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Dísz let ként néhány gyúrópadra
emlékeztetô fekete mûbôr kerevet
szolgál. Ide-oda tologatásuk, felállí-
tásuk tökéletesen elegendô a jel-
zésszerû téralkotáshoz, a rendezô
teremtette nyomasztó miliô hiteles
környezetéhez. Az egyetlen kapasz-
kodó a felsôbb, transzcendens hata-
lom megvillanását, a halál utáni
jobb élet reményét jelképezi. A hát-
só díszletajtó óriási méretével meg-
nyílik (hogy a Gólya beléphessen
rajta) – ez a jelenet lesz alfája és
ómegája az expresszionista eleme-
ket ôrzô elôadásnak. A Fény test
nélküli megszólalása az Úr hangjá-
ra emlékeztet Az ember tragédiájá-
ból. A darab képi világa a nagy bel-
magasságú színházi térrel, a fehér
balettpadlóval, a Horváth által ked-
velt minimálszcenikával riasztóan
rideg. Felidézi Debrecen új kortárs
galériájában, a MODEM-ben látha-
tó Kis Varsó Mûvész csoport iskolai
tornasort ábrázoló, Tulaj don ságok
címû szoborcsoportját. A jelmezek
társadalmi csoportokat különítenek
el: a három diáklány különbözô,
nôi es színû sportformaruhái egy vi-
lágiasabb, szabadabb iskolarend-

szerhez való tartozásra utalhatnak, míg a fiúk fakó tornamezei az intéz-
mény szigorát mutatják. A kék elektromos gitárok – bár sokszor megszó-
lalnak ilyen-olyan formában, és a térben való rendezgetésükhöz is találhat-
nánk magyarázatot – valójában éppen olyan jelentés nélküli kellékek, mint
a Horváth egyik korábbi darabjában, a Médeiában szereplô kisautó. 

Horváth „fizikai színházi kísérletét” inkább mozgásorientált ösztön-
színháznak nevezhetnénk, amelynek tartalmi vonalát egy adott irodalmi
mû jelöli ki. A koreográfus korábbi munkáiban is gyakran ábrázolt han-
gulatokat, expressziókat és impressziókat. A tavasz ébredése is hasonló al-
kotó módszerrôl árulkodik. A kísérlet túlságosan hosszúra sikeredett, de
hangulatvilága, egységessége értékelendô. Ambivalens érzéseket keltô,
nehezen emészthetô és fárasztó, ám igencsak elgondolkodtató, szakmai
szempontból koncepciózus, sok értelmezési réteget megnyitó (és nyitva
hagyó) elôadás. Horváth bizonyára tudatos alkotó, de amikor az értelem és
a logika átmenetileg cserbenhagyja, intuíciója néha oda nem illô elemeket
is darabjaiba emel. 

A TAVASZ ÉBREDÉSE (Csokonai Színház, Debrecen)

Frank Wedekind nyomán, Bányai Geyza fordítása alapján készült.
Színpadkép: Horváth Csaba. Dramaturg: Gyulay Eszter. Jelmez: Benedek
Mari. Fény: Abuczki István. Rendezôasszisztens: Gyulay Eszter.
Táncasszisztens: Laczó Zsuzsa. Szcenikus: Hazsega Miklós. Rendezô,
koreográfus: Horváth Csaba
Szereplôk: Krisztik Csaba, Nagy Péter, Földeáki Nóra, Újhelyi Kinga,
Mercs János, Kádas József, Varga Gabi, Egres Katinka, Andrássy Máté,
Mészáros Tibor, Horváth Lajos Ottó, Zarnóczai Gizella, Czaltik Ildikó,
Iuga Anca, Nagy Olivér, Steuer Tibor, Tôke László.

