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Opponensi vélemény Hód Adrienn szakdolgozatához, Budapesti Kortárstánc Főiskola, 2014 
 
 
Szakdolgozatában Hód Adrienn saját táncpedagógiai gyakorlatát írja le. Ennek 
középpontjában a testre és a pillanatra fókuszált elfogadó figyelem áll. Ez az attitűd a 
legkorszerűbb pedagógiai áramlatokba illeszkedik; a tanítványt felszabadítja, és a tanár 
számára is állandóan friss tapasztalatokat ad. 
 Hód Adrienn írása az általa végzett művészi munkához méltóan átgondolt és 
megformált. Nyelvezetében is egyensúlyt teremt a személyes tapasztalatok közvetlen átadása 
és az önreflexió között.  
 És a dolgozat szerkezete is tükrözi a Hód Adrienn által képviselt művészi-tanári 
szemléletet. A növendékek beszámolóival indít: ez a gesztus finoman jelzi a tanítványok 
központi szerepét, és ugyanakkor a tanítás alapvetően paradox voltára is felhívja a figyelmet. 
Utána saját művészi és tanári fejlődését mutatja be, mely kontextusba helyezi tevékenységét, 
ugyanazzal az önmagát és az életet elfogadó szemlélettel, melyet tanítványaitól is elvár. 
 A következő nagy fejezet a test — bizalom — alkotás — értékelés — körülmények és 
mozgások viszonya spirálja mentén írja le tanári praxisát. Figyelemreméltó, hogy a testtől a 
gondolatig tartó utat emelkedésként értelmezi, s ez a bátor értékelő mozzanat mégsem a test 
leértékeléséhez, hanem felélesztéséhez vezet. 
 Végül, a dolgozat utolsó része az évek alatt kiérlelt, logikusan tagolt 
feladatgyűjtemény. A gyakorlatok jól átgondoltak és rengeteg továbbvivő ötletet adnak.  
 A szakdolgozat bibliográfiája ugyan nagyon szűk, de az idézetekből mégis saját 
tevékenységének gazdag szellemi kapcsolatrendszere bomlik ki, és az idézetek elhelyezése 
természetesen simul a szakdolgozat gondolati sodrába. Táncosról és koreográfusról lévén szó, 
tulajdonképp átvitt értelemben bibliográfiának tekinthető a bevezetésben hozott lista is a 
tanárokról és mintaképekről, és a függelékben közölt gazdag művészi oeuvre is a művészeti 
élettel való sokszálú kapcsolatokat mutatja. 
 Rendkívül vonzó az írás nyitottsága és természetes közvetlensége. Más művészeti 
területeken működő tanárok és iskolai-óvodai pedagógusok is haszonnal forgathatják: a benne 
leírt pedagógiai-művészi alapelvek világosak és jól követhetőek, és az utolsó rész gyakorlat-
gyűjteménye nem táncosok számára is nagyon hasznos. 
 
A dolgozatra a legmagasabb minősítést javaslom. 
 
Kérdéseim a védéshez: 
— Látja-e szükségét annak, hogy a tanítványok önmaguk megismerésén kívül más mozgás- 
és tánc-felfogásokkal is konfrontálódjanak?  
— Mit tesz azokkal a tanítványokkal, akik „valami kézzelfoghatót” akarnak tanulni, és 
csalódottak, nem azt kapják, ami nekik fontos? 
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