
recenzens nem mehet el az alkotó Duda Éva erôs témafelütése
mellett: „A mi társadalmunk semmiféle halálkultúrával nem

rendelkezik: a veszteséget nem tudjuk kezelni, tehát a szônyeg alá sö-
pörjük. Ha valaki meghal, az idô egy pillanatra megáll, majd hirtelen
újraindul, de nem történik semmi lényeges. Azon is sokat töprengtem,
hogy az a gyógyíthatatlan beteg, aki hirtelen szembesül életideje vé-
gességével, miért változtatja meg gyökeresen az életét. Miért kezd
kibékülni, megoldani, lezárni? És miért nem tudunk úgy élni, hogy
ennek ne így, ilyen áron kelljen megtörténnie?”

Ha a haláltéma felôl nézzük az elôadást, rögtön adódik kapasz-
kodó: a színpad egyik teljes átlójában hatalmas pálcikaember fek-
szik, testét a fekete színpadon fehér szigetelôszalag-csíkok alkot-
ják. Sematikus figura, keze-lába szétvetve, s bár nincs körberaj-
zolva, mégis egy baleseti helyszínelés áldozatát juttatja eszembe.
Ez a kiindulópont – de a darab lényegesen tovább megy a hason-
lóan frappáns, ám sematikus megfogalmazásoknál.

A földön fekvô, a teret uraló pálcikaember attól válik izgal-
massá, ahogyan a színpadon „él”: a lámpák szokatlanul vékonyra
metszett fénycsíkjai csak a test vonalait világítják meg, elôbb egy-
egy „testrészét”, majd kirajzolódik a sejtelmes alak. Ez és a ha-
sonlóan igényes, kreatív vizuális, szcenikai ötletek szervezik az
egész elôadást, és egyik legnagyobb erényévé válnak.

Duda Éva kétrészes táncmûvet alkotott; amennyire különbözik
egymástól a két rész, annyira szorosan össze is kapcsolja a karak-
teres látvány, a mozgásvilág és a zenehasználat. Az elsô rész az
alkotó tavasszal Trans címmel a Fringe Fesztiválon díjat nyert
szólójának továbbgondolt, kiérlelt változata. A második, több-
szereplôs rész az elsô inverze: ugyanarra a témára-idôre-gondo-
latra néz vissza, a fekete-fehér filmszalag negatívjának túlsó
oldaláról. Vagy inkább az elôhívás után.

Fekete tér, hosszú fehér ruha, a földön az óriási fehér alak, fe-
héren alázuhanó kötelek. Zaklatottan pulzáló, össze-összeger-
jedô hangerdô. A köteleken túl az elôrehajló, összecsukló test im-
bolyog, próbál egyensúlyt találni, karjaival szárnyakként keresi a
levegô áramlatait, öntudatlanul, vakon tapogatja ki a világot
maga körül. Éled. Vagy most lépi át a túlsó határt? Terét, színpadi
létét a jelen kozmosz egyetlen viszonyítási pontja, a földön elte-
rülô rajz-alak jelöli ki. Ô maga az ott a földön? Vagy valaki más,
aki már nincs? Egy biztos: a fehér ruhás táncosnô magában van.
Kozmikusan egyedül. Végigjárja a rajzolt test minden pontját,
szigorúan a vonalak mentén, mint egy kötéltáncos, le nem tér a
biztonságos fényútról. Megrögzötten követi a nyílegyenes csíko-
kat: a lábszárat, a combot, a gerincet, a karokat. Felerôsödik egy
újabb képzet: a szögletes-vonalas emberrajz talán ôsi természeti
kultúrák kései lenyomata, amelyekben titokzatos, mitikus erejû,
talán termékenységi jelképek lehettek az efféle, gigantikus mé-
retû ábrázolások. Duda Éva meditatív, mélységet rejtô, de folyton
meg-megtörô mozdulatai lefelé húznak, mindig az alak szigorú
és kemény egyeneseire koncentrálnak. Innen merít erôt, innen
remél formát magának, mozdulatainak. Minden ehhez a furcsa
figurához viszonyul. Pontosabban a hiányához, az itt-nem-lété-
hez. Az elôadás úgy képes megidézni valami misztikus és ôsi han-
gulatot, hogy közben egyáltalán nem hangsúlyozza túl ennek je-
lentôségét.

