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iért csak a rendezôknek szabad megváltoztat-
niuk a játékszabályokat? A nézônek el kell fo-

gadnia azt, hogy lepusztult kórházi folyosókon vándo-
rolva vagy szûk ágytálmosó helyiségekben kuporogva
kell végignéznie a szünet nélküli négyórás elôadást,
nyilván azért, hogy a miliôbe bevonva érezze magát.
De nem avatkozhat be a történésekbe, meg sem nyik-
kanhat, legfeljebb ha kérdezik. Lehet, hogy a modern
színház konformizmusra nevel, és a gyávaságot akarja
erôsíteni? Mindegyik színházcsináló azt csinál a nézô-
vel, amit akar, de egyetlen nézô sem befolyásolhatja a
folyamatot. Pusztán azért nem, mert ô csak nézô. Ez
diszkrimináció.

E gondolatok akkor fogalmazódtak meg bennem,
amikor Rába Roland a Budavári Sziklakórházban tô-
lem húszcentire vízbe fojtotta Csákányi Esztert. Rába
ugyanott A Nibelung-lakópark elôadásának végén a ci-
pôm peremén hunyt el, nem mertem megmozdítani a
lábamat, nehogy megzavarjam, miközben mûvészi
végpózát tartja. Amikor véletlenül hozzám ért, rögtön
elfelejtettem, hogy Hagent játszik.

A publikum testközelbe csábítása azt az illúziót pró-
bálja felkelteni, hogy a nézô személyében részese a da-
rabban játszódó történéseknek. Ehhez egyebek mellett
az is kell, hogy az elôadás jó hosszú legyen. Csak né-
hány óra elteltével fárad el ugyanis az ember annyira,
hogy sokszor percekre elveszti az önkontrollját, és azt

hiszi, ismerôsök társaságában van. Ha ez nem követ-
kezik be néhányszor, akkor csak arra jó a húszcentis
távolság, hogy a nézô azon élvezkedjen, milyen közel
került az ismert színészekhez. Mundruczó Kornél
rendezô célja nyilván nem ez volt. Valószínûleg a nagy
mítoszokat feldolgozó színház emberközeliségét akar-
ta hangsúlyozni, vagy csak egyszerûen Artaud-követô.
A könyörtelen színház ideológusa írja: „Hogy minden
oldalról megragadhassuk a nézô belsô érzékenységét,
olyan elôadásra gondolunk, amely nem választja két
zárt világra a színházat – a színpad és a nézôk világá-
ra –, hanem az egész nézôteret elárasztja vizuális és
hanghatásaival.”1 A Nibelung-lakóparkban lényegében
ez történik, azzal a nem csekély különbséggel, hogy a
sziklakórházi elôadáson nézôtér sincs, és nemcsak
hatások áradnak, hanem maguk a színészek is befér-
kôznek a közönség soraiba. Ugyanebben a tanulmá nyá -
ban írja Artaud, hogy „a megfelelô színházi körülmé-
nyek között elôadott bûncselekmény össze hason -
líthatat la nul felkavaróbb élmény, mintha ugyanazt a
bûncselekményt az életben hajtanák végre”.2 Ezt vál-
toztatás nélkül le lehetne írni A Nibelung-lakóparkról
szóló kritikában is, de nem biztos, hogy igaznak bizo-

tôl észlelhetô erôteljes ritkítása nyomán átalakult-
gyengült egy konszenzusos fórum, ám helyette szá-
mos más kezdeményezés, többek közt a Mûhely
Alapítvány által életre hívott esemény ad lehetôséget a
megmutatkozni akaró fiatalok számára. Némelyik
már évek óta párhuzamosan futott az estekkel. A Szóló
és a Duó Tánc Fesztivál, melyet az Orkesztika Ala -
pítványt vezetô Pálosi István és Fenyves Márk kemény
munkával fejlesztett immár nemzetközi fórummá,
napjainkra jelentékeny, egyre egységesebb, magasabb
színvonalú annuálévá nôtte ki magát. A RED (Rövid
Esti Darabok), a Pólusok, a Duplex-estek sorozatai, a
Passzázs a Trafóban és MU Színházban nem számíta-
nak klasszikus értelemben vett megmérettetésnek, ám
bizonyos fokig folytatják az Inspiráció hagyományait.
A Nemzeti Táncszínház Refektóriuma is jelentékeny
alternatívát nyújt a fiatal alkotók számára. Ugyancsak
fórumot jelent a Gyôri Táncfesztivál, a veszprémi Tánc
Fesztiválja, a Sziget Fesztivál tánc- és színházi helyszí-

ne, továbbá számos, kevésbé bejáratott, ám befogadni
hajlandó és alkalmas játszóhely is. 

Az Inspirációk tizenegy éves története – rendezôelv-
ként is – lezárulni látszik, s beszélhetünk már egy
poszt-inspirációs generációról, melynek már nem állt
módjában „elcsípni” e korszakoló kezdeményezés be-
mutatkozást nyújtó lehetôségét. Hámor József, Nagy
Csilla, Pataky Klári, Réti Anna, Umniakov Nina, a
BUTI fiatal alkotó-növendékei és számos más, az el-
múlt néhány évben ígéretesen induló alkotó (elôadó)
közül néhányan már vélhetôleg egy új generációhoz
tartoznak, ám mindez innen még nem látható. 

Tanulmányomban egy szinte befoghatatlanul széles
mûfaji spektrum történetét, dinamikáját kíséreltem
meg ábrázolni. E terepen teljességre törekedni majd-
hogynem lehetetlen: alapvetô „sorvezetôm”, az Ins pi -
ráció estjein mintegy hetven alkotó, mûhely munkái
voltak láthatók 1994 és 2005 között. A megmérette-
tésre legkevesebb háromszor ennyien jelentkeztek. 

Kutszegi Csaba

Könyörtelen táncszínház

M

1 Antonin Artaud: Színház és kegyetlenség. In uô.: A könyörte-
len színház. Gondolat, Budapest, 1985, 145.

2 Uo. 144.
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nyulna. Artaud óta ugyanis annyi kegyetlenség látha-
tó színpadon, filmvásznon és monitoron, hogy az át-
lagember némi aljas vízbe fojtásra már tökéletesen
im múnis. A valóság-show-k is beköszöntöttek az éle-
tünkbe, nem vagyunk messze attól, hogy Csákányi
Esz tert de facto vízbe kelljen fojtani a kívánt hatás el-
érésének érdekében.

