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Bartha Jolán ábrándozik a mesésnek képzelt 
jaltai nyaralásról és fekete-tengeri delfinekről. 
Mások úgy őrzik meg érintetlenségüket és lel-
kük liliomtisztaságát a maguk számára — és ez 
is fontos —, hogy mindig a megfelelő emberhez 
dörgölőznek, és ez nagyon jellemző a novellák 
női karaktereire. 
 A vidék lelkében a felelevenített történelem 
ugyanolyan élő, mintha éppen most, a szemünk 
előtt zajlana. Ettől van akkora ereje a személyes 
történeteknek, ezért nem mindegy, mit mesé-
lünk, és az sem, hogyan vélekedünk róla. Ahogy 
az író elkezdi feldolgozni a múltat, és novellákká, 
vagy tetszése szerint triovellákká rendezi, az az 
óriási erő, ami ebben benne van, kiárad, meg-
elevenedik, végighömpölyög rajta és rajtunk, 
olvasókon is, és mire az utolsó történet végére 
pont kerül, a szellem korántsem kerül vissza a 
palackba. Élő történelemmé válik. 

Csabai László: A vidék lelke, Magvető, 2019, 344 
oldal. 

A filozófia 
színháza vagy 
a színház 
filozófiája
Darida Veronika Eltérő színterek — 
Nagy József színháza című könyvéről

Gemza Melinda

Darida Veronika filozófiai és esztétikai szempon-
tok mentén haladva vizsgálja könyvében Nagy Jó-
zsef színházi alkotó életművét, pótolva ezzel azt a 
tartozást, amivel a kortárs magyar színháztörté-
net-írás már régóta adósa volt a művésznek.

Nagy József a kor-
társ magyar és euró-
pai színháztörténet 
egyik lejelentősebb 
alkotója. Olyan mű-
vész, akit szinte lehe-
tetlen egyetlen titu-
lussal illetni, hiszen 
egyszerre színházi 
alkotó (vagy inkább 
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az Ellenfényben jelentek meg.



63

BAKON LESŐ  |  Könyv

színházcsináló, a szó legnemesebb értelmében, 
hiszen az előadóművészeten kívül a tervezés-
ben és a technikai kivitelezésben is részt vesz), 
képzőművész, filozófus, tanár, intézmény- és 
társulatvezető, olyan alkotó, aki bármihez nyúl-
jon is, abból valami új születik. A Vajdaságban 
született, ami akkor még Jugoszlávia része volt, 
ma pedig már egyszerre szerb-francia-magyar 
állampolgár, aki ugyanúgy otthon van Párizs-
ban és Orléans-ban, mint Budapesten, de még-
is legfőképp szülővárosában, Magyarkanizsán. 
Azt talán már Magyarországon is sokan tudják, 
hogy létezik egy vajdasági magyar származású 
táncos, koreográfus, azt viszont talán túlsá-
gosan kevesen, hogy milyen jelentőséggel bír 
Nagy József / Josef Nadj a kortárs színháztör-
ténetben. Életműve jóval túlmutat azon, hogy 
koreográfusként tartsuk számon, hiszen előa-
dásaiban egy egyedi, költészettel és filozófiá-
val átitatott színházat hozott létre, amely nem 
hasonlítható semmihez. Mindezt számtalan díj 
(8. Európa Díj — Új Színházi Valóságok, Torinó 
2006.), kitüntetés (a Francia Becsületrend tiszt-
je 2011.), meghívás bizonyítja, több egyetemen 
tananyagként jelennek meg az előadásai, a vi-
lágon szinte mindenhol, Ausztráliától Afrikáig 
láthatók voltak az alkotásai. 
 2017 decemberében jelent meg Darida Ve-
ronika nagyszerű, alapos, hiánypótló műve Nagy 
József színházáról, melyben teljesen újszerű 
megközelítésben, új terminológiával („theatrum 
philosophicum”) határozza meg Nagy színházát.  
Összességében elmondható, hogy a kortárs ma-
gyar színháztörténet megírása még várat magá-
ra, de különösen igaz ez a kijelentés a kőszínházi 
struktúrán kívüli alkotókra. Nagy József különö-
sen hátrányos helyzetben van e tekintetben, 
hiszen nemcsak a kőszínházakból, de a kortárs 
magyar színházi köztudatból is hiányzik, hiszen 
alkotásainak legtöbbje Franciaországban szü-

