
tenné válás formájában. Le
het-e ezt a dzsessztánchoz tar
tozó szellemi komponenst fi
gyelmen kívül hagyni csupán 
azért, mert — ahogy azt oly 
gyakran emlegetjük -  végül is 
európaiak és nem afrikaiak va
gyunk? Természetesen az 
eksztatikus állapotok nem 
egyeztethetők össze a modern 
nyugati technikai civilizáció 
teljesítmény-orientáltságával 

és racionalitásával. De éppen 
azért, mert ez igaz, kell tovább 
kérdezni: miért vált a dzsessz- 
tánc éppen ebben a civilizáció
ban tömegmozgalommá? Mert 
senki sem tagadhatja, hogy a 
dzsessztánc egy olyan tánc
stílusban gyökeredzik, amely
nek a célja már a kezdet kez
detén is az eksztázis volt és 
ma is az. A rock-koncertek lá
togatója látja, hogy ifjúságunk
ban rendkívül erős és talán 
szükséges is az eksztázis irán
ti vágy. Ez az eksztatikus 
jelenség a mindennapok elsi- 
várodását, a munka világának 
totális funkcionalizálódását el
lensúlyozza. A „Szombat esti 
láz" című film megmutatja az 
értelmetlen munkavégzés és a 
hétvégi értelmes tánceksztá
zis radikális elválását egymás
tól. Jóllehet elmúltak a vad 
hatvanas évek, egyértelműen 
eksztatikus soul-táncaikkal 
együtt, nem múlt el az eksztati
kus szökés vagy felszabadulás 
kívánsága. A dzsessztánc 
egyértelműen korunk szabad
ságmozgalmaihoz tartozik. 
Éppen ebben rejlik elbűvölő 
ereje.

Nem helyes tehát a dzsessz
tánc technikáját a gondolati 
tartalmától elválasztani. Noha 
tornatermeink csak alig-alig 
nyújthatnak eksztatikus ta
pasztalatokat, a jelenség még
is szinte minden diszkóban 
megfigyelhető. Azonban a jó 
diszkótáncosok a dzsessztán- 
cosokhoz és a soul-táncosok- 
hoz hasonlóan az izoláció 
technikájával táncolnak. Ha vi
szont a nyugati ifjúság leg
alább egy részét a tradicioná
lis nyugati tánctechnika nem 
elégíti ki, ha az afrikai techni
kák megszokottakká válnak, 
ez mégiscsak azt fogja jelente
ni, hogy a dzsessztánc nem
csak egy újabb mozgási tech
nikát hozott, hanem hogy egy 
szellemi-kulturális jelenségről 
van szó. Mert ha minden kultú

rának megvan a maga sajátos 
test-, tánc- és mozgásideálja, 
akkor — ezt megfordítva — a 
mozgásbeli magatartás min
den változása is az adott kultú
ra változását hozza magával. 
Ez a változás ebben a mostani 
történelmi pillanatban látszik 
beteljesülni. Az izoláció tech
nikájával a fiatal táncos nyil
vánvalóan meg akarja változ
tatni a világot. Sokkal inkább 
benső valóján és saját testén 
belül akar maradni és megélni 
saját léte eksztatikus magasla
tait.

Most jött el az ideje, hogy 
egy pillantást vessünk a kelet
ázsiai mozgásbeli magatartás
ra, melyet a nyugati kultúrára 
gyakorolt. Az összes ilyen ún. 
harci technikában az ellenfél 
többé nem ellenfél, hanem a 
„m ásik” . Nem akkor leszek 
győztes, ha az ellenfelet erő
vel és brutalitással elpusztí
tom, hanem akkor, ha a „má
sik" gyengéit saját erőmmé és 
erősségemmé formálom. Én 
magam leszek a másik. Ez 
mindenekelőtt a japán aikidó- 
ban válik láthatóvá, de a kínai 
tai-chi-ben is, melyet egyéb
ként ma már egyes német kö
zépiskolákban oktatnak. Ter
mészetesen ezek mögött a ke
let-ázsiai technikák mögött 
megint egy filozófia rejtőzik. 
Világ és embertárs számomra 
nem az alárendelés tárgya, 
hanem egy univerzum része, 
amelynek magam is csak ré
sze vagyok. És akkor győzöm 
le ellenfelemet, ha magamat 
őbelé „ültetem át” .

Egészen bizonyosan nem 
véletlen, hogy a modern nyu
gati mozgásforradalom egy
idejűleg Kelet-Ázsiából és Af- 
ro-Amerikából kap lendületet. 
Az afro-amerikai és a kelet
ázsiai mozgásstílusnak a nyu
gati mozgáskultúrára gyako
ro lt hatása egy irányba mutat. 
Végül is mindkét tömegmozga
lom többé nem az ember és a 
világ ellentétéről szól, hanem 
az ember és a világmindenség 
új egységéről. Éppen a 
dzsessztáncban élheti meg a 
táncos azt, hogy nem sajátítja 
ki a világot, hanem atesteösz- 
szeolvad, eggyé válik a világ
gal. Ez az eksztatikus élmény 
az, ami a nyugati ifjúságot el
bűvöli.

