
KÖR1VÉLYES GÉZA

Táncszínház, rítus, táncművészet

I

Közel egy évtizede nálunk is mind gyakrabban találkozhatunk a táncszínház fogalmával,
méghozzá eléggé változatos összefüggésekben. A szó hol múfujt jelöl, hol valamilyen
társulat nevében fordul elő, szinte függetlenül attól, hogy az adott produkció, illetőleg

művészcsoportmilyen táncos mozdulatnyelven fogalmaz. Úgytetszik, egyetlen dolog van,
ami ezeket a műveket, illetőleg együtteseket összekötheti. Ez pedig a szándék, hogy a
táncszínház szóval az adott művet vagy társulatot más balett-, modern tánc- vagy
néptáncművészeti produktumok jellegétől, illetve ínterpretálöí arculatától különböztes
se meg, s egyben valami újra, időszerüre utaljon.

Nem memék most vállalkozni arra, hogy napjaink sokvariánsban létezőtáncszínháznak
mondott törekvését, annak főbb típusait akár csak vázlatosan is bemutassam. Terjedelmi
okokból, tudatosan mellözöm az ehhez közelítő,hasonlítható XX. századi előzményeket
is. Ehelyett pusztán arra törekszem, hogy az úttörőnek számító, mérceként emlegetett, s a
balettszínpadon sZületett Béjart-féle verzióról adjak számot. Arról, amelyet - jellemző

mödon - alkotója nem nevez táncszínháznak, társulatát pedig A XX század balettje
néven ismeri a világ. Erről a képzódményről viszont, szeríntem, úgy érdemes beszélni,
hogy arculatát egybevetjük a jelenkor táncmúvészetének alapvető jellegzetességeivel.

Kezdjük mindjárt az utóbbiakkal. A modem - és persze a tradicionális - balett és a
modem tánc, amit korábban nálunk mozdulat- vagymozgásművészetnek, szabad- vagy
kifejező táncnak neveztek, mindig komplex jellegű. Hiszen a tánc zenével és szcenikával,
tehát alkalmazott képzőművészettel( díszlet, jelmez, világítás stb.) együtt jelenik meg a
színpadon, s bánnelyfajtáját - jogosan - táncszínháznak is mondhatjuk. Ha a tánernűnek
cselekménye, sztorija van, az ábrázolás a drámai szfuházéhoz közelit. Ha nincsen, akkor is
egyfajta sZÚljáték, zenés szfuház marad, de ábrázolásmódja a zeneművészetével rokon. A
táncos formálásmód egyébként mindkét említett műfajban költői, szimbolikus és
elvonatkoztatott jellegű, már történelmileg kialakult és változó, domináló nyelvezete 
az akadémikus balett vagy a modem tánc - révén is erőteljesen stilizált. Kifejezésre és
ábrázolásra éppen így alkalmas, mivel a koreográfia a rendszerbe foglalt vagy épp kreált
mozdulatnyelvi elemekkel, a dinamikai, ritmikai és tempódi1lerenciáIással, a kisebb
nagyobb táncfolyamatok összekapcsolásával vagy megütköztetésével stb. a belső és a
külső világ, a személyi és a társadalmi valóság jelenségeínek, összefüggéseinek általában
folyamarszerü művészi képét tudja megteremteni.

Hosszú út vezetett odáig, amíg például a legnagyobb tradíciójú európai művészitánc, a
balett, önálló művésziágazattá fejlődött, s ez az út - akárcsak a többi autonóm művészet

