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ELŐSZÓ 

Magamnak és Önnek/Neked írom mélyen tisztelt Olvasó!  

Elsősorban inspiráló, gondolatébresztő, összefoglaló, újragondoló, másokkal megosztó, 
magammal szembesítő, népszerűsítő, barátokat toborzó céllal írom.  

Másodsorban ideje volt a Táncoskönyv után elkezdeni a Táncoskönyv II.-t. Az előző könyv 
az 1983 és 1998 között eltelt 16 év tapasztalatait összegezte, melyeket - elsősorban -  
gyerekek körében vezetett kreatív tánc órák kapcsán szereztem. Azóta eltelt majd két évtized, 
mely a hivatásos táncosképzés világában hozott megosztásra méltó élményeket. 

Harmadrészt szakdolgozatot kellett írnom a kortárstánc tanítás témakörében, mert bár 
végzettségeim feljogosítanak például rektori teendők jogszerű ellátására, BA és MA kurzusok 
vezetésére, bármily mókás is, nem jogosítanak fel középiskolai kortárstánc tanításra. 
Időközben a helyzet változott és a magyar oktatásügy jelen állapota hűen tükröződik a mi 
iskoláink válságos helyzetében: szakgimnáziumunknak már puszta léte is kétséges. 
Egy lehetséges szöveg létrejött, remélem a reakciók tükrében sikerül majd 
továbbfejlesztenem. 
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BEVEZETŐ 

A téma 

Több téma is felmerült, amit érdemes lenne megírni. 

Tudományos témáknak kínálkoztak „A kortárstánc tanítás XXI. századi alternatívái” vagy „A 
tér-idő-dinamikai rendszerek leírása”. Más témák inkább ismeretterjesztő, publicisztikai, vagy 
épp az irodalmiságot súroló feldolgozást igényeltek volna. Hallgattam kollégáim tanácsára és 
azt a témát választottam, amit egyedül én tudok hitelesen, - mert belülről – megírni. Így lett a 
cím „Az én pedagógiám”. 
Jó témavezető a téma szűkítését, pontosítását javasolná, inkább megteszem magamtól: 
„Hogyan látom saját pedagógiai tevékenységemet én magam?”. Mert nem, vagy csak 
érintőlegesen lesz szó művészi próbálkozásaimról, intézményalapító eredményeimről, 
közösségépítő vágyaimról, amatőr művészeti – ha úgy tetszik - életminőségjavító munkámról, 
s csak az elkerülhetetlen mértékben magánéletemről illetve az egész életemről: Hogyan látom 
saját hivatásos kortárstánc pedagógiai tevékenységemet, a hivatásos iskola megalapításától 
máig.  

Az évszámokkal mindig bajban vagyok. Mert semmi nem úgy alakult, hogy nem volt, aztán 
egyszercsak lett. Legalább kicsit rakjunk rendet: 
- 1979-ben az Új Tánc Klub – egy kb. tíz főt a Thököly úti pincébe vonzó önképzőkör – 
létrehozásakor a tánc – szerényebben – a mozgás művelése volt a cél.  
- A nyolcvanas évek legelején az őrmezei Cirmos utcában, aztán a Lágymányosi Közösségi 
Házban, nem amatőr művészetet akartunk létrehozni, hanem kezdő hivatásosok voltunk. A 
rendkívül sikeres - mert új és szokatlan – amatőrkurzusok célja a fő - a művészeti - 
tevékenység finanszírozása és a tehetségkutatás volt.  
- 83-ban a Kreatív Mozgás Stúdió létrehozásának fő célja a saját tér volt: a művészi 
munkának otthont adó saját hely létrehozása. Sikerült, de a „melléktevékenység” a gyerek és 
felnőtt csoportok tanítása olyan sikeres lett, hogy - visszatekintve - beárnyékolta a művészi 
törekvéseket. Nem láttam elég világosan, hogy az amatőr művészi képzés nem a hivatásos 
művészi képzés útjának első szakasza, hanem egy másik út! Más célokkal, más eszközökkel, 
más embereknek! Ezt nekem is keserves volt felismerni és elfogadni, hát még azoknak, 
akiknek be kellett látni, hogy a hivatásos tánc nem azonos a magas szintű amatőr tánccal. 
- A 90-es évek elejétől már mint iskola rendszeren kívül működő, hivatásos kortárstánc 
művészeket képző iskolát, sikerült leválasztani Budapest Tánciskola néven az 
amatőrképzésről. 
- 98-tól államilag elismert és támogatott szakközépiskola, 
- 2004-től államilag elismert és támogatott, művész és tanárképzést folytató főiskola végezzük 
munkánkat. 
- 2017-ben - jelen írás születésekor - pedagógiai és művészeti értelemben virágzik a komplex 
iskola és művészeti műhely, ám adminisztratív, jogi és financiális szempontból válságos 
időket élünk – nem csak mi. 

Szóval a téma: Hogyan látom én magam a Csanády utcából a Perc utcába történt költözés 
utáni időszak közel 20 évében hivatásos kortárstánc művészek nevelése terén végzett 
pedagógiai munkámat? 
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A feldolgozásmód 

A leíró, ténybemutató feldolgozásmód az autopercepció, az instrospekció, az önreflexió 
eszköztárát alkalmazza.  
Ez a reflektív megközelítés magától a témától sem idegen, sőt... Valahol magam is táncos 
lennék, ha másképp nem, személyiség struktúrámat tekintve, ami a rejtőzködés és exhibíció, a 
spontán és merengő attitűd, a test és a szellem, cselekvés és megfigyelés arányát illeti. 

Hangszer tehát e könyv, melyen megszólal egy zene: egy üzenet. S hangszer vagyok magam 
is és egyben a muzsikus. Író ember, ki saját testi-lelki valóján húzza nótáját a világnak.  

A módszer fenti – líraira sikerült – leírása után következzen pár objektívebbnek szánt szó, 
mert nem véletlenül sikerült líraira a módszerről szóló bevezetés. A téma ezt, de legalábbis 
ezt is követeli. Nemigen lehet, de ha lehetne is, tilos objektíven írni. A leírás mindig tükrözi a 
tárgyat és a leírót magát is. S ha már maga a tárgy is a szubjektum és szubjektumok egymásra 
hatása, hogyan maradhatna a leírás száraz és objektív. 
Másrészt, hogyan engedhetnénk, hogy szubjektívek maradjunk: rend, rendszer nélküliek, 
pusztán személyesek, szakmaiatlanok. Hiszen a tánc, a kortárstánc, a kortárstánc művészet és 
következésképp a hivatásos kortárstánchoz vezető pedagógiának is lényege a 
kiegyensúlyozott út megtalálásának és követésének művészete. Nincs objektív módszer, know 
how, recept, követendő használati utasítás: a módszer maga is művészet. 

Egy – később cikk formájában1 is megjelent – előadásom címe is ez volt: A művészet tanítása 
- a tanítás művészete. S ha a tevékenység egyesíti a racionális és intuitív elemeket, a leírásban 
is jelen kell lenni mindkettőnek, különben kimaradna valami. 
Ezért a téma feldolgozásmódja mindvégig a két véglet közti térben fog mozogni: nem lesz 
soha teljesen objektív, és nem lesz soha teljesen szubjektív sem. Ez lesz a szöveg sajátossága. 
Nem enged sem a „tudományosság személytelenségének”, sem a „költőiség szabadságának”. 

Az alternatív gondolkodás követelményének jegyében kísérletet tettem illetve mérlegeltem 
alternatív szövegalkotó módszereket is:  
- Audió fájl létrehozása, kevésbé segítette a gondolkodásomat, egy mikrofon nem inspirált az 
összeszedett fogalmazásra. Néhány héttel a szöveg megírásának megkezdése előtt 
létrehoztunk egy sok órás audiófájlt, de az egy beszélgetés rögzítéseként történt. Az online 
diktálás is korainak bizonyult. 
- A manuálisan létrehozott formák – rajzok, képregény, gondolattérkép – esetemben sajnos 
még kevésbé segítik a gondolatok rendezését. Én a testben és nem a test leképeződéseiben 
gondolkozom. 
- Felmerült a videó is, de amellett, hogy időigényes felvenni és szerkeszteni, még 
időigényesebb végignézni.  
- Fotókat szívesen alkalmaznék, ha lenne elég nagyon jó fotó, de sajnos nincs, főleg mert 
magam elleneztem a pedagógiai folyamatok dokumentálást, mert úgy éreztem, maga a 
dokumentálás a jelenidőből a jövőidőbe emelné, ezáltal gyengítené a pedagógiai folyamatot. 
- Legszívesebben egy ikozaéder csúcsaira, lapjaira, éleire aggattam volna szövegeket, de 
ennek valóságos térbeli, installációszerű elhelyezése körülményes, virtuális 3D-s publikálása 
és főleg megtekintése állítólag technológiailag még korai lenne. A következő anyag, mely 
talán a pedagógusképzéssel kapcsolatos tanulságok összegzése lesz, remélem, már készülhet 
így.  
Egyelőre műfaját/stílusát tekintve leginkább lejegyzett élőbeszédnek látom, amit írok. 

                                                
1 ANGELUS IVÁN: Művészet-e a tanítás? In: Iskolakultúra 2005/11. pp. 130-138. 
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Alapkövetelmények 

A Budapest Kortárstánc Főiskolán elbírált dolgozatoknak három alapkövetelménynek kell 
eleget tenniük. A dolgozatnak legyenek gyökerei, legyen törzse és - a fa hasonlatot folytatva – 
(lehetőleg örökzöld) levelei. 

Prózaibb megfogalmazásban ugyanez: 
1. A téma legyen a szerző személyes ügye. A feldolgozás módja harmonizáljon a szerző 

karakterével. 
2. A szerző helyezze a témát kontextusba. 
3. Legyen üzenete és az jusson el célcsoportjához. 

Személyesség 

Az első követelménynek – kissé túltengően is – megfelelek. A saját tevékenységemről, 
múltamról, jelenemről, tapasztalataimról írok a tőlem telhető legnagyobb őszinteséggel. A 
feldolgozás tekintetében igyekszem függetlenedni minden külső szemponttól és úgy leírni 
mindent, ahogyan én azt látom, megélem. E tekintetben törekszem követni azt a montaigne-i 
hagyományt, melynek lényege, hogy az emberi írás nem kinyilatkoztatás, az igazság 
megfogalmazása, hanem az ’essai’ szó eredeti értelmében vett kísérlet, próbálkozás. Mire? 
Saját felfogásunk jobb megértésére és kifejezésére, ahol a megértés és kifejezés egymást 
segítő folyamatok. ...hogy művemnek jó végére járjak, egyedül az önmagamhoz való hűséget 
kellett éberen tartanom.2 
Minden filozófiai előtanulmányt megelőző, gimnazista koromból származó emlékezetes 
élményem az a vélekedésem, hogy „ami nem kifejezhető, az nincs is”. Ami azt is jelentette 
számomra, hogy ami van, azt meg is lehet és meg is kell fogalmazni. Ehhez képest érett fejjel 
történt pálfordulásom a nem verbális világ, nevezetesen a tánc irányába épp e gondolatba 
vetett hitem kudarcának bevallása volt. A szóba vetett hit tizenéves mindenhatósága és 
életközepi megtagadása a mából nézve egyaránt szélsőségesnek látszik.  
Jelen dolgozat ebből a szempontból leginkább arra törekszik, hogy a non-verbalitás világába 
tett bő harmincéves kiruccanás után utat keressek magam – és nem utolsósorban mások 
számára – vissza a megfogalmazhatóság igényének és lehetőségének világába. 

