
(névváltoztatásuk elôtt: Civil Negyed) kétszemélyes társulata ha-
sonló folyamaton megy át évek óta: igyekeznek feltérképezni a Fe-
hér Ferenc testében rejlô lehetôségeket. Fehér, bár az Emberkönyv-
ben esendô, kudarcokba botló teremtményt (a szerepneve: Szabad
lény) alakít, elôadómûvészként mára odáig jutott, hogy egyedül,
egy szál felrántott nadrágban, különösebb színpadi látványelemek
bevetése nélkül atmoszférát teremt, és játékával, mozgásával majd
egy teljes órán át leköti a publikum figyelmét. Például úgy, hogy
megáll egy keskeny fényoszlopban, két tenyerét mellkasa elé he-
lyezi, majd fejét enyhén rángatni kezdi, miközben alkarját is fino-
man, ritmikusan mozgatja. Fehér elôadásában a „semmi” is hatá-
sos. Tud táncolni csak szemmel, csak arccal, csak hassal. Ezeket a
testrészeit gyakran táncba hívja. Hasát például behúzza, és má-
sodpercekig – harsány expresszivitással – remegteti. A koordinált
mozdulatokat minden táncstílusban irányítóközpontként vezérli
a has, a hát és medenceöv, a mozgással láthatóvá tett zsigeri indu-
latok is onnan törnek elô. Persze az Emberkönyvbôl sem hiányoz-
nak a tipikus „Fehér Feri-s” trouvaille-jok: láthatók breakes hullá-
mok, koordinált, az egész testet pattanásig megfeszítô electric boo-
gie-s pózváltások, hihetetlenül intenzív rángatózások, négykézláb
és egyénien végrehajtott, saját testre igazított akrobatikus elemek.
Néha konkrét pantomimmozdulatok is megjelennek: például a le-
és felöltözés imitációja. Ez készíti elô a tényleges levetkôzést. Az
Emberkönyv tornásza feltárja teljes testi valóját: az életharcban
pástra lépô versenyzô mindent megtesz a gyôzelemért. A mezte-
lenség mindemellett a kiszolgáltatottságot, az esendôséget is jel-
képezi.

Az Emberkönyvben vannak rendszeresen visszatérô, variált mo-
tívumok is. Ilyen a fejenállás. A megfordított világ és a hiábavaló
erôlködés szimbóluma szervesen illeszkedik Fehér testnyelvébe és
a darab hangulatába. Fehér többször bukdácsolva körbefutja a
színpadot, mozgása olyankor a tornagyakorlatok „C” elemei kö-
zötti „idétlen” átkötôlépésekre vagy vacak show-mûsorok tingli-
tangli táncocskáira emlékeztet. Nem is áll távol egymástól a show
és a tornasport. A gyôzelemhez, a fennmaradáshoz mindkettôben
az ember privát harcaiban is alkalmazott technikák bevetése szük-

séges. A második körbefutást az elôadó erôlködô, artikulálatlan
hangadása kíséri. A következô körben viszont elakad a hangja: a
mozdulatkombináció közben némán tátog. Az átkötôlépések nagy
körei között a legnagyobb összpontosítást kívánó gyakorlatokat
mutatja be. A torz akrobatikus elemek sorozata szekvenciává áll
össze, mint a sportban a tornaelemekbôl felépített versenyprog-
ram. A különbözô motívumok összetalálkoznak, kontaminációjuk
értelmezhetô újabb jelenségeket eredményez. Az elôadás végén
például Fehér fejre áll, gügyögôs, érthetetlen monológot ad elô.
A koreográfia gondosan felépített belsô világában zajló történések
azt a küzdelmet jelképezik, amelyben az ember a hétköznapok pra-
xisából próbál figyelemre méltó produkciót kimunkálni. Az Em-
berkönyvben a megpróbáltatások, a kihívások és az állandó megfe-
leléskényszer lelki folyamatairól olvashatunk.

A Finita la Commedia szakrális hangulatú-témájú munkáira
emlékezve arra kell gondolnom, hogy az Emberkönyv szent könyv:
Fehér Ferenc profán szentségként mutatja fel benne az isten kép-
mására teremtett embert. De a patetikus befejezés, amely ehhez
kapcsolódhatna, szerencsére elmarad. Helyette Fehér – még a
végsô fejenállás elôtt – egykedvûen, magában dünnyögve, fütyö-
részve körbejár, kvázi elbúcsúzik a közönségtôl. Utána a ve-
títôvásznon stáblista fut végig, majd megjelenik egy gyermekrajz.
Könyvespolc látható rajta, játékokkal, mesekönyvekkel. Alatta
gyermekírás: Emberkönyv. Andor, a Finita la Commedia legfiata-
labb, nem hivatalos tagja készítette. Az utolsó felírás, zárójelben:
(taps). A poén ült, de igazából nem volt szükség a vezényszóra.
A komoly (tánc)játékot a közönség tagjai szabad lényekként, ön-
szántukból, ôszinte tetszésnyilvánítással jutalmazták.

