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Az individualizmus, a kommunikáció-képtelenség, az elidegenedés – jelenkori társadalmunk eme 

alapélményei foglalkoztatják és befolyásolják az alkotókat. 

A 2 in 1 kritikák közös jellemzője, hogy a recenzens mindig próbál valamilyen kapcsolódási pontot 

találni a két előadás között, amelyekben egyébként csak annyi a közös, hogy véletlenül egymáshoz 

közeli időpontban kerültek bemutatásra. Nem hiszem, hogy valamilyen „kritikusbetegségről” van szó, 

sokkal inkább természetes nézői reakcióról. Hiszen az összefüggések keresése és megértése alapvető 

emberi igény, a ráismerés öröme, a „jé, ez olyan, mint”-faktor pedig jó kapaszkodót ad ehhez. Persze 

van, hogy mélyebbre kell ásni a közös nevező megtalálásához, de a TranzDanz Noir-ja és a Pataky Klári 

Társulat Mint egy táj című előadása esetében nem is kellett tovább kutakodni a felszínnél. Mindkettő 

minimalista előadás ugyanis; díszlet, kellékek és egyéb szcenikai látványosságok nélkül, jórészt csak a 

táncosokra és tiszta táncra építve közvetítik közvetítendőjüket. Az, hogy ez némileg felemásan sikerül, 

végső soron a tánc kifejezőerejének határairól gondolkodtatott el, miközben próbáltam kulcsot találni 

a látottakhoz. 

 

Noir. Fotók: Dusa Gábor 

Kovács Gerzson Péter enigmatikus címet adott új koreográfiájának; a színlapon sincs több egy 

Krasznahorkai-idézetnél, ami megragad és előrevetít egyfajta hangulatot, de konkrétabbat nem árul el 



az alkotói szándékról. Ha magunktól nem sejtettük volna meg, a TranzDanz társulatvezetője interjúban 

is elmondta, hogy a minél kevesebb és homályosabb előzetes információ révén szándékosan foszt meg 

minket, nézőket a prekoncepcióktól, saját magát pedig egyúttal felmenti az illusztrálás kényszere alól. 

Bármennyire is szabadjára vagyunk eresztve előzetesen, a Noir azért mégiscsak szigorú struktúrák 

mentén szerveződik. Négy, feketébe (mondhatjuk úgy is: noir-ba) öltözött táncost látunk (Csuzi 

Márton, Gera Anita, Takács László Lacek, Tókos Attila), meghatározatlan és meghatározhatatlan 

időben, térben és szituációban. Színpadi mozgásterük már sokkal konkrétabb: leginkább egy, a fekete-

fehér fények által kijelölt négyszögletes terepen táncolnak, általában különböző geometriai 

mintázatokat követve, és bár egy térben, de nem egymással, csak egymás mellett létezve. 

Kovács Jeromos aláfestő zenéjében az energikus, pörgős elektronikus számokat mindig egy lágyabb, 

nyugodtabb tétel követi. A mozgásanyagban a túlnyomóan néptáncos jegyek keverednek kortárs, latin, 

vagy akár diszkó-elemekkel, mindezt egy kis groteszkkel megfűszerezve – de fölösleges is atomjaira 

elemezni a koreográfiát: mondhatni, ez a Kovács Gerzson Péter-i elegy, amely eklektikussága ellenére 

is organikusnak hat. Az előadók aztán időnként kitörnek a négyszögből, és elindulnak a közönség felé. 

Először olyan, mintha „mondani akarnának” nekünk valamit, de nem, végül soha nem törik át a 

negyedik falat. 

És bár tulajdonképpen alapvetően minden elem a helyén van; a teret is strukturáló fények változásai, 

a zene és a koreográfia mintázatai elég muníciót adnak szemnek, agynak, mégis egy idő után azt érzem, 

hogy hiába nézek négy karizmatikus táncost (különösen Tókos Attila vagány figurája marad 

emlékezetes) egy nyilvánvalóan magabiztos és kiforrott alkotó ötletes koreográfiájában, nem tudok 

rájönni, hogy mi közöm van nekem ezekhez a színpadi alakokhoz, és miért nézem őket. Mi dolgom van 

nekem velük, és mi dolguk van nekik velünk, nézőkkel? A tiszta táncnak sokféle funkciója lehet, ezek 

közül vélhetően nem a puszta esztétizálás lesz egy TranzDanz produkció célja. Ha egy hangulatot, 

esetleg egy közösség életérzését akarta Kovács Gerzson Péter megragadni, ahogyan azt a 



Krasznahorkai-idézettel is sejttette, akkor vagy előttem ismeretlen ez az életérzés, vagy a táncosokhoz 

hasonlóan maga az érzés sem jött át a negyedik falon túlra. Egy biztos: a négy táncos közel egy órán 

keresztül folyamatosan színpadon van, és olyan intenzitással és sodrással táncol, ami nézőként is 

bizonyos felszabadító erővel bír. Legalább ezzel vigasztalódom, amiért a kívülálló pozíciójában 

rekedtem. 

Kovács Gerzson Péterrel ellentétben Pataky Klári nagyon is konkrét alapkérdésekből indul ki. Vajon 

elmagányosít bennünket a kor, amelyben élünk? És mikor lett [a társadalom, vagy épp maga az ember] 

ennyire harsány, zajos, űzött, individualista, fogyasztói, felcserélhető és gyermeteg? Releváns, időszerű 

kérdések ezek, és biztos vagyok benne, hogy a tánc nyelvén is meg lehet róluk érvényes gondolatokat 

fogalmazni, de a Mint egy táj nem igazán tölti be ezt a feladatot, mert saját magát szorítja túlságosan 

szűk keretek közé. 

Mint egy táj. Fotók: Jókúti György 

Az előadás alapvetően ugyanazt a receptet követi, mint Pataky legutóbbi munkája, a Függőleges 

pillanat, és ugyanazokat a dolgokat is érzékeltem problémásnak benne. Ezúttal négy helyett három 

előadót állít színpadra (Bujdosó Anna, Bot Ádám és Széki Zsófia), a koreográfiából pedig még inkább 

eltűnnek a Patakyra egyébként szintén jellemző lágy és míves táncelemek, és még inkább elmozdul az 

expresszív(nek szánt), szinte már a pantomim határát súroló vagy épp jelnyelvre emlékeztető 

mozdulatok halmozásának irányába. Ám sajnos néhány pillanatban már a forgalomirányító rendőrök 

is eszembe jutottak a mozgásanyagról, annyira látványosan közölni akartak velünk valamit az előadók. 



Csakhogy a táncnak – a KRESZ-szel ellentétben – nincs egy olyan univerzális jelkészlete, amelyet 

mindenki egyformán használ és ért, éppen ezért nem tudjuk egy az egyben lefordítani sem. 

