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TÉMAFELVETÉS 
 

GYÖNGYFŰZÉS, FEJLŐDÉSTÖRTÉNET 

 
Ez a dolgozat táncos-énjeimről alkotott tapasztalataim rendszerezésére tesz 
kísérletet. Az eddig átélt, s számomra meghatározó próbafolyamatokban 
betöltött minőségeimet fogom elemezni. Hogy én, mikor, milyen 
minőségben, mi-ként dolgoztam, milyen eredményességgel, s vizsgálom 
mindezt a különböző koreográfusok relációjában. Hisz az én, a másik által 
létezik. Az önmegismeréshez szükséges a másik felfedezése, csak ennek 
viszonylataiban lehetséges önmagunk konstatálása. 
Mindegyik táncos – koreográfusi viszonyom egy-egy szem gyöngy lesz, 
melyek mind különböznek egymástól. Különbözni is sokféleképpen 
lehetséges. Színben, nagyságban, anyagban, szagban, hőmérsékletben, 
súlyozottságban vagy akár egyazon koreográfusnál darabtól, időszaktól, 
életszakasztól függően is lehetnek mások és mások ezek a szemek. 
Ugyanígy a hasonlóságot is észre kell venni, s így azon szakaszok, melyek 
valami miatt, - de főként a személyes megélésük és lélektani 
problematikájuk miatt hasonlóságot mutatnak - itt egyazon címke alá 
soroltatnak. 
A vizsgálódáshoz saját élményanyagomból tudok és fogok kiindulni, amihez 
segítségemre vannak régi munkanaplóim, s jelenbeli önreflexióm. Nem 
célom a koreográfusok elemzése, véleményezése, próbálok nem beleesni 
ebbe a verembe (sem). 
Kategorizáltam tehát eddigi táncos én-jeimet, felcímkéztem, s szemenként 
szeretném most egy fonalra felfűzni őket. 
De milyen fonalra? Mi lesz az, s egyáltalán lesz-e bármi is, ami kirajzolódik 
számomra ebből a dolgozatból? S ha igen akkor ez milyen képet, 
fejlődéstörténetet mutat majd? Képesek–e ezek a kiragadott 
keresztmetszetek megrajzolni egy folyamatábrát?  
Egyáltalán folyamatos-e ez a fejlődés?  
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Ezen a ponton, dolgozatom a fejlődéslélektan egyik központi kérdésével 
találkozik: hogy az ember fejlődése szakaszos-e, vagyis minőségileg 
különböző szakaszok egymásutánja, amelyek nem felcserélhetők, (Freud, 
Piaget, Erikson, Kohlberg) vagy pedig folyamatos – tehát a szakaszok csak 
látszólagosak, ugyanannak a tényezőnek módosulásai.1 
 
Erik H. Erikson szerint a fejlődés egész életen át tartó, egymást követő 
szakaszok sorozata, ahol minden szakasznak megvan a maga konfliktusa, és 
az új szakaszok megjelenésével a válsága, krízise. Ezek a fejlődési feladatok 
folyamatosan differenciálódnak és újra integrálódnak, így válik a személyiség 
fejlettebbé, bonyolultabbá. 
Goethe is Morphológiájában a fejlődés lényegét abban látta, hogy az egész 
egyre jobban differenciálódik, de ugyanakkor az így keletkező részek az 
organizmus egésze alá is rendeződnek. Más megfogalmazásban: a fejlődés a 
halmazszerűségből a struktúra felé halad.2 
Ezeket a gondolatok a lencséi, prizmái annak a szemüvegnek, amit e 
dolgozat megírásához felveszek. 
Számomra a legizgalmasabb kérdés az, hogy vajon én képes leszek-e 
felismerni és tájékozódni abban a képben, amit ez a dolgozat mutat. 

                                                
1Cole – Cole: Fejlődéslélektan 
2 Forrás: Dr. Pálhegyi Ferenc: Személyiség-lélektani kalauz 
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MÉG MIELŐTT 
 

EGYÉNI TANREND, SZABADÚSZÁS 

 
A Budapest Kortárstánc Főiskola megkezdése előtt elvégeztem a szintén 
Angelus Iván által vezetett Budapest Táncművészeti Szakközépiskolát, mely 
egy öt éves képzést jelent. Mielőtt a középiskola utolsó éve megkezdődött 
volna, 2007 nyarán lehetőséget kaptam, hogy táncosként részt vegyek egy 
rövid projektben, Berger Gyula ’Vermont Counterpoint’ című darabjának 
felújításában s mivel a próbák mindenképp ütköztek volna az iskolai 
elfoglaltsággal megegyeztünk, hogy ezt az évet egyéni tanrendben 
végezhetem. Ez azt jelentette, hogy ha van táncos munkám, nem kell 
látogatnom az iskolai órákat. Az egyetlen feltétel (s ezt utólag nagyon 
fontosnak tartom!), hogy megoldjam a napi 90 perces tréningen való 
részvételemet. Ezt tehetem társulatnál, egyedül, bárhol vagy az iskolában. 
Így kezdődött a középiskola utolsó éve, s aztán valahogy az egyik munka 
mindig hozta magával a következőt, belecsöppentem egy áramlatba, s 
hirtelen megismerkedtem azzal a kifejezéssel, hogy ’szabadúszó táncos’, 
amikoris egy prospektusban ezt a titulust olvastam a nevem mellett.  
A középiskola után a főiskolát is így, egyéni tanrendben végeztem, ez tette 
lehetővé számomra, hogy így, tapasztalati úton tanuljak bele a szakmámba. S 
mindközben az iskola állandó biztonságot jelentett, támaszpontot, ahova az 
ember bármikor mehet segítségért, tanácsért, közösségért, táncért, s 
leginkább: újabb kihívásokért. 
Ennek köszönhetően 2007 és 2012 között több mint tíz, (magyar és külföldi) 
koreográfussal dolgoztam együtt, valamint számos saját és kollektív projekt 
kísérletében és megvalósításában vettem részt, mindezt az iskolai évek alatt. 



  

HATÁR-TALANSÁG 
 

PATAKY KLÁRI TÁRSULAT (2007 – 2012) 

