
erész kísérlet, hogy felborogassa a hagyományos nézô–játé-
kos, nézôtér–játéktér viszonyt, s unalmas cselekmény, mely

a folyamatosan mozgásban tartott helyszínen játszódik – az építészbôl
lett portugál koreográfus, Rui Horta volt ismét Budapest vendége, de
ezúttal meglehetôsen lelombozott.

A Setup (vagyis Rendszer, Elrendezés) címû koreográfia volta-
képp szertelen, intelligens játék, mely zavarkeltésre is alkalmas, de
a belépôjegyen nem kell szükségszerûen figyelmeztetni erre.
Horta, aki korábban a mértan költészetét emelte színpadára, most
humorosnak álcázott, gyakorlatias, interaktív szeánszon kísérelte
meg bemutatni a befogadás rendszerének (és helyszínének) töré-
kenységét, rítusainak megváltoztathatóságát hangsúlyozva. A ge-
gek, ötletek, melyeket munkájába beemelt, jórészt ütôsek, s nem
pusztán a játék – sokak által riadtan fogadott, közönségbevonós
– jellege miatt nem volt egyszerû kivonni magunkat a hatása alól.
Horta kísérletezô kedvéhez azonban nem társult a színpadon ki-
bomló, újszerû mondanivaló. A függönylabirintusban terelgetett
közönség nem kapott elég intellektuális eleséget – nem kötötték le
figyelmét annyira, hogy hálás (gondolkodó)társsá váljék e valóban
innovatív szellemûnek induló kalandban.

A színházterem küszöbét átlépve szûk, sötét függönyök hatá-
rolta folyosón zsúfolódhatott a nagyérdemû; a mennyezetig érô
vásznak körbevettek, és a nyomasztó csô végén önkéntesek névmat-
ricákat – a céges találkozókon, de mára már mindenütt máshol is

elterjedt, úgynevezett tageket – ragasztgattak a belépôk ruhájára.
A vignettákon magyar keresztnevek sorakoztak, köztük számos
asszonynév is: az Ágnesek, Andreák és Gáborok mellett nagy de-
rültséget keltettek a Józsefnék és Bélánék. Hogy ez tudatos poén
volt-e, vagy Hortáék idegenvezetô nélkül futottak neki a pesti tele-
fonkönyvnek, nem tudható – mindenesetre elmerenghettünk a
világon egyedülálló névbeli összeolvadáson. A magam részérôl
döbbenten állok meg egy-egy Józsefné vagy Béláné elôtt: bár a fér-
jes asszonyok mind nagyobb számban eszmélnek rá, hogy önálló,
szuverén személyiségüket nevükben is hangsúlyozhatják, e kifeje-
zetten magyarországi (nem általában magyar: ehhez elég egy mi-
nimális jártasság Erdélyben) jelenség még mindig tömeges – igaz,
nem a Trafót látogató városi értelmiség köreiben. A névmatrica
osztogatása mindenesetre komoly intrónak számított – bár én a
színházban Gáborként eltöltött egy órám alatt természetesen nem
éreztem magam más embernek, mégis hatással volt rám e gesztus. 

A következô térrészbe – a majdani játéktérbe – belépve önkén-
telenül is figyelni kezdtem, kinek milyen név jutott, elvigyorod-
tam, mikor Zsolt barátomon „Ágnes”címkét fedeztem fel, no és
lestem más, lány és fiú „Gáborokat”. E szekunder nevek a legtöbb
alkalommal primerekké változtak, hiszen a tömeg zömének csak
ezt a szó szerint ragadványnevét ismerhettem. És persze érdekes
volt látni ismerôs, valódi Gáborokat is – álnéven. 

Hosszú percekig egy ugyancsak függönyökkel körülvett, tága-
sabb térben ácsorogtunk: a dübörgô partizenére néhányan tán-
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colni kezdtek – mint kiderült, maguk a Horta-táncosok, három férfi. Egyikük játékmes-
terré elôlépve elhúzta a térséget hosszanti oldalról keretezô függönyök egyikét, mögötte
megvilágított széksorok tûntek fel. A tömeg tülekedve igyekezett helyet találni magának,
de a többség nem járt sikerrel, és tovább ácsorgott. Hamarosan a másik oldal függönyét is
elhúzták, újabb roham indult, a maradék két tucat nézônek pedig a játéktér peremére ál-
lítottak be székeket. A függönyös csikicsuki, e komolytalanul felszabadult felvezetés utáni
oldott hangulatban a két karéjra osztott publikum tagjainak volt elég idejük megbámulni
a túloldalon ülôket, összemosolyogni a három, harmincas–negyvenes férfi táncossal és
megnyugodni az elsô hökkenet után. Kezdetét vette a tulajdonképpeni játék, melynek
részletei bizony gyakorta fulladtak unalomba. Horta a rendszert jól kitalálta, a vendégség
felvezetése, keretei, külsôségei megmozgatták az ember fantáziáját, ám tárgya, mûvészi
lényege, ha úgy tetszik: az elôadás maga – néhány üdítô perc kivételével – igencsak vé-
konyra sikeredett. 

