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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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szá mot kel lene vetni, még
ha ez a szám ve tés egy ki -
csit „szá ra zabb” lesz is: ez
pe dig Lad jánszki esz köz -
tára és an nak ér zé ki sége.
Elôadá sá nak ugyan is olyan
in ten zív és össze tett ér zéki
ha tása van, mely nek min -
den kép pen ér de mes lenne
utánajárni. Va jon mi féle
ér zé ki sé get hor doz ma gá -
ban Lad jánszki elôadása és
gon dol ko dás módja, mely
oly sa já to san ren deli egy -
más mellé a lát ható és hall -
ható, a vi zu á lis és au di tív
je len sé ge ket?

Lad jánszki szín házi ele -
mek kel és esz kö zök kel
kí sér le tezve sa já tos szín -
házi-tánc szín házi kom mu -
ni ká ció lét re ho zá sán mun -
kálko dik, mely nek kö zép -
pont já ban a test áll, de
ko   ránt sem pusz tán arra
kor lá to zó dik. Mint ha azt
vizsgál ná, mire is való, mi -
re hasz  nál ható és mi a test.
A test hez való vi szony sok fé le sége elsôsor ban vi zu á li -
san je le nik meg: így egya ránt fel tá rul az elôadás ban a
mez te len test ana tó mi ája, ero ti kája és ki szol gál ta tott -
sága is. A da rab ele jén az ana tó mus – ha ugyan nem
kór bonc nok – te kin tete ve tül a tes tekre: a fe lülrôl jövô
fény nem csak hogy a leg ap róbb és a leg fi no mabb rész -
le te ket is ki raj zolja, de a kí sér te ties meg vi lá gí tás ban az
élô tes tek élet te len te te mek nek lát sza nak. Az iz mok
moz du lat la nul, tel jes passzi vi tás ban pi hen nek a cson -
to kon, az élet leg ap róbb je lét sem mu tatva. A tán co sok
las san kör be for dul nak – mint ha csak egy forgó áll vány
moz gatná ôket –, pre zen tálva az elôadás ma té ri á ját.
Ugyan ak kor a fal elôtt so ra kozó mez te len tes tek szá -
mos asszo ci á ci ó ban a vég le tes ki szol gál ta tott sá got is
fe l i dé zik. A késôbbi ek ben egy-egy je le net ben a test ero -
ti kája is fel vil lan – mint ze nei esz köz is! Ek korra azon -
ban már egyre in kább nyil ván va lóvá vá lik, hogy itt nem
pusz tán a test és a moz gás fi zi kai ha tá ra i nak meg ta -
pasz ta lá sá ról van szó. Lad jánsz ki nál a tes tet nem csak
moz gása és fi zi ka li tása jel lemzi, a test nemcsak a moz -
gás ál tal és a vi zu a li tás szá mára nyil vá nul meg, ha nem
ze ne i ség gel is ren del ke zik. 

Ez pe dig azért is fon tos, mert az elôadás leg in kább ze -
nei szer kesz tésû. E ze ne i ség meg le hetôsen össze tett,
hi szen nem adott mu zsi kára kom po nált elôadás ról van
szó. Külsô ze nei for rás is ta lán csak egyet len al ka lom -
mal hang zik fel, egyéb ként min den han got élôben hal -
lunk. A hang for rá sok meg le hetôsen sok szí nûek: a
hang  sze rek (he gedû, fu ru lya stb.) kü lön bözô hang keltô
esz kö zök kel (pél dául ru ha su ho gás) ki e gé szülve az em -
beri han go kon (be széd, sut to gás, si koly, üvöl tés, ar ti ku -
lá ciós fu ta mok) ke resz tül a test hang jait is fe lö le lik.
Mert hogy a test nek is van ze ne i sége, me ta fo ri ku san és
szó sze rint is. Míg Kán tor Kata „tes tébôl” vo nó val pró -
bál ják meg ki csi karni a leg kü lön bözôbb han go kat, ad -

dig egy késôbbi je le net ben Lad jánszki Márta há tá nak
tompa ütôdése a ta la jon adja a je le net rit mu sát. A ké -
sôbbi ek ben az el csat tanó po fo nok és a to por zé ko lá sok
ha son ló kép pen hozzá já rul nak a da rab rit mi ká já hoz és
lük te té sé hez is. Test és ze ne i ség te hát szo ro san kap cso -
ló dik egy más hoz: a testbôl nyert han gok rit musa az tán
to vábbi moz gásra kész teti a tes tet. A test mul ti me di á lis
funk ci óra tesz szert: im már nem csak a szem, ha nem a
fül szá mára is van köz lendôje.

Mi köz ben Lad jánszki kü lön bözô moz du la to kat és
han go kat, vi zu á lis és au di tív je len sé ge ket hal moz egy -
másra, in ten zív és össze tett ér zéki at mosz fé rát te remt.
Az elôadás így egy, a nyelv elôtti tiszta ér zé ki sé get cé loz
meg, és pusz tán ér zéki-ze nei lük te tése ál tal mû kö dik
egé szen ad dig a pon tig, míg el nem hang zik né hány
mon dat tö re dék („Bü dös kurva.” „Azt aka rom mon dani,
hogy sze ret lek.” „Hold vi lá gos éj sza kán mirôl ál mo dik egy
lány…”). S bár az elôadás érzéki íve korántsem törik
meg, a szavak kissé feleslegesnek bizonyulnak. A test
lát ható, hall ható és ta pint ható. Lát vány ként sem utolsó,
és ze ne i sége is van. Ha sonló ta pasz ta la tok kal mint ha
Szabó Réka elôadá sai szol gál ná nak. Ko ránt sem von -
ható ugyan pár hu zam Lad jánszki Márta és Szabó Réka
stí lusa kö zött, de gon dol ko dá suk ban és a szín ház hoz
való vi szo nyuk ban érez  hetôk kö zös vo ná sok: ez a szín -
házi esz kö zök kel – elsôsor ban a test tel, il letve a moz -
gás sal, a lát vánnyal, a ze né vel és a rit mus sal – való me -
di á lis kí sér le te zés. Min dez azt mu tatja, hogy nem hi á -
ba való és fi gye lemre ér de mes az L1 tár su lat töb bé ves
kö zös mun kája.

LAN KADÓ EX TÁ ZIS (Ba ke lit Multi Art Cen ter)

Ko re og rá fia: Lad jánszki Márta. Elôadó/tár sak: Ga rai
Jú lia, Hód Ad ri enn, Ja ro vinsz kij Vera, Já vorka
Ádám, Kán tor Kata, Kiss Me linda, La kat And rea,
Szász Dá niel, Varga Zsolt.

Lakat Andrea, Jávorka
Ádám, Garai Júlia 
és Jarovinszkij Vera
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