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Miskolci Táncteríték retrospektív elôadás-
soro zata után két, egymásnak homlokegyenest

ellentmondó gondolat fogalmazódott meg bennem.
Az egyik: az elôadómûvészek példamutató akarása és
hihetetlen energiája vitte sikerre a változó színvonalú
koreográfiákat; a másik: ha ugyanezeket a koreográ-
fiákat jól képzett, minden hájjal megkent, rutinos
vérprofik adnák elô, szenzációs sikerektôl visszhan-
gozna Európa. 

A két gondolatban rejlô ellentmondás csak látszóla-
gos. Ugyanis számtalanszor megtörtént már (a világ
valamennyi jelentôs táncszínpadán és játszóhelyén
akad rá példa), hogy igencsak gyenge, középszerû da-
rabokból a táncosok élvezhetô, értékes elôadást csi-
náltak, illetve zseniális koreográfusok – jól felmérve a
táncosok adottságait – az elôzetesen elképzelhetônél
jóval színvonalasabb produkcióra tudták sarkallni az
elôadókat. Miskolcon kitûnô mûhely mûködik: alko-
tók és elôadók kitartó szorgalommal és elhivatottság-
gal, egymásba kapaszkodva húzzák, vonják, tolják,
emelik egymást feljebb és feljebb, most éppen ott tar-
tanak, hogy a kapaszkodóként használt segítô kezek
mellett sürgôsen biztos alapokra lenne szükségük,
nehogy meginogjon az építményük.

A Miskolci Nemzeti Színház tánctagozata olyan,
mint a fantomcég: van is, meg nincs is. Körülbelül öt
éve folyamatosan alakul. Elvileg létezik, hiszen a
mûködtetése része az igazgatói koncepciónak, és
Krámer György személyében vezetôje is van; de gya-
korlatban még sincs, mert a tagozatnak egyetlen
olyan táncosa sincs, aki csak a tagozatnak volna köte-
les dolgozni. A színház tizenvalahány fôs táncosné-
pességét csak nagyon nagy jóindulattal lehet tagozat-
nak nevezni, tagjai ugyanis – a színházrendezôi igé-
nyeket szolgálva – különbözô mûfajú zenés (vagy
éppen prózai) elôadásokban lépnek fel napról napra,
lehetetlenné téve (gyakorlatilag), hogy önálló táncpre-
mierekkel is jelentkezhessenek. Hogy Miskolcon
mégis vannak táncbemutatók, az a csodának és a tár-
saság tenni akarásának köszönhetô – valamint an-
nak, hogy Krámer a produkciós költségekre pályázati
úton extra pénzt szerez.      

A Táncteríték rendezvénye is egyedülálló volt: a
fantomtagozat négy nap alatt bemutatta öt alakuló

évének hét premierjét. Kortárs táncban ritkaság a re p -
ríz, nyilván azért is, mert a premierek szereplôi né -
hány év elmúltával szétszóródnak (vagy eleve sem
alkottak együttest, vagy új formációba lépnek át). A csa-
pat nagy része az évek során Miskolcon is ki cse -
rélôdött, így a Táncteríték hét elôadása hét – premi-
erértékû – felújításnak számít. Az alábbi darabok sze-
repeltek a mûsoron: Fekete zaj (2002), Bolero (2003),
Divertimento Mortale (2003), Vasgyári capriccio (2004),
Faust (2005), Negyed (2006), Cipolla (2006). A ke-
resztmetszet bemutatja két koreográfus, Kozma
Attila és Krámer György alkotói törekvéseit. A mis-
kolci tánctagozat ötéves mûködése leginkább a kísér-
letezésrôl szól. Tágabb és szûkebb értelemben is.
Létük folyamatos kísérlet a megmaradásra. Tevé keny -
ségük – egyebek mellett – arra irányul, hogy elôre-
mutató, a vizuális hatásra erôteljesen alapozó színhá-
zi mûfajjal fiatal és nyitott közönségréteget célozza-
nak meg, és avassanak potenciális színházlátogatóvá.
Kifejezetten céljuk a szûkebb értelemben vett kísérle-
tezés is: újszerû koreográfus-rendezôi megoldásokat
keresgélnek, kedvelik a kultúrtörténet mitikus témái-
nak újraértelmezését.

Az elsô két elôadásról sajnos lemaradtam, de a töb-
bi alapján is meg merem fogalmazni: Kozma Attila