útja - a legszélesebb, a még csak potenciális közönség szempontjából részben
kedvezőtlenjelenségekkel járt együtt. A nagyvilág XX. századi táncművészetébenvezető
szerepet játszó balett és az említett modem tánc szuverén fejlődésével egyidejűleg

ugyanis megnőtt a távolság a művészi tánc közvetettsége, illetve a hétköznapi mozgásvilág,
a társasági és néptáncok közvetlensége, közérthetősége között, Az összes művészi

táncágazat hivatásos művelőitől magas fokú szakmai, mesterségbeli felkészültséget
igényel. Értő befogadóitól pedig bizonyos mértékű művészi járatosságot, szakmai
ismeretekre és tapasztalatokra építő viszonyítási készséget vár el. A valódi, mélyebb
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műélvezés tehát itt is előfeltételek birtokában lehetséges igazán, éppen ezért a publikum
kvázi menet közben, a táncművészet igen változatos produktumaival való ismételt
találkoZás útján válik fokozatosan tánckedvelő, táncértő közönséggé,

Ez a hasonlö jellegű fejlódésfolyamat színte észrevétlenül vezeti át mind a művészi

ágakat, mind azok közönségét egy részben önállósuló, s a többi tudatformától (tudomány,
vallás, folklórhagyomány stb.) elkülönülő,öntörvenyűesztétikaiszférába. Ennek nyomán
nem áthatolhatatlan, de szélesedő elválasztó sáv keletkezik a hozzáértők és a hozzá nem
értök között, Ezzel magyarázható, hogy míközben a művészi tánc korunkban soha nem
látott népszerűségretett szert, művelőinekés élvezőinek száma példátlanul megnőtt 
relatíve megnövekedett a kívülrekedtek számais. Azoké, akik nem tudják vagymég nem
tudják, ezért nem is óhajtják megismerni, élvezni a jelenkor és az élő tradíció
táncművészetiproduktumait, hanem ehelyett más, különbözö jellegű, de általában erős

hatású, látható és hangzó szórakozásformák felé fordulnak. A fiatalok effektív tánckedve
eközben korántsem csökkent. Esetenként új művészi, illetve bemutató karakterű

táncformák vagy inkább táncos látványosságok is keletkeztek és váltak közkedveltté.
Elegendő például a század közepetől kibontakozó néptáncművészetre és amatőr

néptáncmozgalomra hivatkozni, amely a szocialista országok és a harmadik világ szülötte.
(A folklór, s ezen belül a globális néptánc befogadása egyébként közhasználatú,
tradicionális jellege miatt nem igényel különleges szakértelmet.) És valóban, ide
kapcsolódik egyes igen népszerű sportágak - művészi torna, múkorcsolya - a balettel,
illetve a modem tánccal való szövetkezése is, amelyek közönsége ily módon akaratlanul
közelebb sodródik az autonóm táncművészethez.

Mindez együtt a modem művészet, tehát az esztétikum és az esztétikus látványosság
szférájához tartozik. Ami egyben azt is jelenti, hogy hiányzik belőlük a közösségí eredetű,a
tradicionális rítusjelleg, a kultikus funkció. Az a jelleg és funkció, amelynek aktuális
társadalmi hiányát és szükségességét a két világháború között a legendássá vált francia
színháZi rendező-teoretikus, Antonin Artaudfogalmazta meg legplasztikusabban. Ugyan
ezt vallotta, hirdeti a balettból körülbelül egynegyed százada kinövesztett táncszínháZ
atyja, az ugyancsak francia Maurice Béjart, aki' alkotóművészi munkássága jelentős

részével egy időre szinte eresztékeiben lazította fel századunk második felének színpadi
táncművészetét, s egyben magára vonta más művészeti ágak, különösen a színháZművé

szet képviselőinekérdeklődésétis.

