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Ismét antik témát dolgozott fel BOZSIK YVETTE. Az Antigoné után újból olyan történet táncszínházi változatát
készítette el, amelyet leginkább Szophoklész drámájából ismerünk. A BOZSIK YVETTE TÁRSULAT bemutatójának érdekessége, hogy a címszerepet maga a társulatvezetô koreográfus alakítja. VAZSÓ VERA írása.

„Ha már úr vagy e földön”
„Mit ültök így körém e lépcsô fokain”?1 – szólítja meg Oidipusz a
thébaiakat a Szophoklész-darab kezdetén. Bozsik Yvette táncszínházi változata is ezzel a képpel indul: a magasból aláhulló fénypászma csak egy lépcsôt tesz láthatóvá, amelynek tetején Oidipusz (Bozsik Yvette) ül, a lépcsôfokokon pedig fekete ruhás alakok kuporognak. A király mintha magába mélyedô gondjaiból eszmélne, hirtelen a fejéhez kap. Ennek a mozdulatnak a hatására (zaklatott dobütések kíséretében) sorra lezuhannak a lépcsôrôl a fekete ruhás alakok, és a kitáguló fénykörben megmerevedve fekszenek a földön.
Feszült, mélyrôl jövô, sejtelmes zene szólal meg akkor, amikor
Oidipusz lassan megmozdul, megemelkedik, néhány lépcsôfokon
lejjebb mászik, majd az egyiknél kiegyenesedik. Ekkor ismét zaklatott dobütések szólalnak meg, felpattannak a fekete ruhás alakok,
és furcsa, csavart pózokba merevednek. Így áll egymással szemközt a két fél: zsebre dugott kézzel, kissé kihívóan, mégis szomorúan a király és vele szemben az elgyötört nép.
A király – aki inkább tûnik mai politikusnak, mint antik uralkodónak – lassú, oldalazó mozdulatokkal lépdelni kezd a lépcsôfokokon, mire megmozdul a nép is, és hullámzó, vonagló mozdulatokkal – mint könyörgô, a hatalom birtokosát kérlelô tömeg – a lépcsôfokokra telepednek. Egyikük fel is emelkedik, az uralkodó felé
emeli a fejét, aki oda is hajol hozzá (közben két keze továbbra is a
zsebében), és kegyesen meghallgatja az esdeklô kérését.
Ekkor gördül be a fényre egy furcsa szerkezet. Mintha egy
mozgó kôtáblát látnánk, amely emlékoszlopokra, sírokra emlékeztet. A kôtábla tetején azonban egy ovális lyuk van, amelybôl
egy fej tekint ki. Majd kinyúlnak a kôtábla mögül az alak karjai is,
és szertartásos mozdulatokkal kommunikálni kezd az uralkodóval. Oidipusz odalép a kôtábla-alakhoz, hogy meghallgassa, mit
akar mondani neki. „Mindnyájan im hozzád fordulva kérlelünk, /
találj valami segítséget” – mondja Szophoklésznél a Pap. És itt is
ilyesmirôl lehet szó, hisz az uralkodó a szavak hatására végigtekint a földön tekergô népen.

A Pap (Frigy Ádám) mozdulatára Oidipusz is az egyik oldalt álló kôtáblához lép. Ennek más a formája, de ugyanaz a funkciója.
Amikor mögé áll, Oidipusznak nemcsak az arca látszódik ki mögüle, hanem a válla, feje is, a kezei is ugyanúgy kinyúlnak, amint méltóságteljesen a Pap mellé gördül.
„A város, amint magad is látod, nagyon / megingott, és nem tudja
fölemelni már / fejét a véres zavarok poklaiból” – mondja a Szophoklészdarabban a Pap, és a táncszínházi változatban is hasonlót jelenthet az a
gesztusa, ahogy az önmagából kifordult világra utalva nézôpontot vált:
a kôtábla oldalán tekint ki Oidipusz és a Pap is, mintha minden félrebillent volna, a háttérben pedig ernyedten omlanak a földre a nép tagjai.
Ekkor határozott mozdulatot tesz a Pap, amely figyelmeztetésnek hat.
Ezt így fogalmazza meg a Szophoklész-darabban a Pap: „Ha már úr vagy
e földön, ami vagy ma: szebb / embereken, mint pusztaságon, lenni úr!”

