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gy négy-öt méter magas osz-
lop tetején szárnyas vadász

ácsorog, elôtte hét kicsi poszta-
mensen férfiak dobolnak, a szín-
pad jobb oldalán pedig három nô
három hosszú csövet döntöget.
A csövek a sejtelmes csöndben ti-
tokzatosan csörögnek, kezelôik va-
lamilyen szemcsés granulátumot
öntenek ki belôlük. Minden úgy
kezdôdik, mint egy test-, tér- és
tárgy költészeti Goda-elôadáson.
Aztán szépen, fokozatosan kiderül:
bár Goda Gábor a Farkasok társasá-
gában is alkalmazza régi, jól bevált
fogásait, mégis merôben új útra
tért. Ez dicséretes, de az új út az
Artus társulat vezetôjét ezúttal –
stílszerûen szólva – nagy, sötétlô
er dôbe vezette. De az is lehet, hogy
hasonlóan Devecseri Gábor eseté-
hez (aki kifordította Dante híres so-
rait) a rendezô-koreográfusba ju-
tott be a sötétlô rengeteg. Akár hogy
is történt, a Farkasok társaságának
szerzôjét nem véletlenül helyezem
az igencsak tiszteletre méltó (holt)
költôk társaságába. Goda ugyanis
korunk egyik legnagyobb színpadi
mozdulatköltôje, életmû ve halha-
tatlan (értsd: felejthetetlen) opusok
sorozata, mostani kísérletei viszont
(az említett darab és annak gyerek-
színházi duplikátja, a Piroska és a
farkasok) sikerületlen kitérôk.
Persze egy Goda-tévedés még min-
dig jóval értékesebb egy átlagosra
sikeredett hazai táncpremiernél. 

Goda Gábor a Farkasok társasá gá -
ban teátrális, olykor hatásvadász

környezetben próbálja meg életben tartani a mozdulatok, a tárgyak, a kü-
lönleges emberi helyzetek és parányi gesztusok intim költészetét. Erre a
Sztélé és a Rókatündérek „emberközeli” terében lehetôség nyílik, de a „neo-
opera és cirkusz” látványközegében és színpadi eszközei között nem élet-
képes a bensôséges, finom líra. Ahogy Zrínyi barokk eposzában elveszne
Csokonai rokokó költészete, a másfél órás, tömény, gyors hatásra törekvô
színpadi mûfajokban sem lehetséges egyszerre lehengerlôen totálisnak és
finoman érzékenynek lenni.

Artus-premieren elôször éreztem úgy, hogy nem a szerzôk alkotják a da-
rabot, hanem a darab viszi az alkotókat – határozott cél nélküli, kontrol-
lálhatatlan irányokba. Már az ötlet is gyanús: mintha Goda nem tudta vol-
na eldönteni, hogy harsány látványosságra igen fogékony gyerekeknek
vagy rejtett üzeneteket tartalmazó, élményt nyújtó és egyben kérdéseket is
megfogalmazó esztétikai hatásra vágyó felnôtteknek készítsen-e elôadást.
Az eredményt, a kétfajta, de szinte ugyanolyan elôadást a gyerekek nem
élvezik-értik igazán, és a sokszor szintén értetlenül vagy csodálkozva
szemlélôdô felnôttek igényei sem elégülnek ki a nekik címzett produkción.

Kutszegi Csaba

Farkasokkal táncoló
F A R K A S O K  T Á R S A S Á G A ;  P I R O S K A  É S  A  F A R K A S O K

