
A három névadójából álló svájci csapat a
HOI címû egyfelvonásost mutatta be a
Trafóban. Táncegyüttesnél szokatlan,
hogy egy trió bemutatásakor a tagok ere-
deti foglalkozását is meg kell említeni, de
az MZDP esetében – zenekar-ismertetôk-
höz hasonlóan – a nevek után illik közöl-
ni, hogy ki milyen hangszeren játszik.
Gregor Metzger táncmûvész a testével
muzsikál, Martin Zimmermann artista,
bár táncol is, de leginkább különbözô esz-
közökkel játszik, Dimitri de Perrot lemez-
lovas pedig zenei hangokat csal elô. A HOI
(a svájciak e szócskával köszöntik egy-
mást) fôszereplôje mégsem a három kivá-

ló férfiú, hanem jó pár köbméter finomra gyalult faanyag. Pontosabban: több tucat jó
minôségû deszka.

A nézôk helyfoglalása közben két komikus színpadmunkás (Metzger és Zimmermann)
a játéktér egészét betöltô fadobogót állít össze. A nehézkesen összerakott tákolmány a
nézôk felé lejt, átlagos magassága nem több fél méternél, elképzelhetetlen, hogy azon tán-
colni lehet, és az meg fel sem merül a gyanútlan nézôben, hogy az elôadás nagy része (per-
sze szemmel követhetetlenül) a világot jelentô deszkák alatt fog játszódni. Amikor az utol-
só léc is a helyére kerül, a két melós egy csapóajtón át eltûnik, a terem elsötétül, az ácso-
lat isteni nyugalomban terül el a fényben, nincs más hátra: kezdôdhet az elôadás. 

Bátortalanul emelkednek az egy szál deszkák, a réseken végtagok, fejek, tárgyak kandi-
kálnak ki, titkos csapóajtók nyílnak fel, lassan kiderül, hogy az elsô látásra hevenyészett-
nek tetszô tákolmány rafinált, svájci órát idézô pontossággal mûködô mérnöki remekmû.
A lemezlovas az emelvény több pontján megtalálható, felnyíló ajtók aljára szerelt lemez-
játszókon dídzsézik, az óvatosan felszínre merészkedô artista és vele a táncos parányi ré-
seken tûnik el boszorkányos gyorsasággal, és szinte ugyanabban a pillanatban felbukkan
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Budapesti Ôszi Fesztiválon három rangos külföldi táncegyüttes lépett fel: a svájci Metzger/Zimmermann/de Perrot-társulat (MZDP), az iz-
raeli Yasmeen Godder and the Bloody Bench Players és a belga Rosas. Ez utóbbit szólódarabbal, egyszemélyes társulatként az együttesve-

zetô Anna Teresa de Keersmaeker képviselte.

Jelenet a HOI elôadásából 
M a r i o  d e l  C u r t o  f e l v é t e l e
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egy távoli nyíláson át. Az elkápráztatott nézô többféle megoldáson törheti a fejét: vagy
mindegyik szereplônek egy-két klónja is bevetésre vár a rejtett lenti világban, vagy Metz-
gerék két-három méteresre tudják megnyújtani végtagjaikat, esetleg szupergyors metrón
közlekednek odalent. Nemcsak az itt-ott teremni tudás gyakorlatában ügyesek a svájciak.
Mûködésükkel szájbarágás nélkül, indirekt módon megfogalmaztatnak bennem egy, a
természetre és az emberi társadalmakra egyaránt vonatkoztatható, jól ismert gondolatot:
a látvány mindig felszínes, a történések szereplôit egy láthatatlan, mélyebb világ törvény-
szerûségei motiválják. Hihetetlen, de a HOI-ban alig öt-tíz perc alatt néhány szál deszka
segítségével felépül egy olyan szimbólumrendszer, amely a létezés bármely szegmensének
leírására csereszabatosan alkalmazható lenne. Ha akarom, a maffia mûködésének gondo-
lom a látottakat, vagy valamilyen kulisszák mögé(-alá) bújó sötét hatalmi politika mani-
pulációjának, de így mûködik a psziché is: az én látható megnyilvánulásait mély ösztön-
világ és hátsó gondolatok irányítják.

A hol vidám, hol gyáván menekülô famunkások a Szentivánéji álom bumfordi mesterem-
bereire emlékeztetnek: praktikus célok vezérlik ôket, és közben mintha észre sem vennék,
hogy mítoszt teremtenek. A HOI alkotói nem kész mítoszokat vesznek kölcsön, hanem
egy saját maguk kigondolta szimbólumrendszerben groteszk, gyarló cselekvésformákból
építenek fel mûködô, emberi világot. A deszkavilág lényeges jellemzôje a gyors összerak-
hatóság, a szétszedhetôség és a más formában történô újjáépíthetôség. És mindezt a le-
leményes, gyarló és titokzatos ember mûködteti, aki a felszín alá rejtôzik gondolkodni,
vagy félelmében bújik el, de aztán elôbújik, épít, tervez és harcol, vagy csak egyszerûen
szórakozik.

