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Nemegyszer leírtam már, hogy Bozsik az utóbbi év-
tizedben két tendenciát visz tartósan, olykor zseniális,
máskor bukdácsoló darabok során át: az elsô egy hatá-
rozottan posztmodern, a tánctörténet jelentôs darabja-
inak vagy alakjainak megidézésével való interpretációs
játék, míg a második önboncoló, pszichologizáló, tes-
tet és lelket táncba hívó szeánszok sora. A fenti dicho-
tómia persze hamisan leegyszerûsít, s ezt mi sem mu-
tatja jobban, mint hogy a Playground – vagyis Játszótér
– címû új darabjában keveri e két, eddig többé-kevés-
bé különálló irányvonalat. Yonderboy divatos, ugyan-
akkor különleges hangzásvilága mintegy állandó part-
nere ebben a játékban: a zenei háttérben is keveredik
a hagyomány és a vízió.

A Playground alapgondolata szerint két tánctörténeti
érdekességet ötvöz: az elsô Vaszlav Nizsinszkij Játékok
(Jeux) címû koreográfiája 1913-ból, amely bízvást ne-
vezhetô a tánchérosz egyik legelfeledettebb darabjá-
nak. Az eredeti szüzsé szerint három fiatal teniszezô,
egy fiú és két lány (szexuális) évôdésérôl van szó –
Nizsinszkij az elsô, aki a sportot táncszínpadi kellék-
ként használta. A második Kenneth McMillan angol
koreográfus címadó, Playground címû 1979-es mun-
kája, mely mintha a Száll a kakukk fészkére környezetét
adaptálta volna táncra, vagyis a színpad egy dróttal kö-
rülvett terület, melyben a táncosok egy elme gyógy in -
tézet lakóit alakították. McMillan koreográfiáit máig
játsszák (például a Bayerische Staatsoperben most is
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adják az 1965-ös Mahler-adaptációját). Két furcsa tör-
téneti mintát választott tehát Bozsik, melyek önma-
gukban is a vágyakról, a társadalom álságosságáról
vagy éppen érzéketlenségérôl szólnak.

A monumentális Varázsfuvola után a koreográfus
kissé lejjebb adja, de hát nem lehet mindig a lét leg-
mélyebb bugyraiban kutakodni. A téma nem könnye-
debb, de a tálalás mintegy félúton van a revü és a szó-
rakoztató gegparádé között. Bozsik szeret bohóckodni,
és most aztán kiéli magát. A Katona József Színház
nagyszínpadán az elsô húsz percben nem is tér magá-
hoz a nézô, oly gyorsan, pattogva váltják egymást a ké-
pek. Feszes a tempó, és sziporkáznak a táncosok, a szí-
nészek, legfôképpen Bozsik Yvette. A prózai színészek
közül ezúttal Elek Ferenc a fôszereplô, aki – valljuk be
– ritka adományú nevettetô. A rendezô ezúttal is a már
megszokott többes identitással ruházza fel: Elek hol
rémült kövér kisgyerek, hol félelmetes maffiózó, oly-
kor beugró haver, aztán megcsalt férj, végül már csak
maga az üldögélô emlékezet.

Úgy tûnik – és a színlap is ezt állítja –, hogy a társu-
lat egy, egyszer már felhasznált, esztétikailag nem túl
tartalmas minôségû ötlethez nyúlt: a táncosok-színé-
szek gyerekkori frusztrációikra alapuló improvizáció-
kat hoztak létre, amelyeket aztán Bozsik a kanonikus
táncmûvek felhasználásával koherens egésszé formált.
Ezúttal azonban a mélabús pszichopatológiai vergôdés
helyett az egyetlen lehetséges túlélési móddal, a hu-
morral közelítik meg a helyzeteket. Az apró gegek töm-
kelegébôl mindenképpen ki kell emelni Elek hiphop
gengszterét vagy a bevált paneljeit mozgató Nagy Ervin
és Rezes Judit jelenetét, melyben elfelejtik gyermekük
nevét. Érdemes megemlíteni a nôi ruhás, kissé sietô-
sen legyintgetô Vati Tamást vagy Vislóczky Szabolcs
könnyedségét. Persze a poénok voltaképpen borzasztó
dolgokat lepleznek, a közönség nevetése könnyen né -
ma csendbe vagy éppen zokogásba fordulhatna, példá-
ul amikor egy kislány (az igyekvô Pálmai Anna) szok-
nyája alá nyúlkál egy kiöltözött, peckes úr (Nagy Ervin).
Ezt a feszültséget már nem vállalja be az alkotó (vagy ta-
lán a közönség), így az élet szörnyûségei súlytalanná
válnak, olykor egyáltalán nem is érezzük át, hogy volta-
képpen miféle retteneten nevetünk.

