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özel két hónappal a – Francis Bacon egziszten-
cialista festô ihlette – nagy ívû Kilenc ven ki lenc -

perc után Gergye Krisztián (ön)boncmester újabb li -
dérc nyomással jelentkezett. A T.E.S.T. – az alkotó cir -
kal mas meghatározásával – „mozgás-laboratóriumi
szín ház-kísérlet a test tekintetének kutatására”. (Bájos
képzavar. Hisz van-e a testnek tekintete? Aligha.) La bo -
ratórium, kísérlet, kutatás… A koreográfus, látvány-  és
fénytervezô, ze   ne i
szerkesztô, ren de -
zô (su gal ma      zása
szerint) fu turisz -
tikus épületegyüt-
tesben szorgosko-
dik, talpig sterili-
zálva, gumi kesz-
tyûben, fején nej-
lonsapkával. Vakít
a ne onfény. Mégis
mi  ért kecses antik

íróasztalnál üldögélve látom ôt? Kezében Montblanc
Kafka töltôtoll, körötte temérdek képzômûvészeti
album, tucatnyi japán mozi, ukiyo-e nyomat reproduk-
ciója. Mert a T.E.S.T. – számomra – egy magára adó
ember felettébb tisztes (szak)dolgozata, egy-két pom-
pás fejezettel.

A valamivel több mint egyórás táncmû: hét, nôi test-
re írt szóló. (A tervezett nyolc helyett, mert Tárnok
Marianna végül nem szerepel az elôadásban.) Gergye
Krisztián öt, hosszú sötétbarna-fekete hajú nôalakja
(Gresó Nikoletta, Virág Melinda, Blaskó Borbála, Fodor
Katalin, Hargitai Mariann) az ázsiai szigetországi yure-
it juttatja eszembe. Azaz a japán kísértetmesék (kai-

dan) fekete hajkoronáját arca elé lógató, két világ között
rekedt, bolyongó szépségét. Az igaz-örök szerelemrôl
és/vagy a gyilkos bosszúról lemondani képtelen haza-
járó lelket. A becsapott, elárult, megcsalt túlvilági lány/
asszony japán figurája a folklórban tûnt föl elôször.
Ám a színpadi elôadó-mûvészet – a nó és a kabuki –
teremtett belôle eleven, hús-vér figurát. Ezt követôen
került be a karakter a XIX. századi szórakoztató iroda-

lomba, majd a klasszikus filmmûvészetbe. Popkul tu -
rális ikonná azonban a J-horror (annak is almûfaja, a
shinrei-mono) és a koreai riogatós mozgókép emelte.
Tömeggyártott árucikké az internetes verziók, számító-
gépes játékok, a mangák, animék (japán képregény,
rajz  film), tévésorozatok, rádiójátékok és a hollywoodi
remake-ek züllesztették.

Gergye opusának ígéretes a fölütése. Üres tér.
Vészjósló hangok. Fehér fénycsíkok a padlón – melyek
majd a szólók sorrendjét jelölik-mutatják, római szám-
mal. Fölcsendül Alfred Schnittke torokszorító kompo-
zíciója. Fekete, vörös szegélyes, uszályos kimonósze -
rûségben jelenik meg a színen egy haját markoló,
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mészfehér arcú nô. (Béres Móni jelmezei üdítôen in -
venciózusak.) Lassan lépked elôre. Hirtelen lehullik
róla a lepel. Különleges, fekete dresszben áll elôttünk,
a hasa pôre. Karjával oldalra mutat, száját kitátja. Ez a
néma sikoly, a halálra meredt szem: yurei-védjegy.
Amikor végül elengedi a haját, sírás fojtogatja. Nemi
szervéhez ér – ám ez a gesztus itt korántsem alpári-
közönséges. Ugyanis a hiányra utal; Gresó Nikoletta
nôfigurája már csak önmagától remél kielégülést –
aho gyan összes, magát simogató vagy a saját kezét
harapdáló nemtársa. 

Az erotikus munkában – amelyet sokkal inkább
rendkívül hatásos látványelemekkel dúsított mozgás -
színházként, semmint hideg-rideg testtanulmányként
értékelek – a félmeztelenség rendkívüli természetes-
séggel, sôt elegánsan hat. Ez nagyrészt a táncosok, így
a kitûnô Virág Melinda, a mahagónivörös Négyesi
Móni és Domokos Flóra érdeme. 