 
2007-ben ötödéves voltam a Budapest Táncművészeti Szakközépiskolában, 
ekkor kezdtem el dolgozni a Pataky Klári Társulattal. A társulattal töltött 
négy és fél év alatt négy önálló, egész estés produkcióban vettem részt s 
számos rövidebb tér-specifikus akcióban. 
Első közös munkám a társulattal, s egyben életem első igazi táncos munkája 
is, a „Nagyon jól vagyok lszi ne keress!” című produkció volt. 19 éves voltam, 
a többiek és köztem legalább tíz év volt a korkülönbség, s ráadásul ők már 
mind hosszú évek óta együtt dolgoztak a koreográfussal. Ez erősen 
érzékelhető hierarchiát teremtett, aminek én az alján álltam, Dányi 
Viktóriával osztozva a „kis fiatalok” szerepben. 
Legfiatalabbnak lenni mindig nagyon nehéz. Elképesztően küszködtem, hogy 
„elnyerhessem” a helyemet, hogy a többiek a bizalmukba fogadjanak. 
Szerencsére vagy szerencsétlenségemre hamar világossá vált, hogy a 
koreográfussal szemben itt a szakmaiságnál néha nagyobb szerepet játszik a 
személyes viszony, a barátság. 
Klári koreográfusi munkamódszere is hierarchiára épül. Ő kitalálja a 
mozgásanyagot, a táncos pedig megtanulja. Az iskolában előny volt, hogy 
gyorsan és pontosan tudok kész anyagot betanulni, ez viszont most csak egy 
teljesen alapvető elvárás volt. A lényeg, hogy a koreográfus minél hamarabb 
táncosainak testén, térben láthassa élni azt, amit kitalált, s nem maga a 
tanulási folyamat, s az azzal járó siker vagy kudarcélmény. A próbák 3-4-5 
órásak voltak s rendkívül intenzívek. Számomra első megtapasztalás volt az, 
hogy egyszerűen muszáj folyamatosan 100%-on dolgozni, nincs esély a 
markírozásra, hiszen akkor a koreográfus nem tudja munkálni az anyagot. 
Teljesen ellentétes azzal a móddal, amivel az iskolában dolgoztam, ahol 
minden magának az elsajátítás aktusának volt alárendelve, s a személyes 
fejlődés volt a fontos. Ez a hangsúly-áthelyeződés persze nem ért 
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meglepetésként csak hirtelen öntött nyakon az, amire évekig készültem és 
készítettek, a táncos szerep. 
A próbákon nagyon keményen dolgoztam, tepertem az elismerésért, és soha 
nem mertem szünetet kérni, vagy szólni, hogy pihennem kell, ha fáj. A 
próbák soha nem voltak előre beosztva, így én sem tudhattam, hogy meddig 
kell az erőmet beosztanom, hogyan tempírozzam magam. A koreográfus 
fizikailag nem vett részt a próbákon, nem táncolt, így nem érezhette, mikor 
elég, azonban bízott a profizmusunkban és gondolta biztos szólunk, amikor 
szünet kell. Csakhogy mi nem voltunk elég bátrak ehhez, s persze senki nem 
akarta bevállalni a leggyengébb láncszem szerepét. 
Ez a későbbi közös munkáink során valamelyest normalizálódott, mind 
próbáltunk közelíteni egymás felé, de leginkább az kellett, hogy elhiggyem 
’van jogom’ szünetet kérni. 
Másik nagy problémám volt, hogy a mozdulatok 90%-a a jobb lábra 
terhelődött. Eleinte nem fordítottam erre nagy figyelmet, valamint túl fáradt 
és túl lusta voltam ahhoz, hogy a szünetekben vagy próba után még azzal 
fárasszam magam, hogy mindent megcsinálok bal lábra is. Az pedig jó ideig 
fel sem merült bennem, hogy a koreográfustól azt kérjem, változtassuk meg 
a koreográfiát emiatt. Nagyon megijedtem, amikor fél év múlva a tükörben 
észrevettem, hogy a jobb combom kétszer akkora, mint a bal. Onnantól 
kezdve nagyon sok munkába, odafigyelésbe, sőt évekbe telt, hogy 
megközelítőleg újra egy szintre hozzam a két oldalt. 
Klári mozdulatvilága az apró, fürge, éles lábmunkára, szétdarabolt kéz és 
lábfej gesztusokra épül, ezek adják nyelvezetének lényegét, különlegességét. 
A test apró egységekre van osztva, nem jellemző rá az organikusság, 
azonban van benne egyfajta nagyon finom nőiesség és líraiság, amit átitat 
egy nagyon mély drámaisággal, melyet egész nyugodtan hívhatunk 
önmarcangolásnak. 
Ez a sajátos táncnyelv és érzelmi töltet akkor nagyon közel állt hozzám, az 
én belső világomhoz, így nagyon könnyen és hamar bele tudtam helyeződni, 
s ebben a rendszerben szervezni a saját testemet, igazán elmerülni a 
mélységekben. Túlzottan is. Akkor nem különböztettem meg a szerepemet 
saját magamtól. Ha szenvedni kellett, hát én tényleg szenvedtem, és tényleg 
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odavágtam magam a földhöz, és tényleg úgy csináltam, hogy tényleg fájjon. 
Persze a test nem volt hálás. 
Ha egy színésznek a szerepe szerint meg kell halnia a darabban világos, 
hogy nem halhat meg igazából. 
Klári darabjai legtöbbször érezhetően magánéleti konfliktusokat dolgoz fel s 
az, hogy én ennyire szőröstül-bőröstül belementem, nyílván azt engedte 
láttatni, hogy én is hasonló dolgokkal küzdök, s ez a nagyon erős 
kapcsolódás hamar túlnőtte a maga táncos-koreográfus viszonyát 
barátsággá. Ez nem feltétlen baj, ha a felek mindig tisztában vannak azzal, 
hogy mikor milyen szerepben vannak. Én viszont nem tudtam határvonalat 
húzni se magam és a darabbeli szerepem közé, se a koreográfus és magam 
közé, se munka és barátság közé. Ez az egész egybemosódott s fölösleges 
sérülések (mind testi, mind lelki) és konfliktusok táptalaja lett. Ugyanakkor 
ez a nagy szerep-kavalkád nem egyedül rólam szólt, hanem egy évek alatt 
kialakuló, folyamatosan formálódó szoros kölcsönhatásról a koreográfus és 
köztem. S ahogy az a barátságokban is lenni szokott, egyik szélsőségből 
estünk a másikba, hol fenn, hol lenn, s ez a munkakapcsolatunkat is mindig 
magával rántotta. Hol előnyt jelentett ez a közelség, mert gyorsabban és 
könnyebben értettük egymást, elnézőbbek, toleránsabbak voltunk 
egymással, de máskor ugyanilyen masszív hátrányt is. 
Négy és fél éven át dolgoztam intenzíven együtt a társulattal és azt, hogy 
mikor milyen előjelű volt az együttműködésünk, úgy érzem mindig az 
határozta meg, hogy az én személyes, privát lélektani fejlődésem, 
identitáskeresésem vagy erre való kísérleteim hogyan ütközött a koreográfus 
személyiségével. E hosszú időn át tartó folyamatos szereplibikókázásból, s 
az egyidejű más munkatapasztalataimból végül arra jutottam, hogy már 
képtelenek vagyunk kellő távolságot tartani egymástól, ami számomra 
feltétele lenne a professzionális együttműködésnek. 
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ÉN, MINT VADÁLLAT 
 

ELÉONORE VALÈRE, „TIMESTRECHER” (2010) 

 
Eléonore Valère (Leo) harmadik alkalommal lett felkérve, hogy egy rövid 
koreográfiát készítsen a diákokkal, az iskola hagyományos tavaszi 
bemutatkozó estjére a Trafó Kortársművészetek Házába. 
Leo nagyon népszerű nemcsak az iskola diákjai, hanem magyar és európai 
szinten a fiatal táncos generáció körében. Elsöprő energiája, dinamikája, 
mozgásának nőiessége és vadsága, valamint profizmusa és fáradhatatlan 
maximalizmusa sokunk példaképévé tette őt. Vele dolgozni megtiszteltetés 
volt. 
Igazi (mini) válogatást tartott az iskola diákjai között, melyre egyperces 
szólót kellett készítenünk, valamint betanulni egy részletet egy korábbi 
darabjából. Ezek alapján választotta ki azokat, akikkel együtt szeretne 
dolgozni. Egy ilyen szituáció nem túl gyakori egy iskola keretein belül, pedig 
milyen hasznos! 
A darab elkészítésére nagyon kevés időnk, csupán két hetünk volt, ez viszont 
annál intenzívebb. 
Mindennap 90 perces tréninggel kezdtünk, amiket 3-4 órás próbák követtek. 
Ez olyan, mint egy társulati munka ideális struktúrájának modellje. 
A tréningeken Leo mozgásnyelvének és sajátosságainak megismerése, az 
abban való elmélyülés, de legfőképp az ahhoz szükséges erőnlét és szufla 
növelése volt a cél. 
Ezeken a tréningeken ismerkedtem meg a bemelegítésnek egy számomra 
teljesen új értelmezésével: típus-gyakorlatok helyett az óra elejétől kezdve a 
koreográfiához készített mozgásanyagot gyakoroltuk különböző dinamikai 
skálákon haladva.  
Kezdtünk a ’mini-lassú/markír’-ral, s ehhez adagoltuk, folyamatosan 
növeltük a mozdulatok artikuláltságát, tempóját és térben való kiterjedését, 
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így jutottunk el körülbelül 30 perc alatt a ’szupergyors-szuperszéles’-ig. 
Majd ez a minőség vált a zéró ponttá, s innen kezdődhetett a gyakorlás. 
A próbák első hetében Leo vetésforgóként használta a csapatot. Mindenkinek 
adott konkrét feladatot, s ő is mindig foglalkozott valakivel, valamely 
darabrészlettel. Így biztosítva volt a munka folyamatossága, soha nem volt 
üresjárat. 
Jó érzés és új élmény volt megtapasztalni ezt a maradéktalan időkihasználást 
és maximális hatékonyságot. 
Viszont sokunk nem volt felkészülve erre az intenzitásra, fizikumunk gyenge 
volt, nehezen bírtuk, s már az első hét vége felé a fáradással karöltve 
megjelentek az első kisebb-nagyobb sérülések, s a második hét végére 
páran le is morzsolódtak. 
A második hét második felében a próbákon, mikor már minden mozgásanyag 
a kezünkben volt, fiútánc, lánytánc, szólók, duettek, Leo belehelyezett 
minket az általa már teljes részletességgel kidolgozott struktúrába. Mikor, ki, 
honnan jön, mit csinál. A papírra rajzolt skiccek, térformák, szófoszlányok 
most testet, teret és időt öltöttek. Persze ez ekkor még csak egy újabb, 
nagyobb, más dimenziójú skicc volt, s ezt mostantól a csapatnak illetve 
magunknak kellett teljes részletességgel kidolgozni, ugyanis Leo elutazott. 
Innentől kezdve a próbáinkat videóra rögzítettük, elküldtük, ő pedig e-
mailben írta meg a további instrukciókat a csapatra vonatkozólag valamint 
egyénre is lebontva. 
Ez az eddig nem tapasztalt munkatempó, s főleg a mozgás milyensége 
mindenkitől megkövetelte, hogy túllépje addigi határait, mind fizikai mind 
mentális valójukban. 
 

