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ól megszervezett kulturális projektet sejtek a Ghost 
Exchange hátterében. Egy pályázatot talán, mely-

nek feltétele a közös produkció határidôn belüli létre-
hozása. Ez általában szerencsés, de egyben visszás
hely zet, hiszen az jó, hogy a lehetôségek adottak (a
mûvészek energiáit nem a próbateremért való kilin-
cselés köti le), de – mint tudjuk – az ihlet nem meg-
rendelésre születik. Tapasztalatom szerint a kívülrôl
érkezô szabályozások (leginkább a sürgetô határidô)
sokszor megnyomorítják az alkotói fantáziát, és egy-
egy ilyen mûhelymunka során tisztességes, ám nem
korszakalkotó jelentôségû darabok születnek. Kovács
Gerzson Péter és Angela Pui-Yin Liong tudott élni a
közös munka nyújtotta lehetôséggel, és koncepciózus
elôadással rukkoltak ki. Esetükben is érvényes azon-
ban, hogy az idôhiány a kidolgozottság rovására megy.

Izgalmas kihívás lehetett a két koreográfus számára
az egymástól merôben eltérô kultúrkörök találkozási

pontjainak feltérképezése, a különbözôségek vizsgála-
ta, az összekapcsolódások, összefonódások lehetôsé -
gei nek felkutatása. (Angela Liong számára nem ez volt
az elsô ilyen alkalom, hiszen más külföldi együttesek-
kel is dolgozott már.) A végeredményen látszik: szuve-
rén alkotók mindketten, akik saját identitásukat,
mûvészi törekvéseiket nem kívánják feladni, de tudják
tolerálni a másságot, sôt képesek egymás tradíciójából
felfrissülni, táplálkozni. 

A Ghost Exchange receptje jó: végy négy távol-keleti
és négy magyar táncost, két nyitott, kísérletezni kész
koreográfust, add hozzá a két kultúra merôben eltérô
folklórkincsének és mitológiájának szerencsésen ösz-
szeválogatott elemeit, töltsd fel az egészet az egyete-
messég nevében általános emberi érzésekkel (már a
cselekmény érthetôsége miatt is), és tálald a fogyaszt-
ható elôadást. Azok a jó értelemben vett panelek, me-
lyek a librettó vázát, a darab struktúráját adják, olyan
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közös nevezôt képeznek, melyek garantálják az elô-
adás játszhatóságát. Igaz, ha önmagában mindössze
ennyi lenne a produkció érdeme, szegényesnek és sab-
lonosnak találnám. A kompozíció ugyanis mérnökien
kimért – a túlzott térbeli szimmetria, a jelenetek ki-
számítható egymásutánisága, a dramatikus szálak vé-
gigvezetése és egyértelmû kifutása mind nagyon tisz-
tán jelenik meg a közel másfél órában –, de épp ez a
letisztultság válhat kínosan unalmassá. Mint a jó étel-
hez a pikáns fûszerezés, úgy a színházi produkcióhoz
is szükséges egy-egy izgalmas koreográfiai bravúr, né-
hány rafinált jelmez, egy-két „oda nem illô” kellék, je-
lenet vagy az alkotói fantáziából kipattanó bármilyen
újszerû ötlet, hogy „megbolondítsák” az összhatást.
A Ghost Exchange törekvései jók e tekintetben is, ám
igazi lelemény – ami remekmûvé tehetné – nincs ben-
ne. Hiányérzetem okát nehezen tudom megfogalmaz-
ni, de tény: számomra a mû nem lendül át a magával
ragadó, katartikus élmény tartományába. Noha annak
határait itt-ott pedzegeti, és néhány remekül sikerült
jelenet – mint például a szingapúri táncosnôk magyar
virtussal elôadott, sodró tempójú, egyre gyorsuló dob-
bantós körtánca vagy a magyarok közé keveredô, elté-
vedô (?) keleti lány bolyongó alakja – kiemelkedik az
elôadás hömpölygô folyamából. 

