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Kotsis Ágota

A freudi pszichoanalízis 
és Martha Graham koreográfiái

Bevezetés

„Önvád az emlék, eleven 
Es minden tagja jár. 
Távozott tettek jelene 
Ablakban kapunál.

Lelkünk elé rakva a múlt, 
Gyufától fényesül, 
Önvizsgálat, mitől a hit 
Kitágul, megfeszül.

Örök az önvád, ezí a bajt 
Isten sem szünteti- 
Mert ez a második pokol 
És Ő találta ki.5Jl

(Károlyi Amy)

tanulmány arra szeretne rávilágítani hogy a pszichoanalízis és a 
freudi megállapítások milyen markánsan nyomták rá bélyegüket 
e század művészeti gondolkodására, és arra, hogy ez alól a hatás 

alól a táncművészet sem vonhatta ki magát. Az elfojtott vágyak, a libidó 
magatartást alakító ereje, az álom- és fantáziavilág új jelentéssel való fel
ruházása olyan erős inspirációs erővel Íratott a művészekre, hogy nem lé
tezett olyan művészeti ág, amely a maga eszközeivel témaként ne dolgoz
ta volna fel az emberi természet újonnan felfedezett, eddig még ismeret
len dimenzióit.

1 Dickinson, 1978. 744.
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Martha Grahamet is igen intenzíven foglalkoztatták ezek a tartalmak, 
és a lélekelemzés korai tapasztalatainak és felfedezéseinek szellemében 
már ő maga is egészen újszerűén gondolkodott az emberi psziché műkö
déséről. Koreográfiáiban az addig megszokott lineáris cselekménybo- 
nyolítástól eltérve, a pszichológiai folyamatok mentén kibontakozó érzel
mi és indulati világ feltárására törekedett. Darabjainak cselekményében 
a szereplők reakciói jelentik a mozgatórugókat, amelyek válaszként ér
keznek a külvilág impulzusaira. Esetenként a hétköznapokban elszenve
dett személyes kudarcok megokolásának szándékával, máskor az elkerül
hetetlen jövővel való méltóságteljes szembenézés érdekében hősnői 
megkezdik önfeltáró útjukat a psziché világában.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a koreográfiák és 
az általa kifejlesztett technika hátterében Graham személyes szellemi és 
érzelmi tapasztalatai állnak, amivel feljogosít minket arra, hogy megal
kotójuk jellemrajzaként tekintsünk rájuk. Azon túl, hogy Graham a min
denkori személyiség belső háborúját mutatja be -  amelyben a ráció áll 
szemben az érzelmekkel és az ösztönökkel saját kétségeit, vívódásait is 
színpadra vitte.- Gondolhatunk akár a görög témájú táncainak2 3 nőalak
jaira (Médea, a Minotaurusszal küzdő hősnő, Iokaszté), vagy akár az ott
hon nyugalmát és a szabadságot kereső asszonyokra (Appalachian Spring, 
Frontié Letter lo the World,).4 Mindnyájan személyes háborújukat vívják 
önmagukkal, önmagukért, és elsődleges céljuk, hogy megtalálják helyü
ket a külső és belső világban.

A táncokban szerepeltetett mozdulatok és karakterek jelentésének 
árnyalt értelmezéséhez a freiidi toposzok segítséget nyújtanak, és egyben

2 így válik például Thészeusz és a Minotaurusz küzdelme (Errand intő the Maze) a táncos 
személyes harcává az idővel. „Time inas herpriváté Minőtaur.” Stodelle, 1984. 151.

3 Görög mitológiai témákat feldolgozó darabjainak jelentős része 1946 és 1955 között 
keletkezett, de később is vissza-visszatért e forráshoz. E ciklus legkiemelkedőbb darab
jai: Cave ofthe Heart (1946. május 10. New York): Médea története. Errand intő the Maze 
(1947. február 27. N.Y.): Thészeusz és Minotaurusz küzdelme, Night Journey (1947. 
május 3. Cambridge): Öidipusz és Iokaszté vérfertőző viszonya.

4 Határ (1935), Appdachi tavast (1944): Mindkét koreográfia az ismereden meghódításá
ról, az otthon megteremtésének lelki szükségletéről mesél. Az 1935-ös Határ szólótánc, 
amelyben Graham a terület birtokba vételének örömét, a valahová tartozni vágyás 
szükségét mutatja be. Az utóbbi koreográfia már a társulatnak készült, és ebben ugyan
ezek a kérdések kerülnek bemutatásra, de sokkal árnyaltabb módon. A szereplők jelle
müknek megfelelően más-más módon viszonyulnak az előttük álló feladathoz, ami 
nem más, mint az ember nem lakta táj otthonná változtatása.
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magyarázatot adnak arra a bizonytalanságra, amely a freudi analitikus 
megállapítások és Graham művészi világának rokonítása körül érezhető. 
A szakirodalom ugyanis nem ad egyértelmű választ abban a tekintetben, 
hogy a grahami koreográfiákra a freudi pszichoanalízis vagy inkább a 
jungi analitikus pszichológia hatott nagyobb erővel. Annak ellenére, 
hogy Martha Graham egy interjú soránJ az általa látogatott Jung-ana- 
lízisek5 6 7 jelentőségét hangsúlyozta a freudi hatással szemben, nem alap
talan azoknak a szakíróknak a meglátása sem, akik ez utóbbi rokonságot 
vélik dominánsabbnak. Jung pályájának kezdetén mesterként tekintett 
Freudra, Freud pedig a pszichoanalízis trónörökösét látta Jungban. A fi
atal pszichiáter felvállalta, hogy maga is a freudi analízis útját fogja kö
vetni. A kezdeti harmonikus szellemi kapcsolat idővel kezdett megrom
lani, mivel Jung egyre inkább alaptalannak találta a gyermekkori szexu
ális traumára helyezett aránytalanul erős hangsúlyt. A libidó fogalmának 
értelmezésében is nézeteltérések születtek köztük, ugyanis Jung nem fo
gadta el a libidó pusztán érzéki hajtóerőként való meghatározását, ha
nem általános lelki energiák gyűjtőnevének tekintette. Az egyre heveseb
bé váló viták azt eredményezték, hogy Jung 1913-ban végleg elszakadt 
Freudtól és a pszichoanalízistől. Nekilátott egy önálló személyiségelem
zés kidolgozásához, amelyet analitikus pszichológiaként emlegetett.

A freudi személyiségfelosztás superego, ego, id, valamint tudattalan, 
tudatelőttes, tudatos kategóriái helyett Jung megalkotta az ego, személyes 
tudattalan (és komplexusai), kollektív tudattalan (és a hozzá tartozó arche
típusok) strukturálást. Az archetípusok univerzális gondolatformákat je
lentenek, amelyek meghaladják a személyes tapasztalatot. Egyes esetben 
ezek annyira fejlettek, hogy különálló személyiségrendszemek kell te
kinteni őket. Ilyen archetípus a persona, árnyék, anima, animus. jung 
szerint az élet végső célja az individuáció során önmagunk kiteljesítése, 
vagyis az integráló archetípus, a self megvalósítása.1

5 Tóbiás, Tobi, Dance Magaziné, 1984. március.
6 Cári Gustav Jung: 1875-ben Svájcban született. Iskoláit Baselben végezte, itt végezte el 

az egyetem orvosi karát. Krafft-Ebing pszichiáter hatására a pszichiátria tudománya fe
lé fordul. A zürichi pszichiátriai kórházban Eugen Bleuler asszisztense, aki Charcot-val 
együtt végezte tanulmányait. Kezdetben Sigmund Freudra mesterként, példaképként 
tekintett, de 1913 után megromlott a kapcsolatuk, és egyre inkább eltávolodott a pszi
choanalízistől. Ettől fogva önálló pszichiátriai módszerének kidolgozásán fáradozott. 
1961-ben halt meg.

7 THORNÉ, 2000. 467-469.
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A továbbiakban a tanulmány Graham művészetének azon vonatkozá
sait veszi górcső alá, amelyekben a fireudi lélekelemzés vonásai fedezhe- 
tőek fel.

Martha Graham és Sigmund Freud

Milyen szorosabb összefüggés van Martha Graham, a modem tánc „nagy
asszonya”, a 20. századi Amerika egyik híres koreográfusa, valamint 
Sigmund Freud pszichoanalízise között? A feltevést, miszerint közös 
gondolati alapból táplálkozik világlátásuk, a Grahammel foglalkozó 
szakirodalom jelentős része megerősíti. A tanulmány egész tematikájá
nak hitelessé tételéhez néhány szövegrészt idézek, amelyek meggyőzően 
bizonyítják, hogy a vizsgálódás hátterében meglévő/valós probléma áll.

„A legnagyobb hatást Sigmund Freud gondolatai tették Grahamre. [...] 
Graham az emberi késztetések pszichoanalitikus elméletének határozott híve lett. 
Munkája során a testet az érzelmek Mfejezőjeként és megfogalmazójaként 
használta. ”8

„[Graham] Arra kényszerítette szereplőit, hogy visszatekintsenek a múltba, 
vagy a múlt és a jelen között ingázzanak. [...] Freud tanítása szerint az újbóli 
átélés -  az emlékezet és az érzelmi-emlékezet -  megbontja a rendszert. Graham 
úgy használta fel az emlékezel motívumát -  erőltetve a döntő pillanatra való 
visszaemlékezést ahogyan Hamlet tette, azért hogy a királyt csapdába ejtse. ”9 10 11

„Balettjeinek középpontjába ezt a szenvedélyt állította [...], hogy -  az általa 
csodált Platón mintájára -  kifejezésre juttassa a lelket, mint a test kísérőjelen
ségét. Freud felfedezéseinek korában mi sem volt természetesebb, mint hogy a gö
rög mítoszokhoz fordult.

„Graham akkor tűnt fel, amikor Sigmund Freud meghódította a kultúrát. 
Részben Freud hatására alkotta meg saját szimbólumrendszerét, amely felvál
totta a klasszikus balett hagyományos elbeszélő formáit az emocionális tapasz
talatok végtelenségének burkolt és nyílt megnyilvánulási formáival. ”n

Mielőtt hozzálátnánk a pszichoanalízis jelentőségének bemutatásához, 
vagy az Ödipusz-komplexus pszichológiai következményeinek fejtegeté
séhez, a helyes értékelés érdekében néhány szóban ismertetnünk kell

8 Mazo, 1995. 167.
9 Mazo, 1995. 174.

10 Lise Brunel -  Les Saisons de la Danse, 1984. március. In: Külföldi Szemle, 20.
11 Time 100: Artist & Entertainers -  Martha Graham.
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Sigmund Freud eszmetörténetben betöltött, nagyon jelentős szerepét, 
Valódi jelentőségét nem az Alomfejtésben vagy az analízis gyakorlati út
mutatásában kell keresni, hanem abban a kétségbeesett bizonytalanság
ban, amelyet megállapításai idéztek elő az ember önmagáról való gon
dolkodásában. Az emberiség önmagába vetett hite ingott meg a freudi 
tudattalan megteremtésével, ami végállomását jelentette annak a dest- 
rukciós folyamatnak, amely az eszmetörténetben Kopernikusz óta folya
matban volt. Elméletének súlyát maga Freud érzi leginkább, és erről így 
nyilatkozott 1917-ben: „Elsőként Kopernikusz alázta meg az embert, kiábrán
dítva nárcisztikus illúziójából, hogy az emberiség lakóhelye a világegyetem 
nyugvó középpontja. A kozmológiai megaláztatást követte a biológiai, amidőn 
Darwin véget vetett az emberek hitének, hogy áthidalhatatlan szakadék választ
ja el őket a többi élőlénytől. Harmadikként jött a pszichológiai megaláztatás: az 
ember, aki már tudta, hogy nem ura a világegyetemnek, sem az élőknek, felfe
dezte, hogy saját pszichéjének sem. ura és parancsolója. ”12 Ezzel a megállapí
tásával Freud kihúzta az ember lába alól a talajt. Az ember személyisége 
ellenséges erők egymásnak feszülésének lett a színtere, és kétségessé vált, 
hogy valójában ki is az, akit az ember önmagának vél.

Graham hősnőinek szorongása és félelme ebből a felismerésből is táp
lálkozik. Attól kezdve, hogy szembesülnek az önmaguk feletti uralom el
vesztésével, arra vannak kárhoztatva, hogy megtalálják és elfogadják sa
ját démonjaikat, akik cselekedeteiket diszponálják. Az ösztönös vágy 
Minotaurusz álarcát ölti magára, míg a puritán erkölcs a kérlelhetetlen 
Ősanya képében jelenik meg. A táncok kalandomői a psziché labirintu
sában elébe mennek az ismeretlennek, vállalva a találkozást személyes el
nyomóikkal.

Egy interjú során így nyilatkozott az ismeretlen meghódításának és 
megszelídítésének kényszeréről: „Vagy itt van Dylan Thomas, 13 14 aki őrjöng
ve kikelt a sötétség ellen, úgyhogy nekünk is fel kell lázadnunk a sötétség ellen. 
Nos, hát ezért táncolok.”1̂

Az indoklások körét tovább szélesítve újabb válaszra találunk abban a 
század elején bekövetkezett tudományos robbanásban, amelyet. Freud 
idézett elő a pszichoanalízis megteremtésével és annak a szakmai berke
ken kívül is hozzáférhetővé tételével. Az 1920-as években -  az Alomfejtés

12 Nyíri, 1993. 52-53,
13 Dylan Thomas: költő, művei termékenyítőén hatottak Graham művészetére. A Death 

and Entrances koreográfiát a költő azonos címet viselő verse ihlette.
14 T ó b i á s , 1984, 5.
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(1899), a Három értekezés a szexualitás elméletének köréből (1905) és még 
számtalan freudi mű megjelenését követően -  a mélylélektan és a pszi
choanalízis állandó viták bázisát alkották az értelmiségiek körében, míg 
a laikus, köznapi emberek tényként fogadták el, és szivacsként szívták 
magukba a freudi megállapításokat. A korabeli, szigorú erkölcsi normák 
alapján szerveződő társadalmakban heves vitát és ellenkezést váltott ki, 
amikor Freud lerántotta a leplet az emberi tudattalanról, és nyíltan kije
lentette, hogy a személyes és civilizációs betegségek hátterében az elfoj
tott szexuális vágyak és az e téren elszenvedett kielégítetlenség áll. A tu
datos és tudattalan gondolatok konfliktusának gyökereit a gyermekkori 
fantáziákban és vágyakban vélte felfedezni, továbbá a női szexualitásra és 
annak neurotikus megnyilvánulásaira összpontosította a figyelmét. Úgy 
képzelte, hogy az álmok megfigyelése és elemzése „királyi út a tudatta
lanhoz”, így hozzálátott saját álmainak értelmezéséhez.