Figyelemre méltó Artaud következô gondolata is:
„Végeredményben totális elôadásmódra törekszünk,
amelynek révén a színház visszaszerezheti a mozitól,
a varietétôl, a cirkusztól, sôt az élettôl magától is mind-
azt, ami örök élettôl fogva az övé volt.”3 1933-ban íród-
tak ezek a sorok, azóta felemás látszatsikerekkel zajla-
nak a nagy visszaszerzés hadmûveletei. Háborúban
nem árt tudni, ki az ellenség. A színháznak manapság
nem kell nézôket visszaszereznie a mozitól, ékesen bi-
zonyítja ezt a budapesti teátrumok látogatottsági sta-
tisztikája. A számok nem hazudnak, még akkor sem,
ha tudjuk, hogy a színházaknak a támogatások meg-
nyeréséhez szép számokra van szükségük. Ha a mozi-
tól nem kell nézôt elcsábítani, akkor nem kell a varie-
tétôl (nincs is már varieté, mondjunk helyette show-
mûsort adó sportarénát) és a cirkusztól sem. Az
„élet tel magával” viszont már vannak problémák. Az
élet furcsaságairól nemcsak a valóság-show-k tehet-
nek. Az emberek mindig sokkal jobban szerettek igaz
történeteken, mint költôi fantázia szülte rémségeken
borzongani.

Artaud azért féltette a mozitól és a cirkusztól a szín-
ház közönségét, mert kora „Racine-tól származó lélek-
tani színháza”4 arra szorítkozott, „hogy néhány báb
magánéletébe nyújtson bepillantást, vagyis hogy lesel-
kedô kéjenccé változtassa a közönséget”5. A színház-
történet francia fenegyereke ehelyett olyan „húsba
vágó” színházról vizionált, amely megingatja a meg-
szokott elképzeléseket, és „képek izzó delejességét ége-
ti”6 a nézôbe. Szerinte a nézô elsôsorban az érzékeivel
gondolkodik, ezért a pusztán pszichologizáló, csak az
értelemhez szóló, a szöveget bábok által felmondató
rendezések nem képesek hatni, nem hitelesek. Olyan
új, intenzív és nagy hatású elôadásokban gondolkodott,
amelyeket az alábbi tulajdonságok jellemeznek:

– tárgyakat, gesztusokat és jeleket intenzíven moz-
gósítanak;

– az értelemnek korlátozott szerepet szánnak, ezért
összesûrítik a szöveget;

– alkalmazzák a közvetlen cselekvés eszközeit, vagy -
is ritmusokat, hangokat, rezgéseket, képzettársításo-
kat hoznak létre;

– a szövegnek való alárendelôdés helyett olyan, a di-
namikus és térbeli kifejezésmód tartományába tarto-

3 Uo. 145.
4 Uo. 143.
5 Uo. 143.
6 Uo. 143.
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zó, egyedülálló nyelvhez térnek vissza, amely félúton
van a gesztus és a gondolat között;      

– a beszédbôl csak azt használják fel, ami a szavakon
kívül van, térben bontakozik ki, és „az emberi érzé-
kenységet rezegteti meg”;

– kiemelkedô szerephez juttatják a jelekké vált tár-
gyak, mozdulatok, magatartásformák és gesztusok lát-
ható beszédét;

– létrehozzák a szó, a gesztus és a kifejezésmód meta -
fizikáját, vagyis a valóságos metafizikai kísértést, amely
teremtéssel, keletkezéssel és káosszal kapcsolatos.

Folytatható lenne Artaud letisztázott téziseinek cso-
korba gyûjtése, de már e néhány gondolat elegendô
ahhoz, hogy belássuk: korunk kortárs tánca a könyör-
telen színház elveit realizálja. A néha régies szóhasz-
nálattal fogalmazó Artaud kegyetlen éles- és jövôbe lá-
tással „üzen” a (tánc)színház mai alkotóinak. Egyebek
mellett ezt írja az új felfogású, intenzív, nagy hatású
színházról: „Nem sokat jelentene, ha azt mondanánk,
hogy a színházi nyelv felhasználja a zenét, a táncot, a
pantomimot, a mimikát. Nyilvánvaló, hogy mozdula-
tokkal, összhangokkal, ritmusokkal dolgozik, de ezek
nem mint különös [értsd: elkülönülô – K. Cs.] mûvé-
szetek szerepelnek a színpadon, hanem mint egy köz-

ponti kifejezésmód elemei.”7 Számos olyan táncszín-
házi (és nem táncszínházi) elôadás látható manapság,
amely az idézetben szereplô „mûvészeteket” elkülönül-
ten jeleníti meg a színpadon, vagyis a rendezés képte-
len az elôadás különbözô kifejezési eszközeit közös
nyelvbe integrálni. De akadnak jól sikerült kísérletek is.

Visszatérve a nézô és elôadó közötti határ eltünteté-
séhez, azt is beláthatjuk, nincs túl sok értelme a nézô
ma oly trendi aktivizálásának, ha nem képezi integ-
ráns részét az elôadás koncepciózus, következetesen
végigvitt, sajátos, csak arra a rendezésre alkalmazott,
egyéni nyelvének. A Nibelung-lakóparkban egyébként
igencsak helyén vannak a dolgok: a könyörtelen nézô-
bevonás indokolt és jól sikerült, a színpadi bûncselek-
mény hatásosabb sok valóságosnál. Ez elsôsorban an-
nak köszönhetô, hogy az ölés a darabban egy nagy mí-
tosz ismert és elengedhetetlen részlete.