II

Most már az elmondottak ismeretében, próbáljuk meg bemutatni e táncszínházi
vállalkoZás lényegét, s hívjuk ehhez segítségül magát a világhírű, s átvett balettjei nyomán
nálunk is közismert mestert. Párizsban, 1979-ben megjelent, Életem: a Tánc című
könyvének ötödik fejezetében Maurice Béjart a következőket írja, immár táncszínháZi
produkciói nagyobbik hányadának színrevitele után: "A táncból valakik... kiegészítő,

díszítő művészetet,szórakoztatást csináltak Természetesen a Nyugat táncának helyzeté
re utalok ... A táncot azért vettem komolyan, mert azt hiszem, hogy a tánc vallási eredetű
jelenség. Sazonkívül társadalmi jelenség is. De a tánc mindenekelótt vallásos tény. Amíg
a táncot 1Ítusnak tekintjük, szent, s ugyanakkor emberi szertartásnak, be fogja tölteni
hivatását. Ha szórakoztatássá változtatják, akkor a tánc megszúnt ..." Később így folytatja:
"Mikor Gyagilev a század elején megjelent az Orosz Balettel, forradalmat csinált. De
csupán esztétikai forradalmat. Márpedig a táncnak etikai forradalomra volt szüksége."

De vajon Béjart szerint mi az esztétikai és az etikai forradalom közti különbség a
táncművészetben, és szerinte mi a megoldás útja? Ezt írja: "Újra fel kellett fedezni a
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legegyetemesebb táncot, azt a táncot, amelynem szakadt el a vallásos eredettől.vagyis újra
fel kellett fedezni az egész világ összes táncát. .. Életre kelteni az univerzális koreográ
fiai hagyományt. A táncnak ez a reneszánsza, ez a kibontakozás akkor ment végbe,
amikor Európa végre rászanta magát arra, hogy tiszteletet tanúsítson más földrészek
művészeteés nyelvei iránt . .. Mintegy húsz éve eljött az a rendkívüli érdeklődésihullám,
amely a messzi országokból érkező tánccsoportokat fogadja, legyen szö akár orosz
népművészekről,akár a hindu kathakaliról. A nyugati közönség öntudatlanul is átérezte,
milyen nagy sZüksége van olyan táncra, amelyből nem veszett ki a lényeg. A fiatalok, ha
összejönnek, a rock- vagypopzenén keresztül, a diszkó keretében valójában új rítusokat
keresnek Minden korszaknak meg kell teremtenie a maga rítusait ... A tánc megújulása
ezek után már nem esztétikai probléma. Az, ami itt kockán forog, társadalmi kérdés,
spirituális magatartás." Végül: "... a tánc a xx: század művészete.Ott volt a sport, ott
volt a mozi, volt test, és volt lélek: a tánc sportteljesítményt ígért - de a fizikai
teljesítményhez érzelmi töltetet is kapcsolt. És ezenkívül látványt, képeket. Az emberek
nek látványra van sZükségük, érzelmekre, líraiságra. A tánc lehetövé teszi, hogy
dinamikai és érzelmi gyönyörűségetvegyítsünk az esztétikai élvezethez." (Mindenütt az
én kiemelésem. - K G.)

És most lássuk a koreográfiai gyakorlatot. Béjart munkásságában a balettesebb
táncművek,de különösen a nagyszabású táncszertartások ( ezek Magyarországon ismeret
lenek) világosan mutatják: Ő a jelenkor emberi, társadalmi problémáinak etikai jellegű

megoldásához a hajdan volt rítusok színpadi, tehát professzionista újrateremtését,
korszerű művészi megalkotását tartja az igazi, a követendő útnak Tegyük hozzá:
színpadon vagy cirkuszi arénaban. gondozott kertben vagy ókori romok előterében,

méghozzá a balett és a modern tánc, valamint a különféle népi és törzsi táncok, a távol
keleti vallásos klasszikus táncművészet elemeinek, formáinak és muzsikájának lelemé
nyes, gazdag, de gyakran csak benyomásokon alapuló felhasználásával. Eközben legsike
rültebb alkotásaiban a kívánt komplexitáson belül a koreográfiai megoldás a maga saját,
eredendően táncos minőségében eléri vagy legalábbis megközelíti az autonóm
táncművészet legjobb XX. századi mesterei produkcióinak színvonalát. A szöban forgó
béjart-i táncos rítusok egy részében ugyanakkor a koreográfiai komponens nívója, tehát a
mű táncossága, az elérhető vagy az általa is másutt elért művészi tánc szintjének alatta
marad. Béjart a hangsúlyt ilyenkor valamilyen más összetevő felé tolja el. Például szöveget
szólaltat meg, allegorikus, szimbolikus tárgyakat vagy jelmezeket iktat be stb. arra
hivatkozva, hogy így van ez az európai népművészetben,az afrikai törzsi szertartásoknál,
vagya hindu vallásos táncművészetben is.

