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A két darab egymáshoz való viszonya a karakteres
hasonlóság és az elsô látásra csak minimális külön-
bözôség jegyében szervezôdött. Az egyként csupasz
tér, a táncosok azonossága megszokott terminálos
adottság ugyan, de ezúttal a zenei hangzások terem-
tette akusztikus atmoszféra hasonlósága és a koreog-
ráfiák jellegének, jelentésképzô artisztikumának dra-
maturgiai egybecsengése is szembeszökô volt. Az
elô adások izgalmát, a róluk és az elôadókról szóló be -
széd egyik lehetôségét azonban éppen az ilyen árnya-
latnyi különbségekben megmutatkozó egyediségek
adják.

Fodor Zoltán koreográfiája tablószerû jeleneteivel –
címének absztrakt volta (Tér-forma-nyelv), kísérôszö-
vegének sejtelmes elvontsága ellenére – helyenként
már-már a prózai színházak realizmusát, az érzéki
gesztusok egyszerûségét idézô, konkrét, lendületes,
szinte zökkenômentes történetmesélés az egyéniség-
rôl, az egyedüllétrôl, egymás keresésérôl, megtalálá-
sáról, mások keresésérôl, a régiek és az újak elveszté-
sérôl. Óramûpontos-
sággal és különleges
térérzékkel meg kom -
ponált testbeszéd,
táncj áték az emberek
közötti közeledések-
rôl és távolodásokról,
szeretetrôl és szere-
tetlenségrôl. Ez a fajta,
kortárs táncszínházi
elôadásokon ritkán
ta pasztalható nyil ván -
valóság, konkrétság
itt és ma bátor és üdí-
tô volt.

A MU Terminál fiataljai nem csupán tánctechnikai
értelemben kaptak nehéz feladatot; a táncdramatur-
gia – éppen az említett, realizmusba hajló elbeszélés-
mód miatt – a megszokotthoz képest erôteljesebb szí-
nészi jelenlétet követelt meg tôlük. Ez elsôsorban a
történet során kialakuló, majd szétszakadó szerelmi
háromszög tagjainak (Gulyás Annának, Kiss Ró bert -
nek és Tuza Tamásnak) jelentett kihívást. Antro -
pológiai sajátosságuk a lányoknak, hogy sokkal koráb-
ban lesznek nôk, mint férfiak a fiúk. Gulyás Anna –
fiatal kora és „kislányossága” ellenére – a színpadon
a nôi lét érzéki-érzelmi teltségét képes megjeleníteni.
Ezt „szegezi szembe” partnereivel. Tuza Tamás
(tizenhét éves) számára maga a dramaturgia adott
feloldozást az alól, hogy gyermeki lényének erôtôl
duzzadó könnyedségére férfisúlyokat kelljen erôsza-
kolnia: az ô figurája a nôkhöz elanyátlanodott kis -
gyermekként odabújó, szeretetéhes kamasz. A legne-
hezebb feladat Kiss Róberté (huszonkét éves), akire a
koreográfia a nôket elcsábítani akaró (és tudó) férfi

Tér-forma-nyelv

Török Ákos

Kihívók és kihívottak
M U  T E R M I N Á L - E S T  

mmár harmadik éve mérettek meg a MU Terminál – évrôl évre új – fiatal tánctanoncai a MU Színház
játékterében, közönség elôtt, élesben. Kihívóik és egyben mentoraik olyan koreográfusok voltak, 

mint Juhos István, Hudi László, Gergye Krisztián, Goda Gábor, Kun Attila, Juhász Kata, Nagy Zoltán. 
Ez a táncpedagógust és kreátort egyszerre kívánó szerep 2007-ben Fodor Zoltáné és Fejes Ádámé volt.
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princípium szerepét rótta. Hogy mind-
ezt Gulyás Anna nôiségével szemben

nem tudja hitelesen megoldani, nem az ô hibája.
A darab elsô felében többször az volt az érzésem,

