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st ván Má ria cik ké ben1 két ko rai ma gyar tö rek vés -
rôl ír, ame lyek a ke le ti szín há zi for mák in teg rá lá -
sá ra tö re ked tek. Né meth An tal, a Nem ze ti Szín -

ház igaz ga tó ja 1936-ban, Ka zi mir Ká roly, a Thá lia
Szín ház ve ze tô je 1972-ben ál lí tot ta szín pad ra
ugyanazon japán té ma, a negy ven hét hû sé ges sza -
mu ráj tör té ne tét. Bár majd nem negy ven év vá laszt -
ja el egy más tól a két elôadást, a pár hu zam in do kolt -
nak tû nik. Mind ket tô jük mun kás sá gá ban igen fon -
tos ál lo más volt ez az elôadás, mert út ke re sé sük höz,
to vább lé pé sük höz szá mos pon ton lé nye gi se gít sé -
get vár tak a tá vol-ke le ti szín ház ins pi rá ció já tól. A 20.
szá za di ha gyo má nyos szín ház tar tal mi és for mai
kiüre se dé sé bôl az Eu ró pán kí vü li mû vé sze ti for mák
ins pi rá ló ha tá sa kiu tat je len tett. A ne ves kül föl di
pél da ké pek, újí tó ren de zôk kö zül ta lán Me jer hold
és Brecht épí tet te be a leg ha té ko nyab ban a tá vol-
ke le ti – kí nai és japán – ele me ket sa ját szín há zá ba.
Né meth An tal és Ka zi mir Ká roly ér dek lô dé sét rész -
ben az ô ered mé nyeik kel tet ték fel e szín há zi for -
mák iránt. Mind ket tô jük nél sze re pet ját szott azonban
a ma gyar mû vész at ti tûd je is, akit nyo maszt az Euró -
pá hoz (Nyu gat- Eu ró pá hoz) va ló „fel zár kó zás” kény -
sze re, s a tel jes kö ve tés és ön feladás he lyett a ke let
év ez re des kul tú rái tól sze ret ne erôt nyer ni sa já tos út -
já nak meg ta lá lá sá hoz. Ka zi mir az elôadá sok stí lu -
sát te kint ve a „jó ér te lem ben vett Eu ró pán- kí vü li -
ség”-re tö re ke dett: „Ki kell lép nünk az Eu ró pa-cent -
ri kus szín ház ból, hogy új ból eu ró paiak le hes sünk”.2

Vá lasz tá suk okai nak vizs gá la ta so rán Ist ván
Má ria utal „a le het sé ges foly to nos ság kér dé sé re, vala -
 mint fon tos, lé nye gi prob lé mák megol dá sá nak vissza -
té rô kény sze ré re, erôs ten den ciák is mé telt je lent ke zé -
sé re.”3

Elem zé sé ben hasz nált vo nat koz ta tá si pont jai a
„nép mû ve lô szín ház”, szín há zi ne ve lés, kö zös sé gi szín -
ház, a „mo dern szín ház”, a „ke let pél dá ja”, a „szín pa -
di na tu ra liz mus meg ha la dá sa”, a „to tá lis szín ház”, a
„lát vány je len tô sé ge”, az „új szín pa di te rek” mint
vissza té rô kér dé sek, a kortárs szín há zi ho ri zont
meg ha tá ro zó ele mei.

Back to Ba by lon Nem zet kö zi Stú dió

om pá nia Szín há zi Tár su lat tal és a thai föl di Mo -
ra dok mai Szín ház zal vég zett nem zet kö zi ku -
ta tó mun kám so rán cé lom volt „test kö zel bôl”,

„el sô kéz bôl” megis mer ni olyan, még fel tá rat lan dél -
ke let- ázsiai szín há zi for má kat, ame lyek alap ját és
to vább lé pé si le he tô sé gét ké pez he tik egy gyer mek -
kor ban el kez dett kö zös sé gi szín ház ra épü lô kép zé -
si rend szer nek, ame lyek ki szé le sít he tik a bha ra ta
na tyam ra fó ku szá ló lá tó szö gün ket. Uta kat ku tat -
tam a kiüre se dett és egy ben te lí tett, el hasz ná ló dott
for mák megújí tá sá ra. Olyan együtt mû kö dést ke -
res tem, amely hosszú tá von mû köd het, és be kap -
csol ja a Mo ra dok mai Szín há zat a Back to Ba by lon
Nem zet kö zi Stú dió ba.

100

fe szült ség kel tés ha tá sa ként a né zô ben va ló ban af -
fek tív disszo nan cia ke let ke zik: a tes ti meggy alá zás
és a ke dé lyes da lo lá szás bi zarr mix tú rá ját jó eséllyel
egy szer re ér zi meg rá zó nak és ir ri tá ló nak. An nak
felis me ré se azon ban, hogy mi lyen je len tô sé ge van
a mez te len test nek és az azt ru tin sze rûen meg tö rô
erô szak nak a sze münk elôtt ját szó dó – sci-fi ke ret -
be zárt – ke let- eu ró pai kis re a li sta tör té net ben, már
kog ni tív disszo nan ciát okoz. Ugyanis a há rom pro -
sti tál tat ért sze xuá lis zak la tás és bru tá lis tes ti erô -
szak a die gé zis vi lá gá ban egy aber rált el me bosszú -
vágy tól fû tött for ra dal mi ví zió ja ként lep le zô dik le.
Ru ma ta a ke re te zés ál tal is kiemelt táv la ta is egyér -
tel mû vé te szi, hogy a ször nyû va ló ság (vér fer tô zô
ne mi erô szak, holt test vég tisz tes ség nél kü li el tün -

te té se, az új szü lött ál la mi gon do zás ba adá sa) insz -
ce ní ro zott megis mét lé se nem le het adek vát – sztru -
ga cki ji ter mi nus sal él ve ci vi li zált – esz kö ze sem az
ál do za tok kal szem be ni jó vá té tel nek, sem a bû nö -
sök le lep le zé sé nek/meg bün te té sé nek. Így azon ban
a Ká roly és al ko tó tár sai ál tal meg je le ní tett splat ter-
filmbe ol tott „ke gyet len szín ház”, amely egy részt a
leg ke vés bé sem reflek tál a rep re zen tá ciós al ko tó fo -
lya mat ban meg je le nô erô szak ra, ha nem egyér tel -
mûen a (sza dis ta) ha ta lom gya kor lás te re pe ként lep -
le zi le azt, más részt egyen lô ség je let tesz a szí nész -
nô és a pros ti tuált kö zé, ér tel mez he tô úgy, mint
ami iro ni kus táv lat ba he lye zi a ben ne felis mer he tô
mû fa jok áb rá zo lá si kon ven cióit, de at tól tar tok,
Mund ru czó ren de zé sé nek mi se en abyme- ja ként is.

1 Ist ván Má ria: A japán klasszi kus Csú csin gu ra két ma gyaror szá gi elôadá sa, Cri ti cai La pok, XIX/3, 33–36.
2 Ka zi mir Ká roly: „Ka bu ki”, 1970. In: A nép mû ve lô szín ház, Mag ve tô Kiadó, 1972. 197.
3 Ist ván Má ria: A japán klasszi kus Csú csin gu ra két ma gyaror szá gi elôadá sa, Cri ti cai La pok, XIX/3 33–36.

LU KÁCS LÁSZ LÓ

A szín ház ke le ten van – Új utak 
a ke le ti szín ház fe lé

„Azért, akik az ázsiaiak ver se ze tit ol vas sák, tud ni kell azok nak hi sto ri á ját; meg kell ta núl ni
nyel ve ket, amelly nek ki vá lo ga tot tabb ékes sé geit fel kell nyo moz ni, meg kell es mér ni er köl csei ket,

tu do má nyai kat, vé le ke dé sei ket, me séi ket, pél da be szé dei ket; vé ge zet re az per zsák nak s arab sok nak
ver se zet jei ket, hogy úgy szól jak, ázsiai sze mek kel és eszek kel szük ség hogy ol vas sák.”

(Cso ko nai Vi téz Mi hály: Az ázsiai poé zis rôl)
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ez a cent ra li zá ció meg szün te ti a thai szín ház sok -
fé le sé gét és szí nes sé gét.

„A szín ház ki szo rult a tár sa da lom ból és az is ko -
lák ból, ami kor a temp lo mok ból szám ûz ték az
ok ta tást. Meg szûn tek a szer tar tá sok, szín há zi
for mák, ame lyek kel ad dig a gye re kek nap mint
nap ta lál koz tak. Az ok ta tás ré gen a temp lo mok -
ban tör tént, a val lás el vá laszt ha tat lan ré sze ként.
A pap volt a ta nár és a szí nész is. A temp lom ba
já rók egy ben né zôk is vol tak, akik hall gat ták és
lát ták a budd hiz mus tör té ne teit megele ve ned ni
a szent, kö zös sé gi he lyen. I. Ra ma ki rály a szín -
há zat hasz nál ta ar ra, hogy össze fog ja a thai em -
be re ket.” /Chand ru ang/6

Mo ra dok mai Szín há zi és Ne ve lé si Köz pont

Mo ra dok mai Szín há zi és Ne ve lé si Köz pont egy
60 fôs kö zös sé get al ko tó cso port Thai föl dön,
amely több mint 20 év vel ezelôtt rak ta le egy

a thai tra di cio ná lis szín há zi ha gyo má nyo kon alapu -
ló kö zös sé gi szín ház és bent la ká sos is ko la alap kö -
vét Ja nap ra kal Chand ru ang (Khru Chang) ve ze té -
sé vel. A „mo ra dok mai” szó je len té se: „új örök ség”.

Az is ko la diák jai 8 éves ko ruk tól kezd ve ta nul -
nak thai ha gyo má nyos szín há zat, ze nét és tán cot,
va la mint mo dern nyu ga ti szín há zi for má kat és tech -
ni ká kat tel jes össz hang ban a ter mé szet tel: a mû vé -
szet mel lett azt is el sa já tít ják, ho gyan le gye nek önel -
lá tóak, kör nye zet tu da to sak, ho gyan ter mel je nek
sa ját élel met, és él je nek egy sze rû kö zös sé gi éle tet.

A Mo ra dok mai nem csak at tól spe ciá lis bent la -
ká sos is ko la, hogy a diá kok ott töl tik a sza ba di de -
jük nagy ré szét, ha nem azért is, mert ta ná raik kal
együtt, egy kö zös sé get al kot va él nek. A ta ná rok egy -
ben a Mo ra dok mai szín tár su la tá nak tag jai is,
elôadá so kat hoz nak lét re, egy más elôadá sai ban
együtt sze re pel nek idô sebb diá kok kal, jár ják az or -
szág is ko láit és kül föl di fesz ti vá lo kon lép nek fel.
Min den tár gyat a szín ház esz kö zei vel, a szín há zon
ke resz tül ta ní ta nak. Gyak ran csa lád jaik kal együtt
csat la koz nak a kö zös ség hez. A tan terv ab ban is kü -
lön bö zik az át la gos thai is ko láé tól, hogy nyolc éves
kor tól kö te le zô, és nagy hang súlyt for dí ta nak a drá -
ma, tánc és ha gyo má nyos thai szín ház ta nu lá sá ra,
va la mint az an gol nyelv ok ta tá sá ra. Mo ra dok mai
csu pán ado má nyok ból fenn tar tott is ko la, a ta ná -

rok sem kap nak fize tést, csak a meg él he tés hez
szük sé ges el lá tást, a gye re kek pe dig nem fizet nek
tan dí jat. Min den, ami re szük sé gük van, meg ter me -
lik ma guk nak, vagy ado má nyok ból szer zik be.

Kö zös sé gi szín ház

Mo ra dok mai Is ko la és Szín há zi Köz pont évek
óta ugyanazo kat a kér dé se ket te szi fel: Mi a ne -
ve lés? Miért fon tos a szín ház?

A szín há zat ar ra hasz nál ják, hogy erô sít sék a
fiata lok kö zös sé geit a sa ját ma guk ál tal szer zett böl -
cses ség gel és ta pasz ta lat tal. Min dig az adott kö zös -
ség prob lé máit elem zik és ku tat ják, il let ve ké sôbb
szín há zi elôadá sok ba fog lal ják az érin tett fiata lok
ak tív rész vé te lé vel. A prob lé mák megol dá sá hoz
szü lô ket, ne ve lô ket, ta ná ro kat, sôt né ha még szer -
ze te se ket is össze hív nak, hogy kö zö sen ke res se nek
megol dá so kat. Így vá lik a szín há zi ne ve lés a kö zös -
ség épí tés esz kö zé vé. A Mo ra dok mai is ko la há ló za -
tá ban or szág szer te utaz tat ja a ne ve lé si cél lal lét re -
jött elôadá so kat.

„A szín ház se gít megér te nem, ki va gyok. Se gít
eliga zod nom a vi lág ban, az em be ri kap cso la tok bo -
nyo lult há ló já ban. A szín ház ar ra ta nít en gem, hogy
a vi lá got szé le sebb lá tó szög ben lás sam, hogy meg -
lás sam és el fo gad jam sa ját hi bái mat, gyen ge sé gei -
met, ta nít a má sok kal va ló együtt élés re és megér -
tés re. A szín ház se gít ráesz mél nem ar ra, hogy ed -
dig in kább be szél tem, mint cse le ked tem. Va ló di
ne ve lés nem jö het lét re, amíg csak be szé lünk ró la,
mert a gye re kek nek és a fiata lok nak el sô sor ban va -
lós min ták ra van szük sé gük és nem kri ti ká ra.”
(Chand ru ang)7

2008 és 2012 kö zött öt ször ta lál koz tunk a Mo -
ra dok mai szín ház zal és a thai tra di cio ná lis for mák -
kal. Az el sô ta lál ko zás Ko per ben /Szlo vé nia/ tör -
tént /2008. jú lius/, ahol köl csö nös ér dek lô dés ala -
kult ki kö zöt tünk egy más mun ká ja iránt. Ek kor fo -
gal ma zó dott meg a kö zös ku ta tás cél ja, amit
meg hí vás kö ve tett.

