
Triplex címû este a Mu Színházban
páratlan meglepetést hozott. A meg-

lepetést Réti Annának hívják, és Magyaror-
szág legtehetségesebb fiatal független táncosá-
nak kell tartanom a Lélek pulóver nélkül
(Inside out) címû elôadása alapján. A másik
két elôadás – Nagy Csilla Monománia címû
könnyed húsz perce és Daniela Hernández
Faith érthetetlen félórája – nem váltotta ki túl-
zott csodálatomat. Végsô soron azt sem értem,
hogy miért került e három mû egymás mellé.

Annyi mindenképpen összefûzi a dara-
bokat, hogy nô koreografálta mind a hár-
mat. Jellemzô tendencia: ma Magyarorszá-
gon – legalábbis a független, kortárs tánc-
ban – a nôi koreográfusok korát éljük.
Sokszor úgy rémlik, hogy a fiatal, kezdô al-
kotók között talán nincs is férfi. Ha olykor
felbukkan is egy-egy név, gyorsan a fele-
désbe merül. Érdemes volna egyszer szoci-
ográfiai-kulturális felmérést készíteni a
táncosokat és sokszor koreográfusokat
gyártó iskolák, baráti körök, mûhelyek,
színházak környékén arról, miféle dönté-
sek, választások, vonzások és taszítások
mûködnek közre abban, hogy a mai fiata-
lok között jórészt nôi koreográfusokkal ta-
lálkozunk. Lehet, hogy egyszerûen csak
több nô választja a táncospályát, mint férfi,
és ezért a nôi koreográfusok is többen van-
nak (de nem így a balett-szcénán!).

A fentiek máris rávilágítanak egy problé-
mára, mégpedig a táncos és a koreográfus
közötti különbségre. Ezt a különbséget
Nagy Csilla sajnos nem ismeri fel. Az ô al-
kotása nyitotta meg a Triplex-estet. Nagy
Csilla kitûnô táncos, odaadással, feszült
koncentrációval ügyel minden egyes moz-
dulatára – remélem, még számos darabban
találkozhatunk vele. Koreográfusként azon-
ban még nem igazán értékelhetô. A  Mono-
mánia nem más, mint szólódarabjának, a
Blûnek továbbfejlesztett és duósított vál-
tozata. Története is van, a színlap szerint
egy férfi és egy nô párkapcsolata – és eb-
ben az volna az érdekes, hogy a színpadon
nem találkoznak egymással. Egymásnak
monologizálnak.

Noha kellemes az összbenyomás, ez az
egyetlen ötlet nem viszi el a darabot. Az
elején Nagy Csilla kis lámpát vesz elô, amit
már megcsodálhattunk a szólójában, és
körülbelül ugyanazt is táncolja el. A fiú
(Hámor József) akkor lép a színpadra, ami-
kor a lány lemegy – ez jelenti azt, hogy „az
egymásnak szóló vallomások monológok-
ként valósulnak meg” –, szintén lámpát
hoz, s talán férfiasságát hangsúlyozandó,
nagyobbfajta állólámpát. Tulajdonképpen
nem unatkoztam túlságosan, mégis megje-
gyezném, hogy a látványban a vallomásjel-
leget semmi sem érzékelteti, és az egymás-
hoz szólás viszonyát is lehetett volna akár
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közös mozgáskombinációkkal jelezni – ha egyáltalán el lehet beszélni egy effajta történe-
tet. A koreográfia lapos és aránytalan, a fali ornamentikánál alig ad többet. Nagy Csilla
sokkal jobb táncos annál, hogy belemenjen ilyen kompromisszumokba. Aki táncolni tud,
az még nem koreográfus – és viszont.

Az est meglepetéseként viszont mindkét szerepet kitûnôen abszolválta Réti Anna Lélek
pulóver nélkül (Inside out) címû elôadásával, melyhez a zenét Barna Balázs készítette, a fény
Szirtes Attila munkája, a munkatárs pedig Hudi László volt. Azért írtam ide a nevüket,
mert azt gondolom, hogy ebben a produkcióban minden alkotóelem fontos és tökéletes.
Ez is egy korábbi darab, a Gombóc a torokban címû szóló átdolgozott és bôvített kiadása.
Úgy látszik, hogy a Trafóban az Inspiráción, majd a Szóló/Duó Fesztiválon sikert aratott
alkotók a MU-ban kaptak további lehetôségeket – és ezt nem új darabok alkotásával, ha-
nem a már beváltak kibôvítésével használták ki.

Réti Anna nagyon jól tette, hogy ezt a darabot választotta. Szólója igazi nagy mû, sú-
lyos, szorongató és emlékezetes. Noha koncepciója minimális – egy Lackfi-verssor („Ben-
nem vív meg kicsi a naggyal / Egyszerre gyôz, veszt mindegyik”) –, annyit azért ki lehet
következtetni, hogy valamifajta beszédképtelenségrôl, nyíltságról, érzékenységrôl és féle-
lemrôl van szó. Réti e rendkívül elcsépelt alapállapotot új minôségekkel és hihetetlen
erôvel tölti fel. A Lélek pulóver nélkül nem igazán jó cím, túl aranyos. Réti Anna szólója vi-
tális, tüzes és kegyetlen. Van benne valami fájdalommal áttört emberség. Képei plasztiku-
sak – a darab belsô atmoszférája olyan fülledt, mintha egy dzsungelben volnánk.

