
eonardo da Vinci A festészetrôl (Trattato della pittura) címû elméleti írásában a zenét 
alacsonyabb rendû mûvészetnek tartja, mint a festészetet. Hegel és Kant már a zene

célját, ábrázolómûvészeti szerepét kutatja. Mások a zenét – absztrakt kifejezésmódja mi-
att – a mûvészetek legmagasabb megnyilvánulási formájának tartják, ugyanis elvontabb,
számos jelentéssel felruházható hangulatot, érzést indukál a befogadóban, mint a konk-
rétabb képzômûvészeti alkotások, az irodalmi mûvek vagy a mûvészetek mindegyikét ma-
gába olvasztó színházmûvészet. Dmitrij Sosztakovics saját alkotói nyelvként használva,
általánosan dekódolható jelrendszerré tette a zenét. Világhírû szimfóniái sok esetben tu-
datos mûvészi állásfoglalások, programmûvek, tételrôl tételre érthetô, szinte beszélô mû-
vészi produktumok. Nem véletlen, hogy Sosztakovicsot élete során nemegyszer bélyegez-
ték rendszerellenesnek, és mivel több mûvében a zsidóüldözések ellen is állást foglalt, az
antiszemitizmus céltáblájává vált. Gergye Krisztián tehát joggal nyúlhatott a „Zyklon-b”
címû koreográfiájának elkészítésekor Sosztakovics különös, drámai hangzásvilágú Kama-
raszimfóniájához. A „Zyklon-b”-t Goda Gábor Nomen est omen címû elôadásával együtt a
MU Terminál C estjén mutatták be.

A Terminál-sorozat harmadik, utolsó
estje egy sikeres kezdeményezés sikeres zá-
róakkordja volt. Érdekes volt látni, hogyan
birkóznak meg tapasztalt, gyakorló kore-
ográfusok egy rendhagyó feladattal. Több-
ségük egyfajta mindenre nyitott társulat-
ként kezelte a hét ifjú pályakezdô táncost,
és saját határozott mûvészi elképzeléseit,
koncepcióját érvényesítette az elôadások-
ban. Volt olyan alkotó is, aki a felkérést a
szakma elôtti bizonyítási lehetôségként ér-
tékelve nehezen táncolható, erôs technikai
tudást igénylô, tapasztalt, felkészült tánco-
sok számára is kihívást jelentô koreográfiát
készített, mellyel a fiatalok nehezen bir-
kóztak meg. Goda Gábor a másik véglet:
igen szimpatikusan, saját mûvészi ambí-
cióit háttérbe szorítva, pedagógiai szem-
pontokat tartott szem elôtt.

Sosztakovics szimfóniái egy ideje rend-
szeresen feltûnnek a magyarországi kortárs
táncszínpadokon. Horváth Csaba kétszer
is merített ihletet a zeneszerzô mûveibôl
(Forte[Hymn], &Echo). Gergye Krisztián
minden apró zenei rezdülésre érzékenyen
reagál. A mozdulatokkal már-már illuszt-
ratívan ábrázolja a hangokat és a ritmikát.
A hagyományos zenei formákat felrúgó
Sosztakovics-mûvek közelebb állnak a
Horváth-féle mozdulatnyelvhez, de a zenei
hangok és a mozdulatok tökéletesebb
szimbiózisát Gergye Krisztiánnál látom in-
kább megvalósulni. Gergye érti és érzi a ze-
nét, a csoporttáncokban maga is mozdu-
latszimfóniákat komponál. Képes arra,
hogy a mozdulattal ábrázoljon, és ez egy-
bevág Sosztakovics életrajzi könyvében
közzétett mûvészi vallomásával, amely sze-
rint ô a hangszeres zenével is (és nemcsak
a Kisvárosi Lady Macbeth címû operájával)
jelentéssel bíró képeket, érzelmeket kívánt
létrehozni. Bán Zoltán András zenekriti-
kus szerint „Sosztakovics borzasztó fur-
csán beszél a saját zenéjérôl. Mintha min-
den programzene volna. A XX. században
általában nem így beszélnek a zenérôl, ô
pedig azt mondja, hogy itt és itt megfestet-
tem Sztálin portréját, ebben a vonósnégye-
semben ezeket és ezeket az érzelmeket
adom elô, és így tovább.” Bár Gergye nem
konkrétan követhetô történetet készít
(nincs librettó és fôhôs), de a koreográfia
mégis „cselekményes”, több jelentésszin-
ten értelmezhetô. 