Az olyan gesztusok, mint egy lány csábító-hívogató mozdulatai; egy lefelé, majd fölfelé forduló 

hüvelykujj vagy a vívást imitáló mozgássorok felidéznek konkrét szituációkat, jelentéseket, ám eredeti 

kontextusukból kiragadva, másik kontextusba pedig be nem ágyazva nem is lesznek többek szimpla 

gesztusoknál. Pataky koreográfiájában szó szerint az utolsó arckifejezésig minden rögzített és 

megkomponált, ami alaposan beszűkíti a táncosok kibontakozási lehetőségeit és gyakorlatilag puszta 

végrehajtókká degradálja őket, habár alapvetően karakteres előadókról van szó. Nézőként pedig 

folyamatosan rejtvényfejtésre vagyunk kényszerítve, ami – számomra legalábbis – rendkívül frusztráló 

érzetet szült egy idő után, miközben a vissza-visszatérő mozgásszekvenciák következményeként 

túlságosan is kiszámíthatóvá vált az előadás. 

A három előadó általában nem egyszerre van a színpadon, hanem szólóznak, de ha mégis együtt 

vannak jelen, legtöbbször akkor sem összhangban és nem egymással táncolnak – mindegyiknek 

megvan a saját magányos univerzuma. Íme egy újabb kapcsolódási pont a TranzDanz előadásával – sőt, 

visszagondolva az elmúlt időszak bemutatóira ez bizony visszatérő „jelenség” a kortárs 

táncszínpadokon. Az individualizmus, a kommunikáció-képtelenség, az elidegenedés – jelenkori 

társadalmunk eme alapélményei foglalkoztatják és befolyásolják az alkotókat, és ezeket az érzeteket 

Pataky Klári darabja is felvillantja. Kár, hogy mindezt majdnem teljesen elfedi a túlmagyarázó 

táncnyelv, amely béklyóként fonódik táncosok és nézők köré egyaránt. 



Hol? MU Színház 

Mi? TranzDanz: Noir 

Kik? Koreográfus, látványtervező: Kovács Gerzson Péter. Táncosok: Csuzi Márton, Gera Anita, Takács 

László Lacek, Tókos Attila. Zene: Kovács Jeromos. 

Hol? Bethlen Téri Színház 

Mi? Pataky Klári Társulat: Mint egy táj 

Kik? Koreográfus: Pataky Klári. Előadók: Bujdosó Anna, Bot Ádám, Széki Zsófia. Fény: Vajda Máté. 

Konzulens: Kompár Valéria. Külön köszönet: Hámor József. 

 

 
 
 
KOVÁCS GERZSON PÉTER  / TRANZDANZ: NOIR 
 

 
ÉLET ÉS IRODALOM 
2019. 01.25. 
KGP 
FUCHS LÍVIA 
 
KRITIKA 
  
 
Nem hittem volna, hogy a némafilm és a ringlispíl keresztezéséből bármi jó kisülhet. A TarnzDanz 
műhelyéből frissen kikerült Noir azonban azt bizonyítja, semmi sem lehetetlen. Mert az aprócska és 
mindig is változó összetételű alkotóműhelyt vezető Kovács Gerzson Péter – a független táncszcénát 
régóta ismerők számára csak KGP – végleg lezárva a nagyvárosi pszeudosámánság, majd a 
minimalizmus redukciója felé nyitó korszakait, közel másfél évtizede nem lankadó hevülettel, de 
mindig jó adag iróniával formázza mozgó testekbe dühét, elkeseredettségét, haragját, 
felháborodottságát – kritikus véleményét jelenünkről. Groteszken elrajzolt színpadi teremtményei 
bármely panoptikumban felidéznék eredetijüket, a mindennapjainkból jól ismert, ízléstelen 
smukkokban páváskodó újgazdagoktól a rémült kisemberek és a sunyi törtetők során át a felszínesen, 
de kurzusképesen magyarkodókig. Legjobb társadalomkritikus művei – mint a Bankett, az Örök élet 
termékek vagy a Déjá Vu – röhejesen nyomasztó látleletek. Érdemes is lenne egymás mellett/után 
játszani és látni ezeket, mint egy sajátos, történetmondás nélküli koreográfiai regényfolyam önálló 
köteteit, de hát hiába a társulat három évtizedes múltja, a független lét semmiféle tervezhetőséget 
nem ad, így még az új művek továbbjátszását sem garantálja, hát még egy retrospektív válogatást vagy 
rendszeres előadásokat – vagyis a repertoár szó ismeretlen ebben a következetesen periférián tartott 
közegben. Holott akkor érzékelhetné a néző igazán a szerkezet és a dramaturgia állandósága mellett is 
azokat az apróbb elmozdulásokat, a koreográfia i megfogalmazás finom alakulásait, amelyek 
kirajzolódnak KGP újabb darabjainak sorából, miközben az éles szem, a kritikus attitűd és a vehemencia 
változatlanul összeköti e műveket. 
A MU Színházban zajló premier  a némafilmes szkeccsek rég elsüllyedt képi világát idézi fel: a hófehér, 
üres térben feketébe öltözött táncosokat látunk, így a színek és árnyalatok teljesen hiányoznak az 
előadásból. Magukat a tételeket pedig elsötétülések tagolják, mintha valaki lehúzná a kamera 
blendéjét, majd megnyitva ismét fénnyel árasztaná el a teret – a látványt is KGP tervezte -, hogy a négy 
szerencsétlenkedő figura újabb kétes kimenetelű a vethesse magát. S mindezeken túl a karakterek 
mozgása is többnyire nélkülözi az áramlást, a folyamatosságot, a gördülékenységet, inkább szaggatott, 
görcsös, mint a régi idők mozihőseié. Időnként a táncosok mimikája is túlrajzolt, bár a korábbi 



