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Porond lesöprése, kellékektől való újra meg
újra megtisztogatása, eszelős üldözés és
légi röppenésben való összetalálkozás,
rítusos sírba tétel, talányos „síri áldozat",
kimerevülésekből föltámadás, mindez jelen van a
vajdasági származású és, ahogy mondják,
Franciaországban végképp „befutott", sőt (sőt!)
újabban a magyari honban is meg-megismert
Josef Nadj (Nagy József) kihívó, de nem
megfejtendő című produkciójában, a Cri du Ca-
méléonban, melynek színhelye a párizsi Villette-
parkban (nálunk régebben: afféle „kultúrpark-
ban") fölvert sátorcirkuszban; Tánc és Teátrum is
ráadásként t(avagy mindenkori lényeget meg
nem tagadva, itt és most is érvényre juttatva)
ebben a nevével és résztvevőivel (a francia artista
és cirkuszművész főiskola végzős növendékei-
vel) hivatalból is „cirkuszinak" hirdetett elő-
adásban, olyan hibátlan elegyítéssel, kölcsönös
átminősítéssel, hogy miként a modern táncos
Nagy eddigi résztvevői, rendezői, műfajteremtő
tevékenységét a tánc és a színház határáról im-
máron egyezményesen szokás „táncszínháznak"
nevezni, most a vendégtanár és alkalmi rendező
kezéből kikerülő munkára a helyi sajtó egyöntetű
lelkendezéssel eszelte ki az adott közegben na-
gyon hízelgő, újdonságot, reformot is jelző „cir-
kusz-színház" minősítést. Gyökeret ereszt-é a
kifejezés, lesz-e folytatás, elválik; a „táncszínház"
műfaji megkülönböztetőjére viszont nagyvi-
lágszeme már csak Gerolsteini Nagyhercegnőnk
kap idegesen szépségflastromjához és rezegteti
az ő szép csocsoszános legyezőjét, noha „beja-
pánosodott" napon is túlzás volna előcibálni a
shosagatőt, mi persze „táncdrámát" jelent a ka-
bukfian...

De elsőként persze hibátlanul, hiánytalanul
cirkuszis A kaméleon kiáltása, s mivel maroknyi
évfolyam afféle vizsgájáról, jutalomjátékáról van
szó, „kötelező" és „szabadon választott" gyakor-
latokkal, emígy töményen, tetéző gazdagságban.
Mert van itt minden: akrobatika, ügyesség-mu-
tatvány; mint fehér madarak röpködnek a buzo-
gányok, labdák gurulnak a karon és tapadnak a
homlokra, lámpadrótból lesz selyemhágcsó,
azon tekeredik föl a magasba a legényke, Stan
kergeti Pant, faarcú Buster Keaton száll a város

fölött, manierista ember-ábécét rak ki a gúla,
békaugrásban üget a tornafölmentett, terpesztett
lába között visszahajolva kukucskál a leselkedő,
keze a lába, azon a cipő, zsákolnak a sihederek,
orron pörög a kalap, pici mása nő közben a fejek
búbján, kavarog minden, lent a fent és kint a bent,
kettős szaltó, hármas ugrás, egyre magasabbra,
szabdalja a légteret, ha nem szalagról megy a
régi munkatárs, Steven Kovač Tickmayer zenéje,
zenebohóc adja a kíséretet, Nagy tervezte séta-
bot-fuvolán, rézkannában rezonáló trombitán,
sőt, vannak még „idomított állatok" is: Magritte-
féle palánk mögül kiemelkedő ember-orangután
és jegesmedve avagy legvégül, annyi fürge
ügyeskedés után, mintegy a vándor-művész ön-
iróniájával, emblémának, elköszönő szignóként
egy fehér lepelben lomhán kúszó alakzat, anten-
na-szarvval a fején, ócska vulkánfiber kofferral a
hátán, rajta egy csigabiga házának krétás rajzo-
latával...

