
sak azt tudod beszívni, amit elôzôleg ki-
fújtam. Ez a törvény az aritmiás szívek

klubjának kohéziós ereje. Ha belegondolunk,
nemcsak a Tünet Együttes Szeánsz címû elô-
adásának pszeudoinfantilis társaságát, hanem
minden zárt csoportban mûködô közösséget a
fenti törvény tart egyben. Legyen az család,
iskolai osztály, munkahelyi team, társadalmi
réteg, nemzetség vagy kontinensnyi populáció. 

Ami az egyik egyednek kilélegzett vég-
termék, az a másiknak beszívandó táplálék
– szimbolikus értelemben. A nyilvánosság
elé tárt szellemi produktumot a befoga-
dók feldolgozzák, majd kilökik magukból.
A hírközlés is így mûködik: adják, veszik,
átalakítják, továbbítják az üzenetet, aztán
kezdôdik elölrôl a folyamat. A Szeánsz
elôadói kergetôznek a színpadon, hirtelen,
rövid hangok kíséretében kipréselik ma-
gukból a levegôt, a kilövellt légbombát
valamelyik társuk bekapja és letüdôzi, né-
hány másodpercig bent tartja, majd ha-
sonló hangot hallatva kilövi az újabb, ott
termett delikvens számára. Vicces, bizarr,
kicsit gusztustalan a jelenet, mint a valós
életben zajló csoportkooperációk leg-
többje. A közösségi tevékenység színpadi
mûvelôi elegáns hölgyek és urak – igaz, a
sötét zakók, nadrágok és könnyû estélyi
ruhák egyes pontjain hímzett ovis jelek lát-
hatók: napocska, holdacska, cseresznyepár
satöbbi. A felnôtt gyerekek révült tekintet-
tel préselik ki magukból a légnemû anya-
got, igen ambiciózusan, szinte agresszíven
buknak rá a bekapnivalóra, ha joint is égne
a kezükben, azt gondolnám, cannabisfüs-
töt továbbítanak egymásnak. Ha így lenne,
sem lepne meg, hiszen a hirtelen másba
juttatott érzelem- és gondolatdózisok ha-
tásmechanizmusa hasonlít a drogokéra:
elôször mámoros örömöt okoz, a kijózano-
dás idején pedig gyötrôdést.

A légcserés akció csak egy rövidke jele-
nete a Szeánsznak, de egyben emblemati-
kus motívuma is Szabó Réka legújabb ren-
dezésének. A furcsa játékot ûzôk valódi
gyerekek vagy infantilis felnôttek is lehet-
nek, de a szimbolikusan is felfogható (és
persze fel is fogandó) eseménysor számos
tágabb értelmezést is nyerhet. A Szeánsz
elôadását a konkrét és a szimbolikus, az
egyszerû és a mélyenszántó állandó játéka
jellemzi. Szabó mindig egyértelmûen több-
értelmûségre törekszik, ennek segítségével
tudja megjeleníteni az értékek, szokások
viszonylagosságát és az ismétlôdô, általá-
nosan elfogadott élethelyzetek abszurditá-
sát. Sokszor konkrét, banális eseményt tá-
gít szimbolikussá, máskor bizarr, szokat-
lan helyzetekbe kényszerített hétköznapi
figurák bukdácsoltatásával mutatja be,

hogy a különlegesnek álcázott jelenségek mögött is legtöbbször egyszerû emberi gyarló-
ság, esendôség rejtôzik. 

A „helyzetgyakorlatok” egyikében Kövesdi László „tanár bácsi” kisdedóvós nyelven ter-
rorizálja sorba ültetett társait. Egyes szám elsô személyben beszél, mint a rehabilitálandó
betegeket hülyegyerekekként kezelô gyógytornász. „Szégyellem magam!” – mondja szi-
gorúan a megszeppent nebuló szemébe nézve, persze ezen azt érti, hogy a megszégyení-
tettnek kell szégyellnie magát, és nem veszi észre, hogy a szavai önmagára hullnak vissza.
Olyan ez, mint amikor a fônök a saját mulasztását a beosztottja fejére olvassa (és egyre
jobban elhiszi, hogy igaza van), így papol az erkölcstelen az erkölcsrôl, így vádol hazug-
sággal a hazug. Kövesdi egy másik jelenetben szónoki pulpitus és visszhangzó mikrofon
egyben, mögötte állva Dózsa Ákos leplezi le halkan, megtörten önmaga lúzerségét. Kö-
vesdi mint tömegkommunikációs médium felerôsíti, visszhangozza a vallomást, aztán
bele-belemagyaráz, kiegészít, színez, majd átveszi a szót, és maga alkotja meg a híreket.