művekből ismerős, harsány grimaszolás – és a szemeket és szájakat erős, kontúrokkal kihangsúlyozó 
sminkelés – ezúttal hiányzik a játékukból. A minden rezzenésében különösen szuggesztív Tókos Attila, 
KGP régi alkotótársa az egyedüli, aki ezt a mesterkélt játékmódot egy-egy pillanatra visszahozza. 
Szertelen karakterének izgalmas ellenpontja a TranzDanz univerzumban először szereplő Csuzi Márton, 
aki páratlanul laza, mégis bizarr eleganciával egy zárkózott, az irányításra, de az együttműködésre is 
hajlandó figurát teremt. Kettejük lenyűgözően erős jelenléte mellett a korábbi KGP-koreográfiákban 
oly sokszínű Gera Anita most majdnem teljesen elvész az őrült kavargásban, amelyben a Takács László 
által életre keltett figurának többnyire a nagyok után loholó lelkes öcsike szerepe marad. Persze 
meglehet, hogy csak én ruházom fel eltérő karakterekkel a négy figurát, akiknek nem csak a jelmezük 
egyforma – egyszerű fekete nadrág és felsőrész -, hanem mindvégig azonos mozgássorokat is 
végeznek. De az unisonók kivételével nagyon is egyéni módon lötyögnek a nyitó bulijelenetben, 
másképpen pózolnak a hirtelen-váratlan megállásokban, sokféleképpen – sunyin, rémülten, peckesen 
és kihívón – járkálnak vagy keringenek patetikusan, rázkódnak, rugóznak, tétováznak, imbolyognak, 
menekülnek, sodródnak, miközben egymás érintését feltűnően kerülik. Az élet nevű mókuskerékben 
egymás mellett, de magányosan vergődő négy alakot a bármikor bárhonnan rájuk zúduló csapások 
lehetősége és a változtatás lehetetlensége, az állandósult félelem köti össze. Így aztán csak behúzott 
nyakkal legénykednek, kiszolgáltatott bábként téblábolnak saját sorsukban, egészen addig, amíg a 
felvillanó fények ki nem jelölik nekik a menekülés útját, egyenként kisodorva őket a színről. 
KGP ebben a sötét tónusú egyfelvonásosban kevés fogódzót ad a színházi értelmezés számára, ezért 
az is lehet, hogy félreértés sorsokat látni ott, ahol „csak” mozgások vannak. Ám a mű koreográfiai 
szerkezete is azt sugallja, itt minden úgy változik, hogy valójában változatlan marad, hiszen a zeneileg 
élesen, talán túlságosan is mechanikusan váltakozó lassú és gyors tételek egymásutánjában más és 
más , mégis makacsul ismétlődő, rövid mozgásszekvenciák követik egymást. És az ismétlődés nem 
vezet sehová, a repetíció a változatlanság kódja, hiába a karok sokféle kígyózása lendülése, indázása, a 
fejek gyors kapkodása, a séta ezernyi szellemes variációja, a diadalmas vagy botladozó bokázók, a 
törzsek sokféle facsarodása, majd a kezek gazdag retorikája, ágálása – a végén pontosan ugyanott 
vagyunk, mint ahonnan elindultunk. Mint egy leállni képtelen körhintában, amiből már csak kiugorva 
lehet elmenekülni. 
(Kovács Jeromos-Kovács gerzson Péter: Noir, TranzDanz – MU Színház) 
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TÁNC  

Krasznahorkai inspirálta fekete-fehér táncképeket fest a TranzDanz 

Fidelio 

2019.01.17. 15:10 
 AJÁNLOM  
Kovács Gerzson Péter a TranzDanz társulattal január 17-én mutatja be Noir című, legújabb 

előadását a MU Színházban. A Krasznahorkai világát idéző előadás kapcsán Gyepesi Flóra 

beszélgetett a társulatvezetővel. 

A Noir című legújabb előadásotok leírásában Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című 

írásából választottatok egy idézetet, amelyben a félelem szó áll a középpontban. Miért éppen ez a 

pár sor került a leírásba? 

A színház világában a darabokhoz kötelező jelleggel kínálnak szüzsét, röviden összefoglalják a mesét, 
kontextusba helyezik. Ezeknek a leírásoknak célja a néző orientálása. Én már jó ideje több-kevesebb 



sikerrel igyekszem elkerülni a nézők előzetes befolyásolását, ezért használok ilyen talányos 
szövegeket, amelyek inkább csak némi hangulati, érzelmi kapaszkodót kínálnak a produkcióhoz. A 
hivatkozott idézetben valóban megjelenik a félelem kifejezés, amit egy nagyon furcsa, szürreális 
környezetbe ágyaz a szerző. Számomra ez a kontextus és ez az időtlenség, vagyis 

a megálló és a folyamatosan haladó idő együttes érzékelése legalább olyan fontos, mint a hozzá 
kötődő, részben belőle is eredő félelem. 

 

TranzDanz: Menetfény (Fotó/Forrás: Dusa Gábor) 

Társulatod honlapján szintén egy magyar író, Esterházy Péter pár sorát olvashatjuk. Milyen 

kapcsolatod van a kortárs magyar irodalommal? 

Ismerjük a Márai mondást: „Gondold meg, hogy csak az ember olvas.” Kissé szigorúbban: az ember 
olvas. Lehetőleg mindent. Tudományost, ismeretterjesztőt, szépirodalmat, ponyvát, külföldit, 
magyart. Ha kortárs irodalomból több magyart fogyasztok, mint külföldit, az azért van, mert a 
közösen megélt jelenek, múltak egy közös referenciális rendszerben jelennek meg. Így az elmerülés, 
feloldódás, utazás bennük-velük evidens, kézreálló és tanulságos, még ha néha én is úgy érzem, mint 
azt Esterházy mondta a 2016-os könyvheti megnyitójában: „Hacsak nem magyarról magyarra 
szinkronizálunk, amire időnként szükségünk volna”. 

Hogyan és milyen módszerekkel kötötted össze ezt a két műfajt a Noir című előadásotokban? 

Ez régi nóta, mármint a nem verbális és a verbális művészetek kapcsolata. Azon túl, hogy a szavakkal 
kifejezett fogalmi gondolkodás egész sikeresen utat talált a zenéhez, a képzőművészethez, 
építészethez, a képalkotás legkülönbözőbb módszereihez, a tánc esetében az absztrakció sok esetben 
még mindig nem evidens eljárás. 



Így aztán az írott inspirációra hivatkozó táncos produkciók a legtöbb estben illusztrációk, ennek 
megfelelően didaktikusak és primitívek, vagy még azok sem, csupán üres díszítmények. 

A Noir-on nem érdemes tételesen számon kérni a Krasznahorkai szöveget. A könyv egy mindannyiunk 
által jól ismert világ költői reflexiója, sűrítménye, egy olyan teremtett világ, ami a valóságra 
hivatkozik, és amelynek groteszk, szürreális, naturalista és álomszerű képein keresztül talán 
tisztábban láthatjuk a valóságot.   

Milyen képi, hangi világot idéztek meg a Noir során? 

Érdekes figyelni, hogy változnak a képalkotási megoldásaim az évek során, miközben vannak 
konstans stiláris elemei is. 

Az utóbbi darabjaimból lassan eltűntek a színek, még korrekciós fóliák sincsenek, fekete-fehér 
kontrasztra épülő, mondjuk, linómetszetre emlékeztető képek sorából állnak. 

A zenei környezetet Kovács Jeromos szállítja ismét, aki naprakész a legfrissebb elektronikus zenei 
irányzatokban, ezekből választott hangmintákra építi a Noir zenéjét. 

 

Noir (Fotó/Forrás: MU Színház) 



TranzDanz társulatod kapcsán hogyan tudnád megfogalmazni; mi a védjegyetek? 