Kontextus 

A kontextus ábrázolásnak teljesen jogos, érthető, szükséges követelménye az, ami számomra 
több okból is a legnehezebben vállalható.  

A tudományosság feltétele az összehasonlíthatóság, ami ezen a területen, már elvi okokból is 
nem, vagy csak alig valósulhat meg. Nincs két összehasonlítható táncos. Nincs két 
összehasonlítható tanár. Nincs két összehasonlítható iskola. Nincs két összehasonlítható 
táncóra, táncelőadás, néző, … ember. E szöveg tárgya, hogy én magam hogyan látom saját 
munkámat. Ki tudhat erről bármit rajtam kívül? Ki láthatja ezt nálam jobban? Ki más írhatná 
ezt le hitelesebben? Más kérdés: kit érdekel ez? Meglátjuk. 

Munkámról magáról – objektíve - én magam mondhatok a legkevesebbet. Mit számít, mit 
gondolok én arról: kizárólag romboló vagy építő hatásom számít. Eredményességem / 

                                                
2 MICHEL MONTAIGNE: Esszék 1580-1585, Ford: Bajcsa András. In Reneszánsz etikai 
antológia, Gondolat, Budapest, 1984. 
https://teol.lutheran.hu/tanszek/rendszeres/oktatas/eloadasok/filtort/montaigne_esszek.html 
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kudarcom, a kettő aránya. Tanulság, látlelet, kor-dokumentum, „oral (written) history”, 
forráskiadás, napló.  
Kell némi bátorság, és a - feltehetően népszerűtlen - vallomás felvállalása, ahhoz hogy leírjam 
azt a négy – elsőre egymástól távol állónak látszó – szerző nevét, akiknek pedagógiai 
munkásságukról szóló beszámolói hatottak rám. Gautama Sziddhártha (Buddha)3, Marpa és 
Milarepa4, Loyolai Szent Ignác5, Anton Szemjonovics Makarenko6.  
Közös bennük a hatás maximalizására való törekvés. A személyiség-változtatást célul tűző 
személy személyességének – karakterének: erényeinek és hibáinak - együttes felvállalása. 
Vállalják gyengéiket, gyarlóságukat, vállalják, hogy tevékenységük viták kereszttüzében áll 
és marad. Rajongóik és ellenfeleik lesznek. Bár figyelnek rájuk, de nem befolyásoltatják 
magukat egyik csoport részéről sem. A célra és a célravezető eszközökre koncentrálnak. És a 
cél nem szentesíti az eszközt – ez, (bocsánat): hülyeség. A cél választja az eszközöket és az 
eszközök minősítik a célt. 

Az ő példájuk kétségkívül inspirált és talán lesz erőm egyszer összevetni iránymutatásukkal 
gyarló gyakorlatomat. 

Loránd Ferenc, Máthé Pál, Simor András, Komoróczy Géza szakterületükön túlmutató 
személyes példájukkal hatottak rám7. 

Kollégáimtól is sokat tanultam, de azt hiszem mindig indirekt módon, tanácsot, segítséget, 
iránymutatást ritkán kaptam. Ha valakitől, akkor Bretus Máriától, Mérei Zsuzsától, Handel 
Edittől. Igaz, ők kortársaim, nem főnöknek, hanem partnernek tekintettek.  
Sokan vitatkoztak, küzdöttek velem, de nem tekintettek partnernek. Vagy alázatosan vagy 
harcosan fogalmaztak, ami azt hiszem torzította szándékukat is mondandójukat is, ezért 
többnyire nehéz volt elfogadni a „kritikájukat”, hiszen ezek nem a közös célra, hanem saját 
előnyösebbnek vélt pozícionálásukra irányultak. Azért tőlük is sokat ellestem, beláttam. 
Egyre többet tanulok - egyre több - volt tanítványomtól. Életútjuk – sikereik és kudarcaik – 
fontos visszajelzést adnak, jól láttam-e a gyökereket, a csírákat, jól ismertem-e fel a várható 
fejlődés csíráit. Azt kell hogy mondjam, többnyire, talán szinte mindig: igen. Nagy 
meglepetések nem értek. Legfeljebb abban a vonatkozásban, hogy ki, mennnyi idő alatt, és 
milyen messzire jutott egyik vagy másik (néha a rossz) úton. Sokszor sokkal messzebbre mint 
gondoltam, de az irányt jól láttam. Pályájuk persze nem csak mint visszajelzés érdekes, 
hanem sokszor önértékén is tanulságos. Láttam néha, hogy fiatalkorukban csak divatosnak és 
üresnek látszó színészek idős korukra egyszercsak művésszé értek. A táncosnak ez nehéz, 
mert kevesük teste tart el addig. De ilyen meglepetésekre még számítok. 

                                                
3 TÉCHY OLIVÉR: Buddha Gondolat, Bp. 1986 
4 RECHUNG-PA: Milarépa Ford: Hetényi Ernő, Buddhista Misszió, Bp. 1986 
5 LOYOLAI SZENT IGNÁC – Lelkigyakorlatai Korda R. T. Bp. 1931-ben 
http://www.ppek.hu/konyvek/Loyolai_Szent_Ignac_Lelkigyakorlatai_1.pdf 
6 ANTON SZEMJONOVICS MAKARENKO: Pedagógiai hősköltemény – Az új ember kovácsa, 
Akadémiai / TankönyvkiadóBp. 1956 Bp. 
7 Anekdoták helyett röviden:  
Loránd Ferenccel még gimnazista koromban talákoztam egyszer. Érdekelt milyen egy igazi 
pedagógius, és azt hallottam, hogy ő az. Egy Kertész utcai szakmunkásképző igazgatója volt. 
A hír igaz volt.  
A gimnáziumban tanított Máthé Pál történelmet és Simor András spanyolt. Ezt a két szakot 
végeztem az ELTE-n.  
Komoróczy Géza sumerológiát tanított az ELTE-n. 
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És nap mint nap tanulok azoktól a csodálatos emberektől, - tanítványaimtól - akik ennyi 
rengeteg energiát képesek befektetni ebbe a szép táncos életbe. Ami rendre megtérül. 
Fájdalmas látni, amikor sokat, de az elégnél kevesebbet. 

Fontos - talán a legfontosabb – kontextus: alapvetés, gyökér, talaj, kiindulópont szüleim 
„hagyatéka”. Édes, jó apám egyszerű elve, melyet a gyakorlatban, majd később – talán – egy-
két efféle mondatban, szóban is megismerhettem: „Nem kell felrakni a gyereket a mászókára. 
Majd felmegy ha tud. Ha felrakod csak leesik. Ha nem, akkor és addig megy majd, ahonnan 
még le is tud jönni biztonságosan.” És ez bevált. Apámtól tanultam és követtem.  
És persze Anyámról se feledkezzünk meg, aki képes volt a végtelen szeretet és a 
kérlelhetetlen szigorúság végleteit egyesíteni a kifinomult érzékenységgel és tapintattal. 
Pedagógai fejlődésemhez nagyban hozzájárult az a „szerepváltás”, amit saját családom – 
feleségem, gyerekeim - révén gyakorolhattam. Ezáltal már nem csak a gyermek és a 
pedagógus, hanem a szülő szemszögéből is kellett látnom a „pedagógiai – iskolai (óvodai, 
szakköri, edzés, stb.) helyzeteket. És hozzájárult az ő türelmes, szerető, megértő, de kitartóan 
javító szándékuk, sokszor példamutatásuk. 

Üzenet 

Sosem volt igazán „üzenetem”. Sosem volt igazán célom. A dolgok alakultak körülöttem. És 
én a dolgokkal. Egymást alakítottuk. Mindig a lehetséges utat választottam. Hagyom, hogy 
kirajzolódjon egy út mögöttem, mint mikor elhalad a csiga és mögötte fényes sáv marad. „Ez 
volt az én utam”  -mondja, akár tetszik neki, akár nem. Az vagyok én, akinek ilyen volt az 
útja.  

Egy adott előadásnak vannak rendező elvei. Ezeket meg tudom fogalmazni és aztán ezek 
mentén alakítjuk az egészet. Egy tréningnek van célja és az eszközrendszernek 
peremfeltételei: mit lehet és mit nem. Azt is tudom miért. Az iskolának van célja, fókusza, 
működési elvei. Sajátos módon az életemmel másképp vagyok. Nincs célom. Az eszközeimet 
is inkább csak keresem, a célravezetőket igyekszem követni, a kudarcosokat próbálom 
kerülni. Mindkettőt csak nagyon részleges sikerrel. A karakterem rendre felülírja 
törekvéseimet. 
Az iskolában rend van, az életemben sokszor nincs. Ez következetlenség? Vizet prédikálok és 
bort iszom? Igen! Mégsincs itt ellentmondás, következetlenség. Az életem magánvaló dolog. 
A kanti „ding an sich”. Létező, de megismerhetetlen. Burjánzik, alakul, organikus. Ha 
hagyom, ha nem akadályozom. Megy a maga útján. Hogyan ismerném meg ezt az utat, ha 
nem hagynám magától kanyarogni. Az előadás, a tréning, az iskola teremtmény: az én és 
társaim teremtménye. De kinek a teremtménye, eszköze vagyok én. Az első 60 évemet 
ateistaként éltem le, s mint ilyen, nem ismertem  - s ma sem ismerek - Istent, akinek célja lett 
volna létemmel, akinek eszköze lennék. 
Néha, - viszonylag ritkán – „eszköze” voltam embereknek és csoportoknak, akik felkértek: 
1971-től 79-ig az Orfeo/Studio „K”-ban volt feladatom. Egy-egy film szerepre hívtak. Edit - 
későbbi feleségem - bátorított családunk alapítására.  

Elégedett vagyok a „feladataim” teljesítésével. Színházunk – az Orfeo/Studio „K” - a magyar 
színháztörténet maradandó értékének bizonyult. A filmszerepekben megtettem, amit vártak 
tőlem. A családom: életem (talán?) legsikeresebb „projektje” – mindenesetre folyamatosan 
élvezzük mind az öten. Ezek megtörténtek, történnek velem. Egyáltalán nem ellenemre, de 
mégis velem. Az ilyet tartom többre! 
A többit én „akartam”. Az én teremtményeim. Belevágtam valamibe, - mindig azt hittem 
könnyebben fog menni - és aztán, ha meg akartam állni, sodortak tovább az események, ha 
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nem akartam megállni, haladni kellett. Elvárásaim, céljaim voltak, legalábbis részcéljaim. 
„Ha így alakult, akkor legyen ez a következő lépés.” 
Az autó haladásához is kevés a motor, kell az is, hogy a kézifék ki legyen engedve. Nem a cél 
vezérelt, hanem inkább, hogy nem kötődtem, tapadtam, ragaszkodtam semmihez. Ezért sok 
mindent megtehettem. Ha úgy tetszik ez függetlenség. Ez szabadság. És ez nem cél, és nem is 
küldetés. Inkább fátum, „destiny”, „destination”, szelíd küldetés. Az elkerülhetetlen, amit nem 
is érdemes elkerülni, mert nehezebb letérni róla, mint végigjárni az utat.  

