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TESTISÉG ÉS MOZGÁSMŰVÉSZET 
A (POSZT)MODERN KORBAN

"Kultúránkban testi mivoltunk és személyiségünk között megbomlott az 
összhang. Minden olyan lehetőség és módszer, mely újra próbálja teremtem 
egységűket, önmagunk megismerésének és tapasztalásának új világát nyitja meg 
eiouunk". /1/ Test és személyiség összhangjának zavarodottsága... Talán túlontúl 
is ismerős érzés, mégis nehezen leírható, végtelenbe nyúló problémaszövevény. 
Végképp megoldani valószínűtlen, de ha közelebbről megszemléljük a 
problémagubancot, olyan dimenzióba jutunk, ahol a "testkultúra" fogalom a 
szokottnál talán mélyebb jelentéssel bír.

I. Test és átélés

A mítoszbeli Anteusznak meg kellett érintenie a Földanyát, hogy új erőre 
kapjon. Nekünk testünk erőforrásaiból kell merítenünk, hogy eleven átélésünk 
ne apadjon el; s átéléseinkből, hogy személyes valónk ne sorvadjon. /2/ 
Személyiségünk éltető forrása testi valóságunk. Eletenergiánk testies kiélésének 
útjai és zsákutcái jellemzik korunkat, életünk minőségét.

A modern világban az emberek többsége által végzett munka
"megtakarítja", nem realizálja az életösztönök energiáját (a libidót). /3/ Egész 
nap ülni egy postahivatalban, pecsételgetni, számítógépbe adatot bevinni,
futószalagon dolgozni, ezer vevőt kiszolgálni, és a többi, elnyűtté teszi estére az 
embert, de életenergiáit nem hozza mozgásba. Mindenki érzi a különbséget a 
kézművesmunka és a futószalag, a kemence és a kenyérgyár, a vándor és a 
turista között. Tudjuk, hogy a fogyasztói társadalmakat megelőző világban 
állandó és tömeges a gürcölés és a nyomor, mégis az emberi életerő a 
természettel való együttélése küzdelmében nemcsak kiélhető volt, de mindennapi 
kihívások követelték eleven jelenlétét. Az ember szó szerint arca verejtékével 
szerezte kenyerét, születéssel és halállal, téllel és nyárral szemtől szembe
találkozott. Ma a városi ember (s mind többen azok) alig érzékeli az évszakok 
váltakozását, az élet a kórházak színfalai mögött kezdődik és végződik, a földet 
megérinteni Anteusz módjára pedig már alig tudjuk, hisz mindenütt beton van.

A társadalom a többséget megóvja a természettel, s részben a sorssal 
való ütközéstől, testi energiánk helyett nagyrészt százezredek alatt
fölhalmozódott energiahordozókat dolgoztatunk. Ez természetesen kellemesebbé, 
könnyebbé teszi életünket. De nem kerülhetjük meg a kérdést: vajon a 
természet legyőzése közben nem győztük-e le saját emberi természetünket is? 
(Ez esetben ki a győztes, és ki a legyőzött?)

A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei, 1993. 2. sz.
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Minthogy a városlakó már nem érintheti meg a földet, mint Anteusz, az 
"érintettség" más, elvontabb formáit keresi. Elektromos médiumokra, "átélés- 
protézisekre" van szüksége. Testközeli élményekre szomjazik, ezért a 
legtávolabbit is közel hozza: repülőgépek, műholdas adások, interkontinentális 
rakéták fenyegetése, új népvándorlást idéző turistaforgalom képében. Nem a 
földet érintjük, hanem a sokszoros közvetítéseket: a tömegközlekedés, a 
reklámok, az illatozó vegyszerek, a vibrátoros fogyasztógépek, filmek és 
betonóriások valóságát; melyek beboltosítiák fölöttünk az eget, az égiek s az 
ősök pótlékai, újra és újra belőlük csapolunk testet-lelket átjáró erőt. A földet 
beborító technika pótanyaként ölel körül bennünket. Az ember maga átkapcsoló 
állomás a termelő és szükségletkielégítő forgalom végtelenjében. Mennél kisebb 
a súrlódás az információáramlást torzító zaja, annál tökéletesebb lehet az élete.

