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zák magukról a felnôttek hülyeségeit. A lóhulla egyéb-
ként mindkét elôadás záró képében fontos szerepet
játszik. Az estiben ugyan mozdulatlanul fekszik a föl-
dön, de fontos részlete az igen szép látványkompozí-
ciónak, a délelôttiben viszont rákapcsolják az oszlopról
földre szállt vadász hevedereit, és magasba emelik.
Nem értettem, miért kell a gyerekeket lólélek-menny-
bemenetellel traktálni, aztán arra gondoltam, hogy a
nemes paripa az oszlop fölött majd befordul a vadász
fönt hagyott, test nélkül árválkodó két szárnya közé, és
Pegazusként fogja hirdetni a mûvészet nagyszerûségét
– de ez nem történik meg. Ha mégis megtörténne, én
inkább a felnôttelôadásba szánnám.

Végezetül – nemcsak udvariasságból, hanem azért
is, mert az érintettek megérdemlik – felsorolássze -
rûen meg kell említenem a két elôadás hibák ellenére
is létezô értékeit. A gólyalábasok korszerû eszközökkel
ügyesen keltik életre az erdô illúzióját. A vadász (Csa pó
József) képzett tenor hangon szépen énekel. Az Ágens
megformálta nagymama éneke és színpadi akciói ér-
dekesek, figyelemre méltók. Gold Bea az anya és Réti
Anna Piroska szerepében elmélyült, hiteles alakítást
nyújt, utóbbi nagyszerûen táncol több olyan részben
is, amelyben a koreográfiának kiemelt szerep jut. A ren-
dezô-koreográfus jól kiaknázza a futószalagsze rû en
mozgó minijárdák (futópadok) ötletét. A hét farkas is
többször kitesz magáért: a mozgó felületeken például
– kezükben virágcsokorral – látványos, mû kor -
csolyakûrre emlékeztetô össztáncot produkálnak. A Pi -
roskával abszolvált csoportos és páros táncaik is kidol-
gozottak. A jelenetekben a képkompozíciók ihletettek,
ízlésesek és megkomponáltak. A ló gyönyö rûen haldok-
lik. Márkos Albert zenéje érdekes, tartalmas, jól táncol-
ható, és élvezettel fogyasztható. A zsong  lôr pro duk ciók
korrektek, a botforgató fiú magánszámában gyönyör-
ködtetô a test és az eszköz mozgásának harmóniája. 

Az elôadások részleteikben igényesek, az alkotások-
ból igazán „csak” az átfogó, figyelmet lekötô, folyama-
tos esztétikai hatás és az „összhangzó értelem” hiány-
zik. És hogy végül egy újabb, szintén önkényes, de ez-
úttal madáchi asszociációval fejezzem be, leírom a
felnôttpremier utáni elsô fohászomat: csak az a szpí-
ker, csak azt tudnám feledni...  

FARKASOK TÁRSASÁGA; 
PIROSKA ÉS A FARKASOK 
(A Nemzeti Táncszínház és az ARTUS –
Goda Gábor társulatának elôadása 
a Mûvészetek Palotájában)

Zeneszerzô: Márkos Albert. Díszlettervezô: Árvai
György. Jelmeztervezô: Lôrincz Kriszta. Fényterve -
zô: Bánki Gabi. Szövegek: Ágens, Goda Gábor, Peer
Krisztián. A rendezô munkatársa: Gold Bea. Rende zô-
koreográfus: Goda Gábor.
Alkotó-szereplôk: Ágens, Bakó Tamás, Csapó József,
Erdei Gergô, Fábián Márton, Fekete Dávid, Gergely
Attila, Gold Bea, Józsa Bambi Zoltán, Kis Gergely,
Korompai András, Magyarkuti Gergô, Méhes Csaba,
Réti Anna, Rumi László, Szász Dániel, Téri Gáspár,
Turai Bálint, Zambrzycki Ádám.             

ehér Ferenc: talált gyerek. Mesés (sic!) fölfedezé-
se groteszk külvárosi giccs. Vásári Pygmalion-tör-

ténet, melyhez hasonlót a Chaplin–Fellini–Piaf szent-
háromság emelt klasszikussá. A hajdúnánási lelenc-
kölyök hétévesen került Pestre; utcai táncosként a
metropolisz egyik színfoltja. A képesített szobafestô-
mázoló Hupikék Törpikeként haknizott a Vörösmarty
tér Varázskör-színpadán, mikor meglátta ôt Juhász
Anikó táncalkotó-rendezô, színházi mozgástervezô.
Az 1993-ban alakult Civil Negyed egyik életre hívója.
(Forrás: Szabadság, ösztön. Halász Tamás beszélgetése
a Civil Negyed tagjaival a Balkonban.) 

