
ban nem tudja követni a küszö-
bön, ame|yet a nó át lépett ' így
nyomasztóan, borzongatón
hatnak rá a táncok, ame|yek-
keI udvartartása hódoI neki
mint új ura|kodónak, s reakci i-
ja annyira megrendítö '  fel|án-
goló és tiltakozó kiá|tássá vá-
Iik a |ét t itkainak áthatolhatat.
Iansága e| |en '  hogy végü|  min-
denki e|hagyja ót a bo|ondda|
együtt.

X. A szemÍényvesztó át|átja'
hogy minden do|og vége a
megmerevedés és a ha|á|.
Be|só izgalma ködében így je-
|enik meg története három ha.
|ottja' a ko|dus' a zsarnok és a

kirá|ykisasszony borzongató,
|assú körtánca. A nyomorúság
és a gyú|ö|et halott - de a
bo|dogság és a szépség utáni
vágy is megha|t. Erzi '  hogy a
zsarnok arra kényszeríti: Ves-
se |e újra az ura|kodás koroná.
ját és pa|ástját '  úgyhogy újra
egyszerú szemÍényvesztóként
á|| ott '  de bűvésztrükkjei mit
sem mondanak az érzéketlen
holtaknak. Ekkor hirtelen meg-
je|enik i le|őtte if júkori képe.
A szemfényvesztö meg akarja
fogni a tükörképet' szemébe
akar nézni, hogy megÍejtse
é|ete ta|ányát' Ekkor azonban
e| tún ik  a  más ik  én,  a  szem-

Íényvesztó pedig áju|tan esik
össze. Ráveti magát a háróm
ha|ott alakja' és formátlan cso-
móvá zsugorodnak össze.

UTTJÁTÉK:
A bolond szemÍényvesztó

játéka véget ért. Megmutatta'
hogy megint csak beÍejezödött
az emberi boldogságvágy
ör ökké ismét|ödö játéka. A nép
azonban újbó| boIondosan
körbetáncolja szemé|yét és
aIakjait '  mintegy az egyén
minden harcán és szenvedé-
sén tú|mutató ör ök, elmú|ha-
tat|an eróként.

Mil|oss Auré!

Nagy Jizsef és a kontakt tánc izmait '  sú|yát' kemény és |ágy
részeit, a tagok hai|íthatóságát
stb' Mindezeket újratanuItuk
és fe|szabadító tudás birtoká-
ba jutottunk.

Módunk voI t  megÍ igyeIn i '
hogy ki|azított Íekvö testünk-
ben miIyen é|ettani hatásokat
vá|t ki a másik test ide Vagy
oda nehezedó súlya: ízü|etek
nyú|tak' csigoIyák mozdultak
e|, belsö szervek to|ódtak e|'
Vá|tozott ezek Vére||átása stb.
(A jTga fog|a|kozik még ezze|
rész|etesen, de ott mindenki
maga idézi eló magának a kí-
Vánt élettani hatásokat.) Mász-
ká|tunk a másikon. amikor az

Magyarországon tavaly is-
mertük meg Nagy Józsefet,
amikor a Kreatív Mozgás Stú-
dió |. budapesti Uj Tánc Verse-
nyének gyóztese lett. cikket
közö|t a kontakt táncrT| e |ap
hasábjain' s ugyane témában
tanÍo|yamot is Vezetett a Krea-
tív Mozgás Stúdióban decem-
berben. Hívei e|sósorban in-
nen toborzódtak a |egutóbbi '
jú| ius i  kurzuson i s .

1957-ben szü|etett a Iugo-
sz|áviai Kanizsán. KépzömÜvé-
szeti középisko|át végez, utá-
na viszont Budapesten
M. Kecskés András együttesé-
ben pantomimezik, Ez hatá-
rozza meg sorsa a|aku|ását.
Párizsba megy tanuIni MarceI
Marceau-hoz. Az utcán tánco|'
amikor Lari Leong felfedezi és
meghívja csoportjába. Attó|
kezdve sorra dolgozik a mo-
dern tánc képvise|ö ive|' a |eg.
kü|önfé|ébb stí|usokban. Tán-
cosként szerez nevet magá-
nak, a tanítás még csupán ide-
jének t öredékét veszi igénybe.
MiveI nálunk e|sósorban tánc-
pedagógusként exponá|ta ma-
gát' a továbbiakban errŐ| írok.

