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a Terminál legelônyösebb arcát
fordítja felénk.

Arról, hogy mit visz magával a
csapat, a nézôt csak az elôadások
tudósítják. Azok alapján elsôsor-
ban különbözô koreográfusoktól
felcsipegetett technikai tudással ta-
lálkozunk. Talán érdemes a jövô-
ben – készételpumpálás helyett –
valódi mûhelymunkára, több síkon
is katalizátor hatású elôadásokra
fordítani a figyelmet. 

MU TERMINÁL C EST – III. ÉVFOLYAM
(MU Színház)

BÁBEL – VILÁG
Festô: Szabó András. Koreográfia: Fejes Ádám. Rendezte: Bicskey Lu kács.

Plain
Zene: montázs. Fény: Fejes Ádám. Jelmez, díszlet, koreográfia: Duda Éva.
Elôadók: Asztalos Dóra, Gulyás Anna, Hoffmann Adrienn, Horváth
Adrienn, Kiss Róbert, Tuza Tamás.

Fehér Ferenc koreografálta-
rendezte villanyszék trónusán

címû elôadásnak nincs köze a ki-
végzôeszköz villamosszékhez. A da -
rabot Pilinszky János Bûn és bûnhô-
dés címû verse ihlette, amelynek
nincs – konkrét – köze Doszto jev sz -
kijhez. Persze Pilinszkyre egész
életében hatott az orosz író, és a
verscímet nemhogy megalkotni,
költemény fölé írni, de még meg-
hallgatni sem lehet Dosztojevszkij-
asszociáció nélkül. Arról nem is
beszélve, hogy a Szálkák kötet cik-
lusa, a Vesztôhely télen (amelyben a
Bûn és bûnhôdés található) egésze is
árasztja magából az elvonatkozta-
tott Dosztojevszkij-hangulatot. 

A villanyszék trónusán-t nézve vi-
szont (ha nem olvasom el a mûsor-
füzetet) eszembe nem jut sem az
orosz íróra, sem a magyar költôre
gondolni, és még utólag is csak
némi jóindulattal ismerem el: az
elôadás hangulatát akár „doszto-
jevszkijes” vagy „pilinszkys” jel zôk -
kel is lehetne illetni. Ha hagyom
magam a cím által (meg)vezetni,
Fehér Ferenc és partnere, Simon
Judit általános rosszkedvét látva
biztosan a Rosenberg házaspár vil-
lamosszékben végzôdô történetére
gondolok, de rutinos kortárstánc-

nézô lévén ebbe az irányba nem merészkedem el túl messzire. Fehér
Ferencre (és legtöbb kortársára) ugyanis nem jellemzô, hogy konkrét sze-
mélyek konkrét történetét dolgozná fel – banális realista stílusban.
Hanem hogy mi jellemzô az említettekre? Egyre inkább az, hogy valami-
lyen elvont kapaszkodót keresnek, ami akár tematikai ürügyként is szol-
gálhat a koreografálásra. (Ha a rosszmájúságomat még fokozni lehet, azt
is el tudom képzelni, hogy a pályázatok szigorú leadási dátumai miatt jó-
val elôbb kell megfogalmazni a produkciók koncepcióját, mint hogy az al-
kotók elkezdhetnének érdemben gondolkodni a darab körvonalain. Ilyen
esetekben jól mûködik egy tág általánosság, amibe aztán a késôbbiekben
is bármilyen alkotói ötlet becsomagolható.)