Martha Graham is a tudattalan feltárását, a ki nem mondott vágyakat 
és indulatokat kívánta megörökíteni táncaiban az egyre erősödő pszicho
analitikus áramlatok hatására. A két világháború közti generáció eszmé
inek kialakításában jelentős szerepet játszott a freudi elmélet, és a művé
szek ezt használták fel, hogy' saját valóságukat tolmácsolják általa.

Martha Graham 1894-ben született a pennsylvaniai Pittsburghben. 
Gyermekként szigorú erkölcsű puritán neveltetésben részesült. (Pennsyl
vania a 17. századtól a puritanizmus egyik központjának számított.) En
nek a reformmozgalomnak a célja az volt, hogy az anglikán egyházat 
megtisztítsák a pápista maradványoktól. A puritánok egész életüket a szi
gorú vallási elvárások teljesítésének szentelték, és a földi létet az ereden
dő bűnök miatti vezeklésnek fogták fel. Kiemelt fontosságot tulajdonítot
tak az igehirdetésnek, hiszen szerintük Isten a Szentlélek megújító ereje 
által ezen keresztül nyilvánítja ki a megváltást.15 Martha egész életén ke
resztül harcolt a puritanizmus rideg, antihumánus szellemisége ellen, 
amely arra kötelezi híveit, hogy csírájában fojtsák el az ösztöneiket, vá
gyaikat. Az ember szenvedélyesen szeret, gyűlöl, álmodozik és vágyódik, 
de a puritanizmus önuralmat, kötelességtudatot és szenvtelenséget pa
rancsol rá. Ez a kegyetlen érzelmi dichotómia elrettenti az embert attól, 
hogy szembe merjen nézni önmagával, és egy másik, alapvetően hamis 
énkép kialakítására serkenti.

15 Az igehirdető, mint a puritán tanok képviselője jelentős szerephez jut Graham 
Appalachian Sping (1944. október 30. Washington) című koreográfiájában.
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A Graham-technika

Martha Graham 1929-ben, New Yorkban bemutatott első önálló koreog
ráfiájával zavarba ejtette közönségét Dance című szólójában ugyanis az 
addig megszokott díszletezéstől, térkihasználástól elrugaszkodva merő
ben űj színpadképpel fogadta nézőit. Díszletként mindössze egy fekete 
bársonyfüggöny szolgált, míg ő maga egészen egyszerű, szűk ruhában 
állt egy alig pár lépés átmérőjű emelvényen, amelyet a darab folyamán 
nem hagyott el. Ezek a kellékek igencsak behatárolták az alkalmazható 
mozdulatok körét. Martha célja e darabbal az volt, hogy megismertesse 
közönségét a tánc általa teremtett újfajta dinamikájával.15 Az amerikai 
modem tánc képviselői17 szakítottak a festett díszletek, jelmezek, szim
fonikus zenekarok és meseszerű történetek világával. Darabjaikhoz a té
mát a modern életből, 
természetből, szociális 
igazságtalanságokból 
és a nő és a férfi közti 
pszichológiai kapcsola
tok feltárásából merí
tették. E kegyetlenül 
realisztikus témákat a 
leghitelesebben egy
szerű öltözékkel és ko
pár színpadképpel tud
ták megeleveníteni. A 
könnyedén szárnyaló 
ugrások, erőltetetten 
mosolygó táncosok és 
virtuóz forgások kora 
leáldozott. Graham fel
fogásában -  és általá
ban a modem táncban 
-  a mozdulatnak őszin-

16 Martha Graham a Dance című előadásról: „My danáiig isjust dancing. It is nőt an attempt 
to interpret life in a literary sense. It is the affirmation oflife through movement...” (Az én tán
com csak tánc. Nem az élet irodalmi értelemben vett interpretációjának kísérlete. Az életigénlés 
a mozgás által. ... ) Stodelle, 1984. 52.

17 Isadora Duncan, Merce Cunningham, Twyla Tharp, Alvin Ailey stb.
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lének kell lennie, így kötelességüknek érezték annak felvállalását és be
mutatását, hogy az emberi test is behódol a Földön uralkodó gravitációs 
erőnek.

Graham tánctechnikája a kibékíthetetlen ellentétek örök egymásra- 
hatásából született. A külvilág kényszere és az emberi ösztönökből táplál
kozó vágyak állandó szélmalomharca mellett az emberi testet éltető leve
gővétel dinamikájára figyelt fel. így született meg végül a nevéhez fűző
dő és azóta is tanított Graham-technika, amelynek alapeleme a contrac- 
tion-release, az összehúzódás és lazítás dinamikus használata.18 Az embe
ri élet organikus feltétele a légzés aktusa. Ez a cselekedet formálódott és 
dramatizálódott a grahami kifejezésmód központi elvében, amely a cont- 
raction-release volt. Célja az volt, hogy a táncos testének aktivitását növel
je ,19 A felsőtest fontosságára helyezte a hangsúlyt, amelyet minden moz
dulat kiindulópontjának tekintett. A testnek ezen részén a gerincoszlop, 
a tüdő, a szív és a hasizmok uralkodnak, amelyek az egész test anatómi
ai ritmusát megadják. A contradion kifejezés a levegő kibújására, a me
dence előrebillentésére és a hasizmok összehúzódására, a release pedig az 
újbóli kiengedésére és a levegő ismételt beáramlására utal.

,A kilazítás az a pillanata az életnek, amikor az ember belélegzik. Amikor pe
dig a kilégzésre kerül sor, az az Összehúzódás. Ezek jelzik az élet legelső és leg
utolsó pillanatát. Tándechnikaként használva így fokozni lehet a test érzelmi ak
tivitását, s ily módon az ember a testet tanítja és nem a gondolatvilágot. ”20

A választott téma hiteles kidolgozása érdekében kiemelt jelentőséget 
tulajdonított az intuíciónak, amely elvezet minket az emberi természet 
helyes felismeréséhez. Az intellektus háttérbe szorítása képessé tette az 
emberi lélek őszinte szemlélésére, valamint a kulturálisan rögzült for
máktól függetlenített viselkedés bemutatására. így az ember valódi ter
mészetére tudott rámutatni. Egy olyan technikát dolgozott ki, amelyben 
minden mozdulatnak megvan a maga érzelmi jelentése, és közvetít vala
mit a külvilág felé abból, ami az emberi pszichében lejátszódik. A tánc 
nála nem Önmagáéit való, hanem egyfajta eszköz a táncos/koreográfiis 
kezében, amellyel érzelmeket, indulatokat tud közölni a közönséggel. 
Egyes mozdulatok jelentését nagyon általánosítva le lehetne fordítani a *

*18 Martha Graham: „Indiában beszéltek nekem Kundaliniről, a kígyóról. Összegömbölyödve fek
szik, és amikor az érzelmek hatnak rá, úgy felegyenesedik, mint egy kobra. Az összehúzódás a 
bezárkózást jelenti, és erre jön a sokk. Minden ökölvívó összehúzódásból üt, amint az ökle clú- 
relendül. ” In: Külföldi Szemle,17.

19 Anna KisselgofT- The New York Times. Martba Graham dies at 96. 1991. április 2.
20 Kisselgoff, 1984. 17.
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köznapi beszéd nyelvére, de mint minden metaforának, a mozdulatok
nak a lényege is kimondatlanságukban rejlik. A Frontier (1935) című ko
reográfia pionír asszonyának -  akit maga Graham alakított -  határozott 
lépései, egyenes tartása és kitárt karjai a szabadság, az otthonra lelés és 
a biztos identitástudat szimbólumai lehetnek. Ezzel ellentétben a 
Minotaurusz legendáját feldolgozó Errand intő ihe Maze (1947) darab női 
Thészeuszának félelmeit a táncos borzongása, vonaglása, zárkózott tartá
sa plasztikusan érzékelteti.

Technikájának sajátosságai közé tartoznak azok a formai újítások, 
amelyeket Graham a klasszikus balett háromszáz éve megkövesedett 
mozdulataival szemben bevezetett. Egyfelől a koreográfiákban szereplő 
mozdulatok mind jól megindokolható érzelmi vagy gondolati indíttatás
ra születnek, teljes egészében nélkülözik az öncélúságot, másfelől (bár 
minden mozdulat a természet megfigyelésével született) sokszor a moz
dulatsorok mégis életidegennek tűnhetnek, mert szigorú szögletességük 
távol áll az emberi test természetes tartásától.

A tánc ezen újfajta nyelvezetének legmegdöbbentőbb esztétikai jelleg
zetessége a visszafeszített lábfej (flex) alkalmazása volt, szemben a klasz- 
szikus balett spicc tartásával. A flex -  az esztétikai újszerűségen túl -  a 
földdel való erős kontaktust sugallta. „A flexnek számomra volt egy többlet
jelentése a spicchez képest: kapcsolat a földdel. ”21

Leglényegesebb táncbeli újításai között tartják számon a térdimenziók 
újfajta értelmezésének és használatának bevezetését. A talajt nem pusz
tán a testet tartó és az ugrásokhoz elrugaszkodási pontot biztosító, szük
ségszerű felületként tartotta számon, hanem tudatosan beledolgozta ko
reográfiáiba. Ahogyan a testet a földre engedte, az nem pusztán érintke
zett vele, hanem impulzusokat nyert tőle. A talaj tudatos felhasználásá
nak bizonyítéka az esések és gördüíések beépítése a táncokba. „Az esést 
úgy használom -  vallja Graham -, mint valami ugródeszkát, nem mint célt, 
hanem olyasmit, amelyből fel lehet pattanni az életbe. ”22 (Az Appalachian 
Springben a menyasszony fel- és le gurul a lépcsőn, a Death and Entrances 
Emilyje sűrűn egymás után hátrazuhan.) Érdemes megemlíteni még a 
spirális elmozdulás jelentőségét, amivel minden eddiginél jobban, „tér- 
fogatosan” tudta elhelyezni a mozdulatot a térben. A keleti kultúrákban 
díszítőelemként már régóta alkalmazott csigavonalú térforma gyakorisá

21 Interjú Martiul Grahammal. „The flexing did something else far me that the pointedfoot
didn’t have: a contact ivük the earth. ” Anna KisselgofF, 1973. április 26.

22 Kisselgoff, 1984. 17.
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gára a növények figyelmes vizsgálata során talált rá, majd megfigyelte, 
hogy az emberi test mozgása is gyakran spirál vonalat követ. Ennek be
építése a technikába a modem tánc egyik legeredetibb újítását jelentette.

Graham édesapja az el
mebetegség gyógyítására 
specializálódott orvos volt 
(egy évben született Freud- 
dal), így lánya már egészen 
fiatalon megismerkedett a 
neurotikus betegségek új
fajta kezelésének elméleté
vel. Első meghatározó él
ménye, amely elindította 
az emberi tudattalan moz
dulatokban való feltérké
pezésének útján, apja sza
vai voltak, aki a még kis
lány Martha lelkére kötöt
te: „Marika, soha nem sza
bad hazudnod nekem, mert 
a mozdulat nem hazudik, és 
ha látom a testedet, tudni fo

gom, hogy nem nagy őszinte. ”23 Ez az apai intés is -  amely később Graham 
alkotásainak vezérelvévé vált -  megerősíti a modern tánc azon igényét, 
hogy a táncnak elsődlegesen igaznak kell lennie. Minden felhasznált 
mozdulatnak nélkülözhetetlen elemévé vált a természetesség követelmé
nyének való megfelelés. (Arról, hogy Graham kinetikus rendszerének 
mennyire sikerült eleget tennie a természetesség alapeszményének, he
ves viták folytak. Michail Fokin24 egyike volt azoknak, akik hevesen tilta
koztak a Graham által készített táncokban előforduló erőszakosnak és 
nőiedennek vélt mozdulatok ellen.)

A természet igazságának szellemében alakította ki tánctechnikáját, 
amellyel az emberi lélek legmélyén szunnyadó érzelmeket és a személyi
ség belső küzdelmeit tudta felszínre hozni. Ezeket az érzelmi folyamato

23 Mazo, 1995. 157.
24 Michail Fokin (1880-1942) világhírű táncos, koreográfus. Nevéhez fűződik a 

Chopmiana, a Daphnis és Chloé és a Petruska című, világszerte ismert koreográfiák elké
szítése. Életét a klasszikus balett megújításának és felvirágoztatásának szentelte.
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kát kívánta fizikaivá, a külső szemlélő számára láthatóvá és megérthető- 
vé tenni. Az érzelem kulcsfontosságú kifejezés munkáinak értelmezésé
ben, mivel sok esetben a cselekmény nem reális tér- és időkeretek közt 
zajlik, hanem az álom, a fantázia vagy az emberi tudattalan világában. E 
rejtett világok természetéről Freud kutatásai alapján kaphatott igazán 
pontos képet az ember. Az itt végbement események legfontosabb moz
gatórugói a tudatosított és elfojtott érzelmek, amelyek minden személyi
ség hétköznapi cselekedetét determinálják. Graham elképzelése szerint 
a mozdulatok segítségével életre hívhatjuk a bennünk rejlő indulatokat, 
vágyakat, és a szembesülés pillanatában -  amikor önmagunkra ismerünk 
a színpadon -  világosabban látjuk saját motivációinkat és a körülöttünk 
lévő világot működtető gépezetet. Egyszóval a tánc Graham felfogásában 
arra lett hivatott, hogy szembesítsen önmagunkkal, és segítségével kony- 
nyebben megismerjük a világot.

Visszaemlékezés

Freud pszichoanalízisének kidolgozása során a lélekgyógyászaiban már 
régóta bevált, gyógymódként alkalmazott katartikus kezelés alaphipoté
zisét hívta segítségül. A módszer elképzelése szerint, ha a beteg tudato
sítja és elmondja, „kibeszéli magából” kellemetlen élményeit, és az ezzel 
kapcsolatos „lelke mélyén” megrekedt érzelmeit felszínre hozza, akkor 
megtisztul a tüneteket okozó feszültségektől. A pszichoanalízis egyik 
alapgondolata tehát a fájdalmas élményekkel való szembenézés, amelye
ket az ember az idő során megpróbál minél mélyebben magába temetni, 
„elfojtani”. A freudi pszichoanalitikus kezelések során az egyén szabad 
asszociációin keresztül járja végig azt a szellemi kálváriát, amelynek vég
állomása egy olyan esemény -  vagy a vágyak egy olyan gócpontja -, 
amely a tudat mélyén nyugszik, de folytonosan hatással van az én min
dennapi viselkedésére, kedélyállapotára.