A mozgás milyensége 

A mozdulatsorok nagyon sok vetődést, ugrást, forgást tartalmaztak. 
Folyamatosan le a földre, fel a földről, s ehhez még hozzájött a rengeteg 
futás és az állandó figyelem egymásra és a térhasználatra. A testnek 
rendkívül kompaktnak kell lennie a gyorsasághoz, de ugyanakkor lazának és 
könnyűnek is, mert van egy pont a gyorsaságban, amit ha izomerővel 
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próbálunk meghaladni, egyszerűen nem lehetséges. A lendületet és főként a 
gravitációt kell nagyon okosan, jól kihasználni. Ez így leírva talán nem tűnik 
túl nehéznek, inkább egyértelműnek, de a megvalósítása, s ezekre az erőkre 
való rátalálás, s azok irányítása egyáltalán nem könnyű feladat. 
Ahogy már említettem, a mozgás dinamikájának „csak” a kiindulópontja volt 
a „szupergyors-szuperszéles” minőség, s hogy ezt az állapotot a tréningeken 
kb. 30perc alatt építettük fel. Azonban az előadáson az első pillanattól 
kezdve ezt kellett megvalósítani, s ez nagyon nehéz feladat volt. Azt is 
mondhatnám, lehetetlen. 
Az utolsó időszakban „kondi-próbákat” tartottunk, azaz háromszor csináltuk 
meg egymás után a darabot úgy, hogy mindegyik előtt futottunk pár percet a 
teremben. Ez a vállalkozás első hallásra lehetetlennek és kegyetlennek tűnt 
akár egy kiképzés. Én úgy éreztem, egyszer is alig bírom végig csinálni, 
minden alkalommal azt hittem belehalok abba az irdatlan szívdobogásba, 
ami mint egy lábdob úgy vert a mellkasomban, felkúszott a torkomban, nem 
kaptam levegőt, s gyakran előfordult, hogy ez átment egy pánikszerű 
rohamba, sírógörcsbe, hiperventillációba. Háromszor egymás után 
megcsinálni azt, amit egyszer is épphogy túlélek, kivitelezhetetlennek tűnt. 
Aztán nagyon meglepődtem, amikor az első ilyen kísérlet során azt 
tapasztaltam, hogy másodjára, harmadjára csinálni igazából könnyebb a 
testnek. Vajon egyszerűen csak annyi kell hozzá, hogy a szívverés és a 
lélegzés már felgyorsuljon?  
A rövidtávfutáshoz tudnám hasonlítani. A futónak is időbe telik míg a 
rajthelyzetből eléri a végsebességét s azon edz folyamatosan, hogy ez a 
felgyorsulás minél rövidebb idő alatt tudjon megtörténni. 
Az est szerkezetében szerencsére volt annyi szabadság, s bennünk pedig az 
igény, hogy belekomponáljunk az előadásba egy párpercnyi futást a 
színpadon mielőtt elkezdünk táncolni. Ez egy jó kompromisszum volt, de 
hosszútávon nem lehetne megoldás egy ilyen külső segítség. 
 
Mozdulatokon túl és tempón túl 
A legtöbbet elhangzott instrukció az „as fast as you can!” volt, ami mintegy 
időtlenítette és végtelenítette erőfeszítéseinket. Főként amiatt, hogy ez az 
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instrukció legtöbbször a csoportos unisono helyzetéhez társult, tehát 
egyszerre kellett mozognunk, amilyen gyorsan csak tudunk. S mivel 
mindenki félt, hogy lemarad a másiktól, egyszerűen nem volt végsebesség 
hisz mindenki folyamatosan növelte a maga gyorsaságát ezzel visszahatva a 
többiekre, és így tovább oda-vissza, oda-vissza.  
Nagyon furcsa tudatállapotba vitt engem ez az alkotói folyamat. Ahogy most 
írok róla, ugyanúgy görcsbe rándul a gyomrom. 
Sokat néztem társaimat tánc közben, próbáltam ellesni, hogy kinek mi a 
taktikája a túlélésre, de a legtöbb arcon ugyanazok a levegőért kapkodó 
nyitott ajkak, összehúzott szemöldökök, ráncolt homlokok és leplezett 
kétségbeesés ült, mint az enyémen, és a görcsbe szorult ujjak. A darabnak 
azonban nem arról kellene szólnia, hogy mi, táncosok majd belehalunk ebbe 
a feszített tempóba, s milyen nagy erőfeszítés ezt eltáncolni. S ez, 
megteremteni mindebben a méltóságot, rátalálni egyfajta nyugodtságra, ez 
volt a legeslegnagyobb kihívás, dimenziókkal nagyobb, mint kivitelezni 
magát a mozgásminőséget és a tempót. 
A dübörgő, gyors techno zene, Leo üvöltve elhangzó instrukciói és 
hangadásai, a hasizommal préselt HHÁ!-k, a mozdulatok ostorcsapás-
szerűsége, a rövid határidő, a szívdobogás, az egyéni és kollektív 
kétségbeesés, a megfelelés vágy. Ebben az egészben volt egy nagy adag 
agresszió, amit én magam ellen fordítottam. Kívül hagytam minden 
tudatosságot és az egyetlen fókuszpontom az volt, hogy ne maradjak le a 
csoporttól. A testi fájdalmaimat is (térd és nyaksérülések) teljesen 
elutasítottam, egyszerűen nem vettem róluk tudomást, sőt el is tussoltam, 
nehogy a ’falkavezér’ kivessen, s maga mögött hagyjon a falka, mint egy 
sebesültet, aki hátráltat és emiatt veszélybe sodorja a csapatot. 
Akkor ez így, rövidtávon működött, fizikailag rengeteget fejlődtem, s a lelki 
teherbírásom is tágult, mégsem gondolom, hogy ez a hozzáállás profi s 
legfőképp egészséges lett volna részemről.  
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Önismereti út 