7 Antonin Artaud: A Kegyetlen Színház. Elsô kiáltvány. In uô.:
A könyörtelen színház. Gondolat, Budapest, 1985, 148. 
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Artaud, mint fentebb olvasható, a színházban te-
remtéssel, keletkezéssel és káosszal kapcsolatos „me-
tafizikai kísértést” akart létrehozni. Ezt kalaposkisasz-
szonyok és segéd-házfelügyelôk konfliktusával, bár
nem lehetetlen, de elég nehéz megvalósítani. Köny -
nyebb a dolga a rendezônek, ha a színpadon istenek és
gigászok csapnak össze, csak közben nehezebb kielé-
gíteni a tömegesen jelentkezô igényt, amely elvárja:
rólam szóljon az elôadás. Persze az istenek bármikor
felruházhatók esendô, hiú, kisszerû emberek tulaj-
donságaival (így a nézôk könnyedén a fônökeikre is-
merhetnek), de a mitikus alakok profanizálása tönkre-
teszi a gondolat metafizikai szárnyalását. Tehát úgy
kell rólam szólnia az elôadásnak, hogy közben valami-
lyen módon azonosulni tudjak a szereplôkkel; a szín-
padi események vagy legalább a látvány utaljon terem-
tésre, keletkezésre és káoszra, de mindebben megta-
láljam magamat, vagyis érzékeljem a makrovilágban a
mikrót, és éljem át a kettô folytonos összefüggését.
Racine-tól származó lélektani színházzal nem lehet
mindezeknek megfelelni. Az ezredforduló kortárs-
tánc-koreográfusai azonban szinte sorozatban gyárta-
nak metafizikai kísértéseket: esendô figurákból miti-
kus hôsöket teremtenek, vagy fordítva. Ezt azért tudják
megtenni, mert a táncjátékokban a szereplôknek, ha
éppen nem is tilos, de semmiképp sem kötelezô meg-
szólalniuk. Ha egy kvázi-meztelen testû színpadi ala-
kot kineveznek a világ urának, méltóságteljesen kell vi-
selkednie, de ha tesz egy parányi riadt gesztust, rögtön
azonosulunk vele, vagy magunkra ismerünk benne.
Összefüggô, magyarázó-tájékoztató, „én vagyok az is-
ten” kezdetû nagymonológgal nem lehet ugyanezt a
hatást elérni, mert a hétköznapi, megszokott módon
összefûzött szavak banalitása széttöri az érzékeny me-
tafizikai varázst. A szó, a kimondott, banális, devalvált
szó a „nagy ellenség”, Artaud is tôle védte a színházat,
a kortárstánc-alkotó is a mûértelmezés kontextusában

(például a bemutató szórólapjain) általában elhatároló-
dik tôle: azt akartam megkoreografálni – vallja –, ami
szavakkal nem elmondható.   

A magyar kortárs táncpaletta egyik legeredetibb ká-
osz- és mítoszteremtôje Goda Gábor rendezô-koreog-
ráfus. Az Osiris tudósításokban például káoszt teremt, a
Rókatündérekben pedig mítoszt. Az elôbbi elôadásán
énekes narrátor kíséri-közvetíti a színpadi eseménye-
ket, mondandójában nincsen értelmes szó, de szövege
morfológiai egységekre tagolódik, beszédfolyama szin-
tagmaszerkezetek sorozatára emlékeztet, amelyeket
nyelvi szabályok és a dallamképzôdés törvényszerûsé-
gei (például ismétlôdô ritmus) tartanak egyben. A szín -
padon tárgyak, változó anyag (például gyorsan kötô
gipsz) és képi szimbólumok garmadája látható, a sze-
replôk mozgása elvont, de amikor mozdulatlanul pó-
zolnak, akkor sem mellékszereplôk, hanem az ambi-
ente fontos részei. A Rókatündérekben és a Don Quijote
Mauzóleumban a tárgyak költészete teremt változó te-
reken mítoszt, a mozgás (tárgyak és emberi testek
mozgása) mindkettôben fôszereplô, de a verbalitás is
lényeges – igaz, az utóbbiban talán csupán bronzér-
mes, az elôbbiben pedig le is szorul a dobogóról. 

A Goda Gábor-produkciókhoz sokban hasonlít
Ágens Purcell piknolepsziája. A virtuális-multimédiás,
trendi ízlésvilágban fogant kortárs operában a pikno-
leptikus (jelenléthiányos) alakok ki akarnak szakadni
az idôbôl, fel akarják billenteni a megélt világ egyen-
súlyát, olyan közegbe akarnak eljutni, amelyben tiszta
formák, harmonikus, átlátható rendszerek uralkod-
nak. Durván leegyszerûsítve: a véges, földi diszharmó-
niából a térben, idôben végtelen, istenszerûen tökéle-
tes harmóniába vágynak. A Purcell piknolepszia maga a
metafizikai kísértés. Artaud valami ilyesmit szeretett
volna látni. Ágens is kiiktatta az elôadásából az értel-
mes szavakat: több mint egy órán át énekel, de száját
nem hagyja el érthetô szó. Halandzsa szövegével tar-
talom nélküli (zenei) formát, banalitás nélküli monda-

1. 2.
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nivalót hoz létre. Az elôadás
színpadképe, az egésze és a
részletei külön-külön is,

bátran a képzômûvészet mûfaj-kategóriájába sorolha-
tók. A látvány végig mozgalmas: mozognak a vetített
képek, a tárgyak, a fények – és nem utolsósorban a tán-
cosok. Ágens állandó alkotótársa, a táncos-koreográfus
Gergye Krisztián Godához hasonlóan szintén a káosz-
és mítoszteremtés nagy mestere. A téma a B.SCH
SZÓLÓ I. címû, Hieronymus Bosch triptichonja, A gyö -
nyörök kertje inspirálta opusa óta folyamatosan foglal-
koztatja, mûvészi káosz–mítosz-kutatásainak további
jól sikerült darabjai: a Kínos!, a Gergye-portrék soroza-
ta, az Abakanowicz-kiállítás tárgyai közé rendezett élô -
test-installáció és a Mindenhol jó, de legjobb a Para di -
csomban címû alkotás. Ezeken az elôadásokon – egye-
bek mellett – bizonyítást nyer az alábbi Artaud-tétel:
„A színpad birodalma nem lélektani, hanem plaszti-
kus és fizikai játéktér.”8 Gergye e mûveiben – nem tu-
datos Artaud-követôként – azt vizsgálja, hogy „vajon
vannak-e a gondolat, az értelem birodalmában olyan
magatartásformák, amelyek szavakban nem ölthetnek
testet, s amelyek a térbeli nyelv eszközeivel sokkal
pontosabban megragadhatók”.9