Ez itt az ars poetica helye lenne, ha jól értem, de most nem terhelném az olvasót egy hosszú, a témát 
kellő részletességgel kifejtő válasszal. Maradjunk egy egyszerűbb, strukturális jellemzőnél, aminek 
vannak tartalmi elemei is: az elmúlt 31 évben a fogalmazásmódunk és mondandónk karcossága 
ellenére sikerült fenntartanunk a szellemi függetlenségnek azt a mértékét, ami máig megakadályozza 
számunkra egy stabilabb, kiszámíthatóbb és tervezhetőbb működési struktúra kialakítását.  

Hogyan kell elképzelni a TranzDanz alkotó- és próbafolyamatait? 

A próbák a folyamat utolsó, legrövidebb szakaszát jelentik, a felkészülés egy új produkcióra adott 
esetben akár évekig tarthat. Ez jelenthet célzott anyaggyűjtést, de jelentheti a téma spontán 
érlelődését is. Miután megszületik a döntésem a produkció megvalósításáról, egy sor praktikus 
teendőt kell elvégezni: pénzt kell szerezni (pályázni), befogadó helyet kell találni (ez mára számunkra 
felér egy kalandtúrával), ki kell választani a stábot (először is a táncosokat, aztán a darab előre sejtett 
igényei szerint a többieket: jelmeztervezőt, videóst, zeneszerzőt, kellékest, stb.) és próbatermet is 
kell szerezni a gyártáshoz. Mindezeket a szereplőket, tényezőket több körben egyeztetni és a 
megvalósítás során többször is korrigálni kell. 

A próbaterem aztán az a védett hely, ahol bármi megtörténhet és ahonnan semmi nem juthat ki, 
csak a végeredmény, ami a színpadra kerül. 

 

 

KOVÁCS GERZSON PÉTER – TRANZDANZ: RATVILLE  

https://www.tanckritika.hu/kategoriak/kritika/1133-peter-marta-a-patkany-agya 
PÉTER MÁRTA: A PATKÁNY AGYA 

KRITIKA 

…kiderül, hogy az emberinek mutatkozó test és agy valójában patkányokat is rejthet, hogy az 

emberi szokásokat, közösségi-szociális mintákat, egyszóval a végtelenül ismétlődő programokat 

akár a patkánylét is vezérelheti. 

Kovács Gerzson Péter következetes alkotó; az utat, amely mellé egykor elszerződött, s amelyet 

elképesztően racionális okfejtéssel, reá jellemző teóriával majdhogynem szellemi léptékké emelt, úgy 

tűnik, soha nem hagyja el. Egyfajta látásmódbeli koherenciát, élet- és önazonosságot ad előadónak és 

nézőnek egyaránt, s talán számon is kéri őket, mint egy igazi tanító, vagy mester, esetleg terapeuta. 

Végigjárta a szent és a profán fogalmi köreit, kirakta a mítoszok és sámánok világát, s bár a jelen és a 

múlt e művekben és Kovács Gerzson Péter gondolataiban mindig is összeért, mára mégis úgy tűnik, a 

múltból a jelenbe ért, és tükröt tart, amely tükör persze töredezett és rozsdás, és aki csak szépet akar 

látni, nem néz bele, vagy elmenekül/ne, vagy tagad, de közömbös nem lehet. A TranzDanz, Kovács 



Gerzson Péter idén harminc éves társulata a Nemzeti Táncszínházzal közösen jegyzi a Rtaville előadás 

 

Tókos Attila, Gera Anita, Újvári Milán, Bora Gábor / fotók: Jókúti György 

Kovács Gerzson Péter (KGP) szerencsére még nem ért el következetes pályájának végpontjához, 

amely az egykori interjú szerint a lebontás, avagy bizonyos minimalizálódási tendencia után maga 

a semmi lenne, ám a táncos részletekkel együtt immár a tartalom is minimalizálódik, s a folyamat 

révén végül a – mai életmódra, szellemi igényekre tekintve – minimalizálódott, csak reflexeiben élő 

agyakba nyújt betekintést. És ekkor bizony kiderül, hogy az emberinek mutatkozó test és agy 

valójában patkányokat is rejthet, hogy az emberi szokásokat, közösségi-szociális mintákat, egyszóval 

a végtelenül ismétlődő programokat akár a patkánylét is vezérelheti. A patkány persze nem hüllő, 

viszont az ember „szeretett” kísérleti állata, és úgy hírlik, nagyon intelligens, jó eséllyel egyetlen 

lehetséges túlélője egy ember által okozott atomkatasztrófának. 



Bora Gábor és Tókos Attila 

És ebből a nézőpontból akár fel is nézhetünk állati társainkra. (Némelyik példányával volt alkalmam 

találkozni az egykori Moszkva és Phenjan szállodájában, utóbbiban egyenesen a szobánkban, bár 

láttam már bolognai utcán is, és biztos van felénk is éppen elég). Ha most valaki utálkozik, csak azt 

bizonyítja: alkalmatlan arra, hogy a Ratville előadását megnézze, pláne, hogy gondolkodjon rajta. 

A Ratville ugyanis a patkányok városába visz; a cím valószínűleg egy sajátosan Gerzsonos 

szótalálmány, az angol és a francia kifejezés most igen találó kompilációja. A négy kiváló előadó (Gera 

Anita, Bora Gábor, Tókos Attila meg a társulati-darabbéli miliőhöz nagy erővel illeszkedő Újvári 

Milán) sötét cuccokban és – a szem köré mázolt fekete révén – ijesztő sminkkel rögvest a mélységbe 

ránt, különösen hogy felütésként mindannyian lámpával araszolnak a nézők mögött, mintha egy 

titkos bevetésre készülnének. 



Gera Anita és Tókos Attila 

A látványhoz pedig még egy infernális kakofónia is társul, amelyből csak valamikori idézetként kúszik 

elő egy-egy töredezett dallam. Itt a káosz, a szorongás, az irracionális létezés nyomasztó ténye. S bár 

szeretnénk hinni, hogy e látvány, s vele a mozgás, a történés lényegében irracionális, tőlünk távoli, 

nálunk lentebbi dolog, mert hát, ugye, mi mégis emberek, magasrendű lények vagyunk, a racionális 

bal agyféltekével kitüntetve, azonban a vonat már elindult, nem lehet leszállni. Hát persze. Éppen a 

racionális működésbe lehet kiválóan programokat írni, amelyeket végül sajátnak hiszünk (mint a „jó” 

reklámok sugallatát), s ezzel összhangban a lesikált racionalitásból jön a kiszámíthatóság, a silány 

gépiesség, a gondolati és cselekvési automatizmus is. S csakugyan, mintha KGP figurái biogépek 

lennének, bábszerű mozdulataik, biológiai programokat mutató akcióik, ütközéseik és 

dominanciaharcaik, társasnak tűnő megnyilvánulásaik valójában egy izolált lét zombi-világát rajzolja 

meg, a patkányság metaforájával. Nem kényelmes. Öröm legföljebb néhány zavart néző 

lárvamosolyából téved a színpadra. 



