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ielôtt kezdetét vette volna a szín-
házi évad, a Mûcsarnokban ren-

dezett, nemzetközi Music Forum Expón
letaglózott két földöntúli kettôs. Nem kel-
lett sokat merengenem, hogy e zsáner-
ban – hazánkban – miért is tetszik egye-
dülállónak a Horváth Csaba–Ladányi
And rea mágus-páros. (A cím nélküli opu -
sok, lézerekkel játszó tünemények Lud ger
Brümmer Shine és ifj. Kurtág György–
Lengyelfi Miklós Zoo címû kompozíció-
jára készültek.) Duda Éva Az Is me retlen
címû – néhol világítástechnikai bemuta-
tónak minôsíthetô – munkáján mélázva
a „mitôl is jó a duó?” kérdésre adott vá-
lasz pofonegyszerû, ám kegyetlen.

A táncos-koreográfus harmincöt perces
alkotását így jellemzi a mosolyra fakasztó
ismertetô – melyet mintha méla fûzfapo-
éták lírai limlomjaiból eszkábáltak volna
össze –: „színházi kunsztokra nem épít.”
A némiképp kihívó kijelentést igaztalan-
nak találom. Duda Éva minden pillanatá-
ban (túl) finoman kimunkált, részletgaz-
dag, tûpontosan szer kesztett, fegyelme-
zett, költôire hangolt mûve a magyar
kor társ táncpalettán: „kunszt”. Egy szóval
megmondható, miért: intelligens. Ré szint
mivel Dudának – aki alkalmazott koreog-
ráfusként számtalan „közönségbarát”
tinglitangli deszkára hányásában vállalt
oroszlánrészt, fôképp a Budapesti Ope -
rett színházban – van ízlése. 

Az Ismeretlen szépsége, erénye ugyanaz, mint a kivá-
ló Arénáé. Duda Éva megkereste és -lelte a hangját,
amely független az épp idôszerû (szél)irányzattól;
ezért tisztán szól. Önazonos. Így produkciói hagyomá-
nyos értelemben (megengedem, manapság divatja-
múltan) nôiesek. A táncalkotó klasszikus (ám nem
„nôi”!) darabjain egyértelmûen fölfedezhetô a Martha
Graham és Dienes Valéria nevével fémjelzett orkeszti-
ka-iskola hatása. Duda lecsupaszított, minden sallang-
tól megfosztott – Graham-, Cunningham-, valamint
kontakt technikára épülô – tánc- és mozgásmûvészete
ezt a („stílus” nélküli) stílust értelmezi újra. 

A Közép-Európa Táncszínház színháztermét mint-
ha e „nemes”, szeriôz munkákra tervezték volna; a ko -
reográfus – ráadásul – nagyszerûen (ki is) használja a

teret. Az ezüstszürke-csillogó
hosszúnadrágba bújt, félmezte-
len Feicht Zoltán és párja (ma -
ga Duda Éva) elôször a karzaton tûnik föl. A táncosnô
ezüstszürke, rafinált mintás felsôrészt visel, fekete,
libbenô-áttetszô szoknyácskával, fekete harisnyával.
Andréa T. Haamer igényes jelmeze pontosan utal az
etûd nem „e világi” jellegére. (Az ezüstszürke alapszín
a szkafandert juttatja eszembe. Feicht pôresége sem-
mit.) A szinopszisban „Galak tikus helykeresésnek”
nevezik azt, ami több mint félórában elôttünk zajlik.
(Fölidézve bennem az egykori, tudományos-fantaszti-
kus dolgozatokat kiadó Kozmosz Köny vek világát.)
Azaz hogy Nô és Férfi valamely távoli-kietlen bolygón
elveszetten-keserûen téblábol. Ráadást olybá tûnik,

Horeczky Krisztina
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(z)ûrös helyzetükön mit sem változtat, hogy ott lézeng
közelükben egy másik – nemû – emberlény. 

Duda és Feicht: átutazó. Talán egy (kudarcos) kül-
detést kellett végrehajtaniuk egy, az otthonuktól ret-
tentô távoli helyen, majd ezt követôen magukra hagy-
ták ôket. Mindketten idegenek. Egy gondolat bánt en-
gemet: azok is maradnak – egymásnak. Holott a
produkció mozgás- és táncnyelve – a mozdulatok reb-
benékenysége, intimitása, esetlegességük, illékonysá-
guk – mindennek ellentmond. Mielôtt lejönne a tánc-
térbe a páros, egymásnak feszül a hátuk. Mintha
minden izmukkal-csontjukkal megérintenék a mási-
kat; ez a testi túra egyszerre játékos, erotikus. Elvben.
Valójában okos, megejtô ötlet marad. 

A Magyar Nemzeti Balett táncosa, Feicht Zoltán és
Duda – rutinos elôadóként – egy jelenetben tökéletes
szinkronban hajtja végre ugyanazokat a mozdulatso-
rokat. Mégis valamely oknál fogva egész végig nincse-
nek „együtt”. Ez már rövid idô után zavaró – hiába a
ragyogó fényterv, a gomolygó füstköd, az üzembiztos
tiszta tánc és a fülnek kellemes – a kommersz határ-
mezsgyéjén imbolygó – zenei kollázs. Végül arra ju-
tottam, Duda és Feicht egyívásúak; akár egy ikerpár.
Borzas-rövid frizurájukkal olyanok, mint a hat boly-
gót bejáró, árva kis herceg – róka és rózsa nélkül.
Csakhogy hiába minden (bele)magyarázat, mert két-
ségtelen: a  pusztán „formás” munkából hiányzik a
személyiség, a karizma. Következésképp: az érzelmi
tartalom, a jelenlét, a szexus. Ez a kifejezetten erôtlen
– de legalább kurta – szólóknál igazán föltûnô.  Ekkor
már tagadhatatlan: legkevésbé sem a két táncos vonz-
za a tekintetünket. A külcsíny érzéki. Szimbolikus pil-
lanat, hogy a záróakkord egy félbemaradt ölelés.

Duda és Feicht karja megáll a levegôben, miközben
testük – tétován – egymáshoz simul. Átköltve Saint-
Exupéry falvédôszöveggé pórnépesített, szakrális böl-
csességét: [Az Ismeretlenben] ami igazán lényeges, az
a szemnek látható. 

Egész úton hazafelé azon tûnôdtem, miért is ma-
radtak meg emlékezetemben olyan tisztán-élesen
azok a duók, amelyek bizonyos epizódjai újból, várat-
lan-hirtelen leperegtek elôttem. Így: a Horváth–La dá -
nyi kettôs hideglelôs alkotásai (például az – emble-
matikus – Ketten); a Bozsik Yvette–Vati Tamás páros-
tól az Xtabay és a Holtodiglan. A koreográfusként (is)
egyre inkább hiányzó Lukács Andrástól a Kun
Attilával elôadott, pazar Eszeveszetten (Frantic).
Egyér telmû: az említett táncmûvészek, -alkotók
mindegyike kivételesen markáns egyéniség, külön-
külön is pompás szólista. Talált-választott társuk is
az. Noha utóbbi korántsem hétköznapi eset, hajlok
rá: törvényszerûség. Duda Éva és Feicht Zoltán párat-
lan (sic!) páros. Bennem erôs kételyeket ébreszt, hogy
külön-külön súlyos-izgalmas karakterek-e. Azonban:
egyikôjük megalkotott egy méltánylandó munkát;
amely – egyelôre – csupán szemrevaló, üres holmi. 
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