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„Amit meg lehet mutatni,
nem lehet elmondani..."
Zalán Tibor

saknem két héten át nézhettünk színházat -
yakran napi két előadásban is - az elmúlt év
szén a Szkénében. A magyar mozgásszínházak
artották második találkozójukat. A fesztivál
rogramja alapján nemcsak az irányzaton belüli
azai tendenciák rajzolódtak ki, hanem az is
égiggondolhatóvá vált, hogy mi az az alternatíva,
melyet ezek a társulatok és előadók kínálnak a
agyar színházi kultúra számára.
egfogalmazhatóvá vált az is, mi az a különös
ézőpont, amellyel a bemutatott produkciók
ugallatára gazdagodhat színházról való gon-
olkodásunk.

J e l t e l e n k u l t ú r a

Paradoxonnal jellemezhetjük a látott mozgás-
színházak többségének törekvéseit: a színpadi
kifejezőeszközök redukálása, a szavakról való
lemondás a színpad formanyelvének, a szín-ház
lehetőségeinek kitágítását célozza.

A szándék mögött az a felismerés sejthető,
hogy válságélménnyel terhelt bizonytalanságaink
kultúránk egyoldalúságaival is magyarázhatók.
Túlságosan sokat bíztunk a szavakra. A nyelv
egyre teljesebb uralma mellett részleges maradt
minden olyan kísérlet, amely más univerzális
kódok, egyetemes jelrendszerek teremtését,
felélesztését célozta. Mindez nem pusztán a
kommunikáció problémája, hanem a világhoz
való viszonyunk lényegi kérdése. A nyelv révén
birtokolt tudás többnyire csak ismeret. s csak
ritkán megélt bölcsesség. A ki-mondott mondatok
sokszor csak a szavak életének s nem létünk
egészének függvényei. Nem kell feltétlenül
megélnünk azt, amiről be-szélünk. Elég, ha csak
a nyelv szabályait is-merjük pontosan. Ez
könnyebbségünk és kor-látunk is. Messzi
világokat, tág horizontokat vagyunk képesek
megközelíteni így, de a nyelv üvegfala mindig el
is zár a (csak) szavakkal megközelített világ
teljes birtokbavételétől.

A színház is - miután eltávolodott eredendő
komplexitásától - szinte kizárólagossá en-

Lőrinc Katalin

gedte válni a szavakat, amelyek következmé-
nyek, belső hitelesítés nélkül is kimondhatók a
színpadon. A nyelv uralma mellett persze le-
szűkült a színházban megjeleníthető világ is. A
szavak többnyire csak emberi történeteket ké-
pesek közvetíteni, kapcsolatokat, artikulálható
szándékokat, a tudat által megragadott jelen-
ségeket.

Es amire nincsenek szavaink? Folyamatos
emberi törekvés a nyelv szabta határok tágítá-
sa, a szavak bilincseinek széttörése. Vágyunk
megsejteni mindazt, ami a nyelv előtt és a
nyelven túl van. Megérteni az artikulálhatatlant
és az elmondhatatlant, az emberi mélységeket
és az ember feletti magasságokat.

Mindennek színpadi megragadása felé te-heti
meg a lépést az a színház, amely megpróbál
kiszabadulni a szavak csapdájából. A lét
teljességének megközelítésére töredékesnek
bizonyuló nyelvet olyan elemekkel igyekszik ki-
egészíteni - akár a szavak kárára történő fel-
erősítésükkel is -, amelyről a nyelv minden-
hatósága keltette mámorban megfeleldkezett a
színjátszás: felerősített gesztusokkal, kimunkált
mozdulatokkal, a test koncentrált kifejező-
erejével, formává szilárdult mozgással, tánccal.
Elhallgat a színház, hogy láthatóvá váljék
mindaz, ami a szavak árnyékában másodla-
gossá vált. Így arról igyekszik „beszélni" az
előadás, amit nem lehet elmondani, de meg
lehet mutatni, s ezáltal egyúttal közvetlenebb,
koncentráltabb kapcsolatot is teremt azzal, amit
megjelenít. A belülről megélt élmény hite-
lességét növeli ez, hiszen ami a színpadon
mozgásként, táncként megjelenik, az mindig
jelenvalóan létező. A mozgásszínházban csak
az látható, ami ténylegesen megtörténik. Egy
táncos, egy „mozgásszínész" csak azt képes
megmutatni, amit a testével ténylegesen meg-
valósítani képes.

