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Milan Mađarev

NAGY jÓZSEF 
MOZGÁSSZÍNHÁ-
ZÁNAK GENEZISE

– részlet

Nagy József mozgásszínháza a gyerek-
játékok, a pantomim alkalmazása és a 

kortárs tánc hatására alakult ki. De a sport, 
az iparosmesterségek, a harcművészetek és a 
cirkusz mozgáselemei is szerepet játszottak 
Vszevolod Mejerhold, Jacques Copeau (Éti-
enne Decroux tanítómestere) és Étienne Dec-
roux (Nagy József pantomimtanára) kuta-
tásaiban, és így összefüggenek Nagy József 
mozgásszínházával. Az autopoétikája olyan 
kifejezési eszközöket használ, amelyek vala-
hol a tánc és a színház között helyezkednek 
el. Mi a mozgás szerepe Nagy József színhá-
zában?

„A kinézis az a kifejezés, amellyel [Platón 
és elődei − M. M.] a test mozdulatait jelölték, 
és a Webster szótár érthetetlen megjegyzé-
séből megtudhatjuk, a kinézissel összefügg 
ennek valószínűsíthető pszichikai kísérete, 
amelyet metakinézisnek nevezünk; ez a tézis 
abból az elméletből nőtt ki, amely szerint a 
pszichikai és a fizikai csak ugyanannak a re-
alitásnak két különböző oldala.”1

A metakinézisre alapozva Németország-

1  Martin, John: „Značilnosti modernega plesa” (A modern tánc jelleg-
zetességei). In Emil Hrvatin szerk.: Teorija sodobnega plesa (A kor-
társ tánc elmélete). Maska, Ljubljana, 2001. 88. o.

ban Mary Wigman, Kurt Jooss és Lábán Ru-
dolf, Ausztriában pedig Gertrud Bodenwie-
ser létrehozta az expresszionista-kifejező 
táncot (Ausdruckstanz). Ezek a táncosok és a 
követőik a mozgással fejezték ki a tapaszta-
lataikat és az érzelmeiket. Az Ausdruckstanz 
az expresszionizmusnak nevezett művészeti 
irányzat részét képezte, amely az első világ-
háború után elsősorban a festészetben és az 
irodalomban jelent meg.

A német expresszionista tánc, Pina Bausch 
táncszínháza, a japán butoh tánc és a poszt-
modern tánc nagymértékben befolyásolta 
Nagy József viszonyát a mozgásban lévő 
testhez. A test a tánc tárgyává vált, s már 
nem pusztán egy metafora kifejezőeszköze. 
A xx. század hetvenes éveiben a posztmo-
dern táncba megérkeznek a nem nyugati 
hatások, a zen buddhizmus és a John Cage−
Merce Cunningham-szerzőpáros filozófiája. 
A táncedzések bevált menetébe a koreográ-
fusok ekkor elkezdték beemelni a tajcsicsuan 
és az aikidó elemeit. Használatba vették a 
véletlen-faktort, és tanulatlan táncosokkal 
kezdtek dolgozni, illetve olyanokkal, akik 
mellőzték a saját technikát, mivel „a test ter-
mészetes mozgásformáit” keresték. A test 
mozgását nem kívülről diktálták, a külső és 
a belső világ interakciója nyomán alakult.

A xx. század hetvenes éveiben meghonoso-
dott a Tanztheater, azaz táncszínház kifejezés, 
ami meghatározta az akkor fiatal koreográ-
fusok munkáját. Pina Bausch előadásaiban, 
aki Kurt Jooss tanítványa volt, az emberi 
test kihangosítása (a ki- és a belégzés zaja, 
a szívdobbanás) empatikusabbá teszi a né-
zőt, hiszen a szemlélőből a tér megtapasz-
talójává válik. A kékszakállú című előadásá-
ban – Hans-Thies Lehmann szavai szerint 
– Pina Bausch „táncszínházának szenzációs 
beiktatását láthattuk, amelyben a mozgás, 
az expresszió tere és intenzitása, amely im-
már az expresszionista tánc hagyományos 
része, fontosabb voltak a drámai fejlődésnél, 
a narrációnál és a szépségnél − mindez Wup-
perthalban 1976-ban botrányhoz vezetett.  
Az ismétlések [a rezignáció, a félelem és a 
magárahagyatottság gesztusainak ismétlése  
− M. M.] elemei váltották ki a legnagyobb 

ember milyen fúvóka–nád-kombinációkat 
használ, az is annak a vetülete, ki ő. Velem 
tavaly történt meg, hogy fúvókát váltottam 
a tenoron – furcsa módon egy új, fiatal do-
bossal készülődtünk az esti koncertre; a fú-
vókát ugyan több éve kaptam egy addigra 
már halott fiatal barátomtól, de akkor került 
elő, s minden bevezetés nélkül azon fújtam 
aznap este –, s ez nevetségesnek tűnhet, de 
ez számomra egyfajta forradalom, mert ké-
pes voltam rá, és most ezen dolgozom. Nem 
úgy, hogy megtanuljam azokat az agyon-
gyakorolt technikákat ezzel is elfújni, hanem 
ennek a váltásnak a miértjét keresem, illetve 
hogy mit sugall, s továbbmenni a felfede-
zéssel. Az első tehát a hang, a hangforrások 
kiválasztása, az anyag minősége, az ezekhez 
való viszony. Vannak más dolgok is, ame-
lyek foglalkoztatnak, fortyog egy új kvintett 
lehetősége fiatalokkal, több lemezt fejeztem 
be az elmúlt hónapokban, de főleg azt pró-
bálom fenntartani, nyitva hagyni, hogy ne 
csússzon be a gyengeség, ne hagyjon alább 
az igény, hogy amit csinálok, az őszinte tö-

rekvés maradhasson. Úgy érzem, ezt többek 
között úgy tudom megtenni, hogy továbbra 
sem engedem meg magamnak, hogy egy stí-
lusba zárkózzam be. Nem gondolom, hogy 
azáltal lehet csak megoldani, illetve meg-
közelíteni egy problémát, egy jelenséget, ha 
formát, sémát találok rá, hanem folyton tö-
rekedni kell arra, hogy ne zárkózzak be, ne 
higyjem el, hogy bárhova el lehet érkezni, 
és inkább azokat az utakat szándékozom 
keresni, amelyeknek köszönhetően az em-
ber nem kerül ellentmondásba magával a lét 
folyamatos változásával. S mindez szorosan 
összefügg mindazzal, hogy hogyan sikerült 
idegenné válnom, vagy hogy egy időben 
nagyon rosszul és nagyon jól is érezhetem 
magam, bárhol, avagy máshol kellene lenni, 
miközben ott a legjobb, ahol vagy… Ez egy 
rálátás. Megpróbálom azt megfogni, azt ját-
szani, ami nekem hiányzik, ahol hiányt ér-
zek. Hogy ez mennyire sikerül, más kérdés, 
de ha efelé tendálok, az már mozgatórugó. 
Ezzel mindig van mit tenni, ezen mindig  
érdemes dolgozni.
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és egészen mást tesz az a rendező, aki arra 
törekszik, hogy szép színpadi benyomáso-
kat keltsen. Sok kortárs koreográfus is éppen 
erre törekszik. Nagy Józsefet nem nevezném 
koreográfusnak.”7

Nagy József akkor kezdte tanulni a bu-
toh táncot, amikor Étienne Decroux-hoz járt 
pantomimórákra. Az a kapcsolat érdekelte, 
amelyet a butoh tánc a tudatos és a tudattalan 
között teremt. A butoh a létrejötte pillanatá-
tól kezdve a tánc forrását és értelmét keres-
te, ennek firtatása pedig azonos azokkal a 
kérdésekkel, amelyeket Nagy József tesz föl 
magának arról, mi a színház és hogyan lehet 
azt kifejezni.

A butoh az „ankoku butoh” kifejezésből 
származik, amelyet Tacumi Hidzsikata, a 
butoh egyik megteremtője használt először. 
Maga a kifejezés annyit jelent: a sötétség 
tánca. A butoh japán jele két elemből áll:  
bu − tánc és toh − lépés. A butoh vagy butoh 
tánc kifejezés később honosodott meg. Maga 
a tánc a hagyományos japán színház, az exp-
resszionista (kifejező) tánc és a mimika ele-
meiből áll. Azok a japán táncosok, akik a 
múlt század húszas éveiben Németország-
ban tanultak Mary Wigmannál, hazatérve 
megnyitották saját balettiskoláikat. Ilyen is-
kolába járt Kazuo Ohno és Hidzsikata is. Az 
utóbbi később saját iskolát indított, ahol a 
képzés során ragaszkodott a tanulók indivi-
dualitásához, és ez máig a butoh tánc egyik 
jellegzetessége maradt.

Az első butoh előadás egy rövid, zene nél-
küli darab volt, Kindzsiki („Tiltott színek”) 
címmel (1959), amely tartalmával botrányt 
okozott. Egy fiatal fiú, Josito Ohno egy tyúk-
kal szeretkezett, lába közé szorítva-fojtogat-
va. A sötétségből egy másik ember követte 
− Tacumi Hidzsikata.

Ma is vannak olyan táncosok és koreográ-
fusok, akik nem ismerik el táncnak a butoht. 
Jerzy Grotowski azt mondta róla, hogy „egy 
igen régi művészeti forma utáni kutatás, 
amelyben a rituálé és a művészeti alkotás 

7  Milan Mađarev: „Razgovarali smo sa (intervju sa Rafaelom Bjan-
kom i drugim koreografima / voditeljima radionica na Prvom Beog-
radskom festivalu igre)” (Beszélgettünk – interjú Rafael Biancóval 
és más koreográfusokkal / workshopok vezetőivel az Első Belgrádi 
Táncfesztiválon). Orchestra, Beograd, 2004/28−30. 18. o.

nagyon hasonlítanak egymásra. Amelyben  
a költészet dal volt, a dal varázslat, a mozgás 
pedig tánc.”8

A butoh művelői szerint „mindazt, amit tes-
tünk látható részei eltakarnak, a hátunk áru-
ló módjára fölfedi”.9

Nagy József színházában a szavak egyre 
gyakrabban találják meg a helyüket. A kor-
mányzó halálában egy énekes dalokat ad elő. 
A rejtőzés kora című duettben Nagy József 
ó görögül mond el néhány sort egy görög 
tra gédiából, majd néhány verssort Henri Mi-
chaux-tól, míg Cécile Thiéblemont egy fran-
cia dalt mond-énekel. Bicskei István az Éjfél 
után című előadásban (magyarul) mondja el 
Koncz István utolsó versét, a Háromszor kér-
temet, és egy monológot az Édenben. Ugyan-
csak ebben az előadásban Szorcsik Kriszta és 
Mezei Kinga imát mondanak el.