Már-már éppen sajnálni kezdem, hogy e mozgás -
színházban – talán a prózai színészekkel való olajozott
együttmûködés érdekében – nincs igazán nagy táncos
betét, amikor egyszer csak feltûnik Góbi Rita, aki már
a Varázsfuvolában is nagyot alakított Papagenaként
(amúgy pedig a Pécsi Balett táncosa). Góbi Rita meg-
jegyzendô jelenség, göndör hajával, fehér bôrével és
még inkább tánctudásával. Bozsik egy különös szólót
írt neki, mely újra megidézi az általa szinte minden
hasonló darabjában tematizált balerina-jelenséget. Ez
a balerina ugyan futkos és forog ide-oda, mint valami
megszállott, de aztán szétesik a mozgása, mintha meg -
törnének a végtagjai. Késôbb Samantha Kettle és Lisz -
tóczky Hajnalka is megmutatja a magáét, egy-egy part-
nerrel: parányi táncos közjátékaik üdítôek a szemnek.

Az elôadás a vége felé kezd lelassulni, de ez határo-
zottan jót tesz neki, mert poénok helyett súlyos élôképek
sorozatát kapjuk. Itt már tág tere nyílhatna az elem-
zésnek, hiszen hangsúlyosan politikai darabbá válik a
Playground: nemcsak az aktuális ultranemzeti jelenség

kifigurázásával. A szereplôk egy életfaszerû képzôd-
ményt formálva almákat lebegtetnek; ezeket Nagy Ervin
és a kissé kelletlen Rezes Judit leszüreteli, majd csár-
dást járnak. A paródia azzal teljesedik ki, hogy az alko -
tó a hatalmi viszonyokat állítja elôtérbe. A rajtunk ural-
kodó hatalom képekben nyilvánul meg, és testeket von
uralma alá. Az elôadás egyik utolsó képe egy torz kó-
rusmûre egyetlen kupacban tátogó testhalmaz – a
hátulról-mozgatottság eltalált metaforája. Ekkorra már
(házi)orvosi rendelôben vagyunk, kétoldalt a díszlet
legalábbis ezt sugallja. E betegségre azonban nincsen

igazi gyógymód, pláne ha maga az
orvos is ápolt.

A Playground nem igazán súlyos
mû, legalábbis a legutóbbi Va -

rázsfuvola rendkívüli erejéhez képest. Az immár vaskos
életmûben egyfajta szintézisként jellemezném, mely-
ben a történeti reflexiót áthatja a lélektani szempont.
Vagyis a tánctörténeti interpretáció már nem posztmo-
dern játék vagy kortárs idézet, hanem egy énre irányu-
ló belsô küzdelem szolgálatában áll. Az alkotás széttar-
tó, túlságosan sokat akar elmondani. Ezért nem akad
világos fókuszpont a kilencvenperces elôadás során,
ami  ugyanannyira lehet elôny, mint hátrány. Min -
denesetre a szörnyûségeket, sebeket és emlékeket, me-
lyeket mindannyian magunkkal hordozunk, csak így, rö-
högve lehet megosztani. Ha máshogy már nem megy. 

PLAYGROUND (Bozsik Yvette Társulat,
Katona József Színház)

Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Berzsenyi Krisztina.
Dra maturg: Török Tamara. Zene: Yonderboi. Ren -
dezô-koreográfus: Bozsik Yvette.
Szereplôk: Barnák László, Elek Ferenc, Fülöp Tímea,
Góbi Rita/Hasznos Dóra, Gombai Szabolcs, Hajduk
Károly, Keresztes Tamás, Lisztóczky Hajnalka, Nagy
Ervin, Pálmai Anna, Rezes Judit, Samantha Kettle,
Vati Tamás, Vislóczky Szabolcs.

Vati Tamás,
Pálmai Anna és
Gombai Szabolcs
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