
z idei Triplex-est a MU Színházban
abban a hasonlít a tavalyihoz,

hogy mindkettô Nagy Csilla mozdulatá-
val kezdôdik. Abban is megegyeznek a
Triplexek, hogy három egyfelvonásost tar-
talmaznak. Az már a sors szeszélyének
vagy a számarányokban is megnyilvánuló
reális esélynek tudható be, hogy a három
koreográfia közül az idén is csak egyrôl le-
het az elismerés hangján beszélni. Tulaj-
donképpen nem is olyan rossz az arány.

Tavaly Réti Anna Lélek pulóver nélkül
címû monotánca, idén Nagy Zoltán
Mit csinálsz, ha innen felállsz címû ket-
tôse emelkedett ki a mezônybôl. Érde-
kesség még, hogy a tavalyi koreográfi-
ákat nôk készítették, az ideieket fér-
fiak. Az már extra különlegesség,
hogy a Mit csinálsz, ha innen felállsz-
ban fiatal férfi alkotó két nô kapcsola-
tát ábrázolja – meglepô érzékenység-
gel. Feltételezem, hogy Nagy Zoltán a
két elôadótól, Kopeczny Katától és
Nagy Csillától rengeteg inspirációt
kapott. Ha így van, ez nem csökkenti
az érdemeit, hanem dicséri gondos
szereplôválasztását. 

A nôi irodalomhoz hasonló jelenség
a kortárs táncban csak szórványosan
fordul elô. Nôk által koreografált és
táncolt, csak nôknek szóló darabot
nem ismerek, talán Szabó Réka Lomta-
lanítását és Hód Adrienn Fészekjét le-
hetne (ha valamiért muszáj volna) ebbe
a kategóriába sorolni. De nem lenne
korrekt és értelmes az eljárás, már azért
sem, mert férfi nézôként bátran állítha-
tom: az említett koreográfiák hozzám
is szóltak. Ugyanúgy, ahogy Nagy Zol-
tán alkotása is. „Két régi ismerôs
összefut egy kávézóban. Régi vonzal-
makat és sérelmeket elevenítenek fel...”
– olvasható a koreográfus ajánlójában.
Az életben két hölgy ilyen jellegû intim
csevejének semmi pénzért nem lennék
illetlen tanúja, Nagy Zoltán koreográfi-
ájában azonban – akár kávé nélkül is –
naphosszat elnézném a régi ismerôsök
kifogyhatatlan, hektikus érzelemmeg-
nyilvánulásait. Ha az emlékezés, a laza
pletyka és a lélekfeltárás táncnyelven
megfogalmazott különös elegye eszté-
tikai minôségben jelenik meg, eltûnik a
nemek közti különbség, és a mûalkotás
mindenki számára értelmezhetô lesz.
Ezt csak szakmai igényességgel lehet
elérni. Jó, ha két táncosnô többször,
egyszerre, ugyanazt a mozdulatvariá-
ciót táncolja. A közös tánc összecsiszo-
lása elmélyült próbafolyamatot igényel,

de nem kár az erôfeszítésért, mert a kidolgozott együtt-táncolás – néhány jelenet-
ben – sokkal hatásosabb a szólónál. A kortárs tánc önfeltáró, expresszív szólóit
nézve bennem gyakran gyanú motoszkál: lehet, hogy a látottak egy sereg improvi-
zatív elemet is tartalmaznak? Gonoszabban fogalmazva: lehet, teljesen mindegy,
hogy egy-egy figura kivitelezése hogyan sikerül, hiszen a szólót táncoló mögött-
mellett nincsen kontrollszemély vagy -csoport. Kopeczny Kata és Nagy Csilla az
elôadás nagy részében nem engedhet meg magának szakmai lazaságot, mert elég
egy apró kihagyás, és közös mozgásuk harmóniája felborul. Róluk szólva ez csak
elméleti feltevés, mert az elôadáson tôlük hibát, pontatlanságot nem láttam.

