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ichel Foucault egyik nagy genealógiájában, A szexualitás történetében az emberi
test és szexus kulturális és politikai formálásának regényét írja meg. Konklúzi-

ójában azt állítja, hogy viszonyunk az örömérzéshez egy etikai stratégia elnyomásában ala-
kult ki, és azok a diskurzusok, melyek a repressziót tematizálják, maguk is részei annak.
E régi szabályok által meghatározott testkontroll alóli kiszabadulásra mutatott példát Fe-
lix Ruckert társulata a Trafó Kortárs Mûvészetek Házában. A német mûvész nemzetközi
csapata két elôadást hozott el Magyarországra – a Mushroom (Gomba) címû feledhetô
kontaktgyakorlat kimaradhatott volna, ha a második, mely a Secret Service (Titkosszol-
gálat) címet viseli, hirtelen át nem értelmezi a testjátékokat.

A mûvész 1987 óta készít koreográfiákat. 1992-ben kavart elôször felfordulást, ami-
kor Cut (Vágás) címû alkotásában a táncosok bevonták a közönséget az elôadásba,
mégpedig nem is akárhogyan, hanem szexuális stimulációkkal. Berlini székhelyû tár-
sulata a BDSM címû workshop keretében tanít is. A BDSM a Bondage and Discipline,
Dominance, Submission and Sadomasochism szavakból (Kötözés és Tudomány, Uralom,
Alávetettség és Szadomazochizmus) képzett terminus. E roppant érdekes gyakorlattal
fájdalom, szexualitás és szerepjátékok által az egyént akarják felszabadítani. Felix Ru-
ckert számára a BDSM mûvészeti forma: része ama kísérletnek, melyet a tér, az idô és
az érzékelés mibenlétének meghatározására folytat. Gyakran konzultál egy wuppertali
filozófussal, Rolf Eberfelddel. Nem meglepô hát, ha egy másik filozófus, Foucault elmé-
leteit hívjuk segítségül, ha meg akarjuk érteni, mi is történik tulajdonképpen velünk. 

A Mushroomban nyolc táncos mozog, és hajt végre különbözô kontaktgyakorlatokat.
A meglehetôsen puritán térben élôképekbe rendezôdnek. Négyszöget képezô sorok-
ban körülüljük ôket, ami mindig érdekes konstelláció, hiszen a nézô számára így meg-
lehetôsen szokatlan perspektívák nyílnak meg. A színpad egyik átlójának végein két
nagy reflektor áll egymással szemben, fényük olykor folyosót nyit. A táncosok átmene-
teket jelenítenek meg, a testek a mozgás puszta anyagául szolgálnak csupán, semmi-
féle egyéni mozdulatnyelvet nem láthatunk. A mûvészek valószínûleg fáradtak lehet-
tek, mert egy-egy szép beállítástól eltekintve unalomba fulladt az elôadás. Nem is ér-
tettem igazán, miért a sok testcsel, az állandó érintkezés, ha aztán nem lépik túl azt a
bizonyos erószi szintet.

Aztán megtudtam. A Secret Service mûfaját a beavató rituálé fogalmával lehet a leg-
jobban meghatározni. A két szintbôl álló „elôadás” voltaképpen nem más, mint egy ke-
zelés. Úgy üldögélünk a Trafó elôterében, akár az orvosi rendelôkben vagy még inkább
egy bankban, és várjuk, hogy a sorszámunk megjelenjen a kijelzôn, mert csak négyesé-
vel mehetünk be. A várakozás is a terápia része. A várakozás elbizonytalanít, és így a
megfelelô lelkiállapotba hoz. Ama másikfajta várakozás – a fásulttá tévô – nem felel
meg az alkotóknak, így eleve olyan idôpontra hívják az embereket, hogy maximum
félórát kelljen várniuk. Az elsô szint titokzatosnak és finomnak tûnik, míg a második
szintrôl rémes pletykákat hallani. Állítólag a második szinten választani lehet A és B
verzió között, melyekbôl a B kegyetlen. Természetesen jó elôre elhatározom, hogy a
B verziót fogom választani – kissé dacból is (vajon bírom-e?), és persze a kritikusi kí-
váncsiság is dolgozik bennem.

