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A Ghost Exchange legérzékibb szála a végigvonuló
esernyô-szimbólum. Ez olyan kapcsolódási pont, mely
összeköti férfi és nô kontinenseken átívelô érzelmi
kapcsolatát, de más formában is értelmezhetô. A kü-
lönbözô minôségû és színû ernyôk erôs jelképek: pél-
dául a „bangasza”, a kínai papiruszernyô a silány, alu-
míniumvázas, jól ismert kínai tömegáruval szemben a
hagyomány szimbóluma.

A jelmezek kissé zavarosak. A keleti hatás inkább a
magyar táncosok ruháin ismerhetô fel, a szingapúri
táncosok öltözékében azonban nem köszön vissza a
magyar viselet legcsekélyebb eleme sem. 

Az elôadás befejezô jelenete rosszul sikerült: erôlte-
tett és elszomorítóan giccses. A szereplôk esôkabát-
szerû jelmezben bevonulnak a színre, és megtekint-
hetjük a hátukra ragasztott portréikat. Mindenki más
arcát viseli. Ez lenne a lelkek cseréjének színpadi meg-
valósulása? Elkeserítô megoldás. De a méltatlan befe-

jezés ellenére is elmondható: Kovács Gerzson Péter és
a szingapúri Angela Pui-Yin Liong együttmûködésé-
bôl több értelmezési lehetôséget kínáló, a nézô figyel-
mét a hosszú játékidôn át is ébren tartó, ám kissé mo-
doros elôadás született.

GHOST EXCHANGE 
(Arts Fission – TranzDanz, MU Színház)

Zene: Alexina Louie, Philip Tan, Dresch Mihály, DJ
Csodaszarvas. Fényterv: Kovács Gerzson Péter. Ko -
reog ráfia: Angela Pui-Yin Liong, Kovács Gerzson
Péter.
Táncolja: Elysa Wendy, Yu Mei Wah, Chen Si Yun,
Yan XiangYi, Kántor Kata, Venekei Marianna, Ko -
csis László Szúnyog, Kovács Gerzson Péter.

Trafó szín- és nézôtéri geometriájának megvan
az a kellemetlen tulajdonsága, hogy a nézô

bárhová ül is, vagy az átláthatóság, vagy az elôadói sze-
mélyes jelenlét érzékelhetôsége mindig sérül. Vannak
elôadások, amelyek kifejezetten lubickolnak ebben a
túlméretezett térben, és tudnak élni az ebbôl eredô ter-
mékeny kényelmetlenséggel. Hód Adrienn Szomjas
va gyok címû elôadása is ilyen.

A színpadi teret elszórtan álló székek, egy erôsítô,
egy elektromos zongora és néhány kellék hevenyészett
rendetlensége tagolja. A nézôtéri bejáraton kilenctagú
furcsa társaság érkezik: egy mezítlábas zongorista
(Mizsei Zoltán), egy elhasznált külsejû srác hegedûvel
(Bakai Marci), egy mackós alkatú férfi, hátán bunda-
prémmel, lábán edzôcipôvel (Busa Pista), egy nyeszlett
alak, szintén állatszôr felöltôben (Gyulai Csaba), egy
arabosan öltözött, sötét ruhás, napszemüveges nô
(Har csa Veronika), valamint lányok színes szoknyá-
ban, flitteres ruhában. Hamar kiderül, hogy a férfiak
zenészek, a mackós-bundás rapper DJ (vagy MC), az
arabszerû nô énekes, a lányok pedig – lányok és tán-
cosok. A bevonulók „mûanyag” megjelenése, a táncos-
nôk és a zenekar értékelhetetlen viszonya idegenség és
hamisság familiáris légkörét kelti. A négy táncos szá-
mára a helyben megszületô, ilyen-olyan, néhol már-
már invenciózus, de egy pillanatra sem igazi zene
szolgál egyedüli külsô adottságként. Ebben a remény-
telen alaphelyzetben kezdôdik az elôadás.

A táncmozgásokat, gesztusokat, mozdulat- és be -

széd komikumot, humort és súlyos komolyságot egy-
aránt alkalmazó, szimultán jelenetekre tagolt dramatur -
gia Szabó Réka Tünet Együttesének elôadásait (Karc,
Buddha szomorú, Sze ánsz, Alibi) idézi, anélkül, hogy a
darab egyéni hangvételébôl veszítene. A Szom jas vagyok
végletesen konkrét jelenetei eleinte – kapcsolódási
pon tok híján – a befogadó rejtvényfejtô intellektusát
tartják izgalomban, ám a mozaikdarabok végül észre-
vétlenül egyetlen történetté rendezôdnek. A táncszín-
házi elôadások visszatérô jellegzetessége, hogy az al-
kotók az elôadókat hosszabb-rövidebb idôre felmentik
a dramaturgiai egység béklyói alól, amikor is szabadon
bemutathatják táncos képességeiket. Hód Adrienn
megkíméli a nézôt az ilyen „produkciótól”. A moz-
gások, gesztusok, táncok, szöveges és némajátékok,
zenés részek színes kavalkádja a Szomjas vagyok-ban a
történetmesélés szigora szerint szervezôdik, de emiatt
az elôadás semmit sem veszít játékosságából, helyen-
ként rögtönzéses hangulatából. Hód Adrienn drama-
turgiája finomra hangolt, a harsányság felszabadító
erejét kevésbé alkalmazó, végletesen tudatosnak tûnô
történetmesélés. Amit elmesél: egy kereséstörténet.