A látvány az elsô pillanatoktól kezdve megkompo-
nált, összehangolt. A négy magyar táncos meg-meg-
rezzenô teste az éles fehér fényben, aztán a fényajtó-
ban ringatózó helycseréjük hatásos kezdés. Kovács
Gerzson Péter jól ismert, az évek során egyedivé for-
mált táncnyelve egy biológiai folyamatot juttat eszem-
be. Amikor az emberi szervezetet a megfelelô folyadék
hiányában kiszáradás fenyegeti, az izmokban felgyûlik
a tejsav, és ez a végtagok görcsös, önkéntelen össze-
rándulását eredményezi. A tehetetlen tudat ekkor a
test biológiai törvényszerûségeinek lesz kiszolgáltatva,
és a koordinált mozgás minduntalan megtörik.
Kovácsnál ehhez adódik hozzá a magyar néptánc ka-
raktere (pontosan kivehetô lépésekrôl nem beszélhe-
tünk), amely a Ghost Exchange-ben összekeveredik egy
hasonlóan szervezôdô mozgásvilággal. Angela Liong
ugyanis a tradíció és a kortárs formavilág ötvözését cé-
lul kitûzô „táncsámánként” mûködik Szingapúrban.
Az elegy sikeres: a két kortárs mozgásvilág idomul, és
kiegészíti egymást. A hagyományos táncstílusok más-
sága pedig külön formai feszültséget teremt. A szinga -
púri (külföldön tanult, profi) táncosnôk mozgásvilága
már eleve különleges vegyület. A szigetországi társa -
da lom autokratikus demokráciájában természetes
mértékletesség és (ön)fegyelem éppúgy jellemzi ezt a
mozgáskészletet, mint a zsigeri ösztönbôl fakadó, el-
fojtott szenvedélyesség. A táncosnôk kézmozdulataiban
ott a tradíció, fegyelmezettségükben, kiváló kortárs-
tánc-technikai tudásukban és precíz munkájukban pe-
dig a modern világ elvárásainak való megfelelni aka-
rás is tetten érhetô. A magyar táncosok közül Kán tor
Ka ta munkája emelkedik ki, magabiztos és meggyôzô,
élénk színpadi jelenléttel; már régóta jól bevált táncosa
Kovács Gerzson Péter együttesének, a TranzDanz nak.

Mondják, hogy az ázsiai kultúra a legtöbb ember
számára kimerül a kínai piacok és boltok árukínálatá-
ban és a kínai konyha különlegességeiben. Való igaz,
hogy ismereteink hiányosak, és tudatunkban össze-

folynak a japán, a kínai és a koreai
hagyományok. A „kis tigrisek”,
Hongkong, Tajvan és Szingapúr

végképp kiesnek az átlagember látókörébôl. Gazdasági
fejlettségük híre ugyan köztudott, de vajon mennyire
ismert az a tény, hogy Szingapúrt „a Disneyland és a
halálbüntetés” országának nevezik, ahol a GDP ma-
gas, de a rágógumi utcán való fogyasztásáért és eldo-
básáért szigorú pénzbüntetés jár? Szingapúr az ellent-
mondások országa, ahol az autokratikus vezetés alatt
kialakult kapitalista jólét mellett az emberi szabadság-
jogokat keményen megnyirbálják. Ennek a háttérnek
az ismeretében az elôadás is másként fest. A társulat-
vezetô Angela Pui-Yin Liong az Egyesült Államokban
végezte tánctanulmányait, majd igen jó kapcsolatokra
tett szert, és magas pozícióba került: a szingapúri
Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Mûvészeti Ta -
nács fôtanácsosa lett. Mûvészi vizsgálódásának tárgya
a változó ázsiai civilizáció lelki kiüresedése. A mûvé-
szet célja sokszor a megkérdôjelezés és a lázadás.
Nyitva marad számomra a kérdés: vajon Liong tevé-
kenysége óvatos, a tiltott határokon át nem lépô „ba-
lanszírozás” a nem igazán demokratikus hatalom el-
nézô pillantása mellett, vagy esetleg valódi (csendes)
lázadás?

Yan Xiang Yi 
és Yu Mei Wah
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A Ghost Exchange legérzékibb szála a végigvonuló
esernyô-szimbólum. Ez olyan kapcsolódási pont, mely
összeköti férfi és nô kontinenseken átívelô érzelmi
kapcsolatát, de más formában is értelmezhetô. A kü-
lönbözô minôségû és színû ernyôk erôs jelképek: pél-
dául a „bangasza”, a kínai papiruszernyô a silány, alu-
míniumvázas, jól ismert kínai tömegáruval szemben a
hagyomány szimbóluma.

A jelmezek kissé zavarosak. A keleti hatás inkább a
magyar táncosok ruháin ismerhetô fel, a szingapúri
táncosok öltözékében azonban nem köszön vissza a
magyar viselet legcsekélyebb eleme sem. 

Az elôadás befejezô jelenete rosszul sikerült: erôlte-
tett és elszomorítóan giccses. A szereplôk esôkabát-
szerû jelmezben bevonulnak a színre, és megtekint-
hetjük a hátukra ragasztott portréikat. Mindenki más
arcát viseli. Ez lenne a lelkek cseréjének színpadi meg-
valósulása? Elkeserítô megoldás. De a méltatlan befe-

jezés ellenére is elmondható: Kovács Gerzson Péter és
a szingapúri Angela Pui-Yin Liong együttmûködésé-
bôl több értelmezési lehetôséget kínáló, a nézô figyel-
mét a hosszú játékidôn át is ébren tartó, ám kissé mo-
doros elôadás született.