Most, ezzel a szöveggel sincs olyan érzésem, hogy valamit mindenáron el akarnék mondani. 
Nincs üzenetem. Nincs mondandóm. De előítéleteim sincsenek. Nem akarok semmit se jobb, 
se rosszabb színben feltüntetni. Se megvédeni, se fényezni nem akarom azt, ami a hivatásos 
kortárstánc művészet és pedagógia útján történt velem és a többiekkel 1979, 1998 óta.  

A szöveg részei külön-külön „csak” igazat mondanak. Ha bármi ’jelent’, ’mond’, üzen 
valamit, akkor az az egész lesz.  

Ha kirándulni megyek, nem azt mondom, hogy kimegyek, megnézek egy-két fát. Azt 
mondom: kimegyek az erdőbe. Gyere velem! Ha akarsz. 

Tisztelt – remélem bátor - Olvasóm! Gyere velem! Ha akarsz.  
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1. Van-e egyáltalán sajátos pedagógiánk? 

Van-e a Budapest Tánciskolának sajátos pedagógiája? 

Annyit mondhatok, hogy én a magam részéről vállalom összes kollégám pedagógiai 
munkásságát. Néhányukkal sok a közös vonás, másokkal kevés. De kivétel nélkül 
mindegyikükkel van közös nevező: maximalizmus, szakmaiság, fejlődőképesség, tisztelet. 
Nem gyengeségünk tiszteletbentartása, elfogadása, hanem a befektetett munka, a teljesítmény 
és az eredmény tisztelete. Ha ez a néhány vonás meghatároz egy pedagógiát, akkor a 
Budapest Tánciskolának van sajátos pedagógiai rendszere, melyet a tanárok hasonlósága és 
különbözősége együttesen fémjelez. 

Én ezen belül vagyok az egyik, az, aki pedagógiai gyakorlata, határozott értékrendje, 
befektetett energiája és kitartása révén nagyobb súllyal határozta meg saját óráin kívül az 
egész iskola működését, hatásmechanizmusát. 

Van-e Angelus Iván tánctanárnak sajátos pedagógiája?  

Az én pedagógiám abban az értelemben biztosan az én pedagógiám, hogy soha semmit nem 
csináltam hosszabb időn át úgy, hogy egy-az-egyben követtem volna bármit. Csináltam, amíg 
kiismertem a lényegét, majd hol észrevétlenül, hol szándékosan változtattam. Mindig távol 
állt és egyre távolabb áll tőlem mindenfajta ortodoxia, dogmatizmus, tanok követése – ide 
értve a magaméit is. 
Ugyanakkor fel sem merül bennem, hogy mindazt, amit nap-mint-nap teszek, én találtam 
volna fel vagy ki. Rengeteg hatás ért, ér és mindenből sokat tanultam/tanulok, és remélem, 
fogok tanulni még sokáig. 

Bizonyos tudásokat szívesen követtem volna, meg is próbáltam, de sosem sikerült 
„következetesnek” maradnom. Hol elkanyarodtam, hol eldobáltam minden felesleget és csak 
a nekem legszükségesebbet, a legtesthezállóbb dolgokat vittem tovább. Kevésbé tagadtam 
meg bármit általánosságban és nemigen fordultam el egészen „korábbi hitemtől”.  

Más tudásoktól, hagyományoktól viszont próbáltam eleve elhatárolódni, tagadni, szerettem 
volna szabadulni ezektől. De amennyire nem tudtam 100%-ban elfogadni semmit, annyira 
nem tudtam 100%-ban megtagadni sem semmit. 
Mindkét módon sok olyan tudás szűrődött le, melyeknek ma már tudom, bevallom eredetét. 
Biztos van olyan, amiről azt hiszem, hogy a saját invencióm, s valójában mástól tanultam, és 
azt hiszem, van olyan is a gyakorlatomban, melyről sem én, sem más nem tudja, hogy 
valójában invenció, eredeti kreálmány, feltalálás. 
De talán ennek nincs is olyan nagy jelentősége. A „copy right”-olásból - legyen az enyém 
vagy a másé – ezen a területen senkinek nem származik sok haszna. A hiúságon, esetleg a 
rövid, esetleg a középtávú üzleti sikeren kívül más jelentősége alig van. 

Lehet kutatni, mi honnan származik, s ki hová fejlesztette, fejleszti tovább, de fontosabb 
ennél, hogy a kultúra – esetemben a pedagógiai, előadóművészeti, táncszakmai kultúra – 
hogyan, s milyen eredményekkel épült s épül be egyes táncosok és táncosok egy bizonyos 
körének világába. 
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Mit tanítunk? - Egy pedagógiai terv 2015-ből: Study 
plan 

2015-ben, amikor a külföldi diákok fogadásának küszöbén álltunk, égetővé vált az igény, 
hogy az érdeklődőknek, de ugyanakkor magunknak is megfogalmazzuk, tulajdonképpen mit 
vállalunk, mire vállalkozunk, mit tartunk szükségesnek a jövő kortárstáncosának képzésében. 
Egy olyan klimaktérikus – átbillenési – ponton álltunk, melyben a múlt tapasztalatait és a jövő 
álmait sikerült egyetlen A4-es lapra sűrítve összefoglalni.  

Amikor az alább teljes egészében a főszövegben idézett „Study Plan”8 készült, Iréne 
Hultmann segített – mintegy mellékesen a magyar és angol kifejezések harmonizálása közben 
- egy minden lényegeset felölelő táblázat véglegesítésében. Iréne Hultman, a posztmodern 
hajnalát jelentő Trisha Brown együttes repertoár-alkotó stábjának volt tagja Vicky Shicky, 
Karczag Éva, Steven Petronio és más kiváló művészekkel együtt. Szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy Vicky, Éva és Iréne is több alkalommal volt vendégtanárunk, konzultánsunk, 
tanácsadónk. Az együttgondolkodás hozzájárult a Budapest Tánciskola „pedagógiai 
tartalomjegyzékének” tömör megfogalmazásához. 

Talán az sem véletlen, hogy a Trisha Brown örökség mellett - Bretus Mária és Handel Edit 
révén - épp Eck Imre Pécsi Balettjének levegőjét szívhattuk hosszú éveken át, és a Limón 
együttes szellemisége több táncos által is megérinthetett bennünket: Clay Taliaferro, Sonia 
Mota, Risa Steinberg, Alice Condodina által, és ne feledkezzünk meg Joe Alegado 
jelenlétéről, rövid workshopjairól és részvételéről tanári MA-nk munkájában.  
Sorolhatnám mennyi együttesnek, mesternek vagyunk lekötelezettjei, vagy mert helyettünk 
alkottak valami csodálatosat, amit „csak” megérteni és átvenni kellett, vagy mert helyettünk 
hibáztak, nem kellett nekünk végigjárni azt, amit mi zsákutcának tartunk. 

Lássuk a rövid összefoglaló „study plan”-t: 

                                                
8 Study plan - http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2014/11/BCD 
A_study_plan_2015_18.pdf 
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2. Gondolkodásmód 

Mondhatnánk így is: Mi az iskola koncepciója? Kon = együtt, cepció = fogantatás, koncepció 
= az együtt fogantatás. Mi az esszenciája mindannak, ami 1979 és 2016 között alakult, 
kialakult: diákok, tanárok, közönség, színházak,… „kultúrárért felelős” - és kultúrárért 
valóban felelős politikusok, „kollégák” és valódi kollégák, művészek és mások erőterében. És 
persze az én „erőteremben”, aki végigcsináltam. És még mindig nem tudom abbahagyni, mert 
nincs vége. 
Hinnénk, gondolkodni mindenki tud. De nem. Már zsenge gyermekkorunkban leszoktatnak 
róla: „Maradj már nyugton!” Aztán hallgatunk az „okos szóra”: „Aki kíváncsi, hamar 
megöregszik!” „Járt utat a járatlanért el ne hagyd!”, „Aki magasra hág, nagyot esik.”, „Ami 
nem megy, ne erőltesd!” Aztán a „miértke” korszakot is „kinőjük”, hiszen az egy 
„gyermekbetegség”. 

Aztán ha valaki mégsem, az gyanútlanul felteszi kezét, amikor az elitgimnáziumban a fizika 
tanár felteszi a kérdést: Ki nem érti az anyagot? És megkapja az utolsó döfést: a halálos 
egyest. És dönthet: alattvaló lesz vagy forradalmár. Úgy tűnik a két út között 
iskolarendszerünk nem hagy teret további alternatíváknak. 

Legtöbb küzdelmem a 90%-ban megalázott, tönkretett, összezavart, beszűkült gondolkodási 
beidegződésekkel érkező diákok önkorlátozó, önsors beszűkítő attitűdjével volt. Mire 
egyáltalán sikerül eljutni a valódi nehézségekig, sok idő telik el. De megéri, új világ tárul a 
bátrak elé. 

Mivel a pozitív instrukciók elve régóta magammal szemben támasztott pedagógiai 
követelményem, igyekszem elkerülni e negatív attitűdök becsmérlését. De azok sajnálkozó 
elfogadását is. Kénytelen voltam pozitív módon meghatározni, milyen gondolati műveletek 
alkalmazását látom célravezetőnek. Íme egy válogatott csokor: 

Alternatív gondolkodás 

Egyből választani neurózis. Kettőből stresszes: vagy-vagy. Legalább három lehetőség mindig 
van, de érdemes többet, legalább ötöt figyelembe venni. Öt lehetséges alternatíva 
kiválasztásához és mérlegeléséhez már némi idő kell. Ezért mondják, a kreatív emberekre 
néha, hogy húzzák az időt. Döntésképtelenek! Ha-ha! Képesek, csak néha nem azonnal. Akik 
nem döntenek, azok a pipogyák, és nem azért, mert nem tudnak, hanem mert nem mernek. 

