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Az elsô etûd hôsnôje akár egy Andersen-mesébôl is
elô bukkanhatott volna. Egy zenélô ládika balerinája,
megelégelve szûkös kis életterét, úgy dönt, hogy kitör
börtönébôl. Korlátai azonban nem elsôsorban e doboz -
kából, hanem kommunikációs képességeibôl adód-
nak. Így nemcsak szûkös kis otthonát hagyja el, hanem
kifejezôeszközeit is, s a teret immár nem mozgással,
hanem szavakkal tölti be. Némaságra kár hoztatott hôs-
nônk letépi szájáról a kendôt, s a mozgás birodalma
után megpróbálja meghódítani a szavak világát is.
Idegenül mozog még e világban, de meglehetôsen el-
szánt. Ezen az úton „találkozik” Glázer Attila rendezô-
vel, s e találkozás csakis saját merészségének köszön-
hetô: néhány keresetlen mozdulaton kívül ugyanis
egyre inkább szavakon keresztül igyekszik megértetni
magát velünk. S mivel a balerina a rendezô „inverze”,
merészsége a másik oldal megfontoltságára utal: a
rendezô ezúttal még kényelmesen bevárja, hogy hôs-

nôje megérkezzék hozzá. Tütübe
öltözteti ugyan, de még/már be szél  -
teti, még/már szavakat ad a szájá-
ba. E találkozás éppen addig tart,
ameddig tartania kell. Útjuk ellen-
kezô irányba halad, s mivel a nézôt
a rendezô kalauzolja (innentôl im-
már szó szerint), vonaton folytat-
hatjuk az utat – legalábbis az elô-
adás szórólapja szerint.

A következô jelenet energikus
dobszólóval indul, majd csuklyás
figura jelenik meg narancssárgás
mezôben. Úgy tûnik, ô is egy másik
világba való bebocsátásra vár. Hol
jobban megélénkülô, hol pedig in-
kább nyugvópontra jutó tánca leg -
inkább utcai tánctechnikákat idéz,
mozgását lendület és dinamika
hatja át és tartja folyamatban. E má  -
sodik jelenet szintén nem tart to-
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ód Adrienn koreográfus neve nem ismeretlen a hazai kortárs tánc közönsége elôtt, Glázer Attila 
fotográfus, író és zenész azonban elôször kalandozott a táncszínház terepére. S úgy tûnik, kettejük

„románca” nem is sikerült rosszul. A darab elsôsorban Glázer Attila ötleteire, gondolataira, verssoraira és
képeire épül, melyekhez Hód Adrienn készített koreográfiákat. A rendezôi és dramaturgi tekintetet oly
gyakran nélkülözô hazai kortárs táncszínházi elôadásokkal szemben a Négyszer szólók négy rövid jelenete
így egy laza keretbe illeszkedik. S hogy a táncszínház felé vezetô út mégiscsak egy hosszabb folyamat, 
arról leginkább maga a darab vall.
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vább egy elsuhanó pillantásnál – mint arra a szórólap is
utal: „Azon a vonaton leszel / Amelyik itt nem áll meg.”

A harmadik tétel lassúbb, melankolikusabb, líraibb
jelenet. A színpad hátterében, a közönséggel szemben
sellôszerû alak fekszik, hátulról megvilágítva. A jele-
net alig érzékelhetô, apró mozdulatokkal indul: elô -
ször csak a lábikrák moccannak egészen finoman, a
fej, a kezek, majd az egész test lassú, hullámzó moz-
gással közeledik a közönség felé. A hajból szállingózó
csillámpor néha egészen sejtelmes, földöntúli ragyo-
gást, csillogást, aurát von a figura köré. A színpad kö-
zepére érve változik a megvilágítás: a földön pihegô fi-
gurát elôbb jobbról, majd balról éri a fény. A reflekto-
rok kereszttüzében vergôdô test így minden oldalról
alaposan szemügyre vehetô, pontosan megfigyelhetô,
mintha csak egy laboratóriumi vizsgálat folyna.
(„Önzô halálom mindenki látja.”)

