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obuyoshi Araki japán fotómûvész pornográf képeit „éppúgy ihletôjének” mondja bemu-
tatója színlapján Bozsik Yvette, mint Khell Zsolt fürdô-díszletét, a hagyományos távol-

keleti színházat és persze magát a Turandot-vándortémát. Araki, a nemzetközi szinten talán
leginkább ismert kortárs japán fotográfus 2003-ban a magyar közönség elôtt is bemutatkozott
alkotásaival. Emblematikus munkáját, a tíz évvel ezelôtt keletkezett Tokyo Diaryt (Tokiói
napló) gyakorlatilag viszontlátjuk majd Bozsik Turandotjában. Fiatal, félmeztelen nô mell-
képe ez: a modell arcán egyszerre tükrözôdik méltóság és megalázottság, dac és beletörôdés;
mosolya japán Mona Lisáé: rejtelmes, megfejthetetlen. A nô csupasz mellei közt feketén csillogó
gyík ácsorog, és néz a magasba, mintha a modell tekintetét keresné.

Bozsik-Turandot az elôadásának mozgóképes betéteiül szolgáló pszichointerjúk egyiké-
ben beszél gyíkfóbiájáról: a Lukáts Andor alakította, a beszélgetés során láthatatlan lélek-
gyógyász kissé gunyorosan kérdez a videofelvételen, a tekintetét hatalmas napszemüveg
mögé rejtô fôhôsnô pedig spontánnak ható monológjában vall félelmeirôl. Rémlátomása-
iban az apró hüllô besurran testébe, hogy lerakja petéit – vázolja irtózata kiindulópontját
Bozsik-Turandot. A gyík a hím: e nem túl kalandos megfeleltetéshez elég is ismerni a férfi
nemi szervnek a szlengben igen változatos beceneveit – a gyík a közismertebbek közül
való. A felvételen fel is bukkan az undorral – farkánál lógatva – tartott jószág.

Bozsik Yvette fiatal anya, s ez közismert tény, hiszen a táncos-koreográfus több nyilat-
kozatában beszélt terhességérôl, a mélyreható változásokról, élményekrôl, melyek életét
érintették. E sorok írója egy interjú során elsô kézbôl hallhatta, hogy az alkotói gondol-

kodásmódjára milyen erôs hatást gyako-
rolt a terhesség és az anyaság rendkívüli él-
ménye. Bozsik folyamatosan alakuló nôi
szerepeket, nemek dominanciáját elemzô,
önanalizáló Turandotja, úgymond, nem
jött, nem jöhetett volna létre ezen élmé-
nyek nélkül. 

A Turandot közfürdô csak kiindulópont-
ként használja Puccini utolsó – kereken
nyolcvan éve bemutatott és tanítványa,
Franco Alfano által befejezett – operáját,
illetve Adami és Simoni szövegkönyvét és
Gozzinak az opera alapjául szolgáló, egzo-
tikus drámáját. A fejedelmi „hárpia meg-
szelídítésének” története apropó, sajátos
analógia Bozsik kezében. 

A játék helyszíne egy puritán – pont any-
nyira keleties, mint nyugatias – fürdôház,
Khell Zsolt letisztult, sokat tudó, a roppant
zsúfolt nézôtér számos pontjáról belátha-
tatlan díszlete. A széles játékteret elnyúj-

tott U-alakban övezi a nézôtér. A szín
elôterében két sekély medence: az egyik
színültig tele vízzel, a másik alján homok
van. A vízben mozdulatlanul lebegô, nad-
rágos, fehér inges férfialak (Vati Tamás –
Kalaf), kikelve a medence vizébôl, csak a so-
kadik percben lép be a játékba. A medencék
mögött magas dobogó, keleti színpadokat
némiképp idézô játéktér, innen lelépve a két
mélyedés körbejárható. Szemközt, szélesen
elnyújtva, kabinsor, melyet középen beugró
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szakít meg, a játékosok ezen át közleked-
nek. A kabinsor jobb oldalán – vetítôvá-
szonként is funkcionáló – függöny, jobbra
klasszikus fürdôi pihenôsarok paddal, asz-
tallal. Khell Zsolt díszlete félreérthetet-
lenné teszi a játék címét: a Turandot elneve-
zésû közfürdôben járunk, s személyzet vagy
vendég itt minden legény s leány. A Termál-
teátrumot egy másik, (Cs. Nagy Sándor és
Novák Erik jegyezte) filmes sík egészíti ki: a
mozgóképen a csak hallható (és üres szék-
ként „ábrázolt”) Lukáts Andor faggatja Tu-
randotot és a Keresztes Tamás játszotta,
rejtelmesen összetett figurát. Utóbbi vallo-
másában operarajongásáról beszél, és ezzel
összefüggésben felfedi nemiségét illetô bi-
zonytalanságát. Lukáts unszolására nyitott,
csukott, majd váltva nyitogatott szemmel
mondja kulcsmondatait. Operarajongó ô,
aki férfiasságától menekülne: „egy kutya el-
szalad a péniszemmel” – ismételgetteti vele
a lélekbúvár, és Turandot e különös pan-
danja egyre boldogabb mosollyal mondja ki
a megszabadító szavakat. Keresztes alakjá-
nak nem találni pontos megfelelôjét az
alapmûben: kicsit Liu, a rabszolgalány is ô,
kicsit a császárlány, szemlélô és rajongó, a
színre lépô férfikar renitens tagja, aki egyre
magabiztosabban lépdel a nemek közt hú-
zódó átjáróban. Elôadásában csendül fel az
opera egyetlen rövid részlete is az elôadás-
ban, mégpedig maga a Nessun dorma. A szí-
nész az asztal tetején állva, nyakában hu-
rok-pányvával kap bele a dallamba, egyet-
len, felejthetetlen percre megcsillantva
nagyszerû énektudását.