Ez az álláspont igaz, és ha az összművészi eredmény meggyőző,minden rendben is van.
Mégsem alaptalan a táncművészet szempontjából az a felbukkanó vélemény, hogy ilyenkor a
koreográfus, úgymond: megkerüli a táncalkotói feladatot, és rendezői megoldást választ.
(Erre a kifogásra késöbb még visszatérünk.) - Egyébként Béjart hosszan idézett
gondolatának romantikus hevülete mindenképp megragadó, és felbukkanásának okai is
világosak. Igen, a társadalmi fejlődésvalamikor régen, pozitív előjellelbontotta fel azt az ősi

formát, amelyben a történelem kezdetén természetes egységet alkotott a tudomány és a
vallás,a művészet és a mesterségek, tulajdonképpen az élet fenntartásához elengedhetet
len, primer tudat- és cselekvésformák. E cél érdekében volt ebben a komplexumban
szervesen egybeforrva a szövegés a játék, az ének és a tánc, a festészet és a plasztika is, tehát
az idővel önálló művészi ágakká elkülönült kifejező és ábrázoló eszközök

A bekövetkezett differenciálódás egyszerre előfeltétele és forrása volt az autonóm
művészifejlődésnek,amelynek során azután (valamennyire) minden önálló művészetiág
a saját eszközeivel valamiképp megoldotta az elszakadt, elkülönült ágak pótlását.
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Ezúton egy-egy autonóm rnűvészetnemcsak hogy önmagában meg tudta teremteni az
ábrázolás-kifejezés relatív teljességet, hanem a hiányból fakadó kényszer az ez irányú
fejlődés egyik fontos serkentőjévé is vált. Ugyanakkor igaz az is, hogy az ősi egység
megszűnése nem teljesen pótolható hiányként szinte állandóan ott lappangott a
művelődés fejlődési folyamatában. Nem is ok nélkül, hiszen ha csupán a kifejezőeszközök

felől közelírünk hozzá, például a művészi tánc minden ágazata (kivéve a klasszikus indiai
táncművészetet ) nélkülözi a beszélt nyelv fogalmi karakterét, dimenzióját és gazdagságát.

És itt említendő meg az a fontos történelmi tény, hogy egy-egy nagy társadalmi, vallási,
illetve művészeti fordulat, kezdeményezés mondhatni spontán magától értetődéssel

hozta és hozza ismét létre saját és sajátos céljai érdekében a kifejezőeszközök valamilyen
szintű, arányú együttesét. Gondoljunk például a vallási eredetű, mitologikus témájú antik
görög dráma és színjáték keletkezésére, az európai középkor keresztény misztériumjá
tékaira, a hatalmat, gazdagságot reprezentáló nyugat-európai udvari balett XV-XVI.
századi ősformáira, De széles értelemben ide sorolható az is, hogy a XVIII. század végi
Párizsban a tömegek aktív részvételével, a nagy forradalom évfordulóján eljátszották a
Bastille lerombolását. Pétervárott pedig, ugyancsak a nép közreműködésévelés számára
- persze komplex formában - 1918 öszén a Téli Palota előző évi ostromát.