E felfogás szerint a visszaemlékezés nem más, mint csatorna, amelyen 
keresztül a múlt és a jelen örökös párbeszéde zajlik. Ez a csatorna kulcs- 
fontosságú szerepet töltött be a freudi kezelések során, és ehhez hason
ló hangsúlyt kap a grahami koreográfiákban is.

Graham jelentős számban készített olyan táncokat,25 amelyekben az 
érzelmi konfliktust a központi szereplők visszaemlékezései idézik elő.

25 Leltet to tke World, Nighl Journey. Death and Entrances stb.



Ezeknek a daraboknak a témája többnyire az a harc, amelyet a szerep
lőknek magukban kell megvívniuk a múltban lezajlott cselekmények je
lenre ható következményeinek elfogadásáért.

A visszaemlékezés egy technikai probléma átgondolását teszi szüksé
gessé. A táncművészetben mindig is leküzdhetetlen akadályként jelent
kezett: lehetséges-e a múltban lezajlott események megjelenítése a szín
padon? A tánc műfaja köztudottan nehezen kezeli a különböző idősíkok 
egyidejű érzékeltetését, vagyis a cselekményben többnyire nem alkal
maznak olyan fordulatot, amelyhez nélkülözhetetlen lenne egy korábbi 
esemény ismertetése a közönséggel.

A filmrendezésben is használatos flash back (visszaugrás korábbi ese
ményre) narrációs technikának köszönhetően sikerült Grahamnek meg
oldást találnia a visszaemlékezés folyamatának színpadi megjelenítésére. 
Mivel koreográfiáinak többségében a jelent a múlt eseményeinek változ
tathatatlan következményeként mutatja be, a hangsúly ezen a fejlemé
nyen van, amelynek megindoklásához szükség van a kiindulópontot je
lentő cselekmények felvillantására. Az emlékezés folyamata többnyire 
egy szimbolikus tárgy vagy személy megjelenítésével kezdődik, amely kö
ré a felidézni kívánt esemény részletei szerveződnek. A koreográfusnő 
felfogásában a jelen nem passzív állapotként szerepel, hanem minden 
esetben a múltban lejátszódott cselekményekre adott válaszként, vagyis a 
korábbi akciók reakciójaként értelmezhető. Ebben a nagyon találó két 
szóban benne rejlik, hogy a jelen nem puszta elszenvedést, hanem az idő 
aktív megélését jelenti. E gondolat alátámasztására a későbbiekben tár
gyalt művek példaként szolgálnak: Emily Dickinson élete (Letter to the 
World) és a következőkben a Bronté testvéreket megelevenítő történet.

A visszaemlékezés szerepe a L e tte r  to the W orldben

A Letter to the World című darab26 1940-ben készült, és benne Graham 
Emily Dickinson egyéni világát kívánta bemutatni. A darab 1941-es New 
York-i bemutatójának másnapján az újságok hasábjain elismerő kritikák

26 Letter to the World ~ Premier: 1940. augusztus 11., Bermington Collage Theatre, 
Bennington (1941. január, New York). Díszlet: Arch Lauterer. Zene: Hunter Johnson. 
Jelmez: Edythe Gilfond. Táncoló: Martha Graham. Beszélő: Margaret Meredith. 
(New Yorkban Jean F.rdman vette át a szerepet.) Ősanya: Jane Dudley. Szerető: Ériek 
Hawkins. Március: Merce Cunningham.
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kerültek napvilágra. Az előadás során megjelenített szürreális világot a 
következőképpen jellemzi John Martin, a New York Times kritikusa: „Az 
első részben van valami megfoghatatlan kedvesség. Az ábrázolt, különleges vi
lágban a valóság és a képzelet részletei egyesülnek, szimbólumok keverednek jól 
kifejező gesztusokkal és táncmozdulatokkal, amelyeket a kiejtett szavak írás- 
jeleznek,”27 Az 1830-ban született New England-i költőnő különleges vi
lágot épített fel magában és maga körül. Életének ötvenhat évét szinte 
teljes magányban, a külvilágtól elzárkózva, a szülői ház biztonságot jelen
tő falai közt élte le. A kert -  mint a természet egy apró szegmense -  je
lentette számára a külvilággal való érintkezést. Ebben a mikrotermészet- 
ben időzve felfigyelt a mindenséget mozgató egyetemes igazságokra, és 
érzékennyé vált egy másik, transzcendens valóság befogadására. Kivétel 
nélkül minden verse az érzelem, halál, öröklét és természet négy alappil
lérére épült, vagyis a létezőre és a nem létezőre. „A csodálatos és komplex 
élet, amit egyedülvalóvá és ismételhetetlenné pecsétel s az időtlenségbe transz
figurái a halál. ”28 A természet jelenti számára azt a közeget, ahol igazán 
otthon érzi magát, ahol megfigyelheti az idő teremtő és pusztító munká
ját, és a változások mögött rejlő állandó periodicitást. Örökös harcban áll 
a halállal, ami megfosztja az embert azoktól az élményektől, amelyeket 
az élet tartogat számára.

Könnyen félrevezető lehet az életnek ez a látszólag passzív megélése, 
ami a meggondolatlan szemlélőt egyfajta élet-elszenvedésre engedné kö
vetkeztetni. Mint a fent említett jelen-felfogás is igazolja, Emily 
Dickinson, annak ellenére, hogy a reális időtől és az aktualitásoktól elha
tárolja magát, rendkívül intenzíven éli meg életét. Ugyanis „az élményre 
való képesség vagy képtelenség nem az élményre való alkalmon és az élmények 
számán múlik, hanem egyszerűen az élményre való képességen vagy képtelensé
gen. ”29 Az Önmaga által kijelölt határokat megtartva nem kifelé, hanem 
önmaga belső világa felé nyit. És ebben a világban végtelen szabadságot 
élvez. Amennyiben Emily jelenének pillanatait is a múlt eseményeire 
adott válaszként értelmezzük, érdemes áttekinteni, hogy milyen korábbi 
megrázkódtatás fejleménye ez a határozottan tagadó válasz, vagyis hogy 
milyen tényezők indokolhatták elfordulását a társasági/társadalmi élettől.

27 John Martin -  Martha Gráham gives new works, In: The New YarkTimes, 1941. január 21.
28 Károlyi Amy: Emily Dickinson világa. In: Dickinson, 1978. 7.
29 Károlyi Amy: Emily Dickinson világa. In: uo. 7.
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Szülővárosa, Amherst (Pittsburgh-höz hasonlóan) a 19. században a 
józan, puritán gondolkodás színtere volt, amelynek szellemi életét átha
totta a lelkiismereti önvizsgálat szorongató kényszere. A kor ideálja sze
rint minden embernek a társadalmi és a családi normák szolgálatának 
kellett szentelnie életét, amely elvárás a művészi öntudattal összeegyez
tethetetlennek bizonyult. Emily Dickinsonnak ugyanazzal a bénító puri
tanizmussal kellett megküzdenie, mint nem egészen egy évszázaddal ké
sőbb Grahamnek.

E két alkotónő lázadó magatartását látva nélkülözhetetlennek tűnik 
egy rövid történeti áttekintés, amely szemlélteti azokat a társadalmi elvá
rásokat, amelyeknek kénytelenek voltak megfelelni a nők a 19. század 
derekától a 20. századi feministák határozott fellépéséig. Igazán akkor 
válik indokolttá Emily Dickinson vagy a Bronté testvérek magatartásá
ban rejlő társadalommal való szembenállás, ha koruk társadalmának szi
gorú konvencióit górcső alá vesszük.

A 19. század igen kedvezőtlen időszak volt a nők érvényesülésére. A 
kor az ipari forradalom időszaka, amely az élet minden területén gépe
sítést idézett elő, így a gazdaság területén is. „A régi típusú családi gazda
ság felbomlásával a nők kikerültek a korábbi rendszer központjában lévő he
lyükről, amely addig elismerést és kibontakozási lehetőséget nyújtott nekik. Cse
rébe a történelemben először kerültek szembe azzal a merev, nemi szerepek sze
rinti, kirekesztő munkamegosztással, amely bevezette a „kenyérkereső” férfi új, 
heroikus fogalmát. ”30 Korábban mindkét fél az otthoni gazdálkodási egy
ség fontos része volt, most viszont a férfiak, különböző szakképzések el
végzését követően, kifinomult ipari munkát végeztek, mialatt a nők al
kalmi és alulfizetett munkák elvállalására kényszerültek.

Másrészről a nők presztízsének az a tudományos megállapítás sem 
kedvezett, miszerint az agy térfogatának nagysága egyenes arányban áll 
az intelligencia mértékével. A kranológiai vizsgálat azt a téves megálla
pítást hozta napvilágra, hogy a női agy a férfiakénál kisebb térfogata mi
att szerényebb szellemi kapacitásra képes. Érthető tehát, hogy a 19. szá
zadban az írónők többsége, amennyiben a megjelentetés szándékával 
küldte el munkáját valamely kiadóhoz, a kedvezőbb fogadtatás érdeké
ben írói álnév mögé bújt. E célra többnyire olyan nevet választottak, 
amely nemi identitásukat nem határozta meg egyértelműen. Komoly 
kritika reményében a Bronté nővérek is Ellis, Acton és Currer Bell szer
zőktől származtatták műveiket, és így küldték el azokat kiadójuknak.

30 Miles, 2000. 258.
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Amennyiben a nőírók idő előtt fedték fel kilétüket, nem számíthattak az 
idézett kritikánál elismerőbbre: „Az irodalom nem lehet egy nő életpályája, 
és ne is legyen az.

A nők taníttatását nem szorgalmazta ez a felfogás, hiszen a szellemi 
megterhelés káros hatásaként tartottak a nő ismertetőjelének tekintett 
idegi panaszok és mentális instabilitás fokozódásától. Valójában az a fé
lelem munkált az ilyen jellegű kutatások hátterében, hogyha a nők kitör
nének a rájuk kiszabott kisebbségi lét börtönéből, annak a kiegyensúlyo
zott családi légkör látná kárát. így a férfi társadalom érdekében állt, 
hogy a nőket illemtani és hímzési alapismeretekkel felvértezve megtart
sa az otthon veszélytelen falai közt. Méltatlan helyzetüket azonban éppen 
azok a nők érezték meg leginkább, akiknek a mindennapi semmittevés
ben volt idejük saját sorsukról gondolkodni.

így a század második felében (kihasználva a technika vívmányait) egy
re több nő helyezkedett el, mint postás- vagy telefonoskisasszony. Ezzel 
igyekeztek rácáfolni arra az állításra, hogy a férfi gyámkodása nélkülöz
hetetlen egy nő boldogulásához. Törekvéseik középpontjában a politikai 
választójog megszerzése állt, amely a női egyenjogúság kézzelfogható bi
zonyítékát jelentette számukra.

Emily Dickinson és Martha Graham puritanizmus-ellenességének ma
gyarázata is megtalálható a korai feministák Bibliát támadó megnyilvá
nulásaiban. A női egyenjogúságért harcolók a vallásban többnyire a zsar
nokság legősibb forrását látták, amely hatalmával kanonizálta a női nem 
másodrendűségét. Meglátásuk szerint a Biblia teremtéstörténete ugyan
is írásban rögzíti a férfi nem felsőbbrendűségének eszméjét. A nők mél
tánytalan helyzetük orvoslására törvénykezési reformot, oktatáshoz való 
jogot, munkalehetőséget és polgárjogot követeltek maguknak. A 19. szá
zad hetvenes éveitől Amerikának szinte minden területén sikerült kihar
colniuk szavazati jogukat.

Abban a pillanatban, amint a nőknek sikerük előrébb lépniük jogaik 
elfogadtatásában, a férfi társadalom újabb „hadjáratot” indított, amely
nek eredménye az addig elért sikerek tnegtépázása volt. A 20. század ele
jén is „...a korszellem megtalálta a maga emberét. Bécsből érkezett az a 
Sigmund Freud, aki nekilátott, hogy megoldja ezt a fontos kulturális feladatot, 
s visszahelyezte a férfit az őt megillető helyre: az univerzum középpontjába. ”31 32

31 Séllei, 1999. 19.
32 Miles, 2000. 300.

91



Freud az Ödipusz-komplexus (nőknél Élektra-komplexus) tudományos 
magyarázatával azt állította, hogy a női nem legtöbb cselekedetét a pé- 
níszirigység motiválja, mivel a nők a külső genitáliák szegénysége miatt 
csökkentértékűek. Nagyon leegyszerűsítve az elmélet azt sugallta, hogy 
nőnek lenni fogyatékosságot jelent.33

A kulturális szokásrenddel szemben Emily Dickinson lázadása az el
zárkózás volt, míg Graham nyíltan lépett fel a nőket háttérbe szorító 
konvenciók ellen. A költőnő egyéni mikrokozmoszában azonban otthon
ra talált, és az így nyert szabadság ösztönzőleg hatott költészetére.