A verbális színház elemeinek használata 
Nagy József mozgásszínháza természetes fej-
lődésének részét képezi. A szavak akkor je-
lentek meg, amikor a színészek készen álltak  
arra, hogy másként is megnyilatkozzanak, ne 
csupán mozdulatokkal. Mint ahogy a klasz-
szikus színházban a szövegnek akkor kéne  
elhangoznia, amikor a színész készen áll a ki-
mondására, nem a hosszú begyakorlás árán. 
A munka e fázisában Nagy elindult a totális 
színház irányába, és a klasszikus színház is 
kamatoztathatna valamit az ő mozgásszín-
házi kutatásaiból.

A gyerekjátéktól a mozgásszínházig

A gyerekjátékok tanulmányozása kimerít-
hetetlen forrás mindazok számára, akik sa-
ját pedagógiai és pszichológiai módszereiket 
szeretnék fejleszteni. Sztanyiszlavszkijt a 
gyerekek szerepjátékai inspirálták módszere 
kidolgozásában, Mejerhold azokra alapozta 
biomechanikai gyakorlatait, Copeau új szí-
nészi módszereket dolgozott ki a „Régi Ga-
lambdúc Színházban” (a Theâtre du Vieux- 

8  Zbigniew Osiński: „Grotowski Blazes the Trails: From Objective  
Drama to Ritual Arts”. In: The Drama Review, 1991/35. (tavasz). 95–
112. o.

9  A Tanja Zgonc ljubljanai butoh táncosnővel és koreográfussal folyta-
tott beszélgetésből; lejegyezte: M. M., a BITEF színház butoh works-
hopján, Belgrádban, 2000. március 18-án.

ellenérzést.”2 Pina Bausch, akárcsak Bertolt 
Brecht, a gesztikust használta föl a test önki-
fejezésére, amely kiharcolta magának, hogy 
a saját történetét adja elő. Előadásaiban a 
gesztikusság nem támogatja a drámai vagy 
irodalmi szövegeket, de nem is helyezkedik 
szembe velük.

A gesztikusság fogalma Cicero és Quin-
tilianus retorikájában jelenik meg, a német 
nyelvben pedig a xviii. századtól ismert. 
Megjelenik Gotthold Ephraim Lessingnél is, 
az „individualizáló gestusok”3 kifejezésben.

„A továbbiakban a gesztusról beszélünk. 
Ezen mi a legkülönbözőbb fajtájú, egész 
gesztusok komplexumát értjük, kijelenté-
sekkel egyetemben, mely komplexum vala-
mely, az emberek között elkülöníthető folya-
matoknak szolgál alapjául, s a folyamatban 
részt vevők közös magatartására vonatkozik. 
(Egy ember elítélése más emberek által, ta-
nácskozás, harc és így tovább.) Vagy gesz-
tusoknak és kijelentéseknek olyan komple-
xuma, amely egyes embereknél jelentkezve, 
bizonyos folyamatokat vált ki (pl. habozás, 
beismerés), vagy csak egyetlen ember maga-
tartása (mint az elégedettség és a várakozás).  
A gesztus megmutatja az emberek egymáshoz  
való viszonyát. Például egy munkateljesítés 
nem gesztus, ha nincs társadalmi vonatko-
zása, mint amilyen a kizsákmányolás vagy a 
kooperáció.”4 – Bertolt Brecht korai korsza-
kában (1927) kezdte el használni ezt a kife-
jezést, mikor kezdetét vette együttműködé-
se Kurt Weill zeneszerzővel. Weill 1929-ben 
írt egy szöveget A zene gesztikus értelméről 
címmel, miközben Brecht tovább folytatta a 
gesztikusság elméleti és gyakorlati tovább-
gondolását a saját munkájában.

„Az ösztönös és véletlenszerű test ilyen 
puritán elvetése a szociális struktúra szemi-
otikája és a társadalmi törvényszerűségeket 
fölfedő gesztikusság számlájára ahhoz veze-
tett, hogy a pszichoanalízis hatása alatt álló 

2  Hans-Thies Lehmann: Postdramsko kazalište („A posztdramatikus 
színház”). Kiril Miladinov ford. cdu-tkh – Centar za teoriju i praksu iz-
vođačkih umetnosti, Zagreb–Beograd, 2004. 246. o. [A könyv magyar 
kiadásában (Balassi, Bp., 2009.) ez a részlet nem szerepel − Kricsfa-
lusi Beatrix szíves közlése. A fordító megjegyzése.]

3  Patrice Pavis: Színházi szótár. L’Harmattan, Budapest, 2006. 164. o.
4  Bertolt Brecht: Színházi tanulmányok. Magvető, Budapest, 1969. 

498. o. Imre Katalin ford.

elméleti szakemberek, Lyotard, Deleuze és 
Vigarello megkérdőjelezték azt a szemioti-
kai modellt, amelyen a gesztikusság elmélete 
alapul. Az ő fölfogásuk szerint a szemiotika, 
akárcsak a marxizmus, azon a próbálkozáson 
alapul, hogy a világot jelekkel magyarázzák 
meg, amivel a színpadot és a testet egy vég-
ső, meghatározott szignifikánssá redukálják, 
ahelyett hogy kitárnák vérkeringésüket az 
ösztönök és az energia előtt.”5

A posztmodern táncból Nagy József a kon-
takt-improvizáció tapasztalatait használja, 
amelyet Párizsban tanult Mark Tompkinstól 
(Steve Paxton amerikai táncos-koreográfus 
tanítványától). A kontakt-improvizáció egy 
aikidón alapuló amerikai tánc, amelyet 1972-
ben Steve Paxton fejlesztett ki kollégáival és 
tanítványaival.

„Azok az emberek, akik kontakt-improvi-
zációval foglalkoznak, kölcsönös interakció-
ban hozzák létre a táncot, amelynek során az 
improvizáció a fizikai súly- és emelőerőn ala-
pul. A táncosok ennek során elmélyülnek a 
mozgás és (elsősorban az érintés által) a part-
ner tapasztalatainak érzékelésébe; s míg az 
emelő mozgásban van, a táncosoknak meg  
kell őrizniük a szabad energiaáramlást, és 
felhagyni a kontrollal a kölcsönös bizalom és 
interakció jegyében.”6

Bizonyos táncos és balett-táncos körökben 
ma is létezik egy félig-meddig titkos, néha 
nyilvánosba forduló vita arról, mennyire  
tánc az, amivel Nagy József foglalkozik.  
A nem eléggé informáltak saját képet alkot-
nak autopoétikájáról is, mint például Rafa-
el Bianco olasz táncos-koreográfus: „Nem 
ismerem elég jól Nagy Józsefet. Egyetlen 
előadását láttam egy fesztiválon, amelyen 
tavaly júliusban vettünk részt. Volt néhány 
nagyon szép ötlete, de szerintem a munkája 
inkább a cirkuszhoz, az akrobatikához kötő-
dik… Mindenki úgy tekint a kortárs táncra, 
mint kortárs cirkuszra, én azonban nem így 
vagyok ezzel. Koreográfusként arra haszná-
lom a testet, hogy kommunikáljak valakivel, 

5  Patrice Pavis: „Brehtov gestus” (Brecht gesztikussága). Scena, Novi 
Sad, 1998/1−2. 9. o. Sergej Lukač ford.

6  Cynthia J. Novack: „O gibanju kot kulturi” (A mozgásról mint kul-
túráról). In: Teorija sodobnega plesa (A kortárs tánc elmélete). 161–
162. o.



34 35

és egészen mást tesz az a rendező, aki arra 
törekszik, hogy szép színpadi benyomáso-
kat keltsen. Sok kortárs koreográfus is éppen 
erre törekszik. Nagy Józsefet nem nevezném 
koreográfusnak.”7

Nagy József akkor kezdte tanulni a bu-
toh táncot, amikor Étienne Decroux-hoz járt 
pantomimórákra. Az a kapcsolat érdekelte, 
amelyet a butoh tánc a tudatos és a tudattalan 
között teremt. A butoh a létrejötte pillanatá-
tól kezdve a tánc forrását és értelmét keres-
te, ennek firtatása pedig azonos azokkal a 
kérdésekkel, amelyeket Nagy József tesz föl 
magának arról, mi a színház és hogyan lehet 
azt kifejezni.

A butoh az „ankoku butoh” kifejezésből 
származik, amelyet Tacumi Hidzsikata, a 
butoh egyik megteremtője használt először. 
Maga a kifejezés annyit jelent: a sötétség 
tánca. A butoh japán jele két elemből áll:  
bu − tánc és toh − lépés. A butoh vagy butoh 
tánc kifejezés később honosodott meg. Maga 
a tánc a hagyományos japán színház, az exp-
resszionista (kifejező) tánc és a mimika ele-
meiből áll. Azok a japán táncosok, akik a 
múlt század húszas éveiben Németország-
ban tanultak Mary Wigmannál, hazatérve 
megnyitották saját balettiskoláikat. Ilyen is-
kolába járt Kazuo Ohno és Hidzsikata is. Az 
utóbbi később saját iskolát indított, ahol a 
képzés során ragaszkodott a tanulók indivi-
dualitásához, és ez máig a butoh tánc egyik 
jellegzetessége maradt.

Az első butoh előadás egy rövid, zene nél-
küli darab volt, Kindzsiki („Tiltott színek”) 
címmel (1959), amely tartalmával botrányt 
okozott. Egy fiatal fiú, Josito Ohno egy tyúk-
kal szeretkezett, lába közé szorítva-fojtogat-
va. A sötétségből egy másik ember követte 
− Tacumi Hidzsikata.