Akkor még nem tudtam, hogy a Secret Service által adott élményrôl nem lehet kritikát
írni. Egyszerûen azért nem, mert a kritika alapfeltételei nem adottak: nincs elôadás,
nincs mit megítélni. Beszámolót írhatok csupán, illetve a háttérkoncepciót interpretál-
hatom. Amint ugyanis a sorszámom megjelenik a kivetítôn, és belépek az ajtón, valami
roppant személyes veszi kezdetét. Egy öltözôhelyiségbe kerülök, mindenhol elfüg-
gönyzött területek. Két kedves hölgy leültet, és megkér, hogy vegyem le a cipômet,
zoknimat. Mindent rakjak ki a zsebembôl, és vessem le a pulóveremet, hogy majd mi-
nél szabadabban mozogjak. Majd, miközben izgatottan nézünk egymásra a másik há-
rom vállalkozóval – kicsit röhögünk is –, fekete, direkt erre a célra gyártott szemken-
dôkkel bekötik a szemünket.

Ahogy várakozom az önkéntes vakságban, keresztbe teszem a lábam, tettetve, hogy
nem izgulok. Egy kedves érintés csiklandozza meg a talpam, és kissé megemelik a
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eltérô elôadást akar sorozatgyártani? Ha a
Vöröst önmagában, Az Egytôl függetlenül
szemlélem, akkor is feltûnik egy komoly
hiányossága: nincs benne variációként ke-
zelt, követhetô téma. Konkrétan: a táncosok
és a festmények viszonyát a koreográfusnak
nem sikerült ilyenné tennie.

A színpad két oldalán négy-négy fest-
mény lóg, melyeket a színház galériájában
rendezett kiállításról „kölcsönöztek”. Tol-
nay Imre ízléses képei néha egyenként
vagy kettesével, hármasával megvilágítást
kapnak, miközben a színpadon többször
fénykörökben mozdulatlanul pózoló tán-
cosokra is hangsúlyt helyeznek. Ennek el-
lenére az elôadáson emberek és kiállítási
tárgyak, valamint tánc és képzômûvészet
között nem tudtam átgondolható vagy át-
érezhetô összefüggést fellelni. Ebben nem
segít a zene sem. A cimbalomszóló elôtt –
Az Egy zenei anyagához hasonlóan – dob-
tételek és elektronikus hangzásokkal (pél-
dául madárcsicsergéssel, búgással, szinte-
tizátorritmusokkal) dúsított orientális dal-
lamok váltogatják egymást, és teremtenek
különbözô hangulatokat. A zenei egységek
között összhangzó értelem vagy tételeken
átívelô folyamatok nem fedezhetôk fel.

A Vöröst az is összeköti Az Eggyel, hogy
a koreográfia és a betanítás mindkét da-
rabban színvonalas. A táncosok mozdula-
tai kidolgozottak, elôadómûvészi teljesít-
ményként is izgalmasak. Hámor József
mindkét alkotásával bizonyítja tehetségét.
Azt tudja, hogy bort szôlôbôl, táncszínhá-
zat táncból lehet csinálni. De elfelejtett
egy másik, több ezer éves igazságot:
ugyanabba a folyóba kétszer nem léphet
bele az ember.   

AZ EGY
(MU Terminal Mûhely, Trafó)

ZENEI SZERKESZTÔ, VÁGÓ: Hámor József.
FÉNY: Fejes Ádám. KOSZTÜM: Fazekas Szilvia.
KOREOGRÁFIA: Hámor József.
ELÔADJA: Hargitai Mariann, Harka Máté, Ka-
tonka Zoltán, Sebestyén Tímea, Szöllöskei
Dóra, Virág Melinda.

BOLERO (Trafó)

ZENE: Maurice Ravel. FÉNY: Szirtes Attila. JEL-
MEZ: Nagy Viktória. KOREOGRÁFIA: Pataky Klára.
ELÔADJA: Domokos Flóra, Kántor Katalin, Nagy
Csilla, Réti Anna, Szász Dániel.              