Az egyetlen jelen-lévôt láthatatlan társak veszik körül: alakok
a képzeletébôl vagy még inkább a múltjából. Viszonyulások, han-
gulatok, kapcsolatok villannak fel újra, utoljára (abban a bizo-
nyos halál elôtti utolsó pillanatban?) pásztázva végig saját kivetí-
tett testét (életét?). Beteljesült vagy csak képzelt emlékek és pil-
lanatok. Szellemkép marad azonban mind, hisz a figura egymaga
éli meg, játssza újra társas történeteit. A láthatatlan alakok által
megidézett képfoszlányokat is szigorúan köti a tér: két-két test-
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rész-csík által határolt, élesen metszett, szabálytalan fénysok-
szög jelöli ki határaikat. Az egyikben gyengébb és esendôbb a fi-
gura, máshol dinamikus és erôtôl duzzadó, a gerinc mentén,
mint manöken a kifutón, magabiztos és elegáns, megint máshol
óvatosan bolyongó, vagy állatiasan, védekezve vergôdô. Csúcs-
pontjára a fejben (a legkisebb, zárt, háromszög alakú térrészben)
fut ki: kirobbanó feszültség, elszánt küzdelem emlékképe tör fel.

Duda Éva a megfelelô dramaturgiai ponton vált hangot (és
fôleg fényt). Az absztrakcióból egy bárjelenetben hús-vér nôvé
vedlik át: kicsípi magát, odaképzelt partnerével tangózik. Humor-

ral és iróniával játssza el a jelenetet kísérô dal szövegét, az egy-
szerû és szerelmes lányka bájos és derûs csetlés-botlását. A kép a
meleg szórt fénytôl kiszínesedik, a tér éles szegletei, korlátai el-
mosódnak: az alak szabadon táncol, nem foglya a rajzolt testnek
– a koreográfus enged fellélegezni. Aztán utcazaj autókkal, járó-
kelôkkel és aluljárókban recsegô táskarádióval, ô maga koldussá
görnyed, kér, követel – az élettôl?, a haláltól? A mentôautó sziré-
nája kimúló szívhangba fúl.

A második rész: az elôhívott kép. Mindenki látszik rajta, csak
épp ô nem. Vagy mégis: üresen maradt helye az egyik sarokban
fekete szigetelôszalaggal van (most valóban) körülrajzolva. Nem
óriásként, csak életnagyságban. Bizarrul hangzik, de ez az ábrá-
zolás életszerûbb az elôzô rajznál. Vizuálisan minden megfordul:
tágas és fehér tér, nyolc táncos feketében. Fekete a kötélfüggöny
– az átjáró – is. Mindannyian elôle indulnak, mögé érkeznek. Ki-
rajzolódik és kitáncolódik az összes viszony és kapcsolat, ami az
elsô részben még csak idea volt. Testet ölt a környezet, csak épp
az „én” hiányzik. Keresés, egymásra találás, veszteség, érzelmi

felbolydulás villan fel, de mint az elsô részben, itt is megmarad-
nak hangulatoknak, mozaikos képkockáknak – nem szervesül-
nek történetté. A táncokban gyakran a szóló mozdulatfoszlányai
tükrözôdnek vissza, és zeneileg is az elsô rész ismétlôdik meg,
csak a hangsúlyok, a súlypontok esnek máshová. A buta dalocs-
kából itt is humoros jelenet lesz, de ezúttal nem táncban megfo-
galmazva, hanem unalomig hallott ismerkedô párbeszédpanelek-
ben, melyek kiragadott közhelyességükben mulatságosak, külö-
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nösen az, amelyikben valaki a körberajzolt ott sem lévôvel szervez
épp randit. Az egyik legköltôibb és legemlékezetesebb, többször
visszatérô kép, amint a párok egymást ölelik, de az ölelés nyitva
marad: a karok nem fonódnak a másik válla köré. Lebegô, szár-
nyaló, vakon imbolygó fura testekké forrnak össze.

Az elôadás fontos kulcsa a humor, az irónia és a keresetlen
szellemesség: ott bujkál a táncokban, a zene felhasználásában, a
szcenikai megoldásokban. Oldottá, élvezetessé, fesztelenné – de
nem súlytalanná! – teszi a játékot. Frissen tartja. Duda Éva nem
engedi pátoszos, önmagától meghatott, emelkedett regiszterbe
csúszni darabját. „Ha valaki meghal, az idô egy pillanatra megáll,
majd hirtelen újraindul, de nem történik semmi lényeges.” És va-
lóban: amikor azt hisszük, vége (mert az elsô részbôl ismert zenei
tételek végére értünk, s a már ismerôs koldusok is eldôlnek
csendben), egy hosszabb pillanatnyi sötét után a koreográfus
megtoldja mûvét egy egészen új tétellel: szándékoltan állírába,
giccsbe futtatja az elôadást. Árad a klasszikus muzsika a derengô,
kékben úszó színpadon, a lányok közhelyesen-szépen hajlong-
nak, a fiúk pedig a kötélfüggöny mögötti sejtelmes félhomályban
lassított felvételû legényesbe kezdenek – többszörösen idézô-
jelbe téve a szentimentalizmust, amit a halál (utáni lét) külsôsé-
ges színpadi megjelenítéseibôl már unásig ismerünk. Duda Éva
mindezt szigorú és következetes öniróniával eltartja magától (és
tôlünk) – miközben mégiscsak felskiccel valami nagyon fontosat
a halálról: a kötelek mögött táncolt legényesbôl (egy archaikus vi-