letett. Nagy József színházáról nem sok könyv 
jelent meg, Magyarországon pedig Darida köny-
vét megelőzően, egy sem. A kilencvenes évek-
ben Várszegi Tibor foglalkozott behatóbban az 
akkor még Jel Színház néven működő társulat-
tal, tőle jelentek meg először értő elemzések. 
Majd 2002-ben Magyarkanizsán jelent meg Moz-
zanatok címmel a Kanizsai Kör szerkesztésében 
egy tanulmánykötet, melyben vajdasági és ma-
gyarországi szerzők tollából született elemzések 
láttak napvilágot. De még ebben a kötetben sem 
merült fel egy egységes alkotói világ bemutatá-
sa. Az első igazán részletes, elemző mű Francia-
országban jelent meg 2006-ban Myriam Blœde 
tollából, melyet magyarul 2009-ben a kolozsvári 
Koinónia Kiadó adott ki. Ebben a könyvben tör-
tént először kísérlet arra, hogy egy új színhá-
zi látásmódként fogalmazza meg Nagy József 
életművét, mely jóval túlmutat a Nagy színházát 
hagyományosan a koreográfia és a táncszínház 
fogalmaival leíró értelmezéseken. Blœde 63 mo-
tívum elemzésével vizsgálja Nagy előadásait, fel-
tárva a gondolkodó művész és a világ viszonyát 
ezeken a motívumokon keresztül.
 2017 egyébként is fontos év Nagy József éle-
tében és munkásságában. Hatvan éves lett és 
harminc éve született meg életművének első, 
önálló darabja, a Pekingi kacsa, mely a világhírt 
is meghozta számára.
 Darida Veronika a filozófia felől közelít Nagy 
világához: a „theatrum philosophicum” termi-
nust először Foucault használja Deleuze kö-
zéppont nélküli szövegeinek értelmezésében, 
és ezt a kifejezést adaptálja Darida Nagy szín-
házára több okból is. A könyv első fejezetében 
arra keresi a választ, hogy miért és mennyiben 
tekinthető Nagy József színháza a filozófia szín-
házának. Véleménye szerint: „Theatrum philoso-
phicum” alatt tehát sohasem már megírt filozófiai 
szövegek színpadra állítását (újra megjelenítését, 



64

BAKON LESŐ  |   Könyv

re-prezentációját) kell értenünk, hanem filozófiai 
gondolatok előttünk való megszületését, létrejöt-
tét (genezisét)”.(8.o.) Másrészt arra tesz kísér-
letet, hogy a színház és a filozófia kapcsolatát 
együttesen vizsgálva, új, korábban nem kuta-
tott tapasztalati mezőket tárhasson fel, ami 
hozzásegít a perspektívák kinyitásához és a né-
zőpontok megváltoztatásához. Ennek érdeké-
ben a kötet első részében felvázolja azokat a fi-
lozófiai szövegeket és gondolkodókat, amelyek 
Nagy előadásainak hátterében állnak, érintve 
egyúttal azokat a motívumokat, gondolati kö-
röket, amelyek meghatározóak az alkotásai-
ban. Nietzsche, Deleuze, Artaud, Foucault csak 
néhány azok közül a gondolkodók közül, akik 
hatása jelen van Nagy műveiben. A kötetben 
vizsgált filozófusok szövegei referenciaként 
jelennek meg a későbbiekben is az előadások 
elemzései során.
 A mai magyar színházi köztudatban is sok-
féleképpen nevezzük meg a színház és a tánc 
határmezsgyéjén születő alkotásokat. Beszé-
lünk fizikai színházról, táncszínházról vagy 
mozgásszínházról, kortárs tánc előadásról. 
Nagy színházát leginkább és legtöbbször a 
táncszínház elnevezéssel illették, ebből indul 
ki Darida is, hogy mélyrehatóan elemezze a 
színház és a tánc jelentését Nagy alkotói mun-
kásságának viszonylatában. Azt vizsgálja, hogy 
mennyiben különbözik a Nagy által létrehozott 
színház a tánc és a színház hagyományos értel-
mezésétől. Nagy színháza másfajta nyelvet be-
szél, mint a legtöbb színházi előadás, egyfajta 
folyamatos keresés zajlik benne. Jellemzője a 
szakadatlan kísérletezés, ebből adódóan nincs 
két egyforma előadása, nincs közös forma, ami 
a darabokban mindig megjelenik. 
 „[…] Nagy József (tánc)színházában szándé-
kosan tettük zárójelbe a táncot és hangsúlyoztuk 
a színházat. Mert Nagy József valóban színházat 