Freud saját munkájában ad magyarázatot a jelenségre, miszerint 
„... akikkel szemben a művelődés oly nagy igényeket támaszt -  írja a Pszichoa
nalízisben -, s akikre a belső elfojtások oly erővel nehezednek, a valóság álta
lában nem elégít ki, s ezért képzeletvilágot építünk fel, amelyben jólesik a rea
litás hiányait vágyteljesítő képekkel fedni be.... Erélyes és siker dús az az ember, 
akinek sikerül munkásságával vágy fantáziáit megvalósítani. Akinek ez a kül
világ ellenállása vagy saját gyengesége miatt nem sikerül, az elfordul a reali
tástól, az ilyen egyén az őt jobban kielégítő képzeletvilágba vonul vissza. Ha va
laki, aki a realitással összeütközésbe jutott, meg van áldva a lélektanilag még 
talányos művészi tehetséggel, akkor módjában áll képzelődéseit., .művészi alko
tásokká változtatni át, ...ezen a kerülő úton visszanyerheti kapcsolatát a 
külvilággal. ”34

Emily Dickinson módszere -  a koreográfuséhoz hasonlóan -  a befelé 
forduló lélekboncolás. Verseiben az egyén lelki, akarati gúzsba kötöttsé
gét elemzi. Meglátása szerint az ember belső berendezése állandó veszély
nek van kitéve, ezért a lélek sértetlensége csak a távolság megtartásával 
érhető el. Minthogy a boldogság egy ik gátja Freud szerint a kultúrán be
lül élők közti kapcsolatok elégtelensége, a távolság megtartásával megkí
mélhetjük magunkat az e téren elszenvedett hiányosságok felismerésétől 
és a járulékos kudarcoktól. A társadalom által az egyénre kényszerített 
erkölcsi és magatartási normák megölik a lélekben lakozó vágyakat, mdu- 
latokat és érzelmeket, és meghiúsítják a reális önismeretet. A kultúra 
alapja tehát az ösztönökre mondott határozott nem. Freud azzal a prob
lémával szembesült, hogy a kultúrában élő embernek éppen a morál okoz 
sok szenvedést, sérülést, és sokan éppen az erkölcsbe betegednek bele.

Az 1940-es években Graham alkotásai a befelé forduló lélekelemzés 
problematikája köré szerveződtek. Önmaga és általában az ember sze

33 Miles, 2000. 300-304.
34 Freud, 1997. 66-67.
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mélyes háborúit kívánta közönsége elé tárni, akiknek a táncos testében 
önnön természetüket kellett viszontlátniuk. Az introspekció tökéletes ki
aknázásához újabb és újabb sorsokat keresett, amelyek a téma újrafogal
mazására sarkallták. A Bronté testvérek kilátástalan magánya inspiráló
an hatott Graham képzeletére.

A visszaemlékezés módja a D ea th  a n d  E n tra n ces35 című koreográfiában

A darab drámai cselekménye a visszaemlékezésre, a múlt lidérces árnya
inak megelevenedésének eseményére épül. Graham ebben a művében 
egy szimbólumoktól hemzsegő, szürreális világba kalauzolja a nézőt, 
amelyben a múlt nyomasztó képei villannak fel. ,/L személyiségnek, aki 
visszagondol, vagy visszaemlékezik -  mondja Graham az idő az emlékezet 
teleszkópikus lencséjén keresztül válik láthatóvá, amelyben a személyes tapasz
talatok perzselő elevenséggel reprodukálódnak. ”36 A visszatekintés tehát nem 
más, mint befelé nézés.

Az elszalasztott lehetőségek, beteljesületlen szerelmek és a tovatűnt fi
atalság nyugtalanító bizonyossága keseríti meg a három Bronté nővér je
lenét. A koreográfia nem törekszik szolgai módon Emily Bronté vagy 
bármely Bronté-lány emlékeinek hiteles narrációjára, hanem azt az imp
ressziót adja át a mozdulatokon keresztül, amelyek a koreográfust élték 
a testvérek életének és műveinek végiggondolása során. Ebből fakadóan 
az egymást követő jelenetek álomszernek, és többnyire nem társítható 
hozzájuk egzakt, az életrajzok ismeretével igazolható jelentés. Az emlék
foszlányokban való megjelenítés az, amellyel Graham az emlékezés fo
lyamatát valószerűen tudta ábrázolni.

A múlt felé való elrugaszkodás talaját a Death and Entrances-bán min
dig egy-egy szimbolikus tárgy felmutatása jelenti, ami az introspekciót 
kiváltó motivációk kiszélesedő körét jelentette Graham eszköztárában. 
Míg a Letter to the World minden esetben emlékekkel, személyes történe
tekkel felruházott alakokat vonultatott fel a visszatekintés (és befelé te
kintés) folyamatának elérése érdekében, addig a Bronté testvérek törté
netében ugyanezt a feladatot élettelen tárgyakra ruházza át. Freud és

35 Death and Entrances -  Premier: 1943. december 26. 46th Street Theatre, New York. 
Díszlet: Arch Lauterer. Zene: Hunter Johnson. Jelmez: Edythe Gilfond. Emily szere
pét Martha Graham táncolta, a többi szerepet a társulat tagjai alakították.

36 Stodelle, 1984. 121.
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Graham meglátása szerint a tárgyak fontos kapcsolódási pontot jelente
nek a múlt eseményei, valamint a tudatos és tudattalan világok között, és 
bölcs felidézésükkel egységes képet alkothatunk az ember személyes él
ményeinek teljes tartományáról.

Asszociációk sora indul el egy kagyló, egy serleg és egy sakkfigura 
megjelenését követően. Ezek a látszólag jelentéktelen tárgyak a testvérek 
számára egy másik, a reális időtől független világot idéznek elő, amely
nek részletei a központi szereplő víziói nyomán válnak értelmezhetővé a 
néző számára.

Graham képzeletvilágát a darab megalkotása során a fátum ereje fog
lalkoztatta, amely megmásíthatatlanul vezeti az embert az általa kijelölt 
úton. A személyiség azonban természetéből fakadóan felülbírálja a sors 
választását, és -  szabad akaratával élve -  más úton kíván haladni. Ez a 
konfliktus jelenti az élet kilátástalan küzdelmének kiindulópontját. Vé
gül bizonysággá válik, hogy csupán kerülőutak léteznek, amelyek mindig 
ugyanabba az Ösvénybe csatlakoznak bele.

A koreográfiában az események a grahami látásmódhoz híven, a „Mit 
jelent nőnek lenni?” kérdéskör viszonyában fogalmazódnak meg. Ebből 
adódóan a darab légköre sugározza magából a női élet minden stációjá
nak domináns létérzését. A gyermeki játékosságot a hajadon lány szerel
mi vágya váltja fel, majd az anyaságban való önkiteljesedés elszalasztott 
lehetőségének fájdalma keríti hatalmába a szereplőket. Az időnek és a be 
nem teljesíthető vágyaknak való önmegadással zárul a darab.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy Freud egyik legköz
ismertebb kutatási területének az álmok jelentéssel való felruházása te
kinthető, aminek eredményeképpen számtalan fogalomhoz, illetve 
tárgyhoz rendelődött addig még ismeretlen szimbolikus tartalom. 
A Death and Entrances című koreográfia képei megfelelő alapot szolgál
tatnak a freudi szimbólummagyarázatok bevonására. Ha helyenként ké
telkedünk is abban, hogy az Alomfejtés című műben lejegyzett álomtartal
makhoz társított szimbólumok minden esetben helytálló következtetése
ken alapulnak, a koreográfiában szereplő tárgyakra alkalmazva mégis 
értékes kiegészítéssel gazdagodhatunk.

A szimbólumértelmezést a címben egymás mellé rendelt Halál és 
bejáratok37 kifejezésekkel érdemes kezdeni. A freudi álomfejtés a szobát -  
és általában minden helyiséget -  a nő szimbólumává avatta, amelynek a

37 Dylan Thomas költő 1946-ban megjelent verseskötete után kapta a darab a Death and 
Entrarws címet. Legtöbb magyar fordításban a kötet Halál és bejáratok címmel szerepel.
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Jti- és bejáratai ezt az értelmezést még tovább erősítik. A koreográfiában 
megjelenő három tárgy kivétel nélkül felruházható valamilyen általános, 
vagy spirituális jelentéssel (serleg, sakkfigura és kagyló). Graham min
den tárgyat a visszaemlékezés szolgálatába állított. A darab kontextusába 
helyezve ezeket -  a különböző forrásokból származó szimbólummagyará
zatokon túl egészen privát dimenzió feltárulását idézik elő.

A kezdő jelenetben a három testvér sötét ruhában ül egy asztal körül, 
és szabálytalanul rázkódva mozog. A fekete, szürke és barna ruhába öltö
zött, leginkább boszorkányokhoz hasonlítható nőalakok a fájdalom és re
ménytelenség megtestesülései. Mindhárom lány jelenléte a maga terem
tette komor regény világok visszhangjai, amelyeknek megszületését a 19. 
század Angliájának kopár, emberektől elzárt lápvidéke ihlette.

A visszaemlékezés megkezdődik. Gyermekként jelennek meg önma
guk előtt, és e múltidézésben megelevenedik közös, de már régen elha
gyott gyermekkoruk is. Az egyik kislány a színpadra helyez egy kagylót, 
amelynek látványa további, nosztalgikus képzeteket idéz elő. A gyermek
kor önfeledt, furcsa játékát látva Emilyt megmagyarázhatatlan, mindent 
elsöprő vágyódás keríti hatalmába. A kagyló szimbolikájának értelmezé
sekor leggyakrabban a születés és a női nemi szerv eszmetársítása áll az 
előtérben, míg a szexuális szimbolika a nemzés és a termékenység fogal
mával társítja. A kagyló puha belseje az anyaöl képével hozható kapcso
latba. Hanns Kurt Mit jelentenek az álmok?™ című könyvében azt állítja, 
hogy az álmunkban megjelenő kagyló egy rég lezárt ügyre kapott meg
késett magyarázat, vagy valamely titkunk napvilágra kerülésének előhír
nöke. Ezen értelmezéseket figyelembe véve a kagyló a születéssel össze
függésben a gyermekkort, a gyermeket és ezen túlmutatóan a magzatra 
való vágyódást jelentheti.

Egy újabb tárgy -  a kehely -  megjelenése régmúlt szerelmek emlékét 
idézi fel a darabban. Üreges belsejéhez járuló képzettársításokkal fokoz
za a nő iség dominanciáját a darabban. Egyes értelmezések szerint38 39 a ke
hely a szellemet hordozó anyaméh jelképe, míg a Tarotban a Mágus 
előtt lévő kisasztalon álló serleg -  az éremmel együtt -  a létezés női, tit
kos, befogadó oldalát hordozza magában.

Három, báli ruhába öltözött férfi színrelépése tárja fel ismét az emlé
kezés szürreális világát. Dinamikus mozdulattal megragadják a testvére
ket, majd a bálozás etikettjét betartva visszakísérik a lányokat az asztaluk-

38 Kurt, 2003. 125.
39 Jung magyarázza ezt így.
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hoz. Miután a férfiak eltűnnek, a testvérek (Emiiy kivételével) elfoglalják 
korábbi helyüket az asztal körül. Emily azonban még szenvedélyesen 
próbálja megakadályozni a szerelmet ígérő férfi eltűnését. A Lettet to the 
World Emilyéhez hasonlóan neki is el kell válnia „szerelmi tárgyától”. 
Visszaereszkedik az asztalka mellé, amelyen most egy vörös sakkfigura 
áll, és miután a magány rájuk telepszik, megkezdik utolsó játékukat a 
Vággyal.

Néhány szót érdemes említeni a sakkjátszma spirituális jelentéséről,40 
amely mindig az örök ellentétek összeütközésének képzetét rejti magá
ban. Ebben az esetben a játékot nem pusztán a jó és a rossz harcának, ha
nem inkább a férfi és a nő ősidők óta fennálló különbségéből táplálkozó 
feszültség kibontakozásának kell tekintenünk. A sakkjátszma kimenetelé
ért a sors felel, amellyel szemben az ember kiszolgáltatott, még akkor is, 
ha szabad akaratából vállalja a küzdelmet. Tehát a szabad akarat és a 
végzet egyszerre van jelen a játszmában.

Az ellentéteknek tulajdonított jelentőség miatt nélkülözhetetlen Jung 
személyiségstruktúrájának felidézése. Nézete szerint a személyiségben 
egymásnak feszülő ellentétekből konfliktusok születnek. A személyiség
rendszerek közötti konfliktusok idézik elő az élet lényegét jelentő feszült
séget. Jung hitte, hogy ezen ellentétek egysége a self megteremtésével 
elérhető.41

A sakkjáték természetéből fakadóan ellentétek kerülnek felszínre a já
ték folyamán, és ennek tetőfokaként Emilyt dühöngő roham ragadja ma
gával. Kezét és lábait lebegtetve ostorozza a levegőt, közben markában 
tartja a sakkfigurát. A Graham által kidolgozott táncnyelvben a kezek le
begtetésének meghatározható jelentése van. „...ez a gesztus mintha meg
próbálná a szemekből kisöpörni a múltat, ugyanakkor igyekszik elűzni a láto
mást elsötétítő homályt. Es benne érződik a könnyek hullajtása és az elhagya- 
tottság is. ”42 Ez az extatikus őrjöngéssel társított mozdulat magába foglal 
minden lelki fájdalmat, amelyet a tudattalan világának feltárulása okoz 
Emilynek.

A következő pillanatban minden mozdulat megmerevedik, teste ki
egyenesedik, arca nyugodttá válik. Felemeli a kelyhet, ami most már az 
Élet Kelyhét jelenti, és az asztalra helyezve véget vet a játéknak. Meg
történik a Vágy vibráló, de látszatnyugalmat hozó elfogadása. A múlt

40 Szimbólumtáb, 2001. 273,
41 T horne, 2000. 471.
42 Mazo, 1995. 101.
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eseményeinek következménye ez a nyugalom, de itt sem passzív elfoga
dást jelent, hanem a beletörődés örökösen önmagát felülíró aktív cse
lekményét,

A keresztény szimbolikából származó eszmetársítás a kelyhet Krisztus 
testének és vérének hordozójává nemesíti, így tovább szélesítve az értel
mezés ezen tartományát, ráruházható a vallás és azon túl az erkölcsi nor
ma képviselete is. A serleg spirituális természete képviselheti ugyanazt a 
merev puritán légkört, amely kilátástalanná tette Emily Dickinson szerel
mi vágyait. A következtetés alapját a serleg felmutatásának aktusa szol
gáltatja, amely a Death and Entrances lányainak utolsó, vággyal vívott já 
tékának záróakkordját jelenti.

A Vágy a koreográfiában az élet teljesebb megélésére irányul. A fiatal
ság bealkonyodásával, a szerelemmel való puszta fantáziálással kell meg
békélniük a Bronte testvéreknek. A vágy lüktetése még ösztönzi a belső 
cselekvés kényszerét, a sors azonban könyörtelenül magányra és várako
zásra ítéli az írónőket. Látszólag helyreáll a béke, a felszín alatt azonban 
a várakozás vibrálással van tele. Grahamnek ebben a koreográfiában is 
sikerült szemléletessé tennie az időben élő ember vívódását saját múltjá
val, és tehetetlen várakozását a jövőre.

