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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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telenül nyugodt és pasztellszerûen elmosódott a kép. Elhagyott partsza-
kasz a vénasszonyok nyarának erôtlen, mégis simogató fényében.

A cselekvéseket magyarázó okok és célok vajmi kevésszer bukkannak fel
az elôadásban. Az alkotók a lanyha semmit festik meg lanyhán semmi-
lyen színekkel. A bájos (vagy annak szánt) dilettantizmus kezdetben kife-
jezetten irritáló, de amint következetesnek tetszik, legalábbis elfogadható.
Atmoszférája ugyanis kétségtelenül van a koreográfiának, és erénye, hogy
létrehozói az élet komolytalanságáról önmagukat sem komolyan véve be-
szélnek. Játékos iróniával lézengenek mintegy félórán keresztül. A stílus
nélküli súlytalanság mégis veszélyes mûfaj. Mikor a kint és bent kényes
állapotában törökülô színpadi utcazenész belehörög a mikrofonba, avant-
gárdnak szánt amatôr színházi próbálkozások emléke sejlik fel. A képzet
alighanem egyezik az alkotói szándékkal. 

Épp az erény válik hátránnyá. Az elôadás mindvégig annyira lebegô és
ingatag, hogy az alapgondolat közvetítése nem válhat erôteljessé. Az
amúgy igen szegényes mozgásnyelven nem segítenek a két, nem azonos

lendülettel és energiával közremûködô táncos – Réti
Anna és Garai Júlia – közül az elôbbi vibrálóan feszü-
lô végtagjai, lazaságában is erôs koncentrációja sem. 

Minimális mennyiségû próza – elejtett szellemes és
kevésbé szellemes kommentárok és egy a közönséggel folytatott „párbe-
széd” – jelzi: nekik jó ez így, a közönség keresse az értelmet, ha van rá am-
bíciója. (A kutatás elmarad.) 

A címben szereplô következô lépést a két nô nem teszi meg. Az elô-
adás kezdetén a padló feketéjébe hasító fénycsík által jelzett küszöb elôtt
állnak, önmagukat és egymást pózokba, gesztusokba dermesztve. Garai
Júlia lobbanékony és magabiztos, míg Réti Anna a háttérben húzódik
meg, és a kellô pillanatot kivárva az elôtérben teljesedik ki. A magát erô-
teljesnek mutató, mégis tunya és a bizonytalan, mégis cselekvô szemé-
lyiség játéka ez. E kettôsség miatt lehetetlen átlépni a küszöböt. Ha lép-
nél, a félsz nyomodban járó árnyékként visszatart, ô pedig önmagában
kevés a cél eléréséhez. Talán lényegtelen is, hogy párosról vagy az én két
oldaláról beszélünk.

Az elôadás igaz és drámai jelene-
te, mikor a két táncos gyermeki
vívódás és toporgás után éjszakai
fürdôt vesz. A tér hátsó részében
levetik ruhájukat, majd kissé elô -
rejönnek, és vacogva, összesimulva
örülnek a vakmerô tettnek. Tes tük -
nek csupán körvonalát rajzolja ki
az erôtlen fény. Megtisztulás a sza-
bad strandon. Az olykor kellemet-
lenül (és valljuk be, unalmasan)
folydogáló tízpercek végre értelmet
nyernek: szellemes irónia és önfe-
ledt mosoly visz színt az illúziótlan
sárga unalomba. A fiktív térben tett
„utazás” kiindulópontja az utca, ki-
bontakozásának színhelye a víz-
part. A két stációt összekötô belsô
út lényege: miként jutok el a meg-
tisztulást hozó következô lépésig a
hétköznapok tompa közegébôl.
A kezdetkor már viselt fehér ruha
önmagában is a társadalom piszká-
tól való irtózatot és menekülést jel-
zi; a következô lépés, a fürdés és a
meztelenség pedig a világ folyásá-
nak teljes kizárását. Ami a gyer-
mek számára magától értetôdô (ru-
hátlanul fürdik a tóban), a felnôtt
számára kihívás, hosszas mérlege-
lés után hozott döntés. Mégis re-
ménytelenül banális.

Nem állítom, hogy a csattanó iga-
zolta az elôadás egészét, de visszfé-
nyében legalább bebizonyosodott,
hogy nem kreatív idea híján hullott
darabjaira a produkció. Amen nyi -
ben a megfeszülésig önmegvalósí-
tó színház elleni kiáltványként ér-
telmezzük A következô lépés címû
koreográfiát, mindenképpen ro-
konszenves a vállalkozás. De tánc-
színházi elôadásként szétfolyik,
mint a szabad strand homokja a
kéz ujjai között.

A KÖVETKEZÔ LÉPÉS
(MU Színház) 

Alkotótársak: Hód Adrienn, Ga -
rai Júlia, Réti Anna. Zenei kon-
cepció: Mizsei Zoltán. Fény:
Szir tes Attila. Jelmez: Szûcs
Edit.
Elôadja: Réti Anna, Garai Júlia. 

Réti Anna, 
Mizsei Zoltán 
és Garai Júlia 
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