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A báb- és a táncmûvészet összekapcsolá-
sát ígéri a Trafó új bemutatója. De A tó cí-
mû elôadásban részben másról, részben
többrôl van szó. Egyrészt a mûvészi kife-
jezés sokszínûségérôl, másrészt az alko-
tás lényegérôl: az átváltozás képességé-
rôl, illetve az ezáltal nyíló átjárókról az is-
meretlen felé. 

Ehhez azonban minden tapasztalat
alapjához, a játékhoz kell visszatérni. És ta-
lán a gyerekkor nyitottsághoz is, amikor
minden kézbe vett tárgy bármivé átváltoz-
hat a játék során. Számomra errôl beszél
az elôadás indítása, amikor is a gyerekzsi-
vaj alkotta (képzelt) környezetben (a
hangkulissza egy játszóteret idéz) az elô-
adás egyik fôszereplôjét pillantjuk meg.

A Bercsényi Péter játszotta figura bá-
natos, melankolikus pózban üldögél az
elôtérben. Tulajdonképpen vicces is lehet-
ne, ahogy ott gubbaszt egy felfújható gu-
mimedence elôtt, és egy kicsi horgászbo-
tot lógat bele az ujjnyi vízbe. Sôt még
azon is nevethetnénk, hogy megfázás

vagy szénanátha gyötri, mert folyton tö-
rölgeti az orrát, egymás után veszi elô (és
dobálja el) a papírzsebkendôket. De vala-
hogy mégsincs kedvem röhögni rajta,
mert a tehetetlen, bánatos (és talán ma-
gányos) embert látom benne.

Az elsô átjáró akkor nyílik, amikor Ber-
csényi figurája belép a Trafó színpadát kö-

zépen elfoglaló fekete szônyegre. Egy gyû-
rött fehér papírzsebkendôt vesz a kezébe,
és ezt úgy kezdi mozgatni, mintha egy
madarat röptetne. Egyszerû mozdulatok-
kal teremtett metamorfózis ez. Bercsényi
kezében valami átlényegül, mert nem az
jut eszünkbe róla, hogy utánozza a szár-
nyak mozgását, hanem az, hogy vajon ho-
vá repül ez a madár, és hogy talán jó volna
követni az ismeretlenbe. Ez a szavak nélkül
megfogalmazódó elvágyódás azonnal
„testet ölt” a színpadon, hiszen Bercsényi
másik kezébe is fehér papír kerül, és a két
gyûrött zsebkendôt úgy mozgatja, hogy
azt érezzük: az egyik madár röpte hívja,
vonzza magával a másikat.

És mert tudjuk – a promóciós anya-
gokban is olvasható volt, Kálmán Eszter is
elmondta egy interjúban –, hogy az elô-
adás A hattyúk tavával játszik, még az is
eszünkbe juthat a képrôl, hogy valójában
a Csajkovszkij-balett fôszereplôjében, a
hercegben élô elvágyódás vizuális megje-
lenítését látjuk (aminek hatására a hattyú-
csapat után indul). Majd amikor a térben
egy fehér táncos (Dányi Viktória) is megje-
lenik – akinek fodros tüllszoknyája a baleri-
nák tütüjét is felidézi – arra is gondolha-
tunk, hogy talán a hattyúvá változott
Odette jelent meg, akivel a titokzatos tó
partján találkozott a herceg.

De A tó címû elôadásnak eszébe sem
jut, hogy újramesélje a klasszikus balett
történetét. Csak játszik az elemeivel, feli-
dézi a toposzait – felemeli, megmutatja és
új fénytörésbe helyezi ôket. (Késôbb a víz-
bôl kihúzott horgászbot végére ragadt
papír is madárrá alakul. Majd a ruhát is úgy
fogja kézbe Bercsényi, hogy az is szárnyal-
ni kezd. A ruhaszárító csipeszek végére
akasztott tárgyaknak is megadja ezt a ké-
pességet.) Bercsényi bábosként magától
értetôdô természetességgel képviseli mû-
fajának lényegét, a metamorfózis képessé-
gét. A táncossal való találkozása pedig a
mûfajok különbségeire, de lényegi azonos-
ságaira is ráirányítja a figyelmet. A bábos
mozgatta papírmadarak szárnyalása a tán-
cos kézmozdulatain is megjelenik. Ahogy
Bercsényi átlényegítette a papírt, ahhoz
hasonló – de talán fordított irányú – átvál-
tozást látunk a táncostól is. Kézmozdulatai
egy repülô madár mozgását idézik, és ezt
a mozdulatsort követve látjuk megjelenni
a táncos testének átlényegülésével magát
a madarat is a színpadon.