A mítoszteremtésben jeleskednek tehát a tárgyak, a
fények és a hangok segítségével kreált táncszínházi
térköltészet alkotói, ráadásul a mûfaj jól sikerült pro-
duktumai tömegek érzékét is képesek megragadni,
mert a lelkileg (és esetleg testileg is) pôrére vetkezett
ember látványa az elérhetetlen, végtelen nagyság
mellett az elesettségre és a mulandóságra is folyama-
tosan utal. De vajon a prózai színház ebben a kérdés-
ben a Ra cine-tól megörökölt kétes színvonalon ma-
radt? A Ni belung-lakópark elôadásán a Krétakör színé-
szei képletesen (és a valóságban is) egy nagy mítosz
zegzugos labirintusába vezetik be a maguk közé befo-
gadott nézôket. Csákányi Eszter vízbe fojtása a darab-
ban nem egyszerûen brutális tett, hanem mitikus gyil-

kosság. A mítoszteremtéshez tehát célszerû mitikus
témákat feldolgozni, a mitikus történetekben ugyanis
az egyszerû cselekedetek is mitikus tettekké növeked-
nek. Mítosztémák szinte kimeríthetetlen kínálatát biz-
tosítják a mitológiák, valamint az emberiség és az iro-
dalom története (lásd Zsótér Sándor Peer Gynt-rendezé-
sét a Krétakör Színház elôadásában vagy Balázs Zoltán
Theomachiáját a Bárkában), de egyszerû történeteket is
képes a kor vagy a rendezôi szándék mitizálni.

A Nibelung-lakóparkban Térey János szövegkoncep-
ciója tálcán kínálja a mítoszteremtés vagy -átértelme-
zés lehetôségét. Nem Térey volt az elsô, aki a nibelun-
gok történetébôl saját korába illeszkedô mítoszt igye-
kezett teremteni. Richard Wagner is ugyanezt tette:
szájíze szerint alaposan átdolgozta a mondát. Nála a
szerelem megváltó ereje központi szerephez jut, de
A nibelung gyûrûje szövegkönyvének írása közben
Téreyéhez hasonló gondolatok is megfogalmazódtak
benne: „A nibelung végzetes gyûrûje manapság tôzs-
dei tárca alakjában jelenhetne meg... A pénz uralmát
civilizációnk képviselôi valóságos szellemi, sôt morális
erkölcsi hatalomnak tekintik, mivel most a letûnt hitet
a hitel helyettesíti...”10

A XIX. század második fele óta e tekintetben csak
külsôségekben változott a helyzet: megjelent a plasztik
hitelkártya, amely korunk szent ostyája, csak nem a
térdeplô hívô kapja be, hanem bankautomaták szip-
pantják magukba. A kártyácska ugyanúgy a megváltás
földi realizálódásának szimbolikus darabkája – igaz, a
folyamat többszörösen fordított: az ostyát a hívô helye-
zi be a szentély szájába, és vért is ô hullatott érte.
Viszonyunk a hitelkártyához az istenhez fûzôdô kap-
csolatunkhoz hasonlít: az emberek titkon folyamato-
san azért imádkoznak, hogy mindkettô áldásából ele-
gendôt kapjanak. Térey János, mint sokan mások, fel-
fedezte, hogy a hitregék szereplôi minden korban
reinkarnálódnak, és állandóan ugyanúgy viselkednek.
Nem felejtenek, és nem is tanulnak. Tulajdonképpen
minden ember hitregeszereplô, csak a hétköznapok-
ban nincs sem idô, sem késztetés állandóan erre gon-
dolni. A színháznak viszont az a dolga, hogy ezt
eszünkbe juttassa és észben tartassa.  

Csehovot is lehet úgy rendezni, hogy a nézôk mítosz
születésének legyenek tanúi. A Sirályban Nyina a saját
kárán tanulja meg, hogy az isteneknek visszavonhatat-
lanul bealkonyult. Ô és Kosztya Trepljov közösen hi-
szik, hogy lelkes tenni akarással az élet, az irodalom és
a színház megváltoztatható. Talán Artaud írói fantázia
teremtette elôfutárai ôk, míg Arkagyina, a színésznô
és Trigorin, az író a minden változtatást ellenzô rutin -
istenekben hisz. Arkagyina szeret jómódban élni,
ezért zsugori, a gazdagság gyûrûjét titokban hordja, és
soha nem jut eszébe, hogy a gyûrû ugyanúgy átkot hoz
rá, mint a nibelungok történetében Siegfriedre. Nem
is járna neki a kincs, hiszen a gazdagsággal a változat-
lanságot ôrzi, ugyanúgy, mint a Walhalla ósdi istenei.

46. Theomachia  
47. Siráj 

8 Antonin Artaud: Keleti és nyugati színház. In uô.: A könyörte-
len színház. Gondolat, Budapest, 1985, 130. 

9 Uo. 130.
10 Richard Wagner: Vallás és mûvészet. In Balassa Imre – Gál

György Sándor: Operák könyve. Zenemûkiadó, Budapest,
1971, 319.
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A fiát, az új istenekben hívô tehetséges Kosztyát kellene inkább pénzelnie,
de ezt képtelen megtenni, inkább pusztulni hagyja gyermekét. Ahogy
Siegfried és Brünnhilde, Kosztya és Nyina is bukásra van ítélve. 

Schilling Árpád Siráj-rendezésének Krétakör-elôadásán a színészek sa-
ját ruháikban járkálnak a nézôk elôtt, között, ugyanúgy festenek, mint a
publikum bármelyik tagja. A cipôjét gyakran lehúzó, Szorint játszó Gyab -
ronka József zokniján még a pici lyuk is észrevehetô. Ez ugyanúgy hat,
mint amikor Rába Roland A Nibelung-lakóparkban a nézô lábára zuhan le
meghalni: elfelejtôdik, hogy Szorint játszik, menthetetlenül Gyabronka
lesz. Itt újból felmerül a kérdés: meddig fokozható a nézô és elôadó kö-
zötti választóvonal eltüntetése? Ha a rendezôk könyörtelenül következete-
sek, akkor elôbb-utóbb rá kell döbbenniük: a nézô és színész közötti vá-
lasztóvonalat valójában legfeljebb többhetes összeköltöztetéssel lehet el-
tüntetni. Kvázi eltüntetni meg nem érdemes, mert az ugyanúgy csak
illúziókeltés, mint a maradi, hagyományos színjátszás. Mindezek ellené-
re Schilling Siráj-rendezése az elmúlt évek egyik legjobb színházi pro-
dukciója. Pedig az elôadás szövege banális (igaz, jól összefûzött, jól lefor-
dított) szavakat tartalmaz. Lehet, hogy a (prózai) színház nincs is lemara-
dásban, és le sem kell mondania a verbalitásról? Lehet, hogy banális
szavakkal, jellé vált tárgyak nélkül is megteremthetô a metafizikai kísér-
tés? A puritán, hétköznapi környezetben kimondott szó eszközével isteni
rangra emelhetôk az isten háta mögötti (orosz) gazdaságokban élô egy-
szerû emberek. Ha a szó mégis ilyen erôs, talán a kortárs (tánc)színház-
nak is szüksége lehet rá. Például kimondott, leírt, vetített vagy akár elôze-
tesen megfogalmazott, nagy mítoszokra utaló szavakra.