A fürdôház köpenybe, törölközô-tur-
bánba bújtatott nôi személyzete (Halász
Anna, Fülöp Tímea, Lisztóczky Hajnalka)
hol flegmán, hol tettetett bujasággal elégíti

ki a kabinokban vetkôzô férfi vendégek kívánságait. E mutatós hím-nyáj (Hajduk Károly,
Takátsy Péter, Gombai Szabolcs, Vislóczky Szabolcs, Barnák László és Hajdú László)
megannyi fanyar képi, viselkedési sztereotípiából gyúrt csapat: szuszpenzoros díszkan-
kar vagy vízilabdacsapat, revüháttér, máskor gyerekként pancsoló medencetöltelék.
E férfi-alapsokaság, néma kórus, mely a hím „fenotípusát” Bozsik színpadán nem túl ár-
nyaltan, falkaszerûen megtestesíti, tréfás-látványos tablókba rendezôdik. Egy felbukka-
násukkor egyrészes nôi fürdôruhában az NDK nôi úszóválogatottjának hormonkezelt
rémképét idézik fel bennünk. Akrobatikus gyakorlataikba (melyek némelyikét a csapat
színészi képzettségû tagjai feltûnôen nem tudják táncos társaik után csinálni) némi ma-
csó magamutogatás, ledér látványosság vegyül. Lukáts Andor lehet a Turandot Timur ki-
rálya, Altoum császára, a fejedelmi udvar valamely hatalmassága – Pingje, Pangja és
Pongja, avagy mind együtt. Szerepe szerint néhol vén kéjenc, leskelôdô bennfentes, vagy
félpornográf jelenetben „leápolt” fürdôvendég maga is. Fényképezôgéppel dokumentál
és zaklat, máskor lelket gyógyít. A kabinsor fölötti kijelzôn fényújság betûi szaladnak
olykor: az ember nem mindig figyel a szövegre, mely lehet fordítás, szellemes kommentár,
vagy gyógyfürdôi kezelések, javallatok precíz, szakszerû felsorolása. 

Bozsik Yvette csak nagy sokára jelenik meg a színen teljes testi valójában. Egy jókora
kofferbôl bújik elô, és zsugorpózból kikászálódó alakja természetszerûleg juttatja eszünk-
be kereken húsz évvel ezelôtti szólóalakítását, az Árvai György rendezte Eleven teret, mi-
kor a szinte még gyereklány Bozsik egy 155 x 85 x 52 centiméteres üvegdobozba zártan
játszott. Turandotja rafinált fekete csipke alsónemûbe bújtatott, szenvtelen, bábszerûsé-
gébôl ritkán kilépô, napszemüveges idol, kit Vati-Kalaf vesz hosszas – eredményes – ke-
zelésbe. Ridegsége, túljátszott méltósága, robotszerûsége, szélsôséges életidegensége
szembetûnô. Ajnározással, dédelgetéssel, izgatással kezelik, a férfihad pedig gyorsan
fogy. Vati Kalafja – ki korábban mint fürdôgondnok szaki neontáblát szerelgetett, s végig
ott volt, jelen, már érkezésünkkor is – a befutó. Lefegyverzô rálátással ragadja, érinti meg
az érinthetetlen gôgösben a Nôt. A tatár herceg itt a kézenfekvô és észre nem vett megol-
dás, ki szinte öröktôl fogva ott van, észrevétlenül, karnyújtásnyira. Ô a kérô, kire a magát
betörhetetlennek, meghódíthatatlannak tartó, fóbiák gyötörte úrnô nem is számított.
Bozsik és Vati megejtô kettôse közben elolvad, elmállik a külvilág, örök párosuk most e
keleti mesében találkozik újra, mint lassan egy évtizede megannyi két- vagy többszereplôs
Bozsik-koreográfiában. 