MU Terminál roppant érde-
kes vállalkozás: „kortárs

táncmûvészeti mûhely”. Ha jól ér-
tem az eredeti ötletet, akkor való-
ban mûhelymunkáról volna szó,
vagyis nem a végtermék a lényeg,
hanem az odáig vezetô út. Ezen
alapelvnek megfelelôen az estek
publikus kísérleti atmoszférája
megdobogtatja a kritikus szívét –
olykor annyira, hogy kihagy.

A MU Színház által alapított, il-
letve befogadott Ter minál Ala pít -
vány mûvészeti vezetôi Juhász
Ka ta és Fejes Ádám, mindketten ne -
ves táncosok. Egyfajta elsô lép csô -

foknak szánják a mûhelyt, ahol fiatal, a (közép)iskolából éppen kikerült
táncosok együtt dolgozhatnak gyakorló kortárs koreográfusokkal. Az oly-
kor külföldi mestereket is vendégül látó mûhely az elmúlt két évben két
évfolyamot búcsúztatott el, számos esetben munkaszerzôdéssel. A Ter mi -
nál kellemesen egészíti ki a „Goli” (vagyis a Budapest Kortárstánc Fô is ko -
la) tevékenységét, egyszerre lazább és szorosabb köte lé ket kínálva, hiszen
csak egyéves, ám társulati munkáról van szó.

Hámor József, Juhos István, Sebastian Lingserius, Goda Gábor, Kun
Attila és sokan mások dolgoztak a Terminál ifjú táncosaival. A legutóbbi
elôadásra Nagy Zoltán és Fejes Ádám készített egy-egy koreográfiát, me-
lyekben az A és B estekrôl ismert táncosok új színekben mutatkozhattak
be. Ádám Tímea, Czédulás Esz ter, Fábián Anikó, Grecsó Zoltán, Illés
Zsuzsa, Juhász Péter, Kiss Róbert, Pelle Viktor már az elmúlt hónapok so-
rán tanúbizonyságát adta elszántságának és lelkesedésének. A C est tech-
nikai fejlôdést mutat ugyan, de a talán valamifajta túlzott elkötelezettség-
bôl származó amatôr íze megmaradt.

Mestyán Ádám

A második évfolyam
M U  T E R M I N Á L  C  E S T
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A C elsô elôadását, Nagy Zoltán munkáját, a Nyitva:
keddet titokzatos kísérôszöveg vezeti be: „Csak egyetlen
nap: egyetlen esély az egész héten. Kívánságlista – mit
akarsz? Ránézésre szép: újdonságok, akciók, böngészés.”
Bevallom, nem igazán értem e mondatok és az elô adás
összefüggését. Ahogy az elsô négy percben elhangzó
szövegek jelentôségét sem, melyeket folyamatosan vál-
tozó alakzatban ülô táncosok mondanak el – az egyik
az öregapjáról beszél, a másik a görényrôl, valaki pedig
arról, hogy ô „költô, b...d meg”. Miközben beszélnek,
valaki mindig tartja ôket, nehogy ülô helyzetükbôl kies-
senek. Egyetlen kivételként egyikük támasz nélkül is
megôrzi ülô pozícióját. Nem sikerült megfejtenem e
gyakorlatok mondanivalóját vagy legalábbis funkcióját,
a továbbiakban ugyanis már nem beszélnek.

A következô mintegy húsz perc könnyed táncos ál-
modozását ellenben annál jobban értem. Témája a
sze relem, és ez mindig bejön, különösen májusban.
A nyolc szereplô – négy lány és négy fiú – népies za-
matú tavasz-, illetve nyárköszöntô hangulatban úszik.
S valóban, a sok kortárstánc-elem között a néptánc for-
gatásai és forgásai is felismerhetôek: ezeknek a moz-
dulatoknak egyszerre könnyed és archaikus ízt ad a
koreográfus. Az alakzatok és képek figyelemre méltó-
ak, noha a táncosok még amatôrök.

Nagy Zoltánnak határozottan van érzéke a keretek és
az elrendezés iránt. A darab ugyanolyan, nyolc ember-
bôl álló alakzattal ér véget, mint amilyennel elindult.