A színház a szóval úgy lehet, mint szeretô az idôközben megcsúnyult
partnerével: nem vele van baja, csak azzal, ahogyan kinéz. A szó ugyan-
olyan jel, mint a színpadi horizontra festett ábra vagy a vetített mozgókép.
Vajon az utóbbi kettô korszerûen „összmûvészetesíti” a kortárs táncot, az
elôbbi pedig retrográd, visszahúzó elem volna? Ha vetítve jelenik meg,
vagy ha önállóan, értelmes mondatba nem fûzve hangzik el, akkor kor-
szerû, a szintaxis szabályai szerint összeszerkesztve már elavult színpadi
eszköz a szó? Ha hangulatra utal, trendi, ha történetre, ósdi? Nyilván nem
a szóval önmagával van baj, hanem azzal, ahogyan kinéz, ahogyan a szín-
padon megjelenik.  

A történetre utaló szövegek is csak akkor válhatnak nemkívánatossá a
táncszínpadon, ha rabságban tartják a koreográfiát. A táncszínpadon a nem
jól megjelenített szöveg egyik gyakori megvalósulási formája a kényszeres
– mozgásnyelven zajló – történetfogalmazás. A másik rossz megjelenítés
az, amelyben az elôadásnak édeskevés köze van a deklarált, ábrázolni
szándékozott alaptörténethez, témához vagy eseménysorozathoz. A két
véglet között számos átmeneti megoldás létezhet, és látható is a hazai
táncszínpadokon. A koreográfiák a szövegre utalás és a verbális vagy írott
(vetített) szöveghasználat szempontjából különbözô kategóriákba csopor-
tosíthatók.  

•

Horváth Csaba Forte (Hymn) címû egyfelvonásosát idôszakos analfabé-
taként is élvezhetném. (Persze igazán, teljes értékében csak akkor, ha
Sosztakovicsról némi elôzetes ismerettel rendelkeznék, de tény, hogy bi-
zonyos információk oral history útján is beszerezhetôk.) A Forte, a késôb-
bi Echó, valamint Gergye Krisztián „Zyklon b”-je a kortárs táncnak ahhoz
a vonulatához tartozik, amely távol tartja magát az elbeszélhetô, szóban
összefoglalható történettôl mint koreográfiai alaptól. A kortárs koreográ-
fusok egy része (és az ideológusok legtöbbje) szentségként tiszteli azt az
elgondolást, hogy a tánc ott kezdôdik, ahol a szó abbamarad. Tény: szá-
mos e felfogás alapján készült koreográfia a táncmûvészet kiemelkedô, fe-
lülmúlhatatlan, mondhatni, reprezentáns mûalkotása. Antonin Artaud
kortársai, Isadora Duncan és Georges Balanchine (és még sokan mások) a
táncos-pantomimes történetmesélést elutasító mai kortárs koreográfusok
elôfutárainak nevezhetôk. Minden bizonnyal sokszor felmerült volna ben-
nük a korai visszavonulás gondolata, ha megsejtik, hogy az ezredforduló

színházi tömegtermelésében a cse-
lekménytelen hangulat- és önkife-
jezés égisze alatt mennyi hevenyé-
szett, gyanús koreográfia készül
majd. A cselekménytelen, szubjek-
tív hangulatábrázolásra ugyanis az
jellemzô, hogy minden igaz ben-
nük, ami alkotójának egójától nem
idegen, az ego viszont (természete-
sen) szent, sérthetetlen és kontrol-
lálhatatlan, vagyis kitárulkozását
kritikátlanul el kell fogadni. Ma -
gya rán: nem bírálhatok meg senkit
azért, amit érez, de a belsôjében la-
kozó szellemi komplexum megje-
lenítésének módját és színvonalát
sem elemezhetem, ha nincs kor-
rekt információm a kiindulópont-
ról. „Nem történetet mesélek, ha-
nem érzéseket, hangulatokat fogal-
mazok meg táncban, mindenki azt
olvas ki belôle, amit gondol, mert
én nem akarom senkinek sem elô -
írni, hogyan értelmezze a mûve-
met” – olvashatjuk számtalanszor,
némileg el-eltérô változatban a
kôbe vésett tételt a kortárs táncpre-
mierek szórólapjain. Akik ilyen val-
lomásokat szívesen olvasnak, való-
színûleg felhördülnek, ha egy kor-
társ koreográfus cselekményes
táncjáték megkoreografálására adja
fejét. (Kivétel A csodálatos manda-
rin, mert az Bartók.)

Horváth Csaba és Gergye Krisz -
tián fentebb említett darabjaiban
az alkotók érzéseket, hangulatokat
fogalmaznak meg táncban, de úgy,

1.
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hogy bár maximálisan szubjektívek
az anyagkezelésben, mégsem búj-
nak el a szuverenitás átjárni tilos
paravánja mögé. Ez általában akkor
sikeredhet így, ha az alkotó ösztö-
nösen vagy tudatosan megtalálja az
elôadás egységes vagy megfelelôen
egységesített nyelvezetét, amely
különbözô szegmensekbôl állhat
össze: például tárgyakból, gesztu-
sokból, szavakból, ritmusokból, fé-
nyekbôl, hangokból, színekbôl,
moz dulatokból, táncból, zenébôl,
lát ványkompozícióból, testbeszéd-
bôl, jelbeszédbôl, hangos szóból,
írott betûbôl, felolvasott, elmondott
vagy elhangzó szövegbôl, cselek-
ményszálból, üvöltésbôl, szu szo gás -
ból, élettényre vagy mûveltségbeli
anyagra történô reflexív uta lás ból
és még sok egyéb másból. A fel  so -
roltak mindegyikét (vagy bármi ha-
sonlót) a nyelvteremtô kortárs ko-
reográfusnak persze nem kötelezô
alkalmaznia, de a felhasznált ele -
me ket – könyörtelen következetes-
séggel – úgy kell kezelnie, hogy ki-
alakuljon belôlük a létrehozott
mûalkotás egységes nyelvezete.
Nem az a lényeges tehát, hogy az
elôadás megjelenít-e történetet
vagy sem, és a zene, a tánc, a szín-
padkép mellett tartalmaz-e írott
vagy elhangzó szót, esetleg zörejt,

