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á mor Jó zsef ko re og rá fi á já nak mot tója egy
köz is mert – unos-un ta lan ci tált – rész let

Lao-ce Tao Te King jé nek (Az Út és Erény Könyve)
16. ver sébôl: „Ahol meg va ló sul a tel jes üres ség, /
Ott a nyu ga lom tisz tán meg ma rad, / Min den nö vek -
szik a maga rend jén, / Az örök áram lás ban körbe-
ha lad. / Min den vi rul, te rem, / S a kez det hez vissza -
tér szün te len.” (We ö res Sán dor for dí tása)

A Gan ga ray Tánc szín ház ve zetôjé nek-tánc al ko tó já -
nak mul ti kul tu rá lis mûve a New Age moz gal mat idézi
föl ben nem (amely 1960–70-ben szök kent szárba az
Egye sült Ál la mok ban, hogy a nyolc va nas évek ben,
mint At tila vad hor dái, vé gig sö pör jön Eu ró pán). Az
üz  leti vál lal ko zássá bû bá jolt ezo te ri kus ide o ló gia lé -
nyege az összes val lási ha gyo mány és a Mes te rek
(Buddha, Jé zus Krisz tus, Krisna, Lao-ce) in tel lek tu á lis
ér te lem ben nul lára re du kált ta ní tá sa i nak össze koty -
vasz tása – csi pet nyi kony haifal védô-pszi cho ló gi á val.
Az Új Kor Ví zöntô-em be ré nek ve zény szava: „Min den
egy, min den is ten, min den oké.” Mo niz mus – pan te -
iz mus – op ti miz mus.

Az üres tér ben – vál tozó szí nek kel meg vi lá gí tott hát -
tér elôtt, me lyen néha egy, bi zo nyára az Útra utaló fe -
hér fény csík je le nik meg – négy nô (Nagy Csilla, Jó nás
Zsu zsa, Réti Anna, Ton ha i ser Tünde) és két férfi
(Fosztó And rás, Ka tonka Zol tán). A tán co sok fe kete
nad rá got és – rö vid, hosszú ujjú vagy kö nyö kig érô –
fe kete pa mutt ri kót vi sel nek. A Re qu iem ze né jét – mint
ná lunk a kol lá zso kat ál ta lá ban – meg le hetôs nagy vo -
na lú ság gal büty köl ték össze (Far kas Mi hály és Mo zart
kom po zí ci ó i nak föl hasz ná lá sá val). Az eg zo ti kus-fül -
ledt dzsun gel mu zsika, ma dár csi cser gés, in diai mo tí -
vum, ci gány zene, szájbôgôzés ba jo san il leszt hetô
össze a ka to li kus li tur gi á val, Mo zart Re qu i em jé vel (a ta -
o  iz mus ról nem szólva). Min dez azért meg lepô, mert
Há mor egyik ígé re tes mun ká já nak (Vö rös) leg na -
gyobb eré nye ép pen az ügyes zene vá lasz tás volt. 

A kö zel negy ven per ces al ko tás föl ütése ag gasztó: a
me zít lá bas, elôrelé pe getô-szök kenô tán co sok – he lyü -
ket ke resve – bá tor ta la nul bo tor kál nak a tér ben. Majd
Ton ha i ser Tünde „szó lója” jön: a tán cos gya korta ma -
gá hoz ér, vé gig si mít a kar ján, meg-meg rán dul, és
egyik ke zé vel el rántja a má sik ke zét. (A re pe ti tív moz -

gás sor köz hely gaz dag uta lás az
el sza ka dásra.) Ezt kö vetôen egy
meg vi lá gí tott zo mán co zott mos -
dó tál ban – ez az egyet len kel lék
– meg mossa az ar cát. A töb biek