Ezeknél a formáknál. nemegyszer épp a Béjart által említett szent és emberi
szertartásoknál viszont - s ez fontos mozzanat - még nem, vagycsak részben különült el
a művész és a közönség, illetve a professzionista művészet és a tömeges szörakozás.
Márpedig ez az elkülönülés ugyancsak serkentője lett a művészetek fejlődésének, de
egyben újabb hiányt is produkált. Mindenesetre: az összetett, egységes formájú, elsödlege
sen kultikus célzatú, de művészi szándékú rítus újbóli megteremtésének eszméje, az erre
irányuló nosztalgia munkálkodott a múlt század végén Wagner Gesamtkunstwerk
koncepciójában, századunkban pedig fel-felkísért Mejerholdtól Peter Brook színpadáig.
Nem lehet ezért véletlen, hogy Béjart felfogásának kiformálódásában, idézett könyvének
taoúsága szerint is, visszatérően fordul elő, egymással szoros kapcsolatban Nietzsche és
Wagner, de főkéntArtaud neve - az utóbbi gondolatainak, alkotói attitűdjénekszinte szö
szerinti adaptálásával. Tény, hogy a Béjart-féle, igen változatos tematikájú, de természete
sen a mára reflektáló, aktuális problematikájú rítusok azután a hatvanas-hetvenes
évtizedben az igazságosságra, érzelmekre és összetartozásra különösen nyitott és vágyódó
fiatalok körében valóban élénk visszhangot váltottak ki. A résztvevők ugyanis azt érezték
vagyérzik, hogy legalább a produkciók időtartamáraa szertartás kisugárzó gondolati és
érzelmi ereje, hatása folytán létrejön az áhított, mert elvesztett emberi egység, az
emelkedett célért és célban való közösség érzése, élménye.

S én azt hiszem, tulajdonképpen ebben a relációban érvényes igazán Béjart-nak az az
idézett gondolata, hogy a fiatalok a művészettől elkülönült szórakozásformák, adott
esetben a diszkó keretében is új rítusokat keresnek - hozzáfűzném: színte ,valláspötlö"
funkcióval. Valóban létrejön vagyjöhet a pop- és rock-koncerteken, illetve a diszkókban,
ahol nagyrészt táncolnak is, az a feloldó hatású s egyben összeforrasztó erejű, olykor
elementáris eksztatikus élmény, amely egyes ősi vallásos vagy vallási eredetű rítusok
jellemzöle volt. Mindez egy aktív nemzedéki szórakozásfonna keretében, s itt érdemes
valamit hozzáfűzni az elmondottakhoz. Azt tudniillik, hogy az utóbbi évtizedek folyamán
eléggé széles nemzetközi méretekben bontakozott ki az a folkmozgalom is, amelynek
fiatal, főként városi művelői, résztvevői a valamikori parasztság tradíciójából, közösségi
kultúrájából megmaradt és elsajátított táncokkal és zenével a saját maguk szórakozásaként
"élnek~. Vagyis, az eredetitől merőben különbözö időben és térben használják a tradíció
átértelmezett kincseit, de általa önmagukat fejezik ki, s egyáltalán nem biztos, hogy
egyidejűleg e táncok és muzsika színpadi vagykoncerttermi - tehát művészi - inter
pretációjára is igényt tartanak. (Nálunk ilyen a táncházmozgalom. )
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Az ilyen összetartozás-karakterű élmény pedig - most egy pillanatra tekintsünk el az
adott szertartásfonna kötött, szabályozott, illetve részben vagyteljesen nyitott karakteré
től - fontos, vállalt kötőanyagamajd minden vallásos közösségnek, s azok ceremóniáinak.
Ugyanúgy, mint a különböző előjelű, dinanúkus tömegmozgalmak kollektív demonstrá
ciói. Ha viszont ezek a rítusok, kultikus formák - bánnilyen okból s bánnelyik szférában
- azután elmechanizá1ódnak, kihúlnek vagyépp elhalnak, a különböző társadalmakban,
közösségekben, vallásokban és mozgalmakban valóságos, részben nemzedéki színezetű
hiányérzet támad. Igény és kielégítetlen szükséglet, tulajdonképp érzelmi-spirituális
vákuum, és magától értetődően nem mindegy, hogy ebbe a megnyíló úrbe az embert
nemesítő tartalmak helyett hol, míkor és mi áramlik, vagynagy erővel mi tódul be.