Nem könnyû rájönnöm, összességében miért tûnt mûködésképtelennek Horta szinte
gyermekké tevôen izgalmasnak induló játéka. Talán kedélyeskedése, a pástszerû színpa-
don zajló események, a nettó táncelôadás kevéske tartalma miatt. Hiszen valódi meg-
lepôdést okozott, mikor a közönség egyik fele elôtt behúzták a függönyt, és a táncostrió
vezetô arca, szóvivôje, Anton Skrzypiciel alatta átbújva egyszerre elénk toppant, míg a
függöny mögött, a színpadon valami rejtett zajlott. A csapzott, szôke negyvenes – táncos-
nak rendhagyó, bár már láttunk ilyet – egymás után matricákat ragasztott mellére, s
mindhez egy-egy nevet társított, vagyis az adott nevet tartalmazó világslágerek egy-egy
sorába kapott bele karcos hangján. Szellemes játéka – humor, üzenet, tartalom dolgában
– az elôadás egyik fénypontja volt. Horta a láthatóval és elrejtettel, a név hordozásának,
a megnevezésnek, a név által rejtett vélt vagy valós tartalomnak a kérdéseivel játszott.
Mindennel egy kicsit. 

A színt az elôadás túlnyomó részében minden nézô egyben láthatta. A három férfi moz-
gásos és verbális játéka tartogatott ugyan izgalmas részleteket, de a produkciót egészében
a déjà vu-élmény hatotta át. A társalgási paneldumákon való – hisztérikus ismételgeté-
sükkel abszolvált – élcelôdés, a kakaskodó egymásnak esés a fizikai színház világából már
untig ismert. A színen sûrûn váltakozó markáns hangulati elemek nem vetülnek ki, nem
hullámoznak el igazán a nézôi széksorokig, kívül maradtunk a partvonalon, még akkor is,
mikor pedig részvéttel szemléltük a lehetô legkonkrétabban bevont, a színpadra ültetett,
a táncossal farkasszemet nézô társainkat. És ilyenkor eszünkbe juthatott, milyen jól csi-
nálta ugyanezt a svájci (és szintén portugál – Guilherme Botelho – vezette) Alias társu-
lata, a DV8 vagy Nigel Charnock.

A játéktér egyik szélén dobogó állt, rajta
két fekete vasszék – mint üres pódium egy
koncert elôtt. Mögötte reflektorfény vetí-
tette fehér falra a székek árnyékát. Majd
hirtelen egy ülô figura árnyát láttuk meg
ugyanezen a vásznon. Egy alakét, aki ott se
volt. Ez felvillanyozó pillanatként hatott.
Akárcsak az a játék, melyet szintén fel-
váltva követhetett a nézôtér két oldala.
Megtekinthettünk egy újabb széket egy-
ben. Egy dobozban egy másik ugyanilyet
hoztak be darabokban, majd láthattunk
egy harmadikat, celluxszal megragasztva.
Hang, látvány és a kihagyott információs-
élményi fokok-fázisok eszközeivel tulaj-
donképp a színpadi csalás szépséges mû-
vészetének metaforáját hozta létre Horta.
Pedig csak annyi történt, hogy a nézôtér
felét külön-külön mozzanatokba avatták
be, ironikusan azonnal leleplezve a hó-
kuszpókuszt. Hiszen volt egy ép szék, egy
másik darabokban és egy harmadik megra-
gasztott. Meg voltak hangeffektek és egy
látványsor. 

A játék folyamatában hangsúlyos teret
nyert „kiszámíthatatlan, mi következik”-
élmény egy idô után fáradni látszott: egy
revüparódia-féleségben az ezüst szegéllyel
díszített felöltôn már csak a varrása-elen-
gedett, fényesen fityegô cirádát vette észre
az ember, a bûvös térrôl pedig úgy érezte,
fogva tartja, nem ereszti (persze lehet,
hogy e visszafogott klausztrofóbia is a kon-
cepció része volt). A produkció végén a
pódium mögötti vásznon hôseinket egy
különös, szinte lehetetlen helyszínen lát-
tuk feltûnni: hatalmas betonfalak közt
bandukoltak egy nyílt, sárga homok borí-
totta, sivatagi térség felé. A homályos felvé-
telen nehéz volt kisilabizálni, hol is járnak
voltaképp. A nyílt terepre érve a kamera be-
fogta ôket: a puszta homokba állított, a szí-
nen használtakkal teljesen azonos, fekete
székekre telepedtek le, hogy a tûzô nap fé-
nyében sütkérezzenek. 

A kacifántos beengedési ceremóniához
képest játszi könnyedséggel hagytuk el az-
tán a terepet. Gyorsan lekaptam magamról
a „Gábor” címkét, a kuka felé mozduló ke-
zem azonban megtorpant, s végül bera-
gasztottam a noteszomba. Néha jólesik
majd ránézni e tünékeny, mit sem jelentô
álnévre. Az érvényesen feltett kérdés –
„mit jelent a név” – mellett elmentek.

SETUP
(Trafó)

KONCEPCIÓ, DÍSZLET- ÉS FÉNYTERV: Rui Horta.
KOREOGRÁFIA ÉS SZÖVEG: Rui Horta és a tán-
cosok. ZENE: Tiago Cerqueira. VIDEÓ: Helder
Cardoso. HANG: Carlos Jorge Carmo.
SZEREPLÔK: Nicola Carofiglio, Bruno Heynde-
rickx, Anton Skrzypiciel. 
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