A Graham-technika sajátos formai újításai között említésre került a 
visszafeszített lábfej (flex) jelentősége, amely magában hordozza a földdel 
való kontaktus fizikai és fogalmi, egzisztenciális jelentését. A Death and 
Entrances-bán külön hangsúlyt fektetett Graham a flex gyakori használa
tára, mivel a Bronte nővérek története e tartásban kifejezett fizikai kon
taktust mély fogalmi jelentéssel itatja át. „A visszafeszített lábfej itt közpon
ti szerepet kapott, habár a Bronte testvérek a spicc korában éltek, mégis [beszé
desen] szoros kapcsolatuk volt a halállal. ”43

Van példa azonban arra is Graham műveiben, hogy a visszaemlékezés 
egyetlen, sorscsapásszerű pillanatba sűrűsödik, miként ez a saját fia által 
elcsábított Iokaszté esetében történik.44 Ödipusz és a királyné egy általuk 
kifeszített kötél két végén állnak. Ez a kép a szerelmi mámor csúcsát je 
lenti. Dinamikus mozdulatokkal beront a színre Teiresziász, és egy erő
teljes gesztussal szétválasztja a párt. Amint a kötél nem tartja őket,

43 Kisselgoff, Anna -  Graham’s Creativity Remains Unabated. In: The New York Times, 
1973. április 26. „The flexing was Basic here, alhough the Brontes lived in a perlőd of the 
pointedfoot, they kept a strange contad with death.”

44 Night Journey -  Premier: 1947. május 3. Cambridge. Jelmez: Martha Graham. Díszlet: 
Isamu Noguchi. Zene: William Schuman.
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Iokaszté és Ödipusz a földre zuhan. Ez a pillanat jelképezi a felismerést, 
amikor rádöbbennek a szereplők visszavonhatatlan tévedésükre. A 
Bronté testvéreknek fel kell idézniük saját lídérceiket, Emily Dickin- 
sonnak meg minden visszaemlékezéskor újra és újra el kell válnia szerel
métől.

A visszaemlékezésnek a freudi felfogásban két oldala van. Egyfelől be
tegség okozója lehet, másfelől a gyógyítás eszközeként használható. 
Ahogy Freud mondja: „...betegeink visszaemlékezésben szenvednek 
nemcsak, hogy visszaemlékeznek a rég elmúlt fájdalmas eseményekre, hanem ér- 
zelemvüágukat is hozzájuk fűzik, nem tudnak a múlt benyomásaitól szabadul
ni és miattuk a valóságot és az élő jelent elhanyagolják. A lelki élet rögzüődése 
a kórokozó traumához egyike a neurózis legfontosabb és gyakorlatilag 
legjelentősebb jellemző vonásainak.”45

A kezelés során erre a kórokozó traumára próbál az analitikus rávilá
gítani, majd normális mederbe terelni az ezekhez társuló indulati lefo
lyásokat. Megpróbálja megbarátkoztatni a beteget a kórokozó eszmével, 
a vágytörekvést magasabb célok felé terelni (Dickinson művészi tevé
kenységgé szellemítette át vágyait), vagy az elfojtott eszme tudatos féken- 
tartására inti páciensét.

Graham a mozdulatok segítségével kísérelte meg az emlékezést végrehaj
tani, majd felszínre hozni és tudatosítani a nézővel, illetve a táncossal egy
aránt azt, ami a tudat legmélyén munkálva az egyén érzelmeit felkavarja.

Letter to the World

„A világhoz ez levelem,
Ki sohse írt nekem.
A természet mondta e hírt 
Gyengéd fenségesen. ”46

A továbbiakban néhány nagyon is gyakorlati példán keresztül szeretném 
bemutatni, hogy milyen erős rokonság fedezhető fel a freudi analitikus 
gondolkodásmód és a grahami koreográfiák között. E szándék alátá
masztására legalkalmasabbnak a Letter to the World (Levél a világhoz) cí
mű koreográfiát tartottam, mivel ebben a darabban nagyon sok kisebb

45 Freud, 1997. 16.
46 Dickinson, 1978.441.
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jelentéssel bíró karakter és epizód fordul elő, ellentétben azokkal a tán
cokkal, amelyekben egy meghatározott probléma köré rendeződnek az 
események. Kiemelten fontos szerepet kapnak a darabban megformált 
karakterek, és azok lehetséges elvontabb értelmezései, valamint a szerep
lők viselkedése, ami többnyire reakcióként értelmezhető a személyiségre 
ható külső-belső impulzusokra. A koreográfia aprólékos elemzése mel
lett a költőnő, Emily Dickinson alakja is tüzetesebb vizsgálat tárgyává vá
lik, mivel személyiségének megismerése nélkülözhetetlen a darab meg
értésének szempontjából, mindamellett rendkívül érdekes alanya lehet 
egy pszichoanalitikus vizsgálatnak.

Az alkotók és a szóban forgó alkotás elemzését megelőzően néhány 
szóban érdemes pontosítani a tárgykörhöz tartozó művészeti ágak és a 
tudományos megközelítés viszonyát, valamint azt az absztrakciós mérté
ket, amellyel azok az introspektív folyamathoz viszonyulnak.

Irodalom, táncművészet és pszichoanalízis

A megközelítés bázisát az a ffeudi megállapítás képviseli, amely szerint 
az emberi psziché topográfiaiig elkülöníthető részei között létezik egy 
olyan tartomány, amely a tudattól elhatárolódva létezik. Ezt tudattalan
nak nevezi. Az elfojtás mechanizmusának alkalmazásával ide száműzi a 
tudat azokat a vágygeijedelmeket, amelyek számára nem elfogadhatóak. 
Arra kíván rákérdezni az alábbi felosztás, hogy a pszichoanalízis őszinte
ségéhez, a realitásra való törekvéséhez viszonyítva az irodalom és a tánc
művészet milyen mértékben él absztrakciókkal az elfojtás feloldásakor.

Mint láthatjuk, a ffeudi pszichoanalízis a tudományos megállapítások 
őszinteségével boncasztalra helyezi az emberi pszichét, és előtte az ösztö
nöknek való kiszolgáltatottságunk nem maradhat rejtve. A tudományos 
megközelítés nem él absztrakciókkal. Arra törekszik, hogy a lehető leg
közelebb kerüljön az emberi psziché lényegéhez, vagyis az ebben,rejlő 
igazsághoz. Ezt a szintet jellegéből adódóan feltárónak kell neveznünk.

Ebben a felosztásban a pszichoanalitikus alapot követi az irodalom te
rülete. Mi is történik valójában a költemények megszületése közben?47 
Legsikeresebben a lélekelemzésben ismeretes átszellemítés módszerével 
megmagyarázható az irodalmi alkotás születése során bekövetkező men

47 A további magyarázatokhoz alkalmazni fogom a ffeudi terminológiát, így is érzékel
tetve azt, hogy összefüggések figyelhetőek meg a szintek között.
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tális folyamat. A költészet -  Emily Dickinson esetében -  egyfajta védeke
zési mechanizmusként fogható fel. „Az átszellemítés során az egyén a benne 
megfogant vágygerjedelmek erejét értékesíteni tudja olyan módon, hogy a rész- 
ösztönöket magasabb rendű (nem is okvetlenül szexuális) célok felé irányítjaZ*48 
Jelen esetben a költeményeket a szublimáció végtermékének tekinthet
jük. Ennek eredményeképp jelenik meg a költői megfogalmazásban, 
mint eszköz az absztrakció. Az irodalomban tehát azok a vágyak nyernek 
kielégülést, amelyeknek alapját az ösztönök táplálta gerjedelmek jelen
tik, és ezért az adott kulturális viszonyok között nem megélhetőek, így az 
átszellemítés segítségével magasabb szintre transzformált az egyén. A 
kultúra igyekszik minden ösztönszerűt visszaszorítani, de a pótkielégü
lésnek számító művészetet pártolja. Az így létrejött vágyakkal már köny- 
nyebben szembe mer nézni az adott kultúrában élő ember. Természete 
szerint az irodalmat magát szublimációs szintnek tekinthetjük.

Esetünkben Graham táncművészete az, amelynek ki kell jelölni a helyét 
ebben a struktúrában. Hogyan viszonyulnak a grahami koreográfiák a tu
dattalanhoz? Graham a Letter to the Worldben ismét visszarántja a személyi
séget a valóságba. Bemutatja azt a világot, amelyet a szublimációval Emily 
Dickinson teremtett (költészet), a táncos (Táncoló) mozdulataival azonban 
érzékelteti a költő nőben lejátszódó ösztönös lelki folyamatokat, és a meg
jelenítés maga ismét az ösztönökből táplálkozik. Másként megfogalmazva: 
a Táncoló természetével és mozdulataival lerántja a leplet azokról az ösz
tönökről (szexuális, destrukciós ösztönök), amelyeket a dickinsoni költé
szet egy magasabb szintre helyezett az átszellemítés segítségével. A tánc az 
előbb említett két kategóriának a szintézisét jelenti az adott példa eseté
ben, valamint egy újra feltáró, visszabontó funkciója is van.

A költészetben, így Emily Dickinson költői világában is a vágyak meg
élhetőek, a szerelem beteljesülhet, a halál megszelídül. A fantázia és 
álom világában minden érzelem legalább annyira intenzív, mint a való
ságban. Mi okozza mégis, hogy az esetek többségében az álomvilágba va
ló menekülés nem orvosolja a hétköznapi ember problémáit? Freud 
megfigyeléseit felhasználva egy egészen elfogadható magyarázat áll ren
delkezésünkre, miszerint „a felnőtt -  a gyerekkel ellentétben -  restelli fan- 
táziálásait, ezért elrejti mások elől, legbensőbb bizalmas anyagaként kezeli, és 
általában inkább ballépéseit vallja be, mint ábrándjait. Gyerekesnek és tilos
nak tartja őket. ”49 Talán ezek a sorok is magyarázzák azt a tényt, hogy a

48 Freud, 1995. 75.
49 Freud, 2001. 103-115.
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dickinsoni költészet egy-két vers kivételével a költőnő haláláig rejtve ma
radt a nyilvánosság előtt, (Persze arról sem szabad megfeledkezni, hogy 
a korabeli kiadók nem találták verstanilag kielégítőnek a verseket, ezért 
elutasították a javítás nélküli közlésüket.)

A költőnő világát feltáró Letter to the World azonban emlékeztet arra, 
hogy milyen Öröktől fogva fennálló küzdelem zajlik a vágy és a konven
ció között az érvényre jutásért. Graliam Láncaival rávilágít az ember meg- 
hasonlottságára. Nem engedi, hogy megnyugtasson minket a felszínen 
megmutatkozó szenvtelenség (Beszélő), hanem ráirányítja tekintetünket 
a mélyben megbúvó, de kitörni kész ösztönlényünkre.

A Tudattalan felismerése

„Hasadást érzett tudatom, 
Agyam tán szétrepedt.
Eggyé rakni mi eltörött, 
Próbáltam s nem lehet.”50

Dickinson költészetének egy másik érdekessége -  amivel szintén szoro
san kapcsolható a későbbi lélekelemzők megfigyeléseihez -  annak meg
élése, hogy a személyiség, vagyis az én nem egy homogén akarattal ren
delkező létező, sokkal inkább egymásnak ellentmondó erők (én-részek) 
harcából tevődik össze. Önmagát azonosítja költészetének tárgyaival 
(fű, fa, madár, napszakok), amelyek tehetetlenek a természet, idő és tér 
alakító erejével szemben. A pszichológiailag modern hasadás akkor kö
vetkezik be, amikor e három (természet, idő, tér) faktor az ő énjén be
lül jelentkezik. Felfedezi, hogy személyiségünk nem egyértelmű, hogy 
önmagunkon belül valaki más is rejtőzik. („Magunk mögé rejtett magunk 
t Ijeszt agyon”) Emily Dickinson alább idézett sorai vallanak értékes fel
ismeréséről.

„A kétely, hogy én az én, /  Nagy kínban melléd áll, /  Míg tántorgó tudatod 
! A helyére talál.”5’1

„S ez az énen belüli másik én kivédhetetlenül -üldözijelenlétével [...] Az egyik 
én rémült tárgyilagossággal figyeli, mit művel agyában és agyával a másik én. ”52

50 Dickinson, 1978. 937.
51 Dickinson, 1978. 859.
52 Károlyi, 1978. 20-21.
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A személyiségnek ez a feltárt kettőssége ragadja meg költészetében 
Martha Grahamet, aki merész formai újításával -  ennek lényegéről a ké
sőbbiekben lesz szó -  ezt a fajta identifikációt vitte teljes hitelességgel 
színpadra. A költőnő maga teremtette művészi világát, és ezzel együtt az 
emberi tudat mélyén bujkáló másik ént mutatja be a Letter to the World.

A darab Emily Dickinson összetett személyiségét viszi színre, de való
jában valamennyien magunkra ismerhetünk a költőnő kettős énjének 
szemlélése közben. Graham a karakter megkettőzésének nagyon eredeti 
módszerével érte el az egyénben rejtőző ellentétes természetű személyi
ség-részek érzékeltetését/3 Két nőalak személyesíti meg Emilyt. Egy, aki 
beszél (Beszélő) és egy, aki táncol (Táncoló). A Beszélő testesíti meg a tu
datos, önmagának parancsolni tudó racionális természetű ént (ANYAG), 
míg a Táncoló (ÁRNYÉK) az érzéki vágyaktól vezérelt, minden kötött
ségtől mentes, tökéletesen szabadon szárnyaló tudattalan ént. A Beszélő 
nem táncol, a Táncoló nem beszél.

A két alak viszonya ambivalens. Hierarchikus elkülönülésről beszélni 
közöttük nem lenne célravezető. Egyik sem létezhet a másik nélkül. Tud
nak egymás létezéséről, kapcsolatot teremtenek egymással, amely kap
csolatot leginkább ez az egymásrautaltság élteti.

A darab kezdetén mindketten bejönnek. Határozott léptekkel halad
nak előre, majd megállnak és üdvözlik egymást. Miután a Beszélő el
hagyja a színt a Táncoló vad, dinamikus táncával bemutatja zabolátlan 
természetét. Visszatér a Beszélő, és egy versrészlettel erősíti meg össze
tartozásukat.

