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T Á N C

gé re te sen im po záns szó ró la -
pon hir deti a MU Szín ház a két

volt Fre nák-szól ista est jét, de saj -
nos a rek lám ez eset ben túl szár -
nyalja az elôadás szín von alát.

Elôször Ju hász Kata, majd –
ugyan ab ban a fel vo nás ban, szü net
nél kül – Ger gely At tila lép szín -
pad ra. A két ko re og rá fia ér de kes -
sé gét ép pen egy más után is águk
adja; a szó lók ugyan is egy más ból
kö vet kez nek: ahol Ju hász abba -
hagyja, ott foly tatja Ger gely. En nek
hát te ré ben bi zo nyára a két ko re og -
rá fus tu da tos el kép ze lése áll, bár
erre uta lást vagy cél zást se hol nem
ta lál tam. Kép ze let beli rang so rom -
ban kö zel azo nos szin ten he lye -
zem el a két da ra bot (va la hol a vé -
gén), de úgy ér zem, más kép pen
ní vót la nok.

Ju hász Kata mû fa ji lag „szív köp -
tetô só ként” meg ha tá ro zott Rock n’
roll címû szó lója dra ma tur gi a i lag
éret tebb, de köz he lyes meg ol dá so -
kat tar tal maz. A da rab ele jén lá bára
ke rülô ma gas sarkú cipôben akár
be is jö hetne, mert a nyílt színi öl -
töz kö dé sé nek sem itt, sem a ké sôb -
bi ek ben nincs je lentôsége. A ra fi -
nált, ön álló életre kelô árny kép
sem új szerû lát vá nye lem, ön célú
ve tí tés ként rá adá sul sze gé nyes je le -
ne tet ered mé nyez. A va ló ban vá -
ran dós Ju hász Kata egyéb ként szép
kis ma ma (alig is mer hetô fel benne
egy kori pol gár puk kasz tóan na tu ra -
lista, „fre ná kos” énje), de csak a
szó lója utolsó moz du la ta i ban jön
létre közte és mag zata kö zött meg -
hitt, in tim vi szony. Ad dig úgy tû -
nik, mint ha nö vekvô po cakja csak
kor lá tozná a moz gá sá ban, és tán -

cos ként in kább sze retne tu do mást sem venni róla. A já ték tér egy em lé ke -
ze tes szóló szín pad ké pét idézi: Hor váth Csaba a Nagy vá rosi iko nokban
hasz nálta kre a tí van az egyenlôtlen ol dalú há rom szög szín pad adta le he tô -
sé ge ket. A tér most nem bôvül újabb funk ci ók kal. Ju hász ko ráb ban ki váló
szí né szi ké pes sé ge i vel és jó ér te lem ben vett szín padi gát lás ta lan sá gá val
tûnt ki a Fre nák-csa pat ból. Erôtel jes mi mi ká ját most is jól ka ma toz tatja:
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a kü lön bözô arc ki fe je zé sek szinte ész re vét le nül úsz -
nak egy másba. Igen ha tá sos az elsô je le net ben, ami -
kor kes keny fény csík ban ar cá nak csak kis sze lete lát -
szik, mint ha aj tó nyí lás ban állna. Olyan, mint ha
arc  rész le té vel ál ta lunk nem lá tott dol gokra re a gálna.
Ez a tor zó ban ma radt szóló le göt le te sebb rész lete. Bár
a kis etûd nek van eleje és vége, még is hi ány zik belôle
va lami. De szép a zá ró kép, a ha sát meg érintô kis ma -
ma szi lu ettje is. A da rab ta lán a küz de lem nek, a meg -
fe le lés kény szer nyo masztó ter hé nek a tánca. 

