
Egyáltalán nem magától értetôdô ugyan-
is, hogy ha a színház segíteni vagy netalán
megtisztelni akar egy mûvészt, akkor annak
legjobb formája az volna, ha egyhetes
elôadási lehetôséget kínál neki. Elsô hal-
lásra borzasztó az ötlet. Nemcsak kemény
fizikai és lelki megterhelést jelent minden-
nap valami újat produkálni, hanem a vál-
lalkozás értelme is megkérdôjelezhetô. Mi-
nek e monstre szemle? Miért e tömbösített
panel? Ki fog egy héten keresztül állandó
jelleggel részt venni rajta? S ha már portré,
miért nem valaki más mutatja be?

Az elôbbi kérdések persze inkább az ag-
gályos kritikus szájából hangzanak el, aki
szánja-bánja, de csak négy estén tudott je-
len lenni. Annál is inkább, mert Gergye
Krisztián és állandó partnerei (Ágens, Né-
gyesi Móni, Zarnóczai Gizella és Tárnok
Marianna) megfeleltek az újat mondás fel-
adatának. Minden este valami más, s még-
is ugyanaz. Gergye stílusa és saját nyelve
plasztikus, immáron összetéveszthetetlen.
Az alábbiakban az általam látott négy da-
rabról, illetve Szûcs Edit kitûnô divatszín-
házáról lesz szó. Megjegyzem: a többi
elôadást is láttam videón, így talán megen-
gedhetô, ha majd néhány szót a Gergye-
portré általános kereteirôl is ejtek.

De elôször is Szûcs Edit „testmaszkjai”
érdemelnek figyelmet. Lényegében olyan
színházról van szó, mely a ruhát nem
pusztán mint öltöztetô, hanem mint világ-
teremtô kelléket fogja fel. A darab címe:
Pára-Tok, a koncepció pedig Árvai György
képzômûvészé, aki mellesleg a zenét is
szolgáltatja. Igencsak párás a hangulat, a
nézôtéren is jól érezni a színpadi izzadsá-
got. A térben két V alakú kifutón belül Ger-
gye Krisztián vergôdik egy üveglapon,
amelyet alulról kamera vesz. A háttérben
vetítôvászon, Gergye pózai itt öltenek mo-
numentális méreteket.

Az elôadásban Hudi László rendez, Kántor Kata koreografál – e sok kitûnô név beska-
tulyázhatatlan performanszot hoz létre. A Pára-Tokban nem történik ugyanis semmi.
Szürreális ruhákban furcsa lányok jönnek és mennek. Olykor minidrámák, féltékenysé-
gek és haragok láthatóak, de aztán megjelenik egy újabb „modell”, és megy tovább a do-
log. Mégis sajátos hangulat uralkodik. Van valami Bosch-szerû Szûcs Edit fantáziájában.
Lények és álmok, ha találkoznak. A jelmezek nem jelmezek a szó köznapi értelmében, ha-
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ergye Krisztián, a kortárs táncélet egyik legtalányosabb figurája, az elmúlt években megkerülhetetlen ikonná vált. Kisebb rajongótábor és né-
hány állandó alkotótárs szegôdött mellé. Stabil alkotóhelye a MU Színház. 2005 késô ôszén két kiemelkedô eseményen vett részt: elôször

Szûcs Edit szürreális látványszínházában szólózott, aztán a MU Színház új portrésorozatának elsô fellépôjeként egy héten keresztül mindennap új
alkotásokat mutatott be új (alkalmi?) társulatával, mely a GK-Impersonators (not just Dance Company) névre hallgat. Mindkét esetben megfelelt
a kihívásnak.

Nagy Csilla és Nagy Andrea 
D u s a  G á b o r  f e l v é t e l e
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nem azt a világot építik, amely az elôadás során keletkezik. Minden egyes ruhadarab – és
a hozzá tartozó személy – Szûcs Edit és alkotótársai világának egy-egy része.

A Pára-Tok tipikusan olyan elôadás, melyet nem az erkölcsi tanulságok vagy egyéb el-
beszélhetô és elbeszélendô nagy szavak segítenek megfejteni. Egy pillanatra belefeledke-
zem a látványba, és mosolygok, mint gyerek a cirkuszban. Ha egy elôadás be képes vonni
a saját világába, mint Alice-t Csodaország – akkor az az elôadás már épp elég jó. A Pára-
Tok a maga szürrealitásával számomra ezt jelenti. Apropó szürrealitás. Gergye az üvegla-
pon csúszkál, siklik, köpköd, és testét a nem euklideszi geometria földöntúli szögeibe csa-
varja, tökéletesen átvéve a zene, a színpad és a ruhák világát. Ez azonban egyben a saját
világa is.