A hip-hop, electric boogie, break-dance és a harc -
mûvészet terén jártas Fehér 1999-tôl az együttes veze-
tô táncosa, koreográfus. Leírták, Juhász irányításával
(aki 2004-tôl, azaz a Finita la Commedia megalapítá-
sától alias O. Caruso) Fehér Ferenc „megtanult min-
dent, amit a testrôl tudni lehet”. (Lásd még: „S mind-
egy, mi nyel el, ár avagy salak: / Általam vagy, mert
meg én láttalak…”) 

Líraian érzékeltettem: illendô szót ejteni a múltról.
A Juhász–Fehér páros kimagaslót, kivált meghökken-
tôen eredetit alkotott – mindegy, milyen néven tették.
(Az egyedi látványra sokat adó társulat eredménnyel
mûködött együtt a The Corporation képzômûvészcso-
porttal is.) Kétségtelen – és korántsem meglepô, fô-
képp nem mulatságos –, hogy az általuk (föl)vállalt
mozgás- és formanyelvhez, mûvészi minôséghez ké-
pest ismertségük-megbecsültségük „semmis”. Nem
kapták meg azt a fogalmi apparátust, amely némelyek
számára szubrutinból kijár, nem lettek zsinórmérték,
nem szuszakolták be magukat-ôket a fôsodorba.
(Utób bit üdvösnek tartom.) Ugyanakkor: az autodi-
dakta Fehér a külhonban legtöbbet turnézó, díjakra ér-
demesített alternatív tánc- és mozgásmûvészünk.

A Sirzamanze új korszak hírnöke. Mégsem lehetsé-
ges leválasztani az eltûnt idôrôl. Azzal ugyanis szerve-
sen EGY; amint költeménnyel az epilógus. (Az opus
címe halandzsa szó az alkotó Wert királyhoz írt versé-
bôl. A Wert király emellett a Civil Negyed produkciója;
Fehér szólótánca.) A puritán teret két oldalról fekete
függöny keretezi, így a publikumnak – akár egy labi-
rintusban – körbe kell járnia a játszóhelyet. A bolyon-
gás végén huppanhat le a fapados ülôalkalmatosságra.
A séta során azonban fölfigyelünk két, magasra agga-
tott, ikon hatású, vélhetôen fotográfia alapján készült
Fehér-portréra. (Az eredeti terv szerint tizenkét Mar -
ton Zsolt-grafikát tártak volna a nézôk elé.) 

Horeczky Krisztina
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Az üres, alig világított térben fekete – belül tükrös,
vízzel megtöltött – bôrönd.  Ezt nyitja majd ki a rövid
frizurájú, ébenhajú nô, talpig feketében. (Simon Judit
– szakmája szerint pszichológus – a Másodállás Tár -
sulat Konyhaszertorna címû mozgásszínházi elôadásá-
ban debütált, 2005–2006-ban. Ezt követôen hívta
part neréül Fehér.) 

Fehér Ferenc pôresége világít. Fölhúzza vállait, el tû -
nik a nyaka, törzse elôredôl, mozgatja a hátizmait, ke ze
a háta mögött. Akár egy testi-szellemi fejlôdésében
megrekedt lény. Nincs „társadalmi azonossága”. „Elô -
em ber”, aki gigászi küzdelmet vív, hogy kiegyenesed-
jék, és megtegye az elsô, bizonytalan lépéseket. Egyik
kézzel megtámasztott fej; kinyújtott, majd az ölbe visz-

