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ban ôrületesen képzett és fantasztikus technikai tu-
dással is rendelkezô táncossal. Hogy a tyúk vagy a to-
jás volt-e elôbb, valójában lényegtelen kérdés – új utak
töréséhez azonban valószínûleg korszerûbb eszközök-
re lenne szükség. Elavult formákkal és szakállas tech-
nikákkal ez nemigen fog menni. Azoknak az elemek-
nek a biztos ismeretében és azzal a technikai felké-
szültséggel ugyanis, melyet a B est bemutatója
igé nyel, még az amúgy éppen mélyponton vergôdô ha-
zai kortárs tánc vizein is nehéz lesz elevickélni – a
nemzetközi vizeket pedig ne is említsük. 

S bár korántsem szeretnénk az iskolát a kegyetlen
anya szerepében feltüntetni, azért ha az idôközben
szülôvé váló hajdani diák az ablakból integetve azt ve-
szi észre, hogy saját gyermekét szintén útravaló nélkül
bocsátotta el, akkor az minimum elgondolkodásra, de
inkább tevékeny munkára, mintsem méla nosztalgiá-
zásra kellene hogy ösztönözze. 

MU TERMINÁL B EST – 
III. ÉVFOLYAM 
(MU Színház)

Csókol anyád, csomag nincs!
Zene: montázs. Jelmez: Juhász Dóra. Látvány, kore-
ográfia: Fejes Ádám.

Terminál képek
Zene: Kunert Péter. Látvány: Fejes Ádám. Jelmez:
Juhász Dóra. Koreográfia: Hámor József.
Elôadók: Asztalos Dóra, Czédulás Eszter, Gulyás An na,
Hoffman Adrienn, Horváth Adrienn, Kiss Róbert,
Tuza Tamás.

MU Színház kvázi-tánctár-
sulata, a Terminál csapata

évrôl évre cserélôdik. A szerencsé-
sek, akik bekerülnek ebbe a védô,
tápláló lombik iskolába, a képzési
koncepció megfogalmazói szerint
egy év alatt teleszívhatják magukat
annyira, hogy jobb eséllyel bírják a
„kinti” életet. A vendégkoreográfu-
sok és az állandó tanárok gyúrják
testileg-lelkileg-szellemileg elô -
adás  készre a mûvészkezdeménye-
ket, hol sikeresebben, hol kevésbé,
a nézô éppen ezért szinte kivétel
nélkül szimpátiával közelít még a vérszegényebb
munkákhoz is, mint például a pár hónapja a Trafóban
látott, Riina Saastamoinen koreografálta Rushes eseté-
ben. Arra azonban még nem volt példa, hogy a rende-
zô egyszerûen csonkolta volna a jobbra érdemes
csapatot.

A terminálosok C estje láttán csordultig telt volna
könnyel a mesebeli király egyik szeme. Bicskey Lukács
besorolhatatlan mûfajú, leginkább talán a táncoratóri-
ummal rokonkodó mûfajú merényletét, a BÁBEL –
VILÁG-ot Duda Éva elôadóbarát Plainje követte, meg-

mentve végül a nevetésnek a másik szemet. Persze fe -
le más a vigasz, és sok kérdést felvet. Elôször, hogy vég-
tére is betölti-e a Terminál, ez a mesterséges anya az
önmaga számára megjelölt szerepkört, s ha igen, mi-
ként. Másodszor, ha már az idekerülni vágyó fiatalok
számos szûrôn esnek át, nem kellene-e ugyanígy vala-
miféle „vizsgának” alávetni a velük munkakapcsolatba
kerülô rendezôket-koreográfusokat is, megelôzve egy
alapjaiban elhibázott elôadás létrejöttét. A BÁBEL –
VILÁG dilettáns szövevénye mesének, mítosznak,
giccsnek – bibliai kerettel, Jézus Krisztus-parafrázis
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köpenyben, Babits- és József Attila-idézetekkel magya-
rosra alakítva, Szabó András festômûvész Bábel világa
címet viselô szárnyas oltárának képeivel illusztrálva.
Talán a rendezô Bicskey a készülô magyar eposz film-
jéhez, a Hadúr kardjához végzett kísérleteket… 

A színpadon ajtónyi, áttetszô paravánok képe fogad,
jobbról is, balról is három. Mögöttük a felvillanó lám-
pafényben jellegzetes pózokba dermedt emberalakok
rajzolódnak ki, a valaha létezett, mára csak árnyként
megidézhetô lelkek panoptikumaként. Majd egy apró
fiúcska gyalogol be óriás fekete köntösben, mint egy
gyermekké öregedett, mindent látott tudós, aggastyán,
Isten, s – kezében festékszóróval – az árnytestek jel leg -
zetes mozdulatát, egyedi jellegét a flakon sötét anyagá-
val, mint egy munkáját végzô graffitis, jelként rögzíti.
Mennydörgés hangja rázza meg a termet. A hátsó fal
egészét betöltô, vetített ôsrobbanáskép nyilvánvalóan a
szárnyas oltárról való, mégis inkább tûnik egy gyer-
mek-Biblia túlromantizált illusztrációjának. A tánco-
sok, áttörve a hártyavékony falat, kavargó körmozgás-
sal idézik Káoszt. Nincs megállás. Sorjáznak a színes
(mese)képek, a hangosbeszélôn narrátor zeng felleng-
zôs modorú kinyilatkoztatásszöveget, és elérkezik az
arcpirító pillanat: versbe kezdenek a táncosok is.

