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mí tosz te rem tés ta núja va gyok. Gyor san le szö ge zem:
bár jól jött volna egy ked ves Be at rice, aki vé gig ka la u zol
a po kol bugy rain, de tip pel getô tu dat lan ként is az elsô
perctôl kezdve ma ra dék ta la nul él vez tem az elôadást. 

Ágensrôl „kör vo na la zó dik”, hogy sem nem bölcs, sem
nem Kro nosz, ha nem te herbe esett Jo hanna. A tö meg
be le má szása való szí nû leg elôjá ték volt, mert a kar ból
ki vált Ger gye késôbb nyílt szí nen sze xel a szen ta nyá -
val. Utána Ágens elôre jön a szín pad kö ze pére, ahol le -
té pik a ru há ját, majd a ha sára ra gasz tott emb riót is. Ez
nyil ván az zal a ret te ne tes, de nem bi zo nyí tott tör té net -
tel ál lít ható pár hu zamba, amely sze rint a VIII. Já nos
né ven tró noló Jo hanna nôpápa egy el esés után a nyílt
ut cán egész sé ges gyer mek nek adott éle tet, de a csa lá -
son fel dü hö dött ko ra beli hím so vi niszta csôcse lék
mind kettôjü ket meg kö vezte.

Mi to ló giai asszo ci á ci ó i mat az is ins pi rálja, hogy az
elsô fel vo nás ban két szer is ken ta urt vé lek látni. Az
elsôt – egy felsôtestû, de több hát sójú te remt ményt –
lány cso port al kotja. Késôbb arra gya nak szom, hogy a
fur csa cso por tos ál lat em ber (vagy mind kettô, vagy leg -
alább az egyik) in kább szfinx volt. Ez min den esetre lo -
gi ku san elôké szí tené Oi di pusz nak a mû sor fü zet ál tal
meg jó solt el jö ve te lét. En nek be kö vet kezte ma gya rázó
pro pa ganda anyag nél kül is erôsen gya nít ható (stíl sze -
rûen szólva: a vak is látja), hi szen a ki szúrt szemû Ger -
gye egy le ányzó ve ze té sé vel hagyja el a fel vo nás vé gén
a nézôté ren ke resz tül a szín ház ter met. (Oi di pusz és a
Szfinx je len léte tel je sen he lyén való, hi szen Ba con is
meg fes tette ôket me gi dézô ví zi óit.) A da gadt lábú gö -
rög ki rály be a zo no sí tá sát né mi leg ne he zíti, hogy Ger -
gye nem maga szúrta ki a sze mét, ha nem a mi to lo gi -
kus ren dez vény szer vezô-mu tat vá nyos sze rep kö ré ben
ak ci ózó Tár nok Ma ri ann tette meg neki – nem sok kal
Jo hanna nôpápa me gerôsza ko lása után. Le het, hogy
Ágens nem Jo han nát, ha nem Oi di pusz any ját, Io kasz -
tét ala kítja? Nem ki zárt ez sem, de az biz tos: a Ger gye

Ve gyük sorba, csak fel szí ne sen, hogy a GK-Im per so -
na tors – not just com pany és a Kö zép-Eu rópa Tánc -
szín ház „kor társ trip ti chon (tánc, szín ház, fes té szet)”
mû fajú elôadá sán mi lyen kul túr-, eszme- és üdv tör té -
neti uta lá sok fe dez hetôk fel, kiktôl hall ha tók szö ve g-
i dé ze tek, me lyik festô képi vi lága ol dó dik fel a szín padi
lát vány ban, mi lyen tánc kí sérô mu zsi kák csen dül nek
fel, és kik nek (vagy mik nek) a bôrébe búj nak bele kép -
le te sen a sze replôk. 

A da rab ins pi rá tora: a festô Fran cis Ba con. Sok Ba -
con-ké pen zárt tér ben ext rém ala kok lát ha tók. A fi gu -
rák leg több ször tor zak, vé re sek, ar cuk de for mált. Az ír
festô ké pe i nek vi lá gát pár hu zamba szok ták ál lí tani
kor társa, Sa muel Bec kett szín há zá val. Két ség te len: a
Ba con-fest mé nye ket szín pa dias lá tás mód is jel lemzi,
de Ger gyét fel te hetôen in kább a kü lö nös, egy szerre
szür re á lis, gro teszk és exp ressz ív em be ra la kok ins pi -
rál ták. Meg ta lán az is, hogy Ba con most mint ha re ne -
szán szát élné: van nak, akik a kö zel múlt egyik leg na -
gyobb ma gyar film si kere, a Ta xi der mia amorf, kín  zó-
szer ke ze tek ben sínylôdô fi gu rá i ban is Ba con-ha tást
fe dez nek fel.