Menthetetlen nehézségekkel kell azonban
megküzdeniök a mozgásszínházi törekvések-
nek: nem tudnak közismert jelekre hivatkozni.
Kultúránkból kikoptak azok a nyelvet kiegészítő,
egységes kódok, amelyek az emberi termé-
szetre és a transzdendensre vonatkozó közös
tudást alakították mindenki számára megköze-
líthető, átélhető ismeretté.

Elfelejtett szimbólumokkal, érthetetlenné
merevült jelképekkel teli, jeltelen kultúra a mi-
énk. Alkalmatlan arra, hogy ősi bölcsességeket
őrizzen tovább, szüntelenül aktualizálható
élményként. Csak nehezen képes arra, hogy
verbalizálhatatlan titkokat fogadjon magába --
tágítva ezzel hatókörét, érvényességét. A szét-
hulló közös vilagkép törmelékei között, a kiürült,
újból csak nehezen benépesíthető egek alatt, a
legyőzött természet fenyegetésének árnyékában
nem tudunk biztosnak tekinthető tudást
felmutatni. A színház is ezzel a hiánnyal
kénytelen szembenézni szüntelenül. Mostani
válsága mögött a szavak össztársadalmi vál-
ságát is sejthetjük. Az emberről, a világról be-
szélve mindent viszonylagosnak érzünk, akár-
csak a ma kimondott szavakat. Az embernek
vagy teljesen magárahagyottan kell megküz-
denie individuális léte minden következményé-
vel, vagy meg kell kísérelnie újraéleszteni azo-
kat a közösségi rítusokat, amelyeknek eleven
formái megnyugtató renddé, biztosan birtokol-
ható tudássá alakítják a létezés kérdéseit. Vagy
újra kell kezdenie a titokfejtést - önmagára
hagyatkozva vagy a lassan láthatatlanná váló
hagyományok titkait kell újból kifaggatnia. Ehhez
azonban kénytelen elhallgatni,
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hogy érvényesen legyen képes újból megszó-
lalni; hiszen a fecsegés folyama aligha képes
hátán elhordani az idő terheit.

Napjaink vagy dadogni kényszerülő vagy
egyre harsányabban fecsegő színházi köznyel-
vétől elhatárolódva a hallgató színház jelent
meg a mozgásszínházi találkozón. Megannyi
egymástól is eltérő kísérlet kultúránk rejtett di-
menzióinak feltárására.

Ritmus és kép

Egyetlen dolog azonban egységesen jellemzi a
fesztiválon bemutatott produkciókat. A moz-
gásszínházak az előadás létrehozásával, meg-
valósításával elsősorban mint formai kérdéssel
szembesülnek. Kiüresedett alakzatok, elhaló
formák közt zajló életünkben termékeny kény-
szer ez. A szavakkal operáló színház - a nyelvi
jelentésekre hivatkozva - látható követ-
kezmények nélkül kerülheti meg a színházi
előadás megvalósításának alapproblémáit, a
stílus, a szerkezet, a felépítés, a kidolgozás
kérdéseit. A megformáltság ezzel szemben a
mozgásszínház lényegéhez tartozik, noha a
formálás elvei, elemei különböző műfajokat
különíthetnek el az irányzaton belül.

A fesztiválon két tendencia képviseltette
magát határozottan. Az együttesek többsége
vagy a táncszínház vagy a mozgásdráma kife-
jezéssel próbálta törekvéseit definiálni. Ez a
különbségtevés természetesen csak viszony-
lagos lehet, mint ahogy az az igényünk is, hogy
megpróbáljuk meghatározni ezeket a műfajokat.

A táncszínház többnyire megszilárdult for-
manyelvből építkezik. A színpadon megjelenő
mozgáskarakterek egy (vagy több) tánc ele-
meire és figuráira utalnak. Ezeket rendezi újra
az előadás a kanonizált táncnyelvtől függetlenül
is érvényes, egyedi formavilággá, a testek
mozgásának ritmusából születő, szimbolikus
képekként is értelmezhető alakzatokká. A
mozgásdráma szervező elve - úgy tűnik - ezzel
épp ellentétes. A produkció többnyire nem egy
eleve adott formanyelvből indul ki, hanem
valamely emberi helyzetből, „drámai
szituációból". Ezek az előadások sem kerülhetik
azonban meg a mozgásformák pontos
meghatározását, de ennek érdekében elvileg
egy kötetlenebb jelkészlethez fordulhatnak. A
mozgásdráma fontos tartozéka egyénített ala-
kok szerepeltetése, meghatározható történet-
ábrázolása. Ezzel szemben a táncszínházat
többnyire általánosabb helyzetek és kevésbé
meghatározható emberi figurák jellemzik.