Tókos Attila, Bora Gábor és Újvári Milán 

Ám a koreográfus-alkotónak bizonyára nem is a felhőtlen jókedv volt a célja. A TranzDanz elmúlt 

évtizedben bemutatott, szorosan illeszkedő előadásainak egyike sem szolgálta ki a néző 

boldogságigényét, színházi reprezentációs óhaját, sőt, többnyire magasan tett rá, hiszen 

mindannyiszor az ember ún. társadalmi, egzisztenciális létének fonákságait ragozta a mozgás-képi, 

hangzási és világosítási effektek sajátos összerendelésével. Bár nem árt tudni, hogy KGP darabjai 

kapcsán milyen irodalmi művektől és szerzőktől inspirálódott, attól a végeredmény, vagyis maga a 

mű minden rétegében Kovács Gerzsonos marad. Aki érti és szereti a világát, szereti ezt a sasszemű, 

kérlelhetetlen attitűdöt, nem fogja azt mondani, hogy alkotásaiban mindig ugyanazt csinálja. Hiszen 

az alkotó rátalált saját stiláris jegyeire, meg amúgy is mindent sajáttá tesz, mindent átszűr önmagán, 

az emberek pedig, a sötétségben menetelve, szállítják a mindenkori témát. Ebben a tiszta képletben 

csak egyetlen kérdés marad: vajon a patkányváros sötétjéből vezethet-e út a világosság felé? Mert a 

világ nagyobb az embernél. 

Ratville (TranzDanz – Nemzeti Táncszínház) 

Zene: Wondawulf. Látványterv, világítás, koreográfia, rendezés: Kovács Gerzson Péter. 

Előadók: Gera Anita, Bora Gábor, Tókos Attila, Újvári Milán. 

MOM Kulturális Központ, 2017. május 9. 
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Sosemvolt népviseletbe öltözve, villámgyors tempót diktálva, fiktív, ám mégis ismerős tájakra 
kalauzolja a közönséget a TranzDanz új előadása. Ami azt jelenti, hogy a kizökkent csárdás 
hazai doktora, Kovács Gerzson Péter (KGP) némi gondolkodási szünet után visszatért a kortárs 
táncélet rendes menetébe. Tavalyi bemutatójuk, a Deja Vu volt ennek a visszatérésnek a 
kezdete, ott úgy karikírozták a táncosok ezt a nyomorult, béna világot, megfelelő távolságot 
tartva direkt a jelentől, hogy a való világ adta a másikat. A tánc minden pillanata ismerős most 
is, ezeket a figurákat és helyzeteket is láttuk már valahol, mégsem tudjuk megmondani, mikor 
romlott el körülöttünk minden. 

Azok ott bizony mi vagyunk a színpadon, még ha nem is tudjuk olyan jól eltáncolni. Mi 
szerencsétlenkedünk munkába rohanás közben, toporgunk idegen reptereken, vagy ülünk 
elcsigázottan a gyorsvonaton. A tempó eszelős, a tér eltűnik, néha a pontosan szerkesztett 
fényeknek és Wondawulf organikus zenei szerkesztésének köszönhetően is. A vonat száguld, a 
táj meg áll körülöttük. Kapkodva kapcsolódnának, és amikor már nem tudnak, akkor a körtánc 
vidámságába merülnek bele, vagy a saját tengely biztonságában pörögnek. KGP hosszú évek 
óta építi a fraktálszerűen ismétlődő, kificamított néptáncos mozdulatok rendszerét. Bora Gábor, 
Gera Anita és Tokos Attila benne vannak a sűrűjében, a két új táncos, Gál-Horváth Bernadett 
és Vida Gábor néha leszakad. Pedig ahol menet van, ott menet van. 

Nemzeti Táncszínház, MOM Kulturális Központ, január 27 

 

A NÉGYSZÖG KÖRÖSÍTÉSE 
TranzDanz: Menetfény / MOM Kulturális Központ 
2016.03.21. 

Az ég tudja, honnan jönnek és hova tartanak Kovács Gerzson Péter táncalakjai, csak azt tudjuk, hogy örökös 

körforgásban vannak és délibábnak látszó ideákat kergetnek. KRÁLL CSABA CIKKE. 

Mert valamiféle ideakergetés csak-csak folyik itt, ha KGP jellegzetes, leszedáltan tébláboló groteszk 

panoptikumfigurái időről időre – se szó, se beszéd – dinamikus körtáncba verődnek, és az addig kényszeresen 

grimaszoló arcok kisimulnak, a tekintetek egymást keresik-kutatják (és meg is találják), a színpadot pedig 

megszállja valami különös emelkedettség. Szép idea, nemes idea, melyben homályosan földereng a 

közösségvállalás és sorsközösség eszménye is, ahogy a ciklikusan vissza-visszatérő körmotívum megkoronázása is 

nemes és szép az egymásba kapaszkodó és végtelenbe forgó-perdülő táncospárral a végén. És hinnénk is, ahogy 

lehet, hinni szeretnék ők is, hogy valahol ez lenne a kánaán (ha így, hát legyen így), csak az az üdvözült mosoly, 



a néptáncreprezentáció maradványa, az bizonytalanít el, amely elterpeszkedik ilyenkor egyes arcokon. Na, az 

már sok.  

 

Vagy ha KGP hamis illúziónak 

szánja a (népi) körtáncot, mert ez 

is megeshet, hiú ábrándnak, egy 

letűnt kor idealisztikus 

jelképének, ami vissza már nem 

hozható, legfeljebb megidézhető, 

akkor a dolog szintén félremegy. 

Az idült mosoly, a kisimult arcok 

ebben az esetben elbírtak volna 

némi idézőjelet és penge iróniát. 

Mert így ott tartunk, hogy egyik 

oldalon az idea, a másik oldalon 

a(z abszurdba kitolt) reáliák – 

közte pedig szakadék. Ami azért is 

tűnik áthidalhatatlannak, mert 

KGP alakjai annyira nyilvánvalóan 

illúziótlan, saját világukba 

belebambuló, katatón figurák, hogy még az ábrándozás is megkérdőjeleződik esetükben, hogy egyáltalán 

képesek-e rá.   

 

Egy Kovács Gerzson Péter koreográfiánál persze az adott műnél is több okot szolgáltathat a morfondírozásra a 

jelenség maga: a kovácsgerzsoniság. Hiszen ha lenne a kortárs táncszínpadon olyan „mértékegység”, hogy 

művészeti állandó, akkor KGP és TranzDanz fontos hivatkozási pont lehetne. A szűz szem persze így is izgalmas 

felfedezéseket tehet a minőségben soha meg nem alkuvó táncművek bármelyikében, a kritika azonban még nem 

találta fel azt a módszert, ahogy az ilyen monomániás életművek érdemben vizsgálhatók, ezért a kérdést 

általában megkerüli. Mintha nem is létezne.  