Nagy Zoltán koreográfiájában a közösen elôadott, egyforma táncot egy idô után
apró, egyéni gesztusok tördelik szét. Ezek eleinte csak finom érintések, ame-
lyekbôl fokozatosan kontakttánc-elemek épülnek fel. A látvány megfejtéséhez
nem kell tolmács, szavak nélkül is értelmezhetô a koreográfia. A látszatharmónia
mögül elôtörnek „az egyéni kilengések”, aztán kiderül, hogy a régi ismerôsök kap-
csolatát súlyos (múltbeli?) konfliktusok is terhelik. A kontakt pas de deux is fel-
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Haldokló állatok, 
haldokló trendi klisék
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Nagy Csilla és Kopeczny Kata (Mit csinálsz, ha innen felállsz)
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bomlik, sôt a barátnôk szimbolikus
ütésekkel harcolnak is egymással, majd
Nagy Csilla magára hagyja társát, de
késôbb visszatér. A mozdulatok olajo-
zottak, szépen építkeznek, logikusan
következnek egymásból, a dinamikus
részekben, a földön gurulások közben
is a testek koordinációja kidolgo-
zott, a végtagok gusztusos íveket raj-
zolnak a térben. Kitûnô a két elôadó.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy
nemcsak a testük mozog, hanem az ar-
cuk is él. Kopeczny arca nem túl válto-
zékony, de mindig kifejezô és érdekes,
Nagy Csilláéról viszont folyamatosan
leolvashatók a parányi lélekrezdülések
is. Erre persze azért van lehetôség,
mert a színpad úgy van bevilágítva
(ritkaságszámba menôen), hogy az ar-
cok is látszanak. Nem véletlen, hogy a
fénytervet is Nagy Zoltán jegyzi.    

A második mûsorszám Szász Dániel
Függô címû szólója. A táncos-koreog-
ráfus Szász a kortárs tánc egyik színes,
tehetséges egyénisége, legutóbb Szabó
Réka Szeánszában nyújtott produk-
cióját élvezhettem maradéktalanul.
A Függôt azonban nem fogom sokáig
ôrizgetni az emlékezetemben. Azt
gondolom, hogy Szászhoz hasonló ta-
pasztalt, rutinos táncos kábé másfél
nap alatt simán összedob egy ilyen
számot. Ha másfél nap mégsem ele-
gendô, akkor a delikvensnek át kell
értékelnie a koreográfusi jövôjével
kapcsolatos elképzeléseit. A Függô ese-

tében nem probléma, ha az elôadó – tegyük fel – nem tudja rövid idô alatt meg-
tanulni a saját koreográfiáját. Ugyanis azt csinálhat az elôadáson, amit csak
akar. Zene nincs, teljes csöndben zajlik a szóló, sôt jelmez sincs, Szász félmezte-
lenül, egy szál gyakorlónadrágban igyekszik mûvészi atmoszférát teremteni. Volt
már rá nem egy példa, hogy egy elôadó minimalista környezetben, kiemelkedô
teljesítménnyel hosszú ideig feszültséget keltett. Ezt megdöbbentôen eredeti,
markánsan egyéni kifejezôeszközökkel lehet elérni. A Függôben ilyenek nem lát-
hatók. A hosszú, lassú csendek, a hirtelen elkezdett, expresszíven kivitelezett ak-
robatikus elemek, a sokkolónak szánt, csattanós önpofozás mind-mind jól is-
mert, sokszor pufogtatott frázis. Az is hamar kitalálható, hogy a színpad hátsó
sarkába behelyezett tárggyal elôbb, de inkább utóbb valami történni fog. Így is
lesz: Szász a tetthelyre szenvedi magát, magához veszi korunk egyik kicsiny, de
igen jellemzô szimbólumát, a pecsétnyomó szerkezetet, és – mint kisvállalkozó
a számlatömböt – szabad bôrfelületét több helyen végigpecsételi. Addigra a
nézôk sorsa is végleg megpecsételôdik.

