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T Á N C

z évad vége felé közeledve már kijelenthetô:
Horváth Csaba tavalyi távozása a Közép-Európa

Táncszínházból nem egy társulat összeomlását,
hanem két (de az is lehet, hogy három) új mûhely
megszületését eredményezte. Él és virul ugyanis
Horváth Csaba klasszikusan képzett balettmûvészek-
bôl álló projektformációja, a Fortedanse, miközben az
elhagyott csapat tagjai (és vezetôjük, Szögi Csaba) egy
percre sem zu hantak mûvészi kiúttalanság okozta

apátiába. Sôt, a KET az idei évadban premiert premi-
erre halmozott, és közben ezer új arcát mutatta meg.
A zárójelben említett harmadik mûhely megszületé-
sérôl Debrecenbôl érkeznek hírek: Horváth színész-
táncosokkal „fizikai színházi” stílusban (mozgást és
beszédet is felhasználva) rendezte meg Wedekind
nyomán A tavasz ébredését.

A KET-nek csak 2007 elején, alig több mint két hó -
napon belül három figyelemre méltó bemutatója volt:
az elsô kettôt Gergye Krisztián alkotta (Kilencven ki lenc -

perc, T.E.S.T.), az utolsót, az Arénát pedig Duda Éva
koreografálta. Gergye esetében szerencsésebb a tágab-
ban értelmezhetô „alkotó” fogalmát használni, mert a
koreográfus gyakran látványtervezôként, zenei szer-
kesztôként és rendezôként is jegyzi mûveit, míg Duda
Évában – az Aréna esetében is – kifejezetten szimpati-
kus, hogy „csak” koreográfus. A kérdésben korántsem
pusztán munkafázisok bevállalásáról és önkényes
önmeghatározásról van szó: az Aréna ugyanis ízig-vé -

rig koreográfiaszerû koreográfia, ami leginkább azt
jelenti, hogy az elôadás rejtett üzenetet hordozó kom-
munikációs nyelvezete (a kísérôzene mellett) emberi
mozgásból, emberi lények egymás közötti, szavak nél-
kül szervezôdô kapcsolatrendszerébôl és mozgó-hala-
dó emberi testek térbe helyezésével megkomponált tér-
formákból épül fel. Persze az Aréna sem nélkülöz lát-
ványelemeket, mozgatott kellékeket, szimbolikus
tár gyakat, de fô alapanyaga a technikás tánc és a kore-
ográfiába illesztett koordinált mozdulat.
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Az elôadás kezdetén nyolc táncos (négy nô és négy
férfi) mozdulatlan, egymáshoz közel álló alakokból
konstruált szoborcsoportot hoz létre. A szaggatott
hangzásokkal induló zenére a csoport felbomlik: kivált
tagjai kör mentén haladva új helyeket és pózokat
keresnek, lemaradt társaik követik ôket. Óvatosan lop-
ják a távolságot, fokozatosan húzódik szét a mezôny,
mégis másodpercek alatt leírnak egy kört. Nem kell
hozzá verbális szöveg, nincs szükség filmvetítésre
vagy programzenei utalásra – néhány mozdulat segít-
ségével felépül a kör alakú küzdôtér. De ha nem az
épül fel, akkor sincs baj, mert a látottak az aréna ideá-
ja nélkül – elvonatkoztatva – is értelmezhetôk: egy
populáció tagjai teret és idôt vesznek birtokba. Vagy:
elindul – térben és idôben – egy organikus folyamat,
amelynek elsô köre néhány másodperc alatt lezárul.
Ha a látottak lekötik a nézô értelmét, és megérintik
érzékenységét, létrejön a táncelôadásokon mindig
vágyott kuriózum: dekódolhatóvá válik a különleges,
szavakkal nem leírható üzenet.

A továbbiakban a zenében a lassabb, lágyabb dalla-
mokat ritmikusabb, erôteljesebb motívumok váltják
fel, a táncosok útvonalaiból kialakuló mozgó térrajzola-
tok is erôszakosabban szabdalják darabokra az in conc-
reto játék-, szimbolikusan küzdôteret. A mozdulatok
között megjelennek a kortárs táncban régóta divatos
harcmûvészeti elemek is. Érdekes kontraszt, hogy az
általános durvulás, a „helyzet fokozódása” nem tükrö-
zôdik a szereplôk arcán. A táncosok tekintete közö-
nyös, érzelmi megnyilvánulások nélkül „teszik a dol-
gukat”. Idôtlen és kortalan lényeknek tetszenek, pasz-
tellszínû, puritán kiegészítôkkel díszített (esztétikus)
jelmezeik sem utalnak korbaágyazottságra. Telje sít -
ményük elismerésre méltó: ízlésesen mozognak, a
nehezebb technikai elemeket is magabiztosan illesztik
a mozdulatsorozatokba, és rendkívül fegyelmezettek.
Arctalan kvázi-közönyüket végig megôrzik, szimpati-
kusan tartózkodnak a csábító teátrális gesztusoktól és a
kifelé játszott, erôltetett mimikától. A gondosan szer-
kesztett koreográfiában a csoporttáncok közepette
férfi-, majd nôi kettôsök alakulnak ki, és fokozatosan
szerephez jut a színpad bal oldalán falat képezô hosszú
tükör is. Néhányan kiválnak a csapatból, és rövid ideig
szembesülnek tükörképük látványával, késôbb az is
elôfordul, hogy egy-egy alak hosszú percekig a tükörre
tapadva pihen meg.