„En senki vagyok! Te ki vagy? /  Te is tán senki vagy? /  Akkor éppen egy pár 
vagyunk. /  Ne mondd mert elhírlik tudod. ”53 54

Miután rádöbbennek azonosságukra, átölelik egymást. Az ezt követő 
nagyobb tematikai egységben, a két karakter közösen tolmácsolja Emily 
apró örömeit. A Beszélő a lazán összekapcsolt versrészletekkel ismerteti 
azt a világot, amelyet a Táncoló lendületes mozdulatai érzelmi intenzi
tással töltenek meg. A cselekmény a fantázia és a vele egylényegű álom 
határain belül játszódik.

A darab elemzése azáltal lesz igazán lényegretörő, ha Freud és a lélek
elemzés segítségével sokkal pontosabb képet készítünk a két alak valódi 
természetéről. Freud megfigyelése alapján „egy és ugyanazon emberben

53 1944-ben ugyanezt a technikát fogja alkalmazni a Herodiade című darab főszereplőjé
nek önmagával folytatott párbeszédében.

54 Dickinson, 1978. 5.
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többféle lelki csoportosulás is lehetséges, amelyek egymástól meglehetősen füg
getlenek maradhatnak, egymás felől mit sem tudnak és a tudatot felváltva ra
gadják magukhoz. Ilyenfajta esetek, amelyeket a double conscience névvel 
jelölnek, alkalmilag önként is kifejlődnek, és így észlelhetők. Ha a személyi
ség ilyen kettéhasadásánál a tudat állandóan a lelki állapotok egyikéhez ta
pad, úgy ezt tudatos lelkiállapotnak, a tőle lehasadt lelkiállapotot tudattalan
nak nevezik. ”55

Ha ezeket a Pszichoanalízis bői kiemelt sorokat párhuzamba helyezzük 
a darabban megformált két karakterrel, akkor szép lassan kirajzolódik 
előttünk, hogy Graham ezeket az elméleti megállapításokat fogalmazta 
át a művészet nyelvén a Letter to the Worldbtn, vagyis a Beszélő és a Tán
coló nem más, mint a freudi tudatos és tudattalan személyiség-kompo
nens plasztikus megjelenítése.

Amennyiben részletesebb képet kívánunk adni e két szereplő viszo
nyáról, úgy mindenekelőtt a pszichoanalízis tudatos és tudattalan56 kate
góriája közti kapcsolatot kell feltérképeznünk. A lélekelemzés elméleté
nek egyik kiindulópontja, hogy vannak képzetek, amik nem lehetnek tu
datosak, mert ezt valamely erő nem engedi. Ezen erő egyfajta védekezé
si mechanizmus megerősítéseként fejlődik ki az emberben, amely műve
let során az egyén megkísérli száműzni a tudatából, vagy a tudattalanra 
korlátozni ösztönhöz kötött gondolatait, emlékeit, képzelgéseit. Az emlí
tett elhárító mechanizmus neve elfojtás, amelynek szerves tartozéka az 
ellenálló erő (ellenállás), ami felelős azért, hogy az elfojtott képzet ne ke
rülhessen ismét felszínre. A következőképpen definiálhatjuk az itt tár
gyak fogalmakat:5̂

Tudat: az érzékied tudat-rendszer egyik funkciója. Topográfiai58 
szempontból az érzékied tudat-rendszer a lelki apparátus perifériáján 
helyezkedik el, és információt a külvilágból, valamint belső forrásból 
kap. Dinamikai szempontból a tudatelőttessel mint emléknyomok és a

55 Freud, 1997. 19.
56 A tudattalant két alkategória összessége adja a freudi meglátás szerint. Ezek 3 

tudateUttes és tudattalan nevet viselik. A tudatelőttest olyan képzetek alkotják, amelyek 
lappangóak, de tudatképesek, míg a szó szerint vett tudattalan csoportjába olyan kép
zetek tartoznak, amelyek elfojtottak és maguktól nem tudatképesek. A későbbiekben 
ettől a különválasztástól eltekintek, amit tudattalannak nevezek az a két tulajdonság- 
halmaz mindegyikével rendelkezni fog.

57 A felosztás forrása: FreüD, 1988. (A legfontosabb pszichoanalitikus kifejezések 
szótára.)

58 A topográfiai vizsgálat a lelki apparátus alrendszerekké külonülését elemzi.
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tudattalannal mint ösztönkésztetések rendszerével áll szemben. Ökonó
miai szempontból a tudatot szabadon mozgó energia jellemzi, amely 
adott elemet képes megszállni.

Tudatelőttes: a lelki apparátusnak a tudattalan rendszertől különböző 
rendszere. Tartalmai nincsenek jelen a tudatban, leíró értelemben tudat
talanok, de eltérnek a tudattalan rendszer tartalmaitól is, mert elvben 
hozzáférhetők a tudat számára. A tudattalan rendszertől a cenzúra külö
níti el, amely nem teszi lehetővé, hogy a tudattalan tartalmak és folyama
tok átkerüljenek a tudatelőttesbe, anélkül hogy átalakulásokon menné
nek keresztül.

Tudattalan: jelöli az összes tartalmat, ami nincs a tudatban az adott pil
lanatban, ez a nem topográfiai leírás nem tesz különbséget a tudatelőttes 
és tudattalan rendszerek között. Topográfiai értelemben az a rendszer, 
amely a tudatelőttes-tudatos számára nem hozzáférhető, elfojtott tartal
makból áll. Lényeges jellemzői: tartalmi ösztönök képviselői, az elsődle
ges folyamat, sajátosan sűrítés és eltolás mechanizmusai kormányozzák 
őket, erősen megszállja őket az ösztönenergia, és keresik az alkalmat, 
hogy újra belépjenek a tudatba, amire azonban csak a cenzúra torzításai 
után kerülhet sor, gyermekkori vágjuk fixálódnak bennük.

A fent megfogalmazott definíciók alapján már egy lényegesen cizellál
tabb képet alkothatunk a Beszélő és Táncoló jelleméről. A Beszélő tette
inek hátterében racionális megfontolás áll -  ennek elsődleges jele, hogy 
társával szemben ő képes artikulálni érzéseit, gondolatait, mivel a szó ha
talmával rendelkezik —, folytonos kölcsönhatásban áll a külvilággal, 
amely befolyásolja viselkedését. Annak érdekében, hogy a külvilág által 
megkövetelt erkölcsi elvárásoknak eleget tegyen, bábszerű magatartása 
mögé igyekszik rejteni a vágyai és érzelmei által vezérelt gondolatait, in
dulatait.

Egyfajta szembenállás figyelhető meg közte és a Táncoló között, akit 
az ösztönenergiák táplálnak. A Táncoló a korlátlan szabadság megélésé
nek megtestesítője, Cselekedetei mind egyetlen cél felé irányulnak, ami 
nem más, mint az emberi vágyak kielégítése. Természetéből fakadóan 
számára a vágy', a szerelemérzés és az ezt követő szexuális extázis egy
aránt engedélyezettek. Egyetlen alak létezik, akivel szemben magatehe
tetlenné válik, és akinek minden követelését feltétel nélkül teljesíti: az 
Ősanya személye. (Jellemzésére a későbbiekben részletesen kitérek.)

Táncoló és Beszélő -  karakteresen elkülönülő viselkedési formájuk el
lenére -  kiegészítik egymást. A Beszélő megjelenése kontrollálja a Tán
coló fékevesztett mozgását.
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A tudattalanban elfojtott vágyakkal való küzdelem, mim téma nélkü
lözhetetlenné teszi egy másik koreográfiának a citálását, amely szintén e 
problémának az égisze alatt fogant, és hét évvel a Letter után került be
mutatásra. Ez az Errand intő the Maze (1947),59 amely bizonyság lehet ar
ra, hogy Grahamet sokáig elementáris erővel vonzotta az emberi pszi
chében lévő titok feltárása. A címet talán a leghelyesebben úgy fordíthat
nánk, hogy Küldetés a labirintusba.

A darab a görög mitológiából ismert Minotaurusz történetének alap
ötletéből merítve mutatja be Thészeusz és a szörny harcát a labirintus
ban, de kitágítva a mítosz értelmezési horizontját, a cselekményt az em
beri psziché absztrahált útvesztőjébe helyezi át. Ennek eredményeként a 
szereplők is egészen új értelmezést kapnak. Hitelt érdemlő mítosznarrá- 
cióról azért sem beszélhetünk, mert a harcban álló Thészeusz szerepe 
női táncosra készült. (Grahamet mindig is a nők küzdelme, a nők belső 
érzelmi harcai érdekelték.)

Ebben a koreográfiában nyilvánvalóvá válik, hogy nemcsak az elmúlt ese
mények ismételt átgondolását jelenti a visszaemlékezés, hanem azt a pillana
tot is, amikor az ember szembenéz a tudattalanban elfojtott tartalommal, 
amely a múltban lezajlott események hordalékaként rakódott le benne.

A női főszereplő 
egy spirálisan elhelye
zett kötél mentén ha
ladva eljut az útvesztő 
végállomását jelentő 
tudattalanhoz. A fenti 
definícióra hagyat
kozva a tudattalan 
nem más, mint a ben
nünk rejlő és szá
munkra is ismeretlen 
ösztönök és vágyak 
tárháza. Az oda veze
tő út tehát kockáza
tokkal teli, hiszen az 
ismeretlenhez való kö-

59 Errand intő the Maze -  Premier: {1947. február 27. New York) Zene: Gian-Carlo 
Menotti. Díszlet: Isamu Noguchi. Jelmez: Martha Graham. A nő szerepét a bemuta
tón Graham alakította.
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zeledés mindig félelemmel tölti el az embert. Graham kalandomője ar
ra vállalkozik, hogy önmaga természetének misztikus erőivel nézzen 
farkasszemet.

A darab központi motívuma a kutatás, amely felszabadítja ezeket az 
erőket. Ez a kutatás elvezet az önfeltárás veszélyekkel teli eseményéhez. 
Az ember valódi motivációja az ilyen jellegű introspektív cselekedetre az 
a kényszer, hogy önmaga léthelyzetét tisztán lássa. Világosait szeretné 
látni önmaga ontológiai helyét az őt körülvevő és az énen belül fennálló 
világban. A koreográfiában a labirintust a spirálisan lefektetett kötél jel
képezi. Ezt a nyomvonalat követve jut el a „kutató” főhős a középpont
ba, ahol szembe kell szállnia a Minotaurusszal.

A kötél mentén megtett lépések magát az emlékezést mint utat mutat
ják be. Az analitikusok munkájuk során azt tapasztalták, hogy az emléke
zés folyamata abban a pillanatban megakad, amint az emlékező tudat el
fojtott tartalomba ütközik. Minden ilyen esetben komoly munka árán si
kerül ezeket a gátakat feloldani, majd tovább haladni azon az ösvényen, 
amely egyre mélyebbre vezet a tudattalan tartományába. A táncos léptei 
a tudat legmélyebb pontját jelentő végállomáson (ezt egy V alakú fa áll
vány jelképezi) megtorpannak, hosszabb-rövidebb ideig ismét távolod
nak, majd amikor az úton levő úrrá tud lenni félelmein, akkor újra az is
meretlen cél felé veszik az irányt. Ez a gyámoltalan bolyongás mesteri be
mutatása annak a kiszolgáltatottságnak, amelyet minden ember átél, 
amikor az önmagában rejlő tudattalanhoz közeledik.

Hogyan jellemezhető az útvesztő mélyén megbúvó Lény, aki elől nem 
lehet elmenekülni, csak szembeszállni veié? A figyelmes szemlélő előtt 
azonnal feltűnik, hogy a Minotaurusz megjelenése minden esetben ak
kor várható, amikor a táncos a kötél mentén eljut a Labirintus közép
pontjába. A korábbi megái lapítósokra utalva kimondhatjuk, hogy a labi
rintus nem más, mint az emberi psziché útvesztője.

A darabban a Tudattalan a Minotaurusz álarcát ölti magára. Nagyon 
találó a karakter, mert a mitológiai szörnyalak megelőlegezi a félelmet, 
és természetében hordozza a rejtőzködést. A Letter to the World Táncoló- 
ja ugyanennek a személyiségkomponensnek a megformálása, de lénye
ges különbségeket fedezhetünk fel köztük. A Levélben a tudattalan har
col önmaga érvényesüléséért, jogaiért a felettes énnel szemben. Ebben a 
darabban a tudatos küzd a tudattalannal. Ermly Díckinson történetével a 
tudattalanból feltörő vágyak visszaszorítását, vagyis az elfojtást, míg az 
Errand intő theMaze a tudatos tudattalannal való szembenézését, a vágyak 
kényszerű megszelídítését örökíti meg.
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A két koreográfiában érzékelhetővé válik az emberi pszichében dúló 
harc. A vágy leküzdh eteti ennek tűnő ereje rettegésben tartja a tudatot, 
ami igyekszik eleget tenni azoknak a kulturális elvárásoknak, melyek az 
ösztönszerű cselekedetek visszaszorítása érdekében alakultak ki. A küz
delemnek nem lehet más eredménye, mint az örökös meghasonlás és 
elégedetlenség. A visszaszorított, alkalmazásától eltérített libidó szoron
gást idéz elő. A szorongás pedig nem más, mint a veszély elől való hátrá
lás megnyilvánulása. Thészeusz önmaga labirintusában erre a sorsra van 
ítélve. A darab nyitányában a táncos görcsösen összehúzódó testtartása 
ezt a félelmet teszi plasztikussá.