A darab elején a tapasztalt nézô még reménykedik,
hogy a hol patetikus, hol gyermekversekre emlékezte-
tô szövegekre rákevert nyalókás zenei aláfestésbôl ki-
indulva majd önreflexív fordulatot vesz az elôadás, s
széttartó motívumai, részletei végül egy izgalmas, egy-
mással folytatott vitában egyesülnek. Ez az intellektuá-

lis igény azonban távol áll a BÁBEL – VILÁG-tól. A ve-
títôben cserélôdnek a diák, látunk dzsungelt vadálla-
tokkal, hajókikötôt, régi várost mai tûzoltókocsival…
S végül egy keresztet, nagyon-nagyon sokáig, értünk,
bûnösökért – a címmel együtt nem kíván túl sok ma-
gyarázatot, mirôl akar szólni a darab. Jobb percekben
még élvezni lehet az óriás, hömpölygô fekete drapéri-
ával kiegészülô táncot, az elmegyógyintézetek rácsos
ágyával kontaktáló Kiss Róbert Jézus Krisztus-szólóját
s Gulyás Anna érett, szuggesztív hangját, de ez a szik-
rányi jó kicsit sem menti a koreográfiákért felelôs

tán strukturált darab végül visszaér kiindulópontjá-
hoz. A táncosok ismét felsorakoznak a fénycsíkon, de
már a nézôtérrel szemben. 

A Plain csillapítja, amit a BÁBEL – VILÁG összekavar.
A koreográfus talán túlságosan is kiszolgálta a csapatot,
aminek eredményeként igazán energikus elôadás szü-
letett, kellemes búcsú a harmadik évfolyamtól, mégis –
éppen kiszámítottsága, óvatossága miatt – a darab hagy
maga után némi hiányérzetet. Duda Éva nem viszi
ingoványos talajra a táncosait, ô maga sem lép rejtett
gondolati ösvényekre. Rutinos alkotóként „szimplán”

Fejes Ádámot, a terminálosok állandó mentorát, ami-
ért vágóhídra küldte neveltjeit. „Nagyon fáj” – szól a
színpadról a József Attila-idézet. Igen. 

Duda Éva darabja, a Plain, mint a címe is ígéri, „egye-
nes, világos, ôszinte”. Jól áll a terminálosoknak. Nem
állítja ôket erejüket meghaladó feladatok elé, „csak”
táncolniuk kell ebben a viszonyrendszereket, közössé-
gi mûködést felvázoló kerek, egész munkában.

A táncosok mindennapi öltözékben, ruhájukon a
zöld különbözô árnyalataival, a nézôtérnek háttal egy
talpnyi szélességû fénysávon állnak a kezdô képben.
Eleinte a zene dallamívváltásaira hajlanak-dôlnek, egy-
re elôrébb és elôrébb haladva a sokasodó fénycsíkok
anyagtalan határsorompóin keresztül a színpad hátsó
síkja felé, mintha láthatatlan erô, mágnes vonzaná
ôket, mûködtetné tagjaikat, megbénítva saját akaratukat.
Ez az erô a késôbbiekben is tetten érhetô a látványos
földön csúszásokban, miközben a talajközeliséggel
szemben hatni kezd egy felfelé törekvés, mely a síkból
elrugaszkodó emelésekben és óriás terpeszugrásokban
nyer formát. A szereplôk a tudatosodás, a csoporton
belüli egyediség s ezzel egyidejûleg a rendszerben be-
töltött apró alkatrész voltuk felismerésének állomásait
járják végig, mígnem végül egy felpörgetett jelenetben
mindez összegzôdik: hatan hat fénykockában bokszol-
nak egy láthatatlan zsákot, egy alaktalan ellenséget –
talán maguk kreálta béklyóikat. Míg öten már felhagy-
tak az értelmetlen levegôcsapkodással, addig egyikük
(Hoffmann Adrienn), nem tudván szabadulni, még
folytatja az egyre motorikusabbá váló mozgást. A tisz-

BALRA: 
BÁBEL – VILÁG 
(Hoffmann Adrienn,
Asztalos Dóra,
Horváth Adrienn 
és Kiss Róbert)

JOBBRA: 
Plain 
(Hoffmann Adrienn,
Kiss Róbert, 
Gulyás Anna, 
Tuza Tamás 
és Horváth Adrienn) 

K o n c z  Z s u z s a  
f e l v é t e l e i
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a Terminál legelônyösebb arcát
fordítja felénk.

Arról, hogy mit visz magával a
csapat, a nézôt csak az elôadások
tudósítják. Azok alapján elsôsor-
ban különbözô koreográfusoktól
felcsipegetett technikai tudással ta-
lálkozunk. Talán érdemes a jövô-
ben – készételpumpálás helyett –
valódi mûhelymunkára, több síkon
is katalizátor hatású elôadásokra
fordítani a figyelmet. 