Föltûnô azonban, hogy Gergye darabjában a kreatív
energia csökkenésével egyenes arányban nô az önis-
métlô epizódok, a dramaturgiai következetlenségek
száma. Ez egy idô után – megengedôen: az ötödik szó-
lótól – zavaró. Mindemellett a sikerületlenebb szólóknál
szemet szúr (vagy inkább fület hasít), hogy Schnittke
katartikus muzsikája önálló életet él, leválik a tánc mû -
rôl. (Gergye egyébként – általában – jól használja
Schnittke zenéjét. Érti a komponistát.) A legcsodálato-
sabb, isteni harmónia az elsô három szólónál (Gresó

Nikoletta, Virág Melinda, Blaskó Borbála) teremtôdik.
Ezek közül is kiemelendô a harmadik, Blaskó Borbála
fölkavaró lírai monotánca. A rafinált-fekete, rojtos
dresszbe öltözött Blaskó harapja a levegôt – mintha
légszomjjal küszködne, esetleg asztmatikus roham tört
volna rá. Olyan hangokat csihol ki magából, hogy kép-
telenség eldönteni: ugat-e vagy liheg. Rángatózik, resz-
ket, tagjait kifordítja – akár egy paralízises. A földre
kerülve verdes, mint a haldokló madárka. Csodálatos
megoldás, hogy miután (ô is) néma sikolyra tátja a szá-
ját, kis idô után lezárul az ajka. Blaskó Borbála – aki
szaktársai közül technikailag a legfölkészültebb –
magával ragadóan érzékeny elôadó. Sosem hagyja

cserben az ízlése. A T.E.S.T. szereplôi közül hatan
sok koló pszichés állapotot ábrázolnak; leegyszerûsít-
ve: a tébolyt. (Némelyikük ezért yurei helyett inkább
háborodott gésára emlékeztet.) Blaskó gyötrelmes
sors történetet képes megjeleníteni. Bra vúr szólója zsi-
nórmérték.

A diadalittas ünneplés után jöjjön az építô bírálat.
Gergye munkájának utolsó percei alaposan próbára tet-
ték türelmemet. Egy – az elôadás egészéhez sehogyan
sem illeszkedô – Schnittke-operarészletre tûnnek föl a
táncosok, a szólók sorrendjében. Egyenként vetül rájuk
a fény. Majd – legvégül – a nézônek hátat fordítva
mutatják meg mindôjüket, amint tornasorba állítva,
egymás mellett pózolnak. Akár egy élô szoborpark.
Gergye hajlamos a teátrális túlkapásokra – ez az általa
(is) képviselt esztétika kockázata. Ám a felszínes hatás-
vadászat nem jellemzô rá. Most azonban a bántóan
har sány, patetikus befejezéssel könnyedén átlépi a
giccshatárt. 

Dacára mindennek: az – alkotója számára – erôt pró-
báló Kilencvenkilencperc után Gergye Krisztián bátor tet-
tet vitt véghez. Röviddel az hommage à Bacon után
újabb darabbal állt a nagyközönség elé. Tette ezt a hazai
kortárs táncélet nôiszóló-specialistájaként. Ám a vakme-
rôségnek (korántsem hazardírozásnak) ára volt: revela-
tív erejû alkotás helyett csupán figyelemre méltó, gon-
dolatébresztô (és finomításra érdemes) produkciót ho -
zott létre.  

T.E.S.T. (GK-Impersonators >not just dance 
company< – Közép-Európa Táncszínház – 
MU Színház)

Ének: Ágens. Zene: Alfred Schnittke, montázsok.
Fény: Payer Ferenc. Jelmez: Béres Móni. Smink, haj,
maszk, testfestés: Károlyi Balázs. Látvány, zenei szer -
kesztés, koreográfia, rendezés: Gergye Kriszti án.
Szereplôk: Blaskó Borbála, Domokos Flóra, Fodor
Katalin, Gresó Nikoletta, Hargitai Mariann, Négyesi
Móni, Virág Melinda.
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