A má so dik ta lál ko zás ra és el sô ta nul mány út ra
2009 no vem be ré ben ke rült sor. Ezen a ta nul mány -
úton elô ször egy Bang kok tól 800 km-re észa kon,
az arany há rom szög ben fek vô, Chang Rai vá ros mel -
let ti he gyek ben kiala kí tott tá bor ban lak tunk. Itt
részt vet tünk a Mo ra dok mai szín há zi ne ve lé si prog -
ram já ban, ak ha tör zse ket lá to gat tunk meg a bur -
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A Back to Ba by lon Nem zet kö zi Stú diót 2004-
ben hoz tuk lét re olyan nem zet kö zi al ko tó mû hely -
ként, mely ku ta tá si cél lal fog össze kí sér le te zô tár -
su la to kat és mû vé sze ket a vi lág kü lön bö zô ré szei -
rôl; mo bi li tást és va ló di kép zé si le he tô sé get biz to -
sít a ta gok szá má ra, és a hosszú tá vú ku ta tó mun ka
ered mé nyeit nem zet kö zi pro duk ció kon, uta zó fesz -
ti vá lo kon és össz mû vé sze ti prog ram so ro za to kon
ke resz tül mu tat ja be. A Stú dió cél jai:
1. Me rí te ni a né pi és szín há zi ha gyo má nyok ból, a

gyö ke rek bôl és fel dol goz ni azo kat a kortárs mû -
vé szet ben.

2. Kö zö sen ke res ni a nyel vek fe let ti ki fe je zést,
közös, egye te mes össze füg gé se ket az elôadó-mû -
vé szet ben (tánc, ze ne, gesz tus, em be ri hang).

3. Fej lesz te ni a kü lön bö zô kul tú rák kö zöt ti pár be -
szé det. A kul tu rá lis di ver zi tást egy ség ként fel -
fog ni és meg mu tat ni.

4. A meg szer zett tu dást átad ha tó vá, átörö kít he tôvé
ten ni.

Dol go za tom összeg zi az együtt mû kö dés so rán szer -
zett ta pasz ta la to kat. Egy részt fel tár ja an nak le he tô -
sé gét, ho gyan vál hat a kö zös sé gi szín ház tra di cio -
ná lis szín há zi for mák in teg rá lá sá nak egyik esz kö -
zé vé. Más részt ke reszt met sze tét ad ja a ma élô thai -
föl di tra di cio ná lis szín há zi for mák nak, és fel vá zol ja
azok hát te rét. A ma gyar nyel vû anya gok je len tôs
bô ví té sé vel pe dig hiány pót ló sze re pet tölt be.

„Az au ten ti kus ság vissza hó dí tá sá nak kí sér le te.”4

19. szá zad vé ge óta új kö zön ség be fo lyá sol ta a
thai szín ház fej lô dé sé nek ala ku lá sát. A profit -
orien tált szín há zak lak hon nok elôadá sai a váro -

si bur zsoá ziát, míg a Budd his ta temp lo mok ün nep -
sé gei nek elôadá sai a vi dé ki kö zön sé get von zot ták.
A szín ház nak az új né zôk igé nyei hez kel lett al kal -
maz kod nia, így az ud va ri mû vé szet esz méi és szi -
go rú sza bá lyai átad ták he lyü ket a me lo dra ma ti kus
tör té ne tek nek és a ke vés bé kifino mult hu mor nak.
Az elôadó mû vé sze tek re gya ko rolt ha tá sa szem pont -
já ból is dön tô ese mény volt Thai föld 1932-es al -
kot má nyos mo nar chiá vá ala ku lá sa. Egyet je len tett
a ki rá lyi udvar és a tra di cio ná lis szín ház vég le ges
el sza ka dá sá val, Amely a kor mány Szép mû vé sze ti
Mi nisz té riu má nak ha tás kö re alá ke rült. A ré gi ha -
gyo má nyo kat et tôl fog va nem ze ti mû vé szet nek

te kin tik, nem pe dig ud va ri nak, amely sze rint kiala -
kul tak és fej lôd tek.

Thai föl dön a mo zi és a te le ví zió fô ri vá li sai a
klasszi kus és a po pu lá ris szín ház nak is. Az új mé -
dia sok olyan szí nész szá má ra biz to sít meg él he tést,
akik kar rier jü ket a szín ház ban kezd ték. A nyu ga ti
filmek ára da ta és a vi ru ló vi deó üz let ág ko moly fe -
nye ge tést je lent a thai filmi par ra, amely azon ban
így is ké pes volt nem zet kö zi leg elis mert filme ket
lét re hoz ni.

A 21. szá zad ele jén szá mos trend van je len a thai
szín ház mû vé szet ben.
1. Ta nul má nyoz zák a klasszi kus és re gio ná lis for -

má kat, és idô rôl idô re ré gi elôadá si gya kor la to -
kat is új jáé lesz te nek.

2. Ez zel együtt tel je sen új, gyak ran a nyu gat tól köl -
csön zött stí lu sok és ki fe je zés mó dok elôadá sai is
jel lem zôek, mint pél dául a mo dern tánc tech ni -
kák vagy mu si ca lek.

3. Sok fiatal mû vész pe dig ar ra tö rek szik, hogy a
ha gyo má nyos thai for mák és a kortárs tech ni -
kák új szin té zi sét al kos sa meg.

Ja nap ra kal Chand ru ang szín há zi tö rek vé sei az
el sô két pont ban össze fog lalt irá nyok fe lé mu -
tat nak, az zal együtt, hogy mind a „ré gi gya kor -
lat”, mind az „új ki fe je zés mó dok” to váb bi ár nya -
lást tesz nek szük sé ges sé. Pi chet Klun chun,
Chand ru ang ta nít vá nya pe dig a har ma dik pont -
ban vá zolt tö rek vés egyik legis mer tebb kép vi -
se lô je. Kruh Chang az „au ten ti kus ság vissza hó dí -
tá sá ra” /Pa vis/ tett kí sér le tet, ami kor kiala kí tot -
ta a Mo ra dok mai kép zé si rend sze rét.
„A mai tech nok ra ta vi lág egy re job ban ve szé -
lyez te ti a szín ház és a tör té net me sé lés jö vô jét.
Las san el fog juk ve szí te ni (vagy már el vesztettük)
a szín ház szent ré szét, ki hal nak a tör té ne tek ri -
tuá lis és szak rá lis as pek tu sai.” /Chand ru ang/5

Chand ru ang el mon dá sa sze rint az 1950-es évek, a
thai Nem ze ti Szín ház kiépí té sé nek évei ko moly
cent ra li zá ció val járt együtt. Szü le tett egy nagy épü -
let, amely hez al kal maz kod nia kel lett a több ezer
éves ha gyo mány nak. A prosz cé nium kiépí té se pél -
dául olyan tér felosz tást ho zott lét re /tá vol ke rült a
né zô/, amely a ha gyo má nyos tánc for má val nem volt
összeegyez tet he tô. Meg tar tot ták a for mát, de kiüre -
se dett, el ve szett az üze net, a lé nyeg. Chang sze rint

4 PA VIS Pat ri ce: Szín há zi szó tár, Bu da pest, L’Har mat tan Kiadó, 2006, 44.
5 Chand ru ang szó be li  köz lé se

6 Chand ru ang szó be li köz lé se
7 Chand ru ang szó be li köz lé se
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tánc tech ni ka va ló ban sok pon ton mu tat ha son ló -
sá got az in diai val: szá mos póz, a moz gá sok há rom
kü lön bö zô se bes sé ge és az ere de ti leg 108 alap moz -
du lat (már 68-ra csök ken tet ték) megegye zik a Na -
tya shast ra 108 ka ra ná já val. Ugyanak kor el mé lyed -
ve a thai stí lus ban ha tá ro zott kü lönb sé gek is fel lel -
he tôk a thai és in diai tra dí ció kö zött, ahogy Mattani
Rut nin thai tu dós ír ja:

„A thai tán co sok nak, a klasszi kus és né pi stí lus
ese tén is, egye nes a tes tük a nya kuk tól a csí pô -
jü kig a füg gô le ges ten gely men tén, és tes tü ket a
térd haj lí tá sá val moz gat ják fel-le a ze ne rit mu -
sá ra. Ez zel el len tét ben az in diai tán co sok gyak -
ran moz gat ják a tes tü ket S-alak ban. A thai tán -
co sok nál a ka rok és a ke zek íve sen haj lít va van -
nak – wong po zí ció – ma gas, kö ze pes vagy ala -
csony szin te ken; a lá bak be haj lít va, a tér dek
ki fe lé nyíl nak, és meg fe le lô szö get zár nak be –
a ne ve liem (’jó szög’)… A tán cos szép sé ge és ke -
cses sé ge azon mú lik, hogy eze ket az íve ket és
szö ge ket mi lyen mér ték ben hajt ják vég re a test
töb bi ré szé hez vi szo nyít va.”9

Mat ta ni to váb bá hoz zá te szi, hogy az in diai mud -
rák a thai tánc ban né hány alap gesz tus ra egy sze rû -
söd tek, me lyek tánc moz du la tok kal (pha sa ta) kom -
bi nál va jel zik a ka rak ter cse lek vé sét, legin kább pe -
dig a han gu la tát. Azt is megem lí ti, hogy a thai tánc
láb moz du la tai ál ta lá ban las sab bak, mint az in diai
tánc nál; va la mint a láb uj jak több nyi re fel fe lé haj -
la nak, vagy egye nes szög ben van nak a láb bal, de
so sem éle sen mu ta tón, mint né ha az in diai tánc -
nál. Ezek a kü lönb sé gek ta lán azt erô sí tik meg,
hogy Thai föld nem köz vet le nül In dia, ha nem
Khmer és Mon szom széd jai már he lyi jel le get öl -
tött tánc ha gyo má nyait vet te át.

A ke vés Suk ho thai ré gió ból (1240–1438) szár -
ma zó tánc áb rá zo lás egyi ke egy tán co ló nôt for mázó
ter ra kot ta dom bor mû. A 16–17. szá zad ra da tál ha -
tó, azaz ak kor ra, ami kor Ay ut tha ya volt a thai ura -
lom fô köz pont ja. Nem kér dé ses, hogy a tán cos nô
pó za In diá ból szár ma zó je gye ket mu tat. A haj lí tott
tér dek és felemelt sar kak di na mi kus láb mun ká ra
utal nak, mely szá mos in diai tánc tra dí ció karak te -

risz tikuma ma is. A ka rok a törzs elôtt in diai mudra-
 jel le gû gesz tust je lez het nek. Nagy va ló szí nû ség gel
ez az áb rá zo lás nem csu pán az in diai ha gyo má nyok
iko no gráfiai tük rö zô dé se, hi szen kis el té ré sek kel
ha son ló pó zok figyel he tôk meg khmer áb rá zo láso -
kon is, igaz más stí lus ban hajt ják vég re. Ezek a relie -
fek azt su gall ják, hogy az ilyen pó zo kat ma gu ké vá
te vô tánc ha gyo má nyok na gyobb, khmer te rü le te -
ken és Thai föld kö zép sô sík sá gain is el ter jed hettek.

Na ta sin – a thai klasszi kus tánc

je len ko ri thai klasszi kus tánc (na ta sin) va ló szí -
nû leg az Ay ut tha ya pe rió dus ban (1350–1767)
ala kult ki, de a fo lya mat ról na gyon ke ve set tu -

dunk. Gyö ke rei után a ré gió ko rai tánc áb rá zo lá sain
ku tat ha tunk. A thai tánc va ló szí nû leg a khmer tra -
dí ció ból szár maz hat, az ang ko ri khmer vagy a ke -
let- thai föl di Phi mai Szen tély khmer kap cso ló dá sú
re lief jei nek tánc áb rá zo lá sa alap ján.

For rást je lent het a mon ha gyo mány is, a né hány
fenn ma radt mon re lie fet figye lem be vé ve. En nek a
jól lát ha tóan in diai meg ha tá ro zott sá gú tánc tech ni -
ká nak le het sé ges köz ve tí tô je Dél-Thai föld és kap -
cso la ta Sri Lan ká val, il let ve a Sri vi ja ya Bi ro da lom -
mal. An nak is fennáll a le he tô sé ge, hogy köz vet le -
nül In diá ból szár ma zik, és in diai Bra hman gu ruk
hoz ták el Thai föld re.