A próbafolyamat utolsó heteiben már állandósultak nálam ezek a roham-
szerű levegőkapkodások, szédülések, sírógörcsök. Mindennap számíthattam 
rájuk próba előtt, közben vagy után, s ez komoly akadályt jelentett az 
előadásra való felkészülésben, egyáltalán kétséges volt, hogy képes leszek-e 
megcsinálni. 
Akkor annyira a puszta fizikalitás volt számomra mindennek a nagyítója, 
hogy meglepő volt, amikor több orvosi vizsgálat után végül egy egyéni 
pszichoterápián kötöttem ki.  
Ahogyan eddig, mint táncos működtem, az eddigi én-mechanizmusaim 
ebben az intenzív folyamatban koncentrálódtak, kiéleződtek, s kikövetelte, 
hogy ez a nagyító most a fizikalitásról, a kint-ről, a bent-re áthelyeződjön. 
Röviddel ezután, az egyéni terápiával párhuzamosan egy csoportos 
pszichodráma1 foglalkozásba is belekezdtem, ami egy két és féléven át tartó, 
összesen 250 órás folyamat volt. Ez az egymással szoros kölcsönhatásban 
lévő két önismereti út fordította a figyelmemet az én-szerepeimre, 
határaimra, szerepkörömre. Ez a (máig is tartó), közel háromévnyi munka 
vezette az érdeklődésemet ehhez a témához, emiatt születik most ez a 
dolgozat. 

                                                
1 J. O. Moreno által kidolgozott csoportterápiás módszer, amelynek keretében személyes konfliktusok és szociáli 
szerepek szcenikus megjelenítésére kerül sor, a színpadi megjelenítést követően ezt a nézők és a szereplők 
feldolgozzák és értelmezik 
Pszichológiai Lexikon – 2007, Helikon 
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GYORSTALPALÁS 
 

GOLD BEA: KÉSEK HÁZA (2010) 

 
2010-ben Gold Bea „Kések háza” című, nemrég bemutatott darabja 
újrajátszási lehetőséget kapott, azonban öt táncosa közül az egyik lesérült, s 
nem tudott részt venni az előadásban. 
Engem kért fel, hogy legyek a beugró ember, s nekem mindössze 3 próba állt 
a rendelkezésemre, hogy betanuljam az egész estés darabot. 
Hatalmas kihívás volt ilyen rövid alatt ekkora mennyiségű anyagot betanulni. 
Maga a tánc ennek az egésznek csak az alapja, csupán egy alkotórésze. Meg 
kell tanulni a darabban tájékozódni, hogy mikor melyik takarást kell 
használni, honnan és hova kell jönni és menni. Mikor melyik kellék kell, s 
tudni, hogy utána ki használja majd, tehát hova kell letenni. Tájékozódni a 
zenében, felismerni benne a jeleket. Megérteni a darab 
szimbólumrendszerét, érzelemmel, gondolatisággal feltölteni a karaktert, de 
leginkább egy globális rálátás szükséges az egész műre, tudni, hogy mikor, 
mit, miért csinálok. 
Rengeteg információ, s minden részletét meg kell jegyezni egytől-egyig. Ez 
az, amit az iskolában sosem tanultam, eddig mindig a minőség volt a fontos, 
nem a mennyiség. Mégsem okozott gondot, nem vallottam a kudarcot. Miért?  
Ha konkrétan nem is voltam arra tréningezve, hogy minél gyorsabban minél 
több mozdulatot megtanuljak, az iskolában megtanultam egy sokkal 
fontosabb dolgot, a megértést és a rendszerben való gondolkodást. A 
globális értelmezést, rálátást, princípiumok felállítását. 
Nagyon hasonlónak látom a zongorázáshoz: meg lehet tanulni úgy is egy 
darabot, hogy kiszámolom a hangjegyeket, vagy mindig az előző 
hangjegyhez viszonyítom, hogy a fekete pötty hányat ugrott föl vagy le, 
viszont ha kotta nélkül kellene eljátszanom a darabot, s megakadnék, 
nagyon nagy bajban lennék, mert óriási az esélye annak, hogy rossz hangot 
ütök le a következő másodpercben, hisz olyan sok a lehetőség. Vagy. 
Ismerhetem az összhangzattant, s akkor egyszerűen nem tudok mellé ütni. 
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Lehet, hogy nem pontosan azt játszom majd, ami a kottában szerepelt, de 
biztosan az adott harmóniában maradok, s valószínűleg észre sem veszik 
majd, hogy eltértem az eredetitől. Persze az is igaz, hogy a kortárstánc nem 
kategorizálható egyszerűen ilyen vagy olyan dúrba vagy mollba, nem 
meghatározott x számú billentyűből áll, de szerintem ott is vannak 
előjegyzések, nyelvezetek. 
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PARTTALAN SZABADSÁG 
 
Az eddig leírt munkáimban mind „hagyományos” értelemben vett táncosként 
dolgoztam. Táncos, mint a koreográfus akaratát, ötletét megvalósító, 
eltáncoló személy. Lehetőség saját ötletek hozzátételére, 
véleményformálásra nem, vagy csak alig akadt.  
A következőkben azokról az alkotói folyamatokról írok amikben, mint 
egyenrangú alkotótárs vettem részt. 
 

ARANY VIRÁG / HADI JÚLIA / LATORCZAI BALÁZS / TABBOUCH LINDA:  

HALLOD AMIT TÁNCOLOK? (2010) 

 
Az iskolában mindig nagyon nagy hangsúly volt fektetve a kreatív energiák 
hasznosítására, az egyéni ötletek kivitelezésére, azonban eddigi táncos 
munkáimban erre nem igazán volt igény, tér, s már nagyon szomjaztam 
valami olyanra, ahol végre én is tehetek bele a közösbe túl a fizikán, ahol 
igény van rám nemcsak mint végrehajtó testre, hanem mint szellemre is.  
2010-ben Hadi Julia pályázatot adott be a Műhely Alapítvány által 
meghirdetett ’Az Ismeretlen Kutatása’ programra. Ennek lényege, hogy 
produkciós kényszer nélkül kísérletezhetünk körülbelül két és fél hónapon át 
az általunk felvetett témán.  
A témánk a mozgás, a mozgás által keltett hang és a zene kapcsolata volt. 
Ezeknek a határai érdekeltek minket valamint erre az egész vizsgálódásra és 
önmagunkra adott folyamatos önreflexió, a mi és a munkánk 
létjogosultságának folyamatos megkérdőjelezése. 
Juli és én főként, mint táncos vettünk ebben részt, Tabbouch Linda vitte a 
zenei vonalat, Latorczai Balázs pedig egyfajta moderátorként, 
játékmesterként szerepelt. Ez volt az alapfelállás, de ugyanakkor fenn 
tartottuk a lehetőségét, hogy mindenki mindenben kipróbálhassa magát. Volt 
olyan, hogy Juli zenélt, én beszéltem, Balázs mozgott, vagy én és Juli 
zenéltünk, Linda beszélt, Balázs mozgott, s még ezeknek variációi. Fő 
módszerünk az egy-egy kitalált szituációra, ötletre való improvizáció volt. 



