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G R U N W A L S K Y A K A M E R A M Ö G Ö T T

LADÁNYI A LUDWIGBAN,

LUDWIG A LADÁNYIBAN
Úgy nézem, mint egy színházat. Á helyszín
ideális. Á lépcsőkarfára illesztett és Ágh
Márton tervezte fehér lépcsősor tökéletes
díszlet. Olyan díszlet, amely nem tesz sem-
mit, mintha ott sem lenne, szerény és egy-
szerű, játékos installáció, puszta hangsúly,
amelyik magának az épületnek az egyik
fontos elemét, nevezetesen a „novecentót
idéző aula" (leírás a szórólapon) terébe
behatoló és elhajló, a szinteket összekapcsoló
vörös márvány lépcsősort, annak is az ívét és
lejtését kiemeli. (Mint én most ezt a szót.)
Kurziválja. Á térbe behatoló, a nézőkkel
szembeni meredek vörös lépcsősor-nak
zseniális kisöccse, fehér árnyéka ez a
plexilapokkal fedett pálya, a lépcsőházhoz
toldott miniatűr lépcsőház: aki rálép, mintha
repülne. Veszélyben van, de egyben tökéletes
biztonságban. Á peremen jár, a perem
peremén. Kiemelődik a térből.

Ámennyire ez a középkori kerengőkre,
várudvarokra emlékeztető architektúra, a
Ludwig Múzeum (a felső szinten boltíves
oszlopsorokkal tagolt) fogadótere vagy aulája
szigorúan szerkesztett, annyira esetleges és
ad hoc a nézőtér. Ott vannak a székek, ahová
a nézők és a múzeumi jegyszedőnők kissé
szabálytalanul, ferdén, minden sorban
másként hullámzóan letették. Á nézőtér
formája engem az egyiptomi hieroglifák
szem-képére emlékeztet, a meg-emelkedő
szemöldökkel: enyhén ovális, kissé behorpad
- ez a nézőtér néz. Szerves alakzat, mely
csápokat, dudorokat nyújt ki a leendő
táncparkett felé. (Á táncparkett persze
táncmárványból van.) Es a sokféle szék
(mintha vendégségben volnánk, és a ven-
déglátók a szomszédoktól is kölcsönkérnék a
székeiket, hogy mindenkinek jusson hely):
van ebben valami bensőséges, és mint egy
hosszúra nyúló társalgás során, a sok szék
enyhén és észrevétlenül az előadás közben,
valamint a szünetben is elmozdul. Á második
részre már újabb alakzatot vesz föl a nézőtér
(a földön is ülnek, és mögöttünk, az oszlopok
között is állnak, az oszlopoknak is
támaszkodnak nézők, mint akik egy piactér
szélén megálltak; ez a finom esetlegesség a
járókelők utcai figyelmére emlékeztet engem:
valami történik, ami megfigyelésre érdemes,
közben emberek álldogálnak és
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üldögélnek): ez sem egészen olyan, mintha
színházban volnánk. Mindenki előrehajol,
kinéz, hogy jobban lásson, kissé megemel-
kedik az ülep, a hát előregörnyed, az ember
az előtte ülők vállai közé igazítja nézését, és
a székek enyhén elmoccanva, maguk is mint
táncosok követik az ösztönös figyelem
öntudatlan fizikai parancsait. Nincs sok
néző, nem szabad, hogy sok néző legyen,
megfojtaná a tér így keletkezett szabálytalan
szépségét, beszorítaná a táncosokat. Kevés
néző van, ennyi fér el a térnek ebben a
zugában, de ez a kevés néző a figyelem
telítettségével van jelen: ide feljönni a
Várba múzeumzárás után, csak az jön fel,
aki céllal érkezik, aki tudja, mit akar látni.
Aki már szinte tudja, hogy mit fog látni. A
rokonszenvező, megértő figyelem kitölti a
hatalmas tér minden részletét, ugyanúgy,

ahogyan a táncosok: a csoport és vezetőjük
egy-egy pillanatra majd szétszóródnak a tér-
ben, hogy újra összegyűljenek.