VÖRÖS (Gangaray Táncszínház, 
MU Színház)

ZENEI SZERKESZTÔ: Hámor József. CIMBALOM:
Farkas Mihály. FÉNY: Fejes Ádám. KOSZTÜM:
Fazekas Szilvia. KOREOGRÁFIA: Hámor József.
ELÔADJA: Nagy Csilla, Molnár Csaba, Réti
Anna, Szász Dániel, Tonhaizer Tünde, Ka-
tonka Zoltán.
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nagylábujjamat: jelzik, hogy útban van a lábam. Behúzom. Pár perc múlva megsimítják a
vállamat, én pedig felállok. Valaki éteri finomsággal átöleli a derekamat, és elindulunk.
Átad valaki másnak, az eddig halkan szóló zene hangosodik, a levegô melegebb lesz.
Összekavarodom. Nincsenek irányok, csak furcsa érintések és némi félelem. A következô
félórában élmények és impulzusok olyan áradata ragad el, ami felforgat, kicserél, sírásra
késztet, és egyben biztonságot ad.

Kézrôl kézre adnak. Érzem, hogy sokan vannak körülöttem. Belemarkolnak a hajamba,
simogatják a mellkasom. Hirtelen elgáncsolnak. Egy hatalmas alak felemel. Aztán lassan
futni kezd velem egy nô. Legalábbis azt gondolom, hogy nô. A tapintása és az illata is
olyan. Kissé megrémülök, hiszen semmit sem látok. Tökéletesen és maradéktalanul bíz-
nom kell a velem futó táncosban, hiszen egyre gyorsabban futunk körbe-körbe. Olykor –
úgy tûnik – utat nyitnak a többiek, ilyenkor még gyorsabban kell futni. Tudom, ha nem
állít meg idejében, bizony nem úszom meg arccsonttörés nélkül. De mindig megállít.
Gyorsan mer futni velem, mert érzi, hogy teljesen rábízom magamat.

Az elsô tehát a bizalom. Késôbb, amikor már kijátszottam magam, valaki lefektet egy
gumiszônyegre. Pontosabban úgy tesz, mint egy állat: csak bökdös, a térdhajlatomba
túrja a fejét. Másodikként tehát a finomságot és a játékosságot tanulja az ember. Amikor
lefekszem, rám ül. Rám áll. Rám fekszik. Ekkor én is aktiválom magamat: óvatosan átöle-
lem. Nô az illetô (bár – mint késôbb megtudom – férfi is lehetett volna). Lassan legördí-
tem magamról, engedi, vár valamire. A köldökére teszi a kezemet. Kicsit nyugtatgatom a
kezem a hasán, együtt lélegzünk. Aztán elveszem. Visszadôlök – így volna jó meghalni.
Vaksötétben, testek párájában.

A fülem körül lépések, zizegés. Hirtelen valaki megfogja a bokámat, és durván lehúz a
szônyegrôl. Felállítanak, majd valaki a fülembe nyal. Ketten állnak körülöttem. Azt hi-
szem, újra az van mellettem, aki rám feküdt. Játszik velem, ide-oda vezetget. Érzem, ez
már a levezetô fázis. Valóban, néhány perc múlva puszit ad (és kap), aztán kivezetnek és
leültetnek. A kinti hölgyek leveszik a szemkötôt. A testhômérsékletem jócskán megnôtt,
és azt hiszem, hogy az érzékeim kétszázszor élesebbek. Mintha valami drog hatott volna
rám. Amikor visszatérek a Trafó kávézójába, vitális lesz a világ. Azonnal mennék a máso-
dik szintre, de erre még másfél órát kell várnom. Addig azon gondolkozom, hogy a „keze-
lés” voltaképpen hihetetlen ajándék. A vakság és a tömény testi stimuláció kitisztítja az
érzékeket, és önismerettel is megajándékoz. Valóban „titokban szolgáltak”.

Az újonnan kijövôk nemsokára már azt állítják, hogy hallják a második szintben részt
vevôk sikoltozását és üvöltését. Ütéseket is hallottak. Nemsokára két férfival együtt behív-
nak. A kedves hostess megkér, hogy vetkôzzünk gatyára, mert minél több szabad bôrfelü-
let kell. Elmagyarázza, hogy A és B verzió között lehet választani. Mindkettôben vernek és
simogatnak, a különbség pusztán annyi, hogy a B változatban ki is kötnek. Én természe-
tesen ez utóbbit választom. Újra beköti a szememet, és kapok két bôrbilincset a kezemre.
Magamban folyamatosan vigyorgok, hiszen most mindjárt megkorbácsolják a kritikust.
Újra kedvesen felállítanak, és bevezetnek egy nagyobb, gôzösebb helyiségbe, ahol hallom,
hogy csattog – egyelôre még másokon – az ostor. 