Nobuyoshi Araki fotóinak nôalakjaiban van valami nyugtalanítóan megfejthetetlen.
Bozsik darabjában ezek a gyakran megidézett, ágyon heverô vagy fürdôházi idillbe he-
lyezett, kupleráj enteriôrjében dohányzó, természetben kikötözött nôk mint uralni,
leigázni vágyott idolok tekintenek ránk – pont leigázhatatlanságuk, megalázhatatlansá-
guk, birtokbavehetetlenségük feszül neki az objektívnek, még a legmegalázóbb ábrázo-
laton is. 

Bozsik Turandot-alakja jelen van a színen, de gyakran úgy tûnik, hogy „csak a teste”. Nem
látványos, pompás hercegnôt látunk, hanem egy magába zárt, késôbb színleg betört, há-
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rító, gyanakvó vadat, kinek impregnált bôrérôl „leperegnek” a fér-
fiak, mígnem valaki értôn nyúl hozzá, megtalálva lelkén a bejáratot. 

A rejtelmes, titokzatos keleti tartományokat keleti gagyi ellen-
pontozza: Lukáts Andor sürögve ajtókat hajt ki a díszletfalból, me-
lyek mögött bizarr bazári kínai dísztárgyak, hátulról világított, víz-
esést ábrázoló, csiricsáré keretbe helyezett képek sorakoznak.
A képréteg alatt hullámzó világítás a vízzuhatag mozgását imi-
tálja. Keresztes keleti trash-slágert énekel élôben, a háttérben ol-
csó videoklipben látható ugyanô, társakkal, a fényújságon foneti-
kusan fut a dal – kínai? koreai? halandzsa? – szövege.

Ki-ki megkapja a maga kvázi vagy valós boldogságát, s végezetül
felhívják figyelmünket a Kutya nemrég kezdôdött évére – vö.: el-
szalad a foga közt… –, véget ér a keserû karnevál.

Bozsik a maga képére formálta e klasszikus történetet, munkáját
beszorította a színház és a tánc közti keskeny mezsgyére – Turan-
dotja helyenkénti terjengôssége, olykor nehezen követhetô kacska-
ringói ellenére is a személyesség, ôszinteség izgalmával szolgál.

Mai és eleven, ízlésesen szórakoztató és szellemes, számos pontján
mélyen elgondolkodtató, gazdag munka, mûfajok jó arányú elegyí-
tésével. A saját maga által játszott fôszerepet azonban, amolyan fél-
szerepként, tudatosan háttérben tartja – jól ismert, személyes su-
gárzását ezúttal ritkán élvezhetjük teljes pompájában.

TURANDOT KÖZFÜRDÔ 
(Katona József Színház, Kamra)

DÍSZLET: Khell Zsolt m. v. JELMEZ: Berzsenyi Krisztina m. v. DRAMATURG:
Török Tamara. ZENE: Jean-Philippe Heritier m. v. FILM: Cs. Nagy Sán-
dor, Novák Erika m. v. KOREOGRÁFUSASSZISZTENS: Fülöp Tímea. REN-
DEZÔASSZISZTENS: Tóth Judit. RENDEZÔ-KOREOGRÁFUS: Bozsik Yvette.
SZEREPLÔK: Bozsik Yvette, Keresztes Tamás, Hajduk Károly, Takátsy
Péter, Lukáts Andor m. v., Vati Tamás, Halász Anna, Gombai Sza-
bolcs, Fülöp Tímea, Lisztóczky Hajnalka, Vislóczky Szabolcs, Barnák
László e. h., Hajdú László e. h.

kortárs táncelôadásoknak mára két markáns irányzata kü-
lönült el. Jobb terminológia híján az egyiket nevezzük – a szakmai
berkekben régóta terjedô kifejezéssel élve – tiszta táncnak, a másikat
pedig – szokványos elnevezéssel – kortárs tánc- és mozgásszínháznak.
Mindkét mûfajnak vannak radikális képviselôi, de sok alkotó és társu-
lat munkássága átmenetet képez a kettô között. Olyan is akad, aki
egyenesen tiltakozik a behatárolás ellen. 

A tiszta tánc mellôzi vagy minimalizálja a szcenika használatát,
és nem katartikusan bontja ki az adott témát: az alkotói kreativi-
tás mozgásvariációkban, térrendezésben realizálódik. A másik ol-
dal számára a színház egésze lényeges, és a mozgás csak a kifeje-
zés egyik (bár legfontosabb) eszköze. Aki Frenák Pál új elôadá-
sára, a Milanra beülve tiszta táncot vár, az minden bizonnyal
csalódik, mert az elôadás alig tartalmaz táncos jelenetet. Legfôbb
erénye a mesteri kompozíció, a jelenetek több szálon kapcsolódó
kohéziója. 