csinál: egyike napjaink autentikus színházcsiná-
lójának. Ezeket az alkotókat az köti össze, hogy 
színházuk minden létező színházhoz hasonlítha-
tatlan, mással össze nem mérhető […] Nagy József 
színháza mögött így lehet jelen Artaud, Kantor, 
Grotowski, Brook vagy akár Castellucci, Tanguy, 
Goebbels színháza. Ugyanakkor a Jel Színház nem 
érthető meg a társművészetek (képzőművészet, 
zene, film) vagy a háttér referenciákat adó filozófi-
ai vizsgálódások és irodalmi, költészeti utalások 
figyelembevétele nélkül sem.” (20.o.)
 Darida felteszi a kérdést, hogy milyen irány-
ból érdemes megközelíteni Nagy munkásságát, 
ha definiálni szeretnénk, hiszen amint láthat-
tuk, a hagyományos kategóriák, színház– és 
tánctörténeti megközelítések nem fedik le eze-
ket az alkotásokat. A képzőművészti szempon-
tok alapján történő megközelítés adott lenne, 
hiszen Nagy grafikusként kezdett el alkotni, 
és egy véletlen folytán fordult a színház felé, 
a szerző mégis inkább az előadások filozófiai 
hátterére helyezi a hangsúlyt, már csak azért is, 
mert ahogy írja:
 „[…] kevés olyan kortárs színházi alkotót 
tudnánk felsorolni, aki Nagy Józsefhez hason-
ló filozófiai műveltséggel rendelkezik, vagy aki a 
legújabb kori, főként francia filozófiai szövegek fő 
problémáit ilyen adekvát módon tudná színpadra 
állítani.” (21.o.)
 A kötet nem kevesebbre vállalkozik, mint-
hogy bemutassa számunkra egy máig alkotó, 
sokoldalú művész folyamatosan alakuló élet-
művét. Az életművet az elmúlt 30 év távlatából, 
az 1987–2017 közti időszak vonatkozásában 
vizsgálja. Ezt a periódust osztotta fel a szerző 
— vállaltan önkényes módon — négy részre, 
melyeket lezárt alkotói szakaszként definiál, és 
meghatározza az egyes egységekbe sorolható 
előadásokat. A különböző szakaszokhoz hozzá-
rendelt előadásokat ezután részletesen elemzi 
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az előbb említett szempontok figyelembevéte-
lével. A 32 előadáselemzés teszi ki a kötet nagy 
részét. Minden előadás leírásánál megismerte-
ti az olvasóval az előadás létrejöttének a körül-
ményeit, recepcióját, és nagy hangsúlyt helyez 
a darab hátterében feltárt irodalmi és filozófiai 
referenciák elemzésére. A kronológiai felso-
rolás lépésről lépésre vezeti az olvasót egyre 
mélyebbre a Nagy által megjelenített világban. 
Mindannak ellenére, hogy egy színházi életmű 
nehezen vizsgálható az előadásokról készült 
felvételek vagy legalább a fotók nélkül, az előa-
dások leírásai mégis részletesen elénk vetítik 
Nagy színházának filozófiai-esztétikai hátterét, 
és betekintést nyújtanak Nagy mérhetetlenül 
szerteágazó és gazdag művészetébe.
 A könyv utolsó, rövidebb fejezetében talál-
ható a képzőművész Nagy József bemutatása, 
akiről talán még kevesebbet tudunk, mint a 
színházi alkotóról. A színházi világba képzőmű-
vészként érkező és mostanában az oda ismét 
visszatérő művésznek a színházi alkotásaiban 
is meghatározó a képzőművészethez való vi-
szonya. Darida elsősorban azokat a pályáján 
meghatározó kiállításokat, alkotásokat veszi 
számba, melyek a színházi munkáihoz kapcso-
lódnak.
 A kötet 2017-ig követi nyomon Nagy életút-
ját. A szerző többször hangsúlyozza, hogy nem 
egy lezárt életútról, életműről beszél, amit mi 
sem bizonyít jobban, hogy az azóta eltelt három 
év alatt Nagy József újabb kísérletekbe kezdett, 
ideje java részét az eddigi társulati alkotásból 
a magányos (képzőművészeti és színházi) al-
kotómunka felé fordítva. 2018-ban a lyoni bi-
ennálén mutatta be Mnémosyne címmel azt az 
egyedülálló, képzőművészetet és táncot ötvöző 
globális projektjét, amely több mint ötven da-
rabból álló fotókiállítást, illetve egy kis térben, 
néhány néző előtt létrehozott performanszot 

és installációt foglal magába, melynek során 
a nézők ismét bepillantást nyernek ennek a 
furcsa, visszahúzódó, hatalmas műveltséggel 
rendelkező művésznek a világába. Nagy József 
tehát tovább alkot, Darida Veronika könyve 
pedig megkerülhetetlen azok számára, akik az 
életműben szeretnének elmélyedni.

Szerelem a 
háború(k) 
idején
Alex Capus Léon és Louise című regé-
nyéről

Nyirán Ferenc

Ha valaki a cím olvas-
tán G. G. Márquez 
Szerelem a kolera ide-
jén című nagysikerű 
regényére asszociál, 
nem jár messze az 
igazságtól. Mind-
két regény az örök 
szerelem témáját 
boncolgatja. Kolera, 
illetve két világhábo-
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