Kutszegi Csaba

Szinva-patak közeli 
fantomcég
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útkeresése közben alkotói „kilengésekre” képes és
hajlamos. A Divertimento Mortaléban például poszt-
modern ízlésvilágú, barokkosan zsúfolt, hatalmas
színpadi gépezetet mûködtet, a játéktér különbözô
helyszínein egyéni vagy csoportos, szimultán akciók
zajlanak, van bôven kis kellék, nagy kellék, verbaliz-
mus és egyéb hanghatás, többek között élô Mozart-
zene, amelyet korhû jelmezbe és rizsporos parókába
öltözött vonósnégyes tagjai szólaltatnak meg – igé-
nyesen és magas színvonalon. A nézô egy ideig –
hogy le ne maradjon valamirôl – próbálja követni az
összes eseményt, de aztán kénytelen belátni: senki
sem ülhet meg egyszerre több tucat lovat. Szívesen
feltételezem némi direkt jóindulattal, hogy az alkotói
üzenetnek kifejezetten ez is a része lehet, hiszen több
olyan színpadi káoszteremtési kísérletnek lehettem
már tanúja, amely egy sajátos és zsúfolt burjánzás áb-
rázolásával az ember parányi voltára igyekezett rámu-
tatni. Kozma a Divertimento Mortaléban káoszban
igyek szik bemutatni a mítoszt: a középpontba a tágan
értelmezett Mozart–Salieri viszonyt helyezi. Kínálja a
konklúziót: a mitikus hôs, a felülmúlhatatlan zene-
szerzôzseni emberként csak egy porszem a nagy ká-
oszban – még akkor is, ha teljesítménye a minden-

séggel mérhetô. Bár mûvészi élményszerzés útján el-
jutok e következtetésig, nem válok az ábrázolási mód-
szer lelkes hívévé, mert azt vallom: mindent azért
nem kell a közönségre hagyni. Nézôként én nem aka-
rom egy hatalmas ömlesztvénybôl teljesen magányo-
san megszerkeszteni a saját elôadásomat – bármeny-
nyire trendi (és valóban komolyan veendô) dolog is a
nézô szabadságának hangsúlyozása. A Divertimento
Mor talénak csak eleje és vége van. Az, ami közben lát-
ható és hallható, nagyon lazán van megszerkesztve,
nincsen benne fokuszálás, ellenpontozás és követke-
zetes motívumkezelés. Persze Kozma részérôl ez
nyilván tudatos választás, de – azt gondolom – jobb
úton jár, amikor minimalizmusra törekszik. Ahogy
tette ezt a Negyed megalkotása közben.

A Negyedben könnyen átlátható környezetben, tisz-
ta képlet alapján négy szereplô akciózik. Az egyszerû
témafelütés, -kibontás és -lezárás ellenére (vagy ép-
pen azért) az elôadás igen hatásos. Még úgy is, hogy
a benne szereplô táncosok bôvebben rendelkeznek
lelkesedéssel és energiával, mint csillogó tánctechni-
kai felkészültséggel.

Krámer György általam látott munkái egységesebb
benyomást keltenek. A Vasgyári capriccióra és a Faust -

ra egyaránt jellemzô, hogy a játéktér és
a benne szereplô tárgyak és emberek
szimbolikus jelentéstartalmat hordoz-
nak. De Krámer színpadán csak ritka és
látszólagos a káosz, még a bizarr figu-
rák különös cselekvéseit is alkotói érte-
lem mozgatja. Mindkét darabban szisz-
tematikusan épül fel az eseménysor, a
nagy szerkezeteken belül több csúcs-
pont és azt megelôzô elôkészítô szakasz
figyelhetô meg. A két elôadás leginkább
hatásos és elgondolkodtató pillanatai
azok, amelyek megalkotásában értelem
és ráérzés, tudatosság és ösztönösség –
feltehetôen – együtt munkálkodott.
Ilyen például a Vasgyári capriccióban az
izzó ércet (és még sok más egyebet) jel-
képezô vörös ruhás lány belógatása a
színpadra, vagy a Faustban Faust és Me -
fisztó – expresszív „egymásba” kúszásá-
val ábrázolt – testcseréje. Krámer kitû -
nô érzékkel tudja a nézô figyelmét kis
kézmozdulatokra, apró gesztusokra,
mimikákra irányítani, de ez olykor-oly-
kor nem képes feledtetni azt, hogy ko-
reográfiáiban – nem mindig indokolha-
tóan – gyakori az önismétlô mozdulat-
elem. Nem tetszenek a szándékos,
többször „hivalkodóan” civil megoldá-
sok (ilyenek Kozma darabjaiban is

BALRA: Újhelyi István és Krámer György 
a Faustban 

FENT: Vasgyári capriccio

JOBBRA LENT: Újhelyi István, Krámer György,
Lukács Ádám, Fûzi Attila a Cipollában V
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találhatók): például amikor az artisztikus mozgást
hétköznapi kellékezés, helyváltoztatás, szerelés, kara-
binerakasztás és a többi szakítja meg. Ilyenkor a nézô
azon gondolkodhat, hogy „jó fej”, ôszinte, nyílt szín -
há zat lát-e, vagy csak az alkotók voltak restek megke-
resni a megfelelô, esetleg illúziókeltô színházi megoldást. 

