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a igaz, hogy a formának van lelke, és hogy a szel-
lem a hús látomásaiban ismerhetô fel…” – áll

Gergye Krisztián szólódarabjának – felettébb találó –
mottójában. (Az idézet Mihai Măniuţiu román szín-
házrendezô, esszé- és elméletírótól való.) Ilyesmin –
ám kevésbé kifinomultan – merengtem, mikor elcsi-
gázottan botorkáltam ki a Bethlen Gábor téri teátrum
ajtaján: mi bújik meg szerényen a forma (amphora)
mögött? Mûveltségi vetélkedô – nem sokkal szárnyal-
va túl a „kertévék” pénzkeresôs agytornáinak színvo-
nalát? Mitológiai ki mit tud, középiskolás fokon?
Bármi légyen, egyvalami – számomra – bizton hiány-
zik: a megfejtendô titok. Pedig a Gergye-oeuvre egyik
ismérve, hogy – bizsergetô játékot kínálva – fölpisz-
kálja az asszociációs kedvet-hajlamot. (Ami nem azo-
nos azzal, amikor mûbírálat gyanánt – kényszerûen-
kelletlenül – megoldási alternatívákat költök, és/vagy
„szabad ötletek jegyzékét” fabrikálok.) 

A hét nôi szólóból álló, „sötét”, látványában is ébenfe-
kete T.E.S.T. a japán kísértetmesék (kaidan) lírai-rém-
séges szellemvilágába röpít. Bár az opust nem érzem
forradalminak, hibái, apróbb következetlenségei ellené-
re is kétségtelenül magas nívót képvisel. Részint a tán-
cosok kitûnô teljesítménye, az elôadómûvészi jelenlét
okán; másfelôl mert példaértékû módon stílusos.
Kurtán: egyben van (tartva); egy Egész. Emellett: fölka-
varóan érzelemgazdag, szenvedélyes, lelkes (sic!) munka.

A férfitestekre – és újfent Alfred Schnittke, illetôleg
Sophia Gubaidulina szerzeményeire – komponált, több
mint egyórás T.E.S.T. II.: látványosság. Melybôl hiá-
nyolom az erôt, a sûrített koncentráltságot, az érzékisé-
get, a tragikumot – miközben nem fedeztem föl mást,
mint a feltétlenül bizonygatni akaró, megfeszített igye-
kezetet. A hat monológ és végül az utolsó, „nulladik”
(az ismertetô szerint a nôi [T]estre utaló) Gergye-szóló
során a táncosok archetípusokat jelenítenek meg.
Melyek ugyanakkor könnyen kódolható (elit) kulturális
utalások; bizonyos ôsalakok pedig rendre vissza-vissza-
térnek (akár a lidércek) a tánc- és mozgáskomponista
alkotásaiban. Ilyen a – toposszá emelkedett – kentaur,
Oidipusz, az Egon Schiele-életmûvet (is) föl- és meg-
idézô, Gergye által elôadott testtanulmány. Ugyanakkor
bizonyos archetípusok nem köthetôk kizárólagosan a
férfi princípiumhoz: mint a hímnôs Ördög (mely jungi
értelemben az Árnyék-archetípus egyik variánsa), a nem
nélküli Angyal, továbbá a nôi princípium felé hajló
hobgoblin/tünde. Ezért tehát a T.E.S.T. II. férfitestre írt,
de nem férfidarab. Amely (nyilván) a nemek, állapotok,
élet-halál közötti átjárást (is) hivatott volna kifejezni –

kudarcos végeredménnyel. 
Téri Gáspár illúziókeltô

szólójában a harcedzett,
fegyelmezett, ám szomo-
rú szamuráj, feketére fes-
tett, rövid frizurájával egy -
értelmûen a T.E.S.T. nô-
szellemeit (japán jurei)
idézi föl bennem; mi más-
ra számítanék hát (balga
módon), mint letisztult,
keleti hatású párdarabra?
(Tév)eszmémet igazolhat-
ná a színpadkép is: a feke-
te padló közepén vakító,
fehér krétapor kör. A vö-
rösre festett hajú Katonka
Zoltán színre „lépésekor”
– kézen állva, lábával a
karzatot-plafont érintve
érkezik – sutba vágtam
paraszti egyszerûségû teó -
riámat. Hisz’ búcsút int-
ve az ázsiai kontinens-
nek, immár Albion felé
hajózunk: Katonka alakja
Shakespeare bûbájos-dé-
moni tündérére, Puckra
emlékeztet. 