„Ami a szívemen – a számon.” Legtöbbször így beszélünk, így cselekszünk. Ezt érezzük 
őszintének. Ezt gondoljuk hitelesnek. Pedig ezzel csak annyit állítottunk, hogy szavainkat, 
tetteinket nem mérlegeltük. Azt mondtuk/tettük, ami először „jött”. Ki tudja honnan? 
Bizonyára „mélyről”, hiszen „spontán”, „érzelmi alapú” reakciónak éljük meg az ilyet. Pedig 
az emocionális indíttatás csak annyit jelez, kiiktattuk a gondolkodást, a mérlegelést. Pedig 
„spontán” reakciónk legtöbbször csak panelek alkalmazását teszi lehetővé. Azt tesszük, amire 
kondícionálva vagyunk. Minél emocionálisabb a helyzet, annál mélyebbre nyúlunk vissza 
mintákért. Ez lehet hasznos is, de épp amikor a kreativitásról, az alkotásról, az új 
szemszögből, új módon látásról, az új eredményre eszmélésről van szó, ez az attitűd nem 
feltétlenül célravezető. Könnyen eredményez kényszerpályát, helybenjárást, zárt körben 
mozgást. 
Minél intenzívebb a helyzet, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy „elveszítsük a fejünket”. 
Pedig a kreatív megoldás jellemzője a kihívás felismerése és az arra adott eredeti válasz. Meg 
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kell vizsgálni az összes – tehát az összes - válaszlehetőséget, csoportosítani őket és 
kiválasztani a legadekvátabbat. Tényleg? Tényleg ez a „matekos” megoldás lenne a 
legkreatívabb? 

Téves eredményre jutnánk, ha azt a következtetést vonnánk le, hogy minél „agyasabb” a 
megoldás, annál kreatívabb? Ez valóban tévedés lenne!  

Meghökkentő módon a problémára a tánc, pontosabban a kortárstánc, még pontosabban a 
kortárstánc kultúrában használatos improvizációs módszerek is adnak inspiráló megoldást. A 
70-es 80-as években sokat tanultam a jazz- és kortárs-zenei, a színházi valamint a 
performansz- és képzőművészek improvizációs gyakorlatából. Mára a kortárstánc 
elképesztően sokrétű improvizációs kultúrát alakított ki, felhasználási területeit, eszközeit, 
céljait, tudatosságát tekintve egyaránt. 

Jelen fejezet szempontjából csak egyetlen gyakorlatot emelnék ki, mely a mikrodöntések 
meghozatalának tudatosságát fejleszti. A feladat: szabad improvizációban a táncosnak 
egyetlen feladatra kell koncentrálnia: valósítsa meg azt, ami legelőször eszébe jut. Hinnénk, 
könnyű a gyakorlat, de nem. Nem csak azért, mert nehéz, mint a szabad ötletek jegyzékére 
emlékeztető őszinteség megélése, de nehéz, mert szinkronizálni kell a gondolat suhanását a 
test relatív nehézkességével. Még ennél is nehezebb a feladat, ha tilos az első ötletet, de 
kötelező a másodikat megvalósítani. Vagy a harmadikat. Vagy tudatosan váltogatni, hogy 
hányadikat. Vagy mérlegelni a hármat és dönteni. Szerintem még megérteni is nehéz a 
feladatot, nemhogy megvalósítani. Pedig ez és hasonló módszerek teszik izgalmassá, 
meglepővé, üdítővé a táncos mozgását. Ezt érezzük kreatívnak. A spontán és a tudatos ilyen 
összeolvadását. 
Nem-táncos is tanulhat ebből, csak ki kell vonni a feladatból a táncot. És marad az 
alfejezetcím: az alternatív gondolkodás. Nem kapkodok, mint „Bernát a ménkűhöz” és nem 
toporgok egy helyben a döntésképtelenségtől. Felismerem a helyzetből tovább vezető 
lehetséges utakat és kiválasztom a legcélravezetőbbet. 
Az ilyen gondolkodásra nevel a táncimprovizáció mellett az alkotás, a próba ilyen módszere 
is. Amikor próbálunk, nem ugyanazt próbálgatjuk, ismételjük újra meg újra, hanem mindig 
egy kicsit, - vagy akár nagyon - mást. Alternatívákat sorakoztatunk fel, hogy aztán az 
egyiknél vagy a másiknál vagy akár az alternatívák valamilyen kombinációjánál kössünk ki 
végül. 

Magyarul: amikor alkotunk, próbálkozunk, próbálgatunk. Ensayamos – tanulmányozunk 
spanyolul. Rehearsal – visszahallgatjuk angolul. Répétition – ismétlés a színházi próba 
lényege franciául. Én azért hallom ebben azt is, hogy re-petíció: „újra kérik” tőlünk. Persze 
ma már – szerintem helyesen – „we work on the piece” dolgozunk a darabon és megnézzük a 
„work in progress” munkaközi bemutatót, és én is szívesen beszélek motívumok, sorok, 
anyagok termeléséről, adott terv szerinti legyártásáról. Persze azért, ez még mindig nem 
sorozatgyártás, hanem csak ’test’ üzemmód. 
Tehát az alternatív gondolkodás nem „egy ötlet”, nem az én „hobbim”, hanem a tanulás 
tárgyához szorosan kötődő módszer: a kreativitás, a színház, a tánc lényegi segítője. 
És hogy nem csak a testtel, és nem csak az alkotás során lehet alternatív módon gondolkodni, 
arra utal a szakdolgozatírás sikeresnek bizonyult módszere is. Az első feladat 5 lehetséges 
dolgozat néhány soros felvetése: cím, alcím, szüzsé, a feltárás módszere, a prezentálás 
módszere. Mire kiválasztjuk - az író, a közönség, a kulturális közeg, az igények és 
lehetőségek szempontjából is - a legtesthezállóbbat, már sokkal közelebb jutottunk célunkhoz. 
Egyidejűleg megspóroljuk, hogy ezek a felkészülés időszakában még „gondolatébresztő 
lehetőségek” a későbbiekben fáradságos vargabetűkké váljanak. 
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 Az alternatív gondolkodás empátiára is nevel. Annak belátása, hogy bizonyos alternatívák 
nem a mi alternatíváink, felszabadító lehet. Mások alternatíváinak megismerése, nem jelenti 
azok elfogadását, de megértésüket igen. Ez segíthet gazdagítani a sajátjainkat. 

Transzdiszciplináris gondolkodás 

Definiálás helyett inkább leírom hogyan közeledtem és közeledek – korunk szerintem 
legfontosabb gondolatához - a transzdiszciplináris gondolkodáshoz. Hallottam a 
Képzőművészeti Főiskola, - ma már Egyetem - részeként működő interdiszciplináris 
tanszékről. Láttam másoknál és gyakoroltam magam is az összművészeti gondolkodást. A 
performanszban furcsa volt, hogy olyan, mint a színház, de annak rossz. Engem semmi nem 
kötött a „tiszta” tánchoz, saját darabjaimban a mozgásanyag is többnyire inkább konkrét vagy 
expresszív volt, míg a tér és idő struktúra volt inkább absztrakt. Éreztem, hogy a művek 
nehezen csoportosíthatóak. A művészeti ágak keverednek. A fizika, kémia, biológia 
összemosódni látszottak. Valahogy úgy tűnt, a dolgok beosztása, csoportosítása más, mint 
azok a kategóriák, amikbe az enciklopédiásták sorolták őket. Aztán olvastam, hogy az 
egzakt(-nak tartott) tudományok képviselői, például Bohr vagy  Heisenberg, messze nem 
olyan egzaktak, mint hittem, sőt. Egyre izgalmasabb volt, hogy bizonyos dolgokat elvileg 
lehetetlen megismerni a hagyományosan tudományos módszerekkel, a mérés maga torzítja az 
eredményt, az anyag, sőt az energia is úgy tűnik el, hogy aztán egy más helyen bukkan elő. A 
tűéles eredmények helyett valószínűségek, matematikai sejtések, bizonytalansági relációk 
tették érdekessé laikus szinten is a tudomány világát. Ugyanakkor a koncept-art egyre jobban 
közeledett a tudományosság már meghaladott koncepciójához, távolodott az organikus 
műegészek létrejöttétől és megelégedett, ha egy elvi modell, mint modell működőképesnek 
bizonyult, nem érdekelte, - a nézőre bízta - van-e a műnek szorosabb viszonya az élethez. 

Művészet és tudomány, az egyes tudományok – diszciplinák - XX. században használt, az 
iskolai tantárgyak nevei alapján öröknek hitt felosztásáról is kiderült számomra, hogy Hegel 
és a polihisztor Lomonoszov korában, a XVIII. században alakult csak ki. Gyanús lett, ha 
ennyire nehezen különválaszthatóak ezek a szakterületek, akkor miért ragaszkodunk hozzájuk 
ilyen fegyelmezetten. 
A matematikai és a zenei gondolkodás rokonsága, az elméleti fizikusok egyszerre egzakt és 
intuitív gondolkodása, Isten-fogalom keresésük, a biológia, kémia, fizika összemosódása, 
vagy ha jobban tetszik együttműködése, arra ösztönzött, hogy én is keressem az analitikus és 
poétikus gondolkodás közös halmazát. 
A táncosok beszámolói győztek meg aztán arról, hogy van ilyen halmaz. Volt életükben egy 
pont, amikor, a két előbb említett gondolkodási forma közös területe egy harmadik formát 
rajzolt körül, ami nem volt más, mint maga a test. Amit nem tudtak bemagolni, megérteni, de 
nem tudtak „egybe látni” sem, azt egyszercsak felfogta a testük. 
Bakó Tamás tudta ezt először megértetni velem. Jól ismertem őt, hiszen legelső táncóráitól 
kísérhettem figyelemmel fejlődését. Emlékeztem, kezdetben milyen nehezen jegyzett meg 
mozgássorokat, mennyire „nem értett meg” folyamatokat. És amikor egy pár év után 
hazalátogatott hamar jött külföldi turnéjáról, már nem így volt. Megkérdeztem, mi történt, 
hogyan lehet, hogy most megy mindaz, ami akkor oly nehezen ment. Azt mondta, hogy 
valahogy egy idő után feladott valamit, és akkor a teste átvette a vezetést. És azóta látom a 
pillanatot, amikor a táncossá válás útján haladók egyszercsak hagyják, hogy a test átvegye a 
vezetést, elengedik a formát és cserébe megkapják az egészet. 
Nem a geometria, nem az anatómia, nem a tánclépések, nem a számolás, a ritmusképlet, a 
mondóka, a magolás, hanem a test. A testi tapasztalat kerül a központba. A test veszi át a 
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vezetést. Azt a konkrét tapasztalatot lehet aztán, szavakba, számokba, irányokba fordítani, ha 
valamiért arra van szükség. 
Lelkesítő volt, hogy a tánc, az én szakmám is hozzátehet valamit a haladáshoz, és elkeserítő, 
hogy mennyire nem érdekel ez szinte senkit. 
Valami ilyesmi vezetett el a transzdiszciplinaritás gondolatához. Nem egyik vagy másik 
megismerési forma, hanem egy komplexebb, teljesebb a célravezető bizonyos helyzetekben. 
Egy olyan megismerés, melynek eszköztára bizonyos értelemben tartalmazza az egyes 
diszciplinák részleges megértést kiválóan szolgáló, bizonyos értelemben egzakt eredményekre 
vezető eszköztárát, de egyrészt összeadja és kiegésziti egymással ezeket az érzékleteket, 
másrészt a szelet világok helyett egy valós, organikus világ közvetlen érzékelésére van 
mintegy teremtve. Egy organikus dolog tapasztal egy másik organikus dolgot. Azáltal 
gyorsabb, hogy ez a tapasztalás nem igényli részeredmények összegzését, interpolálását, nem 
igényli az érzékelésből következő teendők újra összerakását. 