nyögést vagy stroboszkópot, hanem az a fontos, hogy a kialakított nyelve-
zet, még ha különbözô szegmensekbôl áll is, egységes és adekvát legyen.
Elônyös, ha a hangulatokat és érzéseket kifejezô táncelôadás az ego kive-
títésén túl ha cselekményt nem is, de valamilyen kognitív referenciaanya-
got tartalmaz. Horváth két mûvében ez Sosztakovics zenéje, Gergyéében
pedig a holokauszt. Nem véletlen, sôt a témával adekvát, hogy mindhárom
koreográfia kerüli a történetfogalmazást és a megjelenített szöveget, szót.
Témáik és üzeneteik – más-más okokból – írott vagy beszélt nyelven va-
lóban nehezen fogalmazhatók meg.

Szabó Réka rendezéseibôl viszont kihagyhatatlan a verbalizmus. A Karc,
a Buddha szomorú és a Szeánsz – aritmiás szívek klubja azt bizonyítja, hogy
még a táncszínházi elôadásban is helye lehet szövegnek. Természetesen
nem mindegy, milyen csomagolásban kínálják fogyasztásra a portékát.
Szabó megmutatja (persze nem ô találta fel a módszert), hogy milyen esz-
közökkel lehet a kimondott szótól távol tartani a banálissá válás veszélyét:
csak abszurd szituációba kell helyezni a szövegtesteket, és a hétköznapitól
kissé eltérô intonációval kell felmondatni ôket. Ez a megoldás két dologra
is reflektál: a valóságra, ahol a folytonos fecsegésben és a különbözô kom-
munikációs csatornákból szünet nélkül zúduló szóáradatban valóban de-
valválódnak bizonyos szavak és szószerkezetek, valamint a legalább száz
éve tartó színházi útkeresésre, amelyre a szövegcentrikus, szövegfelmon-
dó darabinterpretációk hiteltelenné válása miatt kényszerültek-kénysze-
rülnek a színházcsinálók. Ez utóbbi folyamat keretében jöttek létre azok a
kísérletek is, amelyekben megpróbálták megszüntetni a játéktér és a pub-
likum közötti választóvonalat. A naturalisztikus rendezések szokványos
szövegfelmondásának elégtelensége hívta életre a közösségi, szegény vagy
szertartásszínház eszméjét és gyakorlatát, emiatt jutott Jerzy Grotowski
arra a gondolatra, hogy „nincs szavakba önthetô felelet, csak a cseleke-
det”,11 ezért vizsgálták-vizsgálják munkáikban a rendezôk gyakran az ôsi,
közösségi rituálékat. 

A szöveg abszurd szituációba helyezése tánc- vagy mozgásnyelv egy-
idejû alkalmazásával relatíve könnyen abszolválható. Elég szokványos sza-
vakat szokatlan mozdulatsorozatok közben felmondani (már pusztán a
beszélô táncos és a táncoló színész jelensége is különleges, ha mindkét,
egyszerre realizált „fogalmazás” anyagerôs, és technikailag jól kivitelezett),

48. Tüzes angyal 
49. Tybalt 
50. Bánk bán 

2. 3.

K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e i S c h i l l e r  K a t a  f e l v é t e l e

11 Jerzy Grotowski: Az Ünnep. SZÍNHÁZ, 2000/5. Grotowski-különszám.
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de még ütôsebb az akció, ha például becézô szavakat
agresszív mozdulatok kontrasztja kísér. De nem is kell
feltétlenül mozogni. Szabó Réka gyakran lehetetlen
testhelyzetekbe tekerve-csavarva szövegelteti szereplô-
it, és közben nemritkán diszfunkcionális vagy más
funkciójú tárgyakkal egészíti ki a bizarr test–szó–lát-
vány-kompozíciókat. A lényeg mindegyik esetben az,
hogy a különbözô komponensek egységes színpadi
nyelvezetbe szervesülhessenek. 

Az úgynevezett irodalmi alappal rendelkezô koreog-
ráfiák sajátosan kötôdnek a szövegekhez. Ha az elô -
adás – akár csak a címadással is – valamilyen irodalmi
(mitológiai) alakra, ezzel együtt vele megesett esemé-
nyekre utal, akkor a történet (a nézô által olvasott vagy
valamikor hallott szöveg) visszavonhatatlanul részévé
válik a koreográfiának. Ha közismert a sztori (mint
például Horváth Csaba Médeia és Káin-Ábel címû al-
kotásai esetében), elvileg egyszerû a helyzet, mert pél-
dául a kétszereplôs Káin-Ábel címû elôadáson két férfi
láttán nem kell sokat töprengeni azon, vajon kik lehet-
nek ôk. Persze könnyen elôfordulhat, hogy nem úgy
fognak cselekedni, ahogyan az ismert történet alapján
elvárható lenne. Ebben az esetben a nézô folyamato-
san törheti a fejét a látottakon, a szerzô viszont köny-
nyen szolgálhat eligazító magyarázattal: a médeiaság-
gal vagy káin-ábelséggel általánosságban foglalkozott,
esze ágában nem volt a figurák történetét megkoreog-
rafálni. Ha ez tényleg így van (Horváth említett két da-
rabjával kapcsolatban bennem ez ügyben nincs ké-
tely), és a produkció megvalósítása, minden részletre
kiterjedô kivitelezése jól sikerült, akkor a mûfajra fo-
gékony nézô, az elôadáson feldolgozható mûélmény-
hez jutva, akár metafizikai kísértés tanúja vagy tárgya
is lehet. 

