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Mértékítélet

Akárhányszor felmerül, mivel is 
foglalkozom, beleütközöm abba a kérdésbe, hogy mi a tánc  Egy 
táncosnak, koreográfusnak elvileg illene tudni erre a választ  
Persze nem szükséges választ adnom, mert amúgy is minden-
ki tudni véli, mi a tánc, így ezzel a tetemrehívással csak ritkán 
találkozik az ember a hétköznapjaiban  Azonban belül, csendes 
magányban folyton felmerül ez a kérdés, és ha a válaszadást el-
kerülni vagy pontosítani szándékozom, azt szoktam felelni ma-
gamnak: én színházzal foglalkozom 

Mert a színházban a tánc olyan magabiztosan képes testet öl-
teni, hogy alig venni észre, mikor van jelen, és mikortól nevezhe-
tő táncnak  Mert néha egy mozdulatban vagy egy szimpla embe-
ri gesztusban is képes megnyilvánulni  Egy egyszerű sétába, egy 
állásba, egy ájulásba is belesimul  Egy testbe, egy test lelki alka-
tába is látványosan belehelyezkedik a tánc  Tetten érhető, ha va-
lóban a színpadi történés része  Létezése, jelenléte, jelenvalósá-
gának egyértelműsége nem hagy kérdést maga után  Legalábbis 
bennem  Vagy tovább emelve a tánc nimbuszát, általa a színészet 
vagy a színház is elemelődhet, amivel még inkább kiteljesítheti 
önmagát 

Az a nézői önvédelem vagy vád, hogy én ugyan nem értek a 
tánchoz, de…, persze sokkal gyakrabban elhagyja emberek, kriti-
kusok, nézők száját 

Ez a fura értetlenkedés is folyton nekem szegezi a tánc miben-
létének, értelmének kérdését, amire reflektálnom is illene nyom-
ban, ám ezen a de szócskán folyton fennakadok, ahogy megma-
gyarázhatatlan érintettségükről árulkodik 

Ez a de talán azt jelentheti, hogy mégiscsak van mit hozzá-
szólniuk, mármint a tánchoz, holott épp nem érteni vélik azt  Mi-



ért a nem hozzáértésükkel vannak elfoglalva, miért nem a kétsége-
ikre kérdeznek rá? Ha ezt elengednék, beszélgethetnénk végre 
az érintettségükről inkább, ami sokkal lényegesebb  

Mert nem érteni a tánchoz annyit tesz, nem érteni a saját testedet; 
nem érteni a bőr állagát, nem érteni az öregedést,  

a fiatalodást, nem érteni az elhízást, nem érteni a fogyást, 
nem érteni a hidegrázást, a libabőrt, a borzongást; 

nem érteni az érzést, nem érteni a szépet, a csúnyát 
Nem érteni az érzékiséget, mondjuk azt minek is érteni, érezd;
nem érteni a saját nemed, annak szervét,  

szexusát, nem érteni szerveid használatát vagy  
kihasználtságát, nem érteni a faszodat vagy a pinád 

Nem érteni, ha fáj a fejed, a fogad, a melled, a lábad, a tüdőd,  
a gyomrod, a vastagbeled, mindez én vagyok, mindent neked adok 
(mindent letagadok) (A. E. Bizottság), nem érteni, ha fájsz  

Nem érteni a lélegzést, nem érteni a fázást,  
nem érteni az izzadást, a futást, a fulladást, nem érteni 
magadból semmit, nem érteni a mindent és a semmit 

Nem érteni, hogy test vagy, nem érteni, hogy csak szorult  
beléd valamennyi lélek 

Nem érteni, hogy gyerek, hogy felnőtt, hogy férfi, hogy nő,  
hogy öreg 

Nem érteni, hogy közhely, hogy állat, hogy élet, nem  
érteni a halált, a félelmet, a lámpalázat, nem érteni  
a színházat, a házat, a templomot, a hazát, a testedét;

nem érteni az otthont, a TESTEDBEN, nem érteni az otthont 
 MÁS TESTÉBEN;

nem érteni az orgazmusodat, nem érteni a másikét, volt-e már? 
 lesz-e még? 