Sem a bábos, sem a táncos nem imi-
tálni akar, hanem valami lényegest megra-
gadni a felidézett lénybôl. A kiemelt, felna-
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gyított elemekhez az elôadó személyisége
ad hozzá valamit, amitôl átlényegülnek
ezek az elemek, azaz már nem(csak) az
elôadókat látjuk, ahogy fölényesen animál-
ják a tárgyat, vagy birtokolják a saját testü-
ket, hanem azt is, hogy önmaguknál jóval
többet képesek megmutatni. Nemcsak ma-
darakat, hanem a szárnyalás (az elvágyó-
dás, az utazás) képzetét, amely akár utakat
nyithat a létezés más síkjaihoz is.

A tó egyszerû eszközöket használ sok-
értelmûen. És tulajdonképpen a nézôkre
bízza, hogy a játékot látja-e benne vagy en-
nek mélyebb értelmét. Például az elôadás
terét alkotó sötét, fényes felületet láthatjuk
egyszerû táncszônyegnek is. De tekinthet-
jük olyan szakrális térként is, amely a szün-
telen átváltozások helyszíneként szolgál.
Ha pedig a felidézett (vagy épp csak hivat-
kozott történetre gondolunk), akkor lát-
hatjuk sötét vízfelületnek is – éjszakai tó-
nak –, amelyen a szétdobált, összegyûrt
papírzsebkendôk a vízen úszkáló hattyúk.
Az elôadás a nézôkre bízza, hogyan men-
nek vele: követik a játékait, élvezik a bábos
és táncos találmányait, keresik a történe-
tét, vagy kutatják a mélyebb értelmét.

Sokféle formában, eltérô módon ját-
szik a két szereplô az elôadásban. Akár úgy
is, hogy ironikusan idéznek fel helyzeteket,
akár úgy is, hogy kulturális hagyományok-
kal ironizálnak vagy épp parodizálják ôket.
A hattyúk tava legtöbbet idézett részlete a

hattyúk tánca, az összekapaszkodott tánc-
kar könnyed, elegáns lábmunkája. Ezt iro-
nizálja Dányi Viktória azzal, hogy a földön
fekve a két magasba emelt lábát mozgat-
ja, változatosan, kifejezôen, sokféle mó-
don. Akár viccként is felfoghatnánk, hogy
a szintén földön fekvô Bercsényi Péter vi-
szont a kezét emeli magasba, és ennek
mozgatásával próbálja utánozni Dányi
mozdulatait. De ez mégsem lesz paródia,
hiszen Bercsényi a maga testéhez is úgy vi-
szonyul, mint animátor a tárgyhoz, és ön-
álló életet ad „táncra kelt” kezeinek.

De az elôadásban az elôadók nemcsak
saját kifejezésmódjukkal játszanak, hanem
egymással is. Néha úgy, hogy hasonulnak
egymáshoz, néha úgy, hogy a kontrasztra
építenek, amit a kétfajta kifejezésmód te-
remt. Máskor meg úgy, hogy a történetre
utalnak, amit felidéznek. Ehhez azonban
az is hozzátartozik, hogy A tóban nincse-
nek rögzített szerepek. Valójában két sze-
replô villantja fel egy sokszereplôs törté-
net motívumait úgy, hogy közben maguk
is váltogatják a szerepeiket. Nemcsak a fi-
gurákat (fôleg azok számára felismerhetô-
en, akik a balett-mese alapján próbálják
követni az elôadást), hanem azt is, hogy
hol a világos, hol a sötét oldal képviselôi-
ként látjuk ôket. (Az elôadás alapvetôen a
fekete-fehér kontrasztjára épül, s ennek vi-
zuális jelentése éppúgy van, mint emberi
vagy filozófiai.)

Egy jó táncost és egy nagyszerû ani-
mátort látunk az elôadásban. Többek kö-
zött azért is érdekes A tó, mert a mûvészi
alkotás különféle szintjei egyszerre jelennek
meg benne. Néha játékon kívüli civil alako-
kat látunk a színpad szélén, de többnyire a
játék szereplôiként figyeljük ôket. Olyan
elôadókat látunk, akik fölényesen birtokol-
ják saját mûfajuk színpadi kifejezésmódjait,
de közben ezek határait és ezeken túli lehe-
tôségeit is kutatják. Hiszen játékukkal való-
jában az alkotás lényegét firtatják. Nem-
csak azt, hogy mire képesek ôk, hanem azt
is, hogy mire képes a mûvészet.
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