GHOST EXCHANGE 
(Arts Fission – TranzDanz, MU Színház)

Zene: Alexina Louie, Philip Tan, Dresch Mihály, DJ
Csodaszarvas. Fényterv: Kovács Gerzson Péter. Ko -
reog ráfia: Angela Pui-Yin Liong, Kovács Gerzson
Péter.
Táncolja: Elysa Wendy, Yu Mei Wah, Chen Si Yun,
Yan XiangYi, Kántor Kata, Venekei Marianna, Ko -
csis László Szúnyog, Kovács Gerzson Péter.

Trafó szín- és nézôtéri geometriájának megvan
az a kellemetlen tulajdonsága, hogy a nézô

bárhová ül is, vagy az átláthatóság, vagy az elôadói sze-
mélyes jelenlét érzékelhetôsége mindig sérül. Vannak
elôadások, amelyek kifejezetten lubickolnak ebben a
túlméretezett térben, és tudnak élni az ebbôl eredô ter-
mékeny kényelmetlenséggel. Hód Adrienn Szomjas
va gyok címû elôadása is ilyen.

A színpadi teret elszórtan álló székek, egy erôsítô,
egy elektromos zongora és néhány kellék hevenyészett
rendetlensége tagolja. A nézôtéri bejáraton kilenctagú
furcsa társaság érkezik: egy mezítlábas zongorista
(Mizsei Zoltán), egy elhasznált külsejû srác hegedûvel
(Bakai Marci), egy mackós alkatú férfi, hátán bunda-
prémmel, lábán edzôcipôvel (Busa Pista), egy nyeszlett
alak, szintén állatszôr felöltôben (Gyulai Csaba), egy
arabosan öltözött, sötét ruhás, napszemüveges nô
(Har csa Veronika), valamint lányok színes szoknyá-
ban, flitteres ruhában. Hamar kiderül, hogy a férfiak
zenészek, a mackós-bundás rapper DJ (vagy MC), az
arabszerû nô énekes, a lányok pedig – lányok és tán-
cosok. A bevonulók „mûanyag” megjelenése, a táncos-
nôk és a zenekar értékelhetetlen viszonya idegenség és
hamisság familiáris légkörét kelti. A négy táncos szá-
mára a helyben megszületô, ilyen-olyan, néhol már-
már invenciózus, de egy pillanatra sem igazi zene
szolgál egyedüli külsô adottságként. Ebben a remény-
telen alaphelyzetben kezdôdik az elôadás.

A táncmozgásokat, gesztusokat, mozdulat- és be -

széd komikumot, humort és súlyos komolyságot egy-
aránt alkalmazó, szimultán jelenetekre tagolt dramatur -
gia Szabó Réka Tünet Együttesének elôadásait (Karc,
Buddha szomorú, Sze ánsz, Alibi) idézi, anélkül, hogy a
darab egyéni hangvételébôl veszítene. A Szom jas vagyok
végletesen konkrét jelenetei eleinte – kapcsolódási
pon tok híján – a befogadó rejtvényfejtô intellektusát
tartják izgalomban, ám a mozaikdarabok végül észre-
vétlenül egyetlen történetté rendezôdnek. A táncszín-
házi elôadások visszatérô jellegzetessége, hogy az al-
kotók az elôadókat hosszabb-rövidebb idôre felmentik
a dramaturgiai egység béklyói alól, amikor is szabadon
bemutathatják táncos képességeiket. Hód Adrienn
megkíméli a nézôt az ilyen „produkciótól”. A moz-
gások, gesztusok, táncok, szöveges és némajátékok,
zenés részek színes kavalkádja a Szomjas vagyok-ban a
történetmesélés szigora szerint szervezôdik, de emiatt
az elôadás semmit sem veszít játékosságából, helyen-
ként rögtönzéses hangulatából. Hód Adrienn drama-
turgiája finomra hangolt, a harsányság felszabadító
erejét kevésbé alkalmazó, végletesen tudatosnak tûnô
történetmesélés. Amit elmesél: egy kereséstörténet.

Garai Júlia, Horváth Andrea, Varga Viktória és Va -
das Zsófia Tamara kedves-buta, színes ruháikban egy-
fajta hiányt táncolnak, beszélnek, mozognak körbe, és
a darab kiemelt pillanataiban a keresés–rátalálás–el -
vesz  tés–keresés ciklusát járják végig újra meg újra.
A keresés, a rátalálás és a hiány fogalmazódik meg
Varga Viktória meztelenségében, ahogy a gyermeksé-
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