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gy ideje röhöghetnékem támad, ha színházi elô -
adáson szándékosan sokkolni akarnak. Kivételt

az olyan eset képez, amelyben a nézôprovokálás kon-
cepciózus, gondolatilag motivált, és adekvát végrehajtá-
sa elôadómûvészi csúcstechnika igénybevételével való-
sul meg. Angelin Preljocaj „N” címû koreográfiájában
olyan gazdag a tánctechnikai kínálat, hogy az elôadás
nagy részében nem is kell bekapcsolni a világítást,
mert a sötétben alig látszó táncosok épphogy észlelhe-
tô mozgása is – már az elsô pillanatoktól kezdve – esz-
tétikai élményt nyújt.

Bár korántsem javaslom, hogy mostantól koromsö-
tétben játsszák el a táncelôadásokat (igaz, néhánynak

határozottan jót tenne), de Preljocaj provokációját elis-
meréssel fogadom. Nem a nézôt fárasztja ugyanis egy-
oldalúan vele, hanem sokkal inkább önmagát és a tán-
cosait. Ebbôl arra következtetek, hogy ezúttal nem tren-
di jópofizás sokadszori áldozata vagyok, hanem egy
felépített elôadási koncepció elôkészítô fázisát érzéke-
lem (az, hogy látom is, túlzás volna). De hallani hal-
lom: az elôadás fokozatosan erôsödô zúgással kezdô-
dik. Ez leeresztett fekete függöny elôtt, a Trafó nézôte-
rén történik, és hosszú percekig tart. (Kifejezetten
örülök neki, hogy nem vagyok klausztrofóbiás.) Aztán
lassan szétnyílik a függöny, de a várva várt esemény
szemmel alig követhetô, mert a függöny mögött, a já-

Kutszegi Csaba

Mehr Licht?
P R E L J O C A J  B A L E T T :  „ N ”

E
K

o
n

c
z

 Z
s

u
z

s
a

 f
e

lv
é

te
le

i



362 0 0 7 .  j ú l i u s X L .  é v f o l y a m  7 .

K R I T I K A I  T Ü K Ö RT Á N C

téktéren is sötétség honol. Két amorf emberkupac lát-
ványa azért kivehetô, az meg már szinte jól látszik,
hogy a kupacokból kiválik egy-egy vezér. A vezérek
talán meztelenek, a derengô világítás halvány fényei
reflektálódnak világos testükön. A fény is (a ritmikus
zú gással együtt) mintha nagyon lassan, fokozatosan
erôsödne. Az egyik vezér férfi, a másik nô, lassan be-
cserkészik egymást, és összecsapnak. Agresszívan vé-
dik hordáikat, de intenzíven érdeklôdnek egymás iránt.
Azt igen nehéz megállapítani, hogy csoportjaik koedu-
káltak-e, a sötétben nem könnyíti meg a fürkészést az
sem, hogy a társulatnak fekete bôrû tagjai is vannak.  

A látottakra (hallottakra) egyértelmûen kínálkozik
magyarázat: valamikor az ôsidôk kezdetén járunk, az
agyakban és a lelkekben sötétség honol, a civilizáció fé-
nye még nem ragyogja be planétánkat. De ami késik,
nem múlik. Fényjelenségek kísérik a civilizáció térhó-
dítását: a színpad végében szélesülô paravánon vetítés
tûnik fel. Egy sor apró katona alakzatban masíroz a tá-
volból felénk. Még nagyon messze vannak, de már nyo -
masztóan félelmetesek. Amikor „közel” érnek, láthatóvá
válik, hogy komputergrafikai termékek. Viseletük, ros-
télyos sisakra emlékeztetô keskeny fejimitációik, hado-
nászó kardjuk középkori páncéloskülönítményre emlé-
keztet. Egyformák, egyszerre mozognak, gépezetként
mûködnek. Felbukkanásuk – már a mozgóképvetítés
természetébôl fakadóan is – fénytöbbletet eredményez. 

A vetítés végeztével két viaskodó férfi jelenik meg a
színpadon, késôbb a társaik is csatlakoznak hozzájuk,
a játéktér benépesül. A tömeg egységes, elkülönülô egye -
dek alkotják, akik nem szakadnak ellenséges csopor-
tokra. Önfenntartásért folyik a küzdelem. Bár még
mindig félhomály dereng, de már minden jól látható a
vetített katonák „ott hagyta” fényben. Kialakul három
páros, aztán ötre bôvülnek, végül még egy hatodik is
csatlakozik hozzájuk. Táncuk dinamikus, sôt kegyetle-
nül kemény, a tánctechnikai színvonal, az összecsi-
szoltság páratlanul kimagasló, hasonlóan anyagerôs,
értékes táncinterpretálás magyar színpadon magyar elô -
adóktól nem látható. Közhely, hogy a magyar kortárs
tánc nem tánc-, hanem színházcentrikus. Ez igaz lehet,
és vehetô akár nemzeti sajátosságnak is, de ettôl még
nem hagyható figyelmen kívül, hogy a világ számos
pontján a kortárs tánc tánc- és színházcentrikus. Az „N”
táncnyelve – elemeiben, struktúrájában – erôsen kötô-
dik a klasszikus baletthez, de megjelenésében sokkal
inkább – pontosabban meghatározhatatlan – kortárs
stílusú. A Preljocaj Balett kortárs balettegyüttes, a név-
adó albán származású, aix-en-provence-i mester alkotá-
sait a világban balettegyüttesek tartják mûsoron – de
nálunk jelenleg balettszínpadon sem látható hasonló
koreográfia. Mindez nem jelenti azt, hogy az „N” kor-
szakos jelentôségû, makulátlan remekmû volna, de a
ma gyar kortárs szcénán szocializálódott recenzens szá-
mára már a puszta jelensége is igencsak zavarba ejtô:
az elôadás ugyanis technikai színvonala és átgondolt
koncepciója révén még a legjobb hazai alkotásoknál is
magasabb értékûre osztályozható. Pedig a Prel jocaj-
életmû általam látott darabjai között nem a legkiemel-
kedôbb.