A na ta sin- tán cok tí pu sai

ie lôtt a gya kor la ti thai klasszi kus tánc ok ta -
tás ban el mé lyed tünk vol na, pró bál tam a
tánc- és szín há zi for mák rend sze rét megér -

te ni, de so káig csak bo tor kál tam az eg zo ti kus szín -
há zi stí lu sok dzsun ge lé ben. Az eliga zo dás hoz ke -
vés se gít sé get kap tam Kruh Chan tól. Elég ké sôn ta -
lál tam rá Juk ka O. Miet ti nen a dél-ke let ázsiai szín -
ház ról kielé gí tô in for má ció kat tar tal ma zó an gol
nyel vû mû vé re,10 mely a thai föl di szín já ték tí pu sok
leírá sá hoz ele gen dô se gít sé get adott. Miet ti nen
olyan alap mû vek bôl me rít, mint Ja mes R. Bran don:
The at re in So u the ast Asia11 vagy olyan kortárs thai
tu dó sok mun kái ból, mint Mat ta ni Moj da ra Rut nin:
Dan ce, Dra ma, and The at re in Tha i land.12
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mai ha tá ron, meg kezd tük a na ta sin /thai klasszi kus
tánc/ alap jai nak ta nu lá sát. Egy ét ter mi va cso ra so -
rán bur mai, lao szi, észak- thai tánc pro duk ció kat
rög zít het tünk vi deo ka zet tá ra, a tán co sok kal ké sôbb
a tá bor ban is ta lál koz hat tunk. A ta nul má nyút má -
so dik fe lé ben a Bang kok mel let ti Pa thum tha ni köz -
pont ból in dul va, a Tál tos já ték cí mû da rab tur né já -
ra ke rült sor thai föl di is ko lák ban. Itt foly tat tuk a
na ta szin ta nu lá sát, ta nul má nyoz tuk a thai hang sze -
res ze nét (hang sze re ket is hoz tunk ha za), megis -
mer ked tünk a thai báb szín ház egy ré szé vel.

Har ma dik ta lál ko zá sunk al kal má val, 2011 ja -
nuár-feb ruár já ban részt vet tünk a Mo ra dok mai Pa -
thum tha ni köz pont já ban ren de zett Yam chao nem -
zet kö zi szín há zi fesz ti vá lon. Megis mer ked tünk töb -
bek kö zött kam bo dzsai, in diai szín há zak kal. Két
tré nin get tar tot tunk thai diá kok nak, az An ga ra Pro -
jekt szí nész ze ne kar ázsiai ze né szek kel kö zös kon -
cer tet adott a The Sup re me Ar tist Hall- ban. El kezd -
tük is mer ke dé sün ket a klasszi kus khon ka rak te -
rek kel, és sor ke rült a Gol den Stag- je le net meg ta -
nu lá sá ra a Ra ma kien bôl. Tré nin get tar tot tunk a
Mo ra dok mai tár su la tá nak, és kö zös pro jek ten dol -
goz tunk a Ma no ra tör té net fel dol go zá sá val.

Ne gye dik ta lál ko zá sunk ide jén 2012 ja nuár já -
ban egy Pi chet Klun chun ál tal ve ze tett tré nin gen
vet tünk részt a Tra fó ban, ek kor de rült ki, hogy
Klun chun Ja nap ra kal Chand ru ang ta nít vá nya volt.
2011-ben da ra bot is szen telt mes te ré nek Di rec ted
by Ja nap ra kal cím mel. Kiemel ke dô ko reog rá fus -
ként Pi chet Klun chun egyi ke az el sô mû vé szek nek,
akik a te kin té lyes ECF Mar griet Her ceg nô Díj a kul -
tu rá lis di ver zi tá sért elis me rés ben ré sze sül tek (együtt
Je ro me Bel fran cia ko reog rá fus sal). Szak dol go za -
tom megírá sa ide jén fel vet tem a kap cso la tot Klun -
chun- nal, aki ér dek lô dött a té ma iránt, és ki fe jez -
te to váb bi együtt mû kö dé si szán dé kát.

Ötö dik ta lál ko zá sunk so rán /2012. má jus-jú -
nius/ a Thai Kul tu rá lis Fó rum ke re té ben ma ga Ja -
nap ra kal tar tott há rom na pos khon tré nin get az Ar -
tus Stú dió ban. A Thai Kul tu rá lis Fó rum prog ram -
so ro zat Bu da pes ten, Bu da ke szin és Szlo vá kiá ban
va ló sult meg. A Mo ra dok mai el hoz ta Non tok cí mû
pro duk ció ját, ami a Ra ma kien né hány je le ne té nek
adap tá ció já ra épült. Az Ar tus Kor társ Mû vé sze ti
Stú dió, a Mo ra dok mai és a Kom pá nia tár su la tá nak
együtt mû kö dé sé vel tha i- ma gyar „Ké rész Mû vek”
elôadás ra ke rült sor.

I. El sô ta nul má nyút: 2009. no vem ber 2-de cem ber 3.
1. CHI AN GRAI – 2009. no vem ber 3-no vem ber 11.

r ke zé sünk el sô nap já nak reg ge lén au tó ba ül -
tünk, és 800 ki lo mé tert utaz tunk Chi an grai fö -
lé, egy is me ret len ne vû te le pü lés re az ôs er dô

kö ze pén, a Mo ra dok mai szín há zi kö zös ség legújabb
tá bor he lyé re. Mi re megér kez tünk, éj sza ka volt,
min den ki aludt. A tá bor te rü le tén nem állt még
épü let, csak szám ta lan sá tor a 100 fôs diák tá bor la -
kói szá má ra, és egy kis fa mo bil ház, ahol a vezetôség
és a ta ná rok lak tak. Tár su la tun kat a szom szé dos
skan zen ben szál lá sol ták el. Más nap haj na li négy
óra kor han gos dob szó ra éb red tünk. Meg kez dô dött
a min den na pi haj na li nap kö szön tô ce re mó nia.
Min den ki az újon nan be to no zott sza bad té ri szín -
pa don gyü le ke zett pi ros gya kor ló nad rág ban, szem -
ben a ze né szek és egy gyer tya. Ez a ce re mó nia –
ké sôbb meg tud tam – el ma rad ha tat lan, ha kül föl di
tur nén van a tár su lat, ak kor is meg tart ják, nincs ki -
zá ró ok, ha nem le het más hol, ak kor a ho tel szo bá -
ban. Rend sze rint haj na li sö tét ség ben kez dô dik, és
nap fel kel téig tart, ez zel is a sö tét ség bôl a fény fe lé
ve ze tô utat szim bo li zál ják. A ce re mó nia ál lan dó
ele mei kö zé tar toz nak a tánc nyúj tá sok ki tar tott, sta -
ti kus po zí ciói ban va ló szá mo lás, ének lés, kán tá lás,
meg ha tá ro zott moz du lat so rok is mét lé se. A vál to -
zó ré szek a na pi ak tua li tá sok ra reflek tál nak, így tör -
tént, hogy ott-tar tóz ko dá sunk alatt a Kom pá nia rö -
vid tré ning je is be ke rült a ce re mó nia prog ram já ba,
in diai bha ra ta nat jam és ma gyar nép tánc ele mek -
kel, il let ve ma gyar nép da lok kal bô ví tet tük a reg ge li
gya kor la tot. A szer tar tást min dig az az nap reg ge li
böl cses ség zár ja, mely nek té má ja a budd his ta tan -
me sé tôl Chand ru ang egy-két vic céig bár mi le het,
kö te le zô tar to zé ka pe dig a reg ge li nap fény.

Tár su la tunk ke le ti ta nul má nyait 2000-ben a dél-
 in diai Bha ra ta Nat jam dra ma ti kus tánc cal kezd te.
Mi re 2009-ben el sô thai ta nul mány utunk ra in dul -
tunk, már mély re ás tuk ma gun kat a dél- in diai moz -
gás rend szer ben. A thai tra di cio ná lis szín há zi for -
mák kal va ló el sô ta lál ko zá sunk kor szem be tû nô volt
a két moz gás rend szer köz ti ha son ló ság. Ezt az ér -
zést az is tá mo gat ta, hogy a thai nyelv ben szá mos
tánc cal kap cso la tos ki fe je zés, mint pél dául na ta sin
(klasszi kus tánc) vagy kru (gu ru) szanszk rit ere de -
tû, és az in diai Na tya shast ra (Thai föl dön Na ta sat -
ra) szín há zi alap könyv höz kap csol ha tó.8 A thai

8 A Na tya shast ra szanszk rit ké zi ra ta meg ta lál ha tó a Thai Nem ze ti Könyv tár ban.

19 Mat ta ni Moj da ra Rut nin: Dan ce, Dra ma, and The at re in Tha i land: The Pro cess of De ve lop ment and Mo der ni za ti on, To kyo 1993.
10 Juk ka O. Miet ti nen: Asi an Tra di ti o nal The at re and Dan ce, on li ne book, pub li shed in 2010 by The at re Aca de my Hel sin ki,

http://www.juk ka o miet ti nen. com
11 Bran don, Ja mes R.: The at re in So u the ast Asia, Camb ridge, 1967.
12 Mat ta ni Moj da ra Rut nin: Dan ce, Dra ma, and The at re in Tha i land, The Pro cess of De ve lop ment and Mo der ni za ti on, To kyo, 1993.
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dé mo nok moz gás tech ni ká ja ôsi harc mû vé sze tek -
ben gyö ke re zik. Így a dé mo nok tán ca ag resszív,
míg a maj mok tán cá ban ak ro ba ti kus és já té kos ele -
mek van nak. Tán cuk a va ló di maj mok moz gá sát
imi tál ja; és így ez a komp lex moz gás rend szer még
egy elem mel gaz da go dik, a na gyon ôsi, ál la ti tánccal.

Na ta sin kur zus

l sô tánc kur zu sun kon a na ta sin klasszi kus stí -
lus alap mo tí vu mait és test hely ze teit tar tal ma -
zó moz gás sor el sa já tí tá sát tûz tük cé lul.

Be me le gí tés
A be me le gí tés a gya kor ló nad rág gal kez dô dött. Min -
den ki ka pott egy pi ros, 0,91 mé ter szer 2,3 mé teres
ken dôt /sa ron got/, amit a ta nár irány mu ta tá sá val
spe ciá lis mó don ma gunk ra te ker tünk, így ké nyelmet -
len, bô nad rág lett be lô le /sam pot/. Ér de kes, hogy
ugyanez a pi ros sam pot, amit min den gya kor láshoz
hasz nál nak az ün ne pi vi se let is egy ben. Mint ké -
sôbb ki de rült, ez a vi se let azért is ideá lis a gya kor -
lás hoz, mert min den olyan moz du la tot aka dá lyoz,
ami nem a tánc stí lu sá ban tör té nik (pl. a nyúj tott
láb hasz ná la tát), így is erô sít ve a meg fe le lô tar tást.

A be me le gí tés cél ja nem az, hogy az iz mok al -
kal mas sá vál ja nak a moz gás ra, hi szen ezen a hô -
mér sék le ten az ízü le tek és az iz mok fo lya ma to san
la zák és me le gek. A spe ciá lis nyúj tá sok hosszú tá -
vú cél ja az iz mok és az inak átala kí tá sa, a test struk -
tú rá já nak meg vál toz ta tá sa.

A nyúj tá sok szél sô sé ge sen sta ti ku sak, min den
fáj dal ma san ki tar tott po zí ció ban kö zö sen szá mo -
lunk 40-ig. Min den ki nek han go san kell szá mol nia,
egy részt, hogy el von ja a figyel met a fáj da lom ról,
más részt a be széd bôl el lenôriz ni le het az erô fe szí -
tés in ten zi tá sát. A ta nár köz tünk jár kál és ráerô sít,
rá nyom az amúgy is ne he zen tart ha tó test hely ze -
tek re. Van né hány se gí tô je, idô sebb ta nít vá nyok,
akik nem ér het nek hoz zánk, csak tá vol ról ja vít hat -
ják ki a rossz tar tást, eset leg egy pál ca se gít sé gé vel
ál lít ják be a meg fe le lô po zí ciót.

Há rom alap tar tás
Ülés

ie lôtt az el sô lec ké be be le kez de nénk, test al -
kat sze rint min den ki rôl megál la pít ják, hogy
mi lyen ka rak ter, ez a to váb biak ban min den

moz du la tá ra ha tás sal lesz. Ál ta lá ban nem tôl füg -
get le nül tör té nik a sze rep osz tás, így es he tett meg,
hogy né hány lány a férfika rak ter moz gá sát ta nul -

ta. El len ben a fiúk kö zül nem ke rült ki egy nôi ka -
rak ter sem. Ez nem is cso da, hi szen a thai férfiideál
jó val nôie sebb, mint az eu ró pai. Az el sô lec ke az
ülés po zí ció já nak el sa já tí tá sa.

Sé ta

kez de tek ben a diá kok az zal töl tik ide jük nagy
ré szét, azt gya ko rol ják, ho gyan men je nek.

Min den ka rak ter nek két fé le já rá sa van, egy
gyors és egy las sú.

A nôi ka rak ter nek két fé le já rás min tá ja van, az
egyik to por gás hoz ha son lít, haj lí tott lá bak kal, ez
las sú ha la dást tesz csak le he tô vé, a má sik su hanáshoz
ha son lít ha tó, ér zé kien len gô kar kí sé re té ben. Mind -
két já rás tí pus nál fon tos, hogy a fej egye nes vo na -
lú, egyen le tes moz gást vé gez zen, a lé pé sek döc ce -
né sé nek sem mi nyo ma ne le gyen. A ha la dás irá nya
és is mé tel ge té se fek vô nyol cast ír le a pad lón.

A férfika rak ter mo zog a leg ke ve seb bet, moz du -
la tai vi szont erô tel je seb bek, mint a nôé. Fon tos,
hogy já rás köz ben a tar tás olyan mé lyen le gyen,
amennyi re csak le het sé ges. A tha i ok kö zel él nek a
ter mé szet hez, így a harc a föld kö ze li sé gért ma gá -
tól ér te tô dô a tán co sok szá má ra.

A lég zés a tánc ele mi ré sze, amely min den esetben
reflek tál a moz gás ra. A test fel-le moz gá sa a lég zést
szim bo li zál ja. A tán co sok gya ko rol ják a lég zés sza -
bá lyo zá sát, a lég zés las sí tá sát, tu da tos vissza tar tá sát
és elen ge dé sét na gyon erô tel jes moz gás ese té ben is.