De egyben egy kiállításon is vagyunk -
mielőtt kezdődne az előadás, vessünk egy
pillantást a falon körbehúzódó színes fo-
tókra, melyek a főszereplőt ábrázolják egy
szlovákiai helyszínen, egy valószínűtlenül
lepusztult volt orosz laktanyában, valahol
Komárom környékén. A képeket Grun-
walsky készítette, akit ott látunk most is, két
oszlop közt meghúzódva egy kamerával, és
információkat kérhetünk tőle a képek kelet-
kezéséről. Hogy a falon ott vannak a fotók,
mintegy kiélesíti pillantásunkat. A fotók
tömege meglepő: pontosabban meglepő,
hogy egyetlen emberről egyszerre ennyi kép
kiállítható annak veszélye nélkül, hogy úgy
éreznénk, ismétli önmagát. Pedig ismétli,

mindig ismétli önmagát. De lenyűgöző a
széttaposott földön ez a majdnem meztelen
test. A puha homokban, mely a felszaggatott
padlózat alatt található, negyven-ötven év
taposásától puha homokban cipőtalpnyo-
mok. Á vörösre festett falba karcolt felira-
tok. A lepusztultság utánozhatatlan gyönyö-
rűsége. Kezdődik az előadás, gyorsan fog-
laljuk el helyeinket. Majd a szünetben újra
körbejárunk, most már az élő testet hason-
lítjuk a fényképen látotthoz. Á fényképeken
a nejlonfóliával leszorított mellű, lenyírt
hajú nő mozdul, vonaglik, kitart egy-egy
mozdulatot, hol művészies, hol egy-szerűen
csak van: az aranyfényben. Á fény minősége
egy orosz regény egész világát elmeséli.
Ennek a fénynek a lepusztult gazdagsága,
melyben egy testét tökéletesen uraló lény
királynőien fetreng. Gyönyörűen fetreng,
szemlélhetően minden pillanatban.
Modorossága, manírjai feloldódnak a tér-
ben, a fényben: kell is a szabályosság szi-
gorúsága a szétmálló szerkezet közepén.
Grunwalsky könnyed kézzel variál, képcso-
portokat alkot: egyszerre szenvedélyes és
szenvtelen pillantással nézi ezt a tudatosan
létrehozott véletlent, ami az architektúra és
az emberi test találkozása egy valószínűt-
lenül birodalmi aranyfényben.

Á díszlet része még az egyik fotó három
monumentálisra kinagyított színes részlete,
mely az aranyfény egy szilánkját tagolja
három részre, három oszlopon, a feketébe
csúszó puha vörös falon a titokzatos kar-
colások, jelek, üzenetek: monumentalitás és
mulandóság ötvözete, mely a hideg már-
ványhoz képest az idő szétmállóban levő
lenyomata.

Ez már maga a produkció: az architektúra
és a testek találkozása. Az előadásban
kiegészül a kórussal: három fiatal férfi és
két fiatal nő, akik az első részben fehér
ruhákat viselnek, és úgy tűnnek fel a felső
szinten, mint valami Saár Erzsébet-tripti-
chonon a gipszalakok: a boltíves keretek
között figyelmük bábszerű, mozgásuk gyors,
szinte groteszk, majd behatolnak a térbe,
lejönnek a lépcsőn (maga a lépcsőlejövetel
Ladányi első hosszú táncának témája,
csakhogy ő a virtuális lépcsőn érkezik, míg
a többiek a valóságoson), és különféle
viszonyokba keveredve, hol a főtáncos ví-
zióját, hol az őt megzavaró valóságot jelen-
tik, majd egy pillanat alatt eltűnnek (fölsza-
ladnak a lépcsőn, és eltűnnek egy belső
teremben), hogy később körbefussanak az
oszlopok mögött, majd végül, mint bogarak,
hasmánt csússzanak előre, a terem egyik
sarkából a terem közepén levő lépcső felé.

Á második részben farmert és pólót
viselnek - Ladányin most zöld jelmez van,
melltartó és kis ágyékkötő (van valamilyen
egyiptomi jellege, az első részben kétrészes,
fehér ruhát viselt, és a felső és alsó részt
vékony, szalagszerű pántok kapcsolták
össze) -, és kis gyerekszobai nyersfa szé-
kekkel mutatnak be tehetséges mutatvá-
nyokat, egy ízben névtelenné változtatják
magukat a fejükre rántott pólójukkal, foly-
ton átrendezik a teret, ide-oda rakosgatják a
székeket, aztán leemelik a plexilapokat az
alsó lépcsőfokokról (rányomják arcukat,
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Ladányi Andrea - Grunwalsky Ferenc képei

hogy xeroxnyomatokhoz hasonlító, elnyo-
mott orrú és szájú profiljukat megmutassák),
és végül mint egyiptomi munkások,
kórusként körbeveszik az egyik oszlophoz
támaszkodó Ladányit, aki egyszerre heroi-
kus és tanácstalan, gonosz és alázatos, pa-
rancsoló és álmatag.