Helmut Günther

M árcius végén érkezett, és 
közel egy hónapot töltött 
nálunk. Nem használtuk 

ki ittlétét, legtöbben nem is 
tudtunk róla. A Kreatív Mozgás 
Stúdióba hívták meg egy elő
adásra és egy pár napos kur
zusra. Bemutatkozásakor el
mondta, hogy harminc éve tán
col, New Yorkban tanult Mar
tha Graham-től, Cunningham- 
től és Limóntól. A hatvanas 
évek elején Európába jött, 
hogy Mary Wigman tanítványa 
legyen. Ót idézi leggyakrab
ban, ha a táncról beszél. Tőle 
tanulta meg, hogy legfonto
sabb az érzelem, s amikor az 
megvan, akkor kell megkeres
ni, kitalálni a megfelelő techni
kát. Japánban Min Tanaka be
folyásolta. Tíz éve elköltözött 
New Yorkból, a Maine állam
beli Bath kisvárosban vezet is
kolát.

Néhány mondattal megpró
bálom körülírni bemutatott 
produkcióját. Alma Yoray egy
személyes totális színházat 
csinál. Díszlet: pár szál bam
busz a háttérben, jelmez: egy
színű bő nadrág, lazán kívül 
viselt blúz, tompa színek. Leg
inkább egy távol-keleti földmű
ves benyomását kelti. Akuszti
kai apparátus: ő maga. Énekel, 
halandzsázik, dobog, sóhajt, 
rikolt, csoszog. A hangok cso
dálatosan simulnak össze a 
tánccal. Rajta kívül nem tudja 
ezt igy senki. No és a tánc?

Alma Yoray klasszikus ala
pozású táncos, de sem a ba
lett, sem a már említett nagy 
mesterek stílusa nem ütközik 
ki művészetén. Ahogy mozog, 
látszik, hogy technikailag min
denre képes, de fittyet hány 
erre. Neki csak egy a fontos: az 
őszinte emberi jelenlét. A min
denkiben közös ősi tartalma
kat táncolja, a — meglehet -  
elnyomott, be nem vallott, de 
primőrén létező érzelmeket.

A produkció tele van törté
nésekkel, de nincs elmondha
tó története. Hősének nincs 
hovatartozása, neme és kora, 
mégis azonosulni lehet vele. 
Itt igazolódnak vissza Alma 
Yoray bemutatkozó szavai, mi
szerint ő Kelet és Nyugat kéz
fogásán fáradozik, azt akarja 
felismertetni, hogy minden 
ember egyforma, ugyanazok a
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hajtóerők mozognak minden
kiben.

Két héttel később sikerült 
egy újabb bemutatót szervezni 
a Szkéné Színházban. Itt Tarkó 
Magda társult a produkcióhoz 
dobbal és énekkel. Egyetlen 
próbával hozták létre az elő
adást. Alkalom volt ez arra is, 
hogy Alma Yoray megmutassa 
táncos és zeneí(!) improvizatív 
képességét. Bátran állíthatom, 
egyenrangúan vett részt az 
akusztikai anyag létrehozásá
ban.

Torokszorító percei voltak 
az estnek, amikor középkorú 
nő létére az anyja után síró, 
járni még nem tudó kisgyer
mek keserveit táncolta el. Tar
kó Magda ajkáról is ekkor sza
kadt fel egy gyönyörű lírai dal
lam, megtestesítve, amire 
mindannyian vágyunk, de 
ügyetlenül kapaszkodunk érte 
— leesünk a földre, mint az 
anyját kereső kisgyermek. En
nek az önálló kis darabnak a 
komponáltsága szinte hihetet
lenné teszi, hogy egyetlen pró
ba alapján született.

E sorok írója abban a sze
rencsében részesült, hogy há
rom hétig Alma Yoray tanítvá
nya lehetett. Mondhatom, elő
ször nagyon furcsa volt moz
gás közben hangot adni, ké
sőbb viszont már el sem tudtuk 
képzelni másképpen. A külön
böző hangok vagy következtek 
a mozgásból, vagy kifejezetten 
segítették azt, olykor variálód- 
tak a mozgással. E módszer 
szembeötlő sajátossága, hogy 
a test sokkal hamarabb átme
legszik, mint a néma mozgás 
közben.

Az órák másik jellemzője, 
hogy nem érezni egy percig 
sem fizikai megerőltetést. En
nek egyik oka, hogy a mester 
együtt dolgozik a tanítvánnyal, 
tehát a megterhelésben köz
vetlen a visszacsatolás. De 
nem ez a lényeg. Alma Yoray 
összekapcsolja az érzelmeket 
és a táncot. Visszaadja a ki
üresedett mozdulatoknak ér
zelmi, indulati motorjukat. így 
táncolni nem megerőltetés, el
lenkezőleg: megkönnyebbü
lés. Fizikailag is, lelkileg is.

A módszer mentálhigiéniai je
lentősége óriási. Azzal, hogy 
az érzelmi feszültségeket adja 
motorként a tánchoz, egyben 
levezeti ezeket a feszültsége
ket. Köztudomású, hogy ko
runk emberének mennyire 
szüksége van az ilyen levezető 
csatornákra. Mindezzel együtt 
érzékenyen differenciálja az 
érzelmeket.

És ha most valaki azt gon
dolja, hogy a felsorolt jellem
zők tánctechnikai hiányossá
gokat próbálnak leplezni, sie
tek közölni, hogy nem erről 
van szó. Alma Yoray alaposan 
kidolgozott metodikával fej
leszti a fizikai képességeket. 
Ez a metodika átsüt az egyéb
ként sokban improvizatív óra
meneteken.

Akik láttuk előadásait és rö
vid időre tanítványai lehettünk, 
fájó szívvel búcsúztattuk. Ki- 
nek-kinek személyes feladatot 
adott a viszontlátásig. Jövő ta
vasszal vagy már idén ősszel 
jön vissza? Rajtunk is múlik. 
Csak minél hamarabb!

Heltai Erzsébet
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