
282 0 0 7 .  a u g u s z t u s X L .  é v f o l y a m  8 .

T Á N C

Nyitó kép

A magyar kortárs tánc új nemzedékének (nemzedé-
keinek) „családfakutatásához” hozzálátva az ember
természetesen megkeresi a rendszerezô elemzések
kronológiai végpontját. Ehhez ma az idô kerekét közel
másfél évtizeddel kell visszatekerni, hiszen összefog-
laló munka az egyaránt az Új Színházért Alapítvány ál-
tal kiadott kétnyelvû Fordulatok – Hungarian Theatres
1992,1 illetve a két évvel késôbbi Félúton2 táncmûvé-
szeti tárgyú, elemzô írásai óta gyakorlatilag nem szü-
letett, vagy nem hozzáférhetô a széles közönség szá-
mára. Azóta rendkívüli mennyiségû, rövidebb-hosz-
szabb terjedelmû s változatos területet lefedô
pub likációból álló, tarka mozaik jött létre. A mai ma-
gyarországi kortárs tánc produkcióinak domináns ré-
sze ebben az idôszakban jelent meg a színen, így a
mûhelyek, alkalmi társulások, egyéni alkotók munkás-
ságáról a kaleidoszkópszerûen strukturálatlan, nehéz-
kesen kereshetô szakirodalom tájékoztat, amely laza
szövésû, „ha erre fordítom, ilyen képet, ha arra, akkor
amolyant” mutat. 

Az 1992-ig felbukkanó jelenségek mára már a törté-
nelmi elôzmények közé soroltatnak; a hôskor aktuális
érdekességei napjainkra táptalajjá, olykor klasszikussá
lettek – a mûfaj óramûve sebesen jár. 

Ebben az idôben nagy jelentôségû, úttörô vendége-
lôadások3 adtak döntô impulzusokat a hazai alkotók
szinte teljes mezônye számára. Az elzártság hosszú,
szikkasztó évtizedei után egyszerre sorozatban jelen-
tek meg Magyarországon az addig nagyrészt csak hír-
bôl ismert nagyok, kik a mûfaj kisszámú, Nyugatot
megjárt hazai jelesei számára hivatkozási alappá vál-
tak, ám a szakma és közönség széles rétegei számára
nem vagy alig voltak hozzáférhetôek. Budapesten egy-
szerre számtalan alternatíva öltött testet. A néptánc, a
klasszikus, a pantomim irányából a kortárs tánc terü-
letére igyekvô, sodródó mûhelyteremtô személyiségek
a rendszerváltás idejére részint már túl voltak a bizo-
nyításon, a közösségteremtô munka kezdetein (ese-
tenként a dandárján), s folyamatosan formálódó profi-
lú formációkba tömörültek, melyek közt intenzív átjá-
rás volt tapasztalható. E formációk idôvel markáns
stílussal rendelkezô, jellegzetes mûvészi felfogással
felruházott kiindulási ponttá lettek – ahonnan egyre
újabb önállósodó alkotók szakadtak ki, hogy függetle-
nedve induljanak el a maguk útján. Az 1985-ben ala-
kult Artus, az 1983-ban létrejött Berger Táncegyüttes,

a mai nevén 1988-tól létezô Közép-Európa Tánc szín -
ház, az 1987-ben alakult TranzDanz vagy éppen az
1990-ben összeállt Sarbo után az elmúlt egy-másfél
évtized során megjelent újak ugyancsak a legkülönbö-
zôbb irányokból jöttek. Olyan, az önálló alkotás lehe-
tôségét megadó iskolákból például, melyek nem szük-
ségszerûen törtek a „valódi” modern tánc népszerûsí-
tésére. A dzsessz-, a néptánc, a klasszikus balett vagy a
prózai (alternatív vagy kô-) színház a kortárstánc-kép-
zés hazai intézményrendszerének közelmúltbéli kitel-
jesedéséig gazdag forrásterületnek számított. 

A kilencvenes évek elején-közepén jelentkezôk né-
melyike viharos gyorsasággal fogott sikeres közösség-
teremtô munkába, mások szabadúszóként, számos
társulatot, alkotóközösséget bejárva találták meg végül
mai helyüket. A kortárs tánc új nemzedéke korosztályi
szempontból közel sem mutat egységes képet, és nem
válik el élesen az elôzô generációtól. Sokuk esetleg a
náluk alig idôsebb4 „nagy elôdök”, elôfutárok társula-
tába-holdudvarába-workshopjaira került, így szervült a
korábban kezdôk közösségéhez, hogy idôvel aztán ön-
álló utakon induljon el, míg mások kezdeti független-
ségüket adták fel idôszakosan, hogy csatlakozzanak
egy-egy rangos formációhoz. E mûvészi közösségek
irányokat jelöltek ki, gyakran markáns hatást is gyako-
roltak a fiatalokra, az intenzív mozgás pedig a párbe-
széd, a közösségi tudat erôsödését eredményezte.
Mindezek miatt is igen nehéz definiálni e generáció-
kat, meghatározni, szétválasztani a soraikba tartozók
körét. Ez a nehézség természetesen pozitívumként is
értékelhetô, hiszen organikus fejlôdés képét is mutat-
ja – akkor is, ha ez nem igaz maradéktalanul. 

A magyarországi modern tánc intézményrendszere
és nyilvánossága is a fiatalabb generációkhoz tartozók
fellépésével, közremûködésével erôsödött meg jelenté-
kenyen. Ha a sajtónyilvánosságot nézzük, kizárólag
kortárs táncmûvészettel foglalkozó szakmai lap volt a
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Szerkesztôi kiadás.

2 Összeállította: Várszegi Tibor. Megjelent az IETM 1994. évi
budapesti plenáris találkozója alkalmából.

3 Maguy Marin, Dominic Bagouet vagy a magyar származású
Krisztina de Châtel társulatai, a Batsheva Együttes, korábban,
a pantomim világából Fialka és Marceau, aztán a Szkéné iz-
galmas, tematikus sorozatainak külföldi vendégei és mások.

4 Rendkívül jól illusztrálja ezt a jelenséget az a tény, hogy például
Bozsik Yvette és Szabó Réka közt egyetlen év a korkülönbség.
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Kortárs Csíra, az 1991-ben információs fanzine-ként
indult, Hargitai Ákos és Bánki Gabriella alapította és
szerkesztette, 1994-tôl 1998-ig Jump Magazin néven s
egyre inkább összmûvészeti folyóiratként tovább
mûködô orgánum. A kilencvenes évek elsôdleges fó-
rumát az 1996-ban alapított, kortárs tánc- és szín-
házmûvészettel foglalkozó, létrejötte idején Sándor L.
István és Fuchs Lívia szerkesztette Ellenfény jelentette,
s az évtized során nyert fokozottan teret a (modern)
táncmûvészet olyan jelentôs kulturális-mûvészeti la pok -
ban, mint a Magyar Narancs, a Balkon vagy a Szín ház.

1994-tôl jelent meg a Kortárs Táncszínházi Egye -
sület (KTE) felhívásokat, kurzusokat, pályázatokat, elô -
adásokat közhírré tévô, az információkat jól strukturá-
ló Hírlevele. Az egyesület 1990-ben jött létre (a Magyar
Táncmûvészek Szövetségének kebelén belül, akkor
még Kortárs Táncmûvészeti Egyesület néven) mint
nyitott érdek-képviseleti szervezet, melynek célja „a
kortárs tánc- és táncszínházi élet támogatása, tagjai ér-
dekeinek képviselete és védelme”. Mai nevén, mai
rendszerében 1993 óta mûködik. A késôbb a Mûhely
Alapítványt vezetô Szabó Adrienn titkár irányította ak-
tivitásuk akkori prioritásai közé a Magyar Kortárs
Táncszemle lebonyolítása, társulatok és turnék propa-
gálása, pályázatok meghirdetése, adatbázis létrehozá-
sa, a Kortárs Csíra (mint a KTE információs lapja) tá-
mogatása, a nemzetközi kapcsolatteremtés elôsegítése
tartozott. 1993-ban megválasztott vezetôségének
(Angelus Iván, Goda Gábor, Kovács Gerzson Péter,
Rókás László, Szabó Adrienn, Szabó György, Zsoldos
László) mûvész tagjai közt még csak az 1980-as évek-
ben színre lépetteket találjuk. 

A Mûhely Alapítvány 1992-ben amerikai mintára
(Workshop Foundation – New York) alakult meg, s
egy évvel késôbb, holland támogatással (Theater
Instituut Nederland) kezdte meg munkáját, hogy „hát-
térszervezetként támogatást nyújtson a független tánc-
színházi alkotóknak, és segítse alkotó munkájukat és
mûvészi fejlôdésüket”.5 A 2000 óta Talló Gergely ve-
zette alapítvány máig változatlanul aktív háttérterem-
tô, képzést, alkotói megmutatkozást, forgalmazást,
mûhelymunkát, fórumok létrehozatalát segítô tevé-
kenységével a magyar kortárs tánc új nemzedékének
szinte teljes mezônye találkozhatott, szakmai indulá-
sának elsô pillanatától kezdve.

Mai ésszel szinte felfoghatatlan, hogy a kilencvenes
évek közepéig milyen roppant nehéz, szegényes kö-
rülmények között dolgozhattak hazai társulataink, me-
lyek ritkás megmutatkozási lehetôséget kínáló helyszí-
neken, elsôsorban programblokkokba szervezetten je-
lenhettek meg. 

Ezek közt korszaknyitónak számított az I. Kortárs
Magyar Táncszemle (KMT), melyet 1992 novemberé-
ben, hét helyszínen, huszonegy társulat, formáció elô -
adásaiból rendeztek meg. Vezetô szervezôi közt
Angelus Iván, Szabó György és Török Jolán neve ol-
vasható. Angelus beköszöntôjének elsô mondata máig
precízen érzékelteti a rendezvény célját: „Elég a keser-
gésbôl!” A fellépôk szinte kizárólag az 1980-as évek
elejétôl-közepétôl aktív, legendás mûhelyekbôl (elsô-

sorban a Corpus Pantomimbôl) indult formációk vagy
mûvészeti vezetôk/elôadók; csekély kivételt jelent a
Molnár Éva vezette Sarbo s a rendkívüli jelentôségû
Budapest Tánciskola, melynek növendékei Angelus
Iván rendezését, a Cseréptörés II.-t mutatták be. A má-
sodik, egyben utolsó KMT programjában, 1993 de-
cemberében már vadonatúj nevekkel is találkozha-
tunk. A pár hónappal korábban alakult DekaDANCE
(Gnóm Gnózis, koreográfus: Mészöly Andrea, Murányi
Zsófia), az ekkor már második éve Arnhemben
(Hollandia) tanulmányait folytató Gál Eszter (Biteside,
inside, side by side) és az ugyancsak az ô nevéhez kötô-
dô Huenza Trió (DTL, koreográfia: Gál Eszter, Lakatos
Csilla, Peter Pleyer), továbbá egy debreceni együttes, a
Modern Tánc-Játék Stúdió (Éjszakai tárlat, koreográ-
fus: Holb Ibolya) produkciói mellett a „régiek” nevé-
hez fûzôdô új formációk, mint Bozsik Yvette új együt-
tese vagy Hargitai Ákos és barátai jelentek meg; a
Közép-Európa Táncszínház pedig az akkor éppen még
Imre Zoltán mûvészeti vezetése alatt álló Szegedi
Balett fiatal táncos-koreográfusának, Juronics Tamás -
nak Regenézisét játszotta. 

1994-ben, a Mûhely Alapítvány szervezésében indult
útjára annak talán legjelentôsebb kezdeményezése, az
Inspiráció elnevezésû koreográfusi seregszemle,
amelynek legfôbb célja, hogy fórumot, megmutatko-
zási lehetôséget kínáljon a fiatal és/vagy ismeretlen al-
kotók számára. Elsô tíz éve során a kilencvenes évek-
ben indult alkotók szinte kivétel nélkül megjelentek itt. 

A hazai moderntánc-képzés elôfutáraként 1983-ban,
Angelus Iván és Kálmán Ferenc vezetésével jött létre a
Kreatív Mozgás Stúdió (elôzménye a Jeszenszky End -
re-tanítvány Angelus által 1979-ben alapított Új Tánc
Klub), mely elsôként hozott az országba jeles külföldi
tanárokat. A workshop-rendszerben funkcionáló stú-
dióból nôtt ki 1991-ben az Angelus vezette, az Új
Elôadómûvészeti Alapítvány által fenntartott, négy-
éves, nappali tagozatos Budapest Tánciskola (BUTI),
mely elsôként nyújtott rendszeres, széles körû, magas
szintû képzést a táncmûvészet iránt érdeklôdô fiata-
loknak. Célkitûzése szerint azért, hogy „otthont te-
remtsen a táncmûvészet továbbfejlesztésére vállalkozó
fiatalok korszerû képzésének”. Angelus 1998-ban lét-
rehozta a Budapesti Alapfokú Mûvészeti Iskolát s a
Táncmûvészeti Szakközépiskolát – a BUTI ugyaneb-
ben az évben illeszkedett a hazai alap- és középfokú
mûvészeti-oktatási rendszerbe. Az oktatási építmény
2005-ben, a Budapesti Kortárstánc Fôiskola kapuinak
megnyitásával teljesedett ki.

