
Gadányi Jenöné

EMLÉKEIM DIENES VALÉRIÁRÖL

1926-ban Gadányi Jenő festőművész- akkor még nem volt a férjem - azt mondta nekem,
nézzem meg, mit csinál Dienes Valéria. Azt hallotta, valamilyen új mozdulatkultúrával
foglalkozik, mely eltér az eddigi irányzatoktól.

Erre magam is kívánesi lettem. Megkerestem Dienes Valériát, aki a Nagyenyed és
Alkotás utca sarkán egy bérelt teremben bizonyos napokon tanfolyamot tartott.

Némi habozás után benyitottam a terembe. Dienes Valéria talpig feketében a zongorá
nál ült. Ugy emlékszem az első találkozásra, mintha tegnap történt volna. Bemutatkoz
tam és engedélyt kértem, hogy végignézhessem az órát. Szívesen fogadott és azt mondta,
ha érdekel, maradjak ott.

De mennyire érdekelt! Ilyet még nem láttam: a növendékek nem tornásztak, nem
táncoltak, hanem mozdulatokat végeztek a "profilsík"-ban Dienes Valéria instrukciói
alapján, melyeket ő zongorajátékával kísért. Némelykor felállt a zongora mellől és szép,
sudár alakjával bemutatott egy új mozdulatot az előre-hátra síkban. Egész lénye nagy
hatással volt rám, holott akkor még semmit sem tudtam róla, addigi tudományos
munkásságáról, jóformán csak annyit, hogy az orkesztikai rendszer az ő nevéhez fűző

dik, ám magáról a rendszer mibenlétéről fogalmam sem volt.
Rabul ejtett, amit ott láttam és hallottam. Amikor véget ért az óra, felvételemet kértem

a tanfolyamra és fejest ugrottam az orkesztikába.
Később, átmenetileg a Városmajor utcában, egy műteremnek készült hodályban

folytak az órák, majd Valéria a Krisztina körúton jutott egy nagy lakáshoz, melynek egy
részét teremmé alakíttatta, ez lett az Orkesztikai Iskola helyisége, ahol az első "teoretikus
osztály" indult. A rendszertan továbbfejlesztése mellett filozófiáról, pedagógiáról és
pszichológiáról is tartott előadásokat.Egyszeruen, mindenki számára érthetően beszélt,
de minden szavának súlya volt. Nemcsak a dolgok lényegét mondta el, hanem rátért az
összefüggésekre is, miáltal elősegítette a jobb megértést, a bonyolult fogalmak közötti
eligazodást.

Ekkor tudtuk meg, hogy a Bergson metafizikájából származó mozdulatcentrikus
pszichológia és a Duncan testvérek nyújtotta mozdulatélmények mozdu/attudomány
megalapítására bírták őt, melyet az ógörög szóval "orkesztikának" nevezett el. Rendsze
rét Párizsból hazajövet évtizedeken át fejlesztette elméletileg és gyakorlatilag az emberi
mozdulat négy kritériuma - tér, idő, erő, jelentés - szerint plasztika, ritmika, dinamika
és szimbolika kidolgozásával. Célja minden emberi mozdulatlehetőség feltárása és a
.gyakorlatban való tudatos felhasználása.

Elvezettel hallgattuk előadásait és vettünk részt a gyakorlati órákon. Némelykor
"nyilvános órát" is tartott, hogy megismertesse az érdeklődőkkel orkesztikai rendszerét.
Ezekre Gadányi Jenő is eljött, és a látottak egy szép kép megfestésére inspirálták.
Sajnos, a festmény elkallódott, csupán a róla készített reprodukció maradt meg, ezt
Dienes Valériának adtam jóval később, amikor az orkesztikával kapcsolatos írásait
rendeztük.

Három hónappal második: gyermekem születése előtt fejeztem be az Orkesztikai Iskola
teoretikus tagozatát, a tanárképzőt, és mondtam végleg búcsút a mozdulatművészetben

való gyakorlati részvételemnek.
A következő években ritkán találkoztam Dienes Valériával, majd a háború szakított

el bennünket egymástól. Sok viszontagság után újból találkoztunk. Semmit sem válto
zott azon évek alatt, amíg a ~ilágégés következtében nem láthattam őt, megtartotta
egyenes testtartását, szép megjelenését, erőteljes volt és egészséges.

Elmondta, hogy közben Angliában járt matematikus fiánál és volt férjénél Dienes
Pálnál is, akitől már régen elvált, mert egyik leány tanítványával élt együtt az emigráció
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idején. Amikor Dienes Valéria ezt megtudta, harag nélkül hazatért két fiával, és egyedül
nevelte fel őket elég nehéz körülmények között. Nagyon szerethette Pált; még az utolsó
naplójába is azt írta, vele szemben "szeretetadósnak" érzi magát, A tanítvány pedig, aki
annyira megtetszett Pálnak, hogy miatta elhagyta feleségét, néhány év múlva másvalaki
veI Amerikába távozott, és Pál öregségére magára maradt.