Ezt kö ve ti a las sú hul lám zás hoz ha son lí tó sé ta
gya kor lá sa, ami kor a lá bak haj lá sá nak vál toz ta tá -
sá val a fej egyen le tes moz gá sa hul lám vo na lat ír le
a já rás kö vet kez té ben.

Az ál lás po zí ció ja vál to za tos, lé nye gé ben a sé ta
bár mely po zí ció já nak le me re ví té se olyan, mint egy
„pil la nat nyi állj”.

Moh lam, a hip no ti kus tör té net me sé lés

jó szál lá sért cse ré be tha i- ma gyar kul tu rá lis es -
tet tar tot tunk a skan zen tu laj do no sá nak és ba -
rá tai nak. Tár su la tunk az egy hetes mun ka so -

rán ké szült ins tal lá ció kat és etû dö ket ad ta elô, il -
let ve szí nész ze ne ka runk kis kon cer tet adott thai ze -
né szek kel kiegé szül ve, a Mo ra dok mai pe dig
Moh lam éne kek kel szó ra koz tat ta a kö zön sé get.

A moh lam nép sze rû fa lu si szín já ték Laosz ban
és a Thai föld észa ki ré szén élô ro kon nem zet sé gek
kö zött. Leg ko ráb bi for má ja Kí ná ból szár ma zik, és
egyet len tör té net me sé lôt igé nyel, aki a Ja ta ká ból
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Miet ti nen óva tos becs lé se sze rint több mint száz
kü lön fé le tánc tra dí ció van Thai föl dön. Ezek kö zül
sok ôsi tánc ri tuá lé vagy nép tánc, mely az et ni kai
ki sebb sé gek örök sé gé hez tar to zik. A tra dí ciók, durva
felosz tás sal, négy fô cso port ba so rol ha tók: központi,
észa ki, észak-ke le ti és dé li stí lus. Min den thai tánc -
ban a ka rok, ke zek és uj jak moz gá sa a leg hang sú -
lyo sabb, de a he lyi ha gyo má nyok el té rô stí lu súak.

A cent rá lis thai stí lust, az 1932-es for ra da lom
óta a Wit tha y a lai Na ta sin – a thai Tánc- és Ze ne -
aka dé mia in téz mé nyei, va la mint a Bang ko ki Nem -
ze ti Szín ház tar tot ta fenn. A tech ni kát ka no ni zá ló
ké zi köny vek kö zül a leg ko ráb bi fenn ma radt pél -
dányt a ko rai Bang kok-pe rió dus ból a Thai föl di
Nem ze ti Könyv tár ôr zi.

Az észak-ke le ti stí lus Isa an ré gió ban ke ve sebb
ujj moz du la tot hasz nál, mint a cent rá lis stí lus vagy
a di na mi kus dé li no ra tánc, me lyet na gyon nyi tott
láb tar tás és exp resszív ujj moz gás jel le mez. A ko -
ráb bi thai ki rály ság, Lan na észa ki stí lu sa le ga to-jel -
le gûen las sú.

Tra di cio ná li san Thai föld köz pon ti klasszi kus stí -
lu sa volt a do mi náns, meg ha tá roz ta azo kat a jel -
lem zô ket, me lye ket más stí lu sok adap tál tak, és az
egye te mek, aka dé miák ta ní tot tak. Újab ban azon -
ban a he lyi stí lu sok egy faj ta új raélesz té se megy vég -
be, ma már eze ket is ta nul má nyoz zák, és mi nél ere -
de tibb for má ban ad ják elô. Az észa ki Lan na stí lus
új jáéle dé se figye lem re mél tó a Chi ang Mai Egye -
tem kö rü li kö rök ben.

A mai klasszi kus thai tánc va ló szí nû leg az Ay -
ut tha ya idô szak ban fej lô dött ki, de a fo lya mat ról
ke ve set tud ni. Mat ta ni Rut nin thai aka dé mi kus ku -
ta tá sai sze rint a klasszi kus ud va ri tánc az Ay ut tha -
ya pe rió dus vé gé re vissza szo rult; mindazonál tal a
fenn ma radt tra dí ciót két Ay ut tha ya her ceg nô el ju -
tat ta az új fô vá ros ban az ud var hoz. A je len le gi stí -
lus I. Ra ma (1782–1809) ural ko dá sa ide jén for má -
ló dott. A fô jel lem zô ket a Ki rá lyi Lak hon Szín tár -
su lat fô mes te re, Cha o fa Krom Phra Phi thak mont -
ri ál lí tot ta fel, akit ma is a nagy mes te rek egyi ke ként
imád nak a tra di cio ná lis Wai kru ce re mó niá kon.

A tánc tech ni kák stan dar di zá ció ja egyide jû leg
tör tént a Ra ma kien új raírá sá val és a Bang kok pe -
rió dus be li di nasz ti kus Ra ma- kul tusz meg te rem té -
sé vel. Nem cso da, hogy a klasszi kus thai tánc al -
tech ni kái a Ra ma kien bôl min tá zott sze re pek sze -
rint let tek ka te go ri zál va. Az el sô cso port, a ne mes
em be rek feloszt ha tók fô hô sök re (Phra Ram), mel -
lék hô sök re (Phra Lak), fô hôs nôk re (Nang Si da) és
vé gül mel lék hôs nôk re (Mon tho). Ér de kes kiegé szí -

tés, hogy a sze rep ka te gó riák el ne ve zé se is a Ra ma -
kien bôl szár ma zik. A má so dik cso port a dé mo nok
ka rak te rei (yak), a har ma dik, a maj mok (ling) szin -
tén köz pon tiak a Ra ma kien ben.

A Mo ra dok mai diák jai is, mint a tán cot ta nu lók
ál ta lá ban 8–10 éves kor kö zött kez dik a gya kor lást.
Az el sô fá zis ban mind alap moz du la tok so ro za tát
ta nul ják meg, az úgy ne ve zett „las sú moz du la to kat”
(phleng cha) és a „gyors moz du la to kat” (phleng reo).
Ezután az egyes ta nu lók fizi ku má nak meg fe le lô sze -
rep ka te gó ria alap ve tô moz gás min táit sa já tít ják el.
Ez azt is je len ti, hogy test al kat és ha bi tus alap ján a
mes ter el dön ti, ki mi lyen ka rak tert ta nul, il let ve
tán col egész éle té ben. A hô sök nek ará nyos test al -
ka tú nak és mél tó ság tel jes vi sel ke dé sû nek kell len -
niük; a dé mo nok at le ti ku sak, míg a maj mok ala -
cso nyak és ak ro ba ti ku sak.

A leg ki dol go zot tabb ka rak te rek nek (Phra és
Nang) ere de ti leg 108 alap moz du la ta volt, de ké -
sôbb ezt 68-ra csök ken tet ték a fô moz du lat sor ban
(mae bot yai) és 18–20-ra ki sebb so ro zat ban (mae
bot lek). A hô sök és hôs nôk tán ca a thai klasszi kus
tánc legössze tet tebb for má ját mu tat ja be, a je len -
tés te li és ele gáns kéz moz du la tok tel jes tár há zát
hasz nál ja az in diai mud rá kat idéz ve. A lé pé sek
könnye dek. A mez te len tal pak rit kán érin tik a föl -
det, a láb uj jak gyak ran fel fe lé haj la nak. Ahogy az
in diai és a leg több dél-ke let-á zsiai tra dí ció ban, a
me zít lá bas ság ri tuá lis jegy, hisz a szín pa dot és az
elôadást meg szen telt nek te kin tik.

A lá bak nál a de mi plié (lim) le he tô vé te szi az oly
jel lem zô ru gal mas moz gást, a súly pont át he lye zé -
sét az egyik ol dal ról a má sik ra, a tánc kis sé szag ga -
tott szí ne ze tét; míg a vál lak és a fel sô test egye ne -
sek ma rad nak. A ne mes ka rak te rek las sú tán cá nál
a ka rok és ke zek finom moz gá sa a hang sú lyos. Kez -
de tek tôl gya ko rol ják az uj jak hát ra haj lí tá sát, hogy
olyan ter mé szet el le ne sen ele gáns ujj-gesz tu so kat
tud ja nak be mu tat ni, ame lye ket már a ko rai khmer
re lie fe ken és ké sôbb a thai mû vé szet ben áb rá zol -
tak. A ka rok edzé se so rán a tér dek kö zé szo rít ják
ôket, míg a lá gyan íve lô for mát (liem) el nem érik.
A ne mes ka rak te rek egyet len drá ma for má ban sem
vi sel nek masz kot. Jól le het, ar cuk szin te ki fe je zés -
te len tánc köz ben.

A ma jom- és dé mon ka rak te rek nek is meg van a
ma guk alap ve tô moz gás so ro za ta. Hat moz gás min -
tá juk van, a maj mo két pe dig öt re csök ken tet ték.
Mind két sze rep tí pus tech ni ká ját szél sô sé ge sen szét -
tárt lá bak jel lem zik, mely a dél-ke let-á zsiai har ci
tán cok in diai ere de tû sa já tos sá ga. Va ló szí nû leg a
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so rai kat. A leg he ve sebb li kay ra jon gók, az elôadás
kö ze pén, bank je gyek kel tö mött fü zé re ket ag gat nak
ked ven ceik nya ká ba.

Nép sze rû sé ge csú csán több egy más sal ver sen -
gô bang ko ki szín ház is elôadott li kay mû ve ket, de
a 20. szá zad vé ge fe lé már fô leg csak temp lo mi ün -
ne pek és szó ra koz ta tó köz pon tok idô sza ki szín pa -
dain le he tett lát ni. Ru gal mas nép mû vé szet ként a li -
kay kü lön bö zô cé lok ra fel hasz nál ha tó. Po li ti kai
ügyek szol gá la tá ba is ál lí tot ták, de a li kay csil lo gó
vi lá gát to vább ra is a ka riz ma ti kus sztá rok ural ják.

Ak ha tör zsek – 2009. no vem ber 9.

hi an grai tar tóz ko dá sunk utol só nap ján föl -
men tünk az ôs er dô ben, a bur mai ha tár kö ze -
lé ben élô ak ha tör zsek hez, akik nek hit vi lá ga

a sá má niz mus ban gyö ke re zik. Az itt élô fa lu si sá -
má nok a phram ne vet vi se lik, mely nek gyö ke re a
Bra hma szó ból ered. A phram -ok az ör dög ûzés és
szá mos más szer tar tás mel lett a há zas ság szer tar tá -
sát is ve zény lik a fa lu ban. A val lás má sik fon tos
kép vi se lô je a Phi Mo (’bo szor kány or vos’), aki szin -
tén szer tar tá so kat és ri tuá lé kat ve zet. Ha a ha lot tak
szel le mét ûzik, négy bo tot szúr nak be a föld be,
egyen lô tá vol ság gal egy más tól, kö zel a hely hez, ahol
a ha lott tes te nyug szik, vagy ahol a ham vasz tás tör -
tént. Hosszú fo nál lal úgy kö tik össze a négy bot vé -
gét, hogy vé dô négy zet ala kul jon ki. An nak kö ze -
pé re szô nye get vagy ta ka rót tesz nek, amely re a Phi
Mo leül. Ép pen ve le szem be, de már a négy ze ten
kí vül re he lye zik el a Mo Khao ter ra kot ta kö csö göt
(’ur nát’), amely a ha lott ham vait vagy csont jait tar -
tal maz za. A kö csög re yant ra-t fes te nek. Emel lé el -
he lyez nek egy tál rizst, amit fel kí nál nak a szel le -
mek nek, és egy bo tot vagy nád vesszôt, hogy sakk -
ban tart sák ôket.

Azért, hogy vé del mez ve le gye nek, és a bal sze -
ren cse el ke rül je ôket, az ak hák nagy sze re tet tel
hasz nál nak kü lön fé le amu let te ket, ta liz má no kat és
szob rocs ká kat. Né me lye ket ezek kö zül a tes tük höz
kö tik, nyak ba akaszt ják mint nyak lán cot, míg má -
so kat te to vál nak (lásd te to vált va rázs igék, vé dô szö -
ve gek). Sok bolt ban vagy ház ban lát ni ilyen sze -
ren cse ta liz má no kat, ame lyek ál ta lá ban kis Budd -
ha-szo bor mel lett lóg nak. A leg gya ko rib bak kö zé
tar toz nak a tex til re nyom ta tott, hal ala kú em -
berfigu rák és a be ke re te zett kro ko dil. Min den fa lu
ha tá rá ban ta lál ha tó szel lem ka pu, bam busz ból tá -
kolt szer ke zet, amely jel zi a szel le mek nek a ha tárt
az ôs er dô (a szel le mek föld je) és a tör zsi fa lu közt.

Aki a szel lem ka pun ke resz tül ér ke zik a fa lu ba, véd -
ve van a szel le mek ron tá sá tól. Má sik fon tos tar to -
zék a szel lem hin ta, mely nek lé nye ge (ha son lóan a
mi Lu ca-szé künk höz), hogy az év bi zo nyos nap -
ján, a hin tá zó em ber szá má ra lát ha tó vá vál nak a
szel le mek és a bo szor ká nyok. A hin ta ün ne pet
(swin ging ce re mony) több na pos ze ne, tánc és ré -
vü let kí sé re té ben ün nep lik.