 

 

18 

 

Ez a két és fél hónap egy valódi együtt gondolkodás, közös keresgélés volt. 
Egyenértékű partnerekként kezeltük egymást, mindenki hozhatott saját 
ötleteket, ezeket kipróbáltuk, véleményeztük, elfogadtuk, elvetettük, vagy 
átformáltuk, majd később újragondoltuk, megkérdőjeleztük. 
Az, hogy „produkciós kényszer nélkül” kísérletezgethetünk, azért nem volt 
100%-osan igaz, mert volt a programnak három megjelölt munkabemutató 
állomása, amikor a nézők betekintést kaptak abba, hogy min is dolgozunk, s 
bátorítva voltak, hogy osszák meg velünk gondolataikat, véleményüket, építő 
kritikáikat, kétségeiket, kérdéseiket. 
Kutatásunk nagyon rövid idő után, rengeteg lehetséges irányt jelölt ki, s a 
munkabemutatókkal úgymond „kényszerítve” voltunk (pozitív értelemben), 
hogy döntést hozzunk, végül melyik úton haladunk majd, mi az amit 
megosztunk a közönséggel, mi az amit nem. Mindent nyílván időkeret miatt 
nem lehetett megmutatni. 
Ez az alkotási módszer egyáltalán nem volt idegen Julitól és tőlem, hisz az 
iskolában is mindig így készültünk a házi bemutatókra. Az is pont ugyanez 
volt, csak kicsiben. Ott mindig meg kellett jelölni, hogy ki a produkció 
„gazdája”. Ez egy fontos elv volt, hogy legyen egy ember, aki felelősséget 
vállal a darabért, aki kifelé kommunikál, szervez, leosztja a feladatköröket. S 
mi ugyanezt a jól bevált elvet követtük az Ismeretlen Kutatása alatt is. A 
produkció gazdája Juli volt, ő volt az, aki beadta a pályázatot, aki kapcsolatot 
tartott a Műhely Alapítvánnyal, próbatermet egyeztetett, s a darabot illető 
végső döntések is az ő kezében voltak. 
Az Ismeretlen Kutatása program befejeztével, később, más keretek közt 
többször újra gondoltuk témánkat, belekerültek új alkotótársak, s egy új 
aspektus, a látvány kapcsolata is, aminek beemelésével, szintén újabb és 
újabb lehetséges útvonalak rajzolódtak ki, amikkel azóta is minden évben –
lehetőségeinkhez mérten- heteket, hónapokat töltöttünk, s minden 
alkalommal egy kicsit más kerül előtérbe, más rajzolódik ki belőle, mindig 
egy újabb előadás készül az előzőből. Címe is ennek megfelelően változott 
azóta, a „Hallod amit táncolok?”-ból lett csupán „Hallod?”, majd később 
„Kötelező haladási irány”. De a munkamódszerünk a kollaboráció maradt, 
mind alkotótársak maradtunk, s Hadi Júlia továbbra is gazda.  
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VICKY SHICK ÉS KARCZAG ÉVA: 

TRISHA BROWN - RESET SET&RESET (1982, 2009) 

 

Zárójelben:  

„A későbbi elmélet korábbi gyakorlata” 
A Set&Reset alkotói módszerét igazán csak majd egy év múlva értettem meg, 
amikor részt vettem az 1970-ben Yvonne Rainer által létrehozott „Continous 
Project – Altered Daily” (CP-AD) című mű rekonstruálásában, ami egy 
tizenkét-három évvel korábbi darab szintén New Yorkból. Trisha Brown és 
Yvonnne Rainer gondolkodásmódjának ugyanaz a társadalmi és szellemi 
forradalom volt a fészke, valamint mindketten a legendás Judson Dance 
Theater1 alapítói. Azonban a két mű rekonstruálási módszere a szöges 
ellentétei voltak egymásnak, s ugyanígy a velük kapcsolatosan szerzett 
élményeim is.  
Zárójel bezár. 
 
Vicky Shick és Karczag Éva a new york-i Trisha Brown Együttes tagjai voltak, 
s részesei voltak az 1982-ben bemutatott Set&Reset című szignifikáns, 
korszakösszegző darab2 megszületésének. A darab azóta is színpadon van, 
több-százszor s több-százan eltáncolták már, s ők ketten, mint az eredeti és 
legelső szereposztás táncosai voltak azok, akik 2009-ben mentorálták a 
Budapest Tánciskola keretein belül megvalósuló Set&Reset újraalkotását, 
’reset’-jét. 
Talán egy kicsit furcsának tűnhet, miért nevezem magam alkotótársnak egy 
több mint harminc éve elkészült darab felújításában. 
Azt írtam, a darab 1982-es bemutatója óta generációkon át, rengetegszer 
volt színpadra állítva. De nem véletlen az a megnevezés, az eredeti Set&Reset 
címhez képest az, hogy: Reset Set&Reset. Ugyanis ahány rekonstruálás, annyi 
új előadás. REset. A műsorfüzetben röviden, de nagyon pontosan így volt 
definiálva: „fix mozgásanyag, megújuló struktúra”. 
                                                
1 Judson 
2 Set and Reset 
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A rekonstrukció módszere ennél a darabnál két főpillérre támaszkodott, ezek 
közül az egyik a darabban található szólók, duettek, triók videó felvételről 
való betanulása volt. Ez mindenkinek egyéni, illetve a duók, triók felelőssége 
volt. Képernyőről saját testre mozgást átültetni számomra a valaha 
megtapasztalt legnehezebb, leglassabb, s nagyon speciális koncentrációt 
megkövetelő módszer. S persze a neheze csak ezután jön. Ha már megvan 
maga a mozdulat, kezdődhet a lényegi munka, a kutatás, rátalálni arra a 
speciális minőségre, hogy mitől is lesz az olyan. 
 
A másik főpillér a saját magunk, mint csoport, kollektív komponálása volt. 
Ehhez összesen két mozgássort tanultunk be, s ez a párpercnyi mozdulatsor 
volt a közös eszköztárunk, ezzel improvizálhattunk, s komponáltunk 
közösen. Mindig volt egy nagyon egyszerű térbeli alapelv (egyvonalban, 
diagonálon való haladás), amit interakciókkal -amik történhetnek érintéssel 
vagy anélkül- töltöttünk fel. Mindahány táncos ugyanazokat a mozdulatokat 
keverte újra, táncolta tetszőleges sorrendben, ki lehetett ragadni egy-egy 
egységet, azt ismételni, vagy akár minimálisan módosítani. 
Emlékezetes feladat volt, amikor egy nagyobb részt úgy kellett 
megkomponálnunk, hogy mindenki egyidejűleg improvizál (7 táncos), s bárki 
bemondhatja a STOP! vezényszót, amikor úgy érzi, ennél többre nem tudna 
visszaemlékezni. S ekkor megismételtük, s rögtön lekötöttük az addigi 
rögtönzésünket. S az onnantól kezdve, úgy maradt. Körülbelül 3-4 
másodperces egységekkel tudtunk előre haladni, s a hangsúly ekkor azon 
volt, hogy a véletlenszerű találkozásokból, fizikai kontaktus például emelés 
szülessen. Nekem ez volt a legizgalmasabb része az alkotásnak, ugyanis 
ebben a feladatban összegződött, s itt volt a legvilágosabb számomra az az 
alkotói demokrácia, amit Trisha Brown munkája során megvalósított.  
Egyfelől nincs öncenzúra. Amit legelőször csináltunk, az úgy maradt. Tehát a 
mozdulatok is egyenértékűek. 
Az egyéni akarat és a csoport iránti felelősség témaköre: nagyon hamar 
világos lett, hogy ha én változtatok a saját részemen (például mert nem 
voltam vele elégedett), az rögtön borítja az egész csoport kapcsolat-hálóját. 
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Tehát mindenki egyenértékű tagja a rendszernek, azaz a kompozíciónak, az 
egyéni döntések következményekkel járnak az egész csoportra nézve. Ez 
aztán magával hozza a kölcsönös bizalom szükségességét. Bízom abban, 
hogy mindenki csak addig terjeszti személyes szabadságát, amíg az lehetővé 
teszi a csoport közös céljának megvalósulását. 
 
Nagyon izgalmas és megtisztelő volt ugyanazzal a módszerrel elkészíteni 
magunkra a mi saját kompozíciónkat a közös részeknél, amellyel azok 
eredetiben is készültek. Az 1980-as években kitalált mozdulatokat, 2010-
ben puzzle darabkákként saját személyiségünk, egyéni és kollektív jelenünk 
döntései szerint raktuk össze és így átélhettük, megtapasztalhattuk azt a 
Trisha Brown által képviselt szellemiséget az alkotói folyamatról, táncosról és 
koreográfusról, egyénről és csoportról, demokráciáról és felelősségről, ami 
az amerikai posztmodern gondolkodásmódban oly fontos volt. 
 

