
Tóth Ágnes Veronika KÉT EMBER RITMUSA
beszélgetés Ladányi Andreával és Borlai Gergõvel

Ami nekem elsõre szemet szúrt a BL-ben, az a kettõtök karaktere közti hasonlóság volt, a robbanékonyság 
és a rendkívüli önfegyelem kettõssége.
•L. A.: Pont tegnap beszélgettünk hasonló dolgokról, például a tehetség kérdésérõl, és szerintem nagyon élesen el lehet választani 
a típusokat: ugyanis vannak alkalmas emberek, nagyon ügyes emberek, képzett emberek, aztán vannak intelligens emberek, akik nem elég
tehetségesek, van, aki nagyon tehetséges, de nem elég intelligens, van, aki borzalmasan tehetséges, de nincs benne elég alázat. 
Gergõ pedig szerintem, amellett, hogy tehetséges, hihetetlen alázattal, önfegyelemmel is rendelkezik. Persze, az is számít, hogy Gergõ 
hároméves korában kezdett dobolni, én meg háromévesen kezdtem táncolni.
•B.G.: Szerencsém volt, mert annak ellenére, hogy nagyon korán kezdtem zenélni, és közel húsz éve az élvonallal játszom, senki nem kezelt
igazán gyerekként, egyszerûen csak szerettek velem zenélni. Tizenkét éves koromig Nesztor Iván tanított, õ nagy hatással volt rám, de elsõ-
sorban emberileg, azóta meg leginkább autodidakta vagyok, és nem is nagyon hiszek másban. Póka Egon iskolájában azért 
tanítottam pár évig, de aztán a tanítványaim mindig tõlem várták a nagy titkot - persze, két szóban - amitõl õk is jó dobosok lehetnek,
pedig ez nem így megy. A tananyaggal sem tudtam mit kezdeni, hiszen tudtam, hogy egy bõrdzsekis, széttetovált fickónak nem érdemes
angol keringõt meg szwinget tanítani, mert nem érdekli, ezért én sokkal inkább az improvizációra helyeztem a hangsúlyt. Vannak iskolák,
ahol az improvizációt, mint módszert, mint eszközparkot hangsúlyozzák, de engem nem ilyen szempontból érdekelt soha: én mindig arra 
vagyok kíváncsi, hogy valakibõl mi jön ki elõször, ha leül a dobok mögé, hogy mit árul el a személyiségébõl. 
Amikor megláttam az elõadásotok címét - BL - arra gondoltam, hogy adott két ember, aki már rengeteg mindent 
elért szakmailag,  de most mégis a nulláról indul újra, együtt. 
•B.G.: Én ebben az elõadásban mindazon sztenderdek ellen játszom, amitõl dobolás a dobolás - ezalatt fõleg a kötött ritmusokat értem -, 
illetve egy sztenderd dobfelszerelésbõl próbálok kihozni minden alternatív megoldást, amit csak lehet. 
•L. A.: Egy produkció kapcsán találkoztunk, ahol Gergõ megkérdezte, hogy duóztam-e már dobossal, mondtam, hogy még nem. 
Így aztán, amikor elõször bementünk a próbaterembe, nem tudtunk egymásról az égvilágon semmit. Kezdetben Gergõ az összes olyan 
dolgot felvonultatta, amiket általában imádnak a koncerten az emberek.
•B.G.: Játszottam Andreának, és közben figyeltem, hogy mit vált ki belõle, amit csinálok, de nagyon hamar kezdtem azt érezni, hogy ezek
a kunsztok nem hozzák ki belõle azt a lelkesedést, amit én megszoktam, csak, mert többezer emberbõl általában kihozzák. 
Ez nekem nagyon tetszett!  
•L. A.:  Nem értek a doboláshoz, soha életemben nem néztem dobszólókat. 
Azt mondtam  Gergõnek, hogy egy biztos, kortárs táncelõadást nem akarok csinálni: azt biztosan nem akarom használni, amit 
szerkezetileg, térhasználatban, zenei választásban, világításban, de elsõsorban idõkezelésben arról tudok. 
•B.G.: Én erre úgy válaszoltam, hogy mindent hajlandó vagyok játszani, csak tempót nem, ami ugye a dobolás lényege. 