Természetesen fontos feltenni a kérdést: hol

a határ a koreografált tánc és a táncszínház
között? Mitől válhat az előadott tánc színházi
jelenséggé? Erre háromféle választ kínált a
fesztivál.

Az egyik kézenfekvő lehetőség, ha a tánc
formanyelve valamely közismert történettel,
esetleg drámai alapanyaggal kapcsolódik
össze. Így születhet a táncdráma. A mozgás-
színházi találkozón azonban legfeljebb „táncjá-
tékkal" találkozhattunk. Lőrinc Katalin estjén
egy banális emberi helyzet jelent meg: a lány
mindent megpróbál, hogy észrevétesse magát, a
fiú azonban sehogy sem hajlandó erre.
Táncjátékká mindezt a megjelenítés módja tet-
te. A fiú zongorista, aki teljesen belefeledkezett
a gyakorlásba, a lány pedig táncosnő, aki
különböző táncokkal provokálja a férfit -
mindhiába. A zongorista játéka egyszerre válik
a lány dühének forrásává és táncainak alapjá-
vá. A lány különböző, többnyire balett-inspirál-
ta, időnként a paródia felé is hajló táncai arra
utaltak: hányféle, egymással is vitázó lehető-
séget kénytelen az ember előhívni belső vilá-
gából, míg egy adott helyzetben úgy érezheti,
hogy lehetőségei és tényleges helyzete szink-
ronba kerültek.

A táncok színházi élménnyé alakításának egy
másik lehetséges változatát a Kodály Kamara
Táncegyüttes mutatta be. Az Hommage á
Bartók című estjükön előadott román népi
táncokat és dallamokat színpadi szituációba
helyezték. A népi öltözetű előadók között
többször felbukkant egy városi ruhás alak.
Időnként fonográfot is tartott kezében. Figyelt,
hallgatott, jegyzetelt. Végül ő maga kezdett
önfeledt, az eltanult formákat idéző táncba.
Befejezésül Bartók zongorajátéka is felcsen-
dült. A szereplők mozdulatlanul hallgatták ezt a
sötétben, pusztán csak egy lámpa világított az
üres zongora mellett. Múltidézés volt mind-ez.
De nemcsak főhajtás Bartók előtt, hanem
tisztelgés egy elveszni látszó, de rengeteg tra-
dícionális értéket őrző archaikus kultúra előtt
is. Ugyanakkor a hatásosan előadott néptáncok
koreográfiái számos olyan ötletet tartalmaztak,
amelyek a konkrét témán túlmutató ál-
talánosabb asszociációkat is keltettek. Mindez
a találkozón megfigyelhető harmadik táncszín-
házi irányzatra is utalt.

Fontosak voltak a fesztiválon azok a tánc-
együttesek, amelyek a színház felé nem a te-
átralítás mai formái felől, hanem színház és
tánc közös gyökereit kutatva közeledtek. Az ősi
rítus modern változatai születtek így meg.
Érzékelhetővé tették a produkciók azt a
különbséget, amely a tánc archaikus formáit
elválasztja későbbi európai változataitól. Az
utóbbi elsősorban testi jelenség, benne a test
fizikai és esztétikai állapota az elsődleges.
Csupán az emberi létezés felszínét érinti, leg-

feljebb az életformára képes kiterjeszteni ha-
tókörét. Ezzel szemben a tánc a maga ősi for-
májában elsődlegesen a lélek állapotával függ
össze, lényegében mágikus cselekvésként ér-
telmezhető, amely messze túlmutat a létezés
emberi dimenzióin; a kozmosz erőivel teremt-
hető kapcsolatot célozza, s így a világminden-
ség egészének törvényeit érinti. Nem pusztán
forma, hanem sajátosan átélt létfilozófia.

Az irányzaton belül két táncegyüttes tűnt ki
 nemcsak biztos technikai tudásával, önálló
formanyelvével, hanem azokkal az emberi tar-
talmakkal is, amelyet modern táncmisztériumaik
közvetítettek.

A Berger Táncegyüttes műsorának modern
táncokból eredetien építkező, erőteljes tételei
 bő asszociációs lehetőségeket kínáltak. Az
individuális létezés élményét sejttette a Solo-
dance. A sötétből kihasított fénykörökben zaj-
lott a táncos útja, görnyedtség és kitárulkozás,
földhöz tapadt tehetetlenség és eget fürkésző
bizonytalanság között.

A Groth című tételt nemcsak a szüntelenül
alakuló formák, hanem az állandóan változó
viszonyok is jellemezték. A négy táncos moz-
gásával egyre nagyobb területet vett birtokba a
térből. Közben a különböző találkozásokból
különféle alakzatok születtek. A hol egysége-
sülő, hol egyedivé váló mozgások révén mind-
annyian részesei maradtak az egésznek, még-
is megkülönböztethetően őrizték egyediségü-
ket.