kis vár tatva vissza tér nek a szín padra – hogy térdre zu -
han ja nak. Ez a hét-nyolc per ces etûd – zene nél kül –
emb le ma ti kus epi zód; a víz ál do zat ugyan is az opus
vissza-vissza térô eleme. Sôt, Há mor mint ha erre a –
dra ma tur gi a i lag „mell be vágó” – je le netre épí tené föl
erôt len, mo no ton szó lóit. Mert a Re qu iem szó ló so ro -
zat, mely nek vé gén lesz, aki (kéz) ke zet mos; aki a fe -
jét, ha ját me ríti a mos dó tálba; aki két láb bal bele lép a
vízbe; majd leg utol jára egy férfi em ber zú dítja ma gára
a tál tar tal mát. Elôtte – a föl dön gu rulva – le zse rül kör -
be kö tözi tes tét egy fe kete ra gasz tó sza lag gal. A spon tán
hap pe ning – ke véssé me rész kép zet tár sí tás sal – so -
kunk szá mára nyil ván a hin duk Gan gesz-parti, új hold -
napi lel ki meg tisz tu lá sá nak me ta fo rája. A Kumba-Mé -
la azon ban nem gyászszer tar tás. S ha már – sza bad  -
egye tem-stíl ben – be le ka pok a val lás tör té netbe:
tud  juk, hogy a ha lál a ta o is ták szá mára nem bír kü lö -
nö sebb ér te lem mel. Vagy is Há mor mun ká já nak sa -
rok té tele (ta o ista Re qu iem!) bán tóan el hi bá zott. 

A gyász szem élyes. A gyász munka ki vált képp pri vát,
egyéni, lel ki fo lya mat – sem mi lyen ér te lem ben nem
kol lek tív ügy. Ez zel szem ben: a me di tá ció, a rí tus le het
cso por tos te vé keny ség -szer tar tás. (A New Age alap ve -
tése, hogy az imád ság egy fajta pszi cho tech nika és/
vagy mantra.) Ám a Re qu iem szenv te len szó ló i ban ép -
pen a szem élyes ség, az egyéni sors, a sa ját fáj da lom

Ho reczky Krisz tina

A szel lem 
ha lála
R E  Q U  I E M

Katonka Zoltán,
Jónás Zsuzsa és
Fosztó András
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nem fe jezôdik ki. Ezért a tán co sok mint ha kény sze re -
sen csak mí mel nék a kon cent rált je len lé tet – amely pe -
dig egy ilyen te ma ti kájú munka ese té ben el en ged he -
tet len volna. Egyet len szóló utal – pil la nat ere jéig –
hal  vá nyan a vesz te ségre: egy tán cosnô mint ha cse cse -
môt rin gatna a kar ján. Ez a moz du lat azon ban – mi vel
dra ma tur gi a i lag is in do ko lat lan – új fent imp ro vi  za tív.
A pro duk ció moz gás rend sze ré ben ki emelt sze rep jut a
taj csigya kor la tok nak (akár a Vö rösben). A taj csi a ta o iz -
mus kettôssé gét fe jezi ki – te hát a forma nyelv ro ko nít -
ható a kép te le nül ki mó dolt mû szel  le mi sé gé vel.
Ugyan ak kor egy szerre ab szurd és der mesztô je len ség,
hogy né hány ha zai kor társ tánc al kot mány leg fel jebb
lel kes mû ked velôk harc mû vé szeti be mu ta tó ja ként
ér té kel hetô.

Há mor Jó zsef ko mi ku san zagyva, moz gá sos gyász -
mi séje haj me resztô val lás fi lo zó fiai ki rán du lás, amely
nem végzôdhe tett más képp, mint hogy az ösz tö nös al -
kotó – szel lemi irány tû hi á nyá ban – el vész a sö tét ren -
ge teg ben.

RE QU IEM
(Gan ga ray Tánc szín ház, MU Szín ház)

Ko re og rá fia: Há mor Jó zsef. Zene: Wolf gang Ama -
deus Mo zart, Far kas Mi hály. Fény: Vajda Máté. 
Tán colja: Fosztó And rás, Jó nás Zsu zsa, Ka tonka Zol -
tán, Nagy Csilla, Réti Anna, Ton ha i ser Tünde.  