Garai Júlia, Horváth Andrea, Varga Viktória és Va -
das Zsófia Tamara kedves-buta, színes ruháikban egy-
fajta hiányt táncolnak, beszélnek, mozognak körbe, és
a darab kiemelt pillanataiban a keresés–rátalálás–el -
vesz  tés–keresés ciklusát járják végig újra meg újra.
A keresés, a rátalálás és a hiány fogalmazódik meg
Varga Viktória meztelenségében, ahogy a gyermeksé-
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get és az öregséget egyként idézô szép testének erôtel-
jes igazsága lassan eloszlik a nézettség terében, és ha-
sonló történik a darab végén is: Vadas Zsófia Tamara
hegedûszóra indított, valóságos tánca kelletlen és ér-
telmét vesztett toporgássá erodálódik.

Az állandó elvesztés drámáját kitûnô érzékkel ada-
golt irónia oldja. A rendezés alapmotívuma éppen a bi-
zonytalan billegés hamisság és igazság között. Az egyik
legszemléletesebb példa erre a Harcsa Veronika által
megjelenített figura. Az arab világot idézô, idegenszerû
titokzatosság és a fátyolos énekhang szépsége mély tar-
talmat sejtet, de ezt alapvetôen megkérdôjelezi az éne-
kest kísérô eklektikus, „mûmájer” zenésztársaság. Egy
jelenetben Varga Viktória megpróbálja utánozni
Harcsa éneklését. Eleinte kifejezetten derültséget kelt,
hiszen Varga hangja a fürdôszobai éneklés szintjét sem

éri el. Egy ponton átbillenve viszont az el-elcsúszó, bán-
tóan hamis ének – talán éppen hiábavalósága miatt –
sokkal valóságosabb, igazabb lesz, mint a napszemüve-
ges dizôz erôsítôvel támogatott, fülnek kellemes, töké-
letes hangja. A darab vége felé az „arab” dívát – miköz-
ben folyamatosan énekel – úgy hordozzák körbe, mint
valami házimozi-rendszert. Egyszer jobbról szól, más-
kor balról. És mozgatás közben is szépen.

Az elôadás állandó kelléke az állatprém. Hol háton
átvetve, hol nyak köré tekerve hordják, máskor játék-
elem: földre dobva köldökzsinórként, farokként funk-
cionál. Maga a kikészített prém világos és egyszerû jel-
képe a valóság és valótlanság szétválaszthatatlan ele -
gyének: tulajdonképpen egy halott díszeleg egy élô
nyakában. Ahogy valódi nevükön szólítják egymást az
elôadók, ahogy Garai Júlia a rá öntött szeméthalomból
félkört épít, a szereplôk szövegmondásának hamiskás-
sága, az elôttünk keltett, ám helyenként igen zajosan
kierôsített elektromos zene, a néha giccses-csöpögôs
slágerekre elôadott táncmozgások ihletett komolysága,
a túlsminkelt elôadók – mind-mind az igaz és a hamis
megkülönböztethetetlenségébôl eredô bizonytalansá-

got erôsíti. A játéktéren a rátalálás és elvesztés metro-
nómiája zajlik, és a történések állandó megkérdôjele-
zése következtében a nézô egy idô után szomjazni
kezd arra, ami tényleg az, és nemcsak olyan. 

Az elôadás lendületét egyrészrôl a zenészek „mû -
anyag értéktelenséget” sugárzó jelenléte, másrészrôl a
táncosnôk autentikusságot keresô – ebben a hamis ke-
retben reménytelennek tûnô – kísérletei közötti fe-
szültség tartja életben. Ahogy a darabban többször for-
dul át a valódi hamisba (és fordítva), úgy változik át
észrevétlenül, fokról fokra ez a minden ízében ôszin-
tétlen zenészbagázs szerethetôen, kedvesen emberivé.
A darab utolsó jelenetében T. Bali érkezik fehér mû -
szôr pulóverben, mályvaszínû, csillámporos smink-
ben, kezében akusztikus gitárral, és édes nyálként önti
végig rajtunk angol nyelven elôadott kellemes harmó-

niáit, miközben a bumfordi zenészek, a titokzatos
arab ruhás nô és a táncosok kioldalognak a hátsó ajtón.
A hamisságok igazsága, a meg nem találásra való ráta-
lálás valódisága a legváratlanabb pillanatban oszlik el.
És végleg. A Szomjas vagyok nagy ívû, zökkenômentes
ritmusérzékkel, avatott kézzel megkomponált, kellôen
kényelmetlen, igazán élvezetes játék. Játék abban az
értelemben, ahogy a gyermek is játszik: nincs annál
komolyabb dolog, de nem szabad (és a darab sem en- 
ge di) elfeledni, hogy ez csak játék. Színház. 

SZOMJAS VAGYOK 
(Trafó – Kortárs Mûvészetek Háza)

Koreográfus-rendezô: Hód Adrienn.
Alkotótársak, elôadók: Bakai Marci, Busa Pista,
Garai Júlia, Gyulai Csaba, Harcsa Veronika, Horváth
Andrea, Mizsei Zoltán, T. Bali, Varga Viktória, Vadas
Zsófia Tamara.

Vadas Zsófia 
Tamara, 

Varga Viktória 
és Garai Júlia 
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