
(és hogyan élik meg idôszakos vagy tartós hiányukat), hanem a Fészek és a Beton-
lótusz is – sok-sok áttétellel – arra a helyzetre utal, amelyben nôk férfiszerepre,
férfiak nôi szerepre kényszerülnek. Vagy nem is kényszerülnek rá, csak meg
akarják élni azt is. Felemelô érzés látni a Fészek olykor-olykor megvadult, tom-
boló nôstényeit, mert megértetik a nézôvel: a szabadságban minden generáció-
nak kötelessége a korlátokhoz fûzôdô viszonyát újraértelmeznie. Hód Adrienn
nôi figurái nem eljátsszák a férfiszerepeket, mert az trendi, és jár nekik, hanem
belülrôl fakadó igényt kielégítve azonosulnak a lelki másmilyenséggel. A szintén
lazán összefûzött képekbôl álló Fészek a Betonlótusznál összefogottabban tudja
bemutatni, mit látnak az ezredforduló fiatal nôi, ha mélyen önmagukba néznek.
Látnak vágyakat, akaratot és a külvilágot leképezô groteszk abszurditást.

A Betonlótuszban talán az okozza a bajt, hogy hús-vér valójukban megjelen-
nek a Fészekben csak nôi tudatrészként létezô pasik. A Fészekben férfiaknak a
nôi lélekben feltáruló lenyomata mutatkozik meg, a Betonlótuszban viszont mu-
száj konkrétan ábrázolni a már színre hozott férfialakokat. Mivel mindkét
elôadásra jellemzô a humor és az önirónia, ezért a sztereotip férfiszerepek pel-
lengérre állítása beleillik a Betonlótusz alaphangulatába. Bár a legtöbbször ôk
húzzák a rövidebbet, de nemcsak a férfiak lesznek gúny tárgyai. Az elsô jelenet-
ben például magabiztos férfi pórázra kötött macskanôt vezet be – a felütés jó,
a nemek harcának állása: 1:1. A késôbbiekben egyszer a már többször is szere-
pet cserélt hölgy (Horváth Andrea) finom falatkákkal apportálja a lihegô ku-
tyákká átlényegült, macsóból lúzerré lett palikat. Ebben a jelenetben fricskát
kap az a szintén sztereotip nôi szemlélet is, amely megszelídítendô állatfajtá-
nak tekinti a másik nem képviselôit. Ironikus és lírai képek váltogatják egy-
mást. A konkrét, abszurd helyzetgyakorlatok mellett akad elvont tánckép is,
amelyben a testszínû dresszbe átöltözött nôi kar kaleidoszkóp színes képeire
emlékeztetô térkompozíciókat épít fel, bennük egyszer-egyszer felsejlik a tün-
dérrózsafélék rendjébe tartozó indiai lótuszvirág impressziója is. Az érinthetet-
len sziromlányok máskor kíméletlen futóderbin kelnek versenyre egymással,
közben veszik a férfiak képezte akadályokat, célba érve pedig tesztoszteron-túl-
tengés indukálta önimádó örömkitörésben ünneplik magukat. A férfigúnyolás
mellett a nôi lélek titkai is feltárulnak: magányos nôi szólók testi és lelki vágy-
ról, a magánytól való félelemrôl „beszélnek”. A civakodós kettôsök pedig az
áhított kapcsolat elsekélyesedésérôl. 

E témák és megközelítési módjuk nem újszerû. A „fiúkról” és „csajokról” ké-
szült koreográfiáiban Frenák Pál is a nemek közötti szerepcserék lelki dimenzi-
óit vizsgálja, csak eltérô színpadi eszköztárral. Hód Adrienn meg sem kísérel
Frenákéhoz hasonló teatralitást létrehozni, ennek nyilván számos gyakorlati

oka is van. Az OFF Társulat elôadásai
azt a kérdést vetik fel, vajon lehetsé-
ges-e jól ismert, viszonylag könnyen
és olcsón elérhetô eszközök bevetésé-
vel, pusztán becsületes ôszinteségre
és játékkedvre apellálva figyelemre
méltó elôadásokat létrehozni akkor,
amikor a kortárs táncszínház alkotói
minden téren – színpadi látványban,
mozgásban, kísérô hangokban –
technikai tökéletesedésre törekednek.
Az együttes tagjai jól mozognak, bát-
ran szólalnak meg (énekelnek, prózát
mondanak), önfeledten játszanak, el-
hivatottan alakítanak, Hód Adrienn
jó koreográfus és ügyes rendezô, de a
csapat igazi áttörésre csak akkor lesz
képes, ha kegyetlen következetesség-
gel elsajátítja a színházcsinálás rideg,
megtanulható professzionista fogá-
sait is. Azt gondolom, a fiatal, tehet-
séges mûvészeknek komoly sanszuk
van erre. Az igazi trouvaille persze az
lenne, ha közben nem veszítenék el
nézôbarát emberközeliségüket sem. 

BETONLÓTUSZ
(OFF Társulat, Mûvészetek Palotája)

KOREOGRÁFIA: Hód Adrienn. JELMEZ: Németh
Anikó – MANIER. ZENE: Püski Attila. FÉNY:
Szabados Tamás. SMINK: Tóth Árpád. 
SZEREPLÔK: Baladincz Ádám, Garai Júlia, Hor-
váth Andrea, Lex Alexandra, Mizsei Zoltán,
Réthelyi András, Téri Gáspár, Vadas Zsófia
Tamara, Varga Viktória, Vass Imre és a Lo-
cust on the Saddle (Szabó Tamás, Szipszer
Szabolcs, Nagy Gergô, Vass Imre).               
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2005-ben indult MU Terminál tánc- és mozgásszínházi mûhely rögtön az
elsô évét sikernek könyvelhette el: a táncosok szakmai fejlôdése bizonyí-

totta a mûhely létjogosultságát, az elkészült darabok pedig kivívták a szakma
elismerését. 2006 novemberében újabb tíz fiatal táncos mutatkozott be három
koreográfus három új darabjában.