 

Ugyanakkor, kár lenne tagadni, van valami perverz izgalom abban, ha az ember előadásról előadásra megpróbálja 

kiszúrni, nyomon követni a finomhangolásokat, az árnyalatváltásokat ezekben a koreográfiákban. Hogy ez kit és 

milyen mértékben villanyoz fel, persze személyfüggő, ahogy az alapkérdést sem ignorálja, hogy aki látott már 

két KGP-darabot, nem látta-e az összest. De van itt egy tény, amivel nem lehet mit kezdeni, csak szembenézni, 

hogy KGP – nem egyedüliként a hazai táncpalettán – szerelmes a saját a toposzaiba, ám amíg ennyire 

következetesen professzionális, amit csinál, és amíg van, lesz bármi újszerű s kimazsolázni való is a darabjaiban, 

beszélni kell róla, nem hallgatni.  

 

 



A TranzDanz előző munkája, a Déja vu, azért volt ebből a 

szempontból rendhagyó, mert ki lett mozdítva a szokott 

színházi térből egy romkocsma lepukkant, retrós, ká-

európai környezetébe, ami a koreográfustól is 

alkalmazkodást követelt. Ennek ellenére, vagy éppen ezért 

otthonra talált a darab, az új miliő még fel is stilizálta KGP 

groteszk világát, mintha aSzomszédok című teleregény 

elevenedett volna meg egy „nyócker”-kompatibilis 

verzióban négy táncosra, szavak nélkül, szemtelenül 

kiforgatva, keserédes látletét adva piti, hétköznapi 

valóságunknak. A Menetfényben ismét a KGP-re jellemző 

hideg, steril vizualitás dominál (a koreográfus szokásosan 

látványtervezője is a darabnak). A markáns formanyelv, a 

karakterisztikus figurák lényegüket tekintve azonban nem 

sokban különböznek a korábbiaktól, talán csak annyiban, 

hogy némi kor- és műfajbeli keveredés, illetve 

multikulturális hatás jobban kiérződik rajtuk, mint az előző 

daraboknál. Ebben kétségkívül Wondawulf, 

a TranzDanz „házi zeneszerzője” jár elől: apró zenei 

egységekre tördelt szerzeménye opera áriát és barokk 

dallamtöredéket éppúgy magába szippant és modern 

hangzás alá gyűr, mint a Ravel Bolerójának ritmusképletét 

vagy „szeletelős” diszkót. A koreográfia is nagyobb 

végletek közt ingázik: a táncosok merev, bábuszerű 

mozgatása, a néptánc szabad újragondolása és a kortárs 

esztétika ezúttal is alap, de egyéb stílusokat is szintetizál, a lüktető parti tánctól a görög szirtakiig. A szereplők 

(Bora Gábor, Gál-Horváth Bernadett, Gera Anita, Tókos Attila, Vida Gábor) ruhái szintén kor- és 

stílusfüggetlenek, mindenből csippentenek egy kicsit: egy kis fekete-fehérben tartott pöttyös-csíkos-mintás-

kendős (ál)népiesség, hetvenes éveket idéző kinyúlt, fehér moher-kardigánok és neonszínekben pompázó trendi 

Nike-sportcipők. Csak hogy széles legyen a paletta. 

 

Persze nem véletlenül: mert bár KGP figurái harsogóan, harapnivalóan maiak, itt gyökereznek, a belvárosi 

flaszteren és a magyar ugaron, maiságuk a (rég)múlt, a közelmúlt és a jelen bélyegét, barázdáit viseli magán. 

Nem csak úgy itt vannak, légből kapottan, hanem súllyal vannak itt. A történelem súlyával, a mi közép-

európaiságunk súlyával, annak minden nyűgével, koloncával, örömével, bánatával és feldolgozatlan 

sokarcúságával.  

 

Nem KGP az első, aki a Nemzeti 

Táncszínház Budai várból történő 

menesztése után az alternatív 

játszóhelyek alkalmatlanságából 

erényt kovácsol. Lehozza az 

előadást a színpadról, le a 

nézőtérre, ott alakít ki egy fehér 

padlóborítású, négyzet alakú 

játszóhelyet, amit körbeülünk. Jó 

ez a közelség, egyetlen apró kis 

grimasz sem veszik el. KGP 

egyszerű térformáihoz meg szinte 

tökéletes, például a körhöz, 

amelyek most eleve különös 

 

 



jelentőséget tulajdonít a koreográfus. A tánc azonban más formáját mutatja, mint távolról: megmutatja a 

részleteket, de egyben a hibákat, pontatlanságokat, a fáradság jeleit is, miközben nehéz befogni, egyben látni.  

 

Volt egy emlékezetes jelenet a három évvel ezelőtti DiverZity-ben, amikor felfelé nyaltak, imádtak, lefelé pedig 

kegyetlenül tiportak ugyanezek a figurák, részben hatalmi játszmákról (is) szólva, mozdulataik legalábbis erre 

engedtek következtetni. Most mintha folytonos útkeresésben lennének. Idegesen, sietősen botorkálnak ide-oda, 

de konkrét cél nélkül. Testük olykor megfeszül, majd hirtelen irányt vált, és mennek, loholnak az orruk után 

tovább, mint akik mindig lekésnek, lemaradnak valamiről. Néha láthatatlan irományokat böngésznek, tán 

térképet, hogy tájékozódjanak, de ez se segít. Érzékelik a másikat, tudnak róla, önmagukon kívül azonban más 

nem létezik. Igazából még önmaguk se. El vannak veszve, egyénileg és csoportosan is. Sűrű tikkelés, grimaszolás 

és fejrángás közepette üveges tekintettel bámulnak a semmibe. A fehér négyzeten túlra. Kinéznek belőle. És 

akár még egymást is letipornák, csak hogy (meg)lássanak valamit a távolban.  

 

Tudathasadásos állapot ez, a 

peremlét és a biológiai vegetáció 

szintje, ahol gondolkodni nem 

kell, mert gondolkodni luxus, meg 

amúgy is megteszik azt mások – 

helyettük, a nevükben. KGP 

társadalomkritikája ismét elvégzi 

a piszkos munkát. Szenvedélyesen 

kifiguráz, de nem űz gúnyt. Inkább 

szánakozik a szánalomra 

méltókon, rajtuk, rajtunk. Aztán 

meg rendre előáll a már említett 

körtánccal, a remény (?), illúzió (?) 

ígéretével, és egy varázsütésre 

összerántja a lézengőket, akik 

egyből úgy érezhetik magukat, 

hogy lám, érdemes. De mit 

érdemes? Élni? Remélni? Bízni? 

Vagy illúziókat kergetni? Majd a következő pillanatban visszapottyannak oda, ahonnan elindultak. 