Érdemes egy pillanatra Martin Krisztina jelmezeire
is kitérni. A hátán kivágott, csuklyás öltözék már a má-
sodik részben is remekül hangsúlyozta a táncos ma-
gányos karakterét, és jól illeszkedett mozgásvilágához.
A szorosan a testhez simuló fekete kosztümben itt
szintén jól érvényesül a hullámzó mozgás, ugyanak-
kor az idônként visszacsúszó bô szár a vádlik legfino-
mabb rezdüléseit is látni engedi – a darab elsô felében
többször is.

A negyedik jelenetben legelôször egy lábszár jelenik
meg a csendes, ködös, félhomályos, lepusztult térben,

majd egy fémedény gurul be egyik oldalról. A lábszár
egy furcsa, állatias lényhez tartozik, mintha csak
Pelevin regényébôl (A rovarok élete) bukkant volna elô.
Porral, talán gipsszel szórja tele a padlót, majd vizet
hoz a szájában, s pépet gyúr edénykéjében. Ösztönö-
sen, gépiesen, lázasan dolgozik, teljesen magába fe-
ledkezve, tudomást sem véve a külvilágról. S ha az em-
bert többek között nyelve különbözteti meg az állati vi-
lágtól, úgy e két utóbbi jelenet szereplôi immár tel jesen
elszakadnak a szavaktól. Már a légies sellô is (félig hal,
félig nô!) testére és mozgására volt utalva, a negyedik
rész animális lénye azonban szándékosan el is vágja
magát a szavaktól. A darab elején a balerina még le-
tépte szájáról a kendôt, a darab végi állatias, ösztön-
szerû lény már saját maga tapasztja be a száját.

NÉGYSZER SZÓLÓK 
(MU Színház)

Író, rendezô: Glázer Attila. Koreográfus: Hód Ad ri -
enn. Zene: Glázer Attila, J. S. Bach, Vázsonyi János.
Jelmez: Martin Krisztina. Világítás, effektek: Gurbán
Miklós. Smink: Neukum Nóra. 
Alkotótársak, elôadók: Cuhorka Emese, Kovács Kata,
Hadi Júlia, Virág Melinda.

Az elôadás hamis, ám éterien fényes öröméneklés-
bôl torkollik a tétlenségbe. Két csupa fehérbe öltözött
nô és egy hátát mutató, talpig galambszürke férfi
(Mizsei Zoltán) triója áll a tér közepén, nagyvárosi és e
világi angyalcsoportként. A semmittevés lazaságával
éneklik és sivítják angol nyelven a részleteiben elfojtó-
dó, légbe elszálló dalt. Az elôadás nyitányaként szét-
rebbennek: a férfi kis híján mindvégig a tér jobb olda-
lán kucorog, elektronikus zenét bûvészkedve elô szá-

mítógépébôl és szintetizátorából. Tökéletesen civil
mozgással olykor átcammog a színen, esetleg megtá-
masztja a napfürdôzô nôk nyakát. Szerepeltetése nem
túl megokolt. Ki ez a mikrovilágot kívülrôl szemlélô tö-
mör arkangyal? Talán az unalom és hétköznapiság
mafla démonja, akihez a napon elnyúlva mormolunk
imát egy mozgalmasabb holnapért, aztán békében
szendergünk tovább. A nôk el kívánják ôt érni, de a le-
küzdhetetlen milliméterek keresztezik útjukat. Vég -
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ózsef Attila szôke, másfél mázsás tunya boldogsága gomolyog a tánctérben Hód Adrienn koreográfiá -
jában. Két, éppen nôvé vált gyermek tengôdik az aranysárga reflektorfényben. Bájos semmiség a tánc, 

a zene és a próza bágyadt fûszerével bolondítva.
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