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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.
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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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egyetlen piros imbolyog – gyakorlatilag funkciótlanul – a háttér-
ben. Nem kap kiemelt hangsúlyt, de elgondolkodtató a jelenléte.
Talán a másság vagy a magány, az elhagyatottság szimbóluma.
A léggömbök zsinegei (inkább vastag kötelek) a földig érnek: erdôt,
labirintust, bolyongásra alkalmas teret teremtenek a játszó köré.
Ide érkezik – hátán cipelt „nagy terhével” – Milan. Sajnos a szó-
rólap leírása túlságosan konkretizál: az élettelen társat bábu képé-
ben testet öltött ikerpárnak nevezi. Milan zaklatottan kerülgeti a
köteleket, és kissé prózaivá válik a jelenet, amikor egyik-másikhoz
véletlenül hozzáér. A nehezék ilyenkor magasba lendül, és a kötél
nagy interferenciával berezeg. Amikor ez többször megtörténik, már
nem is tûnik véletlennek, sôt az élettelen anyag váratlan, erôteljes
megmozdulása feszültebbé teszi az útkeresés feldúlt állapotának
pillanatait. Frenák a rendelkezésére álló (színház)teret letisztult
vizualitással, könnyedén betölti, ezáltal a nézô hamar bele tud he-
lyezkedni a darab illúzióvilágába. A Milan színpadán félelmet
keltô megvilágításban ipari méretû ventilátor forog, lapátjainak
árnya a nézôk feje fölött a falra vetül. A hátsó díszletfalon, ajtónyí-
láson át a tenger látszik, kijárat egy másik, talán gondtalanabb vi-
lágba, a megszépült múltba vagy a szebb jövôbe. Milan rendszere-
sen ide tér vissza, itt talál ideiglenes megnyugvást. Felkavaró látvány,
amikor nekirohan „a tengernek”, és falba ütközve visszahull.
Ekkor igazán átélhetô a fájdalma, helyzetének kilátástalansága. 

A középkori vásári színjátszás, a misztériumdrámák összetett
szcenikájához hasonlóan Frenák nemcsak horizontálisan, hanem
vertikálisan is használja a teret. A középkori hagyományokhoz ha-
sonlóan a fent és lent markáns elkülönülése transzcendentalitásra
utal. Szép, amikor léggömbök lassan, egyszerre megemelkednek,
és hangsúlyossá teszik az elôadás tetôpontját, a hintajelenetet.

A Milan szólóelôadás, de nem a szó hagyományos értelmében: a
címszereplô mellett ugyanis több „résztvevôje” is van. A fiatal Új-
vári Milán technikailag precíz, pontos és kiegyensúlyozott. A báb
vele egyenrangú szereplôvé válik, ezért nem is szóló-, hanem in-
kább kétszereplôs elôadást látunk. Egyes jelenetekben tökéletes az
illúzió: valóban két szereplôt érzékelek a színpadon. A birkózási
jelenet egyes pillanataiban mintha a báb gyûrné le Milant, és a
hintában zajló élethalálharcban is egyenrangúak a küzdôfelek.
Akkor lenne egységes az elôadás, ha ez az illúzió végig megma-
radna, és nem csupán villanásnyi pillanatokban születnék meg. 
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