Élet és halál határmezsgyéjén
De amikor Oidipusz a nép közé lép, olyan sötét ruhás alakok fogják
közre, akiknek arca áttetszô fekete kendôvel van beburkolva. Így
válik vizuális jelzéssé a táncszínházi változatban a várost dúló veszedelem, amirôl a Szophoklész-szöveg így beszél: „így veszik /
ezerenként városunk. / Így hever / a földön szerteszét / a ragályszagu hulla siratlan. / Hitvesek, ôszbe borult bus anyák nyögik / oltár
körül itt is, amott is a szörnyü / borzalmakat, / könyörögve keserves imákkal.” A tekergôdzô, hullámzó alakok nyilván ezt a könyörgést közvetítik, közöttük jobbra-balra billeg Oidipusz, majd védekezésül, az egyensúlyát keresve a két tenyerét is maga elé tartja,
védekezôn mozgatja. De ôt magát is elragadja az a vészterhes extázis, amely a körülötte mozgó alakokból árad.
Úgy képes kilépni ebbôl a helyzetbôl, hogy lehúzza az egyik
alak fejérôl a sötét kendôt. Kreón (Gombai Szabolcs) áll elôtte. „Itt
rögtön kívánsz hallani a nép elôtt? / Vagy bemenjünk a palotába?”
– kérdezi Szophoklésznél a delphoi-i jósdából visszatérô Kreón a
királyt. Az eredeti darabban a többiek elôtt hallgatja meg Apollón
üzenetét Oidipusz. A táncszínházi változatban elvonulnak ketten,

1 Szophoklész Oidipusz király címû darabjából idézett részleteket Babits Mihály fordításában közöljük.
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útjuk során engedelmesen félrehajolnak elôlük a többiek. Majd az
oldalt álló kôtáblák mögé lép az uralkodó és a sógora is. Nemcsak
antik sztélékre emlékeztetnek ezek a guruló szerkezetek, hanem
politikusi pulpitusokra, illetve mikrofonállványokra is. Így nyit átjárót az elôadás az antik és a mai kor között, világos jelzéssel érzékeltetve a különbséget. A Szophoklész-darab uralkodó családja a nép
közé vegyül, a színük elôtt zajlik a teljes életük. A táncszínházi változatban elkülönül a hivatalosság, a politikusi lét a köznapiságtól.
Ennek világos jelzései a guruló kôtáblák, amelyekhez mindig egyfajta hivatalos póz, uralkodói habitus is kapcsolódik.
A Kreón által hozott üzenet szerint csak akkor menekül meg a
város, ha megbüntetik az elôzô király, Laiosz gyilkosait. Erre a „kívánságra” tettre kész elszántsággal válaszol Oidipusz: „De én kutatni fogom ôket újra most!” És ezzel van összhangban a táncszínházi változatban a kórus mozgása is: sodró, ritmikus zenére, nagyon egyszerû, mégis nagyon hatásos mozgásokat végeznek. Igazi dinamikus táncot látunk. Az egy tömbbe állt alakoknak elôbb
csak a karja mozog jobbra-balra, miközben emelkedik, süllyed a
testük. Majd megfeszülnek, elôrehajlanak. Aztán ismét csak a karok dolgoznak különbözô ritmusra, majd a mozgásenergia ismét
átterjed az egész testre, a lépések különféle hajlásokkal kombinálódnak. A kezdetben egyszerû mozgássorok egyre bonyolódnak,
még inkább összetettekké válnak. De a ritmus ugyanaz marad
benne: a megfeszülés majd a nekilendülés váltakozása lefojtott
tettrekészséget sugall.
Miközben a háttérben a kórus táncát látjuk, az elôtérben Oidipusz különféle alakokkal találkozik, akikkel hol együtt mozog,
hol küzdelmekbe bonyolódik velük. Eközben mintegy véletlenül
felidézôdik benne az az esemény, amely után öntudatlanul is kutat,
de még nem tudja, hogy erre kell magában ráismernie: amikor
harcba keveredett Laiosszal (Vida Gábor), és végül elmetszette a
torkát. Hisz a gyilkos – most a nézôk is láthatják –, aki után a nyomozás folyik, valójában Oidipusz maga.
A földre hulló Laiosz mögött, mellett mozogni kezdenek a kórus földön ülô sötét ruhás tagjai. Az elôre nyúló kezek, az utánuk hajló testek fájdalmat érzékeltetnek. Mintha megannyi Kharon evezô
mozdulatait látnánk. És amikor Oidipusz közéjük lép, oldalra dôlnek,
összegörnyednek, majd ismét felülnek, aztán néhány elôre lendülô
mozdulat után ismét elernyednek. Egyre inkább az a benyomásunk,
hogy a király a halottak földjén jár. Aztán ismét lefejti a fekete kendôt az egyik alak fejérôl. Ahogy az elôbb Kreón, most Iokaszté (Samantha Kettle) válik ki így a sötét tömegbôl. Aztán ô is a kôtáblák
mögé lép. Mintha ô is csak egy halotti emlékmûvön keresztül kelhetne életre. Ezek a jelzések arra is utalnak, hogy Bozsik Yvette koreográfusi értelmezésében Oidipusz története talán nem is evilágon,
hanem a köztes létben zajlik, élet és halál határmezsgyéjén.
Mintha a halottak birodalmában idézôdne fel mindaz, ami Oidipusszal történt. Mintha itt élné, játszaná újra tévesztéseinek és
bukásának történetét. Talán ezért burkolja a táncszínházi elôadás
elején Oidipuszt kivéve minden szereplô arcát sötét kendô. És talán nem is a városbeli palota lépcsôjét látjuk az elsô képben, ha-