A kezdô képben a csak csupasz hátát mozgató táncos lassan bontakozik ki. Jobbról, a
félhomályban – melyben a hátizmok és lapockák állati mozgásukat járják – lassan füst-
csíkok szállnak be, lebegnek a levegôben. A szellemujjakat növesztô köd a színpadkép
alapvetô része. Ebben a ködös-félhomályos, lüktetô térben táncol Réti Anna. Alapvetô
helyszíne a föld. Sokszor állatot idéz – vagy magában beszélô ôrültet. Mimikája is fontos
eleme a hatásnak. Nem kizárólag mozdulatokkal és mozgássorokkal, hanem olykor hatá-
rozottan teátrális eszközökkel alkotja meg a szívdobbantó közelséget. Ez talán Hudinak
tulajdonítható, talán nem.

Miközben a párában minden egyes rezzenését követem, azon gondolkozom, hogy fia-
tal magyar alkotónál mikor éreztem utoljára ilyen színpadi jelenlétet. Talán a négy-öt év-
vel ezelôtti Ladjánszki Mártának volt ehhez hasonlítható tömény aurája. Ez megtanulha-
tatlan és átadhatatlan adomány – reméljük, Réti Anna jól sáfárkodik vele. A darab
vége figyelemre méltó agymunkáról tanúskodik. Ahelyett, hogy a már kenyérre kenhetô
közönséget a bevált vonalon vezetné el a végkifejletig, zseniális húzással lassan levezeti a
feszültséget. Sötét lenne, ám hirtelen ezer wattal a nézôket világítja meg. A színpad sötét-
ben marad.

A közönség megvilágítása ôsi trükk, de nem mindegy, milyen a körítés. Réti Anna fel-
vezetése furcsán-izzadságosan töri be az embert az általa kijelölt útra. Az elcsépelt hely-
zetet – mi, a nézôk vagyunk az idegenek, hozzánk akar, és mégsem képes beszélni – úgy
dúsítja fel, hogy azt érzem: igaza van, tényleg mi vagyunk az idegenek, és valóban nem
lehet hozzánk beszélni. Ennél is tovább megy, amikor teljes sötétség borul a színpadra
és a nézôtérre, és egyetlen felvillanásra látjuk a táncost, ahogy felugrik és elesik. E vizu-
ális mozgás-seb a kimondhatatlan durva kimondása. A mû harmadik tétele ismét egy
másik világ – a szereplô virtuóz hegedûhangokra táncol. Ezen újabb rétegben ér véget a
darab, melynek alkotóját a közönség – nagyon helyesen – háromszor is visszatapsolja.

Míg Réti Annát egyaránt jellemzi a koreográfusmanír és a tánctechnika, az este harma-
dik fellépôje, a mexikói Daniela Hernández Faith mintha csak azt nem tudná, amit az ed-
digi két szereplô: táncolni. Rejtély, hogy ki ez a hölgy, és miért van éppen itt (igaz, nem
is nagyon érdeklôdtem) – annyit tudni, hogy anyai ágon magyar származású, és
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nálunk kezdett balettozni, aztán New
Yorkba ment, végül Mexikóvárosban fe-
jezte be a tánctanulmányait. Szólójának
címe, az Aguafuerte valami olyasmit jelent,
hogy „vízerô”. Érdekesen kezdi, unalma-
san folytatja, és tragikusan zárja.

A kezdô képben parányi fénynégyszög
vetül az arcára. Aztán a kezére, s egyáltalán
mindenére, ami mozog. A folytatásban se-
gítségére van egy egészen érdekes videove-
títés – egy olykor erôsen latinos montázs.
Szép, de elcsépelt rész az, amelyben saját
videoalakjával táncol duettet. Délszaki
heve fekete ruháján ugyan átcsillan, de
nem perzsel meg minket. A darab végén
homokszerû anyagot szór ki a bugyijából,
miközben a falhoz hátrál. A villanyok kial-
szanak, és a sötétben a vetítôképernyôn
megjelenik az árnyéka. Vonaglik egypárat,
aztán eltûnik. Lehet, hogy a hölgy a mexi-
kói Kultúrák és Mûvészetek Nemzeti
Alapjának ösztöndíjasa, sôt még az is le-
hetséges, hogy a Nemzeti Táncszínház gá-
laestjein látjuk újra, de alkotásában – külö-
nösen Réti Anna után – komoly problé-
mák adódnak.

A Triplex tehát nôi est. Örülök, hogy –
legalábbis az általam látogatott napon –
telt házat vonzott. Annak is örülök, hogy
három fiatal került a programba, és összes-
ségében tartalmas mûsort láthatott a kö-
zönség. Szeretném, ha Nagy Csillának és
Daniela Hernández Faithnek még sok
olyan alkalma adódnék, amelyben csiszol-
hatják koncepciójukat. Réti Annának pe-
dig még több munkát kívánok, és kitartást
a hazai táncélet mocsaras talaján, mert ô
megérett a nagyobb színpadokra is. 

TRIPLEX – EGY ESTE,  
HÁROM ELÔADÁS (MU Színház)

MONOMÁNIA
KOREOGRÁFUS: Nagy Csilla. ZENE: Miguel
Bose. FÉNY: Vajda Máté.
ELÔADJA: Hámor József, Nagy Csilla.

LÉLEK PULÓVER NÉLKÜL 
( INSIDE OUT)
KOREOGRÁFIA ÉS TÁNC: Réti Anna. ZENE: Barna
Balázs. FÉNY: Szirtes Attila. MUNKATÁRS: Hudi
László. FOTÓ: Hapák Péter. 

AGUAFUERTE
KOREOGRÁFIA ÉS TÁNC: Daniela Hernández
Faith. ZENE: Aurés Moussong. FESTÔ: Pepe
Maya. VIDEÓ: Gabriel Lomelín, Danta Films,
New Art. FOTÓ: Gil Shalkow. JELMEZ: Amada
Dominguez, Gerardo Nolasco.
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Nagy Csilla a Monomániában

Réti Anna a Lélek pulóver nélkül címû darabban
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Daniela Hernández Faith az Aguafuertében 