Átadnak valakinek, akirôl sejtem, hogy
az elsô szinten végig ô volt a „párom”. Ha
ez igaz, akkor egy hölgyrôl van szó. De ele-
inte nem ez a benyomásom, hiszen durván
markolássza az izmaimat. Mintegy belekap
a mellizomba. Tépi a tricepszemet, a há-
tamba markol. Aztán ellök. Fordulok
utána, illetve kitérek elôle. Kezdem egy
kissé úgy érezni magamat, mint egy rossz
kínai karatefilmben, ahol a tanítványnak
bekötött szemmel kell harcolnia a mesteré-
vel. Hogy ez az illúzióm teljesen eloszol-
jon, lassan valamilyen láncokhoz vezet,
amelyekre kereszt alakban kifeszít. Fel-
váltva csipked és simogat. Aztán felrak egy
csipeszszerû valamit oda, ahol a jobb ka-
rom a mellizommal érintkezik. Iszonyúan
fáj, de nem ellenkezem. Felrak a bal olda-
lamra is egy csipeszt. Aztán még egyet a
jobbra és még egyet balra. Nagyon fáj, de
közben hülyére röhögöm magamat, ahogy
elképzelem a szadomazo-esztétát, akinek
ebben a pillanatban látszom. Foucault
valószínûleg méltató tanulmányt írna.

Kissé tompul a csipeszek okozta fájda-
lom. Ekkor incselkedni kezd velem – nem is
marad el a természetes testi reakció. Aztán
megpróbálja a kifeszített kezeimet hátrább
tolni, így megfeszül a bôr, és a csipeszek újra
égetnek. Ezt már nem tûröm, elôreszege-
zem a fejemet, és vicsorogva eltolom ma-
gamtól. Hagy lógni. Pár perc elteltével mint-
ha ventilátorral járna körül, és ez nagyon
kellemes, az ember megizzad, ha kínozzák.
Aztán valami furcsa érintést érzek, és rájö-
vök, hogy korbácsot forgatott körülöttem,
az volt a hûs légáramlat. A korbács szálait a
hasamhoz nyomja. Nem kell sokat várnom,
jön az elsô csapás. Hála istennek, a lábamat
üti elôször. Aztán leginkább a lapockámat.
Be kell látnom: a korbácsolás rendkívül fáj-

Jelenet a Mushroomból 
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dalmas dolog, különösen, ha az ütések ugyanoda érkeznek. Eszembe jut, hogy a középkor-
ban – sôt, akár napjainkban is – hogyan korbácsoltak meg embereket. Nem ilyen kis sza-
domazo mûanyag ostorral, hanem rendes hústépôvel. Összeszorítom a fogaimat.

Kínzóm végre leveszi rólam a csipeszeket. Leoldoz. Sajog mindenem, de engedem, hogy
a hátam mögé kötözze a kezemet. Letérdeltet. Ellök, aztán visszaállít. Valamilyen tompa
tárggyal meg is üt. Rám csimpaszkodik. Kezd elegem lenni, úgyhogy lerázom. Felállít, és
harcolnom kell vele. De ezúttal nem olyan lágyan, mint az elsô szinten. Kapok is egy nagy
fülest. Mérges leszek, és vakon távol akarom tartani magamtól, nem durván, de határo-
zottan. Lassan mindketten belefáradunk. Elvezet valahová, aztán elenged. Egyedül hagy
a semmiben. Aztán barátságosan combon ver. Felnevetünk – ô gyôzött. Simogatni kezd,
erre rápaskolok a fenekére. Visszaadtam a kölcsönt. Elfáradtam. Kapok egy nagy lepedôt
a vállamra, és leültetnek. Kifelé menet a fülembe súgja: azt hittem, nem szereted. Azt vá-
laszolom: hát, elment.