Frenák – a tôle megszokott módon – számos visszatérô motí-
vumot használ. Ilyen a görkorcsolyázás (suhanás), a repülés (vetí-
tett sirályok képében és a szereplôre erôsített drótszárny vagy a le-
vegôbe emelkedô, padszerû hinta formájában), az útszimbólum
(vetített fénycsíkként). Az irodalomban ismert jelenség, hogy az
írók regény- vagy novellafüzért teremtenek, és bennük visszatérô
elemek (például egyes szereplôk) kapcsolják össze lazán a külön-
álló mûvekként is olvasható alkotásokat. Balzac összes regénye
egy nagy egészt képez, az Emberi színjátékot. Frenák életmûve eb-
ben hasonlít a francia íróéhoz. Bár a koreográfus (is) különálló
mûveket, új témákat feldolgozó elôadásokat alkot, egyértelmûen
felismerhetô bennük a visszatérô, tipikus frenáki szimbólumrend-
szer. A Milan is az egyre színesedô (vagy a sokszor használt szimbó-

lumok miatt éppen színtelenedô) mozaikképbe illeszkedik. Frenák
szimbólumai az elôadások minden szegmensét átszövik: jelen
vannak a témaválasztásban, a speciális mozdulatokban, a zené-
ben, a jelmezben, a fényben, a díszletben, a kellékekben. Ilyen elem
a testek lemeztelenítése, a kötél gyakori használata, az erôteljes
hangeffektusok, a gördülés, az akrobatikus mozgássorozatok, a
térdvédô (a védtelen, csupasz test egyetlen pontját takaró kis felü-
let) alkalmazása – ezek egyike sem hiányzik a  Milanból. A vissza-
térô kifejezôeszközök bemutatóról bemutatóra új kontextusba ke-
rülnek, és új jelentésekkel gazdagodnak, de néha úgy érzem, hogy
egyes motívumok már túlterhelt szimbólumokká váltak.

Jellemzô elem a kétoldalú kommunikáció hiánya is: a szereplôk
nem tudnak egymással kapcsolatba lépni, hiába táncolnak együtt.
Mozdulataikban magányuk felszakadó segélykiáltásai elevened-
nek meg, aminek kifejezésére nagyszerû nyelv a siketnémák kézje-
lelése. A Milanban még fájdalmasabban jelenik meg a kommuni-
kációs zavar, mert nem tudjuk biztosan eldönteni, hogy a vad
gyorsasággal kerengô, kiszolgáltatottnak látszó Milan (megfor-
málója Újvári Milán) önmaga megkettôzôdött énjével áll-e disz-
harmonikus dialógusban, vagy egy általa teremtett, elképzelt társ-
sal, esetleg egy már halott, emlékeiben élô testvérrel, vagy – mint
fetisiszta – egy embernek látszó tárggyal. A harmónia, az egymás
megértésének hiánya ordító. 

A plakáton a név külön van írva (MIL AN). Ez több alternatívát
nyújt az értelmezéshez. A két szó összetartozik, mégis külön áll.
Jelentés csak összevonásukból alakul ki, ahogyan a darabbéli Mi-
lan sem létezne testvére (társa?) nélkül, hiszen a báb nem más,
mint önmaga egy elválaszthatatlan része. A társ sem létezne Milan
teremtô képzelete nélkül. Éppen ezért különös, hogy az elôadás
végére a történet irányt vált, és a báb társ egy titokzatos, a háttér
sötétjébe veszô, fekete ruhás, fekete arcú, gólyalábas – talán nem
is e világi – alak (Stéphane Vaunthront) segítségével (marionett-
technikával) önálló életre kel. Milan pedig végleg magára marad,
és örökké tartó repdesésre kárhoztatja önmagát.

Frenák e mûvében nem az említett jelbeszédet használja, ha-
nem felcseréli jól dekódolható, hétköznapi gesztusokra (a báb po-
fozása, fülbe súgás, szégyen miatti önostorozás, önpofozás stb.).
Paradoxon, hogy bár ezek a jelek a nézô számára könnyen értel-
mezhetôek (érthetôbbek, mint a kézjelek), mégis mintha üres tér-
ben léteznének; a címszereplô szánalmas, vergôdô magányát tük-
rözik egy elidegenített környezetben, melynek szépségei csak
Milan fantáziájában születnek meg. 

Az elôadásba Frenák két, általa eddig még nem használt eszközt
von be. Az egyik az említett életnagyságú, embernek látszó báb, a
másik az egyre világosodó térben, különbözô magasságokban le-
begô nagyméretû léggömbök látványa. Ezek mind fehérek, csak
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