FINITA LA COMMEDIA: EMBERKÖNYV
(Trafó – Kortárs Mûvészetek Háza)

KOREOGRÁFIA: O. Caruso, Fehér Ferenc. ZENEI SZERKESZTÔ: Kovacso-
vics Dávid. VIDEÓ, FOTÓ: Szenteleki Dóra. GRAFIKA: Marton Zsolt. FÉNY:
Szabados Tamás, Marton Zsolt. RENDEZÔ: O. Caruso.
ELÔADJA: Fehér Ferenc. 
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em nyelvi jelrendszer – legyen az zene, kép vagy mint a jelen
esetben: tánc – sohasem fordítható le egyértelmûen és problé-

mamentesen a nyelv eszközével. Különösen akkor, ha az adott képsor,
mozdulatsor nem idéz fel történetet. Ilyenkor a nézô sokkal erôsebben ki
van szolgáltatva egyéni asszociációinak és hangulati benyomásainak.
Így van ez a Forte (Hymn) esetében is. A kapaszkodót ez esetben szin-
tén nem nyelvi referenciarendszer, a zene, Sosztakovics (illetve Schnitt-
ke) zenéje jelentheti, illetve áttételesebben Sosztakovics életmûve.

Bár az irodalom talán gyakrabban motiválja Horváth Csaba ko-
reográfiáit (lásd Barbárok, Szindbád, Nagyvárosi ikonok), nem most
történik elôször, hogy zenei ihletettségû darabot készít (ilyen volt
a Mandarin és A négy évszak). Ha a Fortét Sosztakovics szellemének
vagy emlékének megidézéseként nézzük (amire mind az elôadás
ismertetôje, mind a Schnittke-prelúdium címe utal), nyilvánva-
lóvá válik, hogy gondolatilag precízen megalkotott darabról van szó. 

A nyitó jelenetben hét táncos egyforma és tehetetlen bábuként

sorakozik egymás mellett, a sor lassan, fokozatosan megbomlik,
a táncosok mozgása sajátossá, egyénivé válik, miközben egy nyol-
cadik figura hátulról igazgatja ôket, nyitva hagyva azt a kérdést,
hogy individualizálódásukban segíti, egyfajta elnyomó hatalom-
ként irányítja, vagy valamilyen láthatatlan, rejtett és kiszámítha-
tatlan erôként lökdösi és taszigálja-e ôket. Az elôadás a további-
akban inkább mintha ez utóbbiakat igazolná. E jelenet egyben
keretként is szolgál, sôt egy érdekes megoldást is tartogat: a moz-
gás – kissé redukáltabb formában – a darab kétharmadánál, míg
a zenei keret a legvégén visszatér. Így a keret zenei és képi síkja
egymástól elválva, egymáson elcsúszva ismétlôdik, s ennek külön
jelentése lesz.

A következô mozdulatsorozatokat a prelúdiumot követô köny-
nyedebb, felszabadultabb zene ihleti, a mozgásokat az egyes
hangszerek, szólamok határozzák meg. A darab jó ideig nem hagy-
ja magát nyelvileg megfogalmazni, a táncosok csak mintegy a zene
megtestesítôi. Az események egyelôre absztrakt táncnyelvi elemek
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maradnak. A zene közben fokozatosan elkomorodik, helyenként
feszültebbé válik. A késôbbiekben megjelenik ugyan egy takarító
(felmosó) figura, egy füstöt vagy gázt kibocsátó szerkezetet tartó
alak, néhány szoborszerû póz és gépiesebb mozdulatsor, de ezek
csak meglehetôsen absztrakt metaforákként járulnak hozzá az
elôadás hangulatához. A figurák között nem jönnek létre kapcso-
latok, a férfi és nôi szerepek nem igazán bontakoznak ki, elmesél-
hetô történet nincs, csak félbeszakadt kezdeményezések, gesztu-
sok és utalások. A mozdulatok, a pózok, a mimika leginkább a XX.
század történelmét és politikai légkörét, a háborúk és a diktatúrák
korát, az elnyomás és a rettegés idôszakát idézik meg. A hol keserû
és tragikus, hol pedig melankolikus zenei hangulatot a fények, a
sárgás és vörös színek, illetve a háttér különbözô megvilágításai és
kivetítései egészítik ki. 