nem az alvilág lejáratát. A magasból aláhulló fény is arra utalhat,
hogy Oidipusz most érkezett meg az alvilágba. „A te lelked az éjszakából él” – mondja a Szophoklész-darabban Oidipusz a vak Teiresziásznak. Bozsik Yvette elôadásának világát ez az örök éjszakát
idézô sötétség határozza meg.

Az idô tükörképei
A köztes lét mint helyszín lehet a magyarázata annak is, hogy a
táncszínházi változatban összesûrûsödik az idô: a különféle valaha
volt múlt idôk egyetlen állandóan jelen lévô idôvé változnak. Ez
tükrözôdik Oidipusz és Iokaszté táncában is, amelyben az asszony
szinte egyazon gesztussal nyugtatja a férjét és ringatja a gyerme-
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Az elôtérben Bozsik Yvette, Feledi János

két. Azonnal láthatóvá válik a titok, amelyre a Szophoklész-darabban csak fokozatosan derül fény: hogy Iokaszté egyszerre anyja és
felesége is Oidipusznak. És közben mindkettôjükben – táncuk közös mozdulatai erre utalnak – ugyanaz a nyugtalan vágyakozás és
fájdalmas keserûség kísért. (Például a szinkron végzett kézmozdulataik nem a madár szárnyalását, hanem aláhullását jelzik.)
A váratlanul megnyíló idô különös tükörképet vetít Oidipusz
elé. Miközben magát próbálja nézni a színpad közepét betöltô tükörben, Iokasztét és Laioszt látja benne, ahol a férfi ugyanazt a
mozdulatot folytatja, amelyet az imént ô kezdett el. Majd Laiosz és
Iokaszté tükör mögött elkezdett keringôje a tükör elôtt úgy folytatódik, hogy Oidipusz lép a férfi helyére. Sajátos körtánccá – különös haláltánccá – fonódik így a nemzedékek váltott keringôje. (Az
elôadás egyik legszebb része ez, amelyet Philippe Heritier megejtô, melankolikus keringôje kísér.) Egyetlen képben válik láthatóvá
Oidipusz számára önmaga teljes tükörképe: a családja, minden
bûn és gyötrelem forrása. Ezért tör rá Oidipuszra a nyugtalanság,
amikor Iokaszté hívására maga is belép a tükör mögé.
Ezután éles váltás következik az elôadásban: kivilágosodik a
mindeddig sötét színpad. Mintha a léten túli emlékezésbôl visszalépnénk a való világba. Az eddigi fekete ruhás alakok helyére most
egy fehér szövetekbe és világos szôrmébe öltözött alak vonul be a
színpadra. Teiresziászt (Vati Tamás) is egy guruló kôtábla mögött
pillantjuk meg. Oidipuszt ekkor még a tükör által teljessé tett tudás elôtti fázisban, a mindennapi „vakság” állapotában látjuk. Erre
utal sötét napszemüvege, de még inkább az, hogy azonnal kigúnyolja a vak jóst. („Füled és elméd éppolyan vak, mint szemed” –
mondja például a Szophoklész-darabban a király.) Az elôadás remegô, szûkölve hadonászó Teiresziászát még csúnyábban leckéz-
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teti Oidipusz: meg is rugdossa, fájdalmat okozva a kezére hág. A
jós elmenekülne, de nyakon csípi ôt a király, majd vállveregetéssel
nyugtatgatva az elôtérbe vezeti, hogy ott beletaszítsa egy mélyedésbe. És amikor kimászik onnan, egy újabb menekülési kísérlet
után a gödör pereméhez ülteti, és mellé telepszik a király is. A jós
heves, groteszk mozdulatai mintegy önkéntelenül nevetségessé
teszik azokat az igazságokat, amelyek kiszaladnak a száján (és amit
az elôadás jelzése szerint legszívesebben ki sem mondana). Oidipusz elképedve nézi, majd újabb bosszúként a jós kalimpáló kezére húzza a cipôit, aki így különös kentaurrá változik, és csak négykézlábra ereszkedve képes tovább mászni.
A Szophoklész-darabban a jóssal való találkozás az elsô alkalom arra, hogy Oidipusz szembenézzen valódi kilétével. Talán erre
utal a táncszínházi változatban az, hogy a háttérben a kórus tagjai
állnak, a kezükben ember nagyságú tükörfelületeket tartanak. Formájuk a kôtáblákat idézi, de a funkciójuk teljesen más: a szembenézés, az önfeltárás lehetôségét teremtik meg. Ekkor Oidipuszhoz
egy alak lép közel, a kezében ô is tükörfelületet tart. És ahogy egymással szemben állnak, elkezdenek lassan körbeforogni. Hol Oidipusz alakját látjuk tükrözôdni, hol Kreón válik láthatóvá, aki a tükröt
tartja. Máskor meg egymásra kopírozódik a két alak. Mindez annak
a vizuális jelzéssé fordítása, ami a Teiresziász-jelenetben történik:
Oidipusznak a jós szavaiból magára (a saját vétkeire) kellene ráismernie, de ehelyett csak Kreónt látja mindebben, azt hiszi, hogy a
sógora ármánykodása miatt fogalmaz meg ellene vádakat a jós. És
miközben a táncszínházi változatban az elôtérben Oidipusz és Teiresziász egyenlôtlen küzdelme zajlik, a háttérben ide-oda mozognak a tükörfelületek. Úgy hatnak, mint az összezavarodott víztükör,
amely nem a valóságot, csak torzképeket adhat vissza.

A vak élet
De lehet, hogy mindez arra utal, hogy mégis csak összezavarodott az a kép Oidipuszban, amelyet eddig önmagáról látott.
Ugyanis ezután egy rövid szólója következik, amelyben a láb munkája leginkább a helyben járásra, -futásra emlékeztet. Elsôsorban
az juthat róla eszünkbe, amit a Kar mond a Szophoklész-darabban
a Teiresziász-jelenet után: „Most itt az idô, hogy az / fusson, sebesebben a / szélvész paripáknál”, „ki rég e / bünök-bünét / véres
ököllel / elkövetni merte”.
Oidipusz szólóját a kar tánca váltja fel, és miközben a zene
ugyanaz marad, a mozdulatok is hasonlóak. Elôbb Iokaszté vezetésével a nôi kar táncol, aztán három férfi energikus, de hasonlóképp
tétovaságot sugalló mozgását látjuk, majd ismét váltja egymást a
kettô. A mozgásokban is kifejezôdô, önmagába visszahajló dinamizmus azt a tanácstalanságot, ugyanakkor elszántságot érzékel-