A sport laboratóriumi körülményeket teremt, ahol a test intenzíven 
mozogni, a láb futni képes. Egyébként, ahogy Vay Tamás leírja a posztmodern 
Amerikáról írott könyvében:

"A kerék a láb bővítménye. Felgyorsítja a közlekedést, a szállítást, az 
árucserét, a hírközlést. Izgatószer, hogy nagyobb terheket vegyünk magunkra és 
fordítva, bizonyos elkülönített funkciók kiterjesztésével a cselekvés új 
intenzitását hozza magával. Ilyen kiterjesztést csak kábultság vagy az észrevevés 
blokkolása árán képes elviselni az idegrendszer." /4/ A gépek, "önbővítményeink" 
egyfelől megsokszorozzák erőnket, élményeink extenzív kiterjedését, másfelől 
kábulttá tesznek, az átélések intenzitását letompítják. Többségük testünket 
helyettesíti, pótolható tényezővé teszi, a mikroprocesszorok agyunk 
megsokszorozói, bővítményei, sokszor pótlékai.

Mivel a munka, a hétköznapok nem hozzák mozgásba teljes
életenergiánkat, kénytelenek vagyunk különleges átéléseket keresm testünk és 
lelkünk számára egyaránt.

A nyugati, ún. posztindusztriális irányba elmozdult társadalmakban széles 
körű szociológiai kutatások eredményei szerint a hetvenes évektől egyre 
szélesebb rétegeknek "nincs többé közvetlen viszonya a gazdasági biztonság 
kényszereivel", vagyis életük középpontja már nem feltétlenül a mindennapi 
megélhetés biztosítása és az anyagi életkörülmények jobbítása. /5/

Posztmateriális, az élet minőségét jobbító értékek kerülnek előtérbe, 
némileg háttérbe szorítva az anyagi javak felhalmozásának cékitűzését. Azonban 
a modernség világában "az élet minőségének javítása" az anyagi javak 
fölhalmozása után az átélés intenzitásának fokozását jelenti. Ehhez testünk 
erőforrásaihoz kell lemerülnünk, hiszen az eltompított testérzetek, feltorlódott, 
ki nem élt testi energiák a személyiség egészének kitikkadt tompaságához vagy 
üresen járó zaklatottságához vezethetnek. A fejlett nyugaton a gépies civilizáció, 
az ember-bővítmények sokasága egyszerre vezet a testies átélések kifakulásához, 
valamint azokhoz a kísérletekhez, amelyek test és személyiség új egységét 
keresik: alternatív életmód-kísérletek, pszichodráma, keleti kultúrák
tanulmányozása, posztmodern mozgásművészet stb.

A modernséget, de még inkább a posztmodernt - mivel korunk jelzői - 
annyiféleképpen értelmezik, ahányan beszélnek róla. (Nem lehet rálátm, mert 
benne vagyunk.) Mégis fölvázolnék néhány gondolatot pusztán azzal a céllal, 
hogy a posztmodem mozgásművészetet könnyebb legyen megközelíteni.

II. Modern és posztmodern

Világunkban premodern, modern és posztmodem tendenciák keverednek. A 
modemitás termeléscentrizmusa, állandó expanziója, a tudományba vetett 
vallásos hite oda vezetett, hogy a haditechnika pusztító képességei, a 
környezetszennyezés más közismert veszélyekkel egyetemben az emberiség
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pusztulásával fenyegetnek. Kérdéses, hogy a termelés és a fogyasztás 
expanziójára építő modern társadalmak képesek-e a veszély elhárítására. /6/

A modem tudomány általánosító törekvései, az egy kaptafára történő 
racionalizáció ellentétbe kerül a modernség vagy felvilágosodás saját eszméivel: 
a toleranciával és a szabadsággal. A tudományról kiderült, hogy bármely 
hatalmat kiszolgálhat: erről tanúskodnak a világháborúk, Hirosima, Csernobil 
vagy az amazóniai erdők, s az amerikai termőföldek pusztulása. A modernség 
értelme - hogy jobbítja az ember életét - kétségessé vált. A tudomány alapja is 
egy mítosz, akár a többi mítoszok: uralkodni a tenger halai, az ég madarai a 
többi állatok fölött, betölteni a földet és uralmunk alá vonni - ez a természet 
leigázásának mítosza.