A padlózatot képezô vízszintes deszkákból pikk-pakk sílesiklópálya épül, mellette
hangszóróval ellátott jegyárusító kioszk emelkedik, Zimmermann deszka síléceken har-
sány nevetésre ingerlô síparódiát ad elô, amelynek végén lavina elôl egy résbe menekül.
De Perrot alul megbújva, szál deszkákkal (fa)vonós tételt intonál (fent csak a mozgó léc
látszik), Metzger késével álló deszkára jelet karcol: felméri az anyagot. Újabb nagyszabású
építkezés kezdôdik, de kedélyes barkácsolás helyett mintha nagyüzemi beruházás kivite-
lezése indulna. Zimmermann tisztelgése a katonai drill fagyos levegôjét árasztja, a függô-
legesen álló hosszú deszkák erdeje kopjafákra vagy ellenséges hadsereg katonáira emlé-
keztet. Egy ferdén dôlô fa megöli az artistát, a táncos szörnynek öltözve tör elô alóla,
leginkább a klasszikus Diótörôk Egérkirályára emlékeztet, van is a jelenetnek némi balett-
paródia-jellege. A szörny koronája hangszóró, hosszú farka elektromos tápkábel, a holtá-
ból feléledt Zimmermann legyôzi a gonoszkodó Metzgert, a tétel végén a másodpercek
alatt helyükre kerülô deszkák megint puritán emelvényt alkotnak. A HOI alkotó-elôadói
még néhány építkezéssel és elvont pantomimjelenettel bizonyítják, hogy deszkáikkal
mindenre képesek: ha kell, nevettetnek, ha úgy döntenek, véresen komoly mítoszjelene-
teket teremtenek. Következetességük a HOI mondanivalójává válik: a teremtô ember min-
dent megpróbál, ami az anyagból kihozható, sôt még annál többet is. Az MZDP elôadá-

sában különösen szimpatikus a maxima-
lizmusra törekvés: igyekeznek kihasználni
minden lehetôséget, és nem ismételgetik a
jól sikerült poénokat, hanem az akciók vé-
geztével újabb építkezésekbe kezdenek.

Yasmeen Godder szintén a Trafóban be-
mutatott koreográfiájának is a szigorú kö-
vetkezetesség a legnagyobb értéke. De a
Strawberry Cream and Gunpowder (Eperkrém
és puskapor) címû egyfelvonásos nem az
emberi lelemény diadaláról, hanem az
ember által már-már mûvészi tökélyre fej-
lesztett céltevékenységrôl, a félelemkel-
tésrôl szól. 

Yasmeen Godder Jeruzsálemben szüle-
tett, New Yorkban nôtt fel, jelenleg Tel-
Avivban él. XX. századi fegyverekkel ha-
gyományos módon vívott háborút fiatal
kora miatt nem élhetett át. Átélheti viszont
a mindennapjaiban az ezredforduló új
hadviselésének következményét, az ártat-
lan civil lakosság állandó félelmét. Generá-
ciójának valószínûleg nemcsak háborús ta-
pasztalatai nincsenek, hanem hiányzik az
a képessége is, amellyel el tudná fogadni az
értelmezhetetlen, ôsi gyûlölködést. God-
der színpadán zsidó és palesztin fiatalok
egyformán rettegnek az értelmetlen halál-
tól. A Strawberry Cream and Gunpowder sze-
replôinek halálfélelemben telik a gyermek-
kora, halálfélelemben élik át az elsô sze-
relmet, halálfélelemben szövôdnek és
bomlanak fel a barátságaik, halálfélelem-
ben telnek a hétköznapjaik. Godder gene-
rációja nem úgy tanulja az együttélést a fé-
lelemmel, ahogy azt a nagyszüleik nemze-
déke tette. Godder kortársai nem isten által
kiválasztott és emberek által megbélyegzett
közösség tagjai, hanem élni akaró mai fia-
talok. Nem a szent szövegeket értelmezik
újra (ahogyan azt a Talmud bölcsei minden
új generáció tagjainak kötelezôen elôírták),
hanem meg akarják ismerni világukat és
benne önmagukat. A terrorizmus nemzet-
közi terjedése felveti: Godderék félelme a
jövôben globalizálódhat. Csak reményked-
ni lehet, hogy Yasmeen Godder nem azért
fog nemzetközi karriert befutni, mert mon-
danivalójával megelôzte a korát.