Frigy Ádám, Fülöp Tímea, Krizsán Dániel

teti, amelyet a Szophoklész-darabban így fogalmaz meg a Kar:
„Rettenetet, / rettenetet / ráz föl a zord / látnoki szó. / Nem hiszem
és / nem tagadom: / mit tudok én, / mi az igaz? / A remény dob /
le-föl, és vak / a jelen, mint / a jövô.” A váltakozó kartánc végén Oidipusz nyugtatni próbálja Iokasztét. Majd mintha kívülrôl figyelné
azt a hármas küzdelmet, amely a Szophoklész-darabban a címszereplô, az általa árulással megvádolt Kreón és a két férfi (a férje és a
fivére) közt ôrlôdô Iokaszté között zajlik.
Ebbôl a képbôl Oidipusz kivezeti Iokasztét, és a háttérben látható emelvény fô helyére vezeti. Mintha ismét visszalépnénk az
idôben, vált a zene, változnak a színek is: a sötét, ezüstös képek helyett az erôs kék háttér elôtt világos színek válnak láthatóvá. A balkáni rezesbandák muzsikáját idézô zenére két férfi küzdelmét látjuk, amelyet Kreón mint egy ceremóniamester irányít. Majd mindenféle szôrmékbe öltözve maga is hivalkodó táncba kezd, amelyet tapsolva követnek a lelátókról a többiek, miközben néhányan
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leugrik a medencébe és tovaúszik. Ekkor érkezik Iokasztéhoz Oidipusz. És néhány neki szóló gesztus után magával hívja.
Ezek a frivol jelenetek talán arra is utalnak, hogy a táncszínházi
elôadás nem is Laiosz megölését tekint a fô bûnnek, hanem azt a
vak, öntelt, hivalkodó életet, amelyet a hatalmon lévô Oidipusz élt.