Ezen a ponton szürrealitás és szürrealizmus helyett egy karneváli szót, a groteszket sze-
retném bevezetni. Egyben pedig áttérni az egyhetes Gergye-portréra. A groteszket találom
ugyanis a legjobb fogalomnak annak leírására, amit Gergye mûvel. A köztudottan Indo-
néziában tanult fiatal táncos bizonyos mozdulatokat ugyan megôrzött, de a tradicionális
tánc mint olyan nem érdekli. Csabai Attilával a Kompmánia Társulatban dolgozott
sokáig. Önálló pályafutásában már igen korán mellette volt a közismert díva, Ágens.
Mostanában pedig alkotótársai között található a pici Négyesi Móni és az óriási asszony,
Tárnok Mariann. E rövid pályakép azért fontos, hogy rámutassak Gergye vonzódására a
groteszkhez. 

A túl nagy, a túl kicsi, a nem elég fiatal és a beazonosíthatatlan nemiség mind-mind a
karneváli ôrület és a groteszk létjegyei. Az alkotót a normalitás formái alóli kiszabadulás
vonzza. De a gergyei groteszk túlmegy az eddig ismerteken. Lényegi jellemzôi: klipszerû-
ség, szadomazochista erotika és humor. Nem marad meg a frenáki forrásoknál, hanem
túllép rajtuk. Az egyhetes programsorozat pedig megmutatja, hogy hatalmas potenciál
rejtôzik benne, különösen akkor, ha olyan zseniális mûvészekkel fog össze, mint Hapák
Péter fotós vagy Tasnádi József. A hét elôadás nemcsak metaforikusan rajzol ki egyfajta
portrét, hanem szó szerint nyomon követhetjük egy arc létrejöttét. Ez az idea alkotja a vál-
lalkozás keretét.

Mind a hét napon azonos színpadstruktúra fogad. Három oldalról üljük körbe a fehér
teret. A negyediken óriási kivetítô, vele szemben – a nézôtér középsô része felett – egy
másik vetítés zajlik. Ez utóbbi többé-kevésbé mindig azonos: Gergye fejének grafikai fel-
bontású sziluettje, mellette pedig kis képkockák. A legtöbb elôadás elôtt tüneményes, ki-
csiny installáció látható. Mindig szépen összekapcsolódik az aznapi darab képi világával
– hol vörösbort töltenek nekünk, hol almát köpködnek ránk. Ez utóbbi egyébiránt az
egész hét alapszimbóluma. Az alma habzsolása, megcsócsálása és kiköpése habarcsként
tartja össze a napokat. 

Az almaevés szertartásai mellett „temati-
kus” darabokat láthatunk. A második na-
pon csak fiúk játszanak. A harmadik napon
csak lányok. Mindkét nap azonos alakzat-
ból indít: a vetítôfal elôtt egy sorban állnak
a szereplôk. Éles fénycsík vetül rájuk. A fi-
uknál a nemi szervekre, a lányoknál a mell-
re. Ezután kezdenek el táncolni. A fiúkat
három hölgy kibeszéli és mustrálja. A nôk
Gergye világában igen erôszakos és ke-
mény teremtések. A „fiúnap” elôadásának
egyik jelenetében az egyenként berohanó
fiúkat a nôk szabályosan megtámadják, fel-
zabálnák. Igaz, egy másik mozzanatban
pedig egy balerinának öltözött szereplô
(Duda Éva) remeg a férfiak világában ma-
gára hagyottan – majd fantasztikus duet-
tet mozog végig Gergely Attilával.

Az almaevés mellett két másik állandó
motívum bukkan fel a napok folyamán –
az egyik egy velencei álarc, amolyan pestis-
doktoros. Az álarc hordozója változik, ám
szerepe állandó: ítélkezik és büntet.
Maszkként átlátszó plexi álarcokat is fel-
használnak. A második motívum a kentaur
gyakori koreográfiai megjelenése: a mûvész
két alakból pusztán szimbolikusan egyet
teremt. Az egyik táncos lehajol a másik
mögé, átöleli a derekát. Amaz kihúzza ma-
gát, s mint félig ló, félig ember megindul-
nak. A poén az, hogy ekkor nincs szükség a
ló-rész víziójára, mert már önmagában a
pozíció feléleszti a képet. Rendkívül talá-
nyos ez az állandó szimbólum – a kentaur
léte önmagában szürreális. Gergyének nem
a mítoszra, sokkal inkább arra a kettôsség-
re van szüksége, amit egy ilyen ember–ál-
lat, ember–ember megmutathat: az ôsgro-
teszkre.

A fiúnap egyik legütôsebb jelenete egy
metálszámra épül, melyben a fiúk alakzata
egyként ôrjöng. Három nô áll velük szem-
ben, ellenük ágálnak. A férfi–nô szemben-
állás hatalmi harcként való felfogása mu-
tatkozik meg ekkor is. S nem biztos, hogy a
hímnem az erôsebbik. A fiú táncosok válo-
gatottan jó anyag, ellenben a nôk között
sok az amatôr. Számomra a legzavaróbb az
igen kitûnô énekesdíva, Ágens, akinek tán-
cosképességeirôl az idô vasfoga már nem
tud mit lemarni. Hál’ istennek sokszor
énekel, és ez mindannyiunk szívét megre-
megteti. A „nônap” egyik legnagyobb meg-
lepetése egy másik metáldal, amire véko-
nyabb lányok immár a testesebb hölgyek-
kel állnak szemben. Üvöltenek, majd a fent
említett Ágens megerôszakolja az igencsak
nagydarab Tárnok Mariannt. Az állatias lét
e megnyilvánulása nyilvánvaló szadoma-
zochista képzetekkel egészül ki.