A kortárstánc-koreográfiák eszmei-tartalmi asszociációhálózata sokszor
valahogy úgy épül fel, mint az ismerôskeresô rendszerek az Interneten: ha
Pilinszkyre hatott Dosztojevszkij, és Fehér Ferenc ismeri Pilinszkyt, akkor
a koreográfus-elôadót már Dosztojevszkijtôl is csak egy ugrás választja el.
És az elôadás rejtett tartalmába mindez bele is kerül! Enyhe malíciámból
kitetszhet, hogy nem vagyok híve a túlzott tartalmi relativizálásnak. Azért
nem teljesen mindegy, hogy az alkotó-elôadó kinek-minek az ürügyén
hozza létre azt a színpadi jelenséget, amely leginkább úgyis csak önma-
gáról és saját tudásáról szól. Ez nem ugyanaz, mint az elvonatkoztatás, a
tágabb értelmezés vagy a banalitás elkerülése érdekében végrehajtott de-
konkretizálás. 

A bármilyen tartalom kifejtésére alkalmas címválasztás tehát nem ítélet-
végrehajtásra, hanem Pilinszky alábbi két verssorára utal: „A pillanat vil-
lanyszék trónusán / még ott az arc”. Tehát a villanyszék trónus nem
Rosenbergéké, hanem egy pillanaté. Pilinszky gyönyörû költôi képét nem
kell reklámozni. Az sem baj, ha a benne szereplô szokatlan jelzôs szerke-
zet koreográfia címe lesz. De hogyan is kell eltáncolni a „villanyszék tró-
nusán”-t? Nyilván nem azt kell eltáncolni. Hanem – mint Fehér Ferenc
elôadásában is – az örök témát: nô és férfi igen zûrös kapcsolatát a nem
kevésbé bonyolult világban. Ezzel el is érkeztünk ahhoz a témához, ame-
lyet a legtöbb kortárs táncmû ábrázol. És amelynek megjelenítéséhez a
legtöbb koreográfus flexibilis témakereteket és izgalmas címeket keres.

Kutszegi Csaba

Bot helyett vonó
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Korrektebbnek érezném, ha az alkotók így, csupán az alábbi szöveggel pá-
lyázhatnának: XY vagyok, az Opus 17 címû alkotással folytatnám az
életmûvemet, ehhez kérek pénzt.

A villanyszék trónusán Dosztojevszkij, Pilinszky és egy verssorból kira-
gadott szószerkezet kapcsán, valamint a nô-férfi kapcsolat ürügyén Fehér
Ferencrôl és színpadi tudásáról szól. (Még akkor is erre a következtetésre
jutok, ha a Pilinszky-vers Sheryl Suttonnak szóló ajánlásából indulok ki.
Bár nem lehetetlen, hogy az elôadás Suttonon keresztül Robert Wilson
színházára is akar utalni, de kikérem magamnak, ha ezt nézôként észre
kell vennem, vagy a mûsorfüzetet böngészve ki kell találnom.) Az, aki elô -
ször látja Fehért mozogni, minden bizonnyal meglepetésszerû élmény-
hez jut. De aki már sokszor élvezhette a mozgó táncos-kore-
ográfus látványát, szeretni kapni valami mást is. Szívesen fe-
dezne fel megújult mozdulatmotívumokat Fehér mozgásá-
ban, vagy ha azt nem talál, szeretné élvezettel értelmezni az
elôadás intellektuális csemegeként szolgáló többrétegû, cím-
mel, kulturális utalásokkal, referenciaanyaggal adekvát, befo-
gadóként is értelmezhetô jelentéstartalmát – ahogy például ez
megtörténhet az O. Caruso rendezte Woyzeck-koncert fôsze-
replôje esetében. De a Fehér Ferenc–Simon Judit alkotópáros
elsô közös munkája, a Sirzamanze is – követhetôbb szimbó-
lumrendszere, diszkrét narrációja és szellemi, képi mozgal-
massága miatt – jobb benyomást kelt a villanyszéknél. 