Nagy József e|sósorban az
emberi kontaktusokat vizsgá|-
ja úttöró bátorságga|' nyí|tság-

ga| és a|aposan. Ha az ember
megismerte módszerét, már
nem tánco|hat úgy, mint az-
e|ött. Nem tabu t öbbé a másik
ember teste. Be|énk ü|tette
vagy fe|szabadította az inten.
zív kapcsoIat igényét' o|yanná
tette a táncosokat' hogy többet
tudjanak kezdeni a másik tán-
cos testéVe|. Visszakaotuk kis-
gyermek korunkat, amikor
többnyire még gát|ások né|kü|
hancúroztunk egymássa|, ta-
pasztaIgattuk a másik erejét,

Nagy Jlzsef gyakorlatot vezet (Vigh K' felvételei)



ÍekÜdt' térdeIt ' á||t '  ÍeIugrot-
tunk rá járás és Íutás közben.
Ily módon akrobatikus sikeré|-
ményekhez is jutottunk.

Nagy JizseÍ kÜ|önbözó tere-
ket határozott meg, s megtaní-
totta haszná|atukat. Dinamikai
és ritmikai Íe|adatokat is vé-
geztünk. Megtanította az em-
beri anatómiábó| következó
mozgásokat, s azt is, hogy e|-
Íogadjuk' de tovább is vigyük
az adődi eset|egességeket.
|gy |ett a tánc kiszámíthatat|a-
nu| izga|mas. Ha pedig még ott
táncoI két, három vagy sok em-
ber egy meghatározott térben,
ez meghatványozza az eset|e-
gességeket, és a tér sisteregni
kezd.

Csodák részese voItam,
amikor improvizáci is gyakor.
Iatokat végeztünk' ||yenkor
egy-két jó| megvá|asztott in.
strukciót kaptunk, és indu|t a
játék' |zga|mas vo|t azoknak,
akik csiná|ták, és Írenetikus
hatást vá|tott ki azokbó| is '  akik
nézték'

Az egyik improvizációs gya-
kor|atban három ember tán.
co|t, a t öbbiek saját testükke|
szabták ki a kör a|akú teret.
A táncosok Vakon tánco|tak.
Nem ke||ett hozzá kendó vagy
i|yesmi. (Vé|etlenÜ| se nyitot-
tam volna ki a szemem.) Nem
Íé|tünk' mert már t öbbé-kevés-
bé e|sajátítottuk oktatónk hU|
lámvonalú mozgását, ami é|ét
veszi az ütközéseknek. S láss
csodát! A vak táncosok ügye-
sebbeknek bizonyultak, mint
amikor a szemük nyitva Vo|t '
Gördülékenyebbek Iettek az
eme|ések és áteme|ések, ve-
tódések (mert a Vak táncosok
bizony nem kerü|ték egymást,
elIenkezőleg: minden nyitott
szemmeI szerzett tudásukat
kipróbálták). És sokkaI keve.
sebb |ett a manír. Egyik-másik
produkci ibó| igazi színházi él-
mény szü|etett.

Utána oktatónk értéke|te a
látottakat' ÍeIhívta f igyeImÜn-
ket a hibákra és az erényekre.
|tt derÜ|t ki, mennyire vérében
van a színház, mennyire |étre
tudja hozni akárho|, akármi-
kor ,  a  semmibó l  i s '  Soha nem
rótta fe|, hogy ÍeIrúgtuk in-
strukcióinak keretét, ha a vá|.
tozás a játék |ogikájábó| követ-
kezett '  Irtotta a me||ébeszélést
a táncban, de mindent e|foga-
dott, ami öszintén, be|ü|ró| j ö tt.
|génye|te, hogy a mozgások-
nak jelentése Iegyen. Tiszte|te
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a táncban megnyi|vánu|ó
egyéniséget. Amikor megkér-
deztem tó|e' hogy ki a jó tán-
cos, r öViden csak ennyit vá|a-
szo|t: aki egyéniség.

Nagy József a japán Sankai
JukutiI is tanuIt. Módszere
nyomán megadta a szé|sósé-
ges mimikai Íe|adatokat, majd
ezze| a tudásunkka| bedobott
minket az improvizáció mé|y-
vizébe. A |étrej öVó produkciók
|íttán t öbbnyire a hasunkat
Íogtuk nevettÜnkben. Szerin-
tem azonban nem ez a dolog
|ényege. TapasztaItam, hogy
ez a|ajta tánc szenvedé|yeket
szabadít Íel az emberbó|, ata-
viszt ikus cselekedetekre ra-
gadtat. A pszicho|ógiában régi

evidencia, hogy a kü|önbözó
érze|mek a  mimikában és pan-
tomimikában automatikusan
|étrehozzák az adekvát e|vá|-
tozásokat. U gyanez visszaÍe|é
is igaz. Ha fe|veszünk va|ami-
|yen mimikát Vagy testtartást,
ez generá|ja a megÍe|e|ö ér-
zeImet. Esetünkben tehát, ami-
kor szé|sŐséges intenzitású
mimikát vettünk Íe|, é|etre ke|-
tek az adekvát szélsóséges ér-
ze|mek is. Persze ez ' ,veszé-
|yes  üzem' ' ,  m int  ahogy az
egész tanÍo|yam az vo|t. De aki
fenntartás né|kü| beIement, a
kék Ío|tok és hasonlók árán
csak hasznot könyve|hetett e|:
Ügyesebb |ett, erösebb és e|-
Iená|lóbb' testben és |é|ekben.