Ma is vannak olyan táncosok és koreográ-
fusok, akik nem ismerik el táncnak a butoht. 
Jerzy Grotowski azt mondta róla, hogy „egy 
igen régi művészeti forma utáni kutatás, 
amelyben a rituálé és a művészeti alkotás 

7  Milan Mađarev: „Razgovarali smo sa (intervju sa Rafaelom Bjan-
kom i drugim koreografima / voditeljima radionica na Prvom Beog-
radskom festivalu igre)” (Beszélgettünk – interjú Rafael Biancóval 
és más koreográfusokkal / workshopok vezetőivel az Első Belgrádi 
Táncfesztiválon). Orchestra, Beograd, 2004/28−30. 18. o.

nagyon hasonlítanak egymásra. Amelyben  
a költészet dal volt, a dal varázslat, a mozgás 
pedig tánc.”8

A butoh művelői szerint „mindazt, amit tes-
tünk látható részei eltakarnak, a hátunk áru-
ló módjára fölfedi”.9

Nagy József színházában a szavak egyre 
gyakrabban találják meg a helyüket. A kor-
mányzó halálában egy énekes dalokat ad elő. 
A rejtőzés kora című duettben Nagy József 
ó görögül mond el néhány sort egy görög 
tra gédiából, majd néhány verssort Henri Mi-
chaux-tól, míg Cécile Thiéblemont egy fran-
cia dalt mond-énekel. Bicskei István az Éjfél 
után című előadásban (magyarul) mondja el 
Koncz István utolsó versét, a Háromszor kér-
temet, és egy monológot az Édenben. Ugyan-
csak ebben az előadásban Szorcsik Kriszta és 
Mezei Kinga imát mondanak el.

A verbális színház elemeinek használata 
Nagy József mozgásszínháza természetes fej-
lődésének részét képezi. A szavak akkor je-
lentek meg, amikor a színészek készen álltak  
arra, hogy másként is megnyilatkozzanak, ne 
csupán mozdulatokkal. Mint ahogy a klasz-
szikus színházban a szövegnek akkor kéne  
elhangoznia, amikor a színész készen áll a ki-
mondására, nem a hosszú begyakorlás árán. 
A munka e fázisában Nagy elindult a totális 
színház irányába, és a klasszikus színház is 
kamatoztathatna valamit az ő mozgásszín-
házi kutatásaiból.

A gyerekjátéktól a mozgásszínházig

A gyerekjátékok tanulmányozása kimerít-
hetetlen forrás mindazok számára, akik sa-
ját pedagógiai és pszichológiai módszereiket 
szeretnék fejleszteni. Sztanyiszlavszkijt a 
gyerekek szerepjátékai inspirálták módszere 
kidolgozásában, Mejerhold azokra alapozta 
biomechanikai gyakorlatait, Copeau új szí-
nészi módszereket dolgozott ki a „Régi Ga-
lambdúc Színházban” (a Theâtre du Vieux- 

8  Zbigniew Osiński: „Grotowski Blazes the Trails: From Objective  
Drama to Ritual Arts”. In: The Drama Review, 1991/35. (tavasz). 95–
112. o.

9  A Tanja Zgonc ljubljanai butoh táncosnővel és koreográfussal folyta-
tott beszélgetésből; lejegyezte: M. M., a BITEF színház butoh works-
hopján, Belgrádban, 2000. március 18-án.

ellenérzést.”2 Pina Bausch, akárcsak Bertolt 
Brecht, a gesztikust használta föl a test önki-
fejezésére, amely kiharcolta magának, hogy 
a saját történetét adja elő. Előadásaiban a 
gesztikusság nem támogatja a drámai vagy 
irodalmi szövegeket, de nem is helyezkedik 
szembe velük.

A gesztikusság fogalma Cicero és Quin-
tilianus retorikájában jelenik meg, a német 
nyelvben pedig a xviii. századtól ismert. 
Megjelenik Gotthold Ephraim Lessingnél is, 
az „individualizáló gestusok”3 kifejezésben.

„A továbbiakban a gesztusról beszélünk. 
Ezen mi a legkülönbözőbb fajtájú, egész 
gesztusok komplexumát értjük, kijelenté-
sekkel egyetemben, mely komplexum vala-
mely, az emberek között elkülöníthető folya-
matoknak szolgál alapjául, s a folyamatban 
részt vevők közös magatartására vonatkozik. 
(Egy ember elítélése más emberek által, ta-
nácskozás, harc és így tovább.) Vagy gesz-
tusoknak és kijelentéseknek olyan komple-
xuma, amely egyes embereknél jelentkezve, 
bizonyos folyamatokat vált ki (pl. habozás, 
beismerés), vagy csak egyetlen ember maga-
tartása (mint az elégedettség és a várakozás).  
A gesztus megmutatja az emberek egymáshoz  
való viszonyát. Például egy munkateljesítés 
nem gesztus, ha nincs társadalmi vonatko-
zása, mint amilyen a kizsákmányolás vagy a 
kooperáció.”4 – Bertolt Brecht korai korsza-
kában (1927) kezdte el használni ezt a kife-
jezést, mikor kezdetét vette együttműködé-
se Kurt Weill zeneszerzővel. Weill 1929-ben 
írt egy szöveget A zene gesztikus értelméről 
címmel, miközben Brecht tovább folytatta a 
gesztikusság elméleti és gyakorlati tovább-
gondolását a saját munkájában.

„Az ösztönös és véletlenszerű test ilyen 
puritán elvetése a szociális struktúra szemi-
otikája és a társadalmi törvényszerűségeket 
fölfedő gesztikusság számlájára ahhoz veze-
tett, hogy a pszichoanalízis hatása alatt álló 

2  Hans-Thies Lehmann: Postdramsko kazalište („A posztdramatikus 
színház”). Kiril Miladinov ford. cdu-tkh – Centar za teoriju i praksu iz-
vođačkih umetnosti, Zagreb–Beograd, 2004. 246. o. [A könyv magyar 
kiadásában (Balassi, Bp., 2009.) ez a részlet nem szerepel − Kricsfa-
lusi Beatrix szíves közlése. A fordító megjegyzése.]

3  Patrice Pavis: Színházi szótár. L’Harmattan, Budapest, 2006. 164. o.
4  Bertolt Brecht: Színházi tanulmányok. Magvető, Budapest, 1969. 

498. o. Imre Katalin ford.

elméleti szakemberek, Lyotard, Deleuze és 
Vigarello megkérdőjelezték azt a szemioti-
kai modellt, amelyen a gesztikusság elmélete 
alapul. Az ő fölfogásuk szerint a szemiotika, 
akárcsak a marxizmus, azon a próbálkozáson 
alapul, hogy a világot jelekkel magyarázzák 
meg, amivel a színpadot és a testet egy vég-
ső, meghatározott szignifikánssá redukálják, 
ahelyett hogy kitárnák vérkeringésüket az 
ösztönök és az energia előtt.”5

A posztmodern táncból Nagy József a kon-
takt-improvizáció tapasztalatait használja, 
amelyet Párizsban tanult Mark Tompkinstól 
(Steve Paxton amerikai táncos-koreográfus 
tanítványától). A kontakt-improvizáció egy 
aikidón alapuló amerikai tánc, amelyet 1972-
ben Steve Paxton fejlesztett ki kollégáival és 
tanítványaival.

„Azok az emberek, akik kontakt-improvi-
zációval foglalkoznak, kölcsönös interakció-
ban hozzák létre a táncot, amelynek során az 
improvizáció a fizikai súly- és emelőerőn ala-
pul. A táncosok ennek során elmélyülnek a 
mozgás és (elsősorban az érintés által) a part-
ner tapasztalatainak érzékelésébe; s míg az 
emelő mozgásban van, a táncosoknak meg  
kell őrizniük a szabad energiaáramlást, és 
felhagyni a kontrollal a kölcsönös bizalom és 
interakció jegyében.”6

Bizonyos táncos és balett-táncos körökben 
ma is létezik egy félig-meddig titkos, néha 
nyilvánosba forduló vita arról, mennyire  
tánc az, amivel Nagy József foglalkozik.  
A nem eléggé informáltak saját képet alkot-
nak autopoétikájáról is, mint például Rafa-
el Bianco olasz táncos-koreográfus: „Nem 
ismerem elég jól Nagy Józsefet. Egyetlen 
előadását láttam egy fesztiválon, amelyen 
tavaly júliusban vettünk részt. Volt néhány 
nagyon szép ötlete, de szerintem a munkája 
inkább a cirkuszhoz, az akrobatikához kötő-
dik… Mindenki úgy tekint a kortárs táncra, 
mint kortárs cirkuszra, én azonban nem így 
vagyok ezzel. Koreográfusként arra haszná-
lom a testet, hogy kommunikáljak valakivel, 

5  Patrice Pavis: „Brehtov gestus” (Brecht gesztikussága). Scena, Novi 
Sad, 1998/1−2. 9. o. Sergej Lukač ford.

6  Cynthia J. Novack: „O gibanju kot kulturi” (A mozgásról mint kul-
túráról). In: Teorija sodobnega plesa (A kortárs tánc elmélete). 161–
162. o.
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tanítvány között. Így távozott, és fölkereste 
Étienne Decroux-t, Marceau tanárát, akinél 
közel hat hónapot töltött 1981 és 1982 folya-
mán.

Decroux a mozgás művészetét testi mi-
mikának (corporeal mime) nevezte. Pan to  -
mim    je különböző elméleti és gya kor lati 
mo     del lek ből me rített ihletet: a Régi Ga lamb-
dúc-   iskolá ból, a xix. századi francia szob rá-
szok munkáiból (Eugène-Louis Lequesne, 
Au   gus tin-Alexandre Dumont, Jean-Bap  tis te  
Car peaux), valamint közvetetten Fran çois Del  -
sarte hang- és mozgáspedagógus és Paul Bel-
lugue munkáiból, ez utóbbi a párizsi Szép-
művészeti Akadémia anatómiatanára volt.

Lequesne, Dumont és Carpeaux arra inspi-
rálták Decroux-t, hogy a mozgás egyensúly-
nélküliségének határterületeit kezdje kutat-
ni. A művészet Decroux szerint határterület, 
amelyben átfedésbe kerül a természetes és a 
természetellenes, a lehetséges és a lehetetlen, 
a valóság és a költészet. Decroux tudatosan 
kockáztatta a mozgás egyensúlyát annak 
érdekében, hogy egy élő szobor dinamikus 
egyensúlyát és annak testi mimikáját hozhas-
sa létre. „Az én vágyam az, hogy a színész  
elfogadja a levegőformálás szemfényveszté-
sét, hogy megérezzük, hol kezdődik és hol 
végződik a költészet... A gondolataink for-
málják a mozdulatainkat, ugyanúgy, ahogy a 
szobrász hüvelykje formálja a szobrot, a tes-
tünk pedig, belülről formálódva, megnyúlik...  
A mímes egyszerre szobrász és szobor is.”13

Kutatásai alapján François Delsarte meg-
állapította, hogy a szavak mindig a moz-
dulatokat követik, s Decroux is, a mozgás 
maga alkotta nyelvével, ugyanezt képviseli. 
Delsarte kutatásai később sok táncost (Isa-
dora Duncant és követőit), színészt és ren-
dezőt megihlettek. Elegendő, ha csak Jerzy 
Grotowskit említjük, aki szerint mindössze 
egyetlen abszolút szabály létezik: hogy a tes-
ti aktivitás az első, és csak azt követi a hang. 
Ez a vélemény először Johann Wolfgang  
Goethe Szabályok a színész számára című, 

13  Étinne Decroux-t idézi Thomas Leabhart: „Decroux and Sculpture  
(Theatre and Sport)”. In: Mime Journal. Claremont, California, 
1996/18. 45. o.