III

A felvázolt béjart-i fordulat kibontakozása és tetözése - mint említettem - a hatvanas
hetvenes évtizedben következett be. Akkor egy ideig úgy tűnt fel, hogy az új fonna a
korszerű művészi tánc általános fejlődésére is nagy hatással lesz, ez azonban nem
következett be, s ennek különbözö okai vannak. Egyfelől: vele egyidejűleg dolgoztak,
illetve alkottak eredményesen tovább az egyetemes táncművészet tekintélyes mesterei
mind a balett, mind a modem tánc ágazatában. Méghozzá úgy, hogy Béjart-tól eltérőerr

sem szöban, sem a színpadon nem vonták kétségbe az autonóm táncformák önálló
művészi, tehát etikai és esztétikai teherbíró képességét. Másfelől: a világ jelentős részén
már akkor is különbözött - szúkebben véve - az érzelmi időszámítás; tágabb
értelemben az a reflexiós-appercepciós, egyszerűbbenszölva, befogadó mező, amelyen a
mű és a néző egész személyisége találkozik. Abéjart-i táncszínház latinos teatralitása, nagy
igényű, filozofikus hangvétele, nemegyszer hangzatossága, emocionális kitárulkozása
kezdettől fogva sokfelé a nézők idegenkedését váltotta ki. Nem véletlenül épp ez a
közönség és az ottani szakmafogott gyanút, hogy a megoldás rendezőimegközelítésmódja
vajon nem a nehezebbnek ígérkező, eredendőenkoreográfusi feladat említett megke
rülését jelenti-e? Különösen a balettben és a modem táncban nagy kultúrájú USA-beli és
nyugat-európai közönség egy részében, főként pedig a kritika és a szakma körében
jelentkezett ez az ellenállás, elsődlegesen épp az angolszász, tehát javarészt protestáns
színezetűországokban.

Emellett, miközben társulata közvetítésével a Béjart-féle rítusok bejárták a nagyvilágot,
ez idő alatt sok minden igencsak megváltozott. Nemcsak arról van szö, hogy ezek a
szertartás-karakterű, táncot meghaladni óhajtó produkciók a maguk közvetlen vagy
jelképes Szeretet-Testvériség-Nemzetköziség gesztusaikkal és az emberi összetar
tozásvágy egyéb kifejeződéseivel sem válthatták meg a szeparált embereket az ítélettől, a
magánytól. Erről is szö van. De talán inkább arról, hogy az 1968-as kulmináció után a
romantikus illúziók fölött gyorsan eljárt az idő, s a felvert etikai-érzelmi hullámok a
megcélzott nyugati színtéren rövidesen elsimultak.

Aföldi létezés "fortélyos félelmei" viszont változatlanul növekedtek, és súlyos felhőként
nehezednek rá napjainkban is szinte az egész emberiségre. A korábban lázadó fiatalok mi
mást tehettek volna, nagyobbrészt betagolódtak a gazdagabb vagy szegényebb, de
mindenképp lélektelen mindennapok sivár rendjébe. Kisebbrészt pedig a valóság előli

menekülés régebbi, nemegyszer deviáns formái mellé újabbak társultak. Arock-koncertek
szertartása, illetve eksztázisa a maga levezető funkciójával pedig szépen integrálódott a
szórakoztatóiparba. Mindenütt Nyugaton ez zajlott le, legfeljebb csak aránybeli diffe
renciákkal.
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Ezt a nyomasztó, minden irányú változáskomplexumotpersze éppen művészek,köztük
a tánc alkotóművészeifogták fel a legérzékenyebben. S a legjelentősebbek, egyben a
legetikusabbak közülük kifejezték, részint feltártáka valóságos összefüggéseket is. Az
élőviIág és az emberiség veszélyeztetettsége - a gazdag, pazarló s az éhező, szegény
kontinensek, az egyén és társadalom, a személyiség és a hatalom, a nő és a férfi közti
kapcsolat ellentmondásai - s egyáltalán: a kapcsolatteremtés, a kontaktusteremtés
lehetőségénekproblematikája újból, s gyakran igen magasművészi színvonalon, rendkívül
változatos formában ismét megjelentek a nagyvilág fontos táncszínpadain, alkotó
múhelyeiben.