szarántott láb. Pózok-gesztusok, melyek egyszerre idé-
zik föl az antik görög-római szobrok héroszait-férfi-
szépségeit, a Michelangelo-freskók istenembereit, a
mozgásukban is korlátozott fogyatékkal élôket és a kö-
zépkori Krisztus-ábrázolásokat. Mindezek – csakúgy,
mint a rendszeresen visszaköszönô, ismétlôdô, mime-
tikus mozdulatsorok – Fehér védjegyei. Mindazonáltal
a Sirzamanze egyértelmûen analóg a 2003-as, Kaspar
Hauser ihlette Kaspar-variációkkal, annak továbbgon-
dolásával, az Exittel és a 2005-ös Emberkönyvvel. Utób -
bi val ellentétben azonban: a rejtélyes hangzású, szak-
rális mû fejlôdéstörténet. Fehér egyszerre áldozat, meg -
nyomorított véglény, leigázhatatlan túlélô. Bice bóca-
sága, testének rázkódása, remegése, ahogyan térdre
ereszkedik, miközben mintha élelmet keresne: mind
az emberi (sic!) – nem pedig a „civilizált” – létért folyta -
tott, rettentô erôfeszítések. Míg a 2004-es Medusa
piercingben a torzszülöttbôl számí tógépes játékok meg-
törhetetlen hôse, a Message-ben pedig hivatásos tö meg -
gyilkossá válik, a Sirza man zéban, végül: ecce homo.

A – legjobb értelemben – számtalan megfejtési-kép-
zettársítási lehetôséget kínáló, költôi alkotás számomra
hazatérés-történet. Vagyis: az európai kultúrkör egyik
legôsibb toposza. 

A sötétséggel tagolt jelenetekben két ember közele-
dik – a padlóra kerültek óvatosságával – egymás felé.

A Nô mintha már túl lenne a vándorláson, bôröndje a
vacka. (Így például ruhát mos benne.) A lehengerlô
Fehér férfialakjára fokozatosan kerül egy-egy ruhada-
rab: szoros, fekete, térdig érô biciklisnadrág, majd fe-
hér atléta, a fejére kipaszerû, zöld-fekete csíkos kötött
sapka. Hogy aztán újra lemeztelenedjen; egyik kezével
átöleli a nôt, szagolja, nyelvét nyújtogatja, majd elölrôl,
két lábbal átkulcsolja a szobormerev testet. 

Simon Judit: anya, társ, szeretô, totem, idol, archetí-
pus. Nem a szenvedélyek vezérlik, hanem a tökéletes
odaadás. Mint aki már mindenrôl – így a saját akara-
táról is – lemondott, mindent eleresztett. Közönyösen
falja a fémtálból a spagettit; egy váratlan pillanatban
láttatni engedi vállait, kibukkan a fanszôrzete – hagyja,

hogy bekebelezze a férfi. 
Fehér és Simon: kivéte-

lesen megrendítô páros.
Fölkavaró a jelenlétük,
hitelük. Minden egyes pil-
lanatuk egy-egy létesszen-
cia. Lefegyverzô, mit sûrí-
tenek bele negyven perc -
be. Részint ezért – és a
hibátlan dramaturgia okán
– két-három nagyszerû
vége is lehetne a darab-
nak; de az általuk válasz-
tott lezárás a tökéletes.
(Simon és Fehér ruha nél-
kül; röpke pillanat. Vak sö -
tét. Csobbanás, csapódás
hangja. Fény esik a bô -
rönd re. Mintha eltûnt vol-
na benne az emberpár,
akár egy bûvésztrükkben.)

A lírai remeklés egy -
szer re idézte föl bennem
Pi linszky Apokrifjét, ké-
sôbb az Óda Mellékdalát.

Utóbbi érzésemet erôsíthette Fehér kiváló zenei kollá-
zsa is, melyben mintha vonathangot hallottam volna
(„Visz a vonat, megyek utánad…”). Mindennek ellené-
re tagadhatatlan: a Sirzamanze – noha valaminek a
kezdetét jelzi – sokkal inkább tetszik elszakadási kí-
sérletnek, semmint továbblépésnek. (Pontosabban:
túl- vagy átlépésnek.) Olyan, mint a régi, megunt, a
szívnek mégis kedves, nemes-értékes darabokból ösz-
szeforrasztott „új” ékszer. Nehéz eldönteni, hogy
mindez rokonszenves gesztus-e (egyfajta megejtô bú-
csú, hommage), avagy tétovaságra utal. Éppen ezért
úgy sejtem: a mesterétôl megváló, harmincas Fehér
Ferenc járatlan-rögös utat választott. Bízom, érdemes
lesz vele tartani.

SIRZAMANZE (MU Színház)

Látvány: Marton Zsolt, Fehér Ferenc. Zene, ének:
Fehér Ferenc. Fényterv: Bánki Gabriella. Koreog -
ráfia, rendezés: Fehér Ferenc.
Elôadók: Fehér Ferenc, Simon Judit. 

Fehér Ferenc
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