A BUTI kötelékében a kilencvenes években megje-
lentek széles köre végezte tanulmányait. Az iskola nö-
vendéke volt többek között az 1993-ban bemutatkozott
DekaDANCE szinte valamennyi tagja: Mészöly
Andrea, Murányi Zsófia, Széphegyi Szilvia és Varga
Viktória, a most az Artushoz tartozó, a kezdetektôl az
OFF Társulattal dolgozó s önálló munkákkal is jelent-
kezô kiváló táncos, Bakó Tamás. Maga az 1995-ben
megalakult, Hód Adrienn vezette OFF egy az egyben a
BUTI hallgatóiból (Garai Júlia, Hód Adrienn, Lex
Alexandra) szervezôdött, s egyfajta iskolai társulatként
indult. A fent soroltakból többen már bemutatkoztak
az 1993-as Kortárs Magyar Táncszemlén is. Ugyan -
csak az elsô években volt a BUTI növendéke a Phobos5 A Mûhely Alapítvány tájékoztatójából (1998. október).
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társulatban Nagy Zoltánnal 1995-tôl együtt dolgozó
Nagy Andrea is, ki korábban a Magyar Táncmûvészeti
Fôiskola néptánc tagozatán végzett. Az iskola rendsze-
resen jelentkezô házi bemutatóin számos izgalmas
mû, ígéretes alkotó került-lépett szélesebb nyilvános-
ság elé.

Jelentôs szerepet töltött be az 1992-ben alakult MU
Színház – Kortárs Táncmûvészeti Mûhely (KTM; más-
kor: Kortárs Táncmûhely), mely a Lágymányosi Kö zös -
ségi Házban hazai és külföldi mesterek (Joe Alegado,
Rui Horta, Vicky Shick, Russell Maliphant, Joshiko
Chuma, Frenák Pál és mások) kurzusaival várta az ér-
deklôdôket, és fellépési, megmutatkozási, kísérletezé-
si lehetôséget is kínált nekik. A KTM célkitûzése sze-
rint „az utóbbi húsz év táncszínházi fejlôdésében je-
lentôs szerepet játszó stílusok, tréningek, alkotó
egyéniségek, módszerek bemutatására, népszerûsíté-
sére, a hazai alkotóerôk serkentésére”6 alakult. A ve-
zetô-alapító Kálmán Ferenc táncmûvész és az Artus
társulatvezetôje, Goda Gábor neve fémjelezte mûhely-
ben indult – mások mellett – Juhász Kata, a Frenák
Pál Társulat késôbbi, vezetô mûvésze, Nagy Zoltán, a
Phobos alapítója, Gold Bea, a DekaDANCE alapító tag-
ja, jelenleg az Artus táncmûvésze, aki önálló munkák-
kal 1996 óta jelentkezik. A KTM kurzusain rendszere-
sen részt vett a hajdani Arvisura Színház több színé-
sze is, munkájában pedig Berger Gyula 1983-ban
létrejött együttesének több tagja (Gálik Éva, Bánki
Gabi, Gál Eszter, Visontai Miklós) vállalt részt intenzí-
ven. A szerkezetét, kínálatát tekintve eléggé különbözô
BUTI és a KTM hazai kurzusvezetôi közt erôs volt az
átfedés, amint számos fiatal mûvész mindkét képzési
szervezôdéssel megismerkedett. 

Az „Inspirációk kora” – vagyis az 1994-es év – bekö-
szöntére tehát már megjelent egy fiatalokból álló kör,
mely részint iskolákhoz s az azokban tanító mesterek-
hez kötôdött (DekaDANCE, a hamarosan társulattá
szervezôdô OFF), vagy már fennálló, esetleg meg is
szûnt társulatokból lépett önálló útra (Gál Eszter,
Hargitai Ákos – egyaránt a Berger Együttes egykori
táncosai). 1987-óta léteztek a „régi újak”, vagyis a má-
sodik világháború elôtti, az egypártrendszer bevezeté-
sével sietve betiltott mozgásmûvészet hagyományai-
nak újraélesztését céljául kitûzô, a 2. Magyar Kortárs
Táncszínházi Szemlén Tatai Mária Szín-játék címû ko-
reográfiájával fellépô Orkesztika Csoport. (Elôadá suk -
ban fellépett Fenyves Márk, az Iparmûvészeti Fôiskola
fiatal hallgatója, aki két évvel késôbb Pálosi Istvánnal
megalakítja a Még 1 Mozdulatszínházat, a jelenlegi
Magyar Mozdulatmûvészeti Társulatot.) 

Ugyanebben az idôszakban debütáló együttesek
még, bár tagjaik, vezetôik más generációhoz tartoztak
(s általában táncszínházi vagy elsôdlegesen színházi
eszközökkel dolgoznak-dolgoztak): az Andaxínház
(1990, koreográfus-rendezô: Zsalakovics Anikó), a
Dream Team (1991, koreográfus-rendezô: Balázs Mari),
a Szárnyak Színháza (1990, alapítók: Csetneki Gábor,
Deák Varga Rita), a Pont Színház (1992, vezetô:
Várszegi Tibor). Ugyancsak 1993-ban alakította meg
saját társulatát a Természetes Vészek Kollektívában

Árvai Györggyel 1986
óta együtt dolgozó Bo -
zsik Yvette. A rendkí-
vüli jelentôségû for-
mációt az alapító Árvai
azonos néven vitte to-
vább: a 2. Magyar Kor -
társ Táncszínházi Szemlén egyaránt fellépett a Ter -
mészetes Vészek és Bozsik akkori, itt Compagnie
Yvette Bozsik név alatt futó társulata. Utóbbi elôadá-
sán, az Estélyen (La Soirée) a koreográfus mellett részt
vett a Bozsikkal ma is rendszeresen dolgozó Rajkai
Zoltán színmûvész s a szintén színészként induló tán-
cos-koreográfus Magyar Éva. (A napjainkban huzamo-
sabb ideje Londonban dolgozó Magyar Éva 1994-ben
hozza létre saját társulatát, a Sámán Színházat, ebben
debütált a közelmúltban a KET-et elhagyó s Forte -
danse néven független társulatot létrehozó Horváth
Csaba is.)

A Mûhely Alapítvány 1994 májusában mutatta be az
elsô Inspiráció-válogatást (ekkori alcíme szerint: „újító
szellemû koreográfiák estjét”) – a kétszer két napos,
összesen hét elôadást felvonultató programot a MU
Színház fogadta be. Nyomukban érdemes az Inspi rá -
ció kronológiáját követve elindulnunk…

Érkezési sorrendben – Phobos

Nagy Zoltán, aki 1991–1993 közt az Állami Népi
Együttes, 1993–1996 között pedig a Budapest Tánc -
együttes tagja volt, a MU Színház Kortárs Táncmû -
helyében ismerkedett meg a modern irányzatokkal,
emi nensen a (korai munkáit erôsen meghatározó)
kontakttal (tanárok: Goda Gábor, Kálmán Ferenc) és a
Limónnal (tanár: Gálik Éva). A debütáló Inspirációra
elsô, önálló koreográfiájával, a Hanggal pályázott, már
a Phobos Társulat neve alatt. Munkásságának különle-
ges jelentôséget ad, hogy az elsôk között alkotott tánc-
filmeket – így az 1995-ben, a Mûhely Alapítvány tá-
mogatásával a Vörös címû, az Inspiráción bemutatott
alkotásából táplálkozó, filmre készült koreográfiáját,
me lyet Vincze Zoltán rendezett. A két produkcióban
ugyanaz a három fiatal táncmûvész: a szerzô, Hra -
bov szky Hajnalka és Katona Gábor szerepelt.

Nagy Zoltán 1995-tôl dolgozott együtt az ugyancsak
a néptáncból érkezett Nagy Andreával, aki 1991-tôl a
Honvéd Táncszínház tagja volt, innen már a kortársig,
a Phoboshoz vezetett az útja. Nagy Andrea Graham-
mestere Lôrinc Katalin volt, a BUTI-ban Fincza Eri -
kától pedig Hammadi-stílust, Goda Gábortól kontak-
tot, külföldi tanároktól további, különbözô kortárs
technikákat tanult. A két Nagy az 1995-ös Inspiráció
programjában mutatta be Nagy Zoltán Ölelés címû al-
kotását, Nagy Andrea mellett a Hang és a Vörös táncos-
hármasának elôadásában. A produkció elnyerte a
szem le fôdíját s az Új Elôadómûvészeti Alapítvány
Opus #1 pályázatát, koreográfusa pedig az ezzel járó,
hathetes New York-i ösztöndíjat. E vizittel vette kezde-
tét Nagy Zoltán pályájának közel évtizedes nemzetkö-
zi szakasza, melynek során itthon és külföldön a leg-
különfélébb felfogásban alkotó mesterekkel került
alkotó kapcsolatba. 1999–2000-ben a korábban is szá -
mos magyar táncost fogadó arnhemi EDDC (Euro -

23. Liebe CV 
24. Kör

25. Fetish
26. Szín és más

27. Giselle@csabai.mpeg.hu

6 A KTM tájékoztató kiadványából, 1993. szeptember.
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pean Dance Development Center) hallgatója volt,
majd 2001 és 2004 közt koreográfusi diplomát szer-
zett a Marylandi Egyetem tánc tanszékén. 

A Phobos az Ölelés sikerét követôen kiemelkedô fi-
gyelemmel övezve folytatta munkáját. Elôadásainak iz-
galmas, sokszínû világa, friss kísérletezô, innovatív
szelleme eseménnyé tette minden bemutatójukat. Az
idôközben ötfôsre bôvült társulat az 1996-os Inspi -
ráción a Hérakleitoszt idézô, Sosztakovics zenéjére ké-

szült Körrel jelentkezett. Egy évvel késôbb mutatták be
elsô nagyobb lélegzetû elôadásukat, az Egyedült. A lírai
szépségû, a magány témáját körüljáró alkotásból
Zimmermann Zsolt rendezett (Nemek titulus alatt is
futó) filmet. A produkcióban az állandó tag Katona
Gábor, Molnár Nóra és Nagy Andrea mellett Hargitai
Ákos, illetve Juhász Kata táncolt. Ugyancsak 1997-ben,
a Közép-Európa Táncszínház felkérésére készítette
Nagy Zoltán a Kertet. Egy évvel késôbb született meg

1.

2.

3.

4.

5.

D u s a  G á b o r  f e l v é t e l e i
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a Krimi, Nagy vérbô humorú, szürreális hangvételû
táncjátéka, mely egy zárt vidéki közösség életét mu-
tatta be egy bûncselekmény és annak a külvilág elôtt –
a média közremûködésével – láthatóvá váló vagy tor-
zuló fordulatai segítségével. A sokféle személyes igaz-
ságot, szövevényes viszonyrendszert színre idézô,
egyedi alkotásban ismét új táncosokkal találkozhat-
tunk: Vári Bertalannal, a Honvéd Táncegyüttes, majd
az ExperiDance egykori mûvészével, Román Sándor
állandó alkotótársával, illetve a Jeszenszky-tanítvány
Juhos Istvánnal, a Szegedi (Kortárs) Balett volt tagjá-
val. A Phobos e produkciója kapcsán fogalmazta meg
küldetését: „célunk egy olyan újfajta táncnyelv létreho-
zása, amely magába foglalja a külföldi modern tánc- és
posztmodern tánctechnikák értékeit, de ki is egészíti
azt egy jellegzetesen magyar, új ízzel. Ezért használjuk
fel a magyar néptánc által megfogalmazott és felhal-
mozott mozgásanyagot.”

1999-ben születik meg az Akathisztosz címû, térspe-
cifikus elôadásuk, melyet elôször a Mûcsarnok Duettek
sorozatában, majd a Mûvészetek Völgyében láthatott a
közönség. A címül választott kifejezés a görögkeleti li-
turgiában az imádság alatti állva maradás törvényét ta-
karja. A darab átvitt értelemben használta, a nehézsé-
gek ellenében való talpon maradásra utalva. Elôadói itt
egytôl egyig meghívott mûvészek voltak. Vári Bertalan
mellett az OFF-alapítótag, a fizikai táncszínház útján
térspecifikus elôadásaival induló s önálló formációt
(Neo Momentum) vezetô Máthé Gabriella táncmû -
vész, a Sofa Trio alapító tagja, Lengyel Péter és Sár -
kány Zsolt (ma a Budapesti Operettszínház táncosa)
lépett fel az élô énekkel kísért esten. A produkció szín-
padi változatában (Trafó, 2000) már hét táncos vett
részt, Lengyel Péteren, Gönczi Attilán és a két Nagyon
kívül külföldi elôadók. 