Minden este teljes értékû mûalkotást lát-
hatunk, ám sajnos nem „kiteljesedettet”.
Úgy látszik, idô vagy erô híján valahogy a
darabok vége felemásra sikeredik, vagy in-
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kább elmismásolódik. Kivétel ez alól a csütörtöki nap, amikor is
Gergye szólót készített magának. Persze ebben is számosan közre-
mûködnek, nem utolsósorban Ágens, aki ezúttal énekel. A szóló
egészen különleges – hét felvillanás jelez hétfajta arcot. Felveszi a
madármaszkot is, a háttérben saját mozgása látható, számítógép-
pel gyönyörûen lelassítva. Használja a jávai táncos technikákat is,
finom rezgéseket generálva kultúrák mozgásai, avagy mozgáskul-
túrák között. Sokat játszik a szadomazó bôrkabáttal is, és persze
az almalé is jócskán csorog.

Pénteken és szombaton hihetetlenül izgalmas elôadásokat mu-
tatnak be. Egyik nap a teljes de Sade-mitológiát idézik, még gyerek
is szerepel, Béres Móni ruhaterveivel. Szombaton pedig a sár do-
minál (magánmitológia). A vasárnapi záró finálé igencsak ütôs.
Bár információim szerint nagyrészt improvizációt láthatunk, a
táncosok és Gergye lelkesedése feledteti a kisebb egyenetlensége-
ket. Minthogy mindegyik nap meghatározott szöveggel indul, a
vasárnap stílszerûen a „sokáig fütyörésztem a hetedik napon” idé-
zetet kapja. Jellegzetes eszköze, a kifutószerû fénycsík itt is szere-
pet kap – Ágens vonul végig rajta. Négy nô kiül a szélre, a térbe pe-
dig ugyanezen a fénycsíkon egyesével bevonulnak a táncosok. A ko-
reográfust határozott pátosza a pihenônapon is elkíséri. Minden-
ki saját maga mozog, hajladozik, földre fekszik, miközben fel-
emelô zenét hallhatunk. Az utolsó nap eljön a béke.

Összefoglalóan: igen örülök, hogy Gergye Krisztián hét napot
játszhatott egyvégtében – még ha egyáltalán nem értem is, miért.
Többségükben színvonalas táncosokkal és színészekkel egészen
minôségi munkát produkál. Eddigi alkotásaihoz képest minden-

képpen óriási haladás ez – saját testnyelve, gesztusrendszere és
képisége most már kialakult. A MU Színház új sorozata azonban
nem olyan életmûportré, ami retrospektív laudációra nyújt alkal-
mat. Sokkal inkább egy határozott arcél megteremtésére felkínált
térként mûködik. S ez is történt: hét stáció során egységes arc te-
remtôdött.

PÁRA-TOK: SZÛCS EDIT KOSZTÜMFIKCIÓI

KONCEPCIÓ: Szûcs Edit, Árvai György. RENDEZÔ: Hudi László. KOREOG-
RÁFIA: Kántor Kata. LÁTVÁNY, ZENE: The Residents, Árvai György. VILÁ-
GÍTÁS: Payer Ferenc. SZÓLÓIMPROVIZÁCIÓ: Gergye Krisztián.

MU PORTRÉ 2005,  
Meghívott mûvész: Gergye Krisztián

RENDEZÔ-KOREOGRÁFUS: Gergye Krisztián. ALKOTÓTÁRS, LÁTVÁNYMÛ-
VÉSZ: Tasnádi József. KÉPMÛVÉSZ-FOTOGRÁFUS: Hapák Péter. JELMEZ-
TERVEZÔ: Béres Móni. ZENEI SZERKESZTÔ, HANG: Boudny Ferenc. FÉNY:
Payer Ferenc, GK. OPERATÔR: Bredár Zsolt, Csoma Zsolt. HAJ, SMINK:
Borsányi László Bozsó, Károlyi Balázs.
SZEREPLÔK: Ágens, Tárnok Mariann, Zarnóczai Gizella, Négyesi Móni,
Boudny Lídia Ágnes, Varjú Lívia, Gergye Krisztián, Duda Éva, Báder
Nikoletta, Domokos Flóra, Gresó Nikoletta, Kulcsár Vajda Enikô,
Szenczi Fruzsina, Gergely Attila, Hámor József, Szabó Csongor, Szász
Dániel, Vislóczki Szabolcs, Zambrzycki Ádám, Jávorka Ádám.
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