A fô ins pi rá tor mel lett to váb bi akra le lünk, ha el gon -
dol ko dunk a sze replôk ne ve i vel nem össze kö tött, de a
mû sor fü zet ben fel tün te tett sze rep ne ve ken. Az elsô
rög tön Jo hanna nôpá páé. A le gen dás tör té nelmi alak -
nak – köz ve tet ten – akár Fran cis Ba con höz is le het
köze, hi szen a festô – egyéni mó don, sa já tos kör nye -
zet ben – szí ve sen áb rá zolt pá pá kat. A két ség te le nül
Ágens ala kí totta Jo han nát elôször ke leti bölcs nek,
majd Kro nosz nak né zem. Az elsô fel vo nás ban ugyan -
is a hat lány ból és há rom fi ú ból álló kar tag jai alul ról
bele mász nak a szín pad vé gé ben ter pesz ben ácsorgó
Ágensbe, igaz, ha mar ki is hul la nak belôle. Ger gyét is -
merve azt gon do lom: Kro nosz fel falta gyer me keit –
csak for dítva. Mi to ló giai ala ko kon nem vé let le nül gon -
dol ko dom, hi szen egy ér telmû: újabb, sa já tos ger gyei

Kut szegi Csaba

Más fél óra ex ten zív 
in ten zi tás
K I  L E N C  V E N  K I  L E N C  P E R C

a Ger gye Krisz tián Ki lenc ven ki lenc per cét adek vá tan akar nám meg kri ti zálni, már a cikk fel üté sé ben 
könyv tár nyi szö ve get kel lene ír nom. A há rom, egy más tól kö zös sé ták kal el vá lasz tott fel vo nás

idôtar tama ugyan nem vé sze sen hosszú (há rom szor har minc há rom perc), de a lá tot tak és hal lot tak ex ten -
zív in ten zi tása ma gyar szín pa don szinte pá rat lan. Hogy ez ré szemrôl egy ér tel mûen po zi tív ész re vé tel-e,
azt ma gam sem tu dom el dön teni. 
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ala kí totta férfi nagy bû nö ket kö ve tett el, ve ze kel nie
kell, és vár hatja a meg vál tást. De ha tény leg Oi di pusz,
ak kor úgy kel lett volna bûnbe es nie, hogy köz ben ne
tudja, hogy vét ke zik. Errôl Ruszt Jó zsef Oi di pusz-ér tel -
me zése jut eszembe. Vesz prémi – utolsó – Szop hok -
lész-ren de zé sé ben Ruszt ugyan is azt bon col gatta,
hogy be mu tat ható-e szín házi elôadás ban az an tik gö -
rög és a ke resz tény szem lé let kö zös sége. Ér tel me zé sé -
ben Oi di pusz sorsa krisz tusi szen ve dés tör té net. Oi di -
pusz csak az is te nek aka ra tát tel je síti, olyan bû nö kért
(apa gyil kos ság, vér fertôzés) bûnhôdik, ame lyek nek
bû nös vol tá ról el kö ve té sük kor nem tud ha tott. Sorsa és
szen ve dése ha sonló Krisz tu sé hoz, aki má sok bû ne i ért
ál dozza fel ma gát. Ger gye a Ki lenc ven ki lenc percben
nem lo gi kus ér vek men tén ke resi az an tik gö rög és a
ke resz tény szem lé let (egyéb ként igen ne he zen tet ten
ér hetô) ha son ló sá gát, ha nem – sza ba don ke zelve a re -
mi nisz cen ci á kat – mi to lo gi kus, idô- és tu dat sí ko kat
egy másra hal mozó glo bá lis tab lót fest.

Min dezt az elsô fel vo nás ban Igor Sztra vinsz kij Le
Sacre de Prin temps címû ba lett mu zsi ká jára te szi. Ez a
zene a tánc szín házi elôadá sokra gyak ran já rók szá -
mára ön ma gá ban is uta lás hal maz, hi szen a vi lág
szinte va la mennyi je lentôs ko re og rá fusa már el ké szí -
tette rá a maga Sacre-vál to za tát. A Ki lenc ven ki lenc perc
gon do la ti sága, a ba coni lát vány vi lág és a Sacre-zene így

Blaskó Borbála 
és Hargitai Mariann

Gresó Nikoletta,
Katonka Zoltán és

Palcsó Nóra
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együtt maga a XXI. szá zadi nagy ba rokk ör vény lés. Ha a nézô nem töri a
fe jét a komp lex üze net de kó do lá sán, csak en gedi hatni ma gára az elô -
adást, szé kébe ra gadva, le e sett ál lal él vezi vé gig az igen lát vá nyos elsô har -
minc há rom per cet. 