Az est harmadik egyfelvonásosa tovább érlelte bennem a gyanakvást: lehet,
hogy a mûsor-összeállítás vezérlô elve csupán az volt, hogy a helyes számszerû-
ség miatt az elsô koreográfiához két másikat találjanak? Juhos István (Putto)
Fratres címû kettôse ugyanis nem is premier, hanem felújítás. Valahol ezt olvas-
tam: a kortárs táncba is begyûrûzött a remake divatja. Ha így van, érdekes a je-
lenség. A Fratres elôadásán mindenesetre átélhetô, mennyit fejlôdött a kortárs
tánc az elmúlt tíz évben. Ugyanis az egy évtizede még újszerû darab ma érzelgôs
nosztalgiázásnak tetszik. Pedig a koreográfia finom, tehetséges, míves munka.
Csak egy kicsit (a mában már) anyagszegény. Hasonló hangulatú kortárs balett-
kettôsök változatlanul készülnek (még Jiří Kylián mûhelyében is), csakhogy az
igazi érték bennük az extrém, magas színvonalú tánctudás. A kettôs hölgytagja,
Kopeczny Kata képesnek látszik újabb, színvonalas tánctechnikák elsajátítására,
partnere, maga a szerzô, Juhos István viszont a plasztikus mozgás nehézségei
mellett súlyfelesleggel is küzd. Ez utóbbi nem nagy mérvû, de ebben a stílusban
(és kosztümben) mindenképpen zavaróan hat. Mindezek ellenére a koreográfia
és ihletett tolmácsolása ma is képes kellemes perceket szerezni, de – a „ketten,
egymásra utalva a világban” zsánerû koreográfiák igencsak hosszúra nyúlt sorá-
ban – újat már nemigen mond.

Ha Nagy Csilla a kezdet, legyen ô a vég is. A fáradhatatlan táncos-koreográfus
ugyanis jó három héttel a MU-béli bemutató után újabb premieren játszott fôsze-
repet: a Merlin Színházban táncolta el Pataky Klára Pillangó ballada címû egy-
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személyes koreográfiáját. A kortárs táncban az ábrázolt fo-
lyamatok két végpontján álló kezdet és vég bármikor helyet
cserélhet. Gyanítom, valami ilyesmi történik a Pillangó balla-
dában is. Bár a premier ajánlójában olvasható Aeppli-idézet
arról a csodáról szól, amelyben „a csúf, lusta hernyóból le-
begô pillangó lesz”, az elôadáson ennek a fordítottja lát-
ható. Nagy Csilla elsô megjelenésekor leginkább haldokló
lepkére emlékeztet, és késôbb – tülljeitôl megszabadulva –
csúszó-mászó, de egyáltalán nem csúf és lusta hernyóvá vál-
tozik. Olyannyira nem lusta, hogy a majd’ egyórás szólóban
rendkívül kemény fizikai terhelést áll ki, és mûvészileg is
nagyra értékelhetô produkciót nyújt. Gurulós-fetrengôs, ön-
sanyargató mozdulatokat precízen bemutatva töri, zúzza
magát, és amikor néhányszor szembefordul a publikummal,
arcáról leolvasható, hogy átélten, ihletetten alakít. Nem is
rajta múlik, hogy a Pillangó ballada nem nevezhetô jól sike-
rült színházi elôadásnak. Pataky Klára – mint az elôzô alko-
tásaiban – ezúttal is becsületes munkát végzett, de a színpa-
don látható végkifejlet (stílusosan szólva: imágó) arról ta-
núskodik, hogy a koreográfus elhiszi: a felületes klisék is
mély értelmûvé válnak, ha alkotó és befogadó egyaránt na-
gyon szeretné. Igen sok mai kortárstánc-elôadáson érezhetô
az alkotók közönségnek szánt – csak félig-meddig tudatos –
cinkos kacsintása: bemutatok nektek egy sereg trendi klisét,
és ha ti is nagyon akarjátok, bátor, korszerû, mély értelmû
alkotásnak tekintjük a látottakat. Nagyon nehéz újat vagy
újszerût teremteni a táncszínpadon, hiszen már mindenki
mindent kipróbált. A Pillangó ballada alapötletét is százegy
évvel ezelôtt lôtték le: 1905-ben mutatták be Szentpétervá-
rott (Saint-Saëns zenéjére, Fokin koreográfiájával, Anna
Pavlova elôadásában) A haldokló hattyú címû szólószámot.
Az akkor döbbenetesen újszerû darab hattyúalakja „mélyen

megérintette az embert, lelki változásának példája lett, re-
ményt adott arra, hogy egykor földhözragadt létezésébôl az
örök világosságba jut”. Az idézet a Pillangó ballada ajánlójá-
ból származik, de kevés gondolat fejezhetné ki szebben
A haldokló hattyú lényegét. 

