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sô világban manifesztálódnak, és a
férfi belsô ideje a konkrétan, reáli-
san mérhetônél jóval szélesebb
idôtartományokat fed le. Lehet,
hogy a négy nô – mint Maurice
Béjart Ez lenne a halál? címû kore-
ográfiájában – a férfi életének négy
súlyos kapcsolatát jelképezi, de
mindemellett több is ennél: a nôi
princípiumot mint archét, ôserôt je-
leníti meg. Leg alábbis valami ha-
sonló volt a koreográfus szándéka.

Az ötlet, a gondolat kitûnô, hiszen
„emberi” mivolta mellett nemcsak

utal a mûfaj gondjára, hanem a problémafelvetése kifejezetten adekvát az
eredeti funkcióját már elvesztô folklórmûvészet mai helyzetével. A nôi
princípium összevetése a mai korok felszínes divatnôiességével párhu-
zamba állítható a népmûvészetben rejlô ôsi lényeg és a mai, csupán fel-
színesen csillogó-villogó fogyasztói tánckultúra ellentétével. És mindez
testbeszéddel érzékletesen megjeleníthetô, pontosan úgy, ahogyan Juhász
Zsolt évek óta próbálgatja: a néptáncmotívumok ôsi mozdulatmagokra re-
dukálásával és annak bemutatásával, hogy a dekonstruált folklórelemek
kortárs táncnyelvvé lényegíthetôk át. A Fosszíliákkal csak az a baj, hogy
nem sikerült benne látványosan a kísérlet. Talán akkor érzôdik elôször ôsi
és mai jelentéses összefonódása, amikor Juhász a színpadon kezet nyújt
az egy sorba összefonódó nôi csoport elsô tagjának. A koreográfia onnan-
tól egységesen színvonalas, egészen addig a már említett részig, amelyben
Maros Anna és Juhász Zsolt megállapodik egymásnál.

A Fosszíliák tanulsága egyértelmû: egyszerre néptáncos és „kortársos”
koreográfiát csak sokoldalúan képzett táncosokkal lehet bemutatni. A hi-
teles elôadói jelenlét és a hiányosságokat elfedô artisztikus koreográfiai
megoldások csak ideig-óráig képesek feledtetni a képzés egyoldalúságát.
Ha Juhász Zsolt valóban át akarja lépni a Rubicont, kitûnô néptáncmûvé-
szeit vagy el kell küldenie intenzív kortárs kurzusokra, vagy pedig kortárs
technikákban is professzionális táncosokat kell szerzôdtetnie melléjük.
Hiába: manapság – akár tetszik, akár nem – fosszíliákat feltárni csak
high-tech technológiával lehet.

FOSSZÍLIÁK
(Duna Táncmûhely, Nemzeti Táncszínház)

Jelmez: Túri Erzsébet. Látvány: Lendvai Károly. Rendezô-koreográfus:
Juhász Zsolt.
Elôadók: Bonifert Katalin, Bodor Ildikó, Maros Anna, Mándy Ildikó,
Juhász Zsolt.              

Mándy Ildikó, Bodor Ildikó, Bonifert Katalin és Maros Anna
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„Hogy két dolog maradéktalanul ki-
egészíti egymást, az legalább annyira
valószínûtlen, mint az, hogy két do-
log azonos.” 

(Idézet az elôadás szórólapjáról)