1803-ban megjelent írásában bukkan elő.14

„Paul Bellugue (1892−1955) esszéista és a 
párizsi Szépművészeti Akadémia anató-
miatanára volt, valamint Étienne Decroux 
munkatársa, barátja. Tánc-, sport- és szobor-
tanulmányaival elősegítette, hogy Decroux 
megalkothassa a művészettörténeten és az 
anatómián alapuló esztétikáját. Étienne Dec-
roux megfigyelte, hogy az emberek többsége 
a kommunimáció és az önkifejezés során is 
a test perifériáira, az arcra, a kézre helyezi a 
hangsúlyt. Az efféle kommunikáció és önki-
fejezés szerinte hazugsághoz vezet. Decroux 
megállapította, hogy az előadó csak akkor 
hozhat létre őszinte kifejezést, ha az egész 
teste arccá válik.”15 Ez a megállapítás és a 
maszk gyakori pantomimes használata Dec-
roux-t összeköti mentora, Jacques Copeau 
tanulmányi kutatásaival. Az atlétákhoz és a 
kínai harcművészetek szakavatottjaihoz ha-
sonlóan a test energetikai középpontját a köl-
dök alatt három ujjnyira határozta meg.16

Decroux pantomimje idővel bezárkózott „a 
perfekcionizmusba és a dehumanizált for-
malizmusba” (Nagy József). Emberszobrai, 
bármennyire szépek voltak is, öncélúakká 
váltak. Decroux, amikor teljessé tette a rend-
szerét, elvesztette a vágyát bármiféle válto-
zás iránt. A legfontosabb tanítványai – pl. 
Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau és köz-
vetve Jacques Lecoq – Decroux mozgásmű-
vészetét továbbépítve saját pantomimiskolá-
kat nyitottak.

Előadásaiban Nagy József a színpadi ala-
kok megformálása során gyakorta használja 
föl az állatok mozgását és viselkedését, ami 

14  Lásd J. W. Goethe: Szabályok a színész számára. Mann Lajos ford. 
http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&-
view=article&id=33604 (2015. február 15.)

15  Milan Mađarev: „Na duginom tragu” (A szivárvány nyomában). In: 
Ulaznica. Zrenjanin, 2002/179–180. 66–67. o.

16  A tajcsicsuan a kínai kulturális hagyomány és a kínai harcművé-
szetek része. A hagyományos kínai tajcsicsuan-jártasság („a vég 
csúcsa”) az energia testen át történő akadálytalan áramlásán ala-
pul, ami akkor valósul meg, ha elképzeljük, hogy a fej egy láthatat-
lan cérnán lóg, a térd kicsivel lejjebb kerül, a figyelem pedig a „tan 
ti jen”-pontba összpontosul. Ennek gyakorlása jótákony (terápiás) 
hatással van a szervezetre. A tajcsicsuan létrejöttét több legenda 
övezi. Az egyik szerint a Jüan-dinasztiában keletkezett (1271–1368) 
és Csang Szan-feng álmában tanulta meg. A másik változat szerint 
a tajcsi a Tang-dinasztiából (618–907) eredeztethető. Szavahihető 
források a tajcsi kialakulását a Csing-dinasztia idejére, a xviii. szá-
zadra teszik. (Lásd Mario Topolšek: Taj či čuan. A szerző kiadása, 
Belgrád, 1979. 9. o. A lábjegyzetben a hivatkozott forrás állításait a 
tényadatok tükrében pontosítottuk – A szerk.)

Colombier-ben), Jacob Levy Moreno pedig 
létrehozta a pszichodráma alapjait (szerep-
cserék).

A gyerekjáték rejtett hatást gyakorol Nagy 
József mozgásszínházára is. De használják a 
színészképzésben is, amiről Svetozar Rapajić 
ír: „Az első feladatok és gyakorlatok, ame-
lyek arra hivatottak, hogy a hallgatókat kö-
zelebb vigyék a drámai tett lényegének meg-
értéséhez, a színházpedadógia több ágában 
a gyerekjátékokon alapulnak, legyenek azok 
akár csupán figuratívak vagy illúziók, illetve 
utánzások, vagy éppen többé-kevésbé abszt-
raktak és szimbolikusak. A gyerekjátékok-
kal való foglalatosság nemcsak a képzeletet 
serkenti, fejleszti a »játékosság« érzését, va-
lamint a koncentrálóképességet, hozzájárul 
az energia felszabadításához és eltünteti a 
korlátokat meg a béklyókat, hanem van egy, 
látszólag ezzel ellentétes, de szükségszerű 
funkciója: létrehozza a játék során nélkülöz-
hetetlen fegyelem szükségességének tudatát, 
kiemeli a kollektivitás érzésének fontosságát, 
és arra veszi rá a hallgatókat, hogy az előre 
megbeszélt keretek között fizikailag és lelki-
leg felszabaduljanak.”10

Ehhez a munkához igen fontosak voltak 
Mejerhold és Copeau kutatásai, különösen a 
testtel való kísérletezés hangsúlyos volta mi-
att. A sport és a harcművészetek, valamint a 
cirkusz és a színház kapcsolata Mejerhold és 
Copeau munkásságában közvetlen kapcso-
latot hoz létre Nagy József mozgásszínházá-
val. Ők úgy vélik, hogy a színészeknek a gye-
rekek testhasználatáról kéne példát venniük.  
A gyerekek képesek reagálni minden belső  
és külső ingerre, képesek alkalmazkodni, ké-
pesek átalakítani az ingert, ami a dzsessz ben 
és az improvizációs zenében elterjedt impro-
vizációs elvre emlékeztet. „Hogyan model-
lezzük az új színészt? Azt hinnénk, végtelenül 
egyszerű. Amikor a gyerekek mozgását cso-
dáljuk, a biomechanikus ügyességüket cso-
dáljuk. Ha a színészt olyan közegbe helyez-
zük, amelyben a testedzés és a sport minden  

10  Svetozar  Rapajić: „Dečja igra – začetak dramske igre” (A gyerekjáték  
– a drámai játék kezdetei). In: Zbornik radova Fakulteta dramskih 
umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti – Institut za pozorište, film, 
radio i televiziju, Beograd, 1997/1. 188. o.

egyéb formája egyaránt hasznos és kötele-
ző, akkor új embert teremtünk, aki minden 
munkaformára képes.”11

Suzanne Bing, Copeau munkatársa a gye-
rekjátékokat akkor kezdte továbbfejleszteni 
a színház irányába, amikor 1916 folyamán 
Párizsban gyerekekkel dolgozott. Copeau 
társulatát, a Régi Galambdúcot, New York-
ban érte az első világháború vége. Suzanne 
Bing gyermekdrámát tanítva továbbfejlesz-
tette párizsi kísérletét a Margaret Naum-
burg alapította színházban. Copeau-nak a  
gyerekekkel való munka segített abban, 
hogy kidolgozza a Régi Galambdúc Színház 
új alapelveit: „Figyeljük meg a játszadozó 
gyerekeket. Tanulhatunk tőlük. Mindent a 
gyerekektől tanulunk. Semmit nem kell rá-
juk kényszeríteni. Semmit nem szabad el-
vennünk tőlük. Segítsük a fejlődésüket, de 
úgy, hogy annak ők ne legyenek tudatában. 
Nehéz ezt leírni, mivel még kísérleti fázis-
ban van, nincsenek dogmái. Az élet és az 
emberi érintkezések inspirálják. Ígéretekkel 
terhes. A kitartás kínjai már megkezdődtek.  
A színész megteremtésének célja nem csak 
eszköze, hanem forrása is a teljes drámai ih-
letnek.”12

Étienne Decroux, a neves pantomimmű-
vész is ennek az iskolának a diákja volt.  
A mozgásszemléletével Decroux nagyban be-
folyásolta Jean-Louis Barrault, Marcel Mar-
ceau, Jacques Lecoq munkásságát, vala mint  
a színházi antropológia képviselőit (Eugenio 
Barba Odin Teatretjét). Decroux tanította a fi-
atal Nagy Józsefet is a xx. század nyolcvanas 
éveiben, amikor már maga is a nyolcvanas 
éveit taposta.

Étienne Decroux pantomimje  
és Nagy József mozgásszínháza

Nagy József 1981-ben, Párizsban kezdett 
pantomimet tanulni, Marcel Marceau-nál, 
ám a zárt rendszer nem felelt meg neki. Nem 
sikerült kommunikációt létrehoznia tanár és 

11  V. E. Mejerholdot idézi Janne Risum: „The Sporting Acrobat (Meyer-
hold’s biomechanics)”. In: Mime Journal. Claremont, California, 
1996/18. 67. o.

12  Jacques Copeau-t idézi John Rudlin: „Play’s the Thing”. In: Mime 
Journal. Claremont, California, 1996/18. 18−19. o.
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tanítvány között. Így távozott, és fölkereste 
Étienne Decroux-t, Marceau tanárát, akinél 
közel hat hónapot töltött 1981 és 1982 folya-
mán.

Decroux a mozgás művészetét testi mi-
mikának (corporeal mime) nevezte. Pan to  -
mim    je különböző elméleti és gya kor lati 
mo     del lek ből me rített ihletet: a Régi Ga lamb-
dúc-   iskolá ból, a xix. századi francia szob rá-
szok munkáiból (Eugène-Louis Lequesne, 
Au   gus tin-Alexandre Dumont, Jean-Bap  tis te  
Car peaux), valamint közvetetten Fran çois Del  -
sarte hang- és mozgáspedagógus és Paul Bel-
lugue munkáiból, ez utóbbi a párizsi Szép-
művészeti Akadémia anatómiatanára volt.