Dienes Valéria hívott, vegyek részt az úgynevezett "lelki órákon", melyeket minden
hónap 21-én tartott és hazatérése után újból megszervezett. Felváltva hol az egyik, hol
a másik ismerősnéljöttünkössze és hallgattuk evangéliumi elmélkedéseit. Akkor, sajnos,
még nem volt magnónk, így nem lehet felidézni az általa mondottakat, melyek bennünk
élénk visszhangra találtak.

Dienes Valéria később már csak elméletileg foglalkozott az orkesztíkával, mivel a II.
világháború alatt, 1944-ben megszűnt az iskolája. Az íróasztalnál fejlesztette rendszerét,
amelyről tanulmányokban számolt be, ezek részben meg isjelentek 1965 és 1974 közőtt

a Tánctudományi Tanulmányok, valamint a Táncművészeti Ertesítő címü kiadványokban.
Emellett Henri Bergson filozófiai munkáit is fordította, majd elsőként Teilhard de
Chardin teológiai-filozófiai tanulmányait. Sokáig maga gépelte fordításait. Amikor
1960-ban magamra maradtam, azt mondta nekem, szívesen venné, ha munkájában a
segítségére lennék.

Sokat voltunk együtt, s én még jobban csodáltam emberi magatartását és figyelemmel
kísérhettem tudományos munkásságát. Elvezettel végeztem titkárnői teendőimet.

Ahányszor megköszönte segítségemet, elszégyelltem magam abban a tudatban, mennyi
vel többet kapok tőle, mint amennyit adhatok szerény képességeimmel. Még most is
hallom a hangját, ahogyan mondta nekem: "Sisikém, .add ide..." vagy "keresd meg..."
Bizony nehéz volt megtalálni azt, amit kért tőlem a különféle irathalmazok között, ennek
ellenére sohasem türelmetlenkedett. Azt is mondta nekem: "Füstölj csak, füstőlj!"; mivel
tudta, miatta nem akarok rágyújtani.

Egyre szorosabb lett közöttünk a lelki kapcsolat. Néhány gyönyörű levelet is őrzők

tőle. Az elsőt 1960. március 8-án írta nekem, amikor Jenő elment, a gyászmise reggelén
vigasztalásul. 1965-ben járt utoljára Franciaországban. Útközben kocsijuk defektet
kapott, s míg a fia annak rendbehozatalával volt elfoglalva, Carcasonne-ból - ahol
megszálltak - küldött levelében beszámolt nekem útiélményeiről.Mint írta, Lourdes-ban
rám is gondolt. Dömösön is kaptam tőle levelet, ahol nyaranta néhány hetet töltöttem.
Mindig kimerítőenválaszolt híradásaimra, és arról értesített, mi az, ami éppen foglalkoz
tatja. Dömösre írt utolsó levelét (1970. július 26.) így fejezte be: "J ó lesz, ha már
hazajössz, mert baj lesz! Mosolyogva mondom. Szeretet. . . szeretet. . . szeretet. A te
öregedő Valériád", végül: "Tedd fel az írásjeleket!!!" Tudniillik azokat legtöbbször
elhagyta, mert gyors írását akadályozták. Oly sűrűn követték egymást gondolatai, hogy
alig győzte azokat rögzíteni.

Az elméletileg tovább érlelődő orkesztikai rendszere negyedik fejezetével.ji szimboli
kával, az általa "evologiká"-nak elnevezett evolúciós szemlélettel eljutott a szemiológia
(jeltudomány) alapkérdéséig, mely az emberi eszméletek "közlekedésére", vagyis a gon
dolatok egymástól való átvételére vonatkozik.

Egyik reggel felhívott, készülődjek, mert Tihanyba megyünk. Nemtudtam elképzelni,
mi célból. Azzal fogadott, hogy délután a Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson elő

adást kell tartania Jel és Mozdulat címmel. Ezt a fia közölte vele aznap reggel.
Összeszedtem tehát jó néhány erre vonatkozó írását, a táskámba tettem, gondolván,

hátha szükség lesz majd rájuk. Dél felé kocsiba ültünk, és elindultunk. Útközben min
denféléről szó esett, csak a szemiotikáról nem. Helyette én izgultam, rajta a nyugtalanság
nyomát sem láttam. .