Nem érteni a horzsolást, bőrön vagy lelken, nem érteni  
a vérzést,

nem érteni a lebegést, a vágyást, a vanást, a levést; 
nem érteni a zuhanást, a repülést 
Nem érteni a játékot, sem a játékszabályt, a rosszban  

sántikálást, a sárban tapicskolást, nem érteni a megfázást,  
a megázást és a megaláztatást;

nem érteni a szégyent, a pírt, a büszkeséged, a büszkeségét;
nem érteni a melldöngetését, a melldöngetésed, a dacolást;
nem érteni a járást, a vigyázzállást, a haladást, az áll-

dogálást, a félreállást, sem a félrelépést 
Nem érteni a várakozást, a várakoztatást; 
nem érteni a háttal fordulást vagy a sarkon fordulást;
nem érteni a szembenézést, az ellenszegü-

lést, a nekifeszülést, a megfeszülést; 
az ütést, nem érteni adni, se kapni;
nem érteni a simogatást, a bosszút, a kölcsönkenyér visszajárt;
nem érteni az emelést, a leejtést, a cipelést, a forgatást,  

a szédülést;
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a vezetést, az engedést, a felkérést táncra, nem érteni 
 a násztánct 

Nem érteni a szereplést, a leszereplést, a lejátszást,  
a megjátszást; 

nem érteni, hogy a hátamon a szőr feláll; 
nem érteni, ha valaki feláll, vagy valakinek 
Nem érteni a szagot, a szagát, nem érteni a belefulladást 
Nem érteni a szelet, a napot, az ősz–tél–tavasz–nyárt; 
nem érteni a körforgást 
Nem érteni a szépséget, a formát 
Nem érteni a fáradtságot, a lustulást, a satnyulást, az ízlést,  

a nyelést, a nyalást 
Nem érteni az etikettet, a viselkedést, a szabályt,  

a szabályoztatást 
Nem érteni a lépést, se a magadét, se a másét, nem érteni  

a topogást, a dobogást, a dörömbölést 
Nem érteni egy kézfogást, egy köszönést, egy búcsúzást; 
nem érteni az érintkezést, nem érteni a hiányát, nem érteni 

 a magányt 
Nem érteni a ritmust, az alkalmazkodást, a mímelést,  

az utánzást 
Nem érteni a lassúságot, a száguldást 
Nem érteni a szabadságot 
Nem érteni a nem értést 
Nem érinteni.

Költőieskedés után vissza a kérdéshez, hogy mi a tánc  Prózai 
színházban, ha rossz, akkor költőieskedés, ha jó, akkor költészet, 
de hagyom az öniróniát 

A tánchoz első pillanatra talán a szabadság érzete kötődik 
leginkább  De mégis miféle szabadság az, ami kötődni képes, 
és milyen az a tánc, amelyik a szabadság igazolása, mi az, hogy 
szabad, mi az, hogy tánc? Az ellentmondások hálójában kiiga-
zodni próbáló vergődés is tánc, mondjuk kortárs kapálózás, 
furcsálmányoskodás? Vagy a balett, amelyben nekem sosem volt 
részem, az összes agyonszabályozottságával, a szabadság korlá-
tozásával, az volna az igazi tánc? Pedig a balett az a műfaj, ami 
a leglátványosabban képes legyőzni a gravitációt, vagy megta-
pasztaltatni annak illúzióját, így mintha a legszabadabb lenne  