2. PA THUM TA NI – 2009. no vem ber 11-de cem ber 3.

gy hét után, a tá bor be fe jez té vel át köl töz tünk
a Mo ra dok mai tár su la tá nak köz pon ti bá zi sá ra,
Pa thum ta ni ba, ami Bang kok dé li kül te rü le té -

nek rizs föld jei közt ta lál ha tó, a cent rum tól egy órá -
ra. Ez a te rü let szol gál ál lan dó lak hely ként a diá -
kok és a ta ná rok szá má ra, itt mû kö dik a köz pon ti
iro da, és a ter mô föl dek nagy ré sze is itt van. Az itt
élôk sa ját kéz zel ké szí tett agyag tég lá ból épí te nek
vá lyog há za kat ma guk nak, s az éle lem nagy ré szét
is ma guk ter me lik. A me zô gaz da sá gi te vé keny ség
és az önel lá tás legalább annyi ra fon tos ré sze a ta -
na nyag nak, mint az an gol nyelv és a thai mû vé sze -
tek. Egye dül a nagy alap te rü le tû köz pon ti épü let
ké szült be ton ból, két tel je sen nyi tott ol dal lal. Ál ta -
lá ban itt tart ják a haj na li ce re mó niát, a tánc- és ze -
ne órá kat, il let ve mon szun ide jén min den egyéb ok -
ta tás itt tör té nik.

A Cha kri- di nasz tia és a thai szín ház Bang kok ban

diá kok nem jár nak ki a kom mu ná ból, mi is tel -
jes kint tar tóz ko dá sunk alatt össze sen há rom
al ka lom mal lá to gat tunk el a fô vá ros ba. Elô ször

a ko ráb bi ural ko dók lak he lyéül szol gá ló 300 éves
Ki rá lyi Pa lo tát (Grand Pa la ce), majd a thai nem ze -
ti báb szín há zat néz tük meg, har ma dik al ka lom mal
pe dig hang sze re ket vá sá rol tunk a kí nai ne gyed ben.

Az el sô nyu ga ti szín ház Bang kok ban épült, és a
nyu ga ti szín pa di rea liz mus va la mi lyen mér ték ben
a thai szín ház ra is ha tás sal volt. A nyu ga ti stí lu sú
szín ház, még az ope ra is nép sze rû lett Bang kok vá -
ro si kö zön sé ge kö ré ben. Chu la long korn ki rály ma -
ga is na gyon ér dek lô dött a szín ház iránt, szín da ra -
bo kat is írt. Ezek kö zé tar to zik a Li lith Nit ra, mely
dél- thai föl di ôs la ko sok ról szól, és fô sze rep lô je iga -
zi dé li „ne gri to”. A klasszi kus da ra bo kat meg rö vi -
dí tet ték, az eg zo ti kus té mák nép sze rûek vol tak. Da -
ra bok íród tak kí nai és bur mai tör té ne tek bôl; be -
mu tat ták Az ezer egy éj sza ka és Puc ci ni Pil lan gó kis -
asszony ope rá já nak thai vál to za tát is.
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vagy más mí to szok ból és le gen dák ból szár ma zó tör -
té ne te ket kán tál. A férfi éne kest/tör té net mon dót
egy kha en nek ne ve zett, bam busz ból ké szült fú vós
hang szer rel kí sér ték. A tör té ne tet alap rit mus kö rül
imp ro vi zál ták, és a ver sek nek meg ha tá ro zott szer -
ke ze tük volt. A sze rep lôk egy sze rû ken dôt vi sel tek
kü lön bö zô mó do kon, ez zel je lez ték a figu ra vál to -
zá sát. A Mo ra dok mai a stí lus ezen ko rai for má ját
is felele ve ní ti. Ké sôbb fej lô dött ki a férfi/nô sze rel -
mi ket tôs ver zió, ame lyet lum glor nak is mer nek.
A má so dik vi lág há bo rú után je lent meg a mor lam
plun, a mor lam lu ong és a mor lam moo. Ezek ben
a vál to za tok ban a tel jes elôadói tár su lat ra szük ség
van, amely nek tag jai fô leg imp ro vi zált tán cok ban
és da lok ban ad ják elô a Ja ta ka- tör té ne te ket, a thai
mí to szo kat vagy kortárs té má ról szó ló új da ra bo -
kat. A kha ent ma már más hang sze rek is tá mo gat -
ják, kü lö nö sen mo dern do bok, az 1980-as évek tôl
pe dig erôs öt vö zô dés ala kult ki a tra di cio ná lis mor
lam ze ne és tánc, va la mint a pop ze ne kö zött. A mor
lam egyik legin kább figye lem re mél tó jel lem zô je az
al kal maz ko dó ké pes ség, a ru gal mas for ma, amely
vissza tük rö zi a tár sa dal mi vál to zá so kat, mia latt pár -
hu za mo san megôr zi a szín ját szás ôsi ha gyo má nyait
– ír ja Miet ti nen. Az 1920-as évek tôl az elôadás stí -
lust be fo lyá sol ták a li kay né ven is mert nép sze rû
thai föl di ope ra e lô a dá sok, kü lö nö sen, ami a jel me -
ze ket il le ti. Ma is lé te zik az a ri tuá lis szín já ték, ame -
lyet azért ad nak elô, hogy a be te ge ket meg gyó gyít -
sák. A szel lem vi lág gal érint ke zés ben ál ló öreg asszo -
nyok kán tál ják a ver se ket, amint a gyó gyí tó szer -
tar tást vég zik. En nek a mor lam tí pus nak a gyö ke rei
vissza nyúl nak a ko rai ani mi sta idô kig.

A moh lam a hí rek el ter jesz té sé nek esz kö ze is volt
a fal vak kö zött. A Mo ra dok mai ezt a for mát az ak -
tuá lis ese mé nyek reflek tá lá sá ra hasz nál ja, a kö zön -
ség ál ta lá ban na gyon há lás ér te, na gyo kat ne vet.
Saj nos nem ért jük pon to san, de a né zôk reak ciói -
ból ér zô dik, mi kor ró luk van szó, el pi rul nak, ke -
zük be te me tik ar cu kat, egy más ra mu to gat nak, be -
le szól nak az ének be, né ha a né zôk és szí né szek közt
pár be széd is kiala kul. Miet ti nen sze rint ez a stí lus
ani misz ti kus hit ben gyö ke rez het, mely re hip no ti -
kus jel le ge utal, amellyel oly könnyen ve ze ti a hall -
ga tót és ta lán az elôadót is transz ál la pot ba.

Moh lam Lu ong

má sik jel leg ze tes moh lam stí lus, amit a Mo ra -
dok mai tag jai elô sze re tet tel ját sza nak, a moh -
lam lu ong, avagy a „tör té net moh lam”, amely a

he lyi tör té nel met vagy le gen dák tör té ne teit fel dol -
go zó ének-drá mai for ma. Or szág szer te játsszák ke -
res ke del mi szín há zak ban. A 20. szá zad kez de ti
évei ben ala kult ki, ami kor a thai li kay né pi ope ra
meg je lent Laosz ban.

Li kay – a „né pi ope rett”

li kay ma is a leg nép sze rûbb né pi szín há zi for -
ma Thai föl dön. Temp lo mi fesz ti vá lok és más
kö zös sé gi ün nep sé gek idô le ges szín pa dain

csakúgy játsszák, mint ál lan dó in téz mé nyek ben.
A dísz let ré sze a ri kí tó, fes tett hát tér, amely pél dául
pa lo ta bel sôt, ker tet vagy er dôt áb rá zol. A kosz tü -
mök kü lön bö zô kor sza kok ke ve ré kei, me lyek csil -
lo gó flit te rek kel, szin te ti kus anya gok kal és a férfiak
tol las fej dí szei vel ir reá lis, tün dér me sei jel le get köl -
csö nöz nek az egész nek. A li kay elôadást pi phad li -
ke, a tra di cio ná lis pi phad ze ne kar egyik vál to za ta
kí sé ri. Ha gyo má nyo san a da ra bok es te nyolc óra
kö rül kez dôd nek hosszú nyi tánnyal, és nagy já ból
éj fél kor fe je zôd nek be.

A li kay ere de te tisz tá zat lan. Azt az el mé le tet, mi -
sze rint 1880-ban ve zet ték vol na be Thai föl dön, má -
ra már meg kér dô je le zik. Az világos, hogy a Ma láj-
fél szi get és In dia elôadó stí lu sai ha tás sal vol tak rá,
de tisz tá zat lan, hogy ez mely kor ban kö vet ke zett
be. Az év ti ze dek so rán ma gá ba ol vasz tott ele me ket
a kí nai ki sebb ség tôl és a mo nok tól is. Te hát ez a
né pi szó ra koz ta tá si for ma szá mos kö rül mény hez
al kal maz kod va ter jedt el az or szág ban. Így a li kay
ze né je, szí né szi tech ni ká ja és jel me zei töb bek kö -
zött in diai és ma láj ele me ket tar tal maz nak.

Cse lek mé nyü ket oly kor a lak hon-re per toár ból
köl csön zik, de leg több ször tör té nel mi jel le gû melo -
drá mák el sza kadt sze rel me sek kel, el ve szett, majd
vá rat la nul meg ta lált gyer me kek kel, sze rel mi ár -
mánnyal és ha son ló té mák kal. A szí né szek csak ritkán
jól kép zet tek, a klasszi kus tánc ré szek pe dig csak
uta lás sze rûek. A szö ve get mik ro fon ba mond ják, a
vers be sze dett da lo kat ének lik. Az elôadá sok ban
kü lön bö zô tör té nel mi ko rok ke ve red het nek: így
egy tör té nel mi té má jú mû ben is fel tûn het mo dern
Louis Vu it ton- tás ka, vagy Ro lex -u tán zat óra, ami
az egész nek sza ti ri kus vagy akár ab szurd jel le get ad.

Ere de ti leg a li kay mû ve ket csak férfiak ból ál ló
tár su la tok ad ták elô, de ma a nôi sze re pe ket több -
nyi re nôk ala kít ják. Ugyanak kor a kra toy – transz -
vesz ti ta szí né szek is nép sze rûek. A szí né szek és a
kö zön ség kap cso la ta na gyon kö ze li; a szí né szek
gyak ran flör töl ve, köz vet le nül a né zôk nek cím zikA
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dí ciót hi va ta lo san egye sí tet ték, mely szá mos szín -
há zi ha gyo mány és klasszi kus for ma lét re jöt té hez
ve ze tett és ve zet ma is.

Phra- Law elôadás a Mo ra dok mai köz pont ban 
– 2009. no vem ber 25.

él után há rom óra kör nyé kén han gos dob szó -
ra let tünk figyel me sek. Ez a dob szó je lez te a
kom mu na tag jai nak, a kör nye zô ta nya vi lág la -

kói   nak, a rizs föl de ken dol go zó mun ká sok nak és
ne künk, hogy a Mo ra dok mai kör szín há zá ban hama -
ro san elôadás lesz. Fél órá ra min den ki fél be hagy -
ta a mun kát, és az aré na ha ma ro san meg telt né zôk -
kel. Az elôadás Phra Law tör té ne tét dol goz ta fel,
mint ké sôbb meg tud tam, lak hon nok stí lus ban.

A Lak hon és for mái

lak hon ál ta lá nos ter mi nus, mely Thai föl dön kü -
lön fé le tánc drá má kat je löl. A lak hon legôsibb
for má ja a lak hon no ra vagy no ra a ma láj fél sziget

thai ré szé rôl. A leg klasszi ku sabb for ma a lak hon nai,
mely Ay ut tha ya és Bang kok ki rá lyi ud va rai ban fej -
lô dött ki, és ere de ti leg ki rá lyi höl gyek ját szot ták;
míg a nép sze rû lak hon nok -ot férfiak ad ták elô.

A 19. szá zad ban, a nem zet kö zi ha tá sok és a szín -
há zi rea liz mus to váb bi lak hon tí pu sok kiala ku lá -
sá hoz ve zet tek. A kü lön bö zô mû fa jok cse lek mé -
nyük ben és bi zo nyos elôadá si tech ni kák ban el tér -
nek egy más tól. Míg a nang yai és a khon a Ra ma -
kien ese mé nyeit je le ní tik meg, és meg le he tô sen
epi kus jel le gûek, ad dig csak egy lak hon tí pus me -
rí ti cse lek mé nyét a Ra ma kien bôl. A töb bi ôsi, budd -
his ta Ja ta ka tör té ne te ken és nép me sé ken ala pul. Így
a lak hon da ra bok gyak ran tün dér me se sze rû ka rak -
te re ket vo nul tat nak fel.

Lak hon nok

lak hon nok nép sze rû tánc drá ma, mely ere de ti -
leg legin kább a köz em be rek mû fa ja volt, és szo -
ro san kap cso ló dott a budd his ta temp lo mok

ün ne pei hez, bár az ud var nak is meg volt a ma ga
lak hon nok tár su la ta. Ere de ti leg csak hi va tá sos, férfi
szí né szek ját szot tak, a 19. szá zad ele je óta a nôi sze -
re pe ket már nôk ala kít ják. Szá mos lak hon nok da -
rab lé te zik, több nyi re a budd his ta Ja ta ka tör té net
vagy nép me sék szín pad ra al kal ma zott vál to za tai.
Itt is, mint min den lak hon tí pus ban, az elôadá sok
tün dér me se sze rûek. A tör té ne tek ne mes her ce gek

pró ba té te lei rôl szól nak, dé mo nok tól hem zse gô er -
dôk ben, és hin du is ten sé gek, szel le mek is ré sze sei
a cse lek mény nek.