A figuráknak nincs önálló karakterük, arcuk, személyiségük.
Benedek Mari jelmezei ezt az arctalanságot, ezt az egyformaságot
jelenítik meg. A testre festett fekete és vörös minták utalnak ugyan
az egyéni és sajátos vonásokra, de a különbségek alig észlelhetôek,
alig szembetûnôek. A megidézett kor nem tûri a lényegesen külön-
bözôt, a gyökeresen mást.

Az elôadás kétharmadánál a keret mozdulatsorozatai redukál-
tabban és fordítva térnek vissza: a táncosok a nézôtérnek háttal, a
vörös háttérrel szemben rendezôdnek egymás mellé. A darabnak
azonban nincs vége. Ketten elôrejönnek, miközben a többiek az
immár fehérré vált háttér elôtt maradnak. A két táncos mozgásá-
ban, majd fekvôtámaszaiban a túlélésért folytatott harc, a létezés
elviselhetetlensége, a történelem elszenvedése jelenik meg. Egyi-
kük kidôl, a másikuk azonban nem hagyja magát elpusztítani: az
egyre szûkülô fénycsíkkal vívott harca (mellyel mint transzcendens
erôvel veszi fel a küzdelmet) azonban kicsit direkt, még ha ezt a
mozdulatsort egyben az elôadás megformáltságára, a színház esz-
közeire vagy a darab elhalasztódó végére vonatkozó utalásként ér-
telmezzük is. Ugyanis az elôadásnak nem lehet itt vége! Ismét
megjelennek a korábbi tárgyi metaforák – a felmosó, a füstöt (vagy

gázt) kibocsátó szerkezet –, utalva a kor rendszerének mûködé-
sére. Az elesettnek – bár kivitték, helyét durván körberajzolták, az
emlékét eltakarították, vagy csak el akarták takarítani – továbbra is
helye van a sorban: az elôadás végén visszakerül a színpad elôteré-
ben fekvôk között üresen maradt helyre. Ez a gesztus – párhuzam-
ban az áldozatoknak és a szenvedôknek emléket állító 15. szimfónia
III. tételével – így szembeszegül a történelmi felejtéssel.

Sosztakovics zenéjében számos értelmezôje a sors megjeleníté-
sét véli felfedezni. Annak megértéséhez, hogy a transzcendens a
kelet-európai történelemben sokszor mennyire konkrétan „jelenik
meg”, elég arra gondolnunk, hogy a wittgensteini tétel („Amirôl
nem lehet beszélni, arról hallgatni kell”) jelentése hogyan változik
meg, bôvül ki, mihelyt átkerül Esterházy Péter szövegébe. Horváth
Csaba koreográfiájában a zene hasonló sokrétegûsége „ölt testet”,
az elôadás ezáltal egyszerre válik transzcendenssé és hétközna-
pivá, még ha néhány esetben kissé patetikusak, túljátszottak vagy
„túl tragikusak” is a mozdulatok és a gesztusok. Ez különösen az
üvöltéstôl eltorzult arcoknál, a „rohanunk a forradalomba” típusú
szobrokat vagy háborús emlékmûveket idézô pózoknál, illetve a
már említett fénnyel való viaskodásnál feltûnô. E pontokon a ko-
reográfia mintha az adott korból venné mozdulatait és gesztusait.
Egy kort azonban nem feltétlenül saját eszközeivel kell megidézni,
hiszen sokszor azok maguk is reflexióra szorulnak. A koreográfiá-
ból itt mintha hiányozna az a reflektáltság, amely a darab gondo-
lati építményében, a zeneválasztásban egyébként fellelhetô.

FORTE (HYMN) 
(Közép-Európa Táncszínház, Nemzeti Táncszínház)

ZENE: Dmitrij Sosztakovics, Alfred Schnittke. JELMEZ: Benedek Mari.
FÉNY: Pallagi Mihály, Horváth Csaba. SZÍNPADKÉP: Horváth Csaba.
ASSZISZTENS: Fodor Katalin. RENDEZÔ-KOREOGRÁFUS: Horváth Csaba. 
SZEREPLÔK: Blaskó Borbála, Bora Gábor, Fejes Kitty, Fodor Katalin,
Katona Gábor, Szelôczey Dóra, Szent-Ivány Kinga, Vida Gábor.
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Fodor Katalin, Blaskó Borbála és Bora Gábor 
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