„Mintha lenne mintha.” (Nádas Péter)
És akkor a tánc illúzió  És így a szabadság is az? A tánc sza-

badsága vagy a szabadság tánca: illúzió? 
A szabadság mindig mihez képest, feltételezve, hogy rette-

günk a káosztól  Ilyenkor beszélni szoktunk a szabadság fokáról, 
ami mintha egy mérték lenne  Mintha annak mértékegysége le-
hetne  Mintha a szabadságban is valamiféle mértéket azért tar-
tani illene  Mintha a szabadságnak lenne foka, de mégis milyen 
fok ez, emelkedési szög vagy hőfok? Tudni véljük, vagy beszé-
lünk róla, kinek mekkora a szabadsága  Mintha a szabadságvágy 
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fokmérővel mérhető volna, hogy a bátorságot elválaszthassuk a 
vakmerőségtől, az észt a józanésztől  Tehát marad a mihez ké-
pest  Meddig szabad a szabadság  Vagy a szabadság mértéke a 
halálfélelmünk lenne, annak mélysége, annak elviselhetetlensé-
ge, vagy az életünk minősége, miszerint élet-e, vagy csak túlélés, 
ez lenne a mérce?

Vagy a halálvágy és az élet, illetve a túlélés és a halálfélelem 
fogalompárhuzamai tengelyeinek koordinátarendszerén kellene 
mérni a szabadság fokát?

A szabadság mértéke a tánc mértéke is lehetne, holott a tánc-
hoz valami mértéktelenség is párosul, mert elszalad az agy, a 
kontroll  Illetve ez is csak mintha? Mintha valami elszabadulna  
A szabadság terhében elszabadul a test, hétköznapi mechaniz-
musait értelmetlen vergődésre cseréli le? Persze ilyen is lehet, 
örömtánc vagy haláltánc  Amikor nem tudjuk a lépést, mert el-
vész a józanész, mert nem a lépés a lényeg, nem a forma, mert 
a boldogság vagy a boldogtalanság mámora felülírja a formát, 
diktál a testnek, és miért olyan ismerős mégis ez a mozgás, ez a 
tánc, ez a rémisztő epilepszia?

Mert káosznak tűnik a rendje, kontrollvesztésnek a szabály-
szerűsége  Minthasága már nem mímelés, önértékében már nem 
mintha, hitelességének mértéke a test tudása, képességeinek bir-
toka a test tudata és a benne zajló lélek megszakíthatatlan áradá-
sa  Talán ez a tánc, ez az áradás  Hagyod beszélni a testet, saját 
nyelvén, saját jelrendszerén, ami szavakba nem átfordítható, ér-
zéki, s mint ilyen, értelemmel nem ítélhető  Mértéke a mérték-
telensége, szabályai azok felrúgásában felismerhetőek, zabolái 
segítik megzabolázhatatlanságát  Minden gátja csak eszköze, 
még a gravitáció is csak neki játszik, hogy mellébeszélés nélkül 
lehetőséget adjon a létezésre, az életre, a létezés értelmének vagy 
értelmetlenségének felismerésére 

Talán annyit állíthatunk, hogy a tánc a testtel történik, és azt 
már csak én mondom, hogy amikor történik a test  Talán ez a tánc! 
És talán ez a szabadság is! Persze csak akkor, ha a történésében 
mellészegődik társául a lélek  Kettőjük viszonya maga a tánc, ha 
az elválaszthatatlanságukat egy tökéletes duettben tetten érhet-
jük, akkor a testnek még mozdulnia sem kell, már táncolhat ben-
ne a lélek, sőt talán jobb, ha meg sem mozdul a test, nehogy vala-
mit elhazudjon a forma, vagy mellébeszéljen, és lefedje a rezgést, 
a lélek érzékeny rezdülését, árnyalatnyi finom vibrációját  Most 
még csak egy szólóról beszélek, egy testről meg egy lélekről, egy 
emberről, magamról  

Így talán a tánc lehetne maga a mérték, a magam mértéke, a va-
lóságomé, a jelenlétemé, a jelenvalóságomé, a megjelenülésemé?

Nekem a mozdulat a mérték, vagy inkább a mozdulat lehető-
sége előtti pillanat  A mozdulatlanság minősége 