A hat pár könyörtelen össztánca után nemcsak a fény
és a hang, hanem – bármily hihetetlen – a koreográfia

egzaktsága és a táncosok mozgásintenzitása is erôsö-
dik. Bottal felfegyverkezett férfi érkezik egy szólóját ép-
pen bevégzô nôhöz, és fizikai hatalma birtokában ter-
rorizálni kezdi. A fejlôdô civilizáció megvilágító erejû
fénye itt már kiépült hatalmi struktúrára vetül, a gyen-
gébbek leigázásának technikája már kreatív eszköz-
használattal is színesedik. Hogy ne csak elszigetelt je-
lenségnek nézzük a hatalmi brutalitást, újabb botos
férfiak érkeznek, és kollektíve intézményesítik a nôalá-
zást. Mindezt intenzív táncban, gyorsuló ritmusra, le-
leményes koreográfiai ötletek bemutatásával teszik. 

A következô motivikus egységben három férfi há-
rom nôbôl élô szobrokat formál. Mûvüket hosszú má-
sodpercekig mozdulatlanul szemlélik, majd újra neki-
indulnak, és változtatnak a testek beállításain. Ero ti -
kus pózokat is kényükre-kedvükre kreálnak – tehetik:
az újkori szexuális és háztartási rabszolgák szenvtele-
nül teljesítenek, nem tiltakoznak. Elôször az elôadás-
ban konkrét ruhadarab is látható: a középsô férfi szí-
nes izompólót visel. Ez is jelzi, hogy már a XX–XXI.
század felé járunk. A domináns hímek után erôszakos
dominák is megjelennek: egy nô földön fekvô, maga-
tehetetlen férfit „távírányít”. Kezével mintha volánt
forgatna, a fetrengô férfi pedig a mozdulatait követve
gurul. Két másik pár is „beáll a táncba”, a mozgást át-
veszik, de a nemek szereposztását nem: már bárki irá -
nyíthat bárkit, sôt a szerepek is felcserélôdhetnek. A lé -
nyeg: a ritmus egyre erôszakosabban dübörög, a fények
erôsödnek, a hatalmi gépezet mûködik, a ci vilizáció
fejlôdik. A gyorsuló ritmus is generálja a feltartóztat-
hatatlan fényeket: stroboszkóp lép mûködésbe. A rit-
mikusan felvillanó fényben táncolók „szaggatott”
mozdulatai valószínûtlennek tetszenek. A vetítôvász-
non furcsa, nagy fe jû kopasz lények képei jelennek
meg, az ufonauta-kíborg-mutánsok hamar elszapo-
rodnak, mint petricsészében a tenyészet, összekapcso-
lódó testszövetük sûrû sormintát alkot a horizonton.
Közben a stroboszkóp irányította fényvillanások üte-
me lassul, de erejük nö vek szik. A ritkuló „atomvilla-
nások” fényében két furcsa, fényes alak válik ki a tö-
megbôl. Kezükben botot tar ta nak, éppen felmérik a te-
repet – erre megy le a függöny.

Preljocaj koreográfiájának szándékosan olyan címet
választott, amely a lehetô legkevesebbet árul el a da-
rabról. Alkotótársai médiamûvészek, a Granular Syn -
the sis tagjai, Kurt Hentschleger és Ulf Langheinrich,
akik évek óta a látvány és a hangok egyetlen médium-
má gyúrásával kísérleteznek – nemzetközi sikereket
aratva. Hogy az „N” különösen jól sikerült elôadás-e,
vagy netán remekmûnek nevezhetô – ezt nehéz el-
dönteni. Annyi bizonyos, hogy nem „olcsó megoldá-
sokkal” hajhássza a sikert. Felépített, megkomponált,
anyagerôs mûalkotás, tánc-, hang-, látvány- és szín-
padtechnikája magas színvonalú. A gondolatiságával
történô szembesülés nem vált ki senkibôl kirobbanó
örömöt, de vitathatatlan, hogy az alkotók racionálisan
és reálisan értelmezték az ábrázolt jelenségeket, tény-
szerû képet festettek az emberiségrôl. Az eredményen
keveseknek támad röhöghetnékje. Engem is jobban
sokkol az „N” közvetítette látlelet, mint valamennyi
passzióból vagy hajdan divatból használt stroboszkóp
együttes hatása.