A má so dik já ték rész ne héz ke sen in dul. A leg több nézônek las san esik
le, hogy a Tánc szín ház kö zépsô nézôtéri lépcsôjén fel felé tá vozó Ger gyét
kö vet nie kell. A ruha tá ros né nik nek bi zalmi fel adat jut: ôk tá jé koz tat ják a
ka bá tért sietôket, hogy van még két rész. A má so dik fel vo nás a szín ház
au lá já ban ját szó dik. Tár nok Ma ri ann há rom nagy mé retû, ke re te zett üveg -
lap mö gött élet te lenné der medt élô bá bok kal ba bá zik – ugya nezt tette az
elôadás meg kez dése elôtt két rongy ba bá val a füg göny elôtt. Köz ben Ágens
– halk sú gást is mé telve – sú lyos szö ve ge ket mond fel. Lé tel mé leti work-
s hop vagy brain stor ming per for mance zaj lik. A kép ke re ten ke resz tül lát ható
ak ciók egy ér tel mûen a festô lát vány vi lá gára utal nak (a fi gu rák az elsô fel -
vo nás ban is kép ke re te ken ke resz tül ér kez tek a szín padra). Az el hangzó
szö ve gek szerzôi: Ágens, Jung, Ni etzs che, Szop hok lész, Deth lef sen –
nyújt se gít sé get a mû sor fü zet a cse kély esé lyû spon tán fel is me rés hez.
Thor wald Deth lef sen szö veg rész le te i nek fel hang zása kü lö nö sen in do kolt,
hi szen a di va tos né met ezo te ri kus író is az Oi di pusz-mí tosz ban vizs gálta
a gö rög és ke resz tény mi to ló gia kö zös vo ná sait. A szó- és lát vány zu ha tag
után Ger gye nem az öl tözôk irá nyába, ha nem a szín ház te rem felé in dul
el, ez ad je let az újabb kol lek tív ván dor lás meg kez dé sére. 

A har ma dik fel vo nás ele jén Ágens még min dig Jo hanna nôpá pára em -
lé kez tetô fi gu rája fog lalja el Tár nok ri valda elôtt el he lye zett fo tel jét. Mö -
götte a sze replôk (Tár nok és a sze re csen gye rek nek masz kí ro zott Né gyesi
Móni ki vé te lé vel) Sosz ta ko vics-szim fó ni ára tán colni kez de nek. Újabb fé -
lel me tes ze nei ha tás. A Kö zép-Eu rópa Tánc szín ház tánc mû vé szei ru ti no -
san mo zog nak a Sosz ta ko vics-té telre. A ko re og rá fia, a lát vány és a zene
össz ha tása most is le köti a nézô fi gyel mét, de a har ma dik fel vo nás kö zel
sem annyira mar káns, ext rém és in ten zív, mint az elsô volt. A vége felé ki -
csit lá gyabb ki vi tel ben meg is métlôdnek az elsô fel vo nás egyes moz du la tai,
a tán co sok le las sulva, meg tisz tulva szembe néz nek a kö zön ség gel, majd a
misz ti kus lé nyek (Ágens, Tár nok Ma ri ann és Né gyesi Móni) ál tal kép zett
há rom szög ben las san hát rálni kez de nek a szín pad vé gén álló sti li zált kép -
ke re tek felé.

A Ki lenc ven ki lenc perc al ko tói és elôadói min den di csé re tet meg ér de mel -
nek: a lát vány, a szö veg, a moz gás egya ránt fi gye lemre méltó, el mé lyült
munka ered mé nye. A sze replôk elôadó mû vé szi je len léte sok szor ma gá val
ra gadó, kü lö nö sen a „túl moz gá sos”, exp ressz ív cso port tán cok ha tá so sak.
Még is el gon dol kod tató, med dig foly tat ható még a min den rész letre ki ter -
jedô to tá lis fo ko zás. A Kö zép-Eu rópa Tánc szín ház fá rad ha tat lan tár su lata
cse berbôl ve derbe ke rült, de ez most sze ren csés hely zet vál to zás: az in ten -
zív ex ten zi tás szín padi meg je le ní té sé vel már egy ideje ka cér kodó Hor váth
Csaba ke zei kö zül – erre a pro duk ci óra – az ex ten zív in ten zi tást pár toló
Ger gye Krisz tián kar mai közé ju tot tak. 