Lequesne, Dumont és Carpeaux arra inspi-
rálták Decroux-t, hogy a mozgás egyensúly-
nélküliségének határterületeit kezdje kutat-
ni. A művészet Decroux szerint határterület, 
amelyben átfedésbe kerül a természetes és a 
természetellenes, a lehetséges és a lehetetlen, 
a valóság és a költészet. Decroux tudatosan 
kockáztatta a mozgás egyensúlyát annak 
érdekében, hogy egy élő szobor dinamikus 
egyensúlyát és annak testi mimikáját hozhas-
sa létre. „Az én vágyam az, hogy a színész  
elfogadja a levegőformálás szemfényveszté-
sét, hogy megérezzük, hol kezdődik és hol 
végződik a költészet... A gondolataink for-
málják a mozdulatainkat, ugyanúgy, ahogy a 
szobrász hüvelykje formálja a szobrot, a tes-
tünk pedig, belülről formálódva, megnyúlik...  
A mímes egyszerre szobrász és szobor is.”13

Kutatásai alapján François Delsarte meg-
állapította, hogy a szavak mindig a moz-
dulatokat követik, s Decroux is, a mozgás 
maga alkotta nyelvével, ugyanezt képviseli. 
Delsarte kutatásai később sok táncost (Isa-
dora Duncant és követőit), színészt és ren-
dezőt megihlettek. Elegendő, ha csak Jerzy 
Grotowskit említjük, aki szerint mindössze 
egyetlen abszolút szabály létezik: hogy a tes-
ti aktivitás az első, és csak azt követi a hang. 
Ez a vélemény először Johann Wolfgang  
Goethe Szabályok a színész számára című, 

13  Étinne Decroux-t idézi Thomas Leabhart: „Decroux and Sculpture  
(Theatre and Sport)”. In: Mime Journal. Claremont, California, 
1996/18. 45. o.

1803-ban megjelent írásában bukkan elő.14

„Paul Bellugue (1892−1955) esszéista és a 
párizsi Szépművészeti Akadémia anató-
miatanára volt, valamint Étienne Decroux 
munkatársa, barátja. Tánc-, sport- és szobor-
tanulmányaival elősegítette, hogy Decroux 
megalkothassa a művészettörténeten és az 
anatómián alapuló esztétikáját. Étienne Dec-
roux megfigyelte, hogy az emberek többsége 
a kommunimáció és az önkifejezés során is 
a test perifériáira, az arcra, a kézre helyezi a 
hangsúlyt. Az efféle kommunikáció és önki-
fejezés szerinte hazugsághoz vezet. Decroux 
megállapította, hogy az előadó csak akkor 
hozhat létre őszinte kifejezést, ha az egész 
teste arccá válik.”15 Ez a megállapítás és a 
maszk gyakori pantomimes használata Dec-
roux-t összeköti mentora, Jacques Copeau 
tanulmányi kutatásaival. Az atlétákhoz és a 
kínai harcművészetek szakavatottjaihoz ha-
sonlóan a test energetikai középpontját a köl-
dök alatt három ujjnyira határozta meg.16

Decroux pantomimje idővel bezárkózott „a 
perfekcionizmusba és a dehumanizált for-
malizmusba” (Nagy József). Emberszobrai, 
bármennyire szépek voltak is, öncélúakká 
váltak. Decroux, amikor teljessé tette a rend-
szerét, elvesztette a vágyát bármiféle válto-
zás iránt. A legfontosabb tanítványai – pl. 
Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau és köz-
vetve Jacques Lecoq – Decroux mozgásmű-
vészetét továbbépítve saját pantomimiskolá-
kat nyitottak.

Előadásaiban Nagy József a színpadi ala-
kok megformálása során gyakorta használja 
föl az állatok mozgását és viselkedését, ami 

14  Lásd J. W. Goethe: Szabályok a színész számára. Mann Lajos ford. 
http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&-
view=article&id=33604 (2015. február 15.)

15  Milan Mađarev: „Na duginom tragu” (A szivárvány nyomában). In: 
Ulaznica. Zrenjanin, 2002/179–180. 66–67. o.

16  A tajcsicsuan a kínai kulturális hagyomány és a kínai harcművé-
szetek része. A hagyományos kínai tajcsicsuan-jártasság („a vég 
csúcsa”) az energia testen át történő akadálytalan áramlásán ala-
pul, ami akkor valósul meg, ha elképzeljük, hogy a fej egy láthatat-
lan cérnán lóg, a térd kicsivel lejjebb kerül, a figyelem pedig a „tan 
ti jen”-pontba összpontosul. Ennek gyakorlása jótákony (terápiás) 
hatással van a szervezetre. A tajcsicsuan létrejöttét több legenda 
övezi. Az egyik szerint a Jüan-dinasztiában keletkezett (1271–1368) 
és Csang Szan-feng álmában tanulta meg. A másik változat szerint 
a tajcsi a Tang-dinasztiából (618–907) eredeztethető. Szavahihető 
források a tajcsi kialakulását a Csing-dinasztia idejére, a xviii. szá-
zadra teszik. (Lásd Mario Topolšek: Taj či čuan. A szerző kiadása, 
Belgrád, 1979. 9. o. A lábjegyzetben a hivatkozott forrás állításait a 
tényadatok tükrében pontosítottuk – A szerk.)

Colombier-ben), Jacob Levy Moreno pedig 
létrehozta a pszichodráma alapjait (szerep-
cserék).

A gyerekjáték rejtett hatást gyakorol Nagy 
József mozgásszínházára is. De használják a 
színészképzésben is, amiről Svetozar Rapajić 
ír: „Az első feladatok és gyakorlatok, ame-
lyek arra hivatottak, hogy a hallgatókat kö-
zelebb vigyék a drámai tett lényegének meg-
értéséhez, a színházpedadógia több ágában 
a gyerekjátékokon alapulnak, legyenek azok 
akár csupán figuratívak vagy illúziók, illetve 
utánzások, vagy éppen többé-kevésbé abszt-
raktak és szimbolikusak. A gyerekjátékok-
kal való foglalatosság nemcsak a képzeletet 
serkenti, fejleszti a »játékosság« érzését, va-
lamint a koncentrálóképességet, hozzájárul 
az energia felszabadításához és eltünteti a 
korlátokat meg a béklyókat, hanem van egy, 
látszólag ezzel ellentétes, de szükségszerű 
funkciója: létrehozza a játék során nélkülöz-
hetetlen fegyelem szükségességének tudatát, 
kiemeli a kollektivitás érzésének fontosságát, 
és arra veszi rá a hallgatókat, hogy az előre 
megbeszélt keretek között fizikailag és lelki-
leg felszabaduljanak.”10

Ehhez a munkához igen fontosak voltak 
Mejerhold és Copeau kutatásai, különösen a 
testtel való kísérletezés hangsúlyos volta mi-
att. A sport és a harcművészetek, valamint a 
cirkusz és a színház kapcsolata Mejerhold és 
Copeau munkásságában közvetlen kapcso-
latot hoz létre Nagy József mozgásszínházá-
val. Ők úgy vélik, hogy a színészeknek a gye-
rekek testhasználatáról kéne példát venniük.  
A gyerekek képesek reagálni minden belső  
és külső ingerre, képesek alkalmazkodni, ké-
pesek átalakítani az ingert, ami a dzsessz ben 
és az improvizációs zenében elterjedt impro-
vizációs elvre emlékeztet. „Hogyan model-
lezzük az új színészt? Azt hinnénk, végtelenül 
egyszerű. Amikor a gyerekek mozgását cso-
dáljuk, a biomechanikus ügyességüket cso-
dáljuk. Ha a színészt olyan közegbe helyez-
zük, amelyben a testedzés és a sport minden  

10  Svetozar  Rapajić: „Dečja igra – začetak dramske igre” (A gyerekjáték  
– a drámai játék kezdetei). In: Zbornik radova Fakulteta dramskih 
umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti – Institut za pozorište, film, 
radio i televiziju, Beograd, 1997/1. 188. o.

egyéb formája egyaránt hasznos és kötele-
ző, akkor új embert teremtünk, aki minden 
munkaformára képes.”11

Suzanne Bing, Copeau munkatársa a gye-
rekjátékokat akkor kezdte továbbfejleszteni 
a színház irányába, amikor 1916 folyamán 
Párizsban gyerekekkel dolgozott. Copeau 
társulatát, a Régi Galambdúcot, New York-
ban érte az első világháború vége. Suzanne 
Bing gyermekdrámát tanítva továbbfejlesz-
tette párizsi kísérletét a Margaret Naum-
burg alapította színházban. Copeau-nak a  
gyerekekkel való munka segített abban, 
hogy kidolgozza a Régi Galambdúc Színház 
új alapelveit: „Figyeljük meg a játszadozó 
gyerekeket. Tanulhatunk tőlük. Mindent a 
gyerekektől tanulunk. Semmit nem kell rá-
juk kényszeríteni. Semmit nem szabad el-
vennünk tőlük. Segítsük a fejlődésüket, de 
úgy, hogy annak ők ne legyenek tudatában. 
Nehéz ezt leírni, mivel még kísérleti fázis-
ban van, nincsenek dogmái. Az élet és az 
emberi érintkezések inspirálják. Ígéretekkel 
terhes. A kitartás kínjai már megkezdődtek.  
A színész megteremtésének célja nem csak 
eszköze, hanem forrása is a teljes drámai ih-
letnek.”12

Étienne Decroux, a neves pantomimmű-
vész is ennek az iskolának a diákja volt.  
A mozgásszemléletével Decroux nagyban be-
folyásolta Jean-Louis Barrault, Marcel Mar-
ceau, Jacques Lecoq munkásságát, vala mint  
a színházi antropológia képviselőit (Eugenio 
Barba Odin Teatretjét). Decroux tanította a fi-
atal Nagy Józsefet is a xx. század nyolcvanas 
éveiben, amikor már maga is a nyolcvanas 
éveit taposta.

Étienne Decroux pantomimje  
és Nagy József mozgásszínháza

Nagy József 1981-ben, Párizsban kezdett 
pantomimet tanulni, Marcel Marceau-nál, 
ám a zárt rendszer nem felelt meg neki. Nem 
sikerült kommunikációt létrehoznia tanár és 

11  V. E. Mejerholdot idézi Janne Risum: „The Sporting Acrobat (Meyer-
hold’s biomechanics)”. In: Mime Journal. Claremont, California, 
1996/18. 67. o.