XAVIER LEROY ÉS CHRISTOPHE WAVELET:  

YVONNE RAINER - „CONTINOUS PROJECT–ALTERED DAILY” (CP-AD) (1970, 2011) 

 
„Nemet mondok a látványra, a virtuozitásra… nemet az előadó, illetve a néző 

bevonására… nemet a mozgásra és a mozgatásra” Yvonne Rainer 
 
Amennyire könnyed és felemelő volt tapasztalati úton megközelíteni, 
belehelyezkedni egy posztmodern mű ideológiájába, annyira volt szorongás 
keltő és frusztráló ugyanezt megtenni az elméleti és történelmi sík felől. 
 
2011-ben a Jardin d’ Europe nevű mobilitási program pályázatot hirdetett 
egy három hónapos rezidenciára, amely a Montepellier-beli Centre National 
de Choréographie intézményben zajlott. Erre a periódusra be lehetett 
kapcsolódni az ott zajló 2 éves koreográfusi képzésbe, s részt venni az 
aktuális műhelymunkában, ami akkor a „Continous Project–Altered Daily” 
című alkotás tanulmányozása, s rekonstruálása volt. Ezt a darabot Yvonne 
Rainer, a posztmodern mozgalom egyik legradikálisabb képviselője és 
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csapata hozta létre s mutatta be 1970-ben. A workshopot Xavier LeRoy 
francia koreográfus és Christophe Wavelet esztéta vezette. 
A csoport összetétele nemzetközi volt, tizenöten tizenkét országból 
érkeztünk. Mindennap négy-öt-hat órát töltöttünk együtt, de óriási 
kiábrándulásomra, legalább két hétig egyetlenegy mozdulatot nem 
tanultunk, vagy csináltunk. Helyette egésznap egy körben ültünk, s az alábbi 
témakörökkel kapcsolatos gondolatainkat, kérdéseinket, tapasztalatunkat, 
véleményünket fejtettük ki. 
- demokrácia 
- ön-szerveződés / mikro-társadalom 
- szabályok vs. szabadság 
- bizalom vs. felelősség 
- önreflexió 
- történelem vs. jelen 
- mit akarok üzenni 
- hogyan akarok üzenni 
- a miért-ek mellőzése 
- Milyen legyen egy táncos? 

A projekt két vezetője első nap tisztázták, hogy valójában ők sem tudják mi 
az az amerikai posztmodern, vagy mi is egészen pontosan a Judson Dance 
Theater, és ők is azért vannak itt, amiért mi, mert érdekli őket. Persze vannak 
bőségesen ismereteik, de inkább azt szeretnék, ha együtt gondolkodnánk 
ennek a korszaknak a központi témáiról, problémaköreiről, s mivel ők sosem 
éltek a 60-as, 70-es évek New York-jában, közülünk pedig még senki meg 
sem született még akkor, az a legjobb, ha a témákkal kapcsolatos saját 
tapasztalatainkból indulunk ki. 
Ezzel a szerepleosztással, hogy a vezetők fölénk helyett mellénk rendelik 
magukat rögtön a legfontosabb témakör, a demokrácia alapfeltételét 
teremtették meg. 
Nagyon sok írott anyagot kaptunk a témához kacsolódóan, esztétikai írások, 
interjúk, valamint akkori újságcikkek, kritikák a CP-AD-ről, Yvonne Rainer 
írásai, jegyzetei, levelei, gondolatai, kommentjei a darabjairól, magáról és 
táncosairól. 
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Tehát így, a kulturális kontextus feltérképezése felől közelítettünk a 
darabhoz. 
 
Talán életemben nem éreztem még magamat addig ennyire kétségbeesettnek 
és frusztráltnak, mint ott, a teljes demokrácia és szólásszabadság terepén. 
Egyáltalán nem volt soha erényem a beszéd, a vitatkozás. Nehezen tudtam 
bármihez is hozzászólni. Végtelenül kiábrándult voltam, mert az én fő 
motivációm, amiért odamentem az az a fajta laza, minimalista, könnyed 
mozgásminőségben való elmélyülés volt, amit én posztmodern címszóhoz 
társítottam. A Set&Reset kapcsán szerzett azon élményem továbbéltetése, 
hogy a mozgás önmagában egy teljes értékű dolog, nem szorul mimézisre, 
magyarázatra, sem elmesélni való történetre. 
 
Végül elérkezett az első lehetőség a mozgásra. 
Kezünkbe kaptuk Yvonne Rainer sajátkezű leírását a CP-AD egyik 
csoportkompozíciójáról a „Group Hoist”-ról, amiben öt táncos szerepel plusz 
néhány párna. Tehát ötfős csoportban dolgoztunk, s próbáltuk a papírra 
vetett szavakat a testünkre és a csoportra alkalmazni. Amikor egyedül 
elolvastam a szöveget, elsőre teljesen lehetetlennek tűnt a feladat, azt 
gondoltam ez még a videóról másolásnál is sokkal rosszabb s láttam a 
többiek is hasonló kételyekkel küzdenek. Aztán nagyon hamar kellemesen 
csalódtam, mert a nagy küszködésben folyamatosan kiegészítettük egymás 
tudását, vagy rájöttünk saját és egymás tévedéseire, s így a foltok elkezdtek 
összeállni, értelmet kapni, megteremtődni.  
A „Group Hoist” volt tehát az első kis párpercnyi konkrét egység a kezünkben 
a darabból. Ezen kívül Xavier betanította a „Chair and Pillow” rövidke, 
mindössze 3 perces koreográfiát valamint még egy pózokból és emelésekből 
álló duettet. Ez a három részlet volt kötött az egész darabból, de ezeken 
kívül volt még körülbelül 10-12 jelenet, amik mind nyitottak voltak. Még az 
sem volt meghatározva, hogy hány szereplő vegyen benne részt, csak egy 
minimum létszám volt megjelölve. 
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A CP-AD sokkal inkább egy „happening”1 mint egy előadás. Volt egy listánk, 
amin fel volt sorolva az összes lehetséges jelenet, de nem volt előre 
megbeszélt dramaturgiai szerkezet, sorrend. Az előadók döntötték el az 
előadás közben, hogy mikor melyiket csinálják, akár több jelenet is 
történhetett egy időben. Mindenki eldönthette, hogy most részt vesz-e az 
aktuális javaslatban, nézővé válik, vagy esetleg megvétózza. Ráadásul volt 
egy különleges „jelenet”: a „Surprise!”, vagyis bárki előrukkolhatott, 
meglephette a csapatot egy teljesen új dologgal. 
 

Utópia és Káosz 
Azt gondolom nagyon fontos tapasztalat volt ez a három hónapnyi 
kétségbeesés Franciaországban. Szorongató volt, hogy itt ez az utópisztikus 
környezet ahol bármit lehet kezdeményezni, s bármit meg lehet vétózni, s 
akkor kiderül, hogy talán nincs is mit mondanom? Nincs saját véleményem, 
gondolatom? 

                                                
1„A happeningek és a hozzájuk kapcsolódó táncok tagadták a drámai szerkezet, a meghatározott motivált 

jellemek értékét. Kitalálóik nem mutattak be olyan műveket, amelyek logikusan értelmezhetők, amelyeknek 

jelentése, illetve célja nyilvánvaló, és amelyek érzelmileg hatnak a nézőre. Yvonne Rainer olyan tánc 

megalkotásával foglalkozott, ami „bármikor tökéletesen látható, de mégis nagyon nehéz követni és részt venni 

benne.” 