hogy táncmûvészet helyett inkább táncgyakorlatot lá-
tok. Pontosan értem: az is szempont, hogy az elôadók
tánctechnikai repertoárjuk minél szélesebb spektru-
mát mutathassák meg, azonban nem elôször érzem
MU terminálos esten, hogy néhol felsorolásszerûen
kényszerülnek erre. A professzionális táncmûvészek-
nél is ritkán látható módon, tökéletes szinkronban
végrehajtott mozdulatsorozatokból – legalábbis az
elôadás elsô felében – valami fontos kimarad. Mivel
sem a darab második felében, sem a másik koreográ-
fiában ezt nem éreztem, azt kell gondolnom, hogy ez
a fajta „jelenléthiány” a színpadi rutintalanságból fa-
kad: a táncosok teste már készen áll, de mindaz, ami
nem test, még nem „melegedett be”. A darab végén
Gulyás Anna elhagyatva áll a színpad távoli sarkában,
miközben a sárgás fények elcsendesednek. Egyszerû
és szép, mint maga az elôadás.

Fejes Ádám koreográfiája (Újoncok) a 2003-as Fe -
mi na erre a hét táncosra átalakított felújítása. Las súbb,
poétikusabb, mint a Tér-forma-nyelv. Érezhetôen kiér-
leltebb munka. Az öt táncosnô félelmes-fekete ma-
dárként lepi el a színt, madárlétüket jelzô, egyszerû
testgesztussal. Halállal rokon és halált ígérô lényüket
nem érinti meg a két fiatal férfi egzaltált közeledése.
Gyönyörû, amikor a férfiak a madárrajból kiszakajta-
nak két nôt, és azok ernyedt mozdulatlansággal tûrik.
Fejes Ádám ebben a koreográfiában nem csupán
szem elôtt tartotta, de ki is használta a fiatal fiúk súly-
talanabb és a fiatal nôk összehasonlíthatatlanul erô-
teljesebb, mitikus érákra utaló, szexuson túli nemi je-
lenlétének következményeit. A fiúk nôket tépnek ki a
rajból, ölelik ôket, majd újabbakat ölelnek, majd ket-
ten egyet, majd megint másokat, és újra egyet: célba
érô, majd rögtön új célt keresô szertelen csapongá-
sukkal mindig új és újabb történeteket hoznak létre.
Látszatra ôk ennek a létnek az urai. A madárcsapat
szétrebben, majd mindig visszaáll. Nincsen történe-

tük, ahogy ellenállásuk sem, de belôlük jön létre min-
den történet. Évek múlva a fiúk férfiak lesznek, aztán
öregemberek, végül meghalnak. A madárraj azonban
mindig ott lesz – ugyanúgy, örökké. Halál- és élet-
madarak: nôk.

Ebben az elôadásban már csak nyomokban érezhe-
tô az a bizonyos gyakorlatszerûség, viszont egy-egy
mozdulat többször is teljesen tartalmatlan marad.
Ilyenkor mintha csupán az egyik test- és térhelyzetbôl
a másikba való átmenet lenne a cél: sem értelmét
nem találtam a köztes mozdulatsorozatnak, sem a
táncosok valódi jelenlétét nem éreztem közben.
Mintha csak kipipáltak volna egy elemet. De az Újon-
cokban hálásabb és könnyebb feladat vár a táncosok-
ra, mert kerekebb, egészebb a koreográfia, és a költôi
stilizáltság megkönnyíti az elôadók dolgát. Az öt lány
és a két fiú kitûnôen élt a könnyebbséggel.

Azzal a megértô, elnézô attitûddel ültem be a nézô-
térre, ahogy tanulók évközi bemutatkozásaira szokás,
és lám, óhatatlanul elôadásként elemzem a látottakat.
Azt gondolom, ez önmagáért beszél. Fodor Zoltán és
Fejes Ádám becsülni való alkotói alázattal hívta ki a
MU Terminál legújabb fiataljait. Nem öncélú, szép és
nehéz feladatokkal próbálták meg a táncosokat. Fo -
dor Zoltán nehezebbel, Fejes Ádám szebbel. 

MU TERMINÁL EST / A – III. ÉVFOLYAM
(MU Színház)

Tér-forma-nyelv
Zene: montázs. Fény: Payer Ferenc. Koreográfia: Fo -
dor Zoltán.

Újoncok
Zene: Kunert Péter. Fény: Blindearts. Jelmez: Naked
Taylor. Koreográfia: Fejes Ádám.
Elôadók: Asztalos Dóra, Czédulás Eszter, Gulyás An -
na, Hoffman Adrienn, Horváth Adrienn, Kiss Ró -
bert, Tuza Tamás.
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