A Teríték utolsó elôadása Kozma Attila Cipollája
volt. A legfrissebb miskolci táncalkotás összegez és
elôremutat. A darabbal Kozma bebizonyítja, hogy a
különbözô mozgásstílusok és „fizikai színházi” esz-
közök alkalmazása mellett nem idegen tôle a klasszi-
kus balett átértelmezett elemeinek próbálgatása sem.
A Krámer György megformálta címszereplô manipu-
lálja a múltat és a jelent, amikor a jövôvel is megpró-
bálkozik, fellázadnak ellene, és (látszólag, ideiglene-
sen?) elbukik. A múlt Majoros István alakjában ele-
venedik meg. A kamaszkorát már jócskán maga
mögött tudó táncmûvész-koreográfus légiesen köny-
nyed, harmonikus klasszikusbalett-mozdulatokkal
alakít: egyszer Rómeó korú fiatal Mario, majd A cso-
dálatos mandarin öreg gavallérjára hasonlít, de testé-
ben, mimikájában állandóan ott mozog Charlie
Chaplin, Marcel Marceau és sok-sok legendás balett-

táncos öröksége. Az általa teremtett jelenség a darab
utolsó tételeiben már nem látható, de kemény, akro-
batikus, utcai táncstílusokon (is) nevelkedett fiatal
sorstársai megpróbálják a mozgáskultúráját – saját
testükre igazítva – táncaikban megôrizni. E (koreog-
ráfusi) szándék többé-kevésbé meg is valósul.

Visszatérve a bevezetôben megfogalmazott gondo-
latra, a Miskolci Táncteríték elôadásai azt bizonyítják,
hogy a látszólagos ellentmondás a jövôben gyakorla-
tilag feloldható: az alkotók megújulásra képesek, a fi-
atal táncosok tehetségesek és ambiciózusak, igazából
csak arra lenne szükség, hogy a fenntartók és az ille-
tékes döntéshozók – valóságos intézkedésekkel – fel-
vállalják a fantomcég „legális”, önálló mûködtetését.
Ha lenne saját költségvetésbôl gazdálkodó tánctago-
zat, évi két bemutatót is tarthatna. Ha lenne idô és
pénz elismert kortárs táncpedagógusok fogadására, a
tehetséges fiatalok sokoldalúan képzett mûvészekké
válhatnának, akikkel – a háziak mellett – a legjobb
hazai és külföldi koreográfusok is örömmel dolgoz-
nának. Ha Miskolcon erôre kapna a táncélet, el-
mondhatnánk: kicsit már kevésbé fôvároscentrikus a
vízfejû Magyarország.                

z idén húszéves a TranzDanz, Kovács Gerzson
Péter (KGP) folyamatosan változó kvázitársula-

ta. Az Idôben címû rendezvény keretében zajlott a
múltidézés; az elsô, tizenhat évvel ezelôtt készült ko-
reográfia, az Ideiglenes cím felújításával kezdték a
Trafóban, majd a Magenta II. címû opusszal zárt a MU
Színházban az „elsô TranzDanz-világtalálkozó”.

KGP a Bartók Táncegyüttesbôl kilépve hozta létre az
elsô független néptáncformációt, a Summások Tánc -
együttest, és elkezdte a kortárs alkotók útját járni.
Filmeket csinált, autentikus táncokat gyûjtött, és 1987-
ben megalapította a TranzDanzt, aztán két év múlva a
francia Ballet du Fargistan táncegyütteshez csatlakoz-
va képezte tovább magát. Egy évvel hazatérése után,
1992-ben készítette az Ideiglenes címet. A TranzDanz
módszerére jellemzôen már akkor is a színpadon, élô -
ben alakult az elôadáshoz a zene. Dresch Mihály kom-
ponálta és játszotta társaival, ahogy máig is sokszor
feltûnik mint zenész és eszmei társ KGP színpadán.
Az Ideiglenes cím alaposan felborította a néptánccal
kapcsolatos addigi elképzeléseket; a töredezett, abszt-

rakt mozgásjátékok, Esterházy Péter beépített szövegei
és Dresch zenéje a posztmodern gyanújába keverte.
Mára kultuszdarabnak számít – felújítása talán ezért is
lett az Idôben minifesztivál nyitó eseménye. Nálunk
nem bevett gyakorlat, hogy tizenhat év után egy tánc-
alkotó újrarendezi a saját elôadását, de a TranzDanz-
sztori hírét megalapozó és a néptáncból kiszakadt kor-
társ táncot útjára indító darab ma is ugyanolyan erôs,
mint az ôsbemutatóján volt. És az újat akarás, a láza-
dás, a sokféleség elfogadása napjainkban is napiren-
den lévô problémák. 

Hosszú sötét, üvegcsörgés, talán egy kocsmai vere-
kedés, aztán a férfiak – zenész, színész, táncos – áll-
nak a lámpa alatt. „Itt minden csak látszat, minden
ember játszhat” – súgja Dóczy Péter, az elôadás rezo-
nôrje, a festett arcú, lézengô ritter, aki Esterházy Daisy
címû librettóját szövi bele a zenébe és a látványba.
Aztán elkezdôdik a játék: Dóczy elsikítja, búgja Daisy
és Halassi szövegeit. Alig lehet követni, mikor melyik
szerepet húzza magára. A kibírhatatlan ember, a nagy-
szerû színész, az esendô fiú és a drámai hôs küzd ben-
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