Kezdet és vég

Vida Gábor, Bozsik Yvette

maguk is bekapcsolódnak a táncba. Végül a királyi párt kivéve mindenki táncolni kezd. Úgy hat az egész, mintha egy városi ünnepséget látnánk. De ezt nem a méltóság, hanem a duhaj erô hatja át.
A nekiszabadult mulatságból hatalmas körtánc, majd lánctánc
alakul ki, amely az egyes alakok duhajkodásává szakad szét. Legvégül
a királyi pár is leereszkedik az emelvényrôl, és a csoport élére áll. A vidám vonulást a szomorú pár vezeti, így az egykori örömünnepben
felismerhetôvé válik a késôbbi pusztulás. Erre utal, hogy a menetet
oldalról egy mozgó kôtábla mögött haladva Teiresziász követi. A jós
végül Oidipusz és Iokaszté között halad el, ezzel egy pillanatra szét is
szakítja kettejüket. Talán az elmúlás, az élet, szerelem, hatalom elvesztésének lehetôségébe döbben ekkor Oidipusz bele. De ezután
Iokasztéval együtt mégis a frivol, vulgáris csoport élére állnak.
Ezt hasonlóan frivol jelenet követi, amely az uralkodó család
életébôl mutat meg egy képet. Ismét vált a fény, kék és vörös színek világítják meg a színpadot, amelynek mélyét lassan elborítja a
köd. Egy gôzfürdôt látunk, ahol az egyaránt napszemüveges Oidipusz és Kreón méregeti egymást kihívóan. Aztán végül együtt söröznek, miközben bikinis ledér lányok dongják körül ôket. A partra
a piros fürdôsapkás Iokaszté érkezik, egy hasonlóképp piros fürdôsapkát viselô alak kíséri, akinek átnyújtja az asszony a piros bôröndjébôl kiemelt könyvet. A férfi lapozgatja a nagy alakú kötetet, és
kézjelekkel meg is próbálja elmutogatni, amit lát benne. Aztán be-
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Aztán ismét vált a zene, változnak a fények, átalakul a helyszín is. A
fürdôjelenet pszichedelikus trance zenéjét zaklatottabb, fenyegetôbb elektronikus zene váltja fel. Megemelkedik az elôzô jelenetben lesüllyesztett színpad, és az imént még a medencében lubickoló három fürdôruhás alak teljes teste válik láthatóvá, mert közben eloszlik körülöttük a köd is. Táncukat ezüstös szürke fények világítják meg, miközben a háttérben egy hegyek körülzárta öböl
képe látható. A három különös alak mélyrôl jövô tánca úgy hat,
mintha a Macbeth rejtélyes jóslatokat közlô mocsárlényei elevenednének meg. Ha a tekerôdzô tánc felkeltette képzeteket nem
Shakespeare, hanem Szophoklész asszociációs köréhez kapcsoljuk, akkor talán három püthiára gondolhatunk, akiknek jóslatait
Oidipusz figyeli egy guruló kôtábla mögött.
De eszünkbe juthat a várost gyötrô szfinx is, hisz az általa feltett talányra itt felel meg Oidipusz: elôbb az összegörnyedô, remegô csecsemôt, majd a hetykén járó felnôttet imitálja, végül a botra támaszkodva botorkáló öregkort ábrázolja, így fogva egyetlen
mozdulatsorba a teljes emberi életutat. A válasz megszületett, így
el is tûnik a szfinx. Ekkor ölti fel Oidipusz diadalmas harci sisakját.