Igaz, a századközép balettművészetének stílusteremtő mestereí, mint az USA-ban
George Baiancbine, Antony 'Iudor és jerome Robbins, Angliában Frederick Asbton és
honfitársa, az NSZK-ban működő John Cranko - így vagyúgy - befejezték az alkotó
munkát. A náluk fiatalabb, őket követő balettkoreográfusok közül azonban például
Hollandiában Hans van Manen s az ott dolgozó csehJiIiKylián, az NSZK-banaz amerikai
John Neumeier tovább vívták és vívják teremtő harcukat az eredendően etikus és táncos
művészimegoldásért. Hasonló irányú, eredményes művészimunkát folytatnak a modem
tánc mestereí is. A legnevesebb alkotök közül az amerikai Martha Graham, Paul Taylor,
Glen Ieuey, 1\vyla 1barp, Angliában Cristopher Bruce és Robert Nortb, a svéd Birgit
Cullberg és Mats Ek nevét szükséges itt megemlíteni. Legalább a kétségek és a szorongás, a
fájdalom s olykor a gyengeség őszinte kimondásával, a labirintus-lét okozta szenvedés
tiszta sZÍVŰ felmutatásával teremtik meg a katarzist, ami a művet művészetté, a művészetet
etikai létsZükségletté teszi, minden ágában és minden idiómájában.

És persze, mintegy az előbbiek ellenpontjaként, ellenkező előjellel, a túlsúlyos nyomás
hatására létrejött az USA-banés Európában majdhogynem egyidejűlega "köznapi realitás
esztétikája" és gyakorlata is. Ez a szemlélet és ábrázoIásmód, úgymond: az őszinteség

jegyében és a megszépítés kompenzációiróllemondva, az embert már nem is esendőnek,
hanem elbukottnak, a körülmények és a véletlen játékszerének, saját, kontroUálatlan
ősemberi ösztönei kiszolgáltatottjának tekinti, és ilyennek is mutatja meg. Lényegében
kiégett emberek, olykor emberroncsok; úttalan ténfergök imbolyognak, kínlódnak
például a nyugatnémet pina Bauseb és a francia Maguy Marin tánco, de inkább
mozgásszínházának színpadán, ahol persze a kegyetlenség is éppolyan otthonos, mint a
megalázottság. Mindez azután már nem az elvonatkoztatott vagyszimbolikusan költői

táncművészet valamelyik kialakult nyelvezetével megformáltan jelenik meg, hanem
mozdulati relációban leginkább a köznapi mozgas- és gesztusvilág letranszponált
közegében, erőteljes szcenikai hangsúlyozással, egy afféle "fekete stilizáció" ered
ményeként, hiszen a táncművészet "megszépitő aktusa" nélkül ugyebár az ember bizony
ilyen ...

Antihumánus aspektus ez? Többnyire sajnos igen. Amelyben leépült, kipusztult már a
Béjart által felemlegetett etikum, részint az esztétikum is. Bár például Bausch egyes
műveinek van még hangulati, érzelmi hatóereje, az epigonoknál azonban jóval kevésbé.
Hogy mindez kísérletezés, a tehetetlenség kivetülése, botránycé1zatú divatjelenség 
végső fokon ez már mindegy. Tény, hogy az említett korszakváltás, a tartósan válságos
helyzet, a kínzó bizonytalanság és a rossz közérzet reményvesztett kicsapódásai ezek,
amelyekben viszont az ember már nemcsak áldozat, hanem a maga méreteí szerint vét
kes is.
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