BALRA: Szász Dániel, Téri Gáspár, 
Bakó Tamás, Kiss Gergely 

és Zambrzycki Ádám

JOBBRA: Gold Bea (Anya), Szász Dániel, 
Bakó Tamás és Réti Anna (Piroska) 
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Fôleg azért nem, mert a felnôttelôadást teljesen tönkreteszi egy konferan-
szié három, szellemesnek (vagy merészen formabontónak?) szánt megje-
lenése. A kínkeserves jelenetek értelmére a másnap délelôtti gyerekverzió
elôadásán jöhettem rá: a kicsit átalakított, testre szabott szöveggel próbál-
kozó Méhes Csabát kitörô lelkesedéssel fogadták a gyerekek (az elôzô este
kínos pillanatokat átélô táncos-színész nem is nagyon tudott mit kezdeni
a hirtelen sikerrel és a publikum zajos aktivitásával). A délelôtti szereplé-
sének értelme is volt: a gyereknézôk elôtt valóban hasznos és „jópofán for-
mabontó” dolog az elôadást megszakítva elmagyarázni, miért van hét far-
kas a színpadon, hogy kerül oda ló. A gyerekek szívesen szavaznak is, sôt
hangosan véleményt nyilvánítanak. De lehet-e érdekes, izgalmas, megbe-
szélendô téma felnôttek számára az, hogy bizony az erdôt gólyalábakon
topogó artisták alakítják? Vagy poénnak számít-e az, hogy mindkét szava-
zás után a megválasztott farkast a vadász rögtön lelövi, pedig még nincs
vége a mesének?

Nagyra értékelek minden olyan kísérletet, amelyben alternatív színházi
eszközöket, kortárs megoldásokat tárnak gyerekek elé. De ezeket csak a
korcsoport igényeinek és befogadói képességeinek megfelelô, sajátos cso-
magolásban és módon lehet hatásosan eljuttatni a zsenge korú célszemé-
lyeknek. Az Artus mindkét Farkasok-elôadásán többször, jelentôségtelje-
sen, latinul felhangzik a sokak által Ovidiusnak tulajdonított, de valójában,
legalábbis ebben a formájában I. Lothár német-római császártól szárma-
zó szentencia: „Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.” Gyanítom:
a felnôtt nézôk közül sem mindenki értette meg a szöveget – de hogy a
gyerekek mit kezdtek vele, azt elképzelni sem tudom. Számos egyéb képi,
hangi, mozgásos és verbális szimbólum látható-hallható mindkét elôadá-
son, olyanok, amelyek észlelésébôl a gyerekek legfeljebb azt a következte-
tést vonhatják le, hogy a színházban a klassz rumlik mellett uncsi és ért-
hetetlen dolgokkal is szembesülni kell. Nem hozhat megfelelô eredményt
a felnôttelôadás eszközeinek, jeleneteinek és szimbólumainak kismér-
tékû, gyerekek számára történô átalakítása sem. A barátságtalan, erôsza-
koskodó farkasok este Piroska cicijét is megfogják, délelôtt – a koreográ-

fia ugyanazon pillanatában – csak a
derekát. Az esti elôadáson Piroskát
anyaszült meztelenre vetkôztetve
ölelgetik, a délelôttin – ugyanannak
a jelenetnek ugyanazon pontján –
ruhában fektetik le, és csak a kezét
szorongatják. Az egyik esti farkas
szimbolikus cselekvés gyanánt pi-
ros rongyot töm egy üvegbe, déle-
lôtti kollégája (ô maga) – ugyanott,
ugyanakkor – üres tálból mohón
habzsol. A felnôtt- és gyerekelôadá-
sok eszközei – sem változatlan ki-
vitelben, sem pedig kicsit átalakítva
– nem csereszabatosak egymással.
A felnôtt vál tozatban a harmadjára
színpadra érkezô konferansziét a
vadász lepuf fantja (a premieren
néhány nézô az eseményre reagál-
va hangos örömkitörésre ragadtatta
magát), a gyerekelôadáson ugyanôt
a farkasok udvariasan kitessékelik
(a gyerekek többsége ennek nem
örült). A gyönyörû fehér ló szelle-
mesen mozgatható, életnagyságú
bábuját a vadász mindkét elôadá-
son lelövi. Hogy miért is? – nem tu-
dom. Tar tot tam tôle, hogy a gyere-
kek szomorkodni fognak az érthe-
tetlen gyilkosság miatt. De nem így
történt: az ifjoncok egészséges
szemlélettel pillanatok alatt leráz-
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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

Mellékdal
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