12  Jacques Copeau-t idézi John Rudlin: „Play’s the Thing”. In: Mime 
Journal. Claremont, California, 1996/18. 18−19. o.
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Nagy József előadói – s ő maga személye-
sen is – olyan előadói technikát alkalmaz-
nak, amely Craig übermarionett-elméletének, 
Dec roux-nak a testhez mint marionetthez va-
ló viszonyának, valamint a légzés és a moz-
gás szinkronjában megvalósuló szellemi-tes-
ti egyensúly keleti elméletének szimbiózisa.21 
Craig A színész és az übermarionett című szö-
vegét szó szerint értelmezők arra jutottak, 
hogy ki akarja űzni a színpadról a színésze-
ket, és übermarionetteket tenne a helyükre. 
„A színésznek tehát el kell tűnnie, s helyét 
az élettelen alak foglalja el, akit − amíg jobb 
nevet nem vív ki magának − übermarionett-
nek hívhatunk. A bábról vagy marionettről 
sok mindent leírtak már, néhány elsőrangú 
könyv is született róla, mint ahogy jó néhány 
műalkotást is megihletett. Manapság, legke-
vésbé szerencsés időszakában, sokkal inkább 
valami felsőrendű babát látnak benne, és azt 
képzelik, valóban a játékbabából fejlődött ki. 
Ez tévedés. A báb régi templomok kőszobra-
inak leszármazottja; mára pedig valamilyen 
elfajzott istenség lett belőle.”22

A színészmesterség gyakorlatával évtize-
dekig foglalkozó Lee Strasberg megalapozott 
véleménye szerint Craiget félreértelmezték. 
A színésznek csupán újra kell értelmeznie a 
viszonyát a technikájához, amelynek olyan 
pontosnak kell lennie, mint a marionett ese-
tében, vagy, más szóval, „a színészetnek mű-
vészetté kell válnia”.23

A természet és az energiaáramlás megfi-
gye lését középpontba állító sokéves ha gyo   -
mánynak köszönhetően a Keleten elsa  já  tí tot - 
ták azokat az elveket, amelyek a ma  ri o   nett-
bá bok mozgására emlékeztetnek.24 A ja pán 
21  Ez csak látszólag könnyű feladat, amelynek nehézségére akkor de-

rül fény, amikor az ember megkísérli a belélegzéssel egyidejűleg 
fölemelni, a kilégzéssel egyidejűleg pedig leengedni a karját – ez a 
tajcsicsuan jang formájának kezdete.

22  Edward Gordon Craig: „A színész és az übermarionett”. Szántó Ju-
dit ford. Színház, 1994/9. 34–46. o. (http://szinhaz.net/pdf/1994_09.
pdf; 2015. február 18.)

23  Lee Strasberg: San o strasti („Álom a vágyról”). Fakultet dramskih 
umetnosti – Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 
2004. 50. o. Radomir-Bajo Šaranović ford.

24  A marionett egy báb, amelyet fentről, huzalok segítségével mozgat 
a bábszínész, aminek következtében a marionett mozgása némileg 
mechanikus, de valószerűtlenül elegáns és nehezen megvalósítha-

és a kínai színház, a butoh táncos szí né szek 
és ezek követői ma ri o nett  báb hoz ha  son ló an 
mozognak. Mintha láthatatlan hu zalt erősí-
tettek volna a fejük búbjához s azon függené-
nek, minden mozdulatot derék ból csinálnak. 
Nagy József magáé vá tette a színészi gyakor-
lásnak ezt a módozatát, és összekapcsolta 
Decroux marionettként beállított emberével, 
amivel saját előadói stílust hozott létre: ebben  
az előadó mozdulata − az emberi és a ma ri o-
nett szerű kö zö tt in ga dozva − kétirányú.

Vszevolod Mejerhold biomechanikája 
és Nagy József mozgásszínháza

Mejerholdot a kifejezési módok eredmé-
nyessége érdekelte, amelyet a taylorizmus-
sal25 kötött össze. Mejerhold véleménye sze-
rint a színész, akárcsak bármely más munkás, 
a maximális teljesítményre törekszik, amely 
akkor jön létre, ha a mozdulat pontos, és a 
feladat legeredményesebb megvalósulási 
módjára irányul. A színpadon a színész egy 
munkásruhát (jelmezt) viselő gyári munkás-
hoz hasonlít, és mivel a színész tevékenysége 
a színpadon természetes és életszerű, még a 
szünetek is a munkafolyamat részét képezik. 
„Egy tapasztalt munkás mozdulatait szem-
lélve a következőket figyelhetjük meg: 1) a 
fölösleges, termelést nem szolgáló mozdula-
tok hiányát; 2) a ritmikusságot; 3) a test súly-
pontjának szabályos kiválasztását; 4) a stabi-
litást. Az ezen alapuló mozgást a tánc elemei 
jellemzik, a tapasztalt munkás mozdulatai 
mindig táncra emlékeztetnek. (...) Minden 
iparosnak − kovácsnak, öntőnek, színésznek 
− birtokolnia kell a ritmust, és ismernie kell 
az egyensúly törvényeit. A színész, aki nem 
ismeri az egyensúly törvényeit, az iparos 
inasánál is rosszabb. (...) [A] modern színész  
alapvető hiányossága, hogy nem ismeri a 
bio mechanika törvényeit.”26

tó, ha egy színész próbálná meg életre kelteni.
25  Taylorizmus (Frederick Winslow Taylor amerikai mérnök nevéből): 

egyszerű, összehangolt ipari műveletek rendszere az üzemvezetés-
ben. (Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Osiris, Buda-
pest, 2007. A ford. megj.)

26  V. E. Mejerhold: „Prvi pokušaj stvaranja uslovnog pozorišta” (A 
föltételes színház megteremtésének első kísérlete). In: O pozoriš-
tu (A színházról). Nolit, Beograd, 1976. 86−87. o. Ognjenka Miliće-
vić vál., ford.

Étienne Decroux pantomimjének és a keleti 
harcművészeteknek is jellegzetessége. A né-
zőben az előadás ilyen részeinél csodálko-
zó benyomás alakul ki. Nagy József átvette 
Decroux-tól az előadó saját belső ritmusával 
ápolt viszonyát, melyet soha nem a kívülről 
jövő zene mozgat, hanem minden belülről 
jön. „A belső ritmus a színész zenéje. A va-
lamennyi alak közti interakció alkotja meg a 
darab ritmusát. Ennek a zenének az egész-
ből kell erednie, nem kívülről érkeznie, mint 
ahogyan az a balettban gyakran megesik.”17

Az alakok testen keresztül történő kifejezé-
sét Nagy József külön filozófiai keretbe he-
lyezi a darabjaiban. Ez a keret összhangan áll 
érzékeny világlátásával. „Az élő testet mint 
a világ vezetőjét felfedezni annyit tesz, mint 
a filozófiai világismeret számára realiszti-
kus alapot biztosítani. Ez az, amit a kritikai 
elmélet elkezdett, tétován, gyakran esztéti-
cisztikusan elzárkózva, kényes kérdésekbe 
burkolózva.”18

Nagy József mozgásszínházában az ala-
kok a testi kifejezéseken keresztül valósulnak 
meg, amit a pantomimben fizikai alaknak 
neveznek, de én szélesebb kontextusban fo-
gom elemezni. Ez annyit jelent, hogy a né-
zőben az alak identitása az adott alak által 
elvégzett lépéseken, a táncon és az egyéb tet-
teken keresztül formálódik. Ha megnézzük 
a körülöttünk levő embereket, azt láthatjuk, 
hogy mindenki egyedi módon mozog. Ezért 
is fontos más emberek ilyetén megfigyelését  
alkalmazni, és profilt alkotni belőlük a szín-
padon. Egy színpadi alak elemzésekor a léleg-
zése és a járása közötti kapcsolatot keres sük, 
fölfedezzük a ritmusát, de nem utánoz zuk, 
hanem igyekszünk fölfedezni benne a moz-
dulat lényegét. A mozdulat határozza meg 
az alak identitását, amint azt Anne Dennis 
állítja. „A közérthető test több, mint egy jó 
kondícióban lévő test. Hogy igazán hasznára 
lehessen a színésznek, megbízható hangszer-
nek kell lennie, hangszernek, amely válaszol 
és reagál. Mint ahogy a zenész hangszerét föl 
kell hangolni és a festő ecsetjét is karban kell 

17  Thomas Leabhart: i. m. 55. o.
18  Peter Sloterdijk: A cinikus ész kritikája. V. Szabó László ford.  

http://www. c3.hu/~prophil/profi994/sloterdi.html (2015. február 15.)

tartani, úgy a színész testét is föl kell készí-
teni a kreatív munkára.”19

A megélt gondolatok és érzelmek megha-
tározzák a légzés intenzitását. A közérthető 
test természetesen reagál ezekre az impul-
zusokra, és az őt körülvevő környezet idő-
beli és térbeli körülményeivel összahangban 
mozog. Mozdulatelemzéseiben Decroux a 
színészi testkifejezés három alapelemét defi-
niálta: a mozdulat formáját, intenzitását és 
ritmusát. A forma az a vonal, amelyet a szí-
nész mozgásakor a térben létrehoz, az inten-
zitás annak a feszültségnek a meghatározá-
sa, amely a pillanatban vagy a mozdulatban 
keletkezik, a ritmust pedig a mozdulatok 
hangsúlyai és hossza határozza meg.

A klasszikus balett és Decroux pantomimje 
között (ez utóbbi Nagy József mozgásszínhá-
zának lényeges eleme) az a különbség, hogy 
a klasszikus balett absztrakt, az alapját pedig 
a zene képezi, míg a pantomim konkrét, és a  
természetes mozgáson, illetve az izmok te-
hetetlenségén alapul. A balett a magasba tö-
rekszik, a táncosok gyakran lábujjhegyen, 
vagy akár éppen ugrás közben, a levegőben 
vannak. A pantomimes a föld felé törekszik, 
és a járásra helyezi a súlypontot. A természe-
tes mozgáson és az izmok tehetetlenségén 
alapuló konkrét történés, a járásra összpon-
tosított hangsúly és a földdel való kapcsolat 
Nagy József mozgásszínházának fontos ele-
mei. „Ugyanekkor dolgoztam Étienne Dec-
roux-val, aki a bali és indonéz előadások 
megtekintése után megértette a marionett-
koktélt, az élő anyaghoz − az ember-mario-
netthez való viszonyulást. S akkor fölépítette 
a saját teljes rendszerét, amelyet én végigkí-
sértem, és akkor hagytam föl vele, amikor 
megéreztem, hogy az sok lesz. Nem jó a túl 
sok információ a testnek, mert befolyásolhat-
ja azt a naturalista mozdulatot, amely köze-
lebb áll az animához, és animális minőséget 
ad a mozdulatnak.”20

19  En Denis: Artikulisano telo – fizička obuka glumca (A közérthető 
test – a színész fizikai fölkészítése). Institut za pozorište, film, radio 
i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, 1997. 55. o. Ana 
Davičo ford. (Anne Dennis: The Articulate Body. The Physical Trai-
ning of the Actor. Drama Book, New York, 1995.)