Akár a beszéd. Az anyanyelvi szintű és az idegennyelv tanulás útján létrejövő beszéd 
különbsége. Míg a tudatos beszéd összetéveszthetetlenül idegenszerű marad, akadozó és 
sokszor értelemzavaróan hibás is, az anyanyelvi szinten beszélő beszéde közvetlenül, 
észrevehetetlenül szolgálja a kommunikációt, még akkor is ha „hibás”. A fejlesztő 
beavatkozás tönkreteheti ezt a keresetlen természetességet, eredményes kommunikációt, de 
gazdagíthatja, tökéletesítheti is. Paradox módon akkor, ha a beavatkozás alapos, mély. Olyan 
ez, mint a logopédus munkája. Észrevehetetlenül beépül a fejlesztés eredménye. 
Minél komplexebb módon avatkozunk be, annál organikusabban épül be az eredmény. Ha 
normatív módon csak annyit mondunk, hogy mi a rossz, az kevés. Még akkor is, ha 
megmondjuk, mi a helyes. Csak a készségszinten, a beidegzés és az izmok szintjén beépülő 
tudás a célravezető. 
Az ilyen – a különböző logikai és érzékszervi területek eredményeit integráló - gondolkodás 
és megismerés jellegét kiterjeszthetjük a cselekvés egészére. Vagyis ugyanilyen integrált 
módon kapcsoljuk össze a megismerés és a cselekvés rendszereit. Ez a szint elérhető a 
tánctanulásban. 
Szabad lélegzettel kezdtem keresni a megfelelő kifejezést, mígnem az interdiszciplinaritást 
meghaladó transzdiszciplinárist találtam a legmegfelőbbnek szabad gondolkodásom 
ösztönzésére. 

Örültem és el is keserített, amikor a transzdiszciplináritásról is kiderült, ha nem is rég, de 
azért már a 70-es évektől maga Jean Piaget9 kezdeményezte a szó használatát és azóta – nem 
kis mértékben Basarab Nicolescu10 szervező erejének köszönhetően - fogalmilag tisztázódott 
és integrálódott is az emberi világ megértésére tett vállalkozások sorába. Az 
interdiszciplinaritást világosan megkülönböztetik, a transzdiszciplinaritástól, hiszen az a 
tudományterületek közötti hézagok meghódításával keres új megoldásokat, és nem 
kérdőjelezi meg, hanem „csak” kiterjeszti az egyes tudományos és művészeti területeket.11 
A pluri- vagy multidiszciplinaritás keretében az egyes diszciplinák közül több szövetkezik 
egy adott probléma megoldása érdekében, és az adott területek különböző megközelítései 
összeadódnak. A táncosok, tudósok, színészek, zenészek, képzőművészek, kompjuteres 
szakemberek bevonásával élő művek leginkább ehhez hasonlítanak. Hatásuk összeadódik, de 

                                                
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget 
10 http://basarab-nicolescu.fr/ 
11 BASARAB NICOLESCU: Transdisciplinarity – past, present and future, http://basarab-
nicolescu.fr/Docs_articles/Worldviews2006.htm, 2006 
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nem szorzódik, hatványozódik, nem kel önálló életre, szerintem többnyire nem hoznak létre 
új minőséget illetve amennyire igen, annyira meg is haladják ezt a szintet. 
A transzdiszciplináris gondolkodók ugyanakkor elhatárolják magukat a hyperdiszciplináris 
gondolkodástól, mely tagadja a létező diszciplinák megismerési és világmagyarázó, 
világalakító potenciálját és egy tudományok felett álló új össztudomány megteremtésében 
látja a jövőt. 
A transzdiszciplináris gondolkodás kutatói az analitikus és poétikus megközelítés 
összegyeztethetőségében bíznak, miközben e kettőt sem tartják meghaladottnak, mint 
ahogyan elfogadják az egyes diszciplínák létjogosultságát is. A transzdiszciplinaritást azokkal 
komplementer jelenségnek tartják. A transzdiszcipliáris megismerés felhasználja a 
részeredményeket, táplálkozik a részeredményekből, cserébe segít azok újraértelemzésben, 
integrálásában. 
Csak jelen szöveg írása közben bukkantam erre a meghatározó mondatra. 

In transdisciplinarity, we always talked about three types of intelligences: the analytical 
intelligence, the feeling’s intelligence and the intelligence of the body. 12  
A transzdiszciplinaritás kapcsán mindig három fajta intelligenciáról beszéltünk: az analitikus 
intelligenciáról, az érzelmi intelligenciáról és a test intelligenciájáról. 
Olyan érzés volt ezt olvasni, mint amikor egy vadidegen ember ölelő karját nyújtja a túlsó 
oldalról. Honnan tudnak a test intelligenciájáról?! Azt hittem erről egy táncos tudhatja a 
legtöbbet. S lám, jön egy - eredeti szakmáját tekintve - elméleti fizikus, és tudja. 

Organikus rendszerek 

Atom – molekula – vegyület 
Egyén – csoport – közösség 
Sejt – szerv – test 
Adat – táblázat – összkép 
Hang – szó – szöveg  
Mozdulat – mozgássor - előadás 

Az atom távolról sem oszthatatlan, mint ahogy a neve mutatja. Egyetlen adaton is rengeteget 
lehet és kell vitatkozni. Az egyén nem egységes, hanem rétegei akár ellentétes tartalmakat is 
hordozhatnak. A madárfüttyről is kiderült, hogy egyetlen trilla is gazdagon összetett textura. 
Bármeddig hatolhatunk a fraktál képlet által generált képbe, mélyükön újabb és újabb 
univerzumok tűnnek fel. Egyetlen mozdulat is számtalan részből áll. 
Szempont kérdése! De ha így van, nincs is baj! Hiszen ezek a rendszerek nincsenek, mi látjuk 
így őket, a mi szempontunkból. Bennünket szolgálnak. Mi rendszerezzük a káoszt a 
használhatóság végett. Elég, ha nekünk megfelelnek. Elég, ha mi értjük egymást általuk! 
Elég, ha e rendszerek által átlátható, kezelhető, uralható, szolgálatunkba állítható, megérthető 
lesz a bennünket körülvevő valóság. 

Aki passzív tárgya marad ezeknek az organikus rendszereknek, az elszenvedi ezt a rendet, aki 
aktív formálója, az kommunikációs eszközként használja.  

Ahol nincs törekvés egymás megértésére, ott nincs intelligencia, ott egyre több a szabály, 
rész-szabály és rész-szabály-magyarázat. És mindhiába. „...a törvény szövedéke mindíg 
fölfeslik valahol.”13 
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Ahol van törekvés a megértésre, ott is szükség van alapelvekre, fővonalakra, közös 
kommunikációs rendszerre, közös nyelvre, rendre. Minél fejlettebb egy rendszer, annál 
sztenderdizáltabb a mélyben és annál sokszínűbb valóság bontakozhat ki a talaján.  

Akiben kezdetben még (vagy végképp) kevés volt valamiért az efféle intelligencia és/vagy 
törekvés a rendre, a megértésre, partra vetett halként vergődött az iskolában. Akiben ez vagy 
az, vagy mindkettő megvolt, vagy egy idő után megtalálta magában, az lubickolt az 
intelligencia és a rend határozott partjai által védett folyamban. 

A tánckompozíció, az improvizáció, az órarend, a táncóra, a tanév, a periódus, a mentori 
rendszer, az iskolai infrastruktúra, a belső és külső kommunikáció rendje, az adminisztáció, a 
gazdálkodás: kisebb organikus rendszerek egyetlen nagyobb egységbe szervezett organikus 
rendje. Organikus, tehát élő. Életképes. Vagy egyes részei elhalnak és cserére szorulnak, vagy 
egy szép napon majd elhal az egész. 
És mennyire összetett ez a rend, pedig az iskola a pici Magyarországon is a legkisebb 
főiskola, és főösszeg adatai alapján még mikrovállalkozásnak sem minősülne. 
Az iskola adminisztratív rendszereinek létrehozása során fogalmazódott meg, hogy kisszámú, 
5-10, viszonylag nagy - legfeljebb pár száz vagy néhány ezer rekordot, sort, néhány 10 000 
adatot tartalmazó, de egyszerűen szervezett táblázat/fájl tartalmazzon minden adatot. Például 
a ’telefonkönyv’ minden ismerősünk címét, az ’alaplista’ összes diákunk adatait, a ’leltár’ 
minden tárunk tárgyait a könyvtől a DVD-n át jelmezig és a reflektorig. Ezek rendelkezésre is 
állnak, a kérdés lefeljebb az, hogy az ezekért felelős munkatársaknak mennyire sikerül 
következetesen használni ezeket a rendszereket. 

Ugyanilyen nagy, átfogó és organikus rendszerek létrehozására törekedtem a 
táncimprovizáció kereteinek megadásában, vagy az adott tanév, kurzus heteinek, vagy akár az 
egyes órák programjának megszervezésében, felépítésében. 
Ha volt ilyen központi vezérelv, szervező mag, az követhetővé tette a folyamatokat és 
egyidejűleg szabadságot is adott, hogy a pillanatnyi helyzethez alkalmazzam terveimet. A 
kölcsönös megértés vágya segítette munkánkat. Nem belefáradtunk, hanem feltöltődtünk. 

Önfenntartó, energiatakarékos, természetes, immanens – ezeket a kulcsszavakat asszociálom 
az organikus rendszer fogalmával. Az élettelen önálló életre kel, szárba szökken. Organikus – 
szerves. Ami egy teremtett rendszerben tudatosan jön létre, de megtartja életszerűségét. 
Legfontosabb, hogy „mekkora a szabály”. Ha túl nagy, nem segít, ha túl kicsi, 
megjegyezhetetlenül sok kell belőle. Az egész élővilág néhány nagy/egyszerű anyagból áll 
össze: ha jól, észre sem vesszük. Ha baj van, az egyensúly helyreállítása nehéz, nagyon nehéz, 
sokszor lehetetlen. 
Ezt érdemes - ha korábban még nem - az iskolában megérteni, mert ugyanezt a magától 
értetődő természetességet kell képviselnünk a színpadon. Minden mozdulatunkkal és az egész 
dramaturgiájával egyszerre. Nem elég erőlködés és koncentrálás közben összeszorított 
fogakkal mosolyogni. Tényleg természetesnek kell lenni. Minden körülmények között. Ez az 
organikus – életre keltett állapot – a jutalom. Nem a taps, a kritika, a gázsi. 

Egy régen épült város vagy falu lehet omladozó koszfészek, de lehet karizmatikus hely, „nőtt 
élőhely”, romantikus, izgalmas. És lehet a múlt szellemében helyreállított turistalátványosság. 

A különbség maga az élet! Van-e élet benne? Él-e benne a hely szelleme? 