A zenei választások ötletesek, és a
tradicionális muzsikát modern kön-
tösben mutató világzene iránti fo-
gékonyságot is tanúsítják. A nyolc

Terminál-táncos azonban mintha olykor bizonytalan
lenne – vagy kevés idejük volt, vagy a feladatok túl bo-
nyolultak számukra. Kedvenc képemben a fiúk lefek-
szenek a földre, és az elsötétített színpadon csípôjükre
állnak a lányok. A kivilágosodó háttér elôtt a fiúk las-
san elfordítják a testüket, így olyan benyomás keletke-
zik, mintha a lányok élô tutajokon csorognának valami
sötét folyón lefelé. Nagy Zoltán könnyed húszpercese
zavaros indulást, ám kedves befejezést ad: a „függöny-
sötét” alatt az alakzat szétesik, és a tapshoz a földrôl
kelnek fel a nevetô táncosok. Az est második darabja
Fejes Ádám koreográfiája, a Nyolcan terítéken (bár csak

hat táncos közremûködésével). Számomra az elôzô
könnyed hangvétel után felemelô élmény egy súlyo-
sabb alkotás, némi munkával ugyanis igen eredeti
mûvé formálható. Az alapötlet a sötétség és a csend.
A darab kezdetén és végén is igen sokáig csak a tánco-
sok dobogását és lihegését halljuk, tökéletes sötétség-
be burkolózva. Paradox módon ez a gesztus többet
elmond a tánc lényegérôl, mint egy balettkurzus.
Ugyanis arról szól, hogy miképpen lehet a fizikalitás-
ról beszélni a fizikalitás igénybevétele nélkül. A súlyos
dobbanások, lihegések a testi jelenlét jelei, de csak
a jelei.

Fejes munkája telis-teli van kiváló ötletekkel és meg-
oldásokkal, noha az egész még nem áll össze. A Ter -
mi nál táncosai is mintha többet beleadnának most, bi-
zonyos megoldásokhoz ugyanis elég nagy koncentrá-
ció szükséges. A testükrôl száll a por, ahogy a lassan
kigyulladó fényekben mozdulnak, fehér felhô kíséri az
energiavonalakat. Lassan és méltóságteljesen mozog-
nak, különösen a lányok felkészültségét illeti dicséret.
A koreográfus meglehetôsen absztrakt mozdulatterve-
inek éterisége, finomsága sokszor zavarba ejtô. A Nyol -
can terítéken nemcsak iskoladarab, hanem egy érett
munka próbafázisa.   

A MU Terminál mûhelye számos alkotónak és szak-
mai segítônek köszönheti létét, és minden esély meg-
van rá, hogy a magyar kortárs tánc egyik legfontosabb
utánpótlásképzô pontja legyen. Noha az eddigi két év-

folyam nem min-
den tagja tehetsé-
ges, a mûhely kö-
zösségképzô ereje
azonban még belô-
lük is kihozza a ma-
ximumot. És ép pen
ez az, ami a magyar
kortárs szcé na egyik
neuralgikus pontja:
az igazi alkotókö-
zösségek hiánya, hi-
szen egy-két kivétel-
tôl eltekintve itthon
nincsenek össze szo -
kott kortárstánc-tár-
sulatok. Talán ezek
jövôbeli lehetôségét
teremti meg a MU

Terminál csapata. Izgatottan várom a harmadik évfo-
lyamot. 

MU TERMINÁL C EST (MU Színház)

Nyitva: kedd
Koreográfia: Nagy Zoltán. Zene: montázs.

Nyolcan terítéken
Koreográfia: Fejes Ádám. Zene: dj. Nothing. Jelmez:
Naked Tailor. Látvány: Blindarts.
MU Terminál Mûhely táncosai: Ádám Tímea, Czé -
du lás Eszter, Fábián Anikó, Grecsó Zoltán, Illés
Zsu zsa, Juhász Péter, Kiss Róbert, Pelle Viktor.

Nyolcan
terítéken
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