A Phra Law na gyon nép sze rû lak hon nok da rab,
a tra gi kus sze re lem ôsi tör té ne te, mely Shakes peare
Ró meó és Jú liá já val mu tat kö zös vo ná so kat. Ez a
drá ma Tha is cí men is mert; és Bo ro mo Tra i lo ka nat
ki rály nak (1448–1488) tu laj do nít ják. A fiatal, jó -
ké pû és min den ki ál tal ked velt Phra Law her ceg -
rôl szól, aki ha son lóan tö ké le tes her ceg nô fér je,
mégis nyug ta lan ság kí noz za, és ér zé sei ar ra ve ze -
tik, hogy el szök jön pa lo tá já ból, míg vé gül ap ja el -
len sé gé nek föld jén köt ki. Itt ta lál ko zik két her ceg -
nô vel, akik kel egy más ba sze ret nek, és a lá nyok lak -
ré szé ben buj kál va tö ké le tes bol dog ság ban él nek,
azon ban a her ceg nôk nagy any ja rá jön, hogy el len -
sé gük fia a pa lo tá ban rej tô zik. Ar ra uta sít ja szol gá -
lóit, öl jék meg a her ce get, de a küz de lem ben mind -
há rom fiatal tra gi kus ha lált hal. A ham vasz tá si szer -
tar tá son vé gül a két el len sé ges ki rály, az ál do za tok
ap jai meg bé kél nek egy más sal.

A lak hon nok kosz tüm jei a klasszi kus tánc öl tö -
zet re épül nek, bár né hány ka rak ter vi sel masz kot.
Nép sze rû sé ge csú csán, a 19. szá zad vé gén több mint
száz kert szín ház ját szott lak hon nok mû ve ket Bang -
kok kör nyé kén. Ter mé sze te sen a köz em be rek íz -
lé se ala kí tot ta, nagy hang súllyal a ko mi kus ele me -
ken és a té mák sza bad in terp re tá ció ján. A szín pad -
kép tel jes mér ték ben élt il lú zió kel tô ha tá sok kal,
fes tett hát te rek kel és mo dern meg vi lá gí tás sal. Idôrôl
idô re a Thai föl di Nem ze ti Szín ház és az egye te mi
szín tár su la tok ma is elôad nak lak hon nok mû ve ket.

Lak hon Nai

lak hon nok és a lak hon nai sok vo nat ko zás ban
ha son lóak, no ha a lak hon nok ese té ben a ze ne
rit mu sa gyor sabb, és a stan dard klasszi kus

tánc tu dás nem szük ség sze rû kö ve tel mény. Né ha
még a klasszi kus ud va ri ha gyo mányt pa ro di zá ló
ele me ket is tar tal maz. A szö ve get il le tôen is van el -
té rés, hisz eb ben a tra dí ció ban ma ga a tán cos-szí -
nész éne kel.

A lak hon nai a lak hon tánc drá mák leg klasszi ku -
sabb for má ja. Ay ut tha ya és Bang kok ki rá lyi ud va -
rai ban fej lô dött ki, ne ve „bel sô szín há zat” je lent,
utal va a tény re, hogy csak zárt kö rûen a bel sô palo -
ta la kói te kint het ték meg. Tör té ne te hosszú idô re
nyúl hat vissza, ta lán az ôsi khmer tánc drá má kig.

A ki rály há re mé nek höl gyei ad ták elô, s nem lát -
hat ta más, csak a ki rály ma ga, ven dé gei és az udvar
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A thai Ra ma kien

thai Ki rá lyi Pa lo ta a vi lág örök ség ré sze. A pa -
lo tán be lül ta lál ha tó a Wat Phra Ka ew (A Sma -
ragd Budd ha Temp lo ma), a thai mû vé sze tek

kincs tá ra, és ott hont ad Thai föld leg na gyobb becs -
ben tar tott Budd há já nak, a Sma ragd Budd há nak.
Itt lát ha tóak a Ra ma kien tel jes tör té ne tét megörö -
kí tô, cso dá la tos fal fest mé nyek, ame lyek fo lya ma -
tos felújí tás sal ôr zik ere de ti szép sé gü ket.

I. Ra ma ki rály (1782–1809) há rom iro dal mi mû
új ra szö ve ge zé sét ren del te el. Ezek a Tri pi ta ka vagy
Budd his ta Ká non, egy tör vény könyv és a Ra ma -
kien, az in diai Ra ma y a na eposz thai ver zió ja. „Az
el sô cél ja a val lá si sza bá lyok új raélesz té se volt, a
má so di ké, hogy ér vényt sze rez zen a tör vény nek,
az utol sóé pe dig, hogy fenn tart sa a mo nar chia ha -
tal mát” – ír ja be ve ze tô jé ben a Ra ma kien hez kap -
cso ló dó The Khon cí mû kiad vány, s így foly tat ja:

„At tól kezd ve, hogy Bang kok lett az új fô vá ros,
a Ra ma kien a sziá mi kul tú ra in teg rált ré sze volt,
össze köt ve min den mû vé sze ti for mát a könyv tôl a
szín há zi elôadá sig és a klasszi kus tánc tól a fal fest -
mé nye kig”.13

A Ra ma kien (Ra ma tör té ne te), úgy is is mert mint
Ra ma kir ti (Ra ma di csô sé ge), az in diai ere de tû Ra ma -
y a na eposz he lyi vál to za ta. Ra ma her ceg (Thai föl -
dön Phra Ram) éle té rôl szól, aki Ay od hya ko ro na -
her ce ge és Vish nu is ten meg tes te sü lé se. Hit ve sét,
Si ta her ceg nôt (Nang Si da) el ra bol ja a dé mon ki rály
Ra va na (To sa kanth vagy To sa kan, To sa chat, Thot -
sa kan) és Lan ka- (Long ka-) szi get ki rály sá gá ba vi -
szi. A hosszú tör té net rész le te sen el be szé li Ra ma
her ceg, fél test vé re Laksh ma na (Phra Lak) és se gí -
tô jük, a fe hér ma jom, Ha nu man va la mint a bátor
ma jom had se reg erô fe szí té seit, me lyek vé gül si ker -
rel jár nak, és Si ta her ceg nô ki sza ba dul.

A Ra ma- tör té ne te ket, me lyek nek a Ra ma kien
csu pán az egyik ver zió ja a sok kö zül, ál ta lá ban a
hin duiz mus sal kap csol ják össze, de né ha Dzsa in,
budd his ta vagy akár isz lám ke re tek kö zött is ér tel -
me zik. Ra ma tör té ne te a mai Thai föld kö zép sô te -
rü le tein már az i. sz. I. év ez red vé gén -I I. év ez red
ele jén is mert volt, ami kor a te rü let khmer ura lom
alatt állt. A tör té net fon tos sá gát vi lá go san mu tat ja,
hogy egy részt Ay ut tha ya fô vá ro sát Ra ma vá ro sá ról,

az észak-ke let-in diai Ay od hy á ról ne vez ték el, más -
részt a ki rá lyo kat ké sôbb a fô hôs után I. és II. Ra -
má vá ne vez ték át. En nek el le né re a thai ver zió ere -
de te és for rá sai nem is mer tek.

Miet ti nen a Ra ma kien ben fel fe dez he tô ki fe je zet -
ten thai jel leg ze tes sé gek ként a kö vet ke zô ket em lí -
ti: „Phra Ram ter mé sze te sen Vish nu meg tes te sü lé -
se vagy ava tár ja, de ez zel egyide jû leg Shi va alá ren -
delt je is. A fô hang súly a tör té net há rom ré sze kö -
zül a kö zép sô re esik, mely Si ta el rab lá sá ról és a
Nagy Há bo rú ról szól. Ha nu man pél dául nem szû -
zi éle tet élô és tisz tán áhí ta tos, ha nem in kább Ca -
sa no va-sze rû nô bo lond. Vagyis a tör té net kü lön fé -
le mó do kon he lyi jel le get öl tött. Pél dá nak okáért a
budd his ta fo gal mi tar ta lom felis mer he tô, bár Phra
Ra mot nem te kin tik Budd há nak vagy va la mely ko -
ráb bi meg tes te sü lé sé nek. Az eposzt mégis budd -
his ta ki rá lyok kí ván sá gá nak ele get té ve szö ve gez -
ték meg; és II. Ra ma ki rály az ál ta la írt epi ló gus ban
a Ra ma kien és a budd his ta ta ní tá sok kö zöt ti kap -
cso la tot hang sú lyoz za”. (Miet ti nen)14

A Ra ma kien, mely I. Ra ma ki rály ren de le té re szü -
le tett, máig a leg hosszabb thai ver ses mû. 1815-ben
II. Ra ma ki rály (1809–1824) kí ván sá gá ra khon és
lak hon elôadá sok hoz meg fe le lô for mát ír tak a törté -
net hez; ké sôbb pe dig IV. Ra ma ki rály (1851–1868)
uta sí tá sá ra szá mos je le ne tet át dol goz tak. Fon tos as -
pek tu sai nak egyi ke a di nasz ti kus kul tusz ban be -
töl tött sze re pe, mely erô sen a de va ra ja – is ten-ki -
rály khmer ha gyo má nyok ból szár ma zó ôsi el kép -
ze lés ben gyö ke re zik. A ki rályt Phra Ram meg tes te -
sü lé sé nek tart ják, így a Ra ma kien az igaz sá gos
ural ko dó „Tíz Ki rá lyi Erény”-ének el be szé lé se is.
J. M. Ca det jó ok kal ír ta: „I. Ra ma olyan si ke re sen
vál toz tat ta át az eposzt…, hogy a thai em be rek
több sé ge sem mit sem tud an nak in diai ere de té rôl;
a Ra ma kien re ke vés bé mû vé sze ti al ko tás ként, in -
kább ki rá lyi há zuk tör té ne te ként te kin te nek”.15

A Ra ma kien fon tos sá gát jel zi, hogy I. Ra ma az
eposz tel jes tör té ne tét a Wat Phra Ka ew – a Ki rá lyi
Szen tély a Nagy Pa lo tá ban a ko rai Bang kok-pe rió -
dus ban – ke ren gô jé re fes tet te. A szen tély kö rül fog -
ja a Sma ragd Budd ha ko los tort, ami az ural ko dó
di nasz tia vé dô bás tyá ja volt. Te hát az ôsi, fel te he -
tô leg khmer szár ma zá sú, de ké sôbb budd his ta jel -
le get öl tô is ten-ki rály kul tuszt és a Ra ma kien tra -

13 H. H. Prin ce Dha ni ni vat Kro ma mun Bid hy a korn – Dha nit Yu pho: The Khon, The Fi ne Arts De part ment, 2006. 22.
14 Juk ka O. Miet ti nen: Asi an Tra di ti o nal The at re and Dan ce, on li ne book, pub li shed in 2010 by The at re Aca de my Hel sin ki,

http://www.juk ka o miet ti nen. com/
15 The Ra ma kien: The sto ne rub bings of the thai epic, J. M. Ca det, 1970. 43.
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bol dog sá got, mert má sik faj hoz tar to zik, és ez át -
hi dal ha tat lan prob lé ma.

A kö vet ke zô nyi tott kér dé sek szü let tek:
Thai szí né szek:
1. Miért szü le tik va la ki lány nak?
2. Miért hagy ja Szu ton Ma no rát ki szol gál ta tott

hely zet ben?
3. Miért megy vissza Ma no ra Szu ton nal az em be -

rek kö zé?
4. A sze re lem miért jár min dig szen ve dés sel?
5. Miért nem tel je se dik ki a sze rel mük az el sô éle -

tük ben?
6. A nô miért nem egyen ran gú a férfivel?

Ma gyar szí né szek:
1. Miért ad ja fel Ma no ra a szár nyait eb ben a kap -

cso lat ban?
2. Ho gyan ve szí tet te el Ma no ra az in tuí ció ját?
3. A bi za lom kö rei hol hú zód nak?
4. Két em ber megért he ti-e egy mást, ha nem egy vi -

lág ból szár maz nak?
5. Mit je lent a ma dár ság a nôk éle té ben?
6. Ho gyan ôriz het jük meg ma gun kat egy kap cso -

lat ban?

A gon dol ko dás sal pár hu za mo san gya kor la ti alap -
nak a kon takt, kortárs moz gás tech ni ka rend sze ré -
nek átadá sát vá lasz tot tuk. Ez a tech ni ka nem a moz -
du la tok esz té ti ká já ra irá nyul, ha nem el sô sor ban a
moz gás ban lé vô tes tek (em ber és em ber, em ber és
föld) érint ke zé sé re, kap cso la tá ra fó ku szál. Ezen a
pon ton a tech ni ka és a gon dol ko dás ta lál koz hat,
hi szen a kap cso lat a Ma no ra te ma ti ká ban is köz -
pon ti fo ga lom. A kez de ti ne héz sé get a kon takt tech -
ni ká ból adó dó, a thai moz gás kul tú rá tól tá vol ál ló
köz vet len, a thai cso port szá má ra sok szor in tim
érint ke zé sek átér té ke lé se je len tet te. Ér de kes mó -
don, míg a vi lág szer te köz ked velt thai masszázs
gyak ran szá munk ra is ha tá ro kat érint az in ti mi tás
te rü le tén, az érint ke zés köz vet le nebb for máit sem
a hét köz na pok ban, sem a szín ház ban nem ta pasz -
tal tuk. Így az el sô na pok ban azo kat a test be li ha -
tár hely ze te ket ke res tük, ame lyek hi dat je lent het -
nek a kon takt és a thai tá vol ság tar tás közt.

A kö vet ke zô fá zis ban olyan, a tör té net tel ana lóg
szi tuá ció kat ke res tünk, ame lyek moz gás ban is
könnyen le ké pez he tôek.

Egy pél da: Sán dor ed dig há rom szor vet te fe leségül
Beát, ám mind há rom szor vá lás lett a tör té net

vége. El telt nyolc év, mi kor Pu ket szi ge tén, nya -
ra lás köz ben vé let le nül ta lál koz nak. Kel le me sen
el töl te nek egy dél utánt, es te bo roz ga tás köz ben
Sán dor ne gyed szer re is meg ké ri Bea ke zét. Kér -
dés, Bea mit vá la szol.