•L. A.: Olyan fázisok azért voltak a  próbafolyamat elején - másfél-két hétig talán -, hogy Gergõ játszott néhány ütemet, és megnéztük,
tudok-e rá mozdulni. Három napig egy lépést sem tettem. Jó, akkor ez nem jött be, megfordítottuk: én csináltam egy-két mozdulatot, hogy
tud-e erre játszani, vagy hogy mi történik akkor, ha visszaadom az õ mozdulatait. Ezekkel a kísérletezésekkel elvoltunk egy ideig, de aztán
nagyon gyorsan elkezdett kialakulni a darab, szinte minden áldott nap megszületett egy-egy tétel. Szerintem ettõl is izgalmas ez 
az elõadás - túl a mûfaján, hiszen ez a dobos-táncos felállás teljesen egyedülálló, gyakorlatilag az egész világban - hogy az idõkkel 
nagyon tudatosan bántunk. Ha az elõadásban szereplõ tételek közül egyetlen egyet játszanánk egy órán keresztül, az is mûködne, de mi
inkább szigorúan limitáltuk az idõket, hiába tudtunk volna még ötezer mozdulatot vagy zenei poént hozzátenni.
Újságíróként én kitalálhatok mindenféle szép frázisokat arra, hogy "egymás rezdülését is értitek", de praktikusan 
mitõl mûködik az, hogy akkor is végig kapcsolatban maradtok, amikor nem látjátok egymást?
•B.G.: Az értéstõl és a figyelemtõl. 
•L. A.: Vagy egy tükörtõl...
Végig nagyon erõs a feszültség a darabban, már a felütés is roppant feszült, és ezt sikerül végig fokozni. 
Ez alapállapot nálatok?
•B.G.: Ez az idõk meghatározásának köszönhetõ.
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9Elõször is, akkor távolodik el, amikor a tárgy irtóztatja. Különösen akkor távolodik, amikor elrémiszti. Ez azonban magától értetõdõ.

Mégis, milyen esetben vesz fel a test egy ellentétes irányt azzal a tárggyal szemben, mely éppenséggel vonzza azt? Ezt kell megtudnunk, mielõtt megmagya-
ráznánk a kérdéses jelenséget.
Eltávolodunk a megfigyelt dologtól, hogy kétségtelenül bizonyítsuk számára a kiváltott tiszteletet és az imádatot. Valóban, túl közel menni ahhoz, 
amit szeretünk, a tisztelet hiányának tûnik - eltávolodunk tõle, hogy ne szennyezzük be egyetlen érintéssel sem, mely tisztaságát megsértené.
Vagyis ez az ellentétes mozgás a tisztelet és a megbecsülés jele is lehet, mi több, annak a jele, hogy a tárgy fontos és a tiszteletre méltó.
Egy üdvözlés mozgás nélkül vajmi kevés tiszteletet mutat és csak egy magunkkal egyenlõ, vagy alábbvaló esetében fordulhat elõ.
Ezen tény igazolására hadd hozzak egy másik fontos megfigyelést.
Amikor a festõ vizsgálja a munkáját, láthatóan eltávolodik tõle. Olyan mértékben távolodik el tõle, amennyire csodálja azt, vagyis testének visszahajló mozgása 
egyenlõ mértékû azzal az érdeklõdéssel, mellyel szemléli az alkotását. Ebbõl az következik, hogy az a festõ, aki a munkáját bármily más módon vizsgálja, elárulja 
iránta való érdektelenségét.
A képkereskedõ általában más módon csinálja. Közelrõl vizsgálódik, nagyítóval a kezében. Miért? Mert õt nem a kép, hanem a festõ keze munkája érdekli, vagyis 
a munka maga alkotja felmérésének fõ tárgyát.
De miért távolodik a mûvész a munkától, amit szemlél? Hogy minél jobban megragadhassa az összhatást. Például: ha az egy életnagyságú portré és a mûvész túl
közelrõl nézi, akkor - úgy feltételezném - csak a portré orrát látná, semmi mást. Ha kissé távolabb megy, kicsit többet lát, látja a fejet, még távolabb lép, és már
látja a fejet és az azt támogató törzset. Végül, még távolabb lépve, az egész látványt kapja és így megérti harmonikus arányait. Ez a vizsgálati mód hívható 
"szintetikus látványnak" és ennek ellentéte a "közvetlen látvány". Ez az a rövid és behatárolt látvány, amit én feltételeztem, mielõtt az ösztön meg nem 
mutatta volna az igazságot.
Összefoglalva: minden meglepetés tévútra vinne minket, ha az ösztön nem vezetne minket ellentétes irányba egy olyan tárgyal szemben, mely váratlanul megragadja
tekintetünket. Ezért el kell távolodnunk ahhoz, hogy egészként lássunk egy tárgyat és ne hibázzunk. Aztán vajon a szeretet - mellyel egy teremtmény bennünk 
érez - nem terjed-e ki természetesen a közegre, mely körülveszi, és így nem tûnik-e úgy, mintha mindaz, mi megérintette õt, életének része volna és így némi jogot
szerzett a mi szemléletünkre is? Így az amúgy teljesen átlagos értelmem egy kizárólagos gondolat által gyötörve végül csodálatos leckéket talált az unokatestvérem 
visszatérésének alkalmával - köszönhetõen ennek a makacs ideának, mely teljesen uralta. És õszintén meg kell mondanom, hogy a kuzinommal való találkozás többet 
tanított nekem, mint az elõzõ három év. Egyszóval megtanultam, hogy milyen hiábavaló egy rendszer nélküli mester tanácsa, melyet irigysége diktál! 