Ugyancsak 1999-ben született Nagy Zoltán Nagy
Andreával közösen alkotott és táncolt Elágazó ösvények
kertje címû koreográfiája. Ezt 2001-ben Cantók a gard-
róbból címû darabjuk követte. Marylandi tanulmányai
idején Nagy Zoltán igen termékenynek bizonyult: tíz
koreográfiájával kiérdemelte (elsô magyar táncalkotó-
ként) a rangos Bessie Schönberg-díjat. 2004-ben az
USA-ban felvázolt mûvével, a Liebe CV – Szerelmem
Voltaire címû, a dadaisták és a mozgalom szülôhelye-
ként számon tartott, zürichi törzshelyük szelleme elôtt
tisztelgô, formabontó elôadásával tért vissza a hazai
színpadra.

A DekaDance, Putto & Panja, 

s ami utána jött

A DekaDance rendkívül fiatal, az indulásakor húsz -
éves átlagéletkorú, pályájuk elején álló táncosnôkbôl
álló, félig-meddig elôfutárnak mondható együttes volt.
Tagjai pályáját vizsgálva szembeötlik egy lényeges mo-
mentum: az érett, tudatos fejjel választott út, azaz a
„késôn kezdés” jelensége. Míg az Állami Balett inté -
zet–Magyar Táncmûvészeti Fôiskola hatesztendôs
kor tól a felnôttkor küszöbéig képzi hallgatóit, a nyolc-
vanas évek közepétôl egyre szaporodó, kortárs kurzu-
sokon a húszas–harmincas korosztály volt túlsúlyban.
A nagy kortárstánc-guruk közül számosan ugyancsak

felnôtt fejjel találkoztak elôször a tánccal. A Deka-
Dance tagjai között olyan fiatal mûvészeket is találha-
tunk, akik korábban már a színpadtól látszólag messze
esô mûvészeti ágat választottak maguknak. Gold Bea
és Mészöly Andrea érdeklôdése a Képzô- és Ipar mû -
vészeti Szakközépiskola elvégzését követôen fordult a
test mûvészete felé. Látásmódjukat, a képzômûvészeti
közeget értékes többletként tudták kamatoztatni mun-
káikban. 

Az 1993-ban, Mészöly Andrea és Murányi Zsófia ve-
zetésével (a társulat további tagjai: Bujáki Marica, Gold
Bea és Varga Viktória) megalakult csoport második be-
mutatóját ugyancsak az Inspiráción tartotta. A Muzsi -
kás együttes tolmácsolta, megrázó szépségû Elment a
madárka címû népdalra Murányi létrehozta koreográ-
fia izgalmas, emlékezetes szépségû díszletét a társulat
rövid pályafutását alkotótársként végigkísérô fiatal
képzômûvész, Kecskés Zoltán jegyezte. Következô elô -
adásuk koreográfusa többük mestere, Goda Gábor
volt, kinek Pénelopé lányai címû kompozíciója a Deka -
Dance emblematikus elôadásává lett. A nehéz, akroba-
tikus elemek sorát felvonultató koreográfia legfonto-
sabb díszleteleme egy magasan függesztett rúd volt, az
öt elôadó ezen lógva-függeszkedve jelent meg a szín-
padon. Drámai játékuk az úgynevezett fizikai színház
világát idézte. Az öt táncosnô még ugyanebben az év-
ben igen formabontó produkcióval jelentkezett. A Sa -
tur day Night I. címû darabot meghívottak sorával kö-
zösen hozták létre: köztük volt Szabó Benke Róbert
fotómûvész-performer, aki az 1999. novemberi In spi -
ráción Fénybalett címû, a távol-keleti tradíciókra reflek-
táló, mozgás-látványszínházi darabjával jelentkezett
(fellépôi közt Bérczi Zsófiával), s számos, igen izgal-
mas, úgynevezett divatszínházi produkciót hozott létre
(a DekaDance tagjain kívül többek közt Rókás Lász -
lóval is együttmûködve). Ugyancsak fellépett a pro-
dukcióban Rutkai Bori, akit ma elsôsorban énekesként
és képzômûvészként ismerhetünk. A kortárs táncot, a
divat görbe tükörben szemlélt világát bizarr humorral
elegyítô elôadás eredeti irányt jelölhetett volna ki, ám a
DekaDance és a körötte létrejött alkotói közeg széthul-
lott, tagjai önállóan folytatták tovább munkájukat.
Utolsó közös bemutatójukat, az 1996-os Garderobe-ot
Susanne Martin komponálta számukra.

Murányi Zsófia az elmúlt évtizedben független alko-
tóként dolgozott, kísérletezô kedvû, a beszéddel bátran,
tehetséggel bánó elôadásai különleges, fanyar humo-
rát, sokoldalú, önreflexív lényét is megcsillantották.
Murányi Balogh Margit mozgásszínésszel (az Utolsó
Vonal alapító tagjával) és Mészöly Andreával közösen
koreografálta az Andaxínházat Geltz Péterrel vezetô
Zsalakovics Anikó rendezte, Projektorok 2001 címû
mun kát. A nôi mivoltot parádés szellemességgel kö-
rüljáró elôadásban Kiss Erzsi énekesnô volt elôadótár-
suk, a játék elegyítette az ének, zene, tánc és a szöveg
kifejezési tartományait. 2003-ban Murányi Elbújtatva
címû rejtelmes produkciójában a mozgóképet hasz-
nálta egyedi módon. Szólói-duettjei (többek között: Az
angyal fénye – 1998, Allegro con Spirito – 1999, Kétféle
óhaj – 2002) egy egészen másfajta, elmélyült, a tiszta
táncot elôtérbe helyezô alkotói felfogásról is tanúskod-
nak. A táncos-koreográfus saját munkái mellett 1995
óta számos társulat, a Sofa Trio, az Andaxínház, az
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OFF és a Dream Team produkcióiban mûködött közre.
Önálló munkákkal még ritkábban jelentkezik

Mészöly Andrea, aki táncosként a DekaDance megala-
kulása elôtti pillanatokban, a Természetes Vészek
Kollektíva utolsó közös, Árvay–Bozsik-produkciójá-
ban, a Csendzónában debütált, 1993-ban. 1996-ban, az
Inspirációra hozta létre Kutak címû munkáját (közö-
sen Gold Beával), melyet egy évvel késôbb a Mélyvíz,
csak úszóknak követett. A táncos-koreográfus 1997-ben
Szabó Rékával (Szonáta), 1998-ban Berger Gyulával
(Me diterráneum, Pompeii naplók) dolgozott együtt –
ugyanebben az évben csatlakozott alapító tagként az L1
Független Táncmûvészek Társaságához. Ada címû
szólóját a MU Színház Nôi Napozó fesztiválján mutat-
ta be, miután visszatért az Amszterdami Mûvészeti
Fôiskolába szóló, féléves ösztöndíjáról. Fôszereplôje
talányos, nagyvárosi nôalak, kinek mozdulatait a ka-
bátujjából szivárgó homok kalligráfiaként rajzolja ki a
padlón. 2002-ben Képfelforgató, 2003-ban Terítéken cí -
mû koreográfiáját mutatja be. Utóbbit Szabó Eszter
Ágnes képzômûvésszel közösen hozta létre. A gasztro -
nómiai ihletettségû, nézôket jóllakató produkció szel-
lemisége illeszkedett a DekaDance mûhelyének, kol-
lektívájának hajdani világához.

Gold Bea, ki Limónt Gálik Évától, Graham-technikát
László Mónikától és Lôrinc Katalintól, klasszikus ba-
lettet pedig Fekete Hedvigtôl tanult, a DekaDance
szét hullását követôen elôször a már említett Kutakkal
jelentkezett. Elsô önálló munkáját, a Pártában-t a szak-
mai képzettségét megalapozó MU Kortárs Tánc mû -
helyt korábban vezetô, nagy tapasztalatú mesterrel,
Kál mán Ferenccel hozta létre. A Kecskés Zoltán ter-
vezte, izgalmas térben játszódó, kétszereplôs produk-
ció (jelmezterveit Fenyves Márk jegyezte) elnyerte a
Soros Stúdiószínházi Fesztivál elsô díját, nem csekély
megerôsítést adva a debütáló fiatal alkotónak. Egy kü-
lönös fióka volt a kulcsfigurája az 1999-es Hantmadár
címû koreográfiának, melyet késôbbi állandó alkotó-
társával, a muzsikusként és grafikusként is egyedi
vi lágot képviselô Temesvári Balázzsal hozott létre.
A pro dukció a Közös Kanyar Társaság neve alatt futott,
elôadóként Fenyves Márk, Gévai Csilla és Murányi
Zsófia voltak a koreográfus társai, az elôadás jelmeze-
it, maszkjait ismét Kecskés tervezte. 2000-ben a táncos-
koreográfus a közelmúltig játszott szólóval, a Kis Gésával
jelentkezett, ezt 2003-ban egy újabb, ezúttal egész es -
tés szóló, a rendkívül izgalmas Idomított pilóta követte.

Gold Bea a legkülönfélébb felfogásban dolgozó alko-
tók produkcióiban lépett fel vendégként: 1995-ben a
TranzDanz Kovács Gerzson Péter koreografálta Tan -
gó jában, 1998-ban Szabó Réka Kontroll kontrájában,
1999-ben a Még 1 Mozdulatszínház In Memoriam Die -
nes Valéria címû elôadásában, 2001-ben, Fehér Ferenc
és Ladjánszki Márta partnereként, a Civil Negyed Ju -
hász Anikó rendezte Je t’aime-jében. 1999 óta az Artus
társulatának tagja: itt 1998-ban, a Noé Trilógiában de-
bütált.

Az a sokszínû, mozgékony, izgalmas alkotói erôtér,
mely a társulatban dolgozó, ám önálló alkotóként
egyedi hangvételû, emlékezetes produkciókat létreho-
zó Gold Beát körülveszi, ritka a hazai táncban. E közeg
tehetségét, érettségét, komplexitását jól mutatta a szer-
zô 2006-os alkotása, az Esti mise címû produkció.

Gold Bea sejtelmes, bûvös világa (melyben a groteszk-
nek, finom, okos humornak nemcsak nagy szerepe, de
presztízse is van) voltaképpen rendhagyó önarcképek,
kalandos utazások sorozata. A leleményes látványvi-
lágra törekvô, szuggesztív, aprólékosan dolgozó Gold
munkáinak középpontjában a vívódó, emlékezô, gyar-
ló és sebezhetô, de újra meg újra talpra álló embert ta-
láljuk. Jellegzetes, finoman melankolikus világa nem
hasonlítható egyetlen pályatársáéhoz sem. 

Juhos István, ki a Szegedi (Kortárs) Balett táncosa-
ként mûködött 1992 és 1996 között, ugyancsak az elsô
Inspiráción tûnt fel: debütáló, a vészcsengô hangja-
ként jellemzett, a nagyvárosi lét elviselhetetlenségét
megjelenítô koreográfiájában (a Kortárs Balettért
Alapítvány Stúdiója produkciójaként) társai a szegedi
társulat táncosai (Sárközi Attila, Beatrice Scherz és
Topolánszky Tamás), asszisztense a dél-alföldi együt-
tesben dolgozó német táncosnô, Panja Fladerer volt.
Juhos és Fladerer az 1996-os Inspiráción mutatta be
közös alkotását, az Arvo Pärt alkotására komponált,
megejtô szépségû kettôst, a Fratrest, mely megalapoz-
ta a mûvészpáros elismertségét. 1997-ben hozták létre
a rövid életû Putto & Panja formációt, mely többek
közt a Summa címû alkotással s egy négy tételbôl álló
programmal (Éjszakai mûszak) jelentkezett, utóbbi-
ban Juhos és Fladerer, illetve az Artussal korábban
együttmûködô izraeli táncospár, Noa Wertheim és Adi
Sha’al, valamint a szintén izraeli Ohad Naharin egy-
egy munkája volt látható. A formáció megszûntével
Juhos a Kibuc Táncegyüttesben és a kölni Tanzforum
társulatában dolgozott, késôbb a Pécsi és a Gyôri Balett
számára is koreografált. Az Augsburgi Tánc szín -
háznál töltött idôszakát követôen Hollandiában taní-
tott, majd hazatérése után több alkotást is létrehozott.
2005-ben jelentkezett az Xeastdance címû, cseh–ma-
gyar kortárstánc-mûvészeti kezdeményezéssel: a for-
máció bemutatkozó elôadását, a Vibrationst maga
koreografálta, hazai részrôl Hámor József és Nagy
Csilla vett részt benne, asszisztense Fejes Ádám volt.

Az üzlet beindult…

Az 1995-ös Inspirációra immár közel húsz pályázat
érkezett be, s e szám önmagáért beszél: a rendezvény
szervezôi sikeresen szólítottak meg egy, a dinamikus
formálódás állapotában lévô közeget. A nyilvánosság,
a közönség elôtti, méltó körülményeket szavatoló
megmérettetés lehetôsége sok olyan mûvészbôl csalo-
gatta elô terveit, akik korábban nem gondolták volna,
hogy egy napon elôadóból alkotóvá léphetnek elô.