lág bizonytalanul a mára vetülô árnyékából) kilépô fiúk vissza-
jönnek a kötél-átjárón, és magukra csavarva-emelve a lányokat,
magukkal viszik ôket, vissza, túlra.

Kígyóznak az ébredô gondolatok, számtalan asszociációt in-
dít el az elôadás – sok kérdést tesz fel, de válaszokat nem ad,
nem adhat. Hangulati gazdagságával, utalásaival mégis érzékel-
teti, sugallja: manapság nem vagyunk képesek feldolgozni a ha-
lál élményét. Átlépünk rajta, elsiklunk felette, a földi lét és a túl-
világ kapcsolata nem kerül a helyére, nem fogalmazódik meg,
mint azokban a kultúrákban, amelyekben az emberek még nem
távolodtak el a vallási, mitológiai gyökerektôl, hagyományoktól.
A kötél-gyökerek – talán a világokat összekapcsoló égig érô fa
gyökerei – ott lógnak a térben, de alig veszünk róluk tudomást:
kerülgetjük ôket, nem tudjuk, hogyan viszonyuljunk hozzájuk.

„INVERZ” 
(MU Színház)

ZENESZERZÔ: Kunert Péter. ZENEI SZERKESZTÔ: Kovács Krisztián. JEL-
MEZ: Túri Erzsébet. VILÁGÍTÁS: Payer Ferenc. DESIGN: Deák Balázs. VI-
DEÓ: Molnár Zoltán. DÍSZLET-KOREOGRÁFIA: Duda Éva.
ELÔADÓK: Duda Éva, Domonkos Flóra, Gresó Nikoletta, Mészáros Zizi,
Rakotomalala Myriam, Eller Gusztáv, Feith Zoltán, Széchenyi Krisztián,
Kárpát Attila.
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A terembe lépve még elcsípjük a bankett elôkészítô munkála-
tait: a takarítást, a szereplôk bemelegítését és feszült várakozását
a színpad szélén, és a legvégsô simításaikat a toilettjeiken. Mire
az utolsó nézô is helyet foglal, addigra már mindegyikük készen
áll arra, hogy teljes valójában is megmutassa magát. Az elôadás
során mindvégig figyelemmel kísérhetjük a szereplôk átöltözéseit
– e gesztus keretezi a színpadi történéseket: hangsúlyozza, hogy
itt szereplésrôl, játékról van szó.

A teret hátul – a God is a DJ szlogen jegyében – egy discjockey-
pult uralja, s ez jelentôs mértékben hozzájárul a darab hangulatá-
hoz. A DJ ugyanis korántsem illeszkedik olyan szervesen a nép-

mesék és mítoszok világának archetipikus figuráihoz, mint ko-
rábban a hegedûs alakja a Tranzitban. Nincs azonban szó éles
kontrasztról sem. A Bankettben sajátos egyvelegben forrnak össze
a különbözô népzenei motívumok és dallamok az elektronikus
hangszereléssel, a DJ alakja a népmesei figurákkal, illetve a nép-
tánc alapú elemek a kortárs tánctechnikákkal. A korábbi dara-
bokhoz képest a TranzDanz újabb elôadásainak zenei világa a
hagyományos hangszereléstôl egyre inkább eltávolodik az elekt-
ronikus újrakeverés felé, így már nemcsak a koreográfiát jellemzi
egyfajta eklektika, hanem a zenei síkot is. E keveredés azonban
nem jelent felhígulást – ami gyakori velejárója a népi kultúrát

F a l u h e l y i  K r i s z t i á n

Most kezdôdik a, 
most kezdôdik a…

■ B A N K E T T  ■

TranzDanz Bankettje akár a két évvel korábban bemutatott Tranzit ikerdarabjának is tekinthetô. Mindkettô az embert, világban való 
helyzetét és a lét értelmét vizsgálja. Csakhogy míg a Tranzit a téma patetikusabb megközelítése, addig a Bankett visszarántja a nézôt

a földre, és az embert kisszerûségével és nevetségességével szembesíti. Ennyiben (és csakis ennyiben) az elôbbi a téma tragikus, a másik pedig
komikus megközelítése. 
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