MU TERMINÁL C EST – III. ÉVFOLYAM
(MU Színház)

BÁBEL – VILÁG
Festô: Szabó András. Koreográfia: Fejes Ádám. Rendezte: Bicskey Lu kács.

Plain
Zene: montázs. Fény: Fejes Ádám. Jelmez, díszlet, koreográfia: Duda Éva.
Elôadók: Asztalos Dóra, Gulyás Anna, Hoffmann Adrienn, Horváth
Adrienn, Kiss Róbert, Tuza Tamás.

Fehér Ferenc koreografálta-
rendezte villanyszék trónusán

címû elôadásnak nincs köze a ki-
végzôeszköz villamosszékhez. A da -
rabot Pilinszky János Bûn és bûnhô-
dés címû verse ihlette, amelynek
nincs – konkrét – köze Doszto jev sz -
kijhez. Persze Pilinszkyre egész
életében hatott az orosz író, és a
verscímet nemhogy megalkotni,
költemény fölé írni, de még meg-
hallgatni sem lehet Dosztojevszkij-
asszociáció nélkül. Arról nem is
beszélve, hogy a Szálkák kötet cik-
lusa, a Vesztôhely télen (amelyben a
Bûn és bûnhôdés található) egésze is
árasztja magából az elvonatkozta-
tott Dosztojevszkij-hangulatot. 

A villanyszék trónusán-t nézve vi-
szont (ha nem olvasom el a mûsor-
füzetet) eszembe nem jut sem az
orosz íróra, sem a magyar költôre
gondolni, és még utólag is csak
némi jóindulattal ismerem el: az
elôadás hangulatát akár „doszto-
jevszkijes” vagy „pilinszkys” jel zôk -
kel is lehetne illetni. Ha hagyom
magam a cím által (meg)vezetni,
Fehér Ferenc és partnere, Simon
Judit általános rosszkedvét látva
biztosan a Rosenberg házaspár vil-
lamosszékben végzôdô történetére
gondolok, de rutinos kortárstánc-

nézô lévén ebbe az irányba nem merészkedem el túl messzire. Fehér
Ferencre (és legtöbb kortársára) ugyanis nem jellemzô, hogy konkrét sze-
mélyek konkrét történetét dolgozná fel – banális realista stílusban.
Hanem hogy mi jellemzô az említettekre? Egyre inkább az, hogy valami-
lyen elvont kapaszkodót keresnek, ami akár tematikai ürügyként is szol-
gálhat a koreografálásra. (Ha a rosszmájúságomat még fokozni lehet, azt
is el tudom képzelni, hogy a pályázatok szigorú leadási dátumai miatt jó-
val elôbb kell megfogalmazni a produkciók koncepcióját, mint hogy az al-
kotók elkezdhetnének érdemben gondolkodni a darab körvonalain. Ilyen
esetekben jól mûködik egy tág általánosság, amibe aztán a késôbbiekben
is bármilyen alkotói ötlet becsomagolható.)

A kortárstánc-koreográfiák eszmei-tartalmi asszociációhálózata sokszor
valahogy úgy épül fel, mint az ismerôskeresô rendszerek az Interneten: ha
Pilinszkyre hatott Dosztojevszkij, és Fehér Ferenc ismeri Pilinszkyt, akkor
a koreográfus-elôadót már Dosztojevszkijtôl is csak egy ugrás választja el.
És az elôadás rejtett tartalmába mindez bele is kerül! Enyhe malíciámból
kitetszhet, hogy nem vagyok híve a túlzott tartalmi relativizálásnak. Azért
nem teljesen mindegy, hogy az alkotó-elôadó kinek-minek az ürügyén
hozza létre azt a színpadi jelenséget, amely leginkább úgyis csak önma-
gáról és saját tudásáról szól. Ez nem ugyanaz, mint az elvonatkoztatás, a
tágabb értelmezés vagy a banalitás elkerülése érdekében végrehajtott de-
konkretizálás. 

A bármilyen tartalom kifejtésére alkalmas címválasztás tehát nem ítélet-
végrehajtásra, hanem Pilinszky alábbi két verssorára utal: „A pillanat vil-
lanyszék trónusán / még ott az arc”. Tehát a villanyszék trónus nem
Rosenbergéké, hanem egy pillanaté. Pilinszky gyönyörû költôi képét nem
kell reklámozni. Az sem baj, ha a benne szereplô szokatlan jelzôs szerke-
zet koreográfia címe lesz. De hogyan is kell eltáncolni a „villanyszék tró-
nusán”-t? Nyilván nem azt kell eltáncolni. Hanem – mint Fehér Ferenc
elôadásában is – az örök témát: nô és férfi igen zûrös kapcsolatát a nem
kevésbé bonyolult világban. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a témához, ame-
lyet a legtöbb kortárs táncmû ábrázol. És amelynek megjelenítéséhez a
legtöbb koreográfus flexibilis témakereteket és izgalmas címeket keres.

Kutszegi Csaba

Bot helyett vonó
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