De mi van akkor, ha az irodalmi alap konkrét, de
annyira nem közismert, hogy a nézô ab ovo ismerje a
történet szálait és a benne szereplô alakok jellemvoná-
sait? Ha olvastam is egykor (meg talán régen láttam is)
August Strindberg naturalista szomorújátékát, a Miss
Julie névrôl az agytekervényeimben nem indul el in-
formációhalmazok és emlékképek olyan volumenû
áramlása, mint a Káin-Ábel esetében. Ilyen helyzetben
a nézônek – lehetôleg még az elôadás elôtt – utána kell
olvasnia, az alkotónak pedig idôben el kell döntenie,
mekkora és milyen jellegû elôzetes segítséget nyújt a
publikumnak. Foglalja össze szórólapon az eredeti tör-
ténet szüzséjét, és rögvest magyarázza is el, hogy ô
nem azt követi, csak kiindul belôle, és sajátosan újra-
értelmezi? Ha a tánc szóval megfogalmazhatatlant fe-
jez ki, minimum gyanús, de mindenképpen önmagá-
nak ellentmondó, ha magyarázó szöveget kell hozzá
mellékelni. Úgy tûnik, például Bozsik Yvette mégis
ehhez a megoldáshoz vonzódik. Utóbbi munkái (Tü -
zes angyal, Turandot gôzfürdô, Miss Julie) e tekintetben
hasonlítanak egymáshoz, sôt még a legfrissebb, a va-
lamennyivel közismertebb mûelôzményre hivatkozó
A varázsfuvola is lényegében idesorolható. Az ilyen
témaválasztás természetesen nem meghatározója az
elôadás minôségének: az elkészült mû ettôl még lehet
gyenge, avagy kiváló. A kérdés az, hogy ilyen halvány
vagy távoli kapcsolat esetén milyen hatásfokkal
mûködtethetô az eredeti szövegekre és az azokhoz
kapcsolódó ismeretanyagra vonatkozó, színpadi nyel-

vezetbe ültetett utalásrendszer. Nyilvánvaló, hogy ez a
rendszer minden nézô számára másmilyen hatásfok-
kal mûködik. Nekem például izgalmas élménnyel
szolgált a Tüzes angyal elôadása – igaz, elôtte gyorsan
elolvastam Valerij Brjuszov hasonló címû regényét. Az
én észlelésemben ezáltal szövegtestek épültek be a ko-
reográfiába.

Klasszikus (vagy neoklasszikus) baletteket kompo-
náló koreográfusok gyakran nyúlnak Shakespeare-da-
rabokhoz. Bár nem készítettem statisztikát, de való-
színûnek tartom, hogy a Shakespeare-adaptációk a
táncjátéktémák gyakorisági rangsorában elôkelô he-
lyen állnak (ha nem éppen toronymagasan vezetnek).
Nincs mit csodálkozni azon, hogy kortárs koreográfu-
sokat is megihlet a Rómeó és Júlia vagy a Szentivánéji
álom. Juronics Tamás a rá jellemzô, egyéni kortárs
tánc nyelvén megkoreografálta mindkét darabot.
Vannak, akik e darabjait nem is sorolják a kortárs tánc
általánosan elfogadott módon még nem meghatáro-
zott fogalmába. Nyilván azért nem, mert a dramatikus
szerkezetük közeli rokonságban áll a ma már kor-
szerûtlennek (vagy más stíluskategóriába tartozónak)
ítélt cselekményes balettekéivel. Hol húzandó meg a
kortárs táncban a szöveg- és történetfelhasználás ha-
tára? Hogyan határozható meg ebben a kérdésben az
optimum mikéntje vagy mértéke? Vajon A varázsfuvo-
la cselekményének keresztmetszetét átvevô, az eredeti
Schikaneder-szövegkönyv figuráit Mozart-zenére
mozgató Bozsik-féle adaptáció még kortárs tánc-e,
Juronics Tybalt címû Rómeó-átértelmezése pedig már
nem az? Vagy ez egyikrôl sem állítható, és csak a Káin-
Ábel az, esetleg még a Miss Julie? Ezekre a kérdésekre
válaszolni ugyanolyan nehéz, mint precízen és vissza-
vonhatatlanul meghatározni a nézôket az elôadóktól
elválasztó vonal optimális helyét. Az utóbbi lehet akár
elôadásonként (rendezésenként) más és más, és a kor-
társ táncmû is – szerintem – annyi cselekményt ábrá-
zolhat, amennyit alkotója éppen helyesnek gondol.
Cselekményt, színpadi történések, események soroza-
tát meg lehet korszerûen jeleníteni, de kétségtelen,
sok múlik a portéka csomagolásán. Juronics a Tybalt -
tal – hibái ellenére – érdekes, értékelhetô eredményre
jutott.