Vágy

„Mondja és én várok önre -  mondja, hogy nem idegennel kell men
nem abba, a nekem próbálntlan karámba -  hosszú ideig vártam -  

Mester -  de tovább is várhatok -  várok, míg mogyoró hajam tarkás -  
és ön bottal jár -  akkor az órámra nézhetek -  s ha a nap már eléggé

bealkonyult -  megpróbálhatjuk az eget.®

Miért lehetetlen Graham hősnői számára a boldogság elérése?
Freud elmélete szerint a boldogság elérésének legfőbb gátja a természet 
túlereje, testünk esendősége és az emberek közti kapcsolatok elégtelen
sége.^1 Ez utóbbi jelenti a szociális bajok forrását. Az ember azért érzi 
rosszul magát saját kultúrájában, mert nem képes elviselni a csalódások 
tömegét, amelyet a közösség kulturális ideáljai szolgálatában ráró. A kul
túra egyik legelemibb feladata, hogy szabályozza az emberek közti kap
csolatot. Ezektől a követelményektől pedig egyetlen ember sem térhet el, 
amennyiben az adott közösséghez tartozónak vallja magát. A szigorú 
normák közt élő egyénben egyre intenzívebben munkál a „szabadságvágy, 
ami egyértelműen a kultúra meghatározott igényei ellen irányul, vagyis 
kultúraellenes.1,62 Az ember tehát nem tehet egyebet, mint hogy ösztön
szerű (szexuális) vágyait szublimálja. A közösség megbecsüli és gondozza 
a magasabb rendű lelki tevékenységet.60 61 62 63

60 Dickinson, 1978. 130.
61 Freud, 1992. 39.
62 Freud, 1992. 45.
63 Freud, 1992. 40.



Emily Dickinson életében a vágyakozás legfőbb tárgya és költészeté
nek egyik kulcsmotívuma a szerelemi vágy. Életében egyszer érzett le
küzdhetetlen vonzalmat egy férfi iránt, de ebben az esetben is viszonzás 
helyett csupán szimpátiára talált. Szerelmétől, Wadsworth tiszteletestől a 
távolság és a kor szigorú puritán erkölcsi normája szakította el. A prédi
kátornak családja volt, így a kor szabályrendjét figyelembe véve a költő- 
nő nemhogy kölcsönös viszonzásra, de érzelmeinek nyílt megvallására 
sem szánhatta el magát. 1862-ben a tiszteletes áthelyezése után döntött 
úgy Emily Dickinson, hogy életének hátralévő részét a külvilágtól nem 
háborgatottan, teljes visszavonultságban fogja leélni. Mivel a reális világ 
merev szabályrendszere nem tette lehetővé a vágyott szerelmi eufóriát, 
teremtett magának egy olyan öntörvényű világot, amelyet a szenvedély 
és érzelem tart életben.

Verseiben a szerelemről többnyire enigmatikus formában beszél. A 
költemény az az átmeneti valóságsík, amit a fantáziavilág teremtette sza
badság és hevület táplál, de a köznapi világ nyelvén kénytelen megszó
lalni. Talán éppen ennek az ambivalenciának a megnyilvánulása a dick- 
insoni enigmatikus nyelvezet.

Graham koreográfiájában ezt a két világot a Táncoló és a Beszélő je
lenléte képviseli, de a vers részletei itt is kapcsolódási pontot jelentenek a 
két világ között. A gondolatokat a Beszélő tolmácsolja általuk, de az üze
net tartalma befolyásolja a táncoló mozdulatait. A Táncoló boldogan szö
kell, mikor a természet közelségéről, annak meghittségéről hall, a „Ma 
sajnálom, hogy meghalunk!” kijelentés azonban önuralomra ösztönzi.

A szerelmi vágy a koreográfiának is vezérmotívuma. Freud szerint a fan- 
táziálás hajtóereje a kielégítetlen vágy, és minden egyes ábránd a ki nem 
elégítő valóság korrekciója, vagyis vágy teljesülés. Az ábrándoknak két nagy 
csoportját különbözteti meg, a becsvágyóakat és az erotikusakat. A becsvá
gyó álmokat a férfiaknak tulajdonítja, míg a fiatal nőknél szinte minden 
ábrándot erotikus vágyak által inspiráltnak vél, mivel a nők becsvágyát -  a 
szerző szerint -  rendszerint magába olvasztja a szerelmi törekvés.

Valóban, Emily Dickinson vágyainak középpontjában a kielégítetlen 
erotikus és szerelmi vágyak állnak. Arról pedig, hogy ez nemcsak a kore
ográfusnő egyoldalú Dickinson-értelmezése, maguk a versek biztosíta
nak. „Vad éj -  vad éj! / Lennék veled, /  Vad éj lenne /A z élvezet!... Édenben 
evezve -  /  0, tengeren! /  Horgonyt vetnék beléd /  Ez éjjelen!”64 65

64 Freud, 2001. 103-115.
65 Dickinson, 1978. 249.
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A természetes ösztönök megélésének szándékán túl az eszményi szere
lem áldozatvállalása is munkál benne. Sorai közt megbújik a ráció és az 
emóció egymásnak feszülése, és a kettő összhangjaként jelenik meg ben
nük az önzetlen lemondás, amelynek egyetlen célja a szeretett férfi bol
dogsága. A puritán himnuszok szigorú formájába kényszerített költemé
nyei a szerelem adta boldogságról épp úgy vallanak, mint az elkerülhe
tetlen elválásba való beletörődésről. „Túl késő volt nekünk, /  De ráérős az 
Úr. /  Akin a világ nem segít, /Fohászkodni tanul. Mily pompás az ég, /Hogy
ha tiltott a föld...

A szerelemnek persze létezik egy olyan társadalmi dimenziója, amely 
megszabadítja a korosabb kisasszonyokat a szégyenletes hajadonságtól. A 
New England-i vénkisasszony legelérhetetlenebbnek tűnő vágya a házas
ság szentségében való részesülés. Megalapozott volt a 19. század hölgye
inek félelme a pártában maradástól, hiszen a vénkisasszonyok társadal
mi hierarchiában betöltött státusza kétséges volt, és a hajadonság állapo
tának tartós fennmaradása megszégyenítőnek számított. Mivel a Bronte 
testvéreknek és Emily Dickinsonnak is ez a sors jutott, érdemes talán pár 
szóban idézni Rosalind Milest, aki így ismerteti a vénkisasszonyok hely
zetét Az idő leányai6/ című munkájában:

„Az ipari forradalom előtt, kevés teremtést sajnáltak és vetettek meg jobban a 
»vénlánynáU. Általánosan elterjedt nézet szerint az aggszűz majd megdöglött a 
férfiakért, hiszen nélkülük semmit sem ért. Bárki került is az útjába, feltételez
ték róla, hogy az aggszűz látatlanban is elfogadja majd, s maga az ötlet is tel
jesen elfogadhatatlannak tűnt, hogy valaki inkább az egyedüllétet választja a 
házasság boldogsága helyett, A 19. század nőmozgalma az egyedülálló nőknek 
is életcélt, munkát és hivatást nyújtott, s ezzel a nők látóköre kibővült, önbecsü
lésük megerősödött, ”

Mivel a sors másként rendelte, a költonő fantáziavilágában éli meg a 
nászát.

„Hitves lettem. Véget ért /  A régi lét -  /  Cárnő -  asszony vagyok /  Es így 
jobb.... Ha ez most enyhülés, / Az kín volt, szenvedés. /  Párhuzam kell-e még? 
/Asszony vagyok. Elég.”66 67 68

Ez a kívánság ölt testet a Letter to the World azon jelenetében, amelyben 
a két Emily fehér fátylat viselve vonul végig a színpadon, és a Beszélő fel
sóhajt: „Folyom feléd rohan /  kék tenger...” A tenger Emily Dickinson köl-

66 Dickinson, 1978. 623.
67 Miles, 2000. 294.
68 Dickinson, 1978. 199.
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ré szerében a szerelem szimbóluma, és tovább erősíti a szerelem-házasság 
összefüggést a darabban megjelenő fátyol, amely egyértelműen a nászt 
szimbolizálja.

Martba Graham hiteles képet készített a dickinsoni szerelemről 
(amennyiben hagyatkozhatunk a versek tartalmi mondanivalójára). A 
Táncoló dinamikus lépéseiben ott lüktet a szenvedély és gyönyör, ugyan
akkor egyes mozdulatok az egymáshoz való lassú közeledésben rejlő visz- 
szafogottság intimitását sugározzák (szerelmi kettős bevezetése).

Kezdetben Emily szigorú apjaként lép színre a darab egyik kulcsfigurá
ja: a Szerető. Efelett az igen jelentős mozzanat felett nem hunyhatunk sze
met, ha a freudi vonatkozásait keressük a koreográfiának. Graham, aki a 
ffeudi megállapítások alapos ismerője volt, ezzel a megoldással talán az 
apa-kép jelentőségét kívánta hangsúlyozni a párválasztásban. Freud sze
rint ugyanis az apa személyének kiemelkedő szerepe van a gyermek fej
lődésében. (Ez esetben elegendő a lányok fejlődésére összpontosítanunk.)

A pszichoanalízis atyjának meglátása alapján a kislánynak kezdetben -  
a fiúkhoz hasonlóan -  az anya jelenti a szerelmi tárgyat. Később azonban 
felismeri, hogy az anya nem rendelkezik a férfiasság elsődleges testi je
gyével, így elfordul anyjától, és az apját kezdi rajongva imádni. Az anya 
ebben a felállásban vetélytársként jelenik meg a kislány szemében, ezért 
még inkább elhidegül anyjától. Végül az apa képe bálványként rögzül a 
lánygyermek szemében, és ez a kép a tudattalanban raktározódik, majd 
később aktívan befolyásolja a nőket a párválasztásban. Ennek az elmélet
nek a szimbolikus megjelenítése lehet az Apa-Szerető azonosság.

Mindamellett az sem zárható ki, hogy az apa színpadra vitelét legin
kább az életrajzi vonatkozások tették szükségessé. Az atyai szigornak köz
vetítő szerepe volt abban, hogy Emilyre a kor erkölcsi elvárásai kénysze
rítő erővel hassanak. Ennek a ténynek egyenes következménye, hogy a 
lány a -  mindezek ellenére tisztelt és szeretett -  apa személyében láthat
ta meg szerelmi kudarcainak egyik okozóját. A két alak azonossága tehát 
eredeztethető a személyiségüket övező képzetek szoros összefüggéséből 
is. Mindenesetre életrajzi adatok igazolják, hogy Emily végtelen szeretet
tel ragaszkodott komoly, szűkszavú édesapjához, csakúgy, mint Graham 
jó fél évszázaddal később.69

69 Martha Graham életében is megfigyelhető, hogy azoknak a férfiaknak a társaságát 
szerette igazán, akik valamilyen szempontból az apjához hasonlítottak. (Legkedve
sebb barátja és patrónusa, Loiiis Horst (zeneszerző, zenész) jóval idősebb Marthánál, 
tánccsoportjának férfitáncosai pedig magasságukban emlékeztethették édesapjára.)

110



Nem tekinthetünk el annak megvizsgálásától, hogy milyen jelentőség
gel ruházza fel Graham a Szeretőt. A darab első részében Emily édesap
jaként lép színpadra. (Aflash back időkezelés már tárgyalt jelenségét fe
dezhetjük itt fel.) Első alkalommal akkor találkozunk a valós Szeretővel, 
amikor temetési menet kíséri az Ősanya által halálra űzött Emilyt. Ebben 
a jelenetben a koreográfus egyfajta megváltó/szabadító szerepet szánt a 
férfinak, aki megpróbálja visszahozni az életbe Emilyt, de a menet fúria
ként rohanó nőalakjai megakadályozzák ebben. A cselekménynek szim
bolikusjelentése van.

A későbbiekben a lány maga választja ki több meghajló férfi közül a 
konvencióknak szolgai módon nem engedelmeskedő Szeretőt. Ez azt je
lenti, hogy ő képes kivonni magát azok alól a merev szabályok alól, ame
lyekkel Emilynek mindennap meg kell küzdenie. így egyfajta szabadság
szimbólummá válik. Szerelmi táncuk gesztusait a visszafogottság és tar
tózkodás jellemzi, a szerelmi mámor pillanatában a lány egész testében 
megmerevedik. A fiú derékmagasságban forgatja kedvesét.

A fantáziavilágba az Ősanya személyében szüremkedik be a szigoréi 
valóság, ami kegyetlenül száműzi a Szeretőt.

//

Ősanya

„Ki nézi éji vánkosom- 
Vizsgálódó szemek.
„Tetted”, „Nem tetted” kérded 
Dadánk az öntudat.1,170

A Letter to the World című darabban egyetlen szereplő képviseli azokat a 
tilalmakat, amelyek a köznapi életben az ember boldogulásának útjában 
állnak. Itt nemcsak társadalmi, családi szinten ható pressziókra kell gon
dolni, hanem ennek eredményeként a pszichében kialakult és működő 
nyomásra is. Az Ősanya maga „a halál, a tradíció, a szülők, a vasfegyelem, 
a vak erkölcs. Graham ebbe a figurába sűrítette mindazt a nyomasztó, felőr
lő tekintélyt és irracionális tiltást, amellyel a szabad szellemek valaha is 
találkoztak. ”̂ 1 70 71

70 Dickinson, 1978. 1598, (Károlyi Árny)
71 Siegel, 1984. 79.
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A Táncoló természetben való magáratalálását és feloldódását, vala
mint az efölött érzett önfeledt örömet az Ősanya várható megjelenésé
nek előszele gyászos önuralomba fojtja. Miután a Beszélő meghirdeti a 
szörnyű lény közeledtét, elhagyja a színpadot.

Az Ősanya cammogó, nehézkes mozgása érzékelteti azt a pszichés ter
het, amit lényében megjeleníteni kívánt a koreográfus. Ez a teher ráne
hezedik a Táncolóra, nem engedi menekülni. Karjaival körülzárja a 
lányt, aki egész testében reszket a félelemtől. Az Ősanya felemeli áldoza
tát, leül, a térdére helyezi, és halálba ringatja Emüyt. (Itt lép először szín
re a Szerető.)

Egy másik jelenetben Emily bújócskát játszik Márciussal, amit az Ős
anya megjelenése szakít félbe, hasonlóan a korábban már említett szerel
mi jelenethez. Mindkét esetben elválásra kényszeríti a párokat, meg
fosztva a lányt mindazoktól, akiket közel érezhetett magához. Ez a lény 
a rombolás, a bukás manifesztuma, minden sikertelenség előidézője, és 
így a gyűlölet céltáblája is egyben. Ő az, akivel minden embernek nap 
mint nap meg kell küzdenie, úgy hogy tisztában van a küzdelem kétsé
ges kimenetelével.

Érdemes végiggondolni, hogy a pszichoanalízis szakértői a lelki appa
rátus mely részeként értelmeznék az Ősanya személyét, A Táncolót és 
Beszélőt az előzőekben megpróbáltuk a tudattalan és tudatos lelki kom
ponensek manifesztumaként definiálni, de létezik-e megfelelő lélekrész 
az Ősanya megnevezésére?

A lélekelemzés azzal, bog)' felfedezte a tudatos, tudattalan és tudat- 
előttes alkotórészeket, még messze nem tett pontot az én szegmentálá
sára. Van ugyanis még egy nagyon fontos komponense a teljes emberi 
léleknek, amiről eddig még nem tettünk említést. Ez az alkotórész a fe
lettes-én.