KI LENC VEN KI LENC PERC 
(A GK-Im per so na tors – not just dance 
com pany és a Kö zép-Eu rópa Tánc szín ház fel lé pése 
a Nem zeti Tánc szín ház ban)

Zene: Dmit rij Sosz ta ko vics, Igor Sztra vinsz kij. Szö veg mon tázs: Ágens,
Mik lós Me lá nia, GK. Jel mez: Bé res Móni. Maszk: Pre i sin ger Éva. Báb:
Tár nok Ma ri ann. Fény: Fo ga rasi Zol tán. Smink-test fes tés: Ká ro lyi Ba lázs.
A ren dezô munka tár sai: Mik lós Me lá nia, Tár nok Ma ri ann. Ko re og rá fus-
asszisz tens: Fo dor Ka ta lin. Ren de zés, ko re og rá fia, lát vány: Ger gye Krisz tián.
Sze replôk: Ágens, Blaskó Bor bála, Bora Gá bor, Ger gye Krisz tián, Gresó
Ni ko letta, Har gi tai Ma ri ann, Ka tonka Zol tán, Kul csár Vajda Enikô, Né -
gyesi Móni, Pal csó Nóra, Tár nok Ma ri ann, Vi rág Me linda.

agy And rea 2001 óta 
ké szít ön álló ko re og rá fi á -

kat. Al ko tá sait ed dig elsôsor ban
a MU Szín ház és a Jövô Háza
szín  pa dain le he tett látni. Leg újabb
da rab ját, az Éneklô ízü le te ket
ezút tal a Tra fó ban te kin t hette
meg a kö zön ség.

A szín pad két old alát két óri ási
pa ra ván fog lalja el. Az elôadás fel -
üté se ként a bal ol da lin egy sza való
fej nek, a jobb ol da lin pe dig Nagy
And rea felsôtes té nek ár nyéka je le -
nik meg ki ve títve. Rö vid be vá gás
hall  ható egy pár kap cso la tok kal fog -
lal kozó rá dió- vagy tévé mû sor ból,
majd a bal ol da lon egy férfi (fel te -
hetôen Ri móczi Ist ván), a job bon
pe  dig Tóth Eve lin szi lu ettje vá lik
lát ha tóvá. Tóth Eve lin éneke és
Peer Krisz tián szö ve gei köz ben kö -
zé pen Nagy And rea tû nik fel a foly -
to no san vál tozó színû hát tér elôtt.
A kö vet kezô je le net ben a jobb ol -
dali pa ra vá non Nagy And rea árny -
tán cát lát hat juk ki sebb-na gyobb
négy ze tek ben ki ve títve (e lát vány ta  -
lán az egyet len be csü le te sen el ké -
szí tett rész lete az elôadás nak), majd
a tán cos-ko re og rá fus is mét hús-vér
va ló já ban buk kan fel a két pa ra ván
kö zött. Vergôdô tán cát Peer Krisz -
tián té pelôdô szö vege és Tóth Eve -
lin hangja festi alá. Az tán el hal a
szö veg és az ének, csak Tóth Eve lin
lé leg zése hal lat szik, s eh hez fi no -
mod nak Nagy And rea puha moz -
du la tai is. Vé gül taj csi tech ni kák is
fel vil lan nak. A kö vet kezô je le net -
ben egy vil lo gók kal tar kí tott le pel
játssza a fôsze re pet, amely érin -
tésre „mû kö désbe lép”, az tán Nagy
And rea fel kapja a földrôl, per dül
vele kettôt-hár mat, és el tû nik. Ez -
után a hát tér ben kal lig ra fi kus je lek
és Lá bán-tánc írás a ki ve títôn, az
elôtér ben pe dig Nagy And rea fe hér
mez ben elôadott kal lig ra fi kus po zí -
ciói lát ha tóak. Vé gül he ge dû szó -
lóra egy meg le hetôsen alul ko re og -
ra fált, imp ro vi zá ci ó szerû moz gás-
sor fe jezi be az es tet.

Nem vé let len, hogy az elôadás
fenti le írása nél kü löz min den féle
ér tel mezô meg áll apí tást, s hogy a
mon da tok is leg fel jebb csak egy -
más után van nak rakva, de a leg ke -
vésbé sem kap cso lód nak egy más -
hoz. A da rab szek ven ciái ép pígy
nem kap cso lód nak össze, leg fel -
jebb idôbeli egy másra kö vet ke zés
kons ta tál ható kö zöt tük. Sem az
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