Hátára dobott emberbogár a nézôtéri vörös plüss üléssorban embriópóz-
ban. Haja hosszú, „második bôre” sötétbordó kombiné. A tôle húzott átló
végpontjában, jobbra a háttérben félmeztelen, tüskehajú denevérember
lóg fejjel lefelé, lábait beakasztva. Mindkettôjük valamiféle félig emberi-ál-
lati pózban, begubózva: ebbôl a lassan feladott energiatakarékos állapotból
mozdulnak el. A közös, vízszintes síkra ereszkednek, gurulnak le: a pad-
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ló addigi senki földjén a másik most már egy lehetséges
vonatkoztatási pont. Sokáig csak egy térben vannak, de
nem találkoznak, nem érintkeznek. Rend szer elle nôr -
zést tartanak: mindenki végigfuttatja az alapprogram-
jait, a mozdulatrepertoárját. A teret, a fényt tesztelik,
lélek- és testtapasztalatot gyûjtenek, amelybe csak idô-
vel iktatódik közbe a másik. Az ismétlôdô mozdulat-
motívumok, a többértelmû testnyelv még valamiféle
szétszálazatlan, átmeneti „természetközeli állapotot”
sugall: növény–állat–ember hibrid létet. Önmagukban
is mûködôképesek, magas a szabadságfokuk: két ha-
sonló „fajú” és korú, egyenrangú fél. De nem egyfor-
mák: különbözô a karakterük és a viselkedésük. A ne-
mük is, bár ez nem hangsúlyos: hol fontosabb, hol
meg nem – ettôl izgalmas. Az ösztöneikre hallgatnak,
de más készségekkel rendelkeznek, eltérô a belsô rit-
musuk: butó-lassúság, lágy, pontos, de kitörni képes,
feszültséggel teli dinamizmus vs. a fizikai színház ro-
busztusabb és akrobatikusabb mozdulatai. 

Ismerkedésük más fajoknál látott lépéseket követ:
párhuzamos mozgás, körözés a célpont körül, amely
becserkészô spirálba megy át, simulás-dörgölôdzés kö-
zönyösen félretekintve, csak úgy „mellesleg”, utánzás.
Feltérképezés, kipuhatolás: a lehetôségek, az erôviszo-
nyok felmérése. Ezen a „szinten” egy filmvisszateke-
rést idézô hátrafelé szaladás és egy „lábcsonkokon”
való vonszolódás „elôjátékából”, egymásra feltekeredô
mozgásából jön létre az elsô kapcsolatteremtés „fejen-
álló-duettje”. Majd a külön életet élô kezek egymást
keresô érintései, a „hát a háthoz” ismerkedési gyakorlata,
miközben az arcok még véletlenül sem kerülnek
szemtôl szembe, sôt átellenben, a lábak közül néznek ki.
Felpörögnének az események, de ettôl mintha vissza is
riadnának: a kombinés saját hajánál fogva, majdnem a
kiindulópontjára húzza-vonja vissza magát, miközben
a félmeztelen is hátul, az oszlopánál köt ki: visszatér-
nek az átló két végpontjára, de már érintett felekként.

A „kimondatlan viszonyban”, az akciók és a vissza-
húzódás váltakozásában a beöltözés rítusa jelent for-
dulópontot. A feladott animalitást – és egyben külön-
állást – szocializálás-háziasítás követi: az öltözékét fe-
kete csipkével és tüllel kiegészítô, az elôtérben térdelô
lány haját a fekete inget öltô fiú lófarokba gumizza.
Behódolás? A szabályok elismerése? Mindenesetre
„emberibb” lényekké válnak, és a nemek is egyér-
telmûbbek már. Az addig is sugárzott jelek, a kom-
munikációs nyelv – a látás, a tapintás és az érzelmek –
egyetlen tárgyává s így testi kondíciójuk meghatározó-
jává a másik válik: a kapcsolat létrejött. Az új szituáci-
óban, a kétszemélyessé tágult fénykörben az „újrafut-
tatott” mozdulatkészlet közös mozgásmintázattá áll
össze, a darabközi szólók duetté épülnek: az addig
üres ölelésnek formát, értelmet ad a másik teste, a ko-
rábban önállósuló fejjel immár a lány kezei „bánnak”
el, az újra létrehozott testnövény szára a fiú, virága pe-
dig a háta mögött álló lány két kezének ujjai. Az ösz-
szerendezôdés ritmusa azonban sohasem tökéletes,
erre vagy arra billen a libikóka: érintésre közeledés
vagy visszahúzódás válaszol, a támaszt lökés, az ölelést
a belôle való kibújás követi. Hiszen ez már egy pár-
kapcsolat: kétszereplôs kommunikációs rendszer,
ahol a személyek közötti és személy(iség)en belüli vi-
szonyok oda-vissza hatva egymást is alakítják. Ez az