Ekkor már a kilencvenötödik évében járt, kissé görnyedten, botra támaszkodva.
Mikor az előadóterembe értünk, felsegítettem a dobogóra, és mint a titkárnője, mellette
foglaltam helyet, a másik oldalán pedíg Vitányi Iván ült. Körülnéztem és észrevettem,
hogy a hallgatóság egy érdektelen előadásra számít; ezt az unott arckifejezésekrőllehetett
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leolvasni. Erre mégjobban kezdtem izgulni. Táskámból előszedtem a magammal hozott
írásokat és ki akartam rakni az asztalra. ,

"Mit akarsz ezekkel? Csak zavarnának engem" - mondta Valéria, mire visszatettem
őket a táskámba.

Vitányi Iván bevezető szavai után Valéria megkezdte előadását. Nyugodtan, folyama
tosan, a részletekig átgondoltan fejezte ki magát úgy, hogya hallgatóság percről percre
feszültebben figyelt szavaira. Előadása lenyűgözte őket, s mikor befejezte, tapsviharban
törtek ki.

Miután végre elcsendesedtek, Valéria megkérdezte, volna-e valakinek kérdeznivalója?
Egy fiatalember jelentkezett, aki leghátul ült.

"Jöjjön ide hozzám" - intett Valéria -, mert nem hallom olyan messziről a kérdését.
Itt majd együtt megbeszéljük a dolgot, kedves barátom."

Gondolkodás nélkül válaszolt a feltett kérdésekre, és megmagyarázott mindent, amire
a fiatalember kívánesi volt. A hallgatóság ámult és bámult, majd odatódultak öreg
barátnőmhöz, hogy gratuláljanak. Többen engedélyt kértek tőle, hogy otthonában
meglátogathassák. Az előadóteremtől a hosszú folyosón át, egészen a kapuig sorfalat
álltak, így fejezték ki tiszteletüket és csodálatukat. Ez 1974-ben .tőrtént, 95-ik életévében.
Boldog voltam, hogy szem- és fültanúja lehettem az eseménynek; Valéria azonban nem
tulajdonított különösebb jelentőséget neki: mivel megkérték, tartson a Nemzetközi Sze
miotikái Kongresszuson előadást a Jel és Mozdulat összefüggéséről, ő ezt készségesen
megtette.

A következő évben, 1975-ben került sor a Vitányi Ivánnal való tv-interjúra, ami nagy
visszhangot keltett. Aki eddig nem tudta, kicsoda Dienes Valéria, ebből megtudhatta.
Országszerte beszéltek róla. Az interjú szövege megjelent a Valóság 1975/8. számában
és a Látóhatárban.

Egyre többen látogatták meg Dienes Valériát ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Bár
szívesen fogadott mindenkit, ettől kezdve nyugta nem volt, saját dolgaival foglalkozni
nem tudott, ezért kiírtá k az ajtóra, hogy csak előzetes bejelentés alapján fogad.

Ekkor jelent meg egyik nagyon régi ismerőse, akivel annak idején Párizsban is találko
zott, s aki idős kora ellenére azért jött Pestre, hogy újból láthassa Valériát. Ő annyira
megörült váratlan látogatójának, hogy nem lépkedett óvatosan, megbotlott a szőnyeg

ben és elvágódott. Combcsonttöréssel a mentők nyomban a kórházba szállították.
Magas korára való tekintettel mindnyájan, akik szerettük - és sokan szerették őt -,

aggódtunk érte, gondolván, ezt nem fogja kibírni. Valéria azonban erős akaratával
néhány hét múlva lábra állt, és elhagyhatta a kórházat. A .járókával", amit számára
készítettek, otthon egyik szobáb óI a másikba tudott menni, így gyakorolta a járást,
tornásztatta sérült lábát.

A baleset miatti kényszerű szünet után folytatta munkásságát. Ekkor főképpenvallá
sos tárgyú verseket írt,amikor pedig nála voltam, gépbe diktálta a francia nyelvű

"szinkron" Biblia fordítását olyan folyékonyan, mintha az magyar nyelven íródott volna
és ő csak felolvasná nekem. Sajnos, ez a munka nemsokára félbemaradt és többé nem
folytatódott. ,

Abban az időben, 1976vége felé, egyik levelében a következőket írta Irisznek (Kováts
Ilonának): "Téged - akinek elméje és szíve tele van Teilhard-ral - szeretnélek az
zal végleg megbízni, hogya Versek és énekszövegek című fejezet anyagát szedd össze 
ha van kedved rá -, és azok Bárdos-hangzatokkal valahol megjelenjenek könyvben ...
Gondolkozz ezen! Szeretném, ha eljönnél egyszer erről beszélgetni."