Lad jánszki Márta Lan kadó ex tá zis címû elôadása na -
gyon is kí nál ko zik a ha son ló képp szo fisz ti kált ér tel me -
zé sek szá mára. Mert nem hogy tör té net és sze replôk
nin cse nek, de a gesz tu sok, a moz du la tok és a mi mi kák
sem ver ba li zál ha tók egy ér tel mûen – ho lott ezek szóra
vál tása szá mos eset ben le het sé ges a tánc ese té ben is.
Sôt, nem csak hogy le het sé ges, de a kü lön bözô gesz tu -
sok, meg nyil vá nu lá sok és vi sel ke dés mó dok nyelvbe,
képbe vagy ze nébe transz for má lása idôrôl idôre a kul -
túra leg kü lön bözôbb szeg men se i ben is mé tel ten az ér -
deklôdés kö zép pont jába ke rül. Sok kí sér let azon ban ép -
pen ott vall ku dar cot, vagy ép pen ad dig a ha tá rig jut,
ahon nan ez az elôadás el in dul. Cho do wi ecki pél dául
a XVIII. szá zad ban réz kar cokba vésve örö kí tette meg a
kü lön bözô maga tar tás mó do kat és vi sel ke dés for má kat.

Ge org Chris toph Lich ten berg sze rint azon ban Cho do -
wi ecki ké pei sem mi féle iz gal mat nem kí nál nak, mi vel
il luszt rá ci óvá deg ra dá lód nak, és puszta rep re zen tá ciói
egy dog ma ti kus fi zi og nó mi á nak. Lad jánsz ki nál azon -
ban, Cho do wi ec ki vel el len tét ben, szó sincs rep re zen tá -
ci ó ról – sem test tel, sem mi mi ká val, sem han gok kal. Itt
nin cse nek pan to mim szerû moz du la tok, egy ér telmû
gesz tu sok vagy könnye dén szóra vált ható meg nyil vá -
nu lá sok, mint ahogy szi gorú struk tú rák és tisz tán meg -
va ló suló tech ni kák sem. Ér dem te le nül jár nánk el azon -
ban vele, ha meg elé ged nénk né hány ru ti nos, lét szem -
lé letre vo nat kozó, esszé isz ti kus gon do lat tal.

Mert hogy van va lami egé szen új szerû Lad jánszki
elôadá sá ban (elôadá sa i ban), ami nek pon tos le írá sá val
elôbb-utóbb meg kel lene bir kózni, ami vel elôbb-utóbb

Falu he lyi Krisz tián

A lát vány és 
a rit mus di na mi kája
L A N  K A D Ó  E X  T Á  Z I S

em le het kri ti kát írni olyan da rab ról, mely hez nem le het mér cét ta lálni, melyrôl csak alig-alig tu dunk 
be szélni. Hogy nem ta lá lunk sza va kat ké pek, han gok vagy ép pen ér zé sek le írá sá rai, ko ránt sem ere -

deti fel is me rés. En nek el len ére nap nap után erre kény sze rü lünk – be szé lünk ze nérôl, ké pekrôl vagy ép pen
tánc ról. S még ha az elôbbiek tu da tá ban nem akar juk is a nyelv ál tal ma ra dék ta la nul ki me rí teni e je len sé ge -
ket, azért meg pró bál juk ôket célba venni. És elôbb-utóbb si ke rül is fel fe dezni a moz du la tok mö gött a je len -
való lét kör kö rös sé gé nek mo no tó ni á ját, a köz tes lét me lan kó li á ját vagy az el kü lön bözôdés szét tartó alak -
za tait. Ilyen kor az tán elé ge det ten dôlhe tünk hátra, hi szen si ke rült né hány ke re set len gon do la tot fûzni 
a lá tot tak hoz, hal lot tak hoz. 
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