A második év pályázóinak listája igen-igen tarka ké-
pet mutat: Román Sándortól Tatai Mária orkesztika-
társulatáig, a koreográfiával éppen csak ismerkedô
Horváth Csabától a frissen létrejött Sámán Színházon
át Hód Adriennig sokak bukkantak itt fel elsô alka-
lommal. Számosan közülük azonban végül nem jutot-
tak el az est színpadára…

A sokak számára leginkább flamenco-táncmûvész-
ként, -mesterként ismert Vámos Veronika Kocsis Lász -
ló Szúnyoggal és Fosztó Andrással táncolta John Lurie
zenéjére készített, Két tûz között címû alkotását. Ro mán
Sándor Romangarde elnevezésû együttese a koreog-
ráfus Elégia címû munkáját mutatta be. Hód Adrienn
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koreográfiáját, az Ickát a megalakulása elôtt álló OFF
táncosai (Garai Júlia, Lex Alexandra, Máthé Gabriella,
Hód Adrienn és Szabó Polette) adták elô. A halandzsa
címével a Titi-Táji táncok címû Hód-alkotáshoz hason-
lóan a gyermekkor nyelvteremtô, varázsos mesevilágát
idézô mû a táncosok saját emlékeit dolgozta fel. Az
igencsak tudatosan, saját élményanyagból, élettapasz-
talatokból dolgozó társulat, az OFF mintha egy, a vi-
lággal, az énnel, a sajátosan nôi énnel zajló kalandos-
szürreális ismerkedési program epizódjait tárná elénk.
Korai elôadásaik, a Rakéta, a Felmerülve (1997), a T. Sz.
és a 100 fejû közönség (1999) játékos, anyaggal, hangu-
lattal, mozdulattal, térrel és testtel merészen kísérle-
tezgetô, rokonszenves naivitásukkal és formabontá-
sukkal egyszerre voltak izgalmasak. A T. Sz.-ben a ci-
vil és az elôadótér viszonyát csavarták meg rendhagyó
szellemességgel. E produkciójukban a hallás és az íz-
lelés ugyancsak hangsúlyos szerepet kapott, s a játék

száz nézôjét még egy-egy, a játék során létrehozott
képzômûvészeti alkotással is megajándékozták. A T.
Sz. mintegy elôfutára volt az OFF nagy hatású, tánc-
népszerûsítô, Városi Levegô elnevezésû elôadás-soroza-
tának (rendezô-producer Angelus Iván, a társulat tag-
jainak mestere, koreográfus: Hód Adrienn), mely ti-
zenegy eseményt foglalt magába. 

„Az ember: test, szellem, lélek. A város dolga, hogy
aki itt van, ne feledkezzék meg egyikrôl sem” – fogal-
mazták meg a sorozat programfüzetében. Az OFF
szent és profán helyszíneken, a város emblematikus
pontjain, közlekedése ütôerei mentén játszott. Rövid
idôre birtokukba vették a Városligeti-tavat, a Város há -
za udvarát, a Hôsök terét, a Keleti és a Nyugati pálya-
udvart, a Váci utcát, a metró kék vonalát. Szent helye-
ken a nagy világvallások elôtt tisztelegtek (Gül Baba
türbe, Dohány utcai zsinagóga, Deák téri evangélikus
templom). A sorozat utolsó elôtti helyszíne a bûvös
hangulatú Gozsdu-udvar volt. A Városi Levegô sorozat
a Goliban zárult, a hajdani Goldberger Textilgyár ro-

mos épületegyüttesében, melynek falai közt elsiratták
a gyárat, és megünnepelték a táncmûvészeti központ
megszületését. Az OFF sorozata példátlan vállalkozás-
nak bizonyult: nem pusztán a hely- és térspecifikus
produkciók sokfélesége folytán, hanem mert az
együttmûködés, a mûvészeti mûfajok közötti felszaba-
dító, boldogító átjárás élményét is nyújtotta. S ami a
legfontosabb, a tánccal való találkozás tömegélményét.
A járó-kelô, utazó, sétáló budapestiek a színpad karan-
ténjából kitörô, a mindennapi létben elvegyülô, helyet
követelô-találó tánc élményével gazdagodhattak. 2002-
ben az OFF a város folyóját is birtokba vette: Dunai
Levegô címû produkciójuk – melynek látványát Árvai
György tervezte – a nagy víz elôtt tisztelgett, melynek
a város napjainkban is szinte teljesen hátat fordít… 

Az OFF más munkáihoz is elôszeretettel választ
rend hagyó játékhelyet. A Lux helyszíne egy fôvárosi
vegy ipari szakközépiskola laboratóriuma volt, a Requi -

emet a kiscelli Romtemplomban játszották, az Arbo ré -
tumot ugyanitt, a kastélykertben mutatták be. Elô adá -
saik ban számos alkalommal találkozunk vendégekkel,
táncosokkal: Miriam Friedrich, Hámor József, Murá -
nyi Zsófia, Francia Gyula, Ladjánszki Márta és a töb-
biek egy rendkívül eleven, egy évtizede teremtô forrás-
ban lévô, váratlan fordulatokra könnyûszerrel képes
társulat-mûhely vendégei.

1996-ban Kulcsár Enikô volt az Inspiráció egyik de-
bütánsa: Júlia és Júlia címû munkáját mutatta be az
OFF-os Garai Júliával és egy fiatal színésszel, Crespo
Rodrigóval (ma a Madách Színház színmûvésze). Egy
alkalmi társulásban, a Zsóverében (nevét a fellépôk
keresztneveibôl szerkesztették) lépett fel az ex-sarbós
Ne mes Zsófia, aki 1995 és 1998 között a Vígszínház
házi színpadán mûködött Figurák Táncszínházat ve-
zette Király Attilával, s el is nyerte a seregszemle leg-
jobb táncosának járó elismerést. A kilencvenes évek
során a Szegedi Kortárs Balettôl az Artusig számos tár-
sulatnál megfordult, önálló koreográfiákkal egy évtize-

1. 2.
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de jelentkezô, a közelmúltban a Latissimus Dorsi
(utóbb: La Dorsi) együttessel dolgozó táncosnô fellépô
partnere Vámos Veronika és a hamarosan önálló alko-
tásaival is jelentkezô Szabó Réka volt. A trió Nos… cí mû
munkáját három elôadója közösen koreografálta.

Ugyancsak 1996-ban szerepelt (versenyen kívül) az
Inspiráció programjában az Atlantisz Táncszínház,
Horgas Ádám a szó és mozdulat határvidékén tehet-
séggel tevékenykedô formációja, mely Juhász Kata
Aguna címû, bemutatkozó koreográfiáját adta elô.
A táncosnô, aki pályáját Jeszenszky Endre, Földi Béla,
Lôrinc Katalin és Goda Gábor tanítványaként kezdte, a
kilencvenes évek közepén zenés darabokban táncolt,
1995-tôl, orvostanhallgatóként, majd doktori fokozatot
szerezve maga is tanít (a táncanatómia mellett mo-
dern táncot, s társalapítója a MU Terminálnak). 1996-
ban a Phobosszal dolgozott a társulat Egyedül címû
elô adásában. Míg az Agunában Kopeczny Katalin és

Horgas Ádám voltak partnerei, Kaméliák… avagy jó éj-
szakát, Jung bácsi! címû (az 1998-as Inspiráción elôbe-
mutatott) produkciójában Ladjánszki Mártával, Loósz
Krisztinával, Meszler Viktóriával és Rózsavölgyi
Zsuzsával lépett fel. Az Anima Társulás elnevezésû
formáció játszotta Macabré címû táncjátékát – ebben a
táncos-koreográfus Molnár Évával, Nemes Orsolyával,
Katona Gáborral és Nagy Zoltánnal dolgozott együtt.
Az 1999-es Inspiráción mutatta be Juhász Kata F. Act
címû lírai produkcióját, a kettôsben Lengyel Péter volt
partnere. A táncos-koreográfus 1998-tól dolgozott
Frenák Pál 1990-ben, Párizsban, francia mûvészek
részvételével létrejött, késôbb repatriáló társulatával,
melyhez annak magyarországi újraalakulásakor
(1999) csatlakozott hivatalosan. Az együttes szinte
min den jelentôs elôadásában vezetô szerepet játszva,
annak hamarosan emblematikus elôadójává vált.
Korábbi munkáit társulati tagsága idején is követték
újabbak (Mitugrászok menyegzôje – 2004, Gaspard de
la Nuit – 2005, Blitz – 2006). Juhász Kata folyamato-

san alakuló világát napjainkra a testtel, a térrel, a nemi
szerepekkel való eleven szellemû kísérletezés jellemzi.
Mûvészi világát meghatározzák, de nem determinál-
ják a Frenák Pál Társulatában töltött évei. Különös,
gya korta androgünné formált, transzformer, bábszerû
alakja, a testében feszülô különös energiák, az emberi
fizikummal folytatott tudatos, kockázatos játszmák te-
szik izgalmassá alkotói-elôadói személyét.

Üstökös a Szív utcából

Az 1997-es Inspiráció legizgalmasabb debütálója
minden kétséget kizáróan a KompMánia (nevük a
színlapon ekkor még a KOMP(m)ÁNIA formában sze-
repelt) társulat volt. A Csabai Attila vezette formáció
kifejezetten a megmérettetés alkalmából jött létre.
A Zákány Csoport és Mûhely (Zákány Magdolna

Táncstúdiója) kötelékéhez a
Pécsi Mûvészeti Iskola elvég-
zése után, 1992-ben csatlako-
zó Csabait a csoport gyér
szakmai érdeklôdéstôl kísért,

a Petôfi Csarnokban zajlott fellépésein lehetett elôször
látni, a gyengécske produkciókban nyújtott teljesítmé-
nyét maga az összhatás nagyban feledtette. A formá -
ció ban töltött éveket követôen a táncos külföldi kurzu-
sokon tanult táncot, itthon pedig grafikusi képesítést
nyert, s képzômûvészeti képességeit mind sok-
rétûbben kezdte kamatoztatni. Önálló útra 1996-ban
lépett, mikor egy kicsi, alternatív játszóhelyen, a
Podmaniczky utca és a Szív utca sarkán álló, apró és
meghitt Héttükör Stúdiószínházban létrehozhatta sa-
ját táncmûhelyét, melynek keretében elsôsorban a te-
átrum színészeinek oktatott. Csabai bemutatkozó ko-
reográfiája, a Miféle másik lénynek? alkotójának igen
erôs vizuális vénájáról tanúskodott. Az elôadásban a
három alapító tag, vagyis a koreográfuson kívül a kor-

28. Lomtalanítás 
29. E. Sch. Eroto 
30. Terítéken
31. Bolyongó 
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társ táncszínpadon ugyancsak ekkor feltûnô Lad -
jánszki Márta és Bartus Nikolett lépett fel. Az izzó, el-
fojtott szenvedélyeket ábrázoló, különleges atmoszfé-
rájú, rövid munkáját a társulat nem sokkal késôbb
egész estés elôadássá egészítette ki. Csabai Attila azon-
ban nem sokkal a KompMánia bemutatkozását köve-
tôen, a Héttükör Stúdió szín házban még létrehozta a
Csabai Táncmûhely név alatt mûködô tanulmányi
együttes bemutatkozó estjét, a két elôadásból álló Lé -
lek éberséget, melyben a Tánc mûhelyben dolgozó Ká -
rolyi Balázs, Szász Dániel, Kop pányi Rita, Pataky
Klári, Szalóki Réka és Varjú Lívia mellett Ladjánszki
Márta is fellépett. Sokan csodálkoztunk rá az ismeret-
len és roppant ígéretes világra, mely az Inspiráción és
ezen a maroknyi nézô elôtt zajlott bemutatón feltá-
rult. Az ekkor mindössze huszonnégy esztendôs
Csabai a szûk, efféle elôadásokra alkalmatlan térben
egy szívszorítóan szép (Gyermekeim csókja) és egy fa-
nyarul játékos (Fürdôzés) produkciót hozott létre. A ket -
tôt ugyancsak egyedi látványvilág jellemezte. A debü-
táló formációnak veretes „mûhelyszaga” volt. A koreo -
gráfus és a fellépôk által tervezett és kivitelezett
díszletek-jelmezek, a szórólap, de még a belépôjegy
külleme is profizmusról, megszállott alkotói akaratról
tanúskodott. A Gyermekeim csókja címû, Hen ryk Gó -
rec ki 3. szimfóniájára alkotott (1998-ban Szomorú
szimfónia címmel, négytételes formában, egész estés-
re átdolgozott), megrendítô koreográfia  egy szerre be-
szélt formabontó, újszerû módon testrôl és lélekrôl.
Játékosai mozdulataiban a gyermeki lét, az anyaság, a
ragaszkodás és az ellökés – késôbb számos alkalom-
mal visszatérô – motívumai, jegyei sorakoztak.
Csabait és mûhelyét hamarosan kitessékelte a stúdió-
színház, a Szkéné Színház igazgatója, Regôs János sie -
tett segítségükre: a Mûegyetem patinás alternatív szín-
házában a KompMánia (s utódegyüttese) 1997-tôl a
közelmúltig dolgozott, s szinte valamennyi bemutató-
ját itt tartotta. 