Mihail Fokinnak mint nagy változások elôfutárának bi-
zonyos szempontból könnyebb dolga volt. A mai kortárs
koreográfusok mintha nagy változások utóvédharcosai
lennének. Szinte hihetetlen, de korunk tempójában tíz-ti-
zenöt év bôven elegendô arra, hogy egy forradalmian új
mûvészi látásmód ábrázolóeszközei manírossá merevedje-
nek. Az unalmas, középszerû elôadások sorozatgyártásától
azok az alkotók kímélhetik meg sikerrel önmagukat és
nézôiket, akik nem üressé vált trendi klisék ismételgetésé-
hez ragaszkodnak, hanem kitartóan önmagukban keresik
az eredetiséget.

TRIPLEX (MU Színház)

MIT CSINÁLSZ, HA INNEN FELÁLLSZ
ZENE: montázs. FÉNY, KOREOGRÁFIA: Nagy Zoltán.
ELÔADJA: Kopeczny Kata, Nagy Csilla.

FÜGGÔ
KOREOGRÁFUS-ELÔADÓ: Szász Dániel.

FRATRES
ZENE: Ärvo Part. FÉNY, KOREOGRÁFIA: Juhos (Putto) István.
ELÔADJA: Juhos István, Kopeczny Kata. 

PILLANGÓ BALLADA 
(Pataky Klára Társulat, Merlin Nemzetközi Színház)
JELMEZ: Nagy Viktória. KOREOGRÁFIA: Pataky Klára.
ELÔADJA: Nagy Csilla. 
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SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERSZAK indul 2007 szeptem-
berében a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A NÉGY
FÉLÉVES, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES LEVELEZÔ KÉPZÉS
veszprémi és budapesti helyszíneken folyik, és az Európai Fel-
sôoktatási Térség egészében elfogadott mesterszakos böl-
csészdiplomát kínál. A képzésre jelentkezhet, aki a bölcsészet,
a társadalomtudomány vagy a mûvészet területén fôiskolai vagy
egyetemi diplomával rendelkezik, és esztétika, irodalom- vagy
mûvészettörténeti jellegû képzésben részt vett.
Jelentkezni 2007. március 15-ig az OFIK által kibocsátott je-
lentkezési lapon lehet. További információkkal a Pannon Egye-
tem Színháztudományi Tanszékének munkatársai szolgálnak. 

Tel/Fax: 06 88 624–004; e-mail: szitu@almos.vein.hu

Kedves Selmeczi Bea,

Forradalom felülnézetbôl (SZÍNHÁZ 2007. január) címû írásában a Dan-
tont méltatja. A végét idézem: „Meghajláskor a színészek a proszcénium-
páholyban ülô Bodolay felé intenek. Bodolay visszaint, és ezzel a gesz-
tussal az egész elôadást idézôjelbe teszi. Kár lenne, ha más estéken
nem ülne ott.” – Hm. Nem én ültem ott. Akirôl azt hitte, hogy én volnék,
nem más, mint a kecskeméti Katona József Színház zenei vezetôje: Látó
Richárd, aki az elôadást végigzenéli pianínójával. Mindig ott ül, és nem
azért, hogy megfeleljen a Maga elôítéletének, miszerint: „A dalok ma
már elmaradhatatlan klisék a Danton halála-rendezésekben.”  
Kedvesem, e dalokat a huszonkét éves Büchner bácsi írta bele a mûbe,

s Kosztolányi után mostanában még újra is fordították, jóllehet nekem
Dezsô szövegei jobban tetszettek. Ha ez klisé: legyen. Még sok szép és
hosszadalmas megjegyzésem lehetne, de a személyes megismerkedés
reményében itt most abbahagyom újévi jókívánságaimat, és Danton ne-
vében is kezét csókolom

Bodolay Géza


