást” ered mé -
nyez: a dráma mel lék szá lak ból (is) nagy ívûvé so dort
fô cse lek mény szála nem je le nik meg a tánc já ték ban,
az amúgy igen von ta tot tan vál ta kozó kü lön bözô ké -
pek ben pe dig a sze replôk kö zötti vi szony rend szer fi -
nom szer ke ze tét sem si ke rül ér zé ke nyen áb rá zol nia.
Ez utób bin nem se gít a kar kli sé szerû mû köd te tése.
Még ak kor sem, ha a mû sor fü zet ben ér tel me zési tám -
pont is ol vas ható: „a kar Ham let gon do la tait és ér zel -
meit je le níti meg.” A ki ad vány ból egyéb ként az is
meg tud ható, hogy „Ham let álom és való ság, múlt és
je len, té nyek és kép ze let kö zött él és cse lek szik”. Ez zel
ugyan ma gya ráz ható a ko re og rá fia sa já tos idô- és sze -
rep ke ze lése, de az is tud ható, hogy a fenti el len tét pá -
rok ál landó, sok szor egy idejû szín padi je len lé té vel
nagy sze rûen in do kol ható (már elôre és utó lag is) a
meg szer kesz tet len ség, a kö vet ke zet len ség és a kon -
cep ci ót lan ság is. Egy sze rûb ben fo gal mazva: ha az idô-

és való ság sí kok össze van nak ke ve redve, bármi, bár -
hol, bár ki vel, bár mi kor meg tör tén het.

Ma radva még a mû sor fü zet nél, ko mo lyan za varba
ejtô a szin tén ott ol vas ható, alábbi ér tel me zés: „Az öt -
ve nes évek el nyo ma tás alatti Ke let-Eu ró pá já ból kí sér -
het jük fi gye lem mel, hogy Ham let mi ként ke resi apja
sor sá nak iga zsá gát...” Azt hi szem, erre il lik azt mon -
dani: no com ment. Az elôadás lát vány vi lá gá ban, gon do -
la ti sá gá ban, tör té né se i ben öt ve nes évekre utaló jel le get
nem tud tam fel fe dezni (a jel me zek is „kor ta la nul mo -
der nek”). Ha csak a szín pad vé gén, kö zé pen le begô,
forgó, böszme nagy férfi-ing zakó nem hor doz po li ti kai
je len tést... Tény: az óri ás jel mez Sztá lin és Mao rang -
jel zés men tes nyári uni for mi sá nak ke resz te zés sel lét -
re jött utód jára em lé kez tet. Az Apa min den esetre elég
gyak ran ke ring kö rü lötte és benne, ezért in kább kí sér -
tet le pel nek ér tel mez ném. To vább gon dolva: a bô ing le -
het akár a múlt kí sér té sé nek szim bó luma is... De ez a
lá tot tak alap ján in do kol ha tat lan, pusz tán jó szán dékú,
erôlte tett ér tel me zés ré szemrôl.

Fel fe dez hetô vi szont a da rab ban egy kö vet ke ze te sen
ve ze tett mo tí vum: a kü lön bözô korú sze replôk kö zötti
ge ne rá ciós el len tét. A fi a ta lok, Ham  let, Op he lia és Ho -
ra tio jól lát ha tóan össze tar ta nak, és ha tá ro zot tan kü -
lön bözni akar nak szü leik az Apa, Cla u dius és Gert rud
kép vi selte vi lá gá tól. Ezen az ala pon akár újra ér tel mez -
hetô lenne a Ham let. Csak ak kor lo gi ku sabb lenne a
tör té ne tet a ke let-eu ró pai öt  ve nes he lyett a nyu gat-eu -
ró pai vagy észak-ame ri kai hat va nas–het ve nes évekbe
he lyezni. Azt gon do lom, mû vé szi el mé ly ü lés táp lálta
lo gi kát nem kell ke resni az öt ve nes évek re uta lás ban.
Az öt let való szí nû leg si ker te len pí ár fo gás.

A Gyôri Ba lett Ham letje olyan, mint a klasszi kus ál -
lat or vosi ló: a jár ha tat lan, zsá kut cába ju tott ko re og rá -
fusi út ke re sés majd’ mind egyik tü nete meg fi gyel hetô
benne. El ma rasz talni még sem il lik a ko re og rá fust és
al ko tó tár sait, mert nem ar ról van szó, hogy ci ni ku san,
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