•

A tisztánlátáshoz a teoretikusoknak valószínûleg azt
a kérdést kellene mihamarabb eldönteniük, hogy a
kortárs tánc színházi mûfaj-e, vagy esetleg valami
más. A kortárs tánc eszközeivel lehet színházi elôadást
létrehozni, pláne ha a szövegmondás is közibük tarto-
zik. Ugyanez a prózai színház oldaláról úgy fogalmaz-
ható meg, hogy a kortárs tánc eszközei bevonhatók az
elôadásba, pláne ha a táncos még meg is tud szólalni.
Azonos színvonalú és hasonló mennyiségû, párhuza-
mosan zajló, ugyanazon szereplô által abszolvált szö-
vegmondásban és mozdulatkivitelezésben a prózai
színházi rendezôk nem gondolkodnak. A legtöbbjük
feltehetôen nem ért a mozgáshoz, ezért eszébe sem
jut (esetleg meghívott szakember segítségével) alkal-
mazni a színpadon. Persze vannak kivételek. Vid nyán sz -
ky Attila Bánk bánjában (Nemzeti Színház) elkülöní-
tett tereken (és idôsíkokban) folyamatosan játszódik
egy Horváth Csaba koreografálta kortárs táncmû,
amelynek mozgásnyelve, szimbolikus eszközhaszná-
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lata, tere és ideje a legkevésbé sem emlékeztet például
a régebbi Bánk bán-elôadások hagyományos palotás-je-
lenetére. A rendezô egészen más célból vonta be a tán-
cot: a XIX. századi szöveggel szemben valamilyen kor-
szerû mûvészi matériának akart nagyobb befolyást
biztosítani. Nagy nemzeti drámaírónk ugyanis az iro-
dalomtörténetben elfoglalt helyéért minden tisztele-
tünket megérdemli ugyan, de ettôl még tény, hogy a
Bánk bánban csak konkrét nyelvi valóság van, a szöveg
nyelven túli dimenziójában, ahonnan a metafizikai kí-
sértés érkezése lenne várható, csak üresség található.
Megírásának korában persze bôven elég volt a konk-
rét, egyszerû, érthetô (ráadásul magyar) szó. Katona
József szövege önmagában leginkább Racine-szerû
szövegelô bábuk játszotta elôadás létrehozására alkal-
mas. Ezért Vidnyánszky a rendezésében intenzíven
mozgósította a tárgyakat, a gesztusokat, a jeleket, al-
kalmazta a közvetlen cselekvés eszközeit, ritmusokat,
hangokat, képzettársításokat hozott létre, olyan dina-
mikus és térbeli kifejezésmód tartományába tartozó
nyelvhez tért vissza, amely félúton van a gesztus és a
tartalom között, a beszédbôl azt próbálta meg felhasz-
nálni (ebben volt a legnehezebb dolga), ami a szava-
kon kívül van, térben bontakozik ki, és „az emberi ér-
zékenységet rezegteti meg”, és igyekezett megterem-
teni a szó, a gesztus és a kifejezésmód metafizikáját,
vagyis a valóságos metafizikai kísértést. Vidnyánszky a
Bánk bánban felvonultatta az artaud-i könyörtelen
színház eszményének szinte teljes fegyverarzenálját,
és nem az a lényeg (a mondandónk szempontjából),
hogy ezt tudatosan tette-e, vagy sem, hanem hogy elô -
adásában a kortárs táncot és annak eszköztárát alkal-
mazta. Vidnyánszky a beregszászi Az ember tragédiája-
rendezésében is mozdulatokkal nagyította fel a meg-
foghatatlan, „szavakon kívüli, térben kibontakozót”,
pedig Madách Imre szövege tartalmaz elég, szavakon
belüli és túli metafizikai (és in concreto diabolikus) kí-
sértést.

Vidnyánszky Attila egyéb rendezéseiben is (például
Roberto Zucco, Közeleg az idô – Új Színház) használja
a mozdulatot, a tárgyak, jelek, gesztusok térköltésze-
tét, ha másra nem, arra biztos, hogy az üresen csengô,
devalválódó szavak banalitásáról (és a rosszul megírt
dialógusokról) elvonja a nézô figyelmét. Említhetôk
még további példák: Pintér Béla is a szöveg és a han-
gok mellett térben mozgó testekben és tárgyakban
gondolkodva építi fel színpadi vízióit, néha, amikor in-
dokolt, meg is táncoltatja szereplôit (Parasztopera,
Gyé vuska, A Sütemények Királynôje, Anyám orra), és
megemlítendô itt a Krétakör Schilling Árpád rendezte
W – Munkáscirkusza, valamint a már említett Theo -
machia.

E fenti példákból arra lehet következtetni, hogy a
kortárs tánc olyannyira színházi mûfaj, hogy nem is
lehet a kortárs színháztól elkülöníteni, abból kiragad-
ni. Hogy a gyakorlatban a kettô miért nem egy és
ugyanaz, arra nyilván az a magyarázat, hogy akik el
tudják játszani a Bánk bánt, nem tudják eltáncolni az
Echót – és fordítva. A táncos- és színészképzés intéz-
ményrendszere ugyanis a legtöbb országban elkülönül
– igaz, a budapesti Színmûvészeti Egyetemen néha
látványos és sikeres kísérletek zajlanak a kettô egyesí-
tésére. De említhetôk olyan külföldi példák is, ame-

lyekben sokoldalúan és magas színvonalon képzett
elô adómûvészek prózában, énekben, zenében, tánc-
ban, akrobatikában és mindenfajta mozgásban egyen-
értékû teljesítményt tudnak nyújtani – lásd DV8, Les
Ballets C. de la B. E két, nemrég Budapesten is ven-
dégszerepelt együttes elôadásán a játéktér élesen elkü-
lönült a nézôtértôl. Nyilván azért (is), mert minôségi
technikát követelô produkcióba nehéz bevonni civil
nézôt, de az is valószínûsíthetô, hogy a kifejezôeszkö-
zök totális, összesûrített nyelvrendszerét hadrendbe
állítani képes színháznak nincs szüksége a publikum
közelségére. 

Talán korunk (és a jövô) nézôje nem is igényli ezt,
mert a komputere segítségével aktívabban és kreatí-
vabban szerepelhet a maga teremtette virtualitás illú-
zióvilágában. Artaud óta annyi bizonyosan megválto-
zott, hogy a színháznak nem a moziból és a varietébôl
kell visszacsalogatnia nézôit, hanem a komputere mel-
lôl. A kíbertér fejlesztôi ma már szimulált környezet-
ben mesterséges intelligenciákat nevelgetnek, ame-
lyek majd (például a Mars környezetében) önálló
döntéshozatalra is képesek lesznek. Ha a három di -
men ziós házimozirendszer az internet segítségével
összekapcsolódik a kíbertér szimulált világaival, akkor
az átlagos képességû felhasználók is joggal házi isten-
nek képzelhetik majd magukat – otthoni karosszéke-
ikben ülve. Kedvükre rendezhetnek, teremthetnek, öl-
hetnek és ölelhetnek. Szereplôiket úgy irányíthatják,
ahogy akarják, közlendôik egy gombnyomásra tízez-
rek monitorain jelenhetnek meg. Aki nem tart velük,
azt kiszavazási ceremónia nélkül is azonnal likvidál-
hatják. Webkamerákat helyezhetnek el lakásuk min-
den helyiségében, és webkamerákon keresztül bármi-
kor láthatnak alvó, étkezô, szeretkezô és haldokló web-
tündéreket. Új mítosz van születôben, amelyben bárki
mítoszteremtô is lehet. Néhány év vagy évtized múlva
csak webkirályok fognak ülni a színházak nézôterein,
hiszen mindenki az lesz. A színháznak, hogy verseny-
ben maradhasson, könyörtelenül meg kell ragadnia és
alkalmaznia kell minden eszközt. Köztük a kortárs
táncot. Vagy a kortárs táncnak kell magába olvasztania
a színház minden eszközét – köztük a cselekményáb-
rázolást, a szöveget vagy a kimondott szót.
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