Az építkezés hasonló technikája, de még
gazdagabb mozgássor, a különböző csoport-
alakzatokból születő képek sokfélesége jelle-
mezte a Silanus dance-ot. Ez a tétel is -
akárcsak a másik kettő - lényegében a lét bir-
toklásának problémájára utalt. A testek igazo-
dásaikkal, eltávolodásaikkal a számukra adott
tér határait kutatták. A lélek igényelte tágasság a
test által megvalósítható lehetőségekkel
szembesült. A harmonikus mozgásokat megtört,
kimerevített mozdulatok minősítették
töredékessé.

A Közép-Európa Táncszínház sokféle
elemből: néptáncból, pantomimből, klasszikus
táncból építkező egyedi formanyelve különle-
ges élményt kínált. Befejezetlen koreográfíák
című produkciójuk Zalán Tibor verseinek ihle-
tésére készült. A művek fel is hangzottak
hangfelvételről az előadásban, de az együttes-
nek teljes mértékben sikerült az ebből adódó
csapdát elkerülnie. A látvány sosem vált il-
lusztrációvá, a tánc mindig valamilyen emocio-
nális, hangulati többlettel, valami versen kívüli
asszociációval egészítette ki a szöveget. Az
előadás eképpen, a két művészeti ág össze-
kapcsolásával azt ragadta meg, ami a versben
és a táncban közös. A ritmus mindkettőt a ter-
mészet rendjében meghatározó lüktetéshez,
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ciklikus ismétlődésekhez kapcsolja. A képek
(metaforák) pedig a világ jelenségei közötti
rejtett kapcsolatokat felfedező szellem teremtő
erejéből fakadnak. Az előadásban közös neve-
zőre talált művészeti ágak tehát nemcsak test
és szellem harmóniájának igényét jelzik, ha-nem
a természet rendje és a teremtő emberi szándék
közötti összhang szükségességét is
hangsúlyozzák. Az előadás így a disszonáns
létben gyötrődő ember kétségeit és reményeit
tudta érzékeltetni. Az életről úgy volt képes be-
szélni. hogy a mindenség és a semmi között
zajló párbeszédként hasson. Az egyén - lété-ről
szólva - érzékeli azt is, ami ezt a létet meg-előzi
és követi. Tisztában van az élet töredé-
kességével, mégis igényli a teljesség tudatát.

A halál képei

Az utóbb említett két táncmisztériumhoz ha-
sonlóan a mozgásdrámák is egyetemes létkér-
désekként interpretálták élet és halál problé-
máit. A drámai történetek metafizikai össze-
függésekre is utaltak, miközben az ember esé-
lyeit és életének határait kutatták. A különböző
előadásokkal jelzett magatartások és megol-
dások egyúttal magukba foglalták különféle
kultúráknak a lét alapkérdéseiről adott válasz-
lehetőségeit is.

Regős Pál Emi Hatano-estje a keleti kultú-
rához fordult, pontosabban a keleti mozgás-
művészetnek ahhoz az ágához, amelyben a
kezek játékának és az ezt kiegészítő testtar-
tásnak van meghatározó szerepe. A kidolgozott
kódok, értelmezhető szimbólumok azonban a
nézők többségéhez csak egy távoli világ titkos
jelbeszédeként jutottak el. Így önkéntelenül
kultúrák párbeszédévé is alakult az előadás.
Ami az eredeti kultúrában biztos tudást jelent,
az egy más közegbe átemelve, titokként hatott.
Ami ott jel, itt asszociációként működött, ami
ott utalás, itt metaforaként értelmeződött. Jelzi
mindez azt is, hogy kulturális üzenetek hogyan
módosulhatnak, esetleg torzulhatnak a kódok
változásával. Az előadás különleges élménye
tehát nemcsak színvonalának köszönhető,
hanem annak az izgalmas erőfeszítésnek is,
ahogyan az európai néző megpróbál
kiemelkedni kultúrájának meghatá-
rozottságából, s igyekszik megfejteni az eszté-
tikai tartalmon túli kulturális üzenetet is. Mind-
azok, akik a mozdulatokba kódolt tudáshoz - a
forma ismerete nélkül - a titokfejtés szándé-
kával fordultak, a világ újrafelfedezésének ter-
mékeny gesztusával gazdagodhattak.