A Szeánszban verbalitás és mozgás egybefonódik. Ha nincsen tánc vagy megkoreogra-
fált mozdulatsorozat, a mozdulatmûvész színészek különleges, extrém pózokban adják
elô a monológokat, dialógusokat vagy éppen a megkomponált, közös üvöltéseket. Egy
ülve, játékosan, ritmikus kopogással elektronikus pityegô ütemére kezdôdô táncbetét
visszatérô motívumként háromszor is megjelenik, de mindannyiszor szervesen illeszke-
dik a kontextusba: lecsengeti a megelôzô jelenetet, és felvezeti a következôt. A táncképek-
ben a mozdulatelemek ismétlôdnek, a hangulat viszont mindig más. Harmadszorra,
komollyá vált, majdnem elfajuló játékot követve, a közös tánc-játék is elkomorul: derûre
mindig ború jön, avagy elôbb-utóbb mindenkinek muszáj felnônie. A táncokban a három
hölgy, Gold Bea, Ilkay Türkoglu és Kántor Kata mellett Dózsa Ákos és Szász Dániel jeles-
kedik. A két úr akrobatikus ügyessége helyenként parádés, de mind az ötükrôl elmond-
ható: a mozgást, a színészetet és a verbális szövegmondást egyaránt magas színvonalon
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ûzik. Ilkay Türkoglu akcentussal beszél magyarul, az alkotók ki is használják e bájos
adottságát: a mondatismétléses, egymást parodizáló játékban egyre nehezebb szövegeket
kap. Ki is borul egyszer: de hát én török vagyok – kiáltja. Késôbb, amikor a magyar tem-
peramentumot is felülmúló hisztit vág le törökül, felülkerekedik: a többiek tanácstalan-
kodva hallgatják, majd bizonygatni kezdik, hogy értették minden szavát.  

Gôz István (Kövesdihez hasonlóan) nem képzett táncos, de hórihorgas alakja és egyé-
nien abszolvált gesztusai, mozdulatai révén az abszurd-groteszk (tánc)színházi elôadá-
sok hol elgondolkodtató, hol igen szórakoztató ékessége. A Szeánszban kitûnô ritmusér-
zékét is megcsodálhatja a közönség. Ilkay Türkogluval, Kántor Katával és Szász Dáni-
ellel közös jelenetében a régi mondás, hogy „elverlek, mint a kétfenekû dobot”, újfajta
értelmezést kap. Gôz és Szász a lábuk közé lehajolt hölgyek égnek meredô fenekét csap-
kodva virtuóz dobszólót ad elô, az élô dobfelszerelés folyamatosan kiegészül cintá-
nyérként hasznosuló, valahonnan a mélybôl elôvarázsolt kecses nôi végtagokkal. A dobo-
sok testei a dobtestekkel végül kibogozhatatlanul összegabalyodnak, de a feszes ritmus
kordában marad: a homo ludens könnyedén gyôzedelmeskedik a nehézségeken. 

Kántor Kata sajátos párnatánc gyôztese lesz, de vesztére: a legyôzöttek nem ismerik el
a vereséget, és alaposan megdobálják a nyertest. A párnatánc egyébként igen leleményes:
ütemes párnapufogtatásra párnákon csúszkálva párnákat rugdosnak. Leleményben még-
is Dózsa Ákos emelkedik ki: rövidnadrágot ölt, tenyerét a térde mögé, a hajlatra tapasztja,
és guggolással, hirtelen térdhajlítással levegôt enged feltörni alóla. Az eredmény: szellen-
tést idézô hangeffektus. Dózsa szinte minden pózban, másodpercenként képes kiter-
melni a bizarr hanghatást. 

Az elôadás utolsó perceiben egyértelmûen kiderül, hogy a gyerekek rendkívül exhibici-
onisták – vagy a felnôttek betegesen magamutogatók. Vagy legalábbis mindenre képesek,
hogy egy pillanatra a figyelem középpontjába kerüljenek. A színpad sötétbe borul, a
nézôtér elsô sora fölül kis reflektor ereszkedik le a középen ülô nézô kezébe. A szereplôk
elôször játékosan kérlelve, majd egyre vadabbul követelik: rám világíts! Rohangálnak, kö-
vetelôznek, de van olyan is, aki nem kér a fénybôl. Az egyik férfi felajánlja: ha rávetül a
fény, még a gatyáját is szívesen letolja. Megteszi. Egy nô félmeztelenre vetkôzik. Végül a
lámpa felemelkedik, a sötétben mindenki levetkôzik, hátramegy, és áttetszô nejlonkö-
penybe bújik. Sejtelmes megvilágítást kapnak, és néhány másodpercig mozdulatlanul
pózolnak. Bemutatják testi-lelki pôreségüket. Nagy királyok voltak az életben, a játékban.
De mint tudjuk, a legtöbb király meztelen. 

Szabó Réka rendezései már évekkel
ezelôtt ügyes, gondolkodó, érzékeny alko-
tóról tanúskodtak. A Lomtalanítás, a Karc, a
Buddha szomorú, a Nylon revü, a Priznic és a
Szeánsz sorozata meggyôzô fejlôdésrôl
árulkodik. Az utolsó kettô bemutatása óta
Szabót nem koreográfusnak, hanem in-
kább érett, gondolatait szóban és mozdu-
latban megfogalmazó színházi rendezônek
gondolom. A Szeánsz elôadói alkotótársai
is a darabnak, és nem nehéz kitalálni, hogy
a mûvek létrehozásában dramaturgként
közremûködô Peer Krisztiánnak is orosz-
lánrésze van a sikerben. A társulat idén
vette fel a Tünet Együttes nevet. Jó lenne,
ha struktúrán kívüliként – a Krétakör
Színházhoz és Pintér Béla Társulatához
hasonlóan – megerôsödnének a színházi
struktúrában.  

SZEÁNSZ – ARITMIÁS SZÍVEK
KLUBJA (Tünet Együttes – 
Szabó Réka Társulata, 
MU Színház)

ZENEI MUNKATÁRS: Keleti András, Márkos Al-
bert. KOSZTÜM: Bodnár Enikô. FÉNY: Szirtes
Attila. DRAMATURG: Peer Krisztián. RENDEZÔ:
Szabó Réka.
SZEREPLÔK: Dózsa Ákos, Gold Bea, Gôz Ist-
ván, Kántor Kata, Kövesdi László, Szász Dá-
niel, Ilkay Türkoglu.
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