Ezek re a szi tuá ciók ra imp ro vi zál tak a szí né szek,
majd az ér de kes hely ze tek bôl kiin dul va moz gás -
etû dö ket ké szí tet tek. A to váb biak ban ha i ku kat ír -
tunk, a ha gyo má nyos 5–7–5 szó tag szám for má ját
tart va. A ha i kuk té má ját nem kö töt tem meg, bár -
mi rôl ír hat tunk, ami be nyo más ként ért min ket, és
a Mo ra dok mai tag jait ott-tar tóz ko dá sunk alatt. Bár
a té ma nem volt meg köt ve, mégis szá mos hasz nál -
ha tó ha i ku szü le tett.

Összeg zés

A meg kö ze lí tés le het sé ges mód jai

thai szín já ték tí pu sok klasszi kus for má juk ban
komp lex egé szet al kot nak. Tük rö zik an nak a
kul tú rá nak a tör té nel mét és esz mé nyeit, amely -

ben kiala kul tak. Né hány ri tuá lis jegy vagy fizi kai
elôadá si tech ni ka ôsi, ani misz ti kus hi tet hor doz, és
az elôadá sok ma is mély, spi ri tuá lis és szim bo li kus
je len tés sel bír nak mind az elôadók, mind a né zôk
szá má ra. Mi vel ennyi re össze tett szer ke ze tek, szé -
les kö rû meg kö ze lí té sek alap jául szol gál hat nak. Ta -
nul má nyoz ha tók iro dal mi szem pont ból, hi szen
gyak ran a leg ma ga sabb ren dû epi kai vagy drá mai
iro dal mat je le ní tik meg. Miu tán ál ta lá ban egye di
ze nei stí lu sok kí sé rik az elôadást, a ze ne ta nul má -
nyok nak is for rás anya got szol gál tat nak. Komp lex
tán cuk vagy tánc sze rû moz gás tech ni ká juk tánc-
vagy tánc ant ro po ló giai ana lí zis alapja le het, míg az
ál ta luk ter jesz tett esz mék vizs gál ha tók filo zófiai
vagy val lá si szem pont ból.

A drá ma, a tánc és a ze ne át jár ha tó sá ga

zsiá ban a drá ma, a tánc és a ze ne el vá laszt ha -
tat la nok, míg az eu ró pai elôadó-mû vé szet ben
ezek sa ját út ju kon fej lôd tek. Így a nyu ga ti vi -

lág ban a szö veg ural ta pró zai szín ház ról, a ze ne ál -
tal do mi nált ope rá ról il let ve a tán con ala pu ló ba -
lett rôl be szé lünk.

Az ázsiai elôadó-mû vé szet leg több for má ja a
drá mát, tán cot és ze nét olyan egy ség be ve gyí ti,
mely ben ne héz ha tár vo na lat húz ni ezen egy sé gek
kö zött.
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tag jai. Nem volt le he tô ség férfi szí né szek csat la ko -
zá sá ra, hi szen a pa lo ta nôi ne gye dé ben ad ták elô.
A Bang kok pe rió dus ele jén a ki rá lyok még nagy há -
re met tar tot tak, mely be fô leg po li ti kai okok ból, va -
zal lu saik „küld ték” gyö nyö rû lá nyai kat, aki ket a
pa lo tá ban ok tat tak klasszi kus tánc ra.

A lak hon nai cse lek mé nyét há rom tör té net kör bôl
me rí tet te: a Ra ma kien bôl, a hin du Krish na is ten törté -
ne té hez kap cso ló dó Un raut mû bôl, bár a leg népsze -
rûbb for rás az ere de ti leg já vai, de Thai föl dön ko rán
adop tált Inao volt. Az Inao a ke let- já vai Pan ji herceg
ter je del mes tör té net kö ré nek thai vál to za ta. Pan ji
her ceg vagy Inao el sza ka dá sát me sé li el gyö nyö rû
menny asszo nyá tól, és azt a sok ka lan dot, me lyet
egy más ke re sé se köz ben átél nek. A szí nész nôk
gyen géd han gon mond ták el szö ve gü ket, az er teljes
vo ká lis ré sze ket pe dig nôi kó rus ad ta elô tra di cioná -
lis, ütô hang sze rek ál tal do mi nált ze ne kar kí sé re tében.

A lak hon nai a thai tánc csil lo gó kosz tüm jeit
hasz nál ja, és a klasszi kus tánc tel jes tár há zát, me -
lyet a szí nész nôk nek ala po san is mer niük kel lett.
A tánc stí lus nagy já ból megegye zik férfiak és nôk
ese té ben, így nincs tech ni kai aka dá lya, hogy nôk
férfisze re pe ket játssza nak vagy for dít va. Ami kor
nôk ala kít ják a férfisze re pe ket, a tánc masz ku lin
jel le ge eny he, így a ki zá ró lag nôi sze rep lô gár da ke -
cses stí lust köl csö nöz a lak hon na i- nak.

A ko rai Bang kok pe rió dus volt a lak hon nai
arany ko ra, de II I. Ra ma be til tot ta – más ud va ri szín -
há zi for mák kal együtt – a 19. szá zad el sô fe lé ben.
A khon ál ar cos drá ma új ra ma gá ra ta lált rö vid be -
til tá sa után, de a lak hon nai szá má ra ne héz volt a
túlélés, és a 19. szá zad vé gén a rea liz mus elô re tö -
ré sé vel el vesz tet te nép sze rû sé gét. Je len leg a Bang -
ko ki Drá ma mû vé sze ti Aka dé mia és a Thai föl di
Nem ze ti Szín ház ápol ja a ha gyo mányt, de a tel jes
lak hon nai elôadá sok rit kák.

A lak hon vál to za tai

nyu ga ti szín ház és mo zi a lak hon fej lô dé sét rea -
lisz ti ku sabb irány ba te rel te, így lét re jött a lak -
hon phud vagy el be szélt lak hon. Lé te zett egy

ope ra jel le gû, tel jes mér ték ben éne kelt lak hon for -
ma is. V. Ra ma (1868–1910) ural ko dá sa ide jén a
klasszi kus tánc új jáéledt, jól le het ez zel egyide jû leg
erô tel jes ide gen ha tá sok is ér ték. Ez ve ze tett a lak -
hon phan tang kiala ku lá sá hoz, ahol az alap ve tôen
thai tánc drá ma olyan ide gen jel le gek kel ke ve re dett,
mint az „et ni kai” kosz tü mök vagy a kí nai harc mû -
vé szet ele mei.

Mun ka mód szer

to váb biak ban meg pró bá lom a kö zös mun ka
né hány fá zi sát a tel jes ség igé nye nél kül pre zen -
tál ni, in kább leíró, mint elem zô szán dék kal.

A kö zös mun kát a szer zôi szín ház me tó du sá val
kezd tük, a tör té net kiin du lá si pont ként szol gált szá -
munk ra. Az alap tör té net rôl le fej tet tünk min den
egyéb vo nat ko zást, ami kul tu rá li san hoz zá ta padt
az idôk fo lya mán. Csak a té má ra fó ku szál tunk.
A hat thai és hat ma gyar szí nész nek az volt a felada -
ta, hogy olyan kér dé se ket ke res se nek, me lyek re a
tör té net nem ad vá laszt, va la mint olyan mo men tu -
mo kat ra gad ja nak ki a tör té net bôl, me lyek va la mi -
lyen sze mé lyes reak ciót vál ta nak ki.

Sze mé lyes vo nat ko zá sok:
Kai: Ha be le sze retsz va la ki be, a sze re lem min dig
szen ve dés sel jár, so ha nem bol dog ság gal. Ré gen én
is sze ret tem egy lányt, de ô eluta sí tott. Azt mondta,
so ha nem fog sze ret ni. Sok fé le kép pen pró bál tam
meg sze rez ni a szí vét, de nem si ke rült. Per sze nem
tu dom, az, hogy a szí vét akar tam, sze re lem volt-e.

Tiu: A thai kul tú rá ban a nôk nek so kat kell szen -
ved niük a sze re lem ben. A leg több ször még min dig
a férfiak van nak tá vol a csa lád tól, el men nek a dol -
goz ni vagy ka to ná nak, eset leg há bo rú ba, és a nô
min dig ott hon ma rad. Gon dos ko dik a gye rek rôl,
vár ja a fér jét, és eköz ben van ide je gon dol koz ni. Ez
a leg ne he zebb, mert azon gon dol ko zik, va ló já ban
miért ment el a fér je, tény leg el kel lett-e men nie,
nem ké ne-e már ré gen itt hon len nie. Né ha úgy érzem,
hogy ez a tör té net ró lam és a fe le sé gem rôl szól.

Pop: Ne kem az a fon tos eb ben a tör té net ben, hogy
a két sze rel mes hosszú éle te ken ke resz tül csak egy -
mást ke re si, egy mást sze re ti. Ha hi szel az igaz sze -
re lem ben, ak kor bár mi lyen prob lé mát meg tudsz
ol da ni, olyan nagy erôd lesz. A mai vi lág ban kép -
te le nek va gyunk meg ta lál ni a sze rel met. Mos tan ra
el vesz tet tük ezt a tu dá sun kat.

Nun: Ed dig csak té vé bôl is mer tem ezt a tör té ne tet.
Nem ér tem, hogy ha Ma no ra akar ja ezt a sze rel met,
miért kés lel te ti mégis? Ma no rá nak min dig ne he -
zebb felada ta van, mert ne ki kell ki ta lál ni, mi le -
gyen a kö vet ke zô lé pés, Szu ton min dig kész felada -
to kat kap, amit csak meg kell ol da nia. Vi szont
megol da ni könnyebb, mint ki ta lál ni. Sze rin tem Ma -
no ra eb ben a há zas ság ban nem tud ja meg ta lál ni a
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Az „élô szín ház” és a báb szín ház kö zöt ti 
köl csön ha tás

hai föl dön a báb szín há zat és an nak egyik válto -
za tát, az árny szín há zat gyak ran ér té kes, „klasz -
szi kus” ha gyo mány ként te kin tik, míg a nyu -

gati vi lág a báb szín há zat – ke vés ki vé tel lel – fô ként
gyer me kek nek szánt elôadás ként aposzt ro fál ja.

A báb szín ház és az „élô szín ház” köl csön ha tá sa
az ázsiai szín há zi ha gyo má nyok egyik jel leg ze tes -
sé ge. Thai föl dön szá mos pél dát ta lál ha tunk ar ra,
hogy a báb szín ház mi lyen ha tást gya ko rolt az „élô
szín ház” struk tú rá já ra, elôadá si tech ni ká já ra, kon -
ven ciói ra és vi szont.

Kap cso lat a val lás sal

nyu ga ti ha gyo mány ban a tánc és a szín ház jó -
val ko ráb ban el kü lö nült a val lás tól, szem ben a
thai kul tú rá val, ahol még min dig szer ves kap -

cso lat ban áll a val lás sal és más hit vi lág be li rend sze -
rek kel. A szín ház, tánc és val lás ilyen mély össze -
ve gyü lé se miatt ne héz éles ha tár vo na lat húz ni a
tánc, a ce re mó niák és a ri tuá lék kö zött.

Az ôsi for mák megôr zé se

u ró pá ban na gyon ke vés va ló ban élô, ôsi elôadói
ha gyo mány lé te zik, ha van egyál ta lán. A nyugati
szín há zi ha gyo má nyok fô képp a lé te zô drá ma -

szö ve ge ken ala pul nak, ame lyek kö zül né hány több
mint két ezer éves, ám hogy eze ket a szö ve ge ket mi -
kép pen ad ták elô, ar ról csak sej té seink le het nek.

Thai föl dön olyan szín há zi ha gyo má nyok bô sé -
ges tár há za lel he tô fel, ame lyek több száz, né ha
több ezer éves tör té ne lem mel bír nak, mely ben az
ôsi elôadói ha gyo má nyok a kü lön le ges elôadói
tech ni kák kal ere de ti for má juk ban meg ôr zôd nek.
Ezen ha gyo má nyok leg több je nem csak az iro dal -
mi örök sé get, ha nem az elôadá si tech ni kát, jel me -
ze ket, masz ko kat, smin ke lé si mód sze re ket is
megôr zik, ame lyek szá za do kon át meg tar tot ták ere -
de ti mi nô sé gük nagy ré szét.

Az ázsiai szín há zi ha gyo má nyok ere de te 
Miet ti nen sze rint

hai föl dön csakúgy, mint a vi lág szá mos más te -
rü le tén a szín ház és tánc ere de te vissza ve zet -
he tô sok ko rai, arc hai kus elôadás tí pus ra. Ezek

a kö vet ke zô ket tar tal maz zák:

1. ko rai val lá si ri tuá lék,
2. ôsi, ál la to kat után zó moz gá sok vagy úgy ne ve -

zett ál la ti moz gá sok,
3. har ci mû vé sze tek,
4. a tör té net me sé lés mû vé sze te.
5. A kü lön bö zô kor sza kok komp lex vi sel ke dé si

sza bály za tát, ame lyek kö zül a leg bo nyo lul tabb
az ud va ri eti kett. Mindezek szin tén nyo mo kat
hagy tak a szín ház- és tánc mû vé sze tek ben.

1. Ri tuá lék

hai föl dön a val lás, va la mint a szín ház és tánc
kö zöt ti kö tô dés még ma is igen erô tel jes. Ez
rész ben a val lá sos lét szem lé let tel ma gya ráz ha -

tó. Az egyis ten hí vô val lá sok ban, me lyek a Kö zel-
Ke le ten a ju da iz mus ból, ke resz tény ség bôl és isz -
lám ból ered nek, az em be ri test egy faj ta bû nös do -
log ként ér tel me zô dött, így a tes ti mû vé sze ti for má -
kat szám ûz ték a val lá si ri tuá lék ból.