Az előadás szüzséje fontos kiindulópont-ként
szolgált a keleti világszemlélet üzeneté-nek
megértéséhez. Az est címe, a Zarándok-ének,

Fukazawa ismert novellájára utal. A két

Bozsik Yvette az Embrió-tor előadásában
(Korniss Péter felvételei)

történet azonban csak alapvonalaiban azonos.
Egy öreg - tudomásul véve korát, s az élet-ben
elfoglalt helyzetét - elindul a hegyre meg-halni.
Útján legközelebbi hozzátartozója kíséri. (Az
előadásban a férfit felesége, a novellában az
öregasszonyt a fia.)

Az előadásban az összetartozás tudata a
legfontosabb. Ez nemcsak két ember kapcso-
latát érinti, hanem az ember és a világminden-
ség viszonyát is. A sorsára ráismerő egyén az
univerzum jeleit is érzékeli. Nemcsak saját
magát figyeli, nemcsak társának mutatja fel
önmagát, hanem az ég felé is kitárulkozik. A
teljességnek ez a tudata harmóniává képes ol-
dani az élet tragikus pillanatait, elsősorban
azáltal, hogy a kozmosz törvényei közt élő em-
ber sorsa nem pusztán önmagában hordozott
végzetének következménye, hanem egyetemes
léttörvények függvénye is. Így érkezhet a
zarándokút végállomásaként az öregember a
boldog halálhoz - a hóhullás Fukazawánál
ennek a jelképe. Az előadás nem ezzel a pilla-
nattal zárul. A történet folytatódik, a határok
kitágulnak, átjáró nyílik élet és halál között.

Ez az európai kultúra számára ismeretlen
terület adta a Természetes Vészek Kollektíva
előadásának alaptémáját. Ez az est a Zarán-

dokének tematikai folytatásaként és teljes el-
lentéteként hatott. Az Embrió-tor a halálon túl
folytatja a „zarándokutat", de gyökeresen más
szemlélet, másfajta kulturális hagyomány je-
gyében. A különbséget talán egy közös jelkép
eltérő használatával tudjuk a legpontosabban
érzékeltetni. A Zarándokének utolsó pillanatai-
ban az öregember álarcot visel. Ennek a rituá-
lis tárgynak a felöltése a legtöbbször az isteni-
vel való azonosulás jelképe. Ugyanakkor a
szereplő álarca önmaga arcát mintázza. Úgy
lép tehát túl a halál pillanatában önmagán,
hogy nem lép ki önmagából.

Az Embríó-tor halálon túli történetének sze-
replője az előadás első részében kezében tart-
ja az álarcot. Egység, azonosulás helyett szét-
választottságot látunk. Az istenek világa nem-
csak megközelíthetetlen távolságban marad,
hanem maga is' széthullik, részeire esik, mint
minden ebben a megrázó erejű előadásban.
Világosan mutatja ezt egy másik jelenet. A
színpadi tér középpontjában álló ravataltól át-
lók indulnak négyfelé. Mindegyik végpontnál
szimbolikus tárgyak - a halál utáni stáció állo-
másai. Az egyikben az ostyát és a bort ismer-
jük fel. Az áldozás, az „úrvacsora" azonban
csak eltorzult formában megy végbe. Ahogyan
az ezt megelőző gesztusok, a keresztvetés
mozdulatai is összegabalyodott, zaklatott moz-
gássá alakulnak. '

Az egész előadást jellemzi ez a megoldás. A
megjelenített magánrituálé kultúrák töredé-
keiből vett jelképekből, különféle mitológiák
széthulló elemeiből építkezik. A szimbolikus
tárgyakkal való találkozások, a végrehajtott
mozgások sosem jelentenek feloldást, nem
vezetnek a lélek felemelkedéséhez, meg-
könnyebbüléshez.

Az Embrió-tornak aligha van elmondható
szüzséje. Valamiféle elementáris performance-
nak tekinthetjük, amelyben minden, ami a
színpadon történik, minden, amit az előadó,
Bozsik Yvette csinál, a teljes azonosság elemi
erejével hat. Nincsenek artikulált formák, sem
a zenében, sem a mozgásban. Ezáltal válnak
azonban átélhetővé a léten túli létélmények,
amelyek másképp aligha lennének megközelít-
hetők.

Az élet kérdéseiről szól, alapmitológiák újra-
fogalmazásával, két másik mozgásdráma.
Fontos produkció volt a fesztiválon mind a Hold
Színházának előadása, A katona története,
mind az Arvisura Kazincbarcikán fődíjat nyert
bemutatója, a Magyar Elektra. Ezekről azonban
már korábban - épp a Színház hasábjain is -
szóltunk.