Valéria fizikailag gyengült, a fotelben ülve némelykor elszundikált, de ébrenlétében
szellemi képességei nem változtak. Ha láttam, hogy fáradt és pihenni kíván, az íromá
nyok rendezésével foglalkoztam, szétválasztottam az orkesztikai anyagot a vallásos
tárgyúaktól. Utóbbit Irisz kezelte, míg én, aki magam is orkesztikás voltam, élvezettel
szedtem össze mindent, ami arra vonatkozott. Egy jegyzéket készítettem, melynek alap
ján bármit könnyen lehetett megtalálni. Nem is maradt el Valéria elismerése, amit néhány
sorban tudtul adott nekem. Ma is őrzöm azt a kis papírt a tőle kapott emlékeim között.
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Valéria kemény kötésű füzetekbe jegyezte fel, ami őt éppen foglalkoztatta. Az utolsó
naplóját 1977decemberében kezdte írni. Akkor már nagyon rosszul látott, ezért a benne
foglaltakat csak részben lehet elolvasni. Ez a napló csak jóval később jutott a kezembe.
Akkor fogalmam sem volt arról, mit jegyzett fel benne. Most, hogy átnéztem, néhány
megkapó részletet idézek belőle.

1977. december 27. Nem nyűgodna meg a filozófiai lelkem (tehát az egész lelkem)
anélkül, hogy ne érintsem ezt a gondolatot, amelybe szerelmes vagyok. Ilyen szerelem teszi
magát a Bergson-gondolatot vallásforrássá. Kérdezem magamtól: miért van ennek . . .
olyan melegsége, olyan életereje? Mert bele tud nőni és továbbfejlődni minden gondolatban,
és gondolaton belül maradva élő valósággá alakítja azt. Mert ez a gondolat az elmében
tovább beszél, átjár mindent, átkel minden akadályon, átjárva és megnemesítve azt. Aki
egyszer Bergsoné lett, mindig Bergsoné marad. . .

Most századik évemfelé járok 1977 decemberében.
Nappal váltogatottfotelben ülök, egy kis tolható járókával felcserélhetem a két fotelt . . .

Lépéseket tudok tennifüggőleges lábváltással, a két karom segítségével. . . (Nagy nyomor
ez a hajnali nemlátás. Nem győzöm a fény t a szememnek. . .)

1977. december 28. Az életemfolytatódásának nehézségeit meg kellene beszélni Tarná
czy Máriával (- az orvosnovel, aki őt a kórházban kezelte -) és Gellért atyával. . . Még
tudnék szellemileg dolgozni. ez az írás mutatja, hogyan sikerül kifejezni magamat. Tudnék
például fordítani: a M. et M. szövegét /Matiére et Memoire, Bergsontól). Egész nap
tudnék írni...

Mivel Belon Gellért, Valéria barátja és lelkiatyja súlyos műtéten esett keresztül,
huzamosabb ideig nem látogathatta meg. Kölcsönösen aggódtak egymásért. Belon
Gellért írt egy-egy levelet Valériának, de az ő válaszait - rossz látása miatt - alig lehetett
elolvasni, ezért legépeltem azokat. Későbbmár csak én értesítettem az Apát urat Valéria
hogylétéről. 1978. február 24-én a következőket írtam:

"Kedden, 21-én heten voltunk Valériánál. Ö egy olyan gyönyörű előadást tartott az
orkesztikáról, amely mindnyájunkat bámulatba ejtett. Csodálatos volt. Szerencsére fel
vették magnóra, tehát megmarad. - Úgy látszik, e szellemi megerőltetés reakciójaként
gyengűlt le oly hirtelen. Tegnap olyelesettnek láttam..mint eddig még soha; csak feküdt,
nem lehetett vele beszélni, nem érdekelte őt semmi. - Eppen az előbb beszéltem telefonon
Hannával, a fiatal tanárnővel, aki most mellette van, s azt az értesítést kaptam, hogy ma
is a tegnapihoz hasonló állapotban van. Pedig múlt héten a TV-től is kijöttek hozzá és
rögzítettek egy beszélgetést, szintén az orkesztikáról, melyet a fiával folytatott..."

Ekkor folyamatos munkáról már szó sem lehetett. Valéria magába roskadtan ült
órákon át a fotelben, érdeklődése is lanyhult az iránt, ami körülötte történt. Naplója a
kis asztalán volt tollal együtt. Némelykor utánanyúlt, s elgondolkodva írni kezdett. Mint
utóbb kiderült, nem csak az orkesztíkáról, filozófiáról és hasonlókról jegyezte fel gondo
latait, hanem arról is, amiről nem kívánt senkivel sem beszélni.

Amikor közölték velem, hogy másnap elviszik a Központi Állami Kórházba a Kútvöl
gyi útra, mivel egy hely éppen megüresedett, nagyon össze kellett magam szedni, hogy
ne vegyeészre rajtam megrendülésemet. Az jutott eszembe, talán utoljára vagyunk együtt
az ő szobájában. Azzal búcsúztam tőle, hogy meg fogom látogatni a kórházban. Ezt meg
is tettem. Onnan hamarosan egy másik kórház utókezelő osztályára került, ahonnan
többé nem tért vissza. Ott halt meg 1978. június 8-án.
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