A svéd Sebastian Lingserius Léthe címû koreográfiája az emlékezés és a felejtés
tematikáját boncolgatja – legalábbis a címébôl erre következtetnénk. A díszlet
három nagyméretû, lefelé szûkülô üvegváza a színpad hátterében, vízzel meg-

töltve. A táncosok világos, vajszínû bô
nadrágot viselnek. Lágy mozdulataik
leginkább a hol kissé melankoliku-
sabb, hol kissé élénkebb zenét követik.
A muzsika közben beszédtöredékeket
hallunk, melyeket emlékfoszlányok-
nak gondolhatunk. Sajátos hangulat
létrejön ugyan, de az alkotó ennél
többre nemigen vállalkozik. A szándé-
koltan antikizáló díszlet és jelmezek,
valamint a zene és a szövegfoszlányok
üres, jelentés nélküli elemek marad-
nak a darab végéig, s ezen nem változ-
tat a vázákba csorgatott színes folya-
dék sem. 

Másodikként Hámor József Lopako-
dók (Sneakers) címû koreográfiája leg-
inkább a kék és piros színekkel, a fény-
árnyék hatásokkal és a hol földközeli,

F a l u h e l y i  K r i s z t i á n

Várakozó állásponton
■ M U  T E R M I N Á L  A  ■

A



csúszó-mászó, hol pedig felemelkedô mozgások kontraszt-
jával játszik. A táncosok pókemberszerû mozgása, a fekete
csuklyás jelmezek, a keleties zene és a fény-árnyék játék per-
sze megint csak sajátos, sejtelmes és titokzatos atmoszférát
hoz létre, de többrôl itt sincs szó. 

Az amerikai Stéfanie Batten Bland Intangibilis címû alko-
tása bizonyos szempontból eltér az elôzô kettôtôl. A kore-
ográfus az egyéni viselkedésmintákon keresztül igyekszik
vizsgálni a közösség mûködését és a csoportdinamikát. A
táncosok hétköznapi ruhát viselnek. A tér közepén álló asz-
talok és székek jelzésszerûen utalnak egy olyan közösségi
térre (kocsmára, bárra, házibulira, egyéb szórakozóhelyre),
ahol individuális megnyilvánulásokon keresztül szer-
vezôdnek különbözô emberi kapcsolatok. A szereplôk kö-
zött folyamatosan szövôdnek új és új szálak, és bomlanak
fel korábbi kötelékek – a koreográfia ok-okozati összefüg-
gések nélkül a viszonyok puszta leírására törekszik, és nem
keres magyarázatokat a történésekre. A darabban azonban
nem annyira egyéni megnyilatkozásokkal, mint inkább se-
matikus karakterekkel és szituációkkal találkozunk, melyek
leginkább szociologikus rövidfilmek példaszerûnek feltün-
tetett és elemzésre szánt kliséit idézik fel. Talán szerencsé-
sebb lett volna, ha az elôadók saját személyiségüket és egyé-
niségüket próbálják meg beépíteni az elôadásba. Ez egyben
– lévén hogy mégiscsak „tanmûhelyrôl” van szó – remek
alkalmat kínált volna saját kifejezôeszközeik keresgélésé-
hez, a színpadi önkifejezés gyakorlásához. Lehet ugyan,
hogy próbálkoztak ilyesmivel, de az elmélyült mûhely-
munka nyomai nemigen érezhetôek.

A kritikusnak persze nem szabad megfeledkeznie arról,

hogy a MU Terminál mûhely, amely fiatal táncosok szak-
mai fejlôdéséhez nyújt segítséget – s ezért illô lenne egypár
sort a táncosokról is ejtenie. E három darab után azonban
korai lenne a fiatal csapatról bármiféle tanulságot is le-
vonni. A koreográfiák ugyanis nem adnak lehetôséget arra,
hogy a táncosok igazán megcsillogtathassák a tudásukat.
Az elsô két egyfelvonásos csak néhány megszokott techni-
kai fogás, például a szinkronmozgások begyakorlására kí-
nált alkalmat, az utolsó pedig, ha szándékában állt is az
egyéniségek kibontakoztatása, egyelôre sikerületlen kísér-
let. A közönségnek tehát, ha elsôsorban a táncosok iránt ér-
deklôdik, várnia kell a MU Terminál következô estjéig,
amelyen az elôadók remélhetôleg jobban elôtérbe kerülnek.

MU TERMINÁL A EST (MU Színház)

LÉTHE

KOREOGRÁFIA: Sebastian Lingserius. ZENE: Tommy Lexén. JELMEZ: Illé-
sy Lenke.

LOPAKODÓK (SNEAKERS)

KOREOGRÁFIA: Hámor József. ZENE: Nusrat Fateh Ali Khan – Michel
Brook, Hámor József. JELMEZ: Illésy Lenke.

INTANGIBILIS

KOREOGRÁFIA: Stéfanie Batten Bland. ZENE: Jean Philippe Barrios. JEL-
MEZ: Illésy Lenke.
TÁNCOSOK: Ádám Tímea, Czédulás Eszter, Fábián Anikó, Göböly Bet-
tina, Grecsó Zoltán, Illés Zsuzsa, Juhász Péter, Kiss Róbert, Pelle Vik-
tor, Újvári Milán.
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Fábián Anikó, Czédulás Eszter, Grecsó Zoltán, Ádám Tímea és Újvári Milán 
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