Ez a színházi forma politikai üzenet volt. Az alkotók be akarták bizonyítani, hogy van kapcsolat az üzenet, az azt 

küldő és az azt fogadó személy között. Ezenkívül még azt is el akarták érni, hogy a befogadó határozhassa el, ha 

egyáltalán jelent valamit az üzenet, akkor mi is az, és a küldő ne nyújtson ehhez semmiféle segítséget. (…) 

A happeningek Cunninghamhez hasonlóan véletlen technikákat alkalmaztak. Az előadók kaphattak egy listát 

azokról a szavakról, amelyeket ki kellett ejteniük és azokról a mozdulatokról amelyeket be kellett mutatniuk, de 

arra vonatkozó instrukciót nem kaptak, hogy a listán szereplő feladatokat milyen sorrendben végezzék el. 

A pop art, a happening és az Új Tánc sem szimbólumokkal, sem érzelmekkel nem foglalkozott, hanem kizárólag 

tárgyakkal és emberekkel. Az eseménynek bármilyen szöveg a része lehet. 

Az ebben a korszakban készült legtöbb művet sokkal izgalmasabbnak tűnik előadni vagy megalkotni, mint nézni. 

Joseph H. Mazo: A modern amerikai tánc története 
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A felelősség is eddig soha nem tapasztalt teherrel bírt. Eddigi munkáimban 
mindig volt egy „darab” amit eltáncoljak, most viszont még darab sincs, csak 
elemek, s mi döntjük el, hogy mi lesz… vagy nem lesz… Ha bárki bármikor 
úgy dönthet, hogy most ezt vagy azt csináljuk, akkor ott a hatalmas veszély, 
hogy mindenki a másikra vár, döntsön a másik, mert akkor övé a felelősség, 
akár rossz akár jó döntést hozott. Ha viszont csak hárítasz, akkor ott annak a 
felelősségnek a veszélye, hogy végül nem történik majd semmi, nem lesz 
előadás.  
 
„Most significant is the fact that my decisions have become increasingly influenced 
by the responses of individual members. Although it cannot be said that Continous 
Project is the result of group decision-making as a whole, it is important to point 
out that there are details throughout the work too numerous to list that should be 
credited to individual responses and assertiveness other than my own, or to the 
manner in wich we have come to work together, i.e., freely exchanging opinions and 
assosiations about the work as it develops.” 

 
Ez az időszak a magamba és a többiekbe vetett bizalom hiányának intenzív 
megélése volt. Amikor vége lett a programnak s hazajöttem, folyamatosan 
ezek az élmények formálták a gondolkodásmódomat, hónapokba került mire 
a dühön, s csalódottságon felülkerekedve felismertem és beláttam a hasznát. 
Teljesen új dimenzióba helyezte bennem a Set&Reset felújításának folyamatát 
is. Valamint átformálódott a magamról alkotott saját szerepköröm, mint 
táncos, annak hatásköre és felelőssége egy darab iránt. 
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ÉN, MINT PROFI / AVAGY NEM VAGYOK A BARÁTOD 
 

NIGEL CHARNOCK – REVOLUTION (2011) 

 
2011-ben a SÍN Kulturális Egyesület felkérte Nigel Charnock-ot, hogy 
készítsen egy egész estés darabot a Horváth Csaba által vezetett Forte 
Társulatnak. A társulat akkor négy színészből és egy táncosból állt, s mivel 
Nigel-nek összesen legalább tíz emberre volt szüksége, hogy az 
elképzeléseit megvalósítsa, nyilvános felvételit hirdettek. Így kerültem be én 
is a csapatba. 
A csapatfelállás négy színész és hat táncos volt, s én most először dolgoztam 
együtt színészekkel. A próbák mindennap reggel 10től délután négyig 
tartottak, s mindig egy körülbelül 60 perces tréninggel kezdődtek, amiket a 
koreográfus maga tartott. 
A legelső próbán azt a házi feladatot kaptuk, hogy mindegyikőnk írjon neki 
e-mailben egy önéletrajzot. Egy olyan önéletrajzot, amiben csak olyan 
dolgokat írunk le, ami nekünk személyesen fontos, ami számunkra 
meghatározza identitásunkat. Lehet az akármi, első csók, apai pofon, bármi. 
Én azt írtam le, hogy bár négyéves korom óta táncosnak készültem, s mindig 
is ez akartam lenni, volt egy valami, ami méginkább szerettem volna lenni: 
gazdag. Apám mindig azt mondogatta, hogy a táncból nem lehet megélni, 
ezért aztán tizennégy évesen, mikor pályát kellett választani, teljesen 
felhagytam a tánccal, s ezt a mai napig életem egyetlen és legjobb 
döntésének tartom, mert az azt követő határtalan boldogtalanságnak 
köszönhetően teljességgel megbizonyosodhattam afelől, hogy nem tudnék 
semmi mással foglalkozni, mint a tánccal. 
Nigelt érdekelte, hogy milyen emberek a táncosai/színészei, hogy mi érdekli 
őket, mik a vágyaik, s mit tesznek értük, s ezeket használta is a maga 
módján.  
Napról napra előjött kis jelenetekkel, megírt szövegekkel, amiket konkrétan 
erre vagy arra emberre írt, nem pedig az kapta, aki jobban csinálja. Bár 
sosem mondott konkrétan olyat, hogy ez a jelenet vagy ötlet az ennek az 
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embernek az „önéletrajzából” készült, egy-egy dologban csendesen 
magunkra ismerhettünk, s így lett egy nagyon személyes viszonyunk 
(legalábbis nekem) a darabbal. Ugyanakkor azáltal, hogy a személyes 
történeteink keresztülmentek Nigel fején, s ott az ő logikája szerint 
transzformálódtak, majd beleilleszkedtek az előadásába, a privát ügy 
alárendelődött egy nagyobb témának. Így megmarad a személyes viszony, 
ugyanakkor el is távolít s nem válik terápiává. 
 
A próbafolyamat első két hetében mindennap rengeteg időt töltöttünk 
teljesen szabad improvizációval. Ez úgy nézett ki, hogy öt embernek be volt 
kötve a szeme, ők improvizáltak, a másik öt ember pedig vigyázott rájuk, 
hogy ne essen bajuk. Ezek az improvizációk sokszor akár 45 percesek is 
voltak, bármiféle feladat vagy instrukció nélkül. 45 percnyi vakság elég sok. 
Az, hogy nem látom magam a tükörben, nem látom a többiek reakcióit, 
arckifejezéseit, teljesen megfeledkeztet önmagamról, s elég rövid idő után 
teljesen kiiktatódott az öncenzúra. S azt hiszem ez az, ami a koreográfusnak 
fontos volt, hogy megtapasztaljuk ezt a teljes szabadságot, s megtanuljunk 
így, ebben az üzemmódban dolgozni a próbáin, őt ez az állapot inspirálja, s 
így tud könnyen alkotni. Ezeket a játékokat nem arra használta, hogy a 
véletlenül felbukkanó jelenetekre vadásszon, legtöbbször nem is nézett 
minket. Ezek az idők nekünk voltak felajánlva, s ez a belénk vetett bizalmát 
és tiszteletét jelezték. 
Ebben a próbafolyamatban éreztem először, hogy végre olyan értékek 
mentén dolgozhatok, amelyeket az iskolában tanultam, s fontosnak 
tartottam, sőt sokkal inkább a professzionális munka alapfeltételeinek: 
- a pontos kezdést, ami egy 10 órás kezdésnél nem azt jelenti, hogy 10re 
érkezünk, hanem, hogy addigra át vagyunk öltözve, s készen állunk a 
tréningre 
- mindennapi tréning a próba előtt 
- elegendő szünet a megfelelő időben 
- pontos befejezés 
- kölcsönös tisztelet és bizalom egymás iránt 
- egymás idejének tisztelete 
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- próbabeosztás, hogy mindig tudjuk, meddig dolgozunk, mikor vannak a 
szünetek, hogyan osszuk be energiáinkat 
 