 

Ez a mindig rendületlenül körtáncba kicsúcsosodó körforgás megismétlődik vagy jópárszor, több érdemleges 

lezárását is kínálva a darabnak, de (túl) későn reagálva. Lehet, hogy ez is egy toposz. A túlnyújtás. Amit szintén 

unok, de szeretek. 
 

 

http://www.tancelet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3917:halasz-tamas-idbe-

karcolt-mozdulatok&catid=35:kritika&Itemid=32 

2016. február 2. 

Halász Tamás: Időbe karcolt mozdulatok 

Kovács Gerzson Péter / TranzDanz: Menetfény  

Nézőpontokat váltogató, grandiózus „tájleírást” olvashatunk a TranzDanz legújabb 
előadásának ismertetőjében. Kovács Gerzson Péter, a társulat koreográfusa mestere az 
izgalmas, talányos, messzi végpontokat sokrétű intellektussal összekötő szövegeknek. Ami 
megkülönbözteti őt olyan alkotók sorától, akik szintén jól forgatott tollal keltik fel 
érdeklődésünket színpadi művük felé, az az, hogy ő a felvezetésben megfogalmazottakat nem 

 

Fotók: Dusa Gábor 



csupán megmutatja és beváltja, de bőven túl, tovább is visz, lök, hív, csalogat, ránt… 
 
A Menetfény – legjobb emlékeim szerint – a TranzDanz első, teljesen körbeülhető, 
körbeülendő produkciója. Terébe – a MOM Kulturális Központ színháztermébe – lépve már 
érkeztében is megilletődik az ember. A Bauhaus jegyeit viselő, 1951-ben felavatott (s ennek 
dacára: pompás elemekben gazdag) épület és terem lefedett nézőterén a megszokott széksorok 
sehol, a „hagyományos” színpad eltakarva. A sötétbarna parketta közepén négyzetes hófehér 
táncszőnyeg, körötte keskeny járás, majd a mobil nézőtér pár sor széke következik 
(látványterv:KovácsGerzsonPéter). 

 
Az előadás nyitányában, a fehér síkon egyszerre áll előttünk valahány táncos. A társulat 
előadásaira nem jellemző térben (de a nem jellemző terek sokszor önmagukban is jellemzik a 
TranzDanz produkcióit): Bora Gábor, Gál-Horváth Bernadett, Gera Anita, Tókos Attila és 
Vida Gábor. 

Az ötök öltözékét azonban már nevezhetjük jellegzetesnek. A mindenkori napjaink által 
gyakran megérintett, arra fanyarul, lényeglátón, kaján fantáziával reflektáló koreográfus 
szettjében most is ott a jelen perc divatja. Citromsárga és ultramarinkék edzőcipők, fekete-
fehér ingek és pólók és meghatározhatatlan, térdig érő, vállról omló, trendi, pikkelyes, flitteres, 
rojtos, a színpadon kivált komikusnak ható darabok a táncosokon. Korunk hőseit látjuk, a 
TranzDanz számos, korábbi darabjának alakjait, készen a létbevetettségre. Figurájukra vetül 
az elmúlt évek számos produkciójának emléke, árnyképe: a Bankett, a Tranzit, a RE-DNS 
izgágái, smukkos tombolói, percemberek, a divat tajtékán önmeghatározással próbálkozó 
korszerűek, az egy cipő, egy felső, egy termék segítségével személyiséget kifejezni próbálók, 
ön-összegzők szomorkás panoptikuma. Ide kívánkozik, több mint illusztratív jelleggel egy 
2008-as TanzDanz produkció címe és persze emléke: Örök élet termékek. Kovács Gerzson 
Péter színpadának korszerű hősein soha nem gúnyolódik: külcsínükkel – azt némiképp 
karikírozva – a pillanatnyi jelent, annak alakjait definiálja, hogy aztán kalandba vigye őket. 
Más kérdés, hogy a néző, elnézvén a szellemesen tálalt, remek táncosok adta, percemberi 
figurákat, persze: röhög. 

„De váltsunk perspektívát »a mindennapi élet és a sors/lét tartományai között«, tekintsünk e 
mintákra végtelen közelről és távolból, lépjünk ki a történeti időből, hogy megláthassuk az 
egzisztenciális pillanatot, és vissza, hogy érzékeljük az örök áradást, az »épp most« 
cseppfolyósságát, a hömpölygő, gomolygó, sodró létet.” – olvassuk a színlapon. A 
perspektívaváltás maga a darabalkotási gesztus. Korunk jellegzetes, kissé (akár a szó 



legszorosabb értelmében) túlfestett alakjait beszippantja a kozmikus centrifuga. Az alkotás 
kiváló zenéje (melyet Wondawulf jegyez) az – erős leegyszerűsítéssel – modern és archaikus 
hangzást váltogatja. Hasonlatosan a koreográfus megtervezte mozgásanyaghoz, melyben a 
kortárs és az archaikus követi egymást strukturált rendben, mosódik össze, vagy éppen feszül 
egymásnak. 
 

 

A térbe írt fények alapjaiban meghatározzák a cselekményt. A játékteret érő telifény, vagy az 
annak központját világító négyzet, a fehér térséget bekeretező, vetített perem, a kozmikus, a 
csillagos eget idéző, a finom füstbe látványos pászmákat rajzoló fénysátor hatásos és 
izgalmasan kifejező, mozgással, hangzással egyenrangú elemek. 

A Menetfény örvénylése a játék elején még alig érezhető. A Kovács Gerzson Péter 
koreográfiáiban évtizedek óta mesterjegyként megfigyelhető, darabos, katatón mozdulatok: a 
könyökben megtört, kaszáló karok, a rogyasztott térd, a lendülettel kiegyenesedő, majd 
összeeső testek látványát ismerősként figyeljük. A táncosok közbeszúrt, instruáló mozdulatai 
mintha a magasban ügyködő láthatatlan fénytechnikai személyzetnek, vagy akár magának a 
Gondviselésnek szólnának. Talányos gesztusokat látunk, szabad az asszociáció. Az örvény a 
játék közepe táján kezd kialakulni, akkor ránt magával. Az ismétlődő körök, szakaszok, a 
mozgalmas struktúrát kiadó szekvenciák cserepeiből építkező, szenvedélyes játék hirtelen 
kifényesedik, üzenete, ereje áradni kezd a négy, nézői oldal felé. Egészen konkrét és 
megrendítő az, amikor a mind magasabb fordulatszámra kapcsoló táncosok mozdulatai keltette 
„menetszél” szó szerint megcsapja a széksorokban ülő néző arcát. Az öt játékos nem azonos 
intenzitással játssza Kovács Gerzson Péter munkáját: a múló idő során lassan kikristályosodó, 
pár, lendületes vonallal felvázolt, töredékes jellemrajzokat kapunk. Előttünk sorakoznak a 
magakelletés, az agresszió, az önfeledtség, a lelazultság képei – mintha egy szórakozóhely 
vendégeit figyelnénk. A Menetfényben a koreográfus különböző „távlatú” társakkal dolgozik: 
Gál-Horváth Bernadett és Vida Gábor először szerepelnek előadásában. Gera Anita és Tókos 
Attila a – TranzDanz történeti távlatait tekintve – szinte csak a közelmúltban lett darabjainak 
szinte védjegyévé. Bora Gábor pedig a társulat – kora ellenére – veterán alakja. Mindez nem 
befolyásolja különösebben, mennyire állnak helyt Kovács Gerzson Péter új produkciójában. 
Szerepük és karakterük szerint más és más módon, de remekül. 