                                                                                                                                                   
12 lásd 11-es lábjegyzet 
13 József Attila: Eszmélet 
http://mek.oszk.hu/11800/11864/html/1934.html 
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Ikozaéderes térbeli jövő modellezés 

Az ellentmondás, ha úgy tetszik az egyensúlykeresés igénye épp a ’nőtt’ és a’teremtett’ jelleg 
egyidejű érvényesülésének igényéből származik. Organikus rendszereket – műveket hozunk 
létre mesterséges úton. Természetes módon élő, spontán rekciókra képes művészeket 
nevelünk nagyfokú tudatossággal, nagyfokú tudatosságra.  
A természet - tudjuk - pazarló, a mi tevékenységünk hatékonyságorientált és tervezett. E két 
ellentétesnek is látható tendencia közelítését szolgálja, ha maximálisra fokozzuk terveink, 
eljárásaink organikus jellegét. Egy organikus jövőkép generálásának lehetséges modellje az 
ikozaéderes gondolati-makett készítése.  
Viszonylagos bonyolultsága, a modellkészítés időigényessége miatt ez inkább a 
programkészítő, inkább a tanár, mint a diákok eszköztárának része. 
Lényege, hogy bármely jelenség modellezhető. A gázok mozgása, a tőzsde árfolyamok 
volatilitása, a népszavazás végeredménye, az emberi életút – mind-mind modellezhető és a 
modell megvalósulásának valószínűsége százalékosan megadható. Még a kortárstánc jövője is 
modellezhető. 
Bonyolult, tudományos fogalmi apparátus, költséges kutatások nélkül is készíthetünk 
érvényes modelleket a bennünket érintő élethelyzetekről, elősegítve a helyzet feltárását, 
megismerését, megértését, a megoldást elősegítő diagnózis elkészítését, megkönnyítve a 
helyes „fejlesztő terápia” megtalálását. 
Egyszerűség kedvéért leírom egy ilyen modell lényegét és a modell-készítés folyamatát. 

Az ikozaéder a természetben nem létező kristályforma, a legösszetettebb szabályos téridom. 
30 egyforma éle, 12 egyforma csomópontban találkozik 20 egyforma, egyenlő oldalú 
háromszöggel határolva a téridom belvilágát. A geometria világából Rudolf Laban vezette be 
a tánc világába.  
 

Laban a 12 csúcsot összekötő 3 téglalap 
síkjaira, illetve a 12 csúcsot összekötő 
íves vonalak rendszerének lehetőségeire 
koncentrált. A térmodell a 
(tánc)mozgások leírását és 
kommunikációs tartalommal bíró skálák 
létrehozását segítette. Ez a rendszer 
inspirálta az általunk javasolt és 
kipróbált – korántsem kiaknázott - 
modellt. 
3 ikozaéder tárgy áll rendelkezésünkre: 
egy könnyen mozgatható, kb. 30 cm 
magas kicsi, egy ember-nagyságú 
hordozható/összeszerelhető 
műanyagcsövekből álló ikozaéder és 
egy ugyanekkora, az Alkotókertben a 
földbe betonozott, korróziómentes, 10-
15 embert is elbíró fix modell. 

Mind a 3 tárgy segítette már különböző nagyságú - 6-20 fős - csoportok közös 
gondolkodásának térbeli megjelenítését. 
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Mint minden eljárást, ezt is csak akkor szabad használni, ha elkerülhetetlen, de legalábbis 
szükséges. Az összes jelenlevő számára fontos és más úton egyértelműen megoldhatatlannak 
látszó kérdés megválaszolásának elősegítésére, helyes válaszok inspirálására használtuk az 
egy-másfél órás alábbi szakaszokra tagolódó együttműködést:  

1. kérdésfeltevés 
2. kapcsolódó fogalomkincs gyűjtése és cédulákra írása 
3. cédulák csoportosítása 
4. 12 fogalom csoport kialakítása és 6 ellentétpárba rendezése 
5. az ellentétpárok elhelyezése az ikozaéder csomópontjain 
6. a térben megvalósult gondolati modell értelmezése, elemzése, tanulságok levonása, 

cselekvési lehetőségek felvetése 

1. Az ikozaéderes „válasz” minőségét a kérdés minősége befolyásolja legjobban. Az a jó 
kérdés, amire a válaszkeresők valóban nem ismerik a választ. A legjobb kérdés, amire 
egyáltalán nincs válasz, pontosabban nem ismerhetjük. Az ikozaéderes elemzések 
tekintetében két ilyennel találkoztam. Egy gimnáziumi program során vetette fel egy diák a 
lehető legjobb kérdést, ami mindenkit érdekel, de senki nem tudja a választ: Milyen a halál? 
A másik esetben a személyes érintettség volt erős: Milyen lesz a jövő kortárstánca? A 
kérdésre nincs racionális válasz. Ha sem a ráció sem az ezotéria nem segít - márpedig nem 
segít -, jöhet az ikozaéderes jövőmodellezés. 

2. Egészen a szabad asszociáióig terjedő 
kötetlenséggel mindenki cédulákra írja 
azokat a szavakat, melyek szerinte 
kapcsolódnak a témához. 
(Legszellemesebb asszociáció volt 
szintén a halál témában: a kék halál.)  

3. Az azonos vagy szinoním fogalmakat 
tartalmazó cédulákat egyesítjük. A téma 
szempontjából nem vagy kevésbé 
fontosakat félretesszük. 

4. A legtöbb esetben lehetséges éppen 12 
csoportba rendezni a „talpon maradt” 
cédulákat, de ha nem, az se nagy baj. A 
kérdésre adott válasz szempontjából 
kialakított 6 ellentétpárt egyeneseken 
helyezzük el.  

A kortárstánc jövője szempontjából például fontos volt a gender, a nemek – a női/férfi- 
karakter - jelenlétének kérdése. Fel is írtuk a nő/férfi ellentétpárt és gazdagítottuk a yin/jang 
asszociációval. Azt állítottuk, hogy ennek van relevanciája, hiszen volt, ahol és amikor csak 
férfiak vagy éppenséggel csak nők szerepeltek egyes előadóművészeti kultúrákban. Úgy 
gondoltuk, hogy a jövőben mindkét nem jelen lesz a kortárstáncban. Még ennél is fontosabb 
volt, az az állítás, hogy az a dolog, amiben már a másik nem karaktere egyáltalán nem lesz 
jelen, az már nem is lesz kortárstánc. Például – ad abszurdum - a szülészeti/nőgyógyászati 
céllal összeállított mozgás e rendszerben már nem tánc. Lehet az jó dolog, de kívül esik az 
általunk kortárstáncként definiált szellemi térségen. 
5. Az ellentétes csomópontokat összekötő 6 egyenest, kétirányba mutató vektorokat kapunk, 
melyek csúcsokon belüli szakaszai - ha kis mértékben is, de mindig - tartalmazzák mindkét 
végletet. Izgalmas részkérdések merülnek fel már a vonalak elhelyezése kapcsán, hiszen míg 
a szinonímák mentén kialakított fogalomháló befelé konvergál, az antonímákra – 
ellentétpárokra épített fogalomfelhők széttartóak is lehetnek, ha nem vigyázunk. 
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6. A hosszas előkészítés után következik a voltaképpeni jövőképmodellezés. Lényege, hogy a 
modell önmagában nem kínál megoldást. A konkrét élethelyzetek megoldására utaló absztrakt 
fogalmak konkrét térben való differenciált megjelenése az a többlet, mely segít a 
problémamegoldó gondolati műveletek hatékonyságának megsokszorozására. Egyszerűbb 
szavakkal hívhatjuk ezt egy inspirált beszélgetésnek, mely egyszerre él a kontempláció és a 
logikus gondolkodás eszköztáraival. 
Amikor a kortárstánc jövőjével kapcsolatos ikozaéderes modellel foglalkoztunk egyszer, az 
alábbi 6 ellentétpárban gondolkoztunk. 
1. Yin / Jang  | Férfi / Nő 
2. Spontán / Tervezett | Improvizált / Komponált 
3. Fizikális / Szellemi 
4. (intim) – Személyes / Közösségi - (tömeges) 
5. (jelzésszerű) - Absztrakt – Organikus - (valóságos) 
6. Tiszta tánc – Transzdiszciplináris 
Lehetőség nyílik az ikozaéderes modell oppozíciós értelmezésének kiterjesztésére. Itt a 6 
csúcs-csúcs dimenzió mellett 10 lap-lap és 15 él-él viszonylat is rendelkezésünkre áll. 
- a csúcs-csúcs dimenziók jellemzője, hogy a két csúcs által meghatározott, mindkét irányban 
végtelen egyenesnek csak egy – viszonylag rövid - szakasza helyezkedik el az ikozaéder által 
modellezett fogalmi/valóság térben, a csúcsokon - ezáltal az ikozaéderen – belül. 

- a lap-lap dimenziók jellemzője, hogy az egyenlő oldalú háromszög lapok maguk is 
lehetőséget adnak komplexebb – bár síkbeli – valóság-együttesek modellálására, a háromszög 
modellek oppozícióba állítására, vagy akár az átellenes háromszögek egyes pontjainak 
megfeleltetésére. 

- az él-él viszonylatban lehetőség nyílik két független skála viszonyba állítására, a relációba 
vont élek lehetnek távoliak vagy szomszédosak, eshetnek egy síkba vagy különbözőkbe, 
lehetnek párhuzamosak, merőlegesek vagy viszonyulhatnak más szögben; megfigyelhetjük, 
hogy a kétdimenziós – vonalszerű - élek közül 

- a szomszédosak találkoznak az ikozaéder területén, de annak is csak a határán, a 
csúcsokban, 
- a párhuzamosak értelemszerűen sohasem találkoznak, 
- a többi, nem szomszédos él által meghatározott egyenesek - ha nem párhuzamos síkon 
helyezkednek el - egyik irányban az ikozaéderen kívül találkoznak egy hasonló társukkal. 

Ezek a modell lehetőségek bár bonyolultnak látszanak, még mindig sokkal egyszerűbbek, 
mint a valóság, ezért még bonyolultságukban is segítségünkre lehetnek a még összetettebb 
valóság érzékelhető térbe helyezés által történő felfogására. 

Gondolattérkép 

Amennyivel kevésbé komplex az ikozaéderes modellnél egy gondolattérkép, annyival 
egyszerűbb, gyorsabb és áttekinthetőbb az elkészítése és használata. Voltaképp nem má,s 
mint az ikozaéderes modell készítés folyamatában két fázis, a 2. és 3. pont: 

„2. Egészen a szabad asszociáióig terjedő kötetlenséggel mindenki cédulákra írja azokat a 
szavakat, melyek szerinte kapcsolódnak a témához. 
3. Az azonos vagy szinoním fogalmakat tartalmazó cédulákat egyesítjük. A téma 
szempontjából nem, vagy kevésbé fontosakat félretesszük.” 
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Lényeg, hogy az adott kérdéssel kapcsolatban a magányos gondolkozó, vagy a közösen 
gondolkodó csoport tagjai az összes felmerülő és elképzelhető asszociáció relevanciáját 
mérlegeljék, és ami fennakad a rostán, azt szemléletes rendbe rendezzék.  