20  Részlet M. M. Nagy Józseffel 2003 novemberében folytatott beszél-
getéséből, a rögzített anyag a szerző magánarchívumában található.
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Nagy József előadói – s ő maga személye-
sen is – olyan előadói technikát alkalmaz-
nak, amely Craig übermarionett-elméletének, 
Dec roux-nak a testhez mint marionetthez va-
ló viszonyának, valamint a légzés és a moz-
gás szinkronjában megvalósuló szellemi-tes-
ti egyensúly keleti elméletének szimbiózisa.21 
Craig A színész és az übermarionett című szö-
vegét szó szerint értelmezők arra jutottak, 
hogy ki akarja űzni a színpadról a színésze-
ket, és übermarionetteket tenne a helyükre. 
„A színésznek tehát el kell tűnnie, s helyét 
az élettelen alak foglalja el, akit − amíg jobb 
nevet nem vív ki magának − übermarionett-
nek hívhatunk. A bábról vagy marionettről 
sok mindent leírtak már, néhány elsőrangú 
könyv is született róla, mint ahogy jó néhány 
műalkotást is megihletett. Manapság, legke-
vésbé szerencsés időszakában, sokkal inkább 
valami felsőrendű babát látnak benne, és azt 
képzelik, valóban a játékbabából fejlődött ki. 
Ez tévedés. A báb régi templomok kőszobra-
inak leszármazottja; mára pedig valamilyen 
elfajzott istenség lett belőle.”22

A színészmesterség gyakorlatával évtize-
dekig foglalkozó Lee Strasberg megalapozott 
véleménye szerint Craiget félreértelmezték. 
A színésznek csupán újra kell értelmeznie a 
viszonyát a technikájához, amelynek olyan 
pontosnak kell lennie, mint a marionett ese-
tében, vagy, más szóval, „a színészetnek mű-
vészetté kell válnia”.23

A természet és az energiaáramlás megfi-
gye lését középpontba állító sokéves ha gyo   -
mánynak köszönhetően a Keleten elsa  já  tí tot - 
ták azokat az elveket, amelyek a ma  ri o   nett-
bá bok mozgására emlékeztetnek.24 A ja pán 
21  Ez csak látszólag könnyű feladat, amelynek nehézségére akkor de-

rül fény, amikor az ember megkísérli a belélegzéssel egyidejűleg 
fölemelni, a kilégzéssel egyidejűleg pedig leengedni a karját – ez a 
tajcsicsuan jang formájának kezdete.

22  Edward Gordon Craig: „A színész és az übermarionett”. Szántó Ju-
dit ford. Színház, 1994/9. 34–46. o. (http://szinhaz.net/pdf/1994_09.
pdf; 2015. február 18.)

23  Lee Strasberg: San o strasti („Álom a vágyról”). Fakultet dramskih 
umetnosti – Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 
2004. 50. o. Radomir-Bajo Šaranović ford.

24  A marionett egy báb, amelyet fentről, huzalok segítségével mozgat 
a bábszínész, aminek következtében a marionett mozgása némileg 
mechanikus, de valószerűtlenül elegáns és nehezen megvalósítha-

és a kínai színház, a butoh táncos szí né szek 
és ezek követői ma ri o nett  báb hoz ha  son ló an 
mozognak. Mintha láthatatlan hu zalt erősí-
tettek volna a fejük búbjához s azon függené-
nek, minden mozdulatot derék ból csinálnak. 
Nagy József magáé vá tette a színészi gyakor-
lásnak ezt a módozatát, és összekapcsolta 
Decroux marionettként beállított emberével, 
amivel saját előadói stílust hozott létre: ebben  
az előadó mozdulata − az emberi és a ma ri o-
nett szerű kö zö tt in ga dozva − kétirányú.

Vszevolod Mejerhold biomechanikája 
és Nagy József mozgásszínháza

Mejerholdot a kifejezési módok eredmé-
nyessége érdekelte, amelyet a taylorizmus-
sal25 kötött össze. Mejerhold véleménye sze-
rint a színész, akárcsak bármely más munkás, 
a maximális teljesítményre törekszik, amely 
akkor jön létre, ha a mozdulat pontos, és a 
feladat legeredményesebb megvalósulási 
módjára irányul. A színpadon a színész egy 
munkásruhát (jelmezt) viselő gyári munkás-
hoz hasonlít, és mivel a színész tevékenysége 
a színpadon természetes és életszerű, még a 
szünetek is a munkafolyamat részét képezik. 
„Egy tapasztalt munkás mozdulatait szem-
lélve a következőket figyelhetjük meg: 1) a 
fölösleges, termelést nem szolgáló mozdula-
tok hiányát; 2) a ritmikusságot; 3) a test súly-
pontjának szabályos kiválasztását; 4) a stabi-
litást. Az ezen alapuló mozgást a tánc elemei 
jellemzik, a tapasztalt munkás mozdulatai 
mindig táncra emlékeztetnek. (...) Minden 
iparosnak − kovácsnak, öntőnek, színésznek 
− birtokolnia kell a ritmust, és ismernie kell 
az egyensúly törvényeit. A színész, aki nem 
ismeri az egyensúly törvényeit, az iparos 
inasánál is rosszabb. (...) [A] modern színész  
alapvető hiányossága, hogy nem ismeri a 
bio mechanika törvényeit.”26

tó, ha egy színész próbálná meg életre kelteni.
25  Taylorizmus (Frederick Winslow Taylor amerikai mérnök nevéből): 

egyszerű, összehangolt ipari műveletek rendszere az üzemvezetés-
ben. (Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Osiris, Buda-
pest, 2007. A ford. megj.)

26  V. E. Mejerhold: „Prvi pokušaj stvaranja uslovnog pozorišta” (A 
föltételes színház megteremtésének első kísérlete). In: O pozoriš-
tu (A színházról). Nolit, Beograd, 1976. 86−87. o. Ognjenka Miliće-
vić vál., ford.

Étienne Decroux pantomimjének és a keleti 
harcművészeteknek is jellegzetessége. A né-
zőben az előadás ilyen részeinél csodálko-
zó benyomás alakul ki. Nagy József átvette 
Decroux-tól az előadó saját belső ritmusával 
ápolt viszonyát, melyet soha nem a kívülről 
jövő zene mozgat, hanem minden belülről 
jön. „A belső ritmus a színész zenéje. A va-
lamennyi alak közti interakció alkotja meg a 
darab ritmusát. Ennek a zenének az egész-
ből kell erednie, nem kívülről érkeznie, mint 
ahogyan az a balettban gyakran megesik.”17

Az alakok testen keresztül történő kifejezé-
sét Nagy József külön filozófiai keretbe he-
lyezi a darabjaiban. Ez a keret összhangan áll 
érzékeny világlátásával. „Az élő testet mint 
a világ vezetőjét felfedezni annyit tesz, mint 
a filozófiai világismeret számára realiszti-
kus alapot biztosítani. Ez az, amit a kritikai 
elmélet elkezdett, tétován, gyakran esztéti-
cisztikusan elzárkózva, kényes kérdésekbe 
burkolózva.”18

Nagy József mozgásszínházában az ala-
kok a testi kifejezéseken keresztül valósulnak 
meg, amit a pantomimben fizikai alaknak 
neveznek, de én szélesebb kontextusban fo-
gom elemezni. Ez annyit jelent, hogy a né-
zőben az alak identitása az adott alak által 
elvégzett lépéseken, a táncon és az egyéb tet-
teken keresztül formálódik. Ha megnézzük 
a körülöttünk levő embereket, azt láthatjuk, 
hogy mindenki egyedi módon mozog. Ezért 
is fontos más emberek ilyetén megfigyelését  
alkalmazni, és profilt alkotni belőlük a szín-
padon. Egy színpadi alak elemzésekor a léleg-
zése és a járása közötti kapcsolatot keres sük, 
fölfedezzük a ritmusát, de nem utánoz zuk, 
hanem igyekszünk fölfedezni benne a moz-
dulat lényegét. A mozdulat határozza meg 
az alak identitását, amint azt Anne Dennis 
állítja. „A közérthető test több, mint egy jó 
kondícióban lévő test. Hogy igazán hasznára 
lehessen a színésznek, megbízható hangszer-
nek kell lennie, hangszernek, amely válaszol 
és reagál. Mint ahogy a zenész hangszerét föl 
kell hangolni és a festő ecsetjét is karban kell 

17  Thomas Leabhart: i. m. 55. o.
18  Peter Sloterdijk: A cinikus ész kritikája. V. Szabó László ford.  

http://www. c3.hu/~prophil/profi994/sloterdi.html (2015. február 15.)

tartani, úgy a színész testét is föl kell készí-
teni a kreatív munkára.”19

A megélt gondolatok és érzelmek megha-
tározzák a légzés intenzitását. A közérthető 
test természetesen reagál ezekre az impul-
zusokra, és az őt körülvevő környezet idő-
beli és térbeli körülményeivel összahangban 
mozog. Mozdulatelemzéseiben Decroux a 
színészi testkifejezés három alapelemét defi-
niálta: a mozdulat formáját, intenzitását és 
ritmusát. A forma az a vonal, amelyet a szí-
nész mozgásakor a térben létrehoz, az inten-
zitás annak a feszültségnek a meghatározá-
sa, amely a pillanatban vagy a mozdulatban 
keletkezik, a ritmust pedig a mozdulatok 
hangsúlyai és hossza határozza meg.