Az izgalmasan felépített erővonalak és formák: a négyzetbe írt kör, az átlók és tengelyek, a 
szimmetria és instabilitást sugárzó asszimetria mentén építkező, puritán produkcióban a 



nyugtalanító pillanat és a „tömeg” számára gyakran teljességgel láthatatlannak maradó 
állandóság hatalmas folyama ütközik össze. A bevezetőben így ír az alkotó: „a vulkán oldalán 
leáramló, minden útjába kerülőt magába olvasztó, száguldó hamuár távolról egy látszólag 
mozdulatlan, puha felhő, hívogató, barátságos cumulus”. A váltogatott perspektívával 
kitapasztalható természetű, hatalmas folyam maga az idő, a folyamatos jelenből épülő múlt, 
mely a lassan előre nyomuló lávához hasonlatosan kebelezi be magába a pillanatot. A 
leggyorsabb mozdulat kezdete is, annak befejezése pillanatában már a múlt birodalmához 
tartozik. Az új, a friss néhány pillanat múlva már elavult és meghaladott. A Menetfény a szinte 
ábrázolhatatlant igyekszik megragadni. Sikert természetesen nem mozgásanyagával arat, 
hiszen az idő múlása önmagában eltáncolhatatlan. A tánc, a maga illékonyságában ábrázolja 
és elszenvedi azt. 

Az izgatott, izgága „korszerű” és az éteri, emelkedett „örök”kontrasztjából építkező 
előadásban a keresgélő embert látjuk: a választott magányában láthatatlan könyvet olvasók 
alakját, az archaikus körtáncban egyesülő és boldogságot találó közösséget (pazar élc a 
pillanatra felcsendülő Zorba-szirtaki, mintegy viszonyításként), a szétrebbenő, vetélkedő, 
kényszeredetten felszabadulni vágyó megszállottakat. A kakaskodást, a csúcsra járó hormonok 
mozgatta kötözködőket, a pillarebegtető magakelletést, a tehetetlen agressziót, toporzékoló 
dühöt. Mindennek kontrasztjaként az éterit, a játékosat, a felszabadultságot, elmélyülést. A 
Menetfény mindezt a sokrétű humánetológiai leletanyagot, éles szemű megfigyelést egyesíti 
elgondolkodtató és egyes pontjain szinte hipnotikus struktúrává. 

   
 
 
 
KOVÁCS GERZSON PÉTER  / TRANZDANZ: DÉJÁ VU 
 
2017. 
HALÁSZ TAMÁS 
KRITIKA 

Jó egy évtizede már, hogy Kovács Gerzson Péter figyelme a rá jellemző elemi és őserővel a 
jelen torz panoptikuma felé fordult. A koreográfus egyenes derékkal áll: nem kuporodik le 
valóságunk nyüzsgő hangyabolyához, de azt sem mondhatnánk, hogy fölényes finnyássággal, 
bottal piszkálgatná a valót. Fanyar iróniával, értéssel, megértéssel veszi kézbe, forgatja, tartja a 
fény felé napjaink alakjait, tekintet nélkül osztályra, élőhelyre, (társadalmi) súlyra. Összeérett 
csapatának tagjait a mindennapokból ellesett gesztusokból, apróbb vagy ormótlanabb jegyekből 
gyúrja-formázza azokká, akik közt léteznie rendeltetett. A Déja vu, mely nem csupán e ciklus, 
de az egész életmű egyik leghatásosabb alkotása, iróniával, okos fölénnyel, lényeglátással és 
némi rezignált szomorúsággal ábrázolja, látványos és hatásos tablóba rendezetten a környező 
valóság humán eredetű szilánkjait. Biztos kézzel és leleményesen adagol paródiát és 
szívszorongatást, precízen életszagút és álomszerű, simogató lírát, bravúrost és alpárit, idéz, 
fanyarul utánoz és teremt új minőséget. Patchworköt látunk, emberi anyagból képzett etológiai 
foltvarrást, melynek egy-egy szeletére-foszlányára, mint mindenapjainkból ismerősre 
meredhetünk rá. A Déja vu világában maró irónia és bölcs megértés különös elegyével 
találkozhatunk. Eredeti bemutatójának (s több, további előadásának) helyszínén, a hajdani – a 
mai Fogasházzá: mutatós, divatos, izgalmas hangulatú mulatóhellyé alakított – ódon bérház 
udvarán számos jelentésréteggel bővül ez az alapvetően helyspecifikus produkció. A város e 
tragikus múltú és lesújtóan üressé tett jelenű negyedében mint szellemalakok lépnek olykor 



elénk a Déja vu remeklő táncosai. A hajdani csillagosházakba, nyomorúságos társbérletekbe 
kényszerítettek, áldozatok és kínzók itt, az Akácfa utca immár üres, „másra használt” 
csigaházában, alkalmi pódiumán mintha a négyek alakjában mutatkoznának meg egy-egy 
villanásra, röpke gesztusokban. De alapvetően a ma ideges, kényszeres, sekélyes világába 
láthatunk bele Kovács Gerzson Péter koreográfiájában. A néhaiak unokáinak-dédunokáinak 
életébe a kancsalul festett egek alatt, az illúziókergetés, hisztérikus, toporzékoló kakasviadalok 
és cicaharcok közepett. Az eredeti és hasonlíthatatlan, évtizedek alatt kiérlelt koreográfusi 
formanyelven megfogalmazottan, mozgás és hangzás kitűnő egységében. Nehéz, embert 
próbáló mulatság ez, izgága és korszerű danse macabre, smukkcsörgető haláltánc, megannyi 
mellkasra nehezedő tanulsággal, mely hosszan elkíséri megbabonázott, letepert nézőjét. 

Halász Tamás 

Déja vu. Jókuti György 

 
 
 
EGYÉB ANYAGOK 
 
NOIR 



https://www.youtube.com/watch?v=j6DWnarsTmk 
 
NOIR trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=MRj0Lgo6rrs 
 
TRANS TÁNC BUDAPEST 
https://www.youtube.com/watch?v=x9K4qb8NaHQ 
 
RIPORT 
https://kulturpart.hu/2018/08/10/dobra_verem_a_portekat 
 
RATVILLE full 
https://vimeo.com/237751862 
 

 

 
 

 