Az iskolai életben az estek struktúrájának, dramaturgiájának az összeállításánál, a különböző 
dolgozatok tematikájának kiválasztásánál, és a tanári MA képzés keretében a tréningkészítő 
workshopon bizonyult hasznosnak a módszer. 
Gondolkodásunk nem lineáris, ám a felsorolt végtermékek, - előadások, szövegek, tréningek - 
mind időben zajló folyamatok. A test rendszereinek hálózatosan térbeli szerkezetéhez hasonló 
gondolatfelhők feltérképezése, rendszerezése, cédulák készítése, szelektálása és folyamattá 
szervezése, a lehetőségek könnyed, szemléletes mérlegelése a módszer előnye. 
A közös töprengés során mindig kiderül valami nem várt, izgalmas fejlemény. Látszik, hogy a 
tartalmaknak nem csak tematikája, hanem mérete, szerkezete, számossága is van. A 
gondolatok szerteágazottsága, szabad vegyértékeinek száma, vagy épp tömör letisztultsága, a 
gondolatok tartalmának és formájának áttekinthető megjelenése segíti a szabad gondolkodást, 
körültekintő döntések megalapozását. 
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3. A tanulás és tanítás módszerei 

Mit tanulunk az iskolában? Különféle táncokat tanulunk? Nem! Táncolni tanulunk! Tehát 
nem elsősorban táncokat tanulunk. És nem is elsősorban táncolunk, hanem az iskolában 
elsősorban tanulunk.  

A tánctanulásban legtöbbször nem a tánc a nehéz, hanem a tanulás. Érdemes tehát megtanulni 
tanulni. Aztán jöhet a tánc, a táncok, a táncolás, a tánc készítése, bemutatása, előadása és 
felhasználása ezer privát és közösségi célra. 

A motiváció a tanulási folyamat alapja 

Egyetlen dolgot kell hoznia a diáknak magának: a motivációt. Azt nem tudunk adni, nem 
tudunk kölcsönözni. A pedagógiai folyamat halála, ha ez nincs, hiányzik. 

Halott, tehetetlen, rossz hatékonyságú az iskola, ahol a tanuló nem motivált, nem akar tanulni. 
A legtöbb iskola nem a diáknak, hanem a megbízónak, a tulajdonosnak, a megrendelőnek, a 
finanszírozónak akar megfelelni. De ha magániskola és csak a szülőknek, az se sokat segít. 
Csak az az iskola képes eredményesen működni, nyomot hagyni a diák személyiségén, 
képességein, tudásán, pályáján, életén, amelyik kizárólag azt teszi, amit a diák akar. Persze az 
iskola sem képes bármire. Meg kell mondania világosan, mit tud adni és mit nem. Ha az 
iskola kínálata és a diák motivációja találkozik, sikerre vannak ítélve. Ha nem: kudarcra! 
Persze a motiváció nem valami kész tárgy, gyártmány, amit hozunk magunkkal, mint egy 
tantuszt, bedobjuk az iskolába és előbb-utóbb dől az eredmény. Nem! A motiváció ugyanúgy 
fejleszthető, és fejlesztendő, mint bármi, ami élő, ami emberi. Ha a diák nem hozza magával 
az életképes magot, locsolgathatjuk, dédelgethetjük a semmit - nem jutunk semmire. 
Tehát az első dolog, amit teszünk, az a motiváció vizsgálata, keresése, s ha van fejlesztése. 
Mert a motiváció nem igen/nem kérdés. A motiváció „vektorjelenség”: iránya is van, eredete, 
eredője is, és van energiája, mértéke, tartóssága, hossza, sőt tartalmassága, mélysége, sodró 
ereje. Lehet, mint a gyík, de lehet, mint a láva. Ez emberfüggő, háttérfüggő, 
személyiségfüggő. Hiába erőltetjük bármely irányba, ha az idegen tulajdonosától. Még ha 
maga a tulajdonos akarja, akkor is, illetve akkor sem. Sőt, talán akkor leghiábavalóbb az 
erőszak. 

Jobb, ha segítünk megismerni azt a motivációt. Persze csak ha van. Ha nincs, legjobb ezt 
megérteni, és hamar megkeresni mire mutat, ami van. Akkor ideje felhívni a figyelmet az 
alternatívákra, a menekülési útvonalakra, a „B” és „C” tervekre. Akinek a tánc tényleg csak 
vargabetű, könnyen megtalálja a „kerékvágást”. 

És van, aki táncra van ítélve, ebben a legjobb, ehhez ért legjobban, vagy tényleg semmi másra 
nem jó. Többnyire így is érzi, néha így is van. És akkor ez az „A” terv: kezdődhet a munka. 
Talán élethosszig égő tűz, talán a katlan megrakása a tüzelőanyaggal, talán az utánpótlás, 
talán a hátország felkutatása. Kezdődhet a munka. 
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Tehetség 

“És, jaj, hiába mindenha szándék”14 

 
Igen, szokták mondani, hogy az iskola nem csak motivációt, de tehetséget sem tud adni. „Az 
vagy van, vagy nincs.” Adni tényleg nem tud, de - ha van erre motiváció, - fel tudja kutatni, 
meg tudja keresni. Legalábbis tud ebben segíteni. Mert mindenki tehetséges! Mindenkiben 
van tehetség! Kétségkívül van olyan, akiben ez a tehetség a felszínen lángol, és van, akiben 
mélyen fortyog, vagy akár valami oknál fogva - talán csak pillanatnyilag, talán csak 
átmenetileg - el van fojtva. De ez a különbség nem mond semmit a tehetség lényegi 
minőségéről. 

Ha megvan az erre irányuló szándék, ha a kereső ember nem lustább, és nem türelmetlenebb a 
kelleténél, akkor mindenki tehetségét meg lehet találni, ki lehet tapintani, meg lehet ismerni 
és felszínre lehet hozni. És akkor kiderülhet, hogy az inkább irányul valami másra, mint a 
táncra, jobban szolgálna egy másik életpályát, s akkor be kell látni, hogy a tánc csak egy 
közbenső állomás, diagnosztikus és terápiás eszköz volt a személyiségfejlődés útján és nem a 
szakma, a pálya, a hivatás, netán a küldetés. 

Ez a felismerés is eleinte könnyes, de aztán felszabadító megvilágosodás. Lezár egy rögös 
utat és – jó esetben - megnyit egy másik szárnyalót. 

Ne feledjük, a tehetség sem tárgy, mint egy rozsdás vagy fényesre csiszolt talentum, egy 
pénzérme, ami a zsebünkben lapul. Lehet „halott” és lehet „működő tőke”. Mint a forrás: 
tisztul, ha használják, és posványosodik, ha nem. Épp az adott életszakaszban hozzáférhető, 
vagy épp „le van kötve”. Lappang! Évek, évtizedek telhetnek el, mire termőre fordul. És 
elmúlhat. Akár örökre. Nincs rá biztosíték. Vagy visszatérhet, feltámadhat. És karbantartani is 
nagyon nehéz. Legjobb elfogadni kiszámíthatlan hullámzását, mint a pattanásig feszülő 
tektonikus lemezek elroppanásakor felszínre türemlő kataklizmák megjósolhatatlan 
periodicitását. Addig is karbantartjuk művész-személyiségünket, táncos-testünket, 
értelmiségi-felelősségünket, s éberen figyeljük saját tehetségünk és mások tehetségének 
termékenyítő kitöréseit. 

Minden mester – tanítson bár autóvezetést, teniszt, harcművészetet, vagy épp táncot – 
megegyezik abban, hogy nem elég megtenni mindent! Legalább ilyen fontos, amit nem 
teszünk. Elhagyni mindent, ami felesleges. Csak a szükségest tenni, és abból is épp az 
elegendőt. Ez a tudás is „tehetségnek” látszik, bár pont az a része a tehetségnek, mely sok 
gyakorlással nagyon fejleszthető: a letisztult tudás. Ami aztán eleganciának, könnyedségnek, 
születettnek, hozottnak látszik. 

Lehet sokat írni, és sokat elmondani a tehetségről, de nehéz lenne szárazon, emelkedettség 
nélkül. Nehéz, mert a tehetség lényege épp kohéziós ereje, fókuszáló ereje, a nehezen 
összerendezhetőt összerendező ereje. Objektívebben megragadható folyamatokhoz adja a 
mindig kissé megmagyarázhatatlan energiát. 

A közönség, az újságíró, talán még az esztéta, sőt még a tánckritikus is megteheti, hogy a 
tehetséget ezzel az emelkedettséggel kívülről lássa vagy láttassa. Valóban, a fenti 
szempontokból elég, ha a tehetség birtokosának egy adott előadásban betöltött szerepe felől, a 
tehetség eredménye, hatása felől, mint oszthatatlan, komplex jelenséget fogja fel a tehetséget. 
A táncos és a táncpedagógus szempontjából azonban követelmény, hogy ha van, akkor azért, 
ha még épp vagy már nincs, ha nem találja, vagy elvész, vagy akár – mert ez is lehetséges – 

                                                
14 ADY ENDRE: A föl-földobott kő - http://mek.oszk.hu/00500/00588/html/vers0401.htm#11 
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túlteng, biztos kézzel tudjon dolgozni rajta, hiszen épp ez a művész legfőbb eszköze! Ez a 
művészképzés legfőbb felelőssége. 
Minél mélyebbre próbálunk hatolni, megragadni a tehetség lényegét, annál jobban csúszik ki 
kezünkből. Úgy járunk, mint a fizikus, amikor megpróbálja megragadni a fényt alkotó 
anyagot, minél mélyebbre hatol, annál jobban illan el a fény részecsketermészete, és mint 
anyagtalan energia jelenik meg, majd ha energia természetét akarja tetten érni, anyagként 
viselkedik. És épp a fizikus Werner Heisenberg15 később a határozatlansági reláció elvéhez 
vezető sejtése, hogy maga a megfigyelés is módosítja a megfigyelés tárgyát16. 
A tehetség is ilyen. Azért nem lehet egykönnyen megragadni, mert nem egy konkrét, 
meghatározott dolog, képesség, objektív vagy akár misztikus adottság, hanem egy minden 
pillanatban, helyzetben minden ember számára újrafogalmazandó befogadó és 
cselekvőképesség. Egy három ismeretlenes egyenlet minden helyzetre más megoldása. Ha a 
megoldás felől közelítjük meg, örökre használhatatlanná válik róla való tudásunk. 