A KompMánia elsô szkénébeli bemutatójára az Ins -
piráción feltûnt, rövid mûvet alakították teljes estét be-
töltô alkotássá, mely a Mikor iszom a semmit, mikor a
csókját? címet kapta. Bartus Nikolett szerepét a Komp -
Mánia újdonsült tagja, Rácz Eszter vette át. A produk-
ciót a szorosan együttmûködô, zárt és önfenntartó,
egyszerre sokoldalú alkotógárdává érett kör tagjai je-
gyezték, szinte a legapróbb részletekig: a jelmez, a lát-
vány, a díszletterv és kivitelezés Csabai, Ladjánszki és
Károlyi nevéhez fûzôdött. Az 1998-ban bemutatott
Szomorú szimfónia négy tétele közül az elsô Csabai ko-
rábbi, Gyermekeim csókja címû, remek koreográfiája
volt. Ezt az ugyancsak általa jegyzett Verseny követte,
Károlyi Balázs és Szász Dániel emlékezetes elôadásá-
ban, a harmadik tétel Ladjánszki bemutatkozó koreog-
ráfiai munkája, a Torzó volt, melyben felsejlett a tán-
cos-koreográfus hamarosan teljes pompájában kibon-
takozó alkotói karaktere. A szürreálisan játékos,
szív szorító produkcióban a szerzô társa Rácz Eszter
volt, az estet pedig Csabai Visszhangja zárta, melyet
Ladjánszki, Károlyi és Szász táncolt. A KompMánia
mind barokkosabb irányvételét megelôzô, remekül le-
tisztult estet a zenehasználat, az igényes, rendhagyó
díszletek, a különleges érzékenységgel használt és ki-
bontakoztatott fizikalitás telitalálattá tette, táncuk jel-

legzetes, összetéveszthetetlen ízeit nagyszerû újdon-
ságként kóstolgatta hirtelen támadt törzsközönségük.
A meglehetôsen termékeny formáció következô s ta-
lán legsikeresebb alkotása a Romance lett, melynek elô -
bemutatójára 1999-ben került sor, ugyancsak az
Inspiráció keretében, a korai KompMánia-elôadásokra
igencsak jellemzô kacifántos címen: Romance – „nem
meggy a meggy, ha cseresznye, édes rózsám szeretsz-e?”
avagy kétségbeesve keresem idillt! A cím idôvel Romance-
szé (alcíme: Szextett egy felvonásban) szelídült. 

A KompMánia elôadásának húsba vágó korszerûsé-
ge már e rövid elôtanulmányból is sugárzott. Az év
ôszére kiteljesedô produkcióban az addig az ôsit, az ál-
talánost ábrázoló társulat letisztult, olykor egyenesen
minimalista világát felváltotta egy tarka, meglepeté-
sekkel teli, melynek alakjai mind merészebben tárták
fel elôttünk a karakterükben rejlô mélységeket. Csabai
figurái egyre megcsináltabbak, harsányabbak és plasz-
tikusabbak lettek. A revüs nyitánnyal induló, video-
klip-áradatot idézô, sodró produkció sorsok, helyzetek,
komplexusok, a „másmilyenség” kirakata, katalógusa
lett. Csabai voltaképp ekkorra gyûjtött össze elegendô
bátorságot, eszköztárat, feszültséget, hogy a maga
lé nye  gére térjen. A hazai kortárs táncból ekkor a sze-
xuális, a testi másság ábrázolása szinte teljesen hiány-
zott. A Romance kerekes székben tolt táncosa, „cross-
dressed”, vagyis egymásnak öltözött lányai és fiatal em -
berei, görcsösen, betegesen egymáshoz tapadó
partnerei, a negyvenötös tûsarkú cipôk, a széles, iz-
mos hátakon feszülô ezüstlamé dresszek, a szôrtelen,
harisnyakötôs férfilábszárak olykor émelyítô kavalkád-
ja egy diskurzust lett volna hivatott megnyitni – hogy
mindez végül monológ maradt, az már egy más lapra
tartozik. Az elôadásban, egzotikus szigetként, feltûnt
egy addig ismeretlen fiatalember, a tradicionális jávai
táncával önálló klip-egységként megjelenô Gergye
Krisztián…

A Romance képeinek hôsei meghitt, kényeztetô,
megrendítô és megtisztelô módon emelték színpa-
dukra, elénk, nézôk elé saját dilemmáikat. Eleinte ne-
héz volt eldönteni, a pergô, tarka, trendi (bár hol volt
még akkor e divatszó…) képsorok motívumai közül mi
a saját, a mélylélekbôl fakadó elem, s mi a póz, a dísz-
let, az effekt. Csabai és csapata lehengerlô képalkotó
képessége, érzéke a groteszk humor iránt, mely egy
pillanat alatt képes átcsapni a legjegesebb fájdalomba
és keserûségbe, teljes pompájában mutatkozott meg
ebben a nagyszabású elôadásban. E sodró, panoptiku-
mi világot 2000-ben egy csitult, vallomásos munka
követte, a Homo Non Est. (A kettô közt pedig egy ko-
produkció [Átjárók] Ágenssel, az experimentális éne-
kesnôvel.)

A Szkénében bemutatott, majd hamarosan a Tra -
fóba átvitt (terében, tartalmában túlzón megnagyobbí-
tott) elôadás színlapján egy kisfiú elnyújtott portréja
látható. Hogy személyazonosságát illetôen ne legye-
nek kétségeink, a fiúcska arcába egy vonalkód jellegû
számegyenes fut bele, dátumokkal. Az elsô dátum
1973, a táncos-koreográfus születési éve. 

A Homo Non Est elôadógárdájából Ladjánszki Márta
hiányzott, ám muzsikált benne Jávorka Ádám, a
táncos nô késôbbi állandó zeneszerzôje-játékostársa.
A Gyermekeim csókja világát, motívumait idézô, gazda-
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gon kiállított mû az anya-fia viszonyt, a két fél titkait,
konfliktusaiknak a jelenben való feloldhatatlanságát, a
múltba tett kölcsönös, keserves, nosztalgikus utazások
mibenlétét járta körül (érdekes, hogy az elôadásban
remeklô Gergye Krisztián nem sokkal késôbb, a
KompMániától önállósulva, elkészítette ugyanerre a
témára a maga variánsát, egyik fômûvét, a Barbara L-t). 

Csabai e munkájában minden addiginál érzéke-
nyebben és sebezhetôbben nyúlt az alternatív szexua-
litás témájához: nem pusztán a férfiszerelem képkoc-
káit emelte színpadára – a felnôtt fiát szoptató anya
képe az egyik legmerészebb, amelyet hazai színpadon
láthattunk. Az Ágens sokoldalú játékára, nagyszerû
énekére és drámai erejû jelenlétére építô alkotás fô-
szereplôje a nô, az ôsanya – a többek közt a Bibliára hi-
vatkozó mû (elôadóira – táncosok: Csabai Attila,
Gergye Krisztián, Károlyi Balázs; ének és játék: Ágens;
zenész: Jávorka Ádám; néma szereplô: Fürtös György
– támaszkodva) feloldhatatlannak tûnô ellentmondá-
sokról folytatott diskurzusokhoz tudott érvényesen
hozzászólni. Késôbbi trafóbeli változata azonban már
túlzsúfoltnak, nehézkesnek hatott. 

A korábban konkrét irodalmi alapoktól, valós törté-
netektôl tartózkodó társulat Gertrude Stein amerikai
írónô és élettársa-társalkodónôje, Alice B. Toklas alak-
ját idézte meg a Cyber Gésák ismét nagyszabású, látvá-
nyos, fekete-fehér, zsúfolt terében. Elôadásuknak
azonban sok köze nem volt a századelôtôl Párizs
mûvészeti életében jelentékeny szerepet játszó, ikoni-
kus Stein és a halk, csendes, hûséges Alice valódi tör-
ténetéhez. A kettôst látványos, keleti dresszben megje-
lenítô Csabai és Gergye egy önnön (fizikai és lelki)
pányváiba belegabalyodott, nyughatatlan, izgékonyan
keresô, egymásra utalt-testált emberpár létének szim-
bolikus képeit tárta elénk. Az elôadásban Rácz Eszter
és Szász Dániel mellett Zarnóczai Gizella, e lenyûgö-
zô kisugárzású, mindentudó táncos volt partnerük, ki
késôbb Gergye Krisztián több produkciójában játszott.
E munkával beköszöntött a KompMánia történetében
a manierizmus, majd a barokk, amit – ha maradunk a
mûvészettörténeti hasonlatoknál – sajnos nem köve-
tett klasszicista tisztulás.

A társulat 2001-ben jelentkezett Kék-vörös (rondeau)
címû elôadásával, melyben a két szín jelentéstartomá-
nyaira asszociálva halmozta a képeket – meglepôen in-
gadozó minôségben. A produkcióban ismét fellépett
Bartus Nikolett és Ladjánszki Márta, s Csabai egy mí-
vesen kidolgozott szerepre meghívta a hazai mozgás -
mûvészet nagy öregjét, Regôs Pált, generációk meste-
rét. E munkát egy évvel késôbb követte a Zöld (Mentis
error) és a Sárga (Adagietto). Utóbbiban utoljára lépett
fel együtt Csabai és Ladjánszki. 2002-ben Csabai a
Trafóban mutatta be /Verziók címû, rendkívül látvá-
nyos, nagyszabású koreográfiáját, melynek színpadán
egy hatalmas létszámúra bôvült (táncosokat, színésze-
ket egyaránt felvonultató) KompMániával találkozhat-
tunk. Az összefoglaló-önismétlô vízióban (melyben
Csabai mint egy diabolikus, mindenható lidérc, Ger gye
pedig az ô hû cerberusa képében bukkant fel) öltö zék,
divat, külcsín versus belbecs bôségesen áradó, szim -
bolikus, karikírozott képhalmazával találkozhattunk.

Az eredeti csapat e monumentális elôadást követôen
végképp szétesett. Csabai KompMánia-ex (illetve

Csabai Attila Társulata) néven vitte tovább együttesét,
s változó elôadógárdával állította színre újabb mûveit.
2002-ben, az Inspiráción mutatta be a Juhász Katával
közösen koreografált és elôadott Night&Dayt. A 2003-
as a balettirodalom egyik leghíresebb történetét dol -
goz  ta fel, népes szereplôgárdát alkalmazva. Ugyan -
ebben az évben jött létre a Toxic címû, brutális és a
pornográfiával kacérkodó, látványos, rémálomszerû,
riasztó produkció, ezt a Virginia Woolf Orlandójának
ihletésében létrehozott, gyengécske kettôs, a Miriam
Friedrichhel elôadott 2 in 1 – 1 in 2 címû munka követ-
te. 2004-ben Csabai társulatának színeiben Miriam
Friedrich mutatta be In between reality címû alkotását,
az estét Csabai Kanca címû nyúlfarknyi, ürességtôl
kongó szólója zárta. E megmozdulást 2005-ben a
CSAK címû, táncelôadásnak álcázott nosztalgiázó vi-
deovetítés és powerpoint-prezentáció követte – s a
gyász és értetlenség. 

Szabó Réka: út a mozdulattól a szóig

A KompMániával azonos évben, 1997-ben jelent
meg az Inspiráción Szabó Réka Szonáta címû koreog-
ráfiájával – e triót Kulcsár Enikôvel és Mészöly And -
reával közösen adta elô. Szabó Réka az Akrobatikus
Revütáncosképzô fedônevû intézményben többek közt
Berger Gyula, Jeszenszky Endre, Aszalós Károly, Árva
Eszter és Szöllössy Ágnes növendéke volt, késôbb a
legkülönbözôbb workshopokat, kurzusokat látogatta.
1994-ben Rui Horta beválogatta budapesti projektjé-
nek táncosi gárdájába. Rá egy évre Gál Eszterrel és Jo
Andresszel dolgozott, majd Gál Eszter, Berger Gyula
és Kulcsár Enikô alkotásaiban is táncolt. A Szonáta el-
nyerte az Inspiráció fôdíját, az elismerés lehetôséget
nyújtott alkotója számára, hogy a következô év prog-
ramjában bemutathassa Kontroll kontra címû elôadá-
sát, melynek szereplôi a koreográfuson kívül Gold
Bea, Hód Adrienn és László Mónika voltak – az alko-
tásnak hamarosan a táncfilm-verziója is megszületett.

1999-es szólója, a Lila hangyász teremtett alkalmat,
hogy alaposabban megismerkedhessünk a táncos-ko-
reográfus alkotói lényét meghatározó finom lírával és
bölcs humorral. Ez az álomszerû produkció jelentôs
önkihívás volt, és érzékenységével, személyességével
elemi hatást gyakorolt nézôjére. A viseltes plüss kaba-
lafigurát életre keltô, sejtelmes, egyszerre szürreális és
bizarr munka nyomán nem kevesen szerettünk bele
az ekkoriban még matematikus egyetemi tanárként is
tevékenykedô alkotó világába. A Lila hangyász Szabó
Réka számára nemzetközi elismerést is hozott: meg-
hívták többek közt a londoni Aerowaves fesztiválra is.