Valami felsôbb hatalom szorításában,
kényszerbôl újra és újra átrendezôdô em-
bercsoportok – egyedül maradók, szétvá-
lasztottak, egymásra találók, elbukók, túl-
élôk – láthatók a színen. Gergye szimboli-
kus tárgyakat, kellékeket is alkalmaz –
például a fekete, csuklyás jelmezek kont-
rasztjaként megjelenô színes cipôket. Ezek
számomra az elhagyott jólét, a gondtalan,
nyugodt polgári világ fájdalmas emlékei, de
az elárvult lábbelik eszembe juttatják a bu-
dapesti Duna-parton meggyilkolt emberek
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– emlékmûben is megörökített – cipôit is. Gergye a mély hangú vonós hangszerek várat-
lan feljajdulásaira erôs, hatásos képeket teremt: például a cipôkkel groteszkül mozgó tán-
cosok ülô alakjai összecsavarodnak, végtagjaikkal hosszan kitartva felmutatják a náci bi-
rodalom félelmetes jelképét, a szvasztikát. Hasonlóan elementáris erôvel hat, amikor az
egyik kezüket combjuk közé szorító táncosok hirtelen zenei felütésre kirántják kezüket, és
egész testük beleremeg a mozdulatba. A szereplôket fehér sminkjük arctalanná teszik, tes-
tükön a koncentrációs táborokban használt tetovált számok éktelenkednek. Kezdetben
csak bolyongó homogén csoportjuk, füstbe rejtett alakjuk és ellenfényben kirajzolódó fe-
kete sziluettjük látható. Arctalanságuk végig megmarad, csak egy-egy ismeretlen emberi
sors foszlánya villan fel. A füst baljós szimbólumként a címben szereplô mérgezô gázra is
utal. A jávai tánc magyar képviselôjeként induló, majd a kortárs kísérletek felé kanyarodó
Gergye Krisztián tehetsége ezzel a darabbal kiteljesedett, és nagyszerû arányérzékrôl,
kompozícióteremtô képességrôl, igényes és a témához értô koreográfusi érzékrôl tett ta-
núbizonyságot. Formanyelve kifejezô és a témához idomuló; a mozdulatok rezonálnak
Sosztakovics hangzásvilágára, és a színházi eszközök jól illeszkednek az elôadásba.
A „Zyklon-b” szépen megalkotott, minden elemében egységes produkció, melyben a fiatal
táncosok tudásuk legjavát nyújtják – mély átéléssel.

Egészen más, már-már iskolai atmoszférába vezet a szünet utáni második darab.
Goda Gábor a diákjait jól ismerô osztályfônök lelkesedésével állt ki jegyzetfüzetével a