Az Én-ek… …a tû fo kán re mény keltô nyitó képe ta -
gad ha tat la nul a leg szebb pil la nata ugyan a két egy -
másba érô ko re og rá fi á nak, a foly ta tás azon ban el ma -
rad a jól si ke rült fel ütéstôl. Ger gely At tila teste köré
csa vart, át tetszô fe hér anyag ban je le nik meg, mely
hosszan ki nyú lik a szín pad ról. Mö götte föl dön túli
szép ségû kék fény. A lát vány egy ér tel mûen a szülôcsa -
torna ké pét hívja elô ben nem – a mag zati ál la pot
csend jé vel. Ju hász Kata az anya szem szö gébôl a szü le -
tés elôtti per ce ket mu tatta meg, most pe dig – pers pek -
tí va vál tás sal – a le endô gyer mek mik ro koz mi kus vi -
lága tá rul elénk. A bá bál la pot vé dett sége ha mar
meg   szû nik, és a meg szü le tés sel min den el rom lik.
A kont raszt a benti élet és a kinti, kí mé let len, za jos vi -
lág kö zött to posszerû. Jó alap gon do lat, de Ger gely nem
tud újat mon dani róla. Ha nya gul fel vá zolt, száj ba rá gós
je le ne tek sora kö vet ke zik, ame lyek egy fél re si ke rült
éle tút ál lo má sa i ról ad nak ke reszt met sze tet. A né z he -
tet len ségtôl né mi képp a zene menti meg a pro duk ciót
(a ko re og rá fus és Jil ling Já cint jegyzi). A pa ra ván mö -
götti bur leszk, a trá gár sza vak kal átszôtt szék kö rüli
fut ko sás, az ön töm jé nezô kon fet ti szó rás, a Fre nák tól
jól is mert, lógó kö té len való vergôdés mind egy-egy
élet sza kasz meg je le ní tése. Vég le te kig kop ta tott for mai
meg ol dá sok – és hi á nyo lom a ki mû velt test fi nom
hasz ná la tát. Az éle tu tat le záró ön gyil kos ság lát vá nya
azon ban koz mi kus táv la to kat nyit egy bra vú ros tech ni -
kai meg ol dás ál tal: a fe la kasz tott, te he tet le nül him bá -
lózó test mögé szí nes, las san forgó hát tér ve tül. Egy
má sod percre érez hetôvé vá lik az em ber ki csiny sége.
Kár, hogy utána Ger gely – erôlte tett zá ró ak kord ként –
egy szín padra hí vott (való szí nû leg be a va tott) nézô
ölébe fekve, „pi e tás” póz ban várja a le úszó fé nye ket.

A har ma dik ko re og rá fia, az Eine kle ine Bach mu sik egy férfi (Yo u val Sha -
c ham) és két nô (Ko peczny Kata és Se bes tyén Tí mea) sa já tos, való sze rût len
vi szo nyá nak lát vá nyos és szel le mes rajza. Ju hász Kata ko re og rá fi á já ban
nem a meg szo kott sze relmi há rom szög gel szembe sü lünk; ki in duló öt lete
a mai csil logó sztár vi lág ku lisszái mögé ad be te kin tést. A nôk ele inte élet -
te len ki ra kati bá buk nak tûn nek a stylist „fon tos” mun kál ko dása tár gya -
ként, de ha mar ki de rül: mind ket ten ön álló aka rat tal bíró, iden ti tá su kat ke -
resô sze mé lyi sé gek, akik el len áll nak a rá juk erôlte tett külsôsé gek nek. A fér fi
szi szi fu szi mun ká val a ru hák kal meg ra kott fo ga sok ról hol az egyik, hol a
má sik nôt öl töz teti fel újabb és újabb stí lusú jel me zekbe, de amíg az
egyik kel fog lal ko zik, ad dig a má sik ön ké nye sen fe lül bí rálja a vi se le tét és a
pó zát: vetkôzni, mo zogni kezd. A térbe be lógó, há rom szög sze rûen ki fe -
szí tett háló egyre in kább a maga biz to san kezdô stylist csap dába esé sé nek
szim bó lu mává vá lik. Hely zete mind két ség be ejtôbb, a két nô már nem -
csak vetkôzik, ha nem öl tö zik is, moz gá suk, tér hasz ná la tuk ön ké nyes és
egyre élén kebb, már nem csak a férfi mun ká ját, de szem élyes sza bad sá gát
is fe nye ge tik. Ko peczny és Se bes tyén maga biz to san mo zog, és ki tûnôen
ido mul nak az ép pen rá juk ag ga tott jel me zek hez. Yo u val Sha cham esz té -
ti  kus moz gása tö ké le te sen il lik a ko re og rá fi ába. A tánc be té tek szé pen
épül nek be a da rab cse lek mé nyébe, jó az elôadás tem pója, bár egy ki csit
hosszúra nyú lik. 

Az est ve gyes él mé nye ket kel tett
ben nem. Ju hász Kata gyen gére si -
ke rült szó ló ját el len sú lyozza az
Eine Kle ine Bach mu sik, Ger gely At -
tila vi szont in kább zene szerzôi,
mint ko re og rá fusi te het sé gérôl
gyôzött meg.  

TE MERRE MÉSZ?
(MU Szín ház)

Rock n’ Roll 
Ko re og rá fia, tánc: Ju hász Kata.
Zene: Ger gely At tila. Fény: Vida
Zol tán.

Én-ek… …a tû fo kán
Ko re og rá fia, tánc: Ger gely At ti -
la. Zene: Jil ling Já cint, Ger gely
At tila. Fény: Vida Zol tán.

Eine kle ine Bach mu sik
Ko re og rá fia: Ju hász Kata. Zene:
J. S. Bach és Ger gely At tila. Fény:
Vida Zol tán. Tán colja: Ko pecz -
ny Kata, Se bes tyén Tí mea, Yo u -
val Shacham.

Sebestyén
Tímea, Youval
Shacham és
Kopeczny Kata 
az Eine kleine
Bachmusikban 
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