A modernség válsága közepette a hatvanas évek óta Európában lassan 
terjed valamifél "életmód-pluralitás^, a posztmodern kultúra.

A modern tudomány igazságfogalma általános érvényre tart igényt. A 
POSZTMODERN kultúra nem tudományellenes, de elutasítja a tudomány, az 
ész univerzális hatalmi igényeit. Nem mond le arról, hogy az igazságot kutassa, 
de nem hiszi, hogy csak egy igazság van! A posztmodem tudomány, művészet, 
életforma sok és sokféle autonóm világ békéje és együttélése.

A modern-posztmodern szituáció megértésének jelentőségét növeli a 
tudás, az információ értékének megsokszorozódása. Volt idő, amikor a hatalom 
forrása, szimbóluma a fegyveres erő volt, majd a pénz; ma ezt a szerepet az 
információs és kommunikációs monopólium játssza. A gazdaság motorja a 
tudomány, technika, a számítógépes információs rendszerek, a reklám, a 
tömegkommunikáció. Már nem annyira természeti, mint inkább információs 
valóságban mozgunk. Akármerre nézünk, jelzések, szimbólumok, útjelzők, 
fényreklámok, plakátok, hirdetések, szó, szó, szó = információ. 
'Tudástársadalomban élünk." Ha akarjuk, ha nem, az önmagunkról való 
tudásunk formálja a világot. Föl tudjuk-e mérni, hogy mennyire vagyunk jelen 
gondolatainkban, gesztusainkban és testi valóságunkban?

III. A posztmodern mozgásművészet

"Önmagunkról való tudásunk rendkívül fontos, meghatározó, de legtöbbször 
homályba vesző eleme a testtudat, testérzet. Az ember örök és ősi vágya a 
totalitás élménye, kultúránk azonban felparcellázta lehetőségeinket, testünket, 
lelkünket, gondolkodásunkat, életerőnket, érzelmeinket, érzékeinket, külön 
"szakterületté" téve őket. A mozgásművészetben találkozik mozgás és képzelet, 
test és gondolat, felszabadítva az én kreatív erőit, némi reményt adva belső 
harmóniánk újrateremtésére." /7/

Szellemi és mozgásfejlődés a beszéd előtti (preverbális) életkorban
szétszakíthatatlan. A cselekvések közös viszonyítási pontja az újszülöttnél 
egyedül a test. Az anya elsősorban testével segíti gyermeke fejlődését. A
preverbális kor traumáira, útjaira és zsákutcáira már "csak" testünk emlékezik, 
mert még nem alakult ki a beszéd és képzetalkotás. Tehát a test olyasmit "tud', 
amit a szó nem. A  testben vannak jelen a személyiség kialalkulásának legősibb 
emlékei. A kisgyermek egész testével jelez, kérdez, ért, félreért. Erre az
intenzív testi valóságra épül rá a verbális kommunikáció, amely kultúránkban 
idővel nagyon is ránehezedik az előbbire, elnyomva, ellaposítva azt. A szavak 
lehetőségei azonban korlátozottak, nem minden tudás, közlés, kérdés megfelelő 
formája a szó. De minden ember rendelkezik "testnyelwel", amely
személyiségéből, élettörténetéből fakad. Emlékeket nem csak agyunk, lelkünk 
hordoz. Testünk magán viseli történetünket: zsákutcáinkat, frusztrációnkat, 
emlékzárványainkat éppúgy, mint szabadságunkat és örömeinket. Az egyéni 
testbeszéd megnyilvánul a hétköznapi mozgás ritmusában, a testtartásban, az
izomtónusban, a mozgás irányában, sebességében, formájában.
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Mozgásunkat jellemzi a többi emberhez való viszonyunk is: érezzük 
mások állapotát, ritmusát, igazodunk hozzá, esetleg "kiszolgáltatjuk magunkat" 
idegen mozgások hatásának, vagy nem hat ránk, elhatároljuk magunkat tőlük; 
nagy távolságot tartunk a többi embertől vagy kevésbé stb.