közönség elé, hogy a közösen elvégzett munkáról és a táncosokról egyenként ejtsen né-
hány szót. Ezután valódi, három részbôl álló mûhelymunka következett, melynek elsô
tételében a fô cél az individuumok sajátos jegyeinek a drámapedagógia módszereivel tör-
ténô felszínre hozása volt. Minden játszó egy-egy jellemzô tulajdonságát (cetlik rendez-
getése, narancshámozás, szertartásos evés, kulcs- és mobiltelefon-keresés, cipôfûzés stb.)
jelenítette meg a teljes színházi eszköztár szabadon választott felhasználásával. A jelenet
nem nyújtott nagyobb élményt, mint az amatôr színjátszó csoportok színészmesterség-
vizsgája. (Hacsak nem abban, hogy az eddig egyébként csak táncosként ismert fiatalokat
most saját világukban, esendô emberként is láthattuk.) A második tétel azonban – mely
szintén sokkal inkább színészi megnyilvánulásokat igényelt, mint tánctechnikai tudást –
kimozdította a holtpontról a játékot. A színpad hátsó, lecsupaszított falánál, egymás mel-
lett, a nézôknek háttal, a falra tapadva, csókolózást imitálva kéjesen vonaglottak a sze-
replôk. Adott zenei jelre felénk fordultak, és a félhomályban lassan közelítettek a színpad
elejéhez. Kontaktus nem volt közöttük, mindenki a privát szférájába zárva haladt elôre, és
a néhány lépés alatt lelkükben óriási utat kellett bejárniuk a boldog szerelemtôl a csaló-
dás végleges fájdalmáig. Összes eszközük ehhez mimikájuk és megadásra emelt kezük
volt. A táncosok hosszúnak tûnô percekig könnybe lábadt szemmel – némelyikük zoko-
gott –, arcukon a kiszolgáltatottság büszkén viselt dacával néztek farkasszemet a lélegzet-
visszafojtva ülô közönséggel. Valódi érzelmeket, fájdalmakat láttam; olyan energia szaba-
dult fel ebbôl a mozdulatlanságból, hogy fájdalmukat a saját fájdalmamnak éreztem. Két-
ségtelenül ez volt a Nomen est omen legkatartikusabb pillanata. Goda Gábor dicséretes
munkával megtanította a fiatal mûvészeket arra, hogy a drámai tetôpont pillanatában

önfegyelemmel, koncentráltan sûrítsék ér-
zéseiket. A harmadik rész nem nyújtott új-
szerû élményeket. Leginkább táncosok
kedvtelésbôl végzett kontakt-gyakorlóórá-
jának hatott. Ki-ki szabadon megmutat-
hatta, hogyan szeret, hogyan szokott, ho-
gyan tud improvizálni. Goda Gábor beve-
zetôjébôl megtudtuk, hogy a „gyerekeket”
a közös munka során rendszerint arra
kérte, hogy improvizáljanak. Ez látszott az
utolsó tétel össztáncában is. A táncosok
minden kötött koreográfiától mentesen,
felszabadultan mozoghattak – vagy leg-
alábbis rögtönzésekbôl kialakult lendüle-
tes mozgássorozatokat mutathattak be.
Lehetôséget kaptak arra, hogy felvállalva
önmagukat, testüket és mozgásukat, lete-
gyék névjegyüket az asztalra, hiszen – a
név kötelez.

A Terminál-sorozat két színvonalas,
egymástól merôben eltérô elôadással zá-
rult. A szakma megismert hét pályakezdô
táncost, és hét fiatal táncos megismert
nyolc már (el)ismert koreográfust. A ta-
pasztalatokat ráérünk levonni.

MU TERMINÁL C EST (MU Színház)

„ZYKLON-B”
KOREOGRÁFIA: Gergye Krisztián. ZENE: Dmitrij
Sosztakovics. JELMEZ: Béres Móni. FÉNY: Pa-
yer Ferenc és GK. 
SZEREPLÔK: Ilkay Türkoglu, Hargitai Mariann,
Sebestyén Tímea, Harka Máté, Szöllöskei
Dóra, Katonka Zoltán, Virág Melinda.

NOMEN EST OMEN
KOREOGRÁFIA: Goda Gábor.
ELÔADJA: Hargitai Mariann, Harka Máté, Ilkay
Turkoglu, Katonka Zoltán, Sebestyén Tímea,
Szôllôskey Dóra, Virág Melinda.
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Jelenet a „Zyklon-b” elôadásából 
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