A leg több ázsiai val lás ban, így pél dául a hin duiz -
mus ban és a budd hiz mus ban a bû nös test és a tisz -
ta szel le mi ség ilyen éles el vá lasz tá sa nem lé te zett.
Az em be ri test meg tar tot ta sa ját szent sé gét, ér té kes
mé dium ként fo gad ták el, amely ér de mes a szel le -
mek és is te nek di csé re té re. Az elôadá sok szá mos
for má ja, mint pl. a temp lo mi tán cok va ló já ban
imád sá gok nak, ál do za tok nak vol tak te kint he tôek,
spi ri tuá lis me di tá ció nak.

A ce re mo niá lis ele mek még min dig bô sé ge sen
föl lel he tôk sok ázsiai szín há zi ha gyo mány ban, egy -
sze rûen azért, mert a leg több jük ere den dôen még
ôsibb ri tuá lék ból szár ma zik, és az ak tuá lis szín há -
zi és tánc elôadá sok sok eset ben ma guk is ri tuá lék -
nak te kint he tôk.

Transz ál la po tú ri tuá lék és a sá má niz mus

tran sze le mek kel kap cso ló dó ri tuá lék a ri tuá lis
elôadá sok igen ôsi for má ját rep re zen tál ják.
A ke resz tény és mo ha me dán kul tú ra sok formá -

já ban e val lá sos ki fe je zés mód ko rai elô for du lá sait
til tot ta és rom bol ta. Nem ez a hely zet sok ázsiai
kul tú ra ese té ben, ame lyek ben a ké sôb bi val lá sok,
mint a budd hiz mus és hin duiz mus nem hagy ták el
a hie del mi rend sze rek ko ráb bi ré te geit, ha nem inkább
beol vasz tot ták sa ját ideo ló giá juk ba és gya kor la tukba.

A transz az el me egy faj ta hip no ti kus vagy fé lig
ön tu dat lan ál la po tát je len ti, amely sok fé le mó don
és kü lön bö zô tech ni kák kal ér he tô el. Mindeb be be -
le tar to zik a szug gesz tív, rit mi kus ze ne, az ör vény -
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lô moz gás, a lég zés kont roll ja és a tu dat mó do sí tó
sze rek (pl. hal lu ci no gén ká bí tó sze rek) hasz ná la ta.

A tu dat ezen „más” ál la po tá ban a ri tuá lé elôadói
és né ha a kö zön ség né hány tag ja is ké pes a szel le -
mi vi lág gal érint kez ni. A transz ri tu á lék erô sen
össze köt he tôek a ko rai hie del mi rend sze rek kel, me -
lye ket jó sze rint sá má niz mus nak hí vunk. Ez a fo -
ga lom aze lôtt az úgy ne ve zett „észa ki sá má nisz ti kus
öv vel” volt össze köt he tô, mely Észak- Skan di ná viá -
ból ter jedt ke let re, Szi bé riá ba, Man dzsú riá ba és
Koreá ba. A sá má niz mus e for má já ban a sá mán
„pap nak” szá mos sze re pe van. Úgy mû kö dik, mint
gyó gyí tó, vagy orá ku lum, vagy köz ve tí tô az ôsök /
szel le mek és a részt ve vô kö zös ség kö zött. A sá má -
niz mus ezen észa ki for má ja jó részt el tûnt, Ko reá -
ban azon ban a ha gyo mány még min dig él.

A ri tuá lis elôadá sok szí né szei

ri tuá lé-e lôadá sok „szí né szei nek” sze re pe el tér
a nyu ga ti szín ház szí né szeié tôl. A nyu ga ti szín -
ház ban meg szo kott, hogy az elôadó hasz nál ja

sa ját sze mé lyi sé gét, em lé keit, ki fe je zés mód jait és
sa já tos jel leg ze tes sé geit a szerep meg for má lá sá hoz.
Az arc hai kus ri tuá lé-e lôadá sok nál azon ban ép pen
el len ke zô leg, az elôadó igyek szik „ki tö röl ni” sze -
mé lyi sé gét, pél dául me di tá ció és böjt se gít sé gé vel.
Nem el játssza az is ten, szel lem vagy mi to ló giai alak
sze re pét, ha nem ma gá ba fo gad ja ôket, és meg tes -
te sü lé sük ként szol gál.

A meg szen telt lény meg tes te sít he tô ál lan dó
kosz tüm mel, maszk kal vagy össze tett smink kel is.
Ezek kel az esz kö zök kel az elôadó sze mé lyi sé gét ki -
zár ják, és a kü lön bö zô elôadók ge ne rá ció ról ge ne -
rá ció ra ugyanúgy tud ják meg tes te sí te ni a szent
lényt. Sok thai szín há zi és tánc tra dí ció arc hai kus
ri tuá lék ban gyö ke re zik, ezért le het, hogy sok
„klasszi kus” ha gyo mány szí né szi kon cep ció ja az ôsi
ri tuá lék elôadóié hoz ha son ló. Rög zí tett sze rep ka -
te gó riák, kosz tü mök, masz kok és smin kek év szá -
za do kon át fenn tart ják a szín pa di ka rak te re ket, és
csak év ti ze de ken át tar tó ta nu lás után ké pe sek a
szí nész-tán co sok va la mi „újat” ad ni sze re pük meg -
for má lá sá hoz.

2. Ál la ti moz du la tok

z ál la ti moz gá sok után zá sá nak tra dí ció ja az is -
mert em be ri lé te zés kez de téig nyú lik vissza,
ami kor az em be rek va dá szó-gyûj tö ge tô élet -

mó dot foly tat tak, és tel jes meg él he té sük a ter mé -

sze ti vi lág tól és az ôket kö rül ve vô ál la tok tól füg -
gött. Szá mos oka le het an nak, hogy az em ber ál la -
ti moz gá so kat kez dett utá noz ni. Le het sé ges, hogy
ezek az ál la ti moz gá sok az em be ri tánc gyö ke rei.
Az ál la ti moz gá sok ma is a kü lön bö zô harc mû vé -
sze ti tech ni kák gya kor lat so rai nak in teg ráns ré szei.
Ter mé sze te sen az adott föld raj zi te rü let élô vi lá gá -
tól függ, hogy mely ál la to kat utá noz nak. Az észa -
ki sá má nász ti kus szfé rá ban a med ve, sas, szarvas
és ôz tar toz tak az imi tált ál la tok kö zé. Thai föl dön
az után zott moz du la tok gyak ran maj mok, kí gyók,
ele fán tok, pá vák és más va lós vagy mi to ló giai ma -
da rak moz gá sán ala pul tak.

3. Harc mû vé sze tek

leg több ázsiai szín há zi tra dí ció sti li zált tánc sze -
rû moz du la to kat al kal maz. Ezen össze tett moz -
gás tech ni kák kö zül sok év szá za do kon vagy

akár egy év ez re den át fej lô dött. Szá mos kü lön bö -
zô ele met tar tal maz nak, úgy mint szim bo li kus kéz -
moz du la tok, rög zí tett ülô vagy ál ló hely ze tek, szo -
bor sze rû pó zok és meg ha tá ro zott meg je le ní té si mó -
dok, pél dául har co kéi.

Sok moz du lat, kü lö nö sen a küz del mek hez kap -
cso ló dók, vissza ve zet he tôk ôsi harc mû vé sze tek re
vagy fegy ver imá dás ra. A leg több ázsiai kul tú rá nak
meg van a ma ga, nyu ga ton is is mert, kifino mult
harc mû vé sze ti rend sze re: a kí nai ta i ji (t’ai chi), az
in diai ka la ri pa y at tu és thang ta, a thai boksz, a si lat
a ma láj vi lág ban, a japán ju do és ken do stb. Ezen
harc mû vé sze tek több sé ge hosszú tör té ne lem mel
ren del ke zik. Pél dá nak okáért a kí nai tra dí ció vissza -
ve zet he tô az idô szá mí tá sunk elôt ti idô kig.

A harc mû vé sze tek tôl a tán cig és szín há zig

hogy a leg több ázsiai harc mû vé sze ti tech ni ka,
úgy a thai is ren del ke zik ri tuá lis je gyek kel, és
fel le he tô ek ben nük a kiala ku lá suk sze rin ti ré -

gió tánc tra dí ció já val azo nos moz du la tok és pó zok,
pél dául a nyi tott láb tar tás. A harc mû vé sze ti tech -
ni kák nagy mér ték ben be fo lyá sol ták a tánc- és szín -
há zi ha gyo mányt. Elô ször ri tuá lék ként hasz nál ták
ôket, mint pél dául a ba li néz há bo rú-tánc, a ba ris,
me lyet ere de ti leg harc ba vo nu lás elôtt jár tak el, ha -
son ló „tán cot” mu tat nak be a thai boksz mû ve lôi
is. Má sod szor a klasszi kus tra dí ciók adop tál ták
ôket, mert az elôadók (pél dául a ki rá lyi udvar tag -
jai vagy a test ôr ség) ren del kez tek ró luk alap is me -
re tek kel. Ké sôbb, ami kor a nagy ud va ri szín há zi
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for mák kiala kul tak, me lyek ben nagy csa ta je le ne -
tek is vol tak, a harc mû vé sze tek olyan már kiala -
kult moz gás rend szert kí nál tak, me lyet már is mer -
tek mind az elôadók, mind a kö zön ség.

4. A tör té net me sé lés mû vé sze te

a a thai szín ház szö ve ges és nar ra tív as pek tu -
sai ra irá nyít juk figyel mün ket, ak kor nyil ván -
va ló, hogy az ere det ar ra az egy sze rû cse le ke -

det re ve zet he tô vissza, amely szó ban köz ve tít tör -
té ne tet a hall ga tó ság szá má ra. / mor lam / Sok ké -
sôb bi szín há zi ha gyo mány, úgy mint az árny já ték,
báb já ték és sok tánc szín há zi for ma a tör té net me -
sé lé si tra dí ciók ból ala kult ki.

A fo lya mat nagy já ból így ír ha tó le: (i) a kiin du -
ló pont a tör té net me sé lés ak tu sa, azaz a szó be li iro -
dal mi ha gyo mány átadá sa. (ii) Fo ko za to san a tör -
té net me sé lôk kü lön bö zô vi zuá lis esz kö zö ket kezd -
tek al kal maz ni a nar rá ció il luszt rá lá sá ra (táb la ké -
pe ket, fest mény te ker cse ket, árnyfigu rá kat, bá bo kat
és né hány eset ben ba bá kat is). (iii) A tör té net me -
sé lést gesz ti ku lá ció val, test moz du la tok kal, mi mi -
ká val, tánc cal, ze né vel stb. gya ra pí tot ták. A folya -
mat so rán a tör té net me sé lés egy re teát rá li sabb
termé sze tû vé vált, és a nar ra tív és elôadói ha gyo -
má nyok köl csö nös egy más ra ha tá sá nak ered mé -
nye ként ala kult ki sok klasszi kus szín há zi for ma.
A khon ál ar cos szín ház hát te ré nek ese té ben ilyes -
mi tör tén he tett: a nar rá to rok tö rôd nek a tör té net -
tel és pár be szé dek kel, míg a szí nész-tán co sok a nar -
rá ci ó nak meg fe le lôen gesz ti ku lál nak. A japán bun -

ra ku báb já ték úgy ala kult ki, hogy a 17. szá zad ban
báb mes te rek kezd tek együtt mû köd ni az úgy ne ve -
zett jo ru ri tör té net me sé lôk kel, akik to vább ra is ural -
ják az egész mû fajt ki fe je zô el be szé lé sük kel.

5. Az eti kett

klasszi kus for ma ál ta lá ban olyan tra dí ció ra
utal, amely a ki rá lyi ud var ban ala kult ki, és a
20. szá zad ele jén ke rült a mû vé sze ti is ko lák és

az egye te mek ta na nya gá ba. Eze ket a tra dí ció kat ma
„klasszi kus nak” ne ve zik sa ját or szá gaik ban. Eze -
ken felül sok „ki sebb” tra dí ció is lé te zik, ame lyek
ugyanolyan kifino mul tak és össze tet tek le het nek,
mint a klasszi kus be so ro lá súak.

A thai kul tú rá nak fon tos je gye az is ten-ki rály
kon cep ció. Ez a kul tusz rend kí vül bo nyo lult ud -
va ri eti ket tet te rem tett, mely a tánc ban és tánc szín -
ház ban is tük rö zô dik. Mi vel az elôadás gyak ran is -
te nek rôl szólt, akik nek az ép pen ural ko dó ki rály a
le szár ma zott ja, ter mé sze tes volt, hogy a mû vé szi
elôadás a fizi kai kör nye ze tet és a vi sel ke dé si sza bá -
lyo kat te kint ve az ak tuá lis ud va ri pél dát kö vet te.
Így sok ud va ri tánc szín há zi for ma ma is év szá za -
dok kal ezelôt ti ud va ri vi sel ke dé si gya kor la tot és
eti ket tet tük röz. Sok kon ven ció, pél dául az ál lás,
ülés, tér de lés, meg haj lás, gesz ti ku lá ció, tisz tel gés
stb. mód ja – me lye ket egy sze rûen sti li zált szín há -
zi szo kás nak tart hat nánk – va ló já ban tény le ges tör -
té nel mi ko rok vi sel ke dé si kód jai ra és szo ká sai ra ve -
zet he tô vissza.
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