A második rész különben, meglepe-
tésként, ősbemutató. A szünetben pezsgő,
ásványvíz és nagyon finom pogácsa kapható
egy ad hoc fogadáson, mivelhogy ez az utol-
só előadás. Szerencsém van ezzel az ősbe-
mutatóval: ha csak a fődarabot láttam volna,
igazából nem tudom meg, mit látok. Én csak
betévedtem ide. Az ősbemutató - szükség-
képpen - lábjegyzet, kommentár, tükör, nem
egyszerű mellérendelés. Egy időköz-ben
született mű belehelyezése az első mű
terébe. Finom továbblépés, mintegy a lépés
közben meglesett lépés. A megtervezett ter-
vezetlenség, a váratlanság a legnagyobb
ajándék a színházban. Es a szigorú Ladányi
Andrea - rövidre nyírt hajú kobak, hallat-
lanul hajlékony inas test - és társulata
egyszeriben ajándékozóvá válik: nem egy-
szerűen egy produkciót mutat be, hanem
felkínál valamit, ami az esetlegességével
meghat.

Az esemény. És mindehhez hozzátar-
tozik, hogy voltaképpen én nem is szeretem
a táncszínházat. Pontosabban nem vagyok a
rajongója. Soha nem mennék el, csak úgy.
De Ladányi kedvéért (mint Joseph Nadj és
Pina Bausch kedvéért) most már igen. Volt
szerencsém egy nyelvvel megismerkedni,
melyen már néhány mondatot talán ki is

tudok mondani képzeletben - pontosabban
ki tudom vetíteni képzeletbeli pupillám elé -
: szigorúság, az önkívület szigorúsága, és
lágyság, a fegyelmezettség lágysága. Es
irónia: soha a mozdulatoknak ez a játékos
kifigurázása ilyen érdekesen nem jelent meg
előttem: mint az a csuklórázás a fej fölött.
Egy mozdulat vázlataként. Es a váltásokban
nem volt semmi erőltetett; a zene finoman
eklektikus rendszerében mindig tisztán és
egyszerűen kiemelkedett a táncosnő, aki
túlzások nélkül, mintha kötélen menne
végig két felhőkarcoló vagy egy vízesés
fölött: eksztázisa inkább a pontosság volt,
mint a szédület, mozdulatai visszafogottak
voltak, és visszafogottságukban kifejezőek.
Tudom, hogy a táncszínházban megvan a
mozdulatok sajátos gravitációja, ami miatt
időnként fölemelik egymást a táncosok, ami
miatt időnként különválik egy szólótáncos,
hogy átadja helyét a páros jeleneteknek,
melyekben a már látott mozdulatokhoz
képest lesz érvényben minden mozdulat.
Hogy van egy bizonyos koreográfia, tradí-
ció, konvenció, amit eleve tudni (és
szeretni) kell. Van ebben valami specifikus,
mint amilyen a bélyeggyűjtés vagy a fér-
fikórusok műfajában. Miközben a testtel és
pusztán a testekkel (és zenével) elmondható
történés nyilvánvalóan olyan kihívás, ami
csak atavisztikus, animális létezésünkhöz
visszanyúlva lesz érvényessé. Ladányi
fegyelmezettsége mintha ennek az anima-
litásnak állna ellen: ám az ellenállás szép-
sége és reménytelensége (ahogyan végül
feladja, illetve a közben kibuggyanó irra-

cionalitásnak átadja magát) átélhető köz-
léssé tette számomra az estet: több volt,
mint kultúresemény. Ami szerencsés volt a
Ludwig Múzeumban látott esten: hogy a
kultúra legkülönfélébb irányaiból meg-
erősített darab (architektúra, fotó, film,
zene, értő közönség) egy-egy pillanatban
minden erőlködés nélkül át tudott billenni
azon a képzeletbeli határon, ami az ér-
telmezhetőt az értelmezhetetlentől elvá-
lasztja. Ez minden művészet lényege. Nem a
magáért való szépség.

FORGÁCH ANDRÁS