ára az egymáshoz való alkalmazkodásnak, a bensôsé-
gesség fokozatainak: a szabadságfokot, a dinamikát, a
kifelé való reakciókészséget átkalibrálja az új közelség.
Az ebbôl adódó hibalehetôségeket a kétértelmû, elbi-
zonytalanodó, végig nem vitt gesztusok, az egymásba
transzformálódó vagy menet közben élesen irányt vál-
tó érzelmek, mozdulatok (ölelésbôl szorítás) jelzik. 

S bár a létrejött ideiglenes erôtéren belüli erôvonalak
alapján a két fél kapcsolata talán inkább szimbiózis-
ként, mint alá-fölé rendeltségi viszonyként értelmez-
hetô, hiába indulnak egymásra tapadva, valami meleg,
borostyánszínû fénysugárba merülve, négykézláb kife-
lé a színpadról, nincs optimista olvasat: a vége ismét
csak egy reménytelenül szép, egymás melletti, lassított
sötétbe pörgés. Új pályára állás, ami alatt mintha egy
vetítôbôl kifutó filmszalag ritmikus zöreje morzézna a
lassan eluralkodó éjszakában. A régi „programokat”
ismétlik megint, vagy tanultak egymástól? Semmi sem
biztos, csak az, hogy kettôjük közül valamelyikük érintett.
Hogy melyikük, nem tudom. Az érintettség azonban
megmarad a nézôben is. S ez sem kis eredmény. 

Az Altera pars mint elsô önálló koreográfia, egyben két
fiatal táncos, két érintett alkotóközössége is. Egyikük-
ben – Virág Melinda – felismerhetjük a T.E.S.T. 1. má-

Virág Melinda
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sodik epizódja eksztatikusan görcsös, egyszerre drámai
és érzéki hátkoreográfiájának médiumát, a másikuk-
ban pedig – Téri Gáspár – a nagymamával randizó ru-
gólábú, majd a lányával is piroslábasozó kisportolt fizi-
kumú ordast a Farkasok társaságából. Kettejük egyéb-
ként is karakteres és hangsúlyos színpadi jelenléte
most kiegészíti és felerôsíti egymást.  

Félhomály-táncuknak, szürkületizóna-kutatásuknak
egyedi, filmes és képzômûvészeti látásmódon átszûrt
jellege, némi öniróniával oldott, groteszk és szürreális
atmoszférája van, amelyet a fénydramaturgia csak to-
vább erôsít: fénycsík lapít a földhöz, fényösvény, fény-
patak irányít, mutat utat, hátul fénykapu nyílik, elöl
fénykör tágít teret, vesz körül és határol, s végül a fény
hagy el. Nyilván ennek is köszönhetôen hívódnak elô
a nézô képzeletébôl Alfred Kubin munkái, Jean
Cocteau filmje (Le sang d’un poète, 1930) vagy éppen
David Lynch fotói, képei. De ez következik a speciális
testhasználatból is, egészen pontosan az izmok és a
test határvidékeinek – fej, végtagok, ujjak – elszakadá-
si kísérleteibôl, elkülöníthetôségébôl, magánéletébôl
is. (Lásd a lábujjtornát vagy a háton, a fej helyén, néha
pedig a padlón önálló életet élô ujjcsápos, -tapogatós
kézállatkákat, kéznövényeket.) Ez a látásmód a film-