A villanyszék trónusán-ban Fehér elôször négykézláb, fény-
négyszögeken keresztül haladva mutatja be utánozhatatlan
mozgását. A Wert király, a Medusa piercing vagy az Emberkönyv
karakteres figuráitól ezúttal leginkább abban különbözik,
hogy alaposan, rétegesen fel van öltözve: hosszúnadrágot, vas-
tag zakót, az utóbbi alatt pedig – ahogy késôbb kiderül – alul
szoknyára, felül atlétatrikóra emlékeztetô ingszerûséget visel.
Amit csinál, most is egyedi és értékes, de mozgása a korábban
tôle már látottakhoz képest újdonságot nem tartalmaz. Simon
Judit egy kötelekbôl kialakított kupolás baldachin alatt hatal-
mas rongykupacban elbújva hanyatt fekszik, aztán, amikor
egyenes derékkal felül, majd feláll, láthatóvá válik, hogy a te-
mérdek anyag egy nagy szoknyaköltemény. Felállásával
Simon a majd’ egyórás egyfelvonásosban számára írt mozdu-
latok felét már abszolválja is, mert hasonlóan mozgalmas
mozdulatsorozat már csak az elôadás vége felé vár rá, amikor
is visszafekszik. De feltétlenül hangsúlyozandó: álldogálása és
alig mozgása közben emlékezetes pillanatokat is képes alkot-
ni. Például két kézfejét párhuzamosan, lefelé, kinyújtva tartva
(mint két hegyes jégcsapot), hosszú percekig mozdulatlanul
áll – ez a kép valamiért mélyen bevésôdött az emlékezetembe.
Utána olvastam a Pilinszky-versben: „gyönyörû kéz – pórusos jelenléted”.
Az idézet második fogalmának mibenlétérôl hosszasan lehetne értekezni,
de a költôi megfogalmazás Simon színpadi jelenlétével valahogy adekvát-
nak tetszik.

Fehérnek azért nehezebb dolga van: álldogáló partnere mellett (mögött,
körül) be kell mutatnia tánctudása legjavát, de néha percekig pihennie is
muszáj, hogy végig bírja szusszal. Olyankor mozgóképvetítés segíti tartal-
masabban eltölteni az idôt. Az elsô vetítés elején Simon Judit jelenik meg,
furcsa, expresszív képremegésben, a látványt elektronikus kisülésekre
emlékeztetô rövid zajok tördelik – ekkor még el tudtam képzelni, hogy va-
lamilyen „villanyszékre” utaló jelenség kezelt, kifejtett motívumként fog
szerepelni az elôadásban. Utólag már azt gondolom, rám van bízva, hogy
a Pilinszkybôl merített címet tudom-e a látottak-hallottak függvényében,
rájuk vonatkoztatva, metaforaként értelmezni. Ha akarom, igen, ha aka-
rom, nem. Állampolgárként megkövetelem, de nézôként túlzónak érzem
a szabadságnak ezt a fokát.

Fehér táncos akcióiról az a benyomásom, hogy többször is az idôkitöl-
tés kényszerébôl jönnek létre, és megtalálható bennük a Fehér Ferenc-i
életmû igen sok mozdulatmotívuma és motívumismétlése. A nyekergôs,

direkt fals „hegedûszóló” például
szerintem erôltetett és közhelyes,
elôadása közben Fehér engem a si-
keres Kaspar-figurájára emlékeztet,
csak bot helyett (nyûtt) vonó van a
kezében. Nehezebb értelmezhetô-
sége és ezúttal kevesebb újszerû
eredetisége miatt a villanyszék tró-
nusán az ezt megelôzô Sirza man -
zé hoz képest visszalépés. De a
Simon–Fehér alkotópár legjobb tu-

lajdonságai e bemutató után sem
vonhatók kétségbe: változatlanul
tehetségesek, hitelesek a színpa-
don, és mûvészi alázatuk példamu-
tató.

villanyszék trónusán 
(MU Színház)

Fényterv: Bánki Gabi. Látvány:
Simon Judit, Fehér Ferenc. Ze -
ne, videó, koreográfia, rende -
zés: Fehér Ferenc.
Elôadók: Fehér Ferenc, Simon
Judit.                              

Simon Judit és Fehér Ferenc 
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