A klasszikus balett és Decroux pantomimje 
között (ez utóbbi Nagy József mozgásszínhá-
zának lényeges eleme) az a különbség, hogy 
a klasszikus balett absztrakt, az alapját pedig 
a zene képezi, míg a pantomim konkrét, és a  
természetes mozgáson, illetve az izmok te-
hetetlenségén alapul. A balett a magasba tö-
rekszik, a táncosok gyakran lábujjhegyen, 
vagy akár éppen ugrás közben, a levegőben 
vannak. A pantomimes a föld felé törekszik, 
és a járásra helyezi a súlypontot. A természe-
tes mozgáson és az izmok tehetetlenségén 
alapuló konkrét történés, a járásra összpon-
tosított hangsúly és a földdel való kapcsolat 
Nagy József mozgásszínházának fontos ele-
mei. „Ugyanekkor dolgoztam Étienne Dec-
roux-val, aki a bali és indonéz előadások 
megtekintése után megértette a marionett-
koktélt, az élő anyaghoz − az ember-mario-
netthez való viszonyulást. S akkor fölépítette 
a saját teljes rendszerét, amelyet én végigkí-
sértem, és akkor hagytam föl vele, amikor 
megéreztem, hogy az sok lesz. Nem jó a túl 
sok információ a testnek, mert befolyásolhat-
ja azt a naturalista mozdulatot, amely köze-
lebb áll az animához, és animális minőséget 
ad a mozdulatnak.”20

19  En Denis: Artikulisano telo – fizička obuka glumca (A közérthető 
test – a színész fizikai fölkészítése). Institut za pozorište, film, radio 
i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, 1997. 55. o. Ana 
Davičo ford. (Anne Dennis: The Articulate Body. The Physical Trai-
ning of the Actor. Drama Book, New York, 1995.)

20  Részlet M. M. Nagy Józseffel 2003 novemberében folytatott beszél-
getéséből, a rögzített anyag a szerző magánarchívumában található.
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amatőr csoportokban válhattak valóra.2 Mi-
vel a mozdulatművészeti hagyományokat 
betiltották, a szakemberek a testről szerzett 
és kiérlelt tudásukat transzformálták a kü-
lönböző határterületekre, s így legálisan, de 
gyakorlatilag a tűrt szférában dolgozhattak.3

Nem csoda hát, ha a nyolcvanas években 
feléledő kortárstánc nem a mozdulatművé-
szeti hagyományhoz kapcsolódik, s csak a 
balett (Bozsik Yvette) és a néptánc (Kovács 
Gerzson Péter) területéről érkezhettek azok 
az újítók, akik nyitottak voltak az új mozgás-
formák, a testről való újfajta tudás befoga-
dására. A másik forrásvidéket az alternatív 
színházi világ jelentette, ahol ekkorra jelen-
tős tudás halmozódott föl, s éppen olyan  
– a testtel, a fizikalitással hangsúlyosan fog-
lalkozó – módszerek terén, amelyek szintén 
jó alapot adhattak a táncos pálya irányába 
történő „dezertálásra”. Az első hazai kortárs-
tánc-előadást például a korábban az Orfeo / 
Stúdió K társulattal dolgozó Angelus Iván 
mutatta be 1982-ben.4 Ugyancsak meghatá-
rozó forrássá válik a pantomim, amely már 
a hetvenes években fellendülésnek indult.5  

M. Kecskés András műhelyéből számos al-
kotó kerül ki, Nagy József mellett innen in-
dul például Balázs Mari, Goda Gábor, Hudi 
László, Rókás László, Tana-Kovács Ágnes, 
Uray Péter is.

Az éledező kortárstáncos közeg megha-
tározó helyszíne a népszerű, modern szem-
léletű Jeszenszky-féle jazzórák mellett az 
1983-ban megalakult Kreatív Mozgás Stúdió 
volt. Az Angelus Iván és Kálmán Ferenc ve-
zette Stúdióban a heti rendszerességű órák 
mellett 1984-ben indultak el a kéthetes nyári 
és egyhetes téli kurzusok, melyeken a részt-
vevők főleg külföldi vendégtanárokkal talál-
kozhattak.
2  Fuchs Lívia: Száz év tánc. Bevezetés a táncművészet xx. századi 

történetébe. L’Harmattan, 2007. 259–276. o. Az amatőr néptánc-cso-
portokban folyó korszerű törekvésekről lásd még Králl Csaba: Szí-
ne és fonákja. A szolnoki néptáncfesztiválok története. Aba-Novák 
Kulturális Központ Nonprofit Kft., Szolnok, 2013.

3  Ezzel a témával részletesen foglalkozik Lenkei Júlia: A mozdulat-
művészet Magyarországon. Vázlatos történet. Veszprémi Egyete-
mi Kiadó, 2004.

4 Fuchs Lívia: i. m. 334. o.
5  A pantomimról lásd Fürjesné Huszár Orsolya: Pantomim retro. Egy 

műfaj fellendülése az 1970-es, 1980-es évek Magyarországán. Dip-
lomamunka (http://artes-liberales.hu/start.php?rovat=tudomany&-
cikk=171).

A nyári kurzusok idején pedig az úgyne-
vezett Budapesti Új Tánc Verseny keretében 
– száz forint nevezési díj ellenében – bárki 
bemutathatta az öt-tíz perces „bátor, egyé-
ni hangvételű tánc-, illetve mozgásszínházi 
produkcióját”.6

Az első versenyen, amelyet 1984. augusz-
tus 19-én a Szkénében rendeztek, Nagy Jó-
zsef Böjtutó című szólója nyerte el a kurzu-
son tanító külföldi mesterek mellett Angelus 
Ivánból és Fuchs Líviából álló zsűri első díját. 
Nagy mellett ekkor Hudi László koreográfi-
ája (Rókás László és barátai előadásában) és 
az Ábrahám Erzsébet–Goda Gábor kettős 
kapott még díjat (valamennyien M. Kecskés 
tanítványai).7

Fuchs Lívia beszámolója szerint „Nagy Jó-
zsef a Böjtutóban szinte végiglebegte a tes-
tével meghúzott diagonált, miközben kar-
jainak és csupasz felsőtestének kanyargó 
mozgása díszítette puritán lábmunkáját.”8 

Egy későbbi írásában pedig így emlékszik 
vissza: „...egy furcsa, a félszegséget a maga-
biztossággal elegyítő figura lép a színpadra. 
Szólója nem más, mint a tánctér diagonális 
bejárása, birtokbavétele főként esésekből és 
apró felugrásokból álló, s közben a testet 
minden irányba elcsavaró mozgásokkal. Ez 
a fiú nem táncol, a kifejezés megrögzült ér-
telmében, hanem a maga groteszk és nagyon 
is személyes módján a teste minden porci-
kájával állít valami egyébként kimondhatat-
lant a lét esetlegességéről.”9 Ebből a rövid, 
érzékletes leírásból magunk előtt láthatjuk 
a későbbi, jellegzetes Nagy József-i figurák 
előképét. (Bár a kilenc évvel későbbi leírást 
nyilván a későbbi előadások tapasztalata is 
befolyásolhatta.) Szintén Fuchs Lívia szá-
molt be az 1984-es nyári tanfolyamról és az 
első versenyről a Ballet Internationalben, ahol 
6  Részlet a verseny meghirdetésének szövegéből, amely a kurzusok 

szórólapjain olvasható. A szórólapok az oszmi Táncarchívumában, a 
Kreatív Mozgás Stúdióról összegyűjtött források között találhatók. 
Ugyaninnen származnak a kurzusok tematikájára és a versenyek 
nyerteseire vonatkozó információk is.

7  A későbbi versenyfelhívások szórólapjai nem különböztetik meg az 
egyes díjazottakat. A korabeli beszámolók azonban egyértelműen 
utalnak az első díjra. Goda Gábor életrajzában közönségdíjasként 
szerepel az itt bemutatott Déja vu című duett (http://tancelet.hu/tan-
cosok-koreografusok/189-goda-gabor).

8  Fuchs Lívia: „Budapesten először...” Táncművészet, 1984/10. 29. o.
9  Fuchs Lívia: „jel. Három találkozás Nagy Józseffel, a Jel Színház 

vezetőjével”. Iskolakultúra, 1993/10. 86. o.

A biomechanika a színészek elméleti-gya-
korlati felkészítése, amely az állatok és az 
emberek kifejezésmódjainak vizsgálatán (a 
szervezett mozgás alapelvein) nyugszik, illet-
ve azokon az elveken, amelyek alapján a szí-
nész a mozgását végzi. Mejerhold biomecha-
nikája összhangban áll valamennyi kortárs, 
mozgással foglalkozó színészi tréning mód-
szereivel. Természetesen Nagy József moz-
gásszínházával is.

Nagy József számára az ideális színész 
egyesíti magában az iparost (a tűzoltók az 
Orfeusz létráiban), a zenészt és a színészt. 
Nagy és Mejerhold ideálja csak első látásra 
tűnik furcsának, mivel a kézügyesség és az 
iparosmunka csakugyan tartalmazza azt a 
némi ritmust és színpadiasságot, amellyel 
valóban emlékeztet a táncra – legalábbis an-
nak szemében, aki képes ezt meglátni.

RAJSLI Emese fordítása

Péter Petra

NAGY jÓZSEF,  
AZ „OKOS 
HEMPERGÉS” 
IMPORTŐRE

A Nagy József művészi pályájával1 fog-
lalkozó írások – még saját honlapja is 

– 1986-tól (vagy ’87-től), a Pekingi kacsa című 
darab bemutatójával és sikerével kezdik az 
œuvre tárgyalását. Jelen írás két szempont-
ból is rendhagyó témát érint. Egyrészt az ezt 
megelőző pár évre tekint vissza, másrészt 
elsősorban nem alkotói, hanem tanári tevé-
kenységéről szól. Ezzel hívja föl a figyelmet 
arra a meghatározó szerepre, amelyet a kora-
beli hazai, kortárs és modern tánctechnikák 
iránt érdeklődő táncos közösség számára 
testesített meg azzal, hogy elsőként tanított 
Magyarországon kontakttáncot.

Ahhoz, hogy ennek megértsük a jelentő-
ségét, föl kell idéznünk a nyolcvanas évek 
elejének „táncügyi” körülményeit. A század 
első felében virágzó moderntánc- (azaz moz-
dulatművészeti) iskolák és előadóművészi 
csoportok tevékenységét 1949-re ellehetetle-
nítették, gyakorlatilag betiltották. A szovjet 
mintára kialakított kultúrpolitika két műfajt 
ismert el: a balettot és a színpadra állított, sti-
lizált néptáncot. Mindkettőt szigorú esztéti-
kai-tematikai keretek között. Modern törek-
vések vidéki műhelyekben (Szegedi, Pécsi 
és Győri Balett), vagy – a néptánc esetében –  

1  Az „okos hempergés” kifejezést Nagy Józseftől kölcsönöztem. Vö. 
Nagy József: „A kontakt-tánc”. Táncművészet, 1984/11. 20. o.