Ha nem a KET elôadását nézném, akkor is Horváth
Csaba Echójára asszociálnék. Igaz, Duda Arénájában
sok kal szoftosabb a hangulat, és a Horváth-opusban
jobb oldalon áll a tükörfal, a motívumok hasonlósága
mégis szembetûnô. Az Arénában is többször felsora-
koznak a táncosok – ahogy az Echóban és a korábbi
Forte (Hymn)-ben is megteszik ezt –, és az egyén kont-
ra közösség konfliktusok is mindhárom darabban
hangsúlyosan megjelennek. Nem plagizálásra célozga-
tok, a jelenség ennél valószínûleg sokkal bonyolultabb,
szinte misztikus: mintha Horváth Csaba valamilyen
úton-módon nem nyomtalanul tûnt volna el a KET éle -
tébôl. Nem elôször gondolok erre. A Kilencven ki lencperc
harmadik felvonását nézve is néha az volt az érzésem,
hogy Horváth néhány, Sosztakovics-muzsikához kap-
csolódó mozdulatelemet mindörökké a volt együttesé-
ben hagyott, és Gergye megtalálta ezeket.

Az Arénában látványszolgáltató berendezések is
megjelennek: négy, zsámoly méretû plexidobozban
erôs neonfények gyúlnak fel. A világító posztamensek
a játéktér végében, éppen a hajdani Bethlen mozi nézô-
téri karzata alatt sorakoznak, rajtuk táncosok pózolnak.
Az egyik helycserés-vonulós pózváltáskor egy táncos
megkapaszkodik a karzat mennyezetének láthatatlan
fogózkodójában, és néhány pillanatig lógva marad.
Szellemes, könnyed, látványos a jelenet, és elôre jelzi:
várhatóan még egyéb karzatkihasználási változatok
tanúi is lehetünk az esten. Így is történik: egy lány, akit
elôzôleg az arénában folyó életharc közben kitaszított a
mikroközössége, megjelenik odafent. Nem nehéz kita-
lálni, hogy le fogja vetni magát. Lent, a játéktéren gene-
rálsötét lesz, de a világos jelmezt viselô táncosok célirá-
nyos helyezkedése nyomon követhetô marad – és ez
egy kicsit zavaró. Már elôzetesen lerombolódik ugyan-
is a késôbbi illúzió: láthatóvá válik, hogy a vaksötét
mélybe zuhanó lányt kollégái gondos elôkészületek
után – természetesen – el fogják kapni. Mindezek elle-
nére a nem veszélytelen akció hatásos, és jó, ami utána
következik: az elkapó untermann kettôst lejt a „halott”
lánnyal, aki egyébként nem biztos, hogy halott, lehet,
hogy csak (lelkileg) sérült; mint ahogy az öngyilkosság
konkrét ábrázolása is jelképezhet pusztán lélekben
lejátszódó folyamatokat. 

Duda Éva elvont, szituációábrázoló és hangulatfestô
koreográfiáiba gyakran dramaturgikus részleteket is
illeszt, esetleg az egész elôadáson óvatosan végighúz
egy-két cselekmény- vagy történésszálat. Lényeges,
hogy ezt kitûnô érzékkel, mértéktartóan teszi. Az Aré -
na történései is diszkréten belesimulnak a koreográ-
fiai matériába, és többféleképpen magyarázhatók. Az
említett pas de deux után például a fiú bejárja kettôsük
„emlékezetes helyeit”, mintha keresné az eltûnt lányt.
Lehet, hogy mégis meghalt, és a barátja így emlékszik
rá? A kérdésrôl ki-ki kedve szerint dönthet, mert az
Arénában a nézô nem rejtvényekkel, hanem szabadon
választható értelmezési alternatívákkal szembesül.
Felesleges is megfejteni vagy konkrétan „lefordítani” a
koreográfia egyes jeleneteit. A befejezô kép is legin-
kább az esztétikumával hat: a küzdôtér harcosai fény-
csíkban állnak, és föntrôl vékony homokfüggöny hull
rájuk. Nyilván az aréna homokja az, de a pergô ho -
mok szemek az idô múlására is utalnak. Meg arra,
hogy idôvel minden, de leghamarabb a sikertelen pró-
bálkozások feledésbe merülnek. Idei bemutatói alap-
ján a Közép-Európa Táncszínházat ez a veszély nem
fenyegeti.   
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