2001-ben született meg, Thomas Mann azonos cí mû,
utolsó regénye nyomán, A kiválasztott (legenda szûrt
fényben) címû elôadása – Szabó Réka, Berger Gyula,
Hargitai Ákos és Ladjánszki Márta közremûködésével.
A testvérszerelembôl fogant anyjának gyermeket nem-
zô, majd emiatt tizenhét esztendeig vezeklô pápa,
Gregorius bizarr történetében a fennkölt lírát, a moz-
dulatban rejlô, ôsi szépséget és a vaskos humort ele-
gyítette profetikus-parodisztikus stílusban, mely jel-
lemzô védjegye lett mûvészi munkájának. Az elôadás
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nagyban épített az élôben közremûködô zenészek
(Bálványos Judit, Jávorka Ádám, Varga Zsolt és Vincze
Zsuzsa) játékára, Hargitai remek, showmanes karak-
terére. Ugyanebben az évben készítette el Szabó Réka
és Ladjánszki Márta Miféle gyengédség címû kettôsét, a
barátság, az összetartozás egyedi szépségû duettjét.

2002-ben Szabó Réka valósággal robbantott Véletlen
címû „tudományos ismeretterjesztô táncjátékával”,
matematikusi és táncosi-koreográfusi énjének e nagy-
szerû színi keverékével. A meghívott nagy tekintélyû
szakemberek – az egymást elôadásonként váltó Mérô
László és Vancsó Ödön – élvezetes kommentáló sza-
vaival elegyített koreográfia a véletlen tudományos és
hétköznapi jelentését járta körül roppant szellemesen,
egyedi, jellegzetes, okos humorral, stílusérzékkel.
A Véletlenben már kialakulni látszott a kör, mely a kö-
zelmúltban társulattá forrt Szabó Réka körül (2006
nyarán a Tünet Együttes nevet vették fel). Az elôadás
alapgárdája (Csákvári Gyula, Jarovinszkij Vera, Ko pecz -
ny Kata, Ladjánszki Márta, Szász Dániel és a szerzô) a
hosszú széria során megváltozott, vendégként fellépett
benne Réti Anna, Szabó Csongor, Vati Tamás és
Zarnóczai Gizella. Kiváló zenéjét a csapattal a Karcban

is együttmûkö-
dô, számtalan
további kortárs
táncprodukció-
hoz is kompo-
náló Márkos Al -
bert jegyezte.

Lomtalanítás
címû munkájával Szabó Réka további mûfajt illesztett
izgalmas elegyébe: e munkának nemcsak koreográfiá-
ját, de (Petri Lukács Ádámmal közösen) szövegét is
maga hozta létre. Következô alkotása, a 2004-ben szü-
letett Karc együttese viselte elôször a Szabó Réka D. C.
– vagyis Dance Company – nevet, mégpedig többé-ke-
vésbé a végleges, ma is aktuális összetételben. A szó, a
prózai színjáték eszköztára felé újszerû frissességgel
nyúló koreográfus formációjában ekkor tûntek fel füg-
getlen színészek, Gôz István és Kövesdi László szemé-
lyében (velük Hudi László rendezésében, A kárhozat
kertjében dolgozott együtt). A Karc bizarr kollázsként
emelte színpadára a körülvevô világ tükörcserepeit –
szövegét, jeleneteit a rendezô és a szereplôk mûhely-
munkában, közösen írták. 2005-ben született a Lázár

32. Esti mise 
33. Arborétum 
34. Gaspard de la Nuit 
35. Véletlen 
36. A csodálatos mandarin 
37. Medusa Piercing 
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Ervin írásait, felnôttmeséit feldolgozó, Buddha szomo-
rú címû, a beszédet minden eddiginél dominánsab-
ban használó elôadás. Színpadán egy kiforrott stílus-
ban dolgozó, nagyszerû, kreatív, két új arccal (Dózsa
Ákos és Zambrzycki Ádám) gazdagodó csapat precíz,
sokoldalú játékában gyönyörködhettünk. 

Zambrzycki Szabó Rékával egy idôben, az 1997-es
Inspiráción mutatkozott be Exit címû koreográfiájával
(rajta kívül Sárkány Zsolt és Rózsavölgyi Zsuzsa köz-
remûködésével). Az ekkor mindössze tizennyolc éves
táncos-koreográfus a továbbiakban az OFF és a Dream
Team elôadásaiban szerepelt, s 1999-ben csatlakozott
Frenák Pál Társulatához, melynek új korszakát beve-
zetô munkájában, az Out of the Cage címû koreográfi-
ában debütált. 2005-ben Z. Adam mûvésznév alatt
mutatta be Continuum I. és II. címû koreográfiáit.

Kapuk a klasszikusra – Trafó-nyitány

Az Inspirációk történetében az 1999-es év arról ne-
vezetes, hogy ekkor nem kevesebb, mint három alka-
lommal jelentkezett a fesztivál, méghozzá mindhá-
romszor az újonnan megnyílott Trafó színpadán. A má -
sodik évben üdvözölhettük Fejes Ádámot, aki az OFF
Társulat számára készítette el Kérész címû alkotását,
melyben a szerzôn kívül Bakó Tamás, Garai Júlia, Hód
Adrienn és Lex Alexandra lépett színre. Az 1999/3-as
Inspiráción Fejes két darabbal nevezett, a They don’t
care címû kettôsével, melyet a cseh Vladislava Malával
mutatott be, Insomnia címû szólóalkotását pedig
Kra usz Alíz táncolta. Fejes Ádám, aki Pécsett, majd a
Rot terdami Táncakadémián végezte tanulmányait,
Hol lan diában és Csehországban koreografált, 2002 és
2003 közt a Miskolci Nemzeti Színház tánctagozatát
vezette. Budapesten több alkotását láthattuk (többek
közt: Images, Images 2001, Bach, hegedû, tánc, Boxed in,
Femina). A MU Terminál elnevezésû ifjúsági „tantár-
sulatot” Juhász Katával közösen hozta létre.  

Ugyancsak 1999-ben jelentkezett az Inspiráción két
fiatal alkotó-elôadómûvész a Magyar Állami Opera -
ház ból. Lukács András a Magyar Táncmûvészeti Fôis -
kola elvégzése, majd angliai gyakorlóéve után az Ope -
rához, onnan pedig William Forsythe világhírû frank-
furti társulatához szerzôdött, utóbb pedig a Lyoni
Balett tagja lett. 2004-tôl a Magyar Nemzeti Balett,
majd a Wiener Staatsoper szólistája. Lukács a klasszi-

kus balettirodalom nagy szerepei mellett kortárs tár-
sulatok alkotásaiban is fellépett itthon és külföldön.
Elsô önálló alkotását (Connection) 1997-ben hozta lét-
re, máig mintegy fél tucat koreográfiát készített (2005-
ben a kiváló Örvényt Philipp Glass zenéjére, Bacskai
Ildikóval és Bajári Leventével). Az Inspiráción az An
eye for optical theory címû mûvét Kun Attilával táncol-
ta. Az ugyancsak az Operaházból érkezô mûvész ezen
az estén a Trafóban önmaga elôadta, Kívül címû szó-
lóalkotásával mutatkozott be, mellyel elnyerte az Ins -
piráció fôdíját.

Kun Attila Lukácshoz képest merészebb, merede-
kebb utat járt be a klasszikus mainstreamtól távolodva,
hiszen nem pusztán átlépett a kortárs tánc területére,
hanem szinte végérvényesen szakított elôéletével.
A Ma gyar Táncmûvészeti Fôiskolán végzett, tanulmá-
nyait a szentpétervári Vaganova Intézetben és a North
Carolina School of Artsban teljesítette ki. 1993-tól a rö-
vid életû Budapest Balett, 1994-tôl az Operabalett tán-
cosa, majd címzetes szólistája (2000-ig). A klasszikus
repertoárdarabok vezetô szerepeinek megformálása
mellett kortárs alkotók munkáiban (így Ladányi And -
rea és Juronics Tamás alkotásaiban) is rendszeresen
szerepelt, s 1998-tôl önállóan koreografált (elsô darab-
jait – Titkom te legyél, Vendég – a Magyar Állami Opera -
ház Balettstúdiója estjein mutatta be). A neoklasszi-
kusból villámgyorsan jutott el az Inspiráció szellemi -
sé géig és eszményeiig. Kun 2001 és 2003 közt a
kon tinens egyik vezetô társulatában, a mérföldkônek
számító modern koreográfiákat befogadó-bemutató
Rambert Balletben táncolt – az itt eltöltött idôszak s ta-
lálkozásai egyes kortárs remekmûvekkel maradandó
hatást gyakoroltak munkásságára. 

Kun Attila 2003-ban települt haza, s komoly terveit
dinamikus tempóban kezdte el valóra váltani. Haza -
térése után néhány hónappal megalakította projekt-
rendszerben (a magyarországi gyakorlattal összeha-
sonlítva újszerûen) mûködô csapatát, a PR-evolution
Dance Companyt. 

A formációnak a Trafóban tartott, bemutatkozó est-
jén a 7 címû Kun Attila-koreográfia és Venekei Mari -
anna (a MÁO címzetes magántáncosa, koreográfus)
II. fejezet címû produkciója mellett a fiatalon elhunyt
brit koreográfus, Jeremy James Gaps, Lapse and Relap se
címû, a PR-evolution számára stílusában, felfogásá-
ban mintegy útkijelölô alkotása került színre, melyet

3. 4.
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a Rambert Ballet egy szólistája és balettmestere taní-
tott be a magyar táncosoknak. A bemutatkozó esten
Garai Júlia, Kopeczny Kata, Kovács Dóra, Pálmaffy
Barbara, Tonhauser Tünde, Réti Anna és Szabó
Csongor lépett a Trafó színpadára. Venekei Marianna
alkotásában a szerzô mellett a MÁO és a Pécsi Balett
mûvészei (Rujsz Edit, Cserta József, Pataki Szabolcs,
Gáspár Orsolya és Liebich Roland) táncoltak. A két
magyar produkció fényterveit Kovács Gerzson Péter
jegyezte. A PR-evolution estjei (semleges címük a tár-
sulat nevét s az adott estet jelzô római számot tartal-
mazza) rendszeresen láthatók: programjukban a cso-
port vezetôje s mások friss vagy közelmúltban szüle-
tett munkái láthatók. Kun Attila saját estjeikre készült
munkái (Fetish – 2004, Search for Better – 2005) mel-
lett más, hazai kôszínházi tánctársulatok számára –
Pécsi Balett (itt Kun Attila rövid ideig a mûvészeti ve-
zetôi tisztet is betöltötte), Gyôri Balett – is alkot.
Mûveivel a Magyar Nemzeti Balett Fiatal Koreog rá -
fusok Stúdiója estjein is rendszeresen találkozhatunk.
2006-ban, A csodálatos mandarinban az Operaház
(Sa h ra Maira, Liebich Roland, Szirb György) táncosai-
val és kortárs mûvészekkel (Angelus Iván, Molnár
Csaba, Katonka Zoltán) dolgozott együtt.

Saját úton – Ladjánszki Márta

A 2000-es egyetlen Inspiráció-est minden fellépôje
egy jelentôs pálya esô lépéseit tette meg itt. A program
elôadásait jegyzô Ladjánszki Márta, Fehér Ferenc, Du da
Éva és a Medence Csoport egymástól igen eltérô irány-
ba tartva, de markáns módon jelen van a hazai kortárs
tánc világában. 

A P. Ács Valéria, illetve Zákány Magdolna magán-
táncstúdiójából indult Ladjánszki Márta az I. Szóló
Tánc Fesztiválon, 1999-ben mutatta be Egy címû ko-
reográfiáját, mellyel elnyerte a Mûhely Alapítvány díját
s a lehetôséget az Inspiráción történô bemutatkozásra.
A Csabai Attilával együtt alapított s vezetett Komp Má -
nia mûvészeként, a társulat Szomorú szimfónia címû
elôadásában debütáló Ladjánszki még a csapat tagja-
ként kezdett el önálló táncmûveket létrehozni. Az
Inspiráción 2000-ben bemutatott Kettô címû, Rácz
Eszterrel elôadott „majdnem szóló” alkotása eredetisé-
gével, rejtelmes indulataival, lebilincselô ôszinteségé-
vel hatott. Ebben Ladjánszki egyfajta androgün idol.
Emlékezetes jelenetében a mozdulatlan álló táncosnô
csupasz melleit mind sebesebben fel-le mozgatva meg -
döbbentô optikai csalódásként egyszerre férfimellkas-
sal állt elôttünk, mozdulataival eltüntetve testérôl a nôi
nemi jegyet. E meghökkentô, torokszorító és groteszk
jelenet – a remek alkotás csúcspontja –, az antik szo-
bor pózában látható alak egyfajta vizuális és eszmei
védjegyévé vált Ladjánszki Mártának. A testet, a korpusz
metamorfózisát, átalakulásának jegyeit, következmé-
nyeit rendkívül izgalmas, célratörô és bátor munkái-
ban vizsgáló táncos-koreográfus intim alkotásaival
rendkívül gyorsan kivívta magának a közfigyelmet. 