Majd a mozdulataival magához inti Iokasztét, aki szintén egy guruló kôtábla mögött érkezik. A két kôtábla mögött állva egymás kezét fogja Iokaszté és Oidipusz: a nász megszületett, a háttérben
egy teljes lombú fa válik láthatóvá, de fölötte fenyegetôen, vészterhesen vonulnak a felhôk.
Eközben bekúsznak, négykézláb bemásznak a színre a városlakók. Épp az a sötét ruha van rajtuk, amelyet az elsô jelenetekben
láttunk, csak épp az áttetszô fekete kendô nem takarja az arcukat.
Most nem gyász közben (vagy a halál után) látjuk ôket, hanem akkor, amikor a nászra készülnek. Felállnak, óvatosan elôre-hátra, oldalt lépnek. Miközben egy görög kolo némileg repetitívvé formált
zenéjét halljuk, szinte helyben mozognak a táncosok, nem tud nekiszabadulni az örömtánc.
Ismét vált a fény, eltûnik a háttérkép, kivilágosodik a színpad,
és Oidipusz uralmának kezdetérôl a végére vált az idô. A Hírnök (Feledi János) érkezik hatalmas kô koturnusban, kezében pici kôtábla.
A király pár uralkodói pózban fogadja ôt. És miközben szeretné
megnyugtatni a királyt, valódi származását leplezi le. A Pásztor (Krizsán Dániel) eleve az alázatosság helyzetébôl szólhat, hisz neki kôtáblája alján van a nyílás, amibôl kitekinthet. Egyetlen képbe sûrûsödik, amit mondani tud: ül elöl kétségbeesetten Oidipusz, mögöttük a kôtáblák mögött áll Iokaszté és Laiosz, hisz az ô gyermekük a
király. A Hírnök most visszaadja a kis kôtáblát, amely azt a csecsemôt jelképezi, akit annak idején ô kapott a Pásztortól, hogy mégse
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pusztuljon el a halálra szánt gyermek. „Szörnyüségre szült a sors” –
mondja a Szophoklész-darabban a Pásztor Oidipusznak. És a király
kénytelen egyetérteni vele: „Ott születtem, hol nem kellett; azt vettem el, / kit nem lehet; s megöltem, akit nem szabad!”
Ez a szembenézés elkerülhetetlen pillanata – nemcsak Oidipusz számára. Hanem például Iokaszténak is, aki piros köpenyben
táncol heves, zaklatott szólót, amelyben az egyik fô eszköz egy
hajlékony tükörfelület, amelyet remegve emel többször is az arca
elé, hogy elborzadjon attól, amit meglát benne. Mindehhez a Kar
tagjai formálnak tükörhátteret.
„Kinek lehet itt nagyobb / boldogsága a földön, mint / amit
adhat a látszat, mely / látszik, s látszva enyészik?” – mondja a darabban a Kar. És talán ezt suttogják azok az arcok, amelyek láthatóak, mielôtt bekövetkezne a katasztrófa. Mert a középen kivilágosodó fénykörben azt látjuk, hogy Oidipusz letép a magasból egy hatalmas vörös drapériát, s így láthatóvá válik Iokaszté, aki önmagára rótt ítéletként felakasztotta magát. És amikor Oidipusz felemeli
a fejét, az is láthatóvá válik, hogy ô pedig megvakította magát.
Az elôadásban valóban vak vezet világtalant: Teiresziász vezeti el a számûzetésbe Oidipuszt. A záróképben a király két fehér ruhás leánygyermekét, Antigonét és Iszménét látjuk. Kézenfogva állnak a rájuk ereszkedô sötétben. Vajon milyen világ vár így rájuk
apátlanul-anyátlanul?
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