vagy videobetétek benyomását keltô, mozgásszekven-
ciákból felépülô koreográfiai megoldásokban is tetten
érhetô. Mint például a két verzióban is – a torok alatti
fénycsíkkal kijelölt paraván felett és a padlóra terített
fénysávon – „levetített” arc vs. kéz etûdben, ahol az el-
szabadult kezek az egyébként ugyanahhoz a testhez
tartozó fejjel zsonglôrködnek, miközben inzultálják,
idegen tárgyként tapogatják. A koreográfia struktúrá-
jához a mozgást alakító és követô – alapvetôen John
Cage zenéjére épülô, de Gergely Attila munkáját és
hétköznapi zajokat-zörejeket is beépítô kollázs – rit-
mikai és hangzó közeg illeszkedik. 

Az Altera pars a múlt évi Szóló-Duó Fesztiválon kü-
löndíjas rövidebb elsô verziója, majd a Szigeten be-
mutatott átmeneti változata után megtalálta a helyét a
Közép-Európa Táncszínházban. A kissé barlangszerû
tér alapállapota a sötétség: magába zár, s visszafogad,
ha kell. Akik lakják, saját evolúciós program szerint
járják be: egy idôre feladják inkognitójukat, megmu-
tatkoznak a fényben, „ütköznek”, majd szétválnak, s
ismét beolvadnak a homályba. Nincs felfejthetô hátte-
rük, közegük: a fajspecifikus, tanult modellekrôl, ame-
lyek visszahatnak a személyiség struktúrájára, alakítják
a magatartást, csak sejtéseink lehetnek. A színpad ta-
lálkozási pont, két testre és a térre redukált, minimali-
zált eszköztárat (fények, akusztikus közeg, alig-jel-
mez) mozgósító „laboratóriumi” szituáció. Valós idô-
bôl, térbôl kiemelt, itt és most egymást keresztezô
testpályák, a személyiség „belsô” tereibôl elôhívott
alapsémák, egymásra vonatkoztatott szimbolikus vi-
selkedésmódok kísérleti terepe: észlelés � cselekvés;
hatás � ellenhatás � kölcsönhatás: megérintettség.
A szó fizikai és lelki értelmében egyaránt. Idegen-ta-
pasztalat, amely egyben én-tapasztalat is: hiszen csak
egy „másikon” keresztül szembesülhetünk önma-
gunkkal, miközben a másikra magunkban találunk
rá. Minderrôl, az egymásból kiinduló „állapotváltozá-
sok”, az egymásra-vonatkoztatottság fenntarthatóságá-
ról meglehetôsen ôszinte elemzést kapunk: nincs
mindörökre szóló szövetség, csak idôleges vágy- és ér-
dekközösség, együttmozgás, dominancia-csikicsuki. De
az legalább, hogy kit és miért engedsz annyira közel
magadhoz azért, hogy az alapprogramodat – a belsô
pszichikai és külsô fizikai integritásod megôrzését –
egy idôre felülírd, itt nem a másikra kényszerített aka-
rat, hanem a véletlen és egy közös döntés eredménye. 

Az egyszerre pesszimista és realista létolvasat „sötét-
tel” kevert, de mégsem lehangoló: nem pszichologizál,
nincs benne szentimentális önsajnálat – kitárulkozó és
következetes. „Hitelesíti” az a néhány mégis célba érô,
testet, partnert megtaláló mozdulat, gesztus és a rájuk ér ke -
zô sokszor bizonytalan, egyszerre igenlô és tagadó válasz. 

ALTERA PARS – A MÁSIK ÉRINTETT FÉL
(Közép-Európa Táncszínház, 
Bethlen Kortárs Táncmûhely)

Zenei szerkesztô: Gergely Attila. Jelmez: Juhász
Dóra, Erdôs Klára. Fény: Fogarasi Zoltán. Alkotótárs,
ideológia: Téri Gáspár. Koreográfus: Virág Melinda.
Elôadók: Virág Melinda, Téri Gáspár.

Téri Gáspár
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