Chátel Krisztina és
a ,, minimal-tánc,,

Jú| ius  végén Ho||and iában
''Föld', cimmeI tánce|óadást
hirdettek. így, magyaru|. Ho|-
land barátnöm ÍeIvi|ágosított '
hogy a koreográÍus Magyaror-
szágró| származott el, s nem
e|öször Íordu| e|ó, hogy ma-
gyar cimet ad mÚvének. A saj-
tó csupa eIismerö krit ikával
szó|t a darabró|, így hát nem
lehetett elmulasztani.

E|órevá|tott jegyünkkeI is
csak nehezen tudtunk betusz-
ko|ódni az amszterdami pro-
testáns temp|omba, az e|ő-
adás színhe|yére. A táncosok
(hatan) már benn á||tak moz-
duIat |anu| ,  k ö rÜ| ö t tük  méter
magas Íö|d-gyúrű. Innen az
e|öadás címe' Fe|sorakozott a
kórus, amely Phi l ip G/ass egy
kevéssé ismert darabját szó-
Ia|tatta meg. A repetitív kórus-
mú hangja i ra  egy  id ö  mú|va

a|ig észrevehetöen é|ni kezd-
tek a táncosok. Lassú, bábsze-
rú életet. KözeIedtek és távo-
lodtak egymástó|' ahogy a vé-
Ietlen hozta. A f ö|d-sánc atomi.
zá|t kis csoportot zárt körül.
Vé|et|en t örtént az is, hogy va.
Iaki nekicsapódott ennek a fa|-
nak. Ez a mozzanat határozta
meg e|őre és vissza a darab
történetét. Vagy nem is ez, ha-
nem a f ö|d-sánc, ame|y kez-
dett ö| fogva azért vo|t, hogy
vaIaki vaIamikor nekiÜtközzék.
Addig pedig körÜ|zárja és per-
sze védje is a bent|evóket.

A történet ettő| kezdve arrll
szó|, hogyan rombo|ják |e a
Íö|dsáncot. Az e|sö nekiÜtkö-
zót követi a második és a t öb-
bi. A csoport egységesen és
szisztematikusan dolgozza
szét az anyagot. Kézze|' |áb-
ba|. nekiÍutássa|. eIszántan és



megszá||ottan, egyre Íogyó
erive|' Kivéte|es é|ményt
nyújt a |átvány: az emberek ar-
cára és testére Verejték ta-
pasztia a homokot, kezük' lá-
buk már erót|enü| túrja és ka-
parja a Íö|det' Végü| minden
egyen|etes, e|csigázott testük
is a f ö|dde| vá|ik egyen|óvé.

Krisztina de Chátel beszé|-
getésÜnk közben a ,,Fö|d' '  cím-
rö| csupán annyit mondott '
hogy rövidsége miatt vá|asz.
totta' Legyen. A ,,Fö|d' '  nem
csak a konkrét anyagot je|ö| i '
ame||yel táncosai eIsöként
do|goznak' ném csak egy ha.
tárt je|ö| '  me|yet áthágni é|et-
veszé|yes' de impliká|ja az
eredendö és sorsszerú kozös-
séget is ember és környezete
között. A koreográÍia nem be-
szé| arró|, hogy ez a környezet
természeti vagy társadaImi'
így szabadon asszociá|hatunk
Íészekre, csa|ádra, bört önre'
társadalmi normákra, az é|etet
feIfa|ó eszteIen robotra' é|e-
tünk kor|átaira' s végsö soron
embervo|tunk formáira, létfor-
mánkra. A ' 'Fö|d" tehát a de-
terminá|tság átkairó| és szent-
ségéró| szó|.