Az egót, a fizikumot lázadó szellemmel felmérô, ka-
landra hívó Ladjánszki távozása a mindinkább a fel-
színen mozgó KompMánia kötelékébôl törvénysze -
rûvé, elkerülhetetlenné vált. Az ô kíméletlen, mégis
különös gyöngédséggel átitatott munkáinak mélysége,

a bennük megtapasztalható valódi feltárulkozás össze-
egyeztethetetlenné vált a társulat mind barokkosabb
produkcióinak világával. A két, egyformán a saját ne -
mi szerepeit keresô, újra és újra pozicionáló táncos
útja törvényszerûen vált szét. Ladjánszki 2001-ben át-
igazolt az L1 Berger Gyula, Gál Eszter, Hargitai Ákos,
Mészöly Andrea, Michaela Pein és Szabó Réka nevével
fémjelzett csoportjához. A táncos-koreográfus eleinte
magányos, majd óvatosan társassá váló munkái, ezek
az önnön természetébe, sorsába tett utazások mintha
saját, folyamatosan változó-alakuló, erôsödô testének,
sugárzásának, éntudatának naplójegyzetei lennének.
Ladjánszki rendhagyó ôszinteséggel, feltárulkozással
létrehozott alkotásai alkalmasint lényének animális,
szédítô mélységébe engednek bepillantást. A felnôtt és
a gyerek ember fantáziavilágának forrongó, megdöb-
bentô elegyedése, a szexus, az énkép, komplexusok és
gyôzelmek, ingadozás és gyémántkeménység képei
jellemzik 2000–2001-ben a „tánc-koncertnek” neve-
zett Idomtalan sellô és a Ketrec címû (a Bálványos tár-
sulat zenészeivel, köztük az állandó alkotótárssá váló
Jávorka Ádámmal készített) szólómunkáiban kiteljesedô
alkotásait. Ladjánszki tánckompozícióit jegyzetekkel
kíséri, melyekkel tovább árnyalja e zsigeri világ képeit. 

Terpeszkedô combok, Majdnem 3 és Pont 3 címû,
2001–2002-es koreográfiái az ember szexuális lényét,
a társulás vágyának mozgatórugóit, az egyedül- és
együttlét, az egymásrautaltság, szövetség természetét
vizsgálták társával-alkotótársával, a nagy szakmai múlt -
tal rendelkezô, megújuló Berger Gyulával. Sok állo -
másos, közös történetük jelentôs mûvek sorozatával
gyümölcsözött a színpadon.

Ladjánszki elôadóként mások munkájában is részt
vett. Elôször Berger Gyula három koreográfiájában
(Pompeii Capriccio, Mediterráneum, Vattacukor – s ez
utóbbi 2003-as felújítása, a Habcsók és más) lépett fel,
majd Juhász Kata Kaméliákjában, 2001-ben Seregi
Viktória Mayfly címû alkotásában, illetve a Civil Ne -
gyed Juhász Anikó rendezte Graffiti Orpheuszában és
Je t’aime-jében dolgozott – elôbbiben Fehér Ferenc és
Porkoláb Antal, utóbbiban Gold Bea és Fehér Ferenc
partnereként. Ugyancsak 2001-ben Csabai Attilával és
Sáfár Kovács Zsolt színmûvésszel játszott Tana-
Kovács Ágnes Repülési kísérlet címû, Bodor Erzsébet
rendezte elôadásában. Szabó Rékával is számos alka-
lommal dolgozott, többek közt a Miféle gyengédség?,
A kiválasztott és a Véletlen elôadójaként. Az általa ki-
választott alkotóktól saját testére kért és kapott koreog-
ráfiai mûveket szerkesztette önálló estbe a T-estem
címû programban (Berger Gyula [Baubo], Hudi László
[Asszonymadár – késôbb, Menyasszony címen egész es-
téssé szerkesztett alkotás] és az amerikai Joe Alegado
[Aporia]). 

2003-ban készült el A csodálatos mandarin mítoszá-
ra reflektáló koreográfiája, a Pallos, melyben Berger
Gyu la volt partnere. A szenvedélyes alkotáshoz Jávor -
ka Ádám komponált lenyûgözô szépségû zenét. A tán-
cospár ezúttal a honi táncirodalom talán legkiemelke-
dôbb, klasszikus történetében értelmezte újra önma-
gát – jelentôs sikerrel. 

Ladjánszki Márta édesanyja, az anyaság elôtt tisztelgô
szólóját, az a mi madrét mutatta be 2004-ben. A 2003-
ban létrehozott Szukát (melyben Jarovinszkij Vera,
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Szabó Réka és Szmrecsányi Ildikó volt partnere),
2005-ben követte a tánc terével, az osztott nézôi figye-
lemmel izgalmasan kísérletezô Ladies First! (Hölgy -
válasz) címû produkció, melynek elsô, trafóbeli bemu-
tatóján Blaskó Bori, Hód Adrienn, Jarovinszkij Vera és
Kántor Kata lépett fel a görnyedt öregasszony képében,
bizarr játékmesterként megjelenô Ladjánszki oldalán.

A mozgástervezô és az utcatáncos – 

Civil Negyed

Az I. Szóló Tánc Fesztivál fellépôjeként tûnt fel
Fehér Ferenc is, ki a Civil Negyed mûvészeként mu-
tatkozott be Kígyók völgye címû munkájával (társalkotó:
Juhász Anikó). A 2000-es Inspiráción nagy sikerû,
emblematikus szólóját, az Avondót, ezt az animális szép -
ségû, letisztult, vonzó álomjátékot adta elô. A 2004 óta
Finita la Commedia néven mûködô együttest Juhász
Anikó színházi mozgástervezô alapította meg 1993-
ban, Berzsenyi Krisztina jelmez- és Ágh Márton dísz-
lettervezôkkel, kik elôadóként vettek részt az elôz-
mény-társulat egyetlen bemutatójában, a Szín és más
címû mozgásszínházi alkotásban. Ez a felállás hama-
rosan megszûnt, s a Civil Negyed négy évig nem is
hallatott magáról. 

Juhász 1997 végén találkozott Fehér Ferenccel, aki
egzotikus, utcatáncosi elôélettel lépett be a kortárs vi-
lágába. Az alkotópár kézmûvesremekekként készülô
munkái mélységes megélésrôl, aprólékos, elemzô hoz-
záállásról tanúskodtak. A szinte a semmibôl felbuk-
kant társulat 2000-es, Varázskör címû munkájában
Fe hér Ferenc szcenikusként is bemutatkozott. A Ju hász
rendezte misztikus, hasonlíthatatlan szellemû pro-
dukcióban Fehér Ferenc mellett Porkoláb Antal szí-
nész és a BUTI fiatal növendéke, Bodnár Ágnes lépett
színre. Ha a Civil Negyed soha többé nem hallatott vol-
na magáról, ezzel a munkával alanyi jogon nyer helyet
mezônye legfontosabb mûhelyei közt.

A Tóth Ágnes Veronika által találóan „vadzseniként”
jellemzett Fehér ösztönös, hiperkommunikatív figurá-
ja, szikár és szokatlan testi ábécéje, a mai magyar tánc-
ban meglepô utcatáncosi hozománya, illetve Juhász
Anikó gazdag tapasztalatai, színházi jártassága egy-
aránt e különös, állhatatos formáció sikeres indulásá-
nak zálogai voltak. A Civil Negyed 2001-ben kezdett
vendégeket hívni elôadásaiba: a Graffiti Orpheuszba
Ladjánszki Mártát, illetve a Je t’aime-be Ladjánszkit és
Gold Beát. A táncnemeket izgalmas kollázzsá formáló,
feszültséggel teli munkák egy hasonlíthatatlan atmo sz -
férájú mûvészi gondolatkörbe adtak betekintést. Az
elôb bi szenvedélye, utóbbi álomszerû, színpompás-
nyomasztó világa elemi erôvel ragadta magával közön-
ségét. Fehér Ferenc is ekkor jelentkezett még egy ön-
álló koreográfiájával, a Wert király címû,  saját önélet-
rajzi írásai alapján készült egész estés szólóval, melyet
gyermeki és férfi-énjének viharos keveredése, bizarr
játékosság, a térrel való szokatlan, merész bánásmód
jellemzett.

2002-ben a társulat a Kaspar címû elôadással (Fe -
hér Ferenc mellett Duda Évával, Bodnár Ágnessel és
Fóti Zsófival), valamint az E. A. Poe azonos címû no-
vellája alapján alkotott Fekete Macska címû produkció-

val jelentkezett, melyben a Budapesten élô brit
színmûvész, Matt Devere volt Fehér és Duda partnere.
Mindkét alkotást Juhász Anikó rendezte. 2004-ben a
társulat felvette a Finita la Commedia, Juhász Anikó
pedig az O. Caruso nevet. Ebben az évben mutatták be
a The Corporation mûvészcsoporttal együttmûködve
Medusa Piercing címû elôadásukat, Fehér frenetikus,
O. Caruso rendezte szólóját. A meztelen, feketére fes-
tett táncos a padlóra vetített, monumentális film-szô-
nyegen, lüktetô-pulzáló mozgókép-talajon, eleven kal-
ligrafikus jelként mutatta be a rendkívüli koreográfiát,
meggyôzô energiával töltve be a hatalmas teret. Ezt egy
hasonló felfogásban született, a hitet és a bûnt, a leg-
felsôbb lény és az ember, az isteni és az ördögi viszo-
nyát körüljáró, videót és táncot mesterien elegyítô,
egyetlen alkalommal játszott ugyancsak szólóalkotás,
az Anno Domini követte. 

2005 áprilisában a Finita Gergye Krisztiánt és
Ágenst hívta vendégül Maldoror énekei címû elôadásá-
ba, melyben Szenteleki Dóra sokkoló videofilmje volt
látható, a látványt a KompMánia egykori tagja, Károlyi
Balázs tervezte. E munkában a magyar kortárs tánc két
különös, démoni-koboldszerû alakja találkozott egy-
mással s a mozgásjátékosként is igen izgalmas
(Gergyével egy évtizede rendszeresen dolgozó) Ágens-
sel, kinek énekhangja természetesen alapjaiban hatá-
rozta meg a produkció atmoszféráját. A mára Európa-
szerte ismert, sokat utazó, keresett társulat az év végén
mutatta be a Trafóban Emberkönyv címû elôadását,
melynek egyetlen szereplôje Fehér Ferenc. 2006 tava-
szán ugyancsak egy szóló, Fehér és Caruso közös
munkája, a Message került ki mûhelyükbôl. 

Egyszerre bukkanók: 

Duda Éva, Gergye Krisztián

Duda Éva a Szegedi Jazz-tánc és Balett Stúdióban,
majd a Budapest Tánciskolában, késôbb pedig a
Táncmûvészeti Fôiskola koreográfus szakán folytatta
tanulmányait. Az Inspiráción bemutatott A lift címû
munkáját a Káin és Ábel, illetve In Between címû kore-
ográfiái elôzték meg. Az urbánus összezártság kivál-
totta neurózis képeit felvonultató produkcióban Fosztó
András, Máthé Gabriella, Mészáros Zizi, Szentirmai
Zsolt, Valler Viktor és Vatai Viktória lépett fel. A tán-
cos-koreográfus következô, 2001-es munkáját, A vacso -
rát a rövid életû Strike együttessel hozta létre, melyben
egy megelevenedô vacsoraasztal s a szereplôk feltáru-
ló múltjának váratlan képeivel szolgált. A produkció-
ban az elôbbieken kívül Bonczos Andrea, Király Attila,
Hámor József, Sárkány Zsolt és a szerzô is táncolt.
Ugyanebben az évben hozta létre, szintén a Strike tán-
cosaival, a Magunkra várva címû koreográfiát, majd
2002-ben az XY-t. 

Bolyongó címû, Saint-Exupéry A kis hercegét feldolgo-
zó, nagyszabású alkotását a Merlin Színház mutatta
be, egy akkoriban feltûnt, kiváló képességû fiatal tánc -
mûvész, a Pataky Klári koreográfiáiban késôbb rend-
szeresen fellépô Szabó Csongor mellett Mészáros
Zizi, Hámor József, Fosztó András, Gresó Nikolett,
Kulcsár Enikô és Rakotomalala Myriam közremûkö-
désével. 2004-ben Duda Éva a Húsba tépve címû kore-
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ográfiával jelentkezett, a kettôsben Szász Dániel volt
partnere. A Fôvárosi Operettszínházban évek óta dol-
gozó, e minôségében komoly elismerést szerzett Duda
harmonikusan éli meg s profitál pályája kettôsségébôl.
2005 januárjában ott szervezte meg az Egy hét a tánc
jegyében címû minifesztivált, melynek keretében be-
mutatót is tartott (Púder), az elôadásokon kívül pedig
kurzusok sora várta az érdeklôdôket. 