Mivel kultúránkban testi mivoltunk és személyiségünk között megbomlott 
az összhang, testtudatunk általában töredékes. Az ezzel járó zavar
elhomályosítja a szellemi értelmű önismeretet, s a másik ember, a világ 
megismeréséhez szükséges (ön)bizalmat is zavarba ejti. E zavarral általában nem 
foglalkozunk - egyszerűbbnek tűnik kikerülni, s a könnyen vagy könnyebben 
uralható terepeken edzeni testünket - lelkünket - agyunkat. Eközben azonban a 
zavar megmaradt, frusztráló hatása bennünk munkál. E negatív hatásokat 
próbálja leküzdeni a mozgásterápia. E küzdelemből forr ki a mozgásművészet. 
Itt a test, melynek bölcsessége fölszabadult, már valami "önmagán túlit" mutat 
föl a táncban.

A posztmodem mozgásművészet éltető forrásai a keleti
mozgásművészetek: a tejchi, a butch, a ióga stb., de a nyugati ember által 
tapasztalt elidegenült városi valóság is, ahol *egész évben farsangolnak". Maga is 
e "farsangolás* terméke, ugyanakkor egy esély a jelen-létre; jelen-létre, 
amelyben zárni az örökkévalóság köre.

Visontai Miklós, aki fél évig óraadóként posztmodern táncot tanított 
egyetemünkön, a következő történetet mesélte: "Mérges voltam ma reggel, 
elszúrtam a reggelemet. Kénytelen voltán sétálni egy öcsit, mikor jöttem ide 
próbára. Megpróbáltam elengedni magam, menni abban a tempóban, amit 
éreztem. Nem siettem, de öt perc alatt tettem meg azt a távolságot, amihez 
máskor tíz perc kell. Nem siettem; egyszerűen ott voltam a végén, föl sem tűnt 
a távolság. Közben az volt az érzésem, hogy akik mellettem elsiettek, biztosan 
el fognak késni. S a végén kiderült, hogy én nem késtem el sehonnan. Furcsa 
érzés volt. Ezek azok a dolgok, amikkel órán is foglalkozni lehet, s az 
előadásokon is megpróbálom érzékeltetni. Persze ez önmagában még semmi, 
bárki megtapasztalhatja. Ezután jöhetnek a formák, amelyekben a hasonló 
tapasztalatok életre kelnek".

A Társadalomtudományi Tanszék két féléve kísérletezik azzal, hogy 
behozza az egyetem falai közé a posztmodem mozgásművészetet. Ebben a 
Küzdősportok Tanszék is segített, termet bocsátva rendelkezésünkre. Hiszen az 
egyetem feladata a társadalom rövid távú szakemberigényének kielégítése 
mellett a kutatás, kísérletezés. A Magyar Testnevelési Egyetemen a kutatás és 
kísérletezés tárgya az emberi test, és a test mozgásában megmutatkozó szellemi
testi energiák. A posztmodern mozgásművészet lényege pedig ezen energiák 
kijátszása, mozgásba hozása. E művészeti ág Nyugat-Európában, főként Svájcban, 
Hollandiában és az Egyesült Államokban nagy, s e m e  nagyobb népszerűségnek 
örvend. Örvendetes dolog, hogy Budapest különféle színpadjai és közösségi 
házai után a Magyar Testnevelési Egyetemen is megjelent, hogy diákjainknak 
házon belül is lehetősége nyílik a posztmodem mozgásművészet megismerésére, 
s ki tudja, egyetemünk hosszú távon akár a művészi - kísérleti munka 
központjává is válhatna Magyarországon.