Yasmeen Godder munkáira – ahogyan
az elôadás szórólapja is megemlíti – jel-
lemzô a „finoman fanyar humor” is. Nehéz
elképzelni, hogy a választott témával ironi-
zálni lehetne. A koreográfusnak nem is állt
szándékában – a nézôtéren néha felröhö-
gô alternatív sznobok alaposan félreértel-
mezték a látottakat. Az elôadás hangulati-
lag végig egysíkú. Ez meg is nehezíti a fo-
gyaszthatóságát. A humorosnak vélt részek-
ben nem vidámság jelenik meg, hanem
rémes, szürreális kínröhögések. A koreog-
ráfia szimbólumrendszere mély és sokrétû.
A gatyalehúzások és szoknyafelemelések
kiszolgáltatottságot, megalázottságot, le-
leplezôdést, ôszinteséget, vágyat és szexuá-
lis közeledést jelképeznek. A gyakori egy-
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máson fekvés is különbözô jelentéseket hordoz: utal a szexre is (az utódok születését biz-
tosító vágyat a félelemben is az örömszerzés reménye erôsíti), de a hullaszerû egymásra
zuhanások konkrét és elvont, látott és megtapasztalt gyötrelmeket idéznek. A gyermek-
kori biztonságérzés hiányáról szólnak a félelem miatt kiélvezhetetlen játékok képei. Ilyen
a gumimatracpumpának használt lány motívuma: egy fiú kíméletlen brutalitással tapossa
a lány hasát, a lány visítva, sípolva, hisztérikusan röhögve fújtat. A legmegrázóbb a sze-
retkezôs kettôs: a fiú kívánja, a lány odaadná magát, de a vágyott együttlét, amelyet félel-
metesen nyüszítô elektromosgitár-szóló kísér, nem teljesedik be. Godder színpadán a fé-
lelem úgy tölt be mindent, mint Illyés Gyula versében a zsarnokság: a félelem is ott van
mindenütt, az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, a hirtelen puhábbá
váló kézfogásban, a nászi ágyban, elôtte már a vágyban, tányérban és pohárban, orrban,
szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobában.

Godder darabja következetes a kíméletlenül ôszinte hangulatábrázolásban. Nincs
benne publikumnak kikacsintó jópontszerzés, még látványosan direkt attraktív mozdulat-
elem sem. A koreográfia átgondoltan van felépítve: az elején élô szoborcsoportok
képzôdnek, a táncosok hosszú másodpercekig zene nélküli csöndben tartják az expresz-
szív pózokat, majd egyre többet mozognak az alakok, végül lendületes szóló- és csopor-
tos táncok váltogatják egymást. A táncnyelv nem emlékeztet ismert táncstílusok mozdu-
latnyelvére, még táncra sem nagyon. A Strawberry Cream and Gunpowder jobb híján drá-
mai pantomimakciók sorozatának nevezhetô.

Anna Teresa de Keersmaeker szólója, a
Once (Egyszer) békésebb korról, a – például
az Eper és vér címû film fémjelezte, immár
boldognak tetszô – hatvanas évekrôl me-
sél. Zavarba ejtô a negyedszázados koreog-
ráfiai múlttal rendelkezô, kiemelkedô tár-
sulat- és iskolaszervezô tevékenységgel
büszkélkedhetô, kitûnô belga táncmûvész
elôadói estje: letûnt korokkal és Joan Baez
dalaival nosztalgiázik. Magas mûvészi szín-
vonalon tolmácsolt táncnyelven fogalmaz-
va jelent múlttal vet össze, és táncosként
összegzi egy teljes koreográfusi pályafutás
eredményeit. Kitûnô kondícióban van, su-
gárzó elôadó. Nehezen értelmezhetô, hogy
mit akar Joan Baezzel a mában. A híres
We shall overcome címû dalnál a felvétel
mindig elhalkul, és de Keersmaeker maga
énekli el a refrént. Dalok, jelenetek kezde-
tén magasba emeli az ujját, és bemondja:
„once”. Egyszer le is vetkôzik félmeztelenre,
és úgy táncol. Felmerül bennem a kérdés:
van-e vajon az elôadásában önirónia?
Néha úgy tûnik fel, mintha be akarná mu-
tatni, hogy a modern alternatív lazaság
manírjai is idôvel klisékké merevülnek. 

A Once 2003-ban szerepelt a bécsi Im-
PulsTanz Fesztivál mûsorán. Lapunkban
jelent meg róla kritika, ebbôl idézek: „De
Keersmeaker [...] most – szeptember 11. és
a Közel-Kelet annyi háborúja után – poli-
tikai üzenetet lök ki magából, ha kell,
énekkel, ha kell, filmbejátszással vagy a
mozgások széthullottságának, egyensúly-
és központhiányának felmutatásával. [...]
(A Once) ott motoszkál az emlékeimben, és
nem csupán azért, mert erkölcsi álláspont-
jával nem lehet nem egyetérteni, hanem
azért is, mert ilyen fokú nyíltságot és
ôszinteséget ritkán látok színpadon.”
(Fuchs Lívia: Táncimpulzusok Bécsbôl.
SZÍNHÁZ, 2003/11.) Az Ôszi Fesztiválon
a Trafóban vendégszereplô társulatok elô-
adásai nyíltságban és ôszinteségben példát
mutattak. Még sokáig fognak a nézôk em-
lékeiben motoszkálni.      
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