Mindezek a feltételek koreográfus részéről meg voltak teremtve, fel voltak 
ajánlva, azonban sajnos a csapat közel sem volt annyira profi és alázatos, 
hogy éljen is velük. A tíz táncosból legalább hét mindig elkésett, a szünetek 
végén az embereket úgy kellett bekönyörögni a terembe, s ez rengeteg 
energiát kivett az alkotásból. Ettől nyílván a koreográfus úgy érezhette, 
színészei/táncosai nem szívesen csinálják, s minek legyen tovább kedves, 
ami aztán egy kölcsönös destruktív hozzáállást eredményezett, ez pedig 
örvényként húzta le magával a produkciót. 
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ÖSSZEGZÉS 
 

PÁRHUZAM ÉS METEOROLÓGIA (2013) 

 
Befejezve ezt a dolgozatot, s így már messzebbről rálátva „én-fejezeteimre” 
(fejlődés-lélektani szemüvegemen keresztül) egyfajta párhuzamot tudok 
vonni saját táncos identitás-strukturálódásom és Erikson pszichoszociális 
fejlődéselmélete1 között, melynek lényege, hogy ez a folyamat stádiumokból 
áll s mindegyiknek meg van a saját megoldandó krízise. 
 
Dolgozatomat a „Még mielőtt”-tel kezdtem, ahol fontosnak tartottam az 
előzmények leírását, s később is többször utalok vissza az iskolában 
megtanult módozatoknak rám tett fontos befolyására. Ezt az időszakot az 
„anyaméh”-beni fejlődéshez hasonlítom, ahol a „kint-i” életre készültem, 
készítettek, tápláltak. Befejeztem a középiskolát –születés-, melyet az első 
igazi táncos munkák követtek. 
A következő fejezetet a „határ-talanság” jelzővel láttam el. 2-3 éves koráig a 
gyermek sem tudja, hogy teljesen önálló lény, nem azonos a többiekkel, de 
azonos önmagával, s Erikson szerint az identitás is csak serdülőkorra alakul 
ki. Kezdetben a bizalom megszerzése vagy inkább megkapása játssza a 
legfontosabb szerepet, a második szakaszban az autonómiáért való 
küzdelem, majd ezt követi a kezdeményezés időszaka, s a családban (vagy 
az én esetemben: a társulatban) betöltött szerep kialakulása.  E három 
korszak problémáit mind érintettem első fejezetemben. Mivel a Pataky Klári 
Társulattal több mint négy éven át dolgoztam folyamatosan, ez tudott egy 
olyan állandó felületet képezni, ahol lecsapódhattak, s tetten érhetővé 
válhattak azok változások, amelyeket az évek párhuzamos tapasztalatai 
hoztak. 
                                                
1 Erikson nyolc korszakra osztja a személyiség fejlődését: 
1. Bizalom vs. bizalmatlanság (csecsemőkor) / 2. Autonómia vs. szégyen, kétely (2-3 éves) / 3. Kezdeményezés 
vs. bűntudat (3-5 éves) / 4. Teljesítmény vs. alacsonyabbrendűség (iskoláskor) / 5. Identitás vs. identitáskonfúzió 
(serdülőkor) / 6. Intimitás vs. izoláció (fiatal felnőtt) / 7. Generatívitás vs. stagnálás (érett felnőtt) / 8. Integritás 
vs. kétségbeesés (időskor) 
Erik H. Erikson: Az ember nyolc korszaka 
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A határ-talanságot a vadállatság követte, ami lényegében fizikai 
képességeim, a teljesítményem iránti elégedetlenség intenzív korszaka volt. 
Ezzel szinte egyidőben zajlott a Gold Beával való villámmunka, a 
„Gyorstalpalás”, ami viszont a teljesítőképességem pozitív megélése volt.  
Persze a negatív élmény erősebb hatást tett, s ebből kiutat keresve indultam 
el egy önismereti úton az egyéni és csoportos pszichoterápiák által, melyek 
aztán kézenfogva vezettek, s segítettek értelmezni, integrálni a következő 
korszak a „Parttalan szabadság” kivagyokiságait. 
Az ebben a fejezetben taglalt munkáim során sok lehetőséget kaptam, hogy 
különböző szerepeket próbálgathassak magamon. A Hadi Júliával való 
munkában lehettem táncos, énekes, zenész, játékmester valamint teret 
kaptam, hogy elmondhassam saját ötleteimet is. A Set&Reset újraalkotásban 
lehettem önmagam koreográfusa, s a darab „kollektív koreográfusának” 
alkotóeleme. A szabadság terepének csúcspontja a Montepellier-beli 
élmények voltak, ahol ez a totalitás egyszerűen megkövetelte az identitás, 
saját értékrendszer kialakítását. Ennek hasznát pedig a Nigel Charnok-kal 
való együttműködésben érezhettem meg először. 
 
Megírva ezt a dolgozatot talán adná magát, hogy mivel fejezeteim 
kronologikusságot követnek, ok-okozati összefüggéseket vonjak le belőlük, 
s így megjósoljam a következő állomást. Ennél az ógörög filozófiából 
származó nézetnél - miszerint az ok az okozatot időben szükségszerűen 
megelőzi (most azért esik az eső, mert az előbb beborult az ég), számomra 
szimpatikusabb az a mai természettudományos gondolkodás, hogy a 
jelenlegi jelenség oka a jelenben van. Nem azért esik mert beborult, hanem 
mert most olyanok a légköri feltételek, hogy esőt idéznek elő. Félórával 
ezelőtt azért borult be, mert az akkori körülmények ezt okozták. Vagyis a 
múltbeli történés a jelenlegit csak annyiban befolyásolja, amennyiben 
valamilyen eredménye vagy nyoma jelenleg is fennáll.  
Az ember saját személyiségének jelenét azonban korántsem olyan egyszerű 
meglátni, mint felnézni az égre, s azt mondani: „Beborult, lehet esni fog.” 
Legalábbis nekem.  
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MELLÉKLET 
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„The group stands in a tight circle facing inward, five people and 
four pillows. One pillow is covered with plain muslin and has a 
leg and foot sticking out of it. Steve falls straight forward 
holding a pillow and is cought by Becky and Doug and lowered 
to the ground. Barbara jumps straight up assisted by Doug and 
David. Becky does handstand, returns to upright position. Doug 
jumps up and dives forward – arms straight out – into the arms 
Steve, David and Barbara. They lower him to floor. Barbara does 
handstand over hi body, is lifted over and high above the heads 
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 
 
 

1. Pataky Klári „Basta Cosí!” című darabjának szórólapja, grafika: 
Mogyorósi Éva 

2. Krizsán Zoltán felvétele Pataky Klári „Nagyon jól vagyok lszi ne keress!” 
című előadásáról, a képen (balról jobbra): Domokos Flóra, Tonhaiser 
Tünde, Dányi Viktória, Arany Virág, Kántor Kata,   

3. Munkanapló részlet Pataky Klári „Mit tudjátok ti” című darabjához 
kapcsolódóan 

4. Jókuti György felvétele Pataky Klári „Ahol az álmokat foglyul ejtették” 
című előadásáról 

5. Hevér Zsófia felvétele Eleonore Valère „Timestrecher” című előadásáról 
6. Arany/Hadi/Tabbouch/Latorczai: „Hallod?” című előadásának 

szórólapja, grafika: Juhász András, a képen: Arany Virág és Hadi Júlia 
7. Részlet Yvonne Rainer „Group Hoist” koreográfiájának leírásából 
8. Yvonne Rainer jegyzete a nézőknek „Continous Project – Altered Daily” 

című munkája kapcsán, forrás: Xavier Leroy 
9. Yvonne Rainer „Continous Project – Altered Daily” című előadásának 

alkotóelemei, forrás: Xavier Leroy 
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