Gergye Krisztián 2001-ben jelent meg elôször az
Inspiráción, egy mezônyben Bata Ritával – vele több-
ször léptek fel a következôkben egymás koreográfiá-
iban. Az E. Sch. Eroto címû izgalmas, Egon Schiele vi-
lága ihlette szóló nyomán sokan figyeltek fel Gergye
személyére, akinek táncosi pályája jávai tradicionális
tánctanulmányokkal indult. Budapesten – a konti-
nensnyi országból érkezett mester tanítványaként –
sajátította el az alapokat, majd ösztöndíjjal Indo né -
ziában tanult. 1999. ôszi hazatérte után alig másfél
hónappal már a KompMánia Romance címû elôadásá-
ban táncolt. Rejtelmes, kevesek által ismert alakja re-
velatív hatást keltett. A nagyszerû, ezerszer idegen, eg-
zotikus szépségû – e munkában még kevéssé bolyga-
tott, stilizált – hagyományos jávai mozgásanyag, az
autentikus táncosi megjelenés látomásként hatott a
kortárs együttes színpadán. Gergye már az elsô pilla-
natoktól dolgozni kezdett egy általa „kortárs jávai tánc-
ként” meghatározott stíluson. Az ôsi mûvészet éteri,
sokszorosan kódolt, bonyolult rendszert alkotó jegyeit
megkísérelte új elemekkel feltölteni, mai, nyugati
energiákkal, tartalmakkal gazdagítani és viszont. Érle-
lôdô stílusáról és személyiségérôl a KompMánia elô-
adásaiban szerezhettünk benyomást. A Homo non est
(2000) s a Kék-vörös (2001) után Csabai Attilával közö-
sen játszotta el a Cyber Gésák címszerepét, ezt követô-
en a Zöld-sárga, majd a /Verziók címû elôadásokban
táncolt. Zsigeri, démoni, rejtelmes, calibani alakja a
társulat emblematikus jegyévé vált. Gergye és Csabai
együttmûködése azonban csak hajszálnyival élte túl
Csabai és Ladjánszki Márta közös történetét. 

Gergye a KompMánia kötelékében voltaképp Ágens
és a társulat Átjárók címû estjén dolgozott elôször. Az
énekesnôt és a táncos-koreográfust e munka óta köti
össze igen szoros alkotói kötelék, melynek következô
gyümölcse az Átjárók pandan-darabja, a Korájtá volt
(2002-ben), majd ezt követte – ugyancsak 2002-ben –
a Tenebrae, Ágens és Gergye közös alkotása, rá egy
évre pedig a Purcell piknolepszia, Ágens rendezése.

Megfigyelhetô jelenség, hogy egy-egy fiatal tehetség
egy meghatározott évben a maximumra pörög, sze-
rencsés esetben termékeny sodrásba kerülve, rendkí-
vüli módon terhelve önmagát. Gergye Krisztián szá-
mára errôl szólt 2002. Ugyanebben az évben, Csabai
elôadásai mellett, táncolt a Dream Team (Erósz Tha na -
tosz), Bata Rita (Állat-Vérem-Fém) és Frenák Pál
(KáOsz, Lakoma) koreográfiáiban, illetve létrehozott
egy alkotást is (A halál és a lányka), valamint társalko-
tóként a Kontrapunktum címû tánckoncertben dolgo-
zott. E sûrû program nyomán az új táncos-koreográfus
széles szakmai körben ismertté vált. A fiatal magyar
kortárs tánc pénztelenség sújtotta világában hatalmas
szerepe van a barternek. Ez annyit jelent, hogy egy-egy
készülô produkcióba kereszt-rendszerben, szívesség-
bôl, ingyen vagy fillérekért mennek el dolgozni a mû -

vészek. Gergye Krisztián mind nagyszabásúbb alkotá-
sainak „logisztikai” hátterében e gyakorlat áll. Nem -
zedéke egyik legmozgékonyabb alakjaként számtalan
együttes-mûhely-alkotó munkájában vett már részt.
Közösségszervezô ereje, ambíciója vitathatatlan, s ô
merészen, széles látókörrel válogat. Egy-egy alkotásá-
nak színlapját ilyen szempontból is élmény kézbe ven-
ni: alkotó-elôadó társainak üdítô sokfélesége szem-
betûnik. Kortárs és klasszikus iskolázottságú tánco-
sok, alternatív és kôszínházi színészek, képzô- és
iparmûvészek sora gyülekezett Gergye körül – organi-
kusan létrejött egy igazi mûhely. Ô pedig tehetséggel
mutatta be e nagy értékû közösséget a publikumnak.

Gergye Krisztián alkotói felnôttkorának elsô kiemel-
kedô alkotása a 2003-ban keletkezett, önéletrajzi ala -
po kon nyugvó Barbara L, ez a meglepô és tiszteletre
méltó ambíciókkal létrehozott produkció. E koreográ-
fia egyfajta forráskutatás, eredetvizsgálat: kockázatos
utazás a jelent is alapvetôen meghatározó múltba.
A külsôségekre sokat adó, díszes, olykor túldíszített
munkákkal jelentkezô Gergye a Barbara L-ben egy, a
személyiséget magasba emelô, puritán, szó szerint is
fekete-fehér (de inkább: fekete) rendszert hozott létre.
Az elôadás címszerepére a nagyszerû Zarnóczai Gi -
zellát kérte fel, aki elementáris erejû játékkal keltette
életre a darab fôhôsét, a rém-anyát, az ôshisztérikát.
Untermanni szerepkörben Négyesi Móni és Rácz
Eszter jeleskedett, megindító alázattal. 

2004-ben Gergye Krisztián nagy formátumú, harsá-
nyan társadalomkritikus alkotását, a Kínost vitte szín-
padra. A tizenhárom szereplôs munkát a MU izgalma-
san megbolygatott-megmozgatott terében mutatták be
Duda Éva, Gresó Nikoletta, Kolozsi Viktória, Kulcsár
Vajda Enikô, Miriam Friedrich, Négyesi Móni, Szenczi
Fruzsina, Varjú Lívia, a koreográfus, Szász Dániel,
Zambrzycki Ádám, illetve Ágens és Tárnok Ma rianna
elôadásában. E nagyszabású vállalkozás sajátos indula-
ta, összecsiszolatlansága, darabossága, harci kedve, a
benne lakozó keserû gúny sajátos összhangzattá állt
össze. Az éneket, zenét, szót tehetséggel elegyítô mun-
kában az érô, tömeget mozgatni képes alkotó mutatta
meg oroszlánkörmeit. Ugyanebben az évben készült el
a B. Sch Szólók – félrevezetô címû – produkció, melyben
prózai szereplôként Ágens, Mol nár Erika és Tárnok
Marianna lépett fel a szerzô oldalán. A teret rendhagyó
módon használó, túlnyújtottságában is számos erede-
ti, izgalmas pillanatot felmutató darab Hieronymus
Bosch A gyönyörök kertje címû triptichonja és Sztra -
vinszkij Tavaszi áldozata bûvöletében jött létre. 

2005 ôszén a MU portré elnevezésû, azóta nem foly-
tatódó program keretében mutatkozott be Gergye
Krisztián és közössége-köre-mûhelye, a GK Imper so -
nators (Not just dance company). A grandiózus ese-
mény hét napján egy adott koreográfiai vázra újra- és
újraszerkesztett produkció került színpadra, népes
elô adógárda tolmácsolásában, számos más program-
mal körítve. 

Utószó – elôhang?

A mai magyar kortárs tánc a roppant nehézségek el-
lenére is forrongó-fejlôdô világáról pontos és aktuális
állóképet igen nehéz adni. Az Inspiráció-estek 2005-
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iért csak a rendezôknek szabad megváltoztat-
niuk a játékszabályokat? A nézônek el kell fo-

gadnia azt, hogy lepusztult kórházi folyosókon vándo-
rolva vagy szûk ágytálmosó helyiségekben kuporogva
kell végignéznie a szünet nélküli négyórás elôadást,
nyilván azért, hogy a miliôbe bevonva érezze magát.
De nem avatkozhat be a történésekbe, meg sem nyik-
kanhat, legfeljebb ha kérdezik. Lehet, hogy a modern
színház konformizmusra nevel, és a gyávaságot akarja
erôsíteni? Mindegyik színházcsináló azt csinál a nézô-
vel, amit akar, de egyetlen nézô sem befolyásolhatja a
folyamatot. Pusztán azért nem, mert ô csak nézô. Ez
diszkrimináció.

E gondolatok akkor fogalmazódtak meg bennem,
amikor Rába Roland a Budavári Sziklakórházban tô-
lem húszcentire vízbe fojtotta Csákányi Esztert. Rába
ugyanott A Nibelung-lakópark elôadásának végén a ci-
pôm peremén hunyt el, nem mertem megmozdítani a
lábamat, nehogy megzavarjam, miközben mûvészi
végpózát tartja. Amikor véletlenül hozzám ért, rögtön
elfelejtettem, hogy Hagent játszik.

A publikum testközelbe csábítása azt az illúziót pró-
bálja felkelteni, hogy a nézô személyében részese a da-
rabban játszódó történéseknek. Ehhez egyebek mellett
az is kell, hogy az elôadás jó hosszú legyen. Csak né-
hány óra elteltével fárad el ugyanis az ember annyira,
hogy sokszor percekre elveszti az önkontrollját, és azt

hiszi, ismerôsök társaságában van. Ha ez nem követ-
kezik be néhányszor, akkor csak arra jó a húszcentis
távolság, hogy a nézô azon élvezkedjen, milyen közel
került az ismert színészekhez. Mundruczó Kornél
rendezô célja nyilván nem ez volt. Valószínûleg a nagy
mítoszokat feldolgozó színház emberközeliségét akar-
ta hangsúlyozni, vagy csak egyszerûen Artaud-követô.
A könyörtelen színház ideológusa írja: „Hogy minden
oldalról megragadhassuk a nézô belsô érzékenységét,
olyan elôadásra gondolunk, amely nem választja két
zárt világra a színházat – a színpad és a nézôk világá-
ra –, hanem az egész nézôteret elárasztja vizuális és
hanghatásaival.”1 A Nibelung-lakóparkban lényegében
ez történik, azzal a nem csekély különbséggel, hogy a
sziklakórházi elôadáson nézôtér sincs, és nemcsak
hatások áradnak, hanem maguk a színészek is befér-
kôznek a közönség soraiba. Ugyanebben a tanulmá nyá -
ban írja Artaud, hogy „a megfelelô színházi körülmé-
nyek között elôadott bûncselekmény össze hason -
líthatat la nul felkavaróbb élmény, mintha ugyanazt a
bûncselekményt az életben hajtanák végre”.2 Ezt vál-
toztatás nélkül le lehetne írni A Nibelung-lakóparkról
szóló kritikában is, de nem biztos, hogy igaznak bizo-

tôl észlelhetô erôteljes ritkítása nyomán átalakult-
gyengült egy konszenzusos fórum, ám helyette szá-
mos más kezdeményezés, többek közt a Mûhely
Alapítvány által életre hívott esemény ad lehetôséget a
megmutatkozni akaró fiatalok számára. Némelyik
már évek óta párhuzamosan futott az estekkel. A Szóló
és a Duó Tánc Fesztivál, melyet az Orkesztika Ala -
pítványt vezetô Pálosi István és Fenyves Márk kemény
munkával fejlesztett immár nemzetközi fórummá,
napjainkra jelentékeny, egyre egységesebb, magasabb
színvonalú annuálévá nôtte ki magát. A RED (Rövid
Esti Darabok), a Pólusok, a Duplex-estek sorozatai, a
Passzázs a Trafóban és MU Színházban nem számíta-
nak klasszikus értelemben vett megmérettetésnek, ám
bizonyos fokig folytatják az Inspiráció hagyományait.
A Nemzeti Táncszínház Refektóriuma is jelentékeny
alternatívát nyújt a fiatal alkotók számára. Ugyancsak
fórumot jelent a Gyôri Táncfesztivál, a veszprémi Tánc
Fesztiválja, a Sziget Fesztivál tánc- és színházi helyszí-

ne, továbbá számos, kevésbé bejáratott, ám befogadni
hajlandó és alkalmas játszóhely is. 

Az Inspirációk tizenegy éves története – rendezôelv-
ként is – lezárulni látszik, s beszélhetünk már egy
poszt-inspirációs generációról, melynek már nem állt
módjában „elcsípni” e korszakoló kezdeményezés be-
mutatkozást nyújtó lehetôségét. Hámor József, Nagy
Csilla, Pataky Klári, Réti Anna, Umniakov Nina, a
BUTI fiatal alkotó-növendékei és számos más, az el-
múlt néhány évben ígéretesen induló alkotó (elôadó)
közül néhányan már vélhetôleg egy új generációhoz
tartoznak, ám mindez innen még nem látható. 

Tanulmányomban egy szinte befoghatatlanul széles
mûfaji spektrum történetét, dinamikáját kíséreltem
meg ábrázolni. E terepen teljességre törekedni majd-
hogynem lehetetlen: alapvetô „sorvezetôm”, az Ins pi -
ráció estjein mintegy hetven alkotó, mûhely munkái
voltak láthatók 1994 és 2005 között. A megmérette-
tésre legkevesebb háromszor ennyien jelentkeztek. 

Kutszegi Csaba

Könyörtelen táncszínház

M

1 Antonin Artaud: Színház és kegyetlenség. In uô.: A könyörte-
len színház. Gondolat, Budapest, 1985, 145.

2 Uo. 144.