Determinációs játék Volt a
táncest |étrej ötte is. A IegÍon-
tosabb mozzanatként Kriszt i .
na de Chátel (nem e|óször)
egyenrangúan szöVetkezett
egy képzómúVéssze|, ezÚtta|
Conrad van de Ven-ne|. Elö-
ször készü|t e| a képzöművé-
szeti a|kotás, a kész színpad-
térv már mintegy kihivás' egy.
ben determináció |ett. Kriszt i-
na de Cháte| nem járt kitapo-
sat|an úton, hiszen elótte
számtaIan performance-je||e-
gÜ kísér|et tanúja |ehetett a Vi.

|ág. Nem ó vitte e|sinek tánco-
sait kiá||itóterembe. Am nem
is a kiá||ítást vitte a táncszín-
házba. Conrad van de Ven és
a maga munkáját vitte temp-
|omba, egy hagyományos mti-
vészi színtérre. Fontosabb
azonban, hogy a képzömúvé-
szetbö| és táncbiI szerves
egészet a|akított ki'

Nem akarok igazságtaIan
|enni a zenéhez, de ezen az
esküVón |egÍe|jebb násznagy
lehetett. Beszé|getésünk a|att
Kriszt ina de Cháte| e|mondta,
hogy annak ide jén Ph i l ip  GIass
zenéjére reagá|va a|akította ki
stí|usát, a minimá|t. Izgatta,
hogyan |ehet  a  |egmin imá| i -
sabb eszközökkeI feszültséget
|étrehozni a r itmus és tér va-
riáciTiva|. Sokat do|gozott Phi-
I ip G|ass múvekre, és most
egy Ligeti müVet szeretett Vo|.
na, de mive| nem vo|t pénze
hivatásos kórusra, egy köny-
nyebben énekeIhetó müVet
kel lett keresni. Conrad van de
Ven végü| rábeszé|te egy ke.
véssé ismert PhiI ip G|ass da-
rabra' (A képzómt3vész mun.
katárs e|sósorban Íest, egyéb-
ként most végzi a zeneakadé-
miát.)

- Áttalában milyen a zené-
vel való kapcsolata? - kérde-
zem a koreográfust.

-  Nem mind ig  do lgozom
é|ö zenéve|, mert nem tudok
Íizetni. Bach t iszta, egyszerű
pre|údiumai ra  i s  doIgoztam'
ez is inspirá| ' Bartók zenéve|
is do|goztam' - A tánc egyéb-
ként sokszor kontrapunkt. Ta-
va|y egy dé|.amerikai Íiút kér-
tem meg, hogy komponá|jon.
Sokszor én jártam e|öbb' így

dolgoztunk együtt. Nehéz vo|t
szegénynek'

- Es milyen előadókkal
dolgozik?

_Táncosa im uk|assz ikus
kéozésben részesü|tek. Több-
nyire a Scapino Akadémiáró|
kerÜlnek ki '  aho| én is tanítok'
tehát kapcso|atom van ve|ük.
Graham,  L imon,  Cunn ingham
és a német modern tánc mel.
lett dzsesszt és szteppet is ta-
nuItak. Törzscsapatom Van
évek óta' homogén je|legge|.
Fanatikusak és fegyelmezet-
tek. Szeretik a minimá|t ' bár
kemény, egyolda|ú strapa. Tíz-
t ö| öt ig' hatig do|goznak. Dél.
e|ótt tréning. TavaIy hatvan
e|öadásunk vo|t.

- Magyarországon nevel-
kedett, s mégis csak tavaly
kezdték nálunk megismerni a
nevét' Bemutatkozna röviden
az olvasóknak?

_ Cháte| nevű hugenotta
nagyapámat Magyarországig
haitotta a va||ási háborúsko-
dá.s. Én orvos csa|ádban szÜ-
lettem Budapesten, s jT ideig
modern gimnasztikáva| ÍogIa|-
koztam. Bakos Mária höven-
déke Vo|tam, aki hagyott öná|-
|óan doIgozni, igy kibontakoz-
hattak kreatív képességeim.
Közben azonban a modern
gimnasztikából sport Iett '  én
Viszont táncolni akartam. Kér.
tem engedé|yt' hogy kü|Íö|di
tanuImányokat Végezhessek'
Az engedé|yt meg is kaptam'
mive|  anyám ho||and.  Ennek
e l |énére e| ö sz ö r  nem Ho||an.
diába j öttem. Németországban
Kurt Jooss soko|da|Ú isko|ájá.
ban tanu|tam. osak a német
exoresszionista tánc után va-
Iami mást is akartam, ezért át-
j öttem Ho|landiába Kurt Stuyf
csoportjába. Izgatott' amit a
színpadda l  cs iná| .  Es  vo l t  Í i Io-
zóÍiája. A saját metódusában
Graham{echnikávaI doIgo-
zott. A drámai kiÍe|ezést Íé|re.
to|ta a technikai t isztaság és a
funkc iona l i zmus érdekében.

Csoportot 1 977-ben kezdtem
a|akítani két táncossa|. Két év-
Ve| eze|őtt abbahagytam a tán.
cot, mert a csoportvezetés
gondjai és a koreograÍá|ás
me||ett egyre kevesebb idóm
vo|t a bemelegítésre. De azért
ma is aktív vagyok, mindent
meg tudok mutatni a táncosa:
imnak.

Heltai Erzsébet
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