IV. A posztmodern mozgásművészet és a sport

Habár e mozgásművészet más útja a mozgásnak, mint a nyugati sportok - nem 
annyira teljesítmény-orientált, mint inkább Defelé figyelő műfaj - a legkiválóbb 
sportolók valószínűleg spontán érzik azt a mozgásban való "teljes jelenlétet", 
amit emez tanít. Mégis, a mozgásművészet a testtudat olyan elmélyítését 
eredményezheti, amely nagyon hasznos lehet a nyugati sportok művelőinek is.
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Sok aktív sportoló fordult ebbe az irányba, mikor valami problémája támadt. 
Gyakran kiderül, hogy a fizikainak tűnő bajokat a testtudat, testérzet 
elmélyítésével inkább lehet gyógyítani, mint orvosi eszközökkel.

Végezetül szeretnék néhány konkrét testtudati játékot leírni tájékoztatás 
végett, melyeknek többségét a Kreatív Mozgás Stúdióban tanultam a MOTI 
(Modern Tánciskola) egyéves, mindennapos táncosképző kurzusán Kálmán 
Ferenciéi, Berger Gyulától, s külföldi tanároktól, mint például Hanna Barbara 
Widner, Widae Shick, Éva Karcag. Más részét Visontai Miklóstól hallottam, a 
legutóbbiakat pedig a Kortárs Táncművészeti Műhelyben Corinne Töche-nak e 
cikk megírásával párhuzamosan folyó óráin játsszuk.

1. Szabad mozgásimprovizáció
Képzeld el, hogy vízben mozogsz; hogy, a levegő nem semmi, hanem 

megtartó, körben áramló anyag, ami érint. (A tested könnyűvé válik, mint a 
vízben.)

2. Árny-játék
Párban játsszák. Az egyik mozgását, improvizációját a másik pontosan 

követi: ezáltal az első jobban megértheti, érezheti saját mozgása karakterét, a 
másik, másféle mozdulatainak az ízét. A szerepeket váltogatják, míg végül 
eljutnak oda, hogy mindkettő irányít, és egyik sem; a mozgás spontán közös 
ritmusban folyik tovább.

3. Bizalom-játék
Egy behúnyt szemű embert vezet a látó: ha a bizalmas kapcsolat 

kialakult, egyre összetettebb és gyorsabb lehet közös mozgásuk, táncuk.

4. A  papírlap követése (Visontai Miklós)
Egy papírlapot helyezek nyitott tenyerembe, hagyom kibillenni s mozgását 

egész testemmel követem.

5. A  fix pont
Képzeld el, hogy például bal könyököd a tér egy pontjában rögzítve van. 

Azon kívül minden mozog, improvizálsz, csak ez az egy pont nem mozdul el a 
mindenségben.

6. A  kocka leejtése (Visontai Miklós)
Úgy kell egy kockát földre ejteni, hogy az mindig lapjával essen. Meg 

lehet találni egy érzést, amellyel mindig sikerül. "Szeretni kell a kockát."

7. Kontraszt (Páros játék)
Próbálj meg mindig ellentétes előjellel, indulattal, hangoltsággal mozogni, 

mint a párod. (Szabad improvizáció.)

8. A  szél és a fa  (Párban játsszák.)
Az, aki a szél, meg-meg érinti, löki, sodorja a fát. A fa, akit talpa felől 

a gyökerek tartanak hagyja magát mozgatni a széltől, az érintés után is követve 
az impulzust.

Mindezen játékok koronája a szabad mozgásimprovizáció. Nem könnyű 
megtalálni a testünk-lelkünk közös belső ritmusának megfelelő mozdulatokat. 
Olyan a mozgás, mint a kínai történetben a selyemszál: ha lassan gombolyítják, 
összegabalyodik, ha túl gyorsan, elszakad, és újra föl kell venni a fonalat - az 
egyetlen fonalat.
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Vermes, Katalin

Body-sense and art of motion in the 
post-modern age

The harmony between body and personality in our culture has been broken. 
Energies transmitted by the body are not realized in everyday reality; they have 
become dull. This multiplication o f material transmission takes us further this 
way. The formation o f a personality stories in the pre-verbal age, when body 
is the only means of self-expression. The body o f an adult shows the history 
o f man. The developing o f body-sense, the recognition and dissolution of body 
isolations helps the opening o f mental self-knowledge and freedomn. The post
modern motion-art is experimenting with it. The article is put into (post) 
modem situation.
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