Téri és Gergye mellett Major László (fekete haj, mály-
vavörös ajak, piros „nyakörv”) az egyik legkiválóbb elô -
adó, ám mégis az ô szólójánál éreztem elôször, hogy a
mû mozgásnyelve – szelíden szólva – nem köti le a fi-
gyelmemet. Mivel Téri és (az androgünszerûre dizáj-
nolt) Major karaktere egyívású, leginkább Béres Móni
kétségbeejtôen rafinált, pazar jelmezein legeltettem
tekintetemet, de leírásukra nem vállalkozom. Nem elsô
alkalommal érzékeltem, hogy Gergye mûveinek stili-
zált, mesterien „megcsinált” világát hajszál választja el
a manírosságtól (amint az érzelmességet az érzel-
gôsségtôl);  ezúttal föl is borult a kényes egyensúly.
(A T.E.S.T.-ben a szentimentális, túlcsorduló záróképet
kifogásoltam.) Béres és Károlyi Balázs (smink-, hajkre-
átor) mutatványa (el)uralja, sôt letarolja a produkciót. 

Ráadásul a dramatikus táncmû történetszövése föl -
tû nôen kusza-zavaros, és meglepôen didaktikus. Aho -
gyan lassacskán eltûnik a kör alakú krétaporhalmocs-
ka sziluettje is (közben száll a por), a Rendtôl (fölütés)
haladunk a pusztulás, kiszolgáltatottság, fenyegetett-
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ség, barbárság felé. Szögi Csaba – talpig feketében,
harci jelmezben – (elvileg) a titáni lázadó, aki Atlasz -
ként tartja (válla helyett) két kezével a plafont. Ugyan -
akkor fölfedezni véltem benne a – Lányt hajszoló, föl-
gerjedt – Mandarint is; pontosabban sokkal inkább
annak paródiáját. Továbbá egy „nagyszabású családi
mozi” rettenthetetlen, szigorú tekintetû gladiátorát.
Golyóálló mellényben.

A nézôtér felôl négykézláb érkezô, szemével villámo-
kat szóró, bestiális Bora Gábor (a megadott módon, visz-
szafelé számolva: övé az 1. szóló) már földhöz verdesi
magát, orrlyukát tágítja, fenyegetôen fújtat, miközben
ujjaival ördögi szarvacskákat formál. A Szögi és Bora
vészjósló szólója között lenge, fehér pantallóban, fél-
meztelenül színre lépô Cserepes Gyula (egyedül az ô
hosszú haját nem színezték) a maga bukolikus egy-
szerûségével, ártatlanságával olyan, akár egy szelíd, ró-
nán ôgyelgô terelôjuhász. Egyértelmû: angyali jelenség.
A mû – addigi – dramaturgiájából az következne, hogy
hamarább, Szögi föllépése elôtt lépjen színre. A nulla-

dik – nem épp újító szándékú –
szóló Ger gye Krisztiáné. Ecce
homo; az „aranyos” hajú, megtört
ember helyretolja a kizökkent idôt.
Lá bá val üres kört rajzol a padlóra.
Ami értelmezésem szerint szakrá-
lis-spirituális, zen-buddhista szim-
bólum; a tudattartalmak elejtése.

Ahogyan nem teremtôdik kap-
csolat a színre lépô, többször egy
légtérben tartózkodó, néhol árny -
ként el-elsuhanó, nagyon is kü-
lönbözô minôséget képviselô tán-

cosok között, ugyanúgy nem jön létre semmiféle kon-
taktus köztem és a – ha nem is affektált, de – mester-
kélt darab között. A színekben tobzódó, nemes textíli-
ákba díszcsomagolt T.E.S.T. II. mintha rejtegetne va-
lamit; leginkább az Ürességet. 

Korántsem zen-buddhista értelemben. 

T.E.S.T. II. (6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.) 
(Közép-Európa Táncszínház – 
Gergye Krisztián Társulata)

Zene: Alfred Schnittke, Sophia Gubaidulina. Fény:
Fo garasi Zoltán. Jelmez: Béres Móni. Smink, haj:
Ká rolyi Balázs. Koreográfia, rendezés: Gergye
Krisztián.
Szereplôk: Téri Gáspár, Katonka Zoltán, Major
László, Szögi Csaba, Cserepes Gyula, Bora Gábor,
Gergye Krisztián. 

1. Téri Gáspár; 2. Katonka Zoltán; 
3. Major László; 4. Szögi Csaba; 
5. Cserepes Gyula; 6. Bora Gábor; 
7. Gergye Krisztián 
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