Cirkuszban vagyunk avagy egyszersmind
színházban is, amikor például ez a nyolc-tíz ar-
tistanövendék, amúgy „antropológiailag", jelleg-
re, külsőre, utcai, enyhén külvárosias „szerelés-
ben", mint flegma clown, a kicsi-a-bors-de-erős,
a ruganyos léptű, kecses mozgású, kopaszra
beretvált melák, a borostás városi vagány és az
afrofrizurás etnikai betársult mintegy „leképzi"
Nagy József saját színházi társulatát, hol pedig
vajdasági fiúk alkotják a többséget, kiváltképp a
tehetségre legmagasabb mutatójú magyar tele-
pülésről, Kanizsáról, mellesleg a sokra inspiráló
régi cimbora, a költő Tolnai Ottó és az egyszer
majd sokról hivatottan elszámoló esztéta, Sebő
Zoltán szülőfalujából (városkájából?). Cirkusz,
amit látunk, megítélni kritériumaink is hasonló-
ak? Itt talán a rejtély, ha mesterin, akartan: az
,,átcsúsztatás". Például: ha nyilván tisztes is az
artistaszínvonal, de nézve nem a végrehajtás tö-
kélyén szorongunk, szurkolunk, valaki elejt egy
labdát, botot, buzogányt, az még csak nem is a
virtuóz (ál)sutaság betervezett incselkedése,
csak olyan bocsánatos kis hiba, esendő és meg-
nyugtató ügyetlenség, mely jelzi: fizikailag köze-
pes halandókat látunk, színházban vagyunk; a
szaltóknál pedig nem ver torkunkban a szívünk,
szép nádasi szóval inkább „együtt lélegzünk",

kevésbé a nyaktörő ugróval, mint a látszatra
szórakozott és közönyös, de erősen koncentráló
„dobbantókkal"; csak azonosulni, az se
könnyebb. S ami még fontosabb: a külön-külön
mutatványok emberi „tipizálásától" eltekintve a
cirkusz mindig csak önmagát jelzi, mondja, me-
séli, mesésíti, míg Nagy József műsora valami
ezen túlmutatót, mást is ad: egészet, átfogót,
szinte „kvázi-darabot". Nyilván nem összefüggő
„történést", mert itt persze még annyi „cselek-
ményre" vonatkozó „enigma", „regényesítő" ki-
hívás sincsen, mint amennyi a modern tánc (vagy
akár az ,,esztrádműsoros" pekingi opera) nem
hivatottan balettos és elvonatkoztatni képes zenei
lelkületű nézőjét tudja foglalkoztatni és gyötörni
(ki kicsoda, mit miért tesz, hol vagyunk és
mikor?), de Nagy József foszlány-azonosítha-
tóságaival, takarításokkal, találkozásokkal, előt-
tünk fabrikált szürreális, giacomettis rituális kel-
lékekkel és csipkés, fehér temetésekkel, mag-
ritte-os, chiricós támaszfallal, kalapokkal, bakan-
csokkal, székbörtönökkel, hajlékony, életnagysá-
gú zsakettos bábokkal, emberrel szemtévesztőn
összenőtt lárvaarcú manökenekkel, a különféle
absztrakt ügyességi akciókban erősen jelenlévő
hierarchikus viszonyokkal, kényszeres végrehaj-
tásokkal és kibúvó cselezésekkel igenis mond
valamit, mit összegezni kikerülhetetlen, tiltva
csak föltörőbb. „Története" nincs A kaméleon-
nak, de van komor, véresen komoly, groteszk, a
test, a vitalitás és a virtuozitás benső atlétikájá-
val, a könnyűség ígéretével csalattató, humorral
némi utópiát kecsegtető világa, világ-érzése; Kafka
és az őreá sokat emlegetett T. Kantor világa,
variáció, mintha a readingi balladát Van Goghból
Tolnai Ottó írná át (s onnan ide? inkább fordít-
va...) kelet-közép-európaivá. Egyszerűbben: vilá-
ga az övé, Josef Nadjé; táncszínházban, cirkusz-
színházban. A produkciót a bemutató napján tüs-
tént meghívták idén nyárra az avignoni feszti-
válra; ott majd kiderül, melyik „kategóriába",
milyen-micsodaként milyen „műfajba",
„műnembe"...
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