A felettes-én fogalma a következőképpen definiálható: szerepe az énnel 
való kapcsolatában egy bíró vagy cenzor szerepéhez hasonló. A lelkiisme
ret, mint önmegfigyelés és ideálok képződése a felettes én funkcióiként 
írható le. Maga a felettes-én az Ödipusz-komplexus örököse, amennyi
ben úgy jön létre, hogy az apai tiltásokat és követeléseket magáévá (bel
sővé) teszi. Ismeretesek azonban olyan elgondolások is, amelyek a fe
lettes-én keletkezését korai, preödipális korszakhoz kötik.

Brúnó Schüller morálteológus egyik művében a következőkkel egészí
ti ki az említett lélekrész jellemzését: „A felettes-én a szülők magatartásán 
alapszik, ahogyan azt egy négy-öt éves gyerek átéli. Nem tanulja meg, hogy 
megkülönböztessen, primitív »ítéletet« hoz primitív késztetésekből. így a felettes
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én egyszerűen azt mondja, hogy rossz a szenny, az agresszió, a szexualitás. Nem 
ismer olyasmit, mint enyhítő körülményt, vagy kivételt. Ha felettes-énem nem 
hajlandó megengedni, hogy agresszívan viselkedjem, akkor bűnösségem érzését 
nem kisebbíti az a tény, hogy ésszerű belátás alapján tudom, hogy esetenként jo
gos, sőt erkölcsileg kívánatos lehet az agresszió. ”72

(Annak ellenére, hogy a felettes-én az előidőbeli apával való azonosí
tásokhoz vezet vissza minket, és benne az apai tiltások egyesülnek, nem 
tekinthető anomáliának a női megformálás sem. Ugyanis a preödipális 
korszakban a gyerek még nem ismeri fel az apa és anya közti nemi kü
lönbséget, így mindkét szülő azonos értékelés alá esik.'3)

Amennyiben az Ősanya alakját is szeretnénk elhelyezni a freudi struk
túrában, úgy nyilvánvaló, hogy a felettes-én szerepe lesz az, amelyet be 
kell töltenie. Azt hiszem nem állunk messze a valóságtól, ha azt mond
juk, hogy az Ősanya gesztusai és lénye tökéletesen szimbolizálja azt a lé- 
lekrészt, amely uralkodik a többi felett.

A felettes-én egyik legfontosabb jellemzője, hogy az énnel szembehe
lyezkedik, és a hatalmában tartja azt, akárcsak az Ősanya, aki a Táncoló 
minden szándékolt cselekedetét -  amelyeket az ösztönök táplálnak -  csí
rájában fojtott el. „A felettes-én az én egykori gyengeségének és függőségének 
emlékoszlopa és uralmát az érett én felett is gyakorolja. 74

Emily Dickinson esetében a társadalmi és vallási elvárások azok, ame
lyeknek szükségszerűen fejet kellett hajtania. A felettes-én képviseli min
den erkölcsi korlátozásra való törekvésünket, mindazt, amit az emberi 
életben magasabb rendűnek nevezünk. A super ego állandó erkölcsi cen
zúrát hajt végre az én döntései felett.

Az én szándékai szinte soha nem egyeznek a felettes-én szándékaival, 
és mivel többnyire az utóbbi akarata érvényesül a döntéshozásban, az én 
örökös bűntudatban él. Ezt a bűntudatot tehát az én kritikai fóruma táp
lálja rosszalló ítéletével. A bűntudat enyhítése érdekében az énnek nincs 
más választása, mint saját vágyainak elfojtása. így minden olyan vágyger- 
jedelem, ami Összeférhetetlennek bizonyul az egyén erkölcsi, esztétikai 
és személyes igényeivel a tudattalanba lett száműzve. (Ezeket képviseli a 
Táncoló.)

72 Nyíri, 1993. 155.
73 Freud szerint az anya csak az ödipális korszakban felfedezett péniszhiány tudatosodá

sa után lesz csökkent értékű a gyermek szemében.
74 Freud, 1991. 63.
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A gyermeki játékosság feladására, a szerelmi vágy megfékezésére és 
önmaga teljes megtagadásra kényszeríti az Ősanya a Táncolót. Mivel 
egyetlen személyiségkomponens sem kiiktatható, és létezésük bizonyíté
ka a benne megjelenő vágyak jelenléte, így az Ősanya megfosztja szerel
mi tárgyától az ént.

Ez a megcsonkítás az elfojtás szimbólumaként értelmezhető. A Tánco
ló és Beszélő egyaránt szenved: A Táncoló fájdalmas, összefüggéstelen 
mozdulatokkal vonaglik a színen, míg a Beszélő kétségbeesve, tehetetle
nül kiáltja: „Én imádkoztam /  És felelt rá az Isten?”. Az Ősanyával folytatott 
harcnak kétféle kimenetele lehetséges. Az egyiknek a darab első felében 
lehetünk szemtanúi, amikor a Táncolót halálba ringatja a szörnyű lény 
hideg anyáskodása. A lélekelemzés a következőkkel igazolja ezt az eshe
tőséget:

A minden egyénben meglévő „destrukciós komponens a felettes-énben le
rakodott és az én ellen fordult. Ami így a felettes-énben uralkodik az tiszta te
nyészete a halálösztönnek és valóban eléggé gyakran sikerül, hogy az ént a ha
lálba kergesse..: hacsak az én magát zsarnoka elől meg nem védi.5,175 -

Ez azt jelenti, hogy az én képes feladni önmagát, mert úgy érzi, hogy 
felettes-énje gyűlöli és üldözi ahelyett, hogy szeretné. Élni tehát az én 
számára annyi, mint szerettetni az én részéről.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk az idézet utolsó szavairól 
sem, ami a koreográfia végső kimenetelének lehet magyarázata. A Tán
coló őrült dühöngéséből magához térve „szembenéz az Ősanyával, birkó
zik vele, és megtöri a satuszerűen szorító ölelését. Minden kötöttségtől megsza
badulva elkezd forogni, mint egy dervis. ”’75 76 Ezt követően a Beszélő szavai 
hangzanak el: „ Dicsőség az a ragyogó, tragikus dolog i  Egy pillanatra azt je
lenti /  Uralkodás. ”

Az én végül legyőzi az Ősanyát. Ez esetben a győzelem kompromisszu
mot jelent, amelyben az én megbékél sorsával.

75 Freud, 1991. 70.
76 Sjegel, 1984. 81.
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Utószó 
(Herodiade)

Graham hősnői nem találhatják meg boldogságukat, mert nem boldog
ságra, hanem annak keresésére lettek teremtve. Legtöbb, amit elérhet
nek, az a megbékélés önmaguk kísérteteivel, sorsával. Az ide vezető úton 
erőt próbáló küzdelmekkel kell szembenéznie az utazónak. Az önmaguk
kal való szembenézés apriorí követelménye indítja el a kalandornőket az 
önvizsgálat útján. Közös sorsuk a nyughatatlan lelki bolyongás, és a kí
sértéssel való küzdelem felvállalása. A Herodiade77 éppen ennek az önfel
táró kutatásnak a rítusát mutatja be, amelyet minden nőnek az idő mú
lásával fel kell vállalnia. Az alapötletet Stéphane Mallarmé azonos című 
verse szolgáltatta. Mind a költemény, mind a tánc „a nővel” foglalkozik, 
aki oly módon kíván felkészülni sorsának beteljesítésére, hogy alaposan 
megvizsgálja legmélyebb érzéseit.

Eredetileg a koreográfia Miiror Before Me címmel készült, mivel a fő
hős egy tükörben meglátja kirajzolódó képmását, és ez az esemény indít
ja el a lélekboncolás folyamatát, A darab azt a tudathasadáshoz közeli ál
lapotot ragadja meg, amikor a tükörképünk visszautasítja az árnyék 
szerepét, és egyszerre önálló életre kel, és többnyire olyan képet mutat, 
ami rettegéssel tölti el az embert. „Mit látsz, amikor a tükörbe nézel? -  kér
di Martha Graham -  Csak azt, amit látni szeretnél? Néha igen, néha nem. A 
tükör eszköz lehet abban az erőfeszítésben, hogy elérjük az igazságot. Ez az a 
mód, ahogy ezt használom a Hcrodiade-fttm. ”77 78 Mallarmé költeményében 
a Dajka tart tükröt Herodiade elé, és kétségeket táplálva belé arra kész
teti, hogy őszintén nézzen szembe tükörképével. „Bolyongsz -  mondja a 
Dajka magányos árny, elfog új révület, /  s magába nézni fél koraérett szived. 
... Szívesen /  lennék, ki osztozik titkolt érzéseden. ”79

A Dajka mint Kísérő jelenik meg Graham darabjában, és támaszává 
válik az utazónak. Az önvizsgálat fájdalmas pillanataiban a Kísérő nem 
engedi megfutamodni Úrnőjét, hanem tovább hajtja az ismeretlen felé. 
így válik a darab az önanalitikus tevékenységének művészi megfogalma
zásává. Bár a Kísérő önálló személyiségként lép a színpadra, mégis köze
lebb járunk az igazsághoz, ha alakját -  a I.éttér to the Worldhöi hasonlóan

77 Herodiade — Premier: 1944. október 30. Washington. Koreográfia: Martha Graham. 
Díszlet: Isamu Noguchi.

78 Stodelle, 1984. 131.
79 Stéphane Mallarmé: Herodiade című versének részlete, (Fordította: Weöres Sándor)
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-  a központi szereplő duplikálásaként definiáljuk. Ez esetben nem pár
beszéd, hanem nagyon őszinte monológ adja az érzelmileg túlfűtött tánc 
cselekményét.

A Herodiade a személyiség belső vívódásának újabb megjelenítése. 
Graham úgy véli, hogy amikor belenézünk a tükörbe, többnyire azt lát
juk benne, amit szeretnénk látni. Abban a pillanatban azonban, hogy he
lyesen használjuk, a tükör eszközzé válik az erőfeszítés során, melynek 
célja, hogy eljussunk az igazsághoz.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy darab sikeres színrevi- 
telében mindig jelentős szerepet játszik a színpadi látványterv. A koreog
ráfus szándékától függően sokféle impulzust kelthet a nézőben, sőt egé
szen új értelmezést is adhat a darabnak a jól konstruált díszlet. Elmélyít
heti a koreográfia üzenetét, egyszerű helyszínmeghatározó funkciót tölt
het be, vagy akár teljesen független is lehet a tánctól.00

Graham darabjaiban a díszlet szerves egységet alkot a mondanivaló 
egészével. Olyan tervezőkkel dolgozott együtt, akik nemcsak megterem
tették az előadásokhoz a 
legmegfelelőbb atmosz
férát, de ötleteikkel mo
tiváló erővel is hatottak a 
koreográfus alkotó tevé
kenységére. Ilyen szemé
lyiség volt Arch Lauterer, 
a Letter to the World és 
Death and Entrances képi 
megfogalmazója, vala
mint Isamu Noguchi, a 
Herodiade és az Errand intő 
the Maié díszleteinek elké
szítője. Lauterer rendkí
vül fogékonyan reagált 
Graham koreográfiái ter
veire, és szinte azonnal el
képzelte azt az atmoszfé
rát, amely által még szug- 
gesztívebbé válhatnak a

80 Sok más kortársávai együtt Merce Cunningam is kísérletezett a mozgás és a díszlet
függetlenítésével. Célja a színpadkép, zene és mozgás azonos rangra emelése volt.
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megfogalmazott érzelmek. Isamu Noguchi képzőművészeti műalkotá
soknak is beillő díszleteivel egészen érdekes plusz jelentéssel ruházta fel 
a darabokat. Az Errand intő the Maze esetében a labirintus középpontját 
jelképező, V alakú szerkezet könyörgő kezek metaforái, vagy az emberi 
medence csontjainak absztrakt megjelenítése, amely kapuja az új élet 
születésének. A Herodiade színpadképével szintén egyedülállót alkotott. 
A sötét hátterű térben három hófehér konstrukciót helyezett el, amelyek
kel az ember egzisztenciájának bizonytalan és függő helyzetét kívánta ér
zékeltetni. Mindhárom építmény bútorként szolgált, amelyek az emberi 
test izolált részeit idézték. Az önmagában álló hegyes váz csontos meg
hosszabbításai az emberi csípőt és bordákat mintázta, míg a vele szem
közt elhelyezett ruhaakasztó egymást metsző száraival az ég felé meredő 
kezekhez hasonlított, amelyek a gyötrelem érzését keltették a szemlélő
ben. A színpad közepére egy lapos zsámolyt állított. Azzal, hogy az em
beri test anatómiájából merített, hogy érzelmeket közvetítsen, lényegé
ben ugyanazt a technikát követte, mint Graham. Az ember érzelmeire, 
léthelyzetére vonatkozó kérdéseket a test nagyon is kifejező gesztusainak 
megörökítésével kívánták feltenni.81 82

Sigmund Freud pszichológiai kutatásainak és Martha Graham művésze
tének legfontosabb célkitűzése az ember tudati és érzelmi világának minél 
tökéletesebb megismerése volt. Zárszóként Freud szavait idézem, amelyek 
tökéletesen jellemzik Martba Graham művészi gondolatvilágát is.

„...apszichoanalízis gyógyító eljárásnak indult, de nem mint ilyent, akartam 
figyelmükbe ajánlani, hanem igazságtartalma és azon felvilágosítások miatt, 
amelyeket az emberhez legközelebb álló valamiről, saját lényéről nyújt, és azon 
összefüggések miatt, amelyeket az ember legkülönbözőbb tevékenységei között 
feltár. A szándék mindkettőjük részéről azonos. Alihoz, hogy a jövő 
vállalható legyen, le kell mezteíenednünk Önmagunk előtt, és amennyi
re csak lehet, felszínre kell hoznunk az igazságot. „Graham megfontoltsá
ga és komolysága abból ered, hogy nemzedékének szemszögéből -  a pszichoana
lízis alapján -  próbálja megmagyarázni az emberi viselkedést, ami nem kecseg
tet túl sok humorral és reménnyel. Legnagyszerűbb táncait belengi a freudi 
pesszimizmus, de amikor már minden tettet és érzelmet a lényegükig lecsupaszí
tott..., megjelenik a béke reménye. ”83

81 Stodelle, 1984. 1'32.
82 Nyíri, 1993. 59.
83 Mazo, 1995. 183.
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