Megtanultam az egyéni ész semmiségét a tapasztalat dolgában. Tudtam, hogy bizonyos törvények léteznek, hogy ezek a Legfelsõ Értelemtõl, a fény roppant 
középpontjából származnak, melynek minden egyes ember értelme csak egy sugara. Kétség nélkül tudtam, hogy a mestereim mennyire nem ismerik ezeket 
a törvényeket, melyeknek tanulására akartam szentelni az életemet. Oly tények birtokába jutottam, melyeket számtalan módon tudtam felhasználni, ragyogó 
tanokat, melyek éppen az alkalmazásból sugároznak ki.
Így tettem szert azon tudomány magjára, melyet oly hiába kértem a mestereimtõl és aminek megteremtésétõl nem tántorodtam el.
Kitalálhatja örömömet! A tények, melyeknek egyszerre csak birtokába találtam magamat, értékesebbnek tûntek számomra a világ minden kincsénél.
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A dobokat bemutatjátok? Azt olvastam, hogy az egyik egy Magyarországon teljesen egyedülálló felszerelés.
•B.G.: A fönti dobfelszerelést, azokat a furcsa, kereszt alakú fémszerkezeteket egy Factory Metal nevû, amerikai cégtõl rendeltük.  Szerintem sokan 
azt sem tudták, hogy ez létezik, még az Amadinda is rácsodálkozott a Presser-koncerten. Huszonkét darabot rendeltünk meg belõle…
• L. A.: …és meg is érkezett egy nappal a bemutató elõtt. 
Változik még a darab az elõadások folyamán? 
•B.G.: Igen, olyan szempontból, hogy az egész még inkább letisztult, elmélyült, mert azáltal, hogy már a birtokunkban van, be van jól játszva, sokkal
mélyebbre lehet leevickélni. Ha mondjuk háromnegyed évvel ezelõtt még befolyásoló tényezõ lehetett, hogy fáradt az ember, vagy fáj valamije, most 
már egyáltalán nem számít.
Az, hogy milyen térben vagytok, számít?
•L. A.: Nem, nem számít. A bemutató helyszíne egy pici kamaraszínház volt, ahova beengedtek minket próbálni. Azóta játszottunk már sokszor, 
nagyszínpadon is, ahol szintén brutálisan jól szólt egy nagy tér közepén.
Érezhetõ a belsõ játékosság, cinkosság kettõtök között az elõadásban, mintha elsõsorban egymásnak játszanátok. 
Ez alapállapot nálatok?

•L. A.: Egy akváriumban van két elmeháborodott, aztán nézzed, ha kedved van. 
Úgy tûnik, a zenei és táncos közeg is nyitottan fogadja ezt az elõadást, hiszen meg vagytok hívva a Dobosok Farsangjára 
de különbözõ táncfesztiválokra is. 
•B.G.: Aki eljött a zenész barátaim közül a BL-t megnézni, az nagyon bírta, de rajtuk kívül még nem nagyon láttam azokat az embereket az elõadáson,
akik a koncertjeimre is járnak. A BL meg a K. L. B. Trio az a két dolog, amire most koncentrálni akarok, mert ezekben hiszek, ezeket tartom annyira 
jónak, hogy érdemes mindent beleadni.
•L. A.: A Dobosok Farsangja érdekes helyzet lesz, mert ott szigorúan hatszáz ütõs ül majd a nézõtéren.
A Lábán-díjnak örültetek? 
•L. A.: Nekem van némi múltam a díjjal: annak idején, az elsõ évben a Színmûvészeti Egyetem egy vizsgaelõadása kapcsán azért utasítottam vissza, mert
kortárs tánc díjat a Nagy József mellett ne kapjon olyan, aki még oktatásban vesz részt, és egyébként meg színész akar lenni, és nem táncos. Ez most más
helyzet, örülünk neki. És az is nagyon jó, hogy jár vele pénz, mert amúgy is alkot az ember, csak nagyon nem mindegy, hogy belehal-e, mert más
munkákkal szerzi meg azt a pénzt, ami a saját elõadásához kell, vagy van egy összeg, amibõl el tud indulni.