Amikor a kinti segítô leveszi rólam a szemkendôt és a bilincseket, rögtön vizsgálni kez-
dem a bôrömet, és csodák csodájára csak a csipeszek nyomai látszanak egy kicsit, a kor-
bácsnyomok egyáltalán nem. Szóba elegyedek a „hostesszel”. Kiderül, hogy egyszerre hu-
szonnyolc ember van a teremben: tizennégy táncos és tizennégy „nézô”. Sôt, ennél is töb-
ben, mert a folyamatosan változó zenét is élôben keveri az egyik társulati tag, valamint a
világítást is változtatják. Megtudom azt is, hogy – ahogy sejtettem – szabályos koreográ-
fiával rendelkeznek, azaz pontosan meg van határozva, hogy ki, merre, kivel mit csinál.
Kérdezem, minek nevezné mindezt. Azt válaszolja: performansz. Arra a kérdésre, hogy mi
a céljuk, csak vállat von, és egyszerûen annyit mond: szabadság.

Több történik annál, mint amit Foucault szexualitáselméletével elemezhetnénk. Foucault
nagy felfedezése ugyanis az, hogy a szexualitás a múltban egyáltalán nem volt elhallgatott
kérdés, ellenkezôleg, hihetetlen mennyiségû szöveg, diszkusszió és diskurzus oldotta-te-
matizálta a XVII. század óta. Ebben az értelemben Ruckert és társulata éppen az ellenkezô
stratégiát alkalmazza. Szó itt nem hangzik el. A szótlanság vezet a testi szabadsághoz. De
a Secret Service nem a szexualitásról szól, hiszen annak egyik legfontosabb elemét – a vizu-
ális érzékelést – nem engedi mûködni. Ha erre gondolunk, megállapítható: a beavatás na-
gyon is konzervatív, hiszen éppen a prûd, nyárspolgári hálószobák része a sötétség.

Úgy vélem, a velem beszélgetô táncos jogosan válaszolta, hogy céljuk a szabadság. Hiszen
a puszta érzéki vágyon kívül rengeteg egyéb, fontosabb érzelmet, érzést, sajátosságot ébresz-
tettek fel a résztvevôkben. Bennem nyilván a harag volt az, ami végül átszakított egy jól fel-
épített kulturális gátat. A másik élmény a bizalomérzés volt, melynek az elsô szint egyfajta
„edzéstervet” kínált. A bekötött szem és a finom érintések együttese valami ôsi, gyer-
meki állapotra emlékeztetett. Azt a bizalmat, azt a feltétlen odaadást kellett ugyanis gyako-
rolni, amelyet csak az anyja iránt érezhet az ember. Az elsô szint ezt az anamnézist generálta.

A második szint durvasága álságos: legitim betekintést kínált valami olyasmibe, ahová

és amibe soha nem mennénk el. De Sade
márki szexuális perverzióinak gyengített
változatát kaptuk. A szadomazochista klu-
bok társadalmilag megvetett, titkos he-
lyek. Persze a perverzió fogalma is szocio-
kulturálisan meghatározott: a kevesek gyö-
nyörét tekintjük perverznek, mintha ma-
gunk mindig tiszták és természetesek
lennénk. Felix Ruckert egy ilyen titkosságba
is beavatott. Azt gondolom, a színház funk-
ciója éppen ez. Megteremteni a beavatot-
tak közösségét. Amikor a büfében fájó ka-
romat emelgettem, rám mosolygott a
szomszéd asztalnál ülô sorstárs. Ôt is meg-
kínozták. És ez a mi kis közös titkunk lett. 

MUSHROOM
(Compagnie Felix Ruckert, Trafó)

ÖTLET, KOSZTÜM: Felix Ruckert. A ZENÉT SZE-
REZTE ÉS ELÔADJA: Christian Meyer Mal. FÉNY:
Stephan Haller, Isabelle Fuchs.
TÁNC ÉS KOREOGRÁFIA: Laura Frigato, Cathe-
rine Jodoin, Caroline Picard, Vidal Bini, Matt-
hieu Burner, Davide Camplani, Felix Ruckert/
Leonard Rainis. 

SECRET SERVICE
(Compagnie Felix Ruckert, Trafó)

ZENE: eastpole. FÉNY; ÖTLET ÉS KOREOGRÁFIA:
Felix Ruckert.
SZEREPLÔK: Caprice Dilba, Ina Stockem, Cathe-
rine Jodoin, Elettra de Salvo, Marika Rizzi,
Laura Frigato, Louise Chardon, Malah Hel-
man, Mata Sakka, Matthieu Burner, Vidal
Bini, Paolo Rudelli, Davide Camplani, Delta
RA’i, Felix Ruckert.