Mi a három ismeretlen? Miért ismeretlen? Évezredek, talán tízezredévek óta van művészet, 
nap-mint-nap romboljuk továbbélő nyomait, mégis fennmarad. Mi maradhatott ennyi idő után 
ismeretlen? A tehetségét ébren tartó ember számára minden. Mert a tehetség sosem 
hagyatkozik a tudottra, ismertre. Lényege, hogy régire és újra egyformán naív tágranyílt 
szemmel tekint. A tehetség az az állapot, melyben az ember összes érzékszervével megnyílik. 
Ez az egyik ismeretlen, az ismeretlen - a magam számára is örökké ismeretlen - én. Mindenki 
volt már ilyen állapotban, mindenki ismeri ezt az ismeretlen állapotot. De nincs mindenkinek 
lehetősége, bátorsága, igénye, hogy ébren tartsa mindenkor, vagy legalább a legfontosabb 
helyzetekben ezt a képességét. Ez - az „én” - az első ismeretlen. 
Mondják azt is: nincs új a nap alatt. Legalább ennyire igaz, minden változik, semmi sem a 
régi. Ha egy új helyzetet a régi módon kezelünk – baj lesz belőle, a rutin lélekölő. A 
változónak látott világ a második örök ismeretlen: arcunk a tükörben, partnerünk arca a 
szemünkben, táncostársunk rezdülése, érintése. 
A harmadik ismeretlen az az eszköz, az a módszer. Az ismeretlen, azaz az éppen születő 
nyelv, amellyel összekötjük ismeretlen énünket az ismeretlen világgal. A megtalált, feltalált, 
egyedül üdvözítő kulcs, amellyel egyesítjük, újraegyesítjük a széthullásra oly hajlamos 
világot. 
Az énre, a világra és a kapcsolatteremtés eszköztárára irányuló tudás, érzéki nyitottság, a 
szakadatlan újjászületés képessége - a tehetség. 
Felmerül a kérdés, hogy vajon aki rendelkezik ezzel a „megoldóképlettel”, vagy akár 
öntudatlan képességgel, az vajon mindenben tehetséges-e? A tehetség vajon univerzális 
képeségünk-e? Kézenfekvő lenne azt állítani, hogy igen, de a tapasztalat nem ezt mutatja. 
Foglalkozzék bár mindkettő a testtel - egy tehetséges táncos nem biztos, hogy tehetséges 
szobrász is, vagy fordítva. Előfordulhat, de nem szükségszerű. Vajon miért, hogy a tehetség 
fent leírt dinamikus modelljében - akár a szabadesés képletében a térfogatnak - nem jutott 
hely a szakma-specifikus tulajdonságoknak. 

Ennek oka az, hogy a tehetséget ápolni, használatát gyakorolni kell, különben elsorvad. 
Méghozzá a művészet, a tudomány vagy az élet valamely konkrét területén, ahol azonban már 
minél közelebb kerülünk a voltaképpeni tevékenységhez, annál nagyobb szerepe van a 
tevékenység-specifikus tulajdonságoknak. Mint a mesében: van, aki messzire lát, a másik 
nagyot tud lépni, a harmadik erős, a negyedik okos. Motiváltsággal és a sikerre irányuló 

                                                
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg 
16 https://hu.wikipedia.org/wiki/Hat%C3%A1rozatlans%C3%A1gi_rel%C3%A1ci%C3%B3 
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tehetséggel mindannyian rendelkeznek, de a részképességek terén ki-ki másban jó. A súlylökő 
és a 100-as sprinter is atléta, de ideális testalkatuk bizony más. 
Vagyis nem a tehetség maga a szakmaspecifikus, ám hogy az élet mely területén képes 
sikeresen megnyilvánulni, az már nagyonis soktényezős kérdés. Olyannyira, hogy még a 
táncművészeten belül is óriási különbségek vannak. Van, aki akrobatikus képességeivel, és 
van aki személyiségének drámai vagy épp komikus intenzitásával tűnik ki. Sok-sok 
részképesség, karaktervonás adja azt az anyagot, azt a terepet, amelyen a már fent leírt, 
állandóan változó tehetség megnyilvánul. 
Érett művészeket ritkán mondunk tehetségesnek, ez inkább degradálónak hangzik. Ők már 
„bizonyították a tehetségüket”, gondolja a lelkes és tekintélytisztelő közönség.  
Aki nem használja nap-mint-nap, annak a tehetség inkább mint a teljesítményt megelőző 
lehetőség, potenciál jelenik meg. 
És van, aki saját tehetségét is megszokja, mint a 300 km/h-val száguldó vonatot, a 900 km/h-
val repülő aluminiumóriást, és használja, hogy eljusson valahová. Tehetsége lehet ugyanúgy 
teher, kötelezettség, mint ahogyan fárasztó lehet az utazás, pláne annak, aki valamiért 
főfoglakozású utazó, „tehetség-használó”. 
Pedig azok, akik nem elégszenek meg azzal, hogy a múltban már felmutatták tehetségüket, 
tudják, hogy e téren nincsenek szerzett érdemek, a felfokozott nyitottság állapotát nem lehet 
karbantartani csak újrateremteni. 

Fontos tulajdonsága a tehetségnek, hogy több különböző komponens csak egy bizonyos 
arányban válik felismerhetővé. Mint ahogyan a tréfában az oxigén-dihidrid-ről felismerjük, 
hogy az a víz. 
Azzal a különbséggel, hogy a H2O mindenütt víz, a Földön vagy a Marson, ha gőz, ha jég. 
Míg tehetségből nincs két egyforma, ahány ember, annyiféle az egyik összetevője. 
De hogyan tovább, ha van tartós motiváció is, épp lángoló tehetség is. Van zsák, és van aki 
vigye, és van benne útravaló is. Hogyan tovább? 

Mester/tanítvány viszony 

Az ember társaslény. Kapcsolataiban alá-, mellé-, vagy fölérendelt szerepet játszik. Mikor 
milyet. Kivel milyet. 

Gyerekkorában és öregkorában inkább kiszolgáltatott, alárendelt szerepet. Alárendelt ez a 
szerep, pedig ilyenkor szolgál minden és mindenki épp minket a leginkább. Mennyire 
szeretjük, mennyire vágyunk a babusgatásra, gondoskodásra, a dédelgetésre, a feltétlen 
szeretetre. Mégis milyen hamar kinőjük, és milyen nehezen viseljük, amikor 
visszakényszerülünk. Menekülünk, kiszolgáltatottnak éljük meg az alárendeltséget. Felnőtté 
akarunk válni mindenáron. Partnerré. 

S ugyanilyen zsákutca, magányos út a vezetőé, a sztáré, akinek mindenáron győznie kell, 
hogy megvédje magát és „alantasait”. Pedig gyakran semmire nem vágyik jobban, mint 
társakra. Partnerekre. 
Kétségkívül a mellérendeltségi, a partneri viszony a legműködőképesebb, a leghatékonyabb 
együttműködési forma. De ha „vak vezet világtalant”, senki nem jut messzire. A 
gyermektársadalmakról szóló művek - A legyek ura 17, a Törless iskolévei18, Az iskola a 

                                                
17 WILLIAM GOLDING: A legyek ura (1954), ford: Déri Tibor (1963) Európa kiadó  
18 ROBERT MUSIL: Törless iskolaévei (1906), Európa Könyvkiadó, Európa Diákkönyvtár (1975) 
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határon19, a Pál utcai fiúk20, a Valahol európában21, Harry Potter22, A holt költők társasága23, 
stb. - arról tanúskodnak, hogy nem a mellérendelt, partneri viszonyok felé gravitálnak a 
szabályozatlan közösségek, hanem épp ellenkezőleg, újratermelik és legtöbb esetben a 
legkegyetlenebb formában, újratermelik a társadalmi hierarchiákat, alá- és fölérendeltségi 
viszonyokat. 

Ilyen az időből kiszakított, a társadalomtól menekülő vagy épp onnan kitaszított 
„kortárscsoport”, melynek elsöprő ereje épp a forrongó változásból következik, az alá-, fölé-, 
mellérendeltségek viharos naprakészségéből. Az állandó kíméletlen megmérettetés, 
összevetés nehézségéből és ugyanennek napra-, percre-, pillanatrakész, hiteles 
visszajelzéséből. 
De épp a kortárscsoport viharos erejének, múlt- és jövőtudat nélküli spontán erejének 
ellensúlyozását, kiegyenlítését, a higgadtabb és ezért sikeresebb továbblépést megalapozó 
magatartásminták kialakítását szolgálja a jelent megelőző minden tudás, tapasztalat 
habzsolása, elsajátítása, megemésztése. A tradíció tanulása: megismerése, feldolgozása, 
egyidejű megőrzése és elvetése. 

Az oly vágyott partneri viszony nem könnyű: meg kell tanulni. Egyszerűbb helyzetekben, jó 
esetben már a családban, a testvérektől, a testvérekkel megtanuljuk, de új társakkal, új 
helyzetekben, akkor is újra kell tanulnunk. 
S erre a „tanulásra” annak összes biztonságával, nyugalmával, türelmével és összes 
unalmával, lassúságával, nehezen emészthetőségével együtt legalkalmasabb egy teljesen 
asszimetrikus viszony: a mester/tanítvány, a tanár/diák viszony. Mert a mester tanítvány 
viszony valójában a szülő gyerek viszony társadalmasítása, az intim, a családi szférából, a 
személyes, a közszférába emelése. 

Aki könnyen éli meg, hogy ez valójában nem jelent értékkülönbséget, alárendeltséget, aki 
megérti, hogy a hierarchia egy szerep, egy szituáció, a tanulás/tanítás folyamatát legjobban 
szolgáló átmeneti állapot, az minden nehézség ellenére az ugyane tudással rendelkező 
mestertől élvezettel és könnyen tanul. Aki érdeménél feljebb látja a mestert, előbb-utóbb saját 
illúziója meghiúsulásának vesztese lesz. Aki alulértékeli magát e viszonyban, alul is marad. 
Soha nem, - vagy csak lassan, nagyon nehezen és soha sem teljesen - fog onnan 
kikecmeregni. 
A tanítás célja nem az, hogy utolérjen bennünket a tanítvány, hanem, hogy messze 
túlszárnyaljon. Aki követ, legfeljebb második marad. 
Mindkét véglet egyforma súlyos következményekkel jár. Az idő haladtával folyamatosan, 
rugalmasan korrigált viszony hosszan életben tartja a – változó – mester/tanítvány viszonyt: a 
tanulás/tanítás par excellence ideális állapotát. 

                                                
19 OTTLIK GÉZA: Iskola a határon - http://mek.oszk.hu/02200/02285/02285.htm 
20 MOLNÁR FERENC: A Pál utcai fiúk  
21 Valahol Európában – film (1948) , A forgatókönyvet Balázs Béla ötlete alapján írta BALÁZS BÉLA, RADVÁNYI 
GÉZA, MÁRIÁSSY FÉLIX, FEHÉR JUDIT (MÁRIÁSSY JUDIT) 
22 JOANNE KATHLEEN ROWLING: Harry Potter (1997-2007) Animus kiadó, Budapest, ford: Tóth Tamás 
Boldizsár 
23 A holt költők társasága film (1989) Forgatókönyv: TOM SCHULMAN 
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Egyéni tanulás 

Amennyire igaz, hogy senki nem lesz autonóm művész teljesen autódidakta módon, annyira 
igaz, hogy senki nem lesz művész, ha legalább némiképp nem autódidakta is. Ha nem tanítja 
önmagát. Néha jobban, néha kevésbé, néha alig, néha szinte teljesen. Amennyire igaz, hogy a 
jó mester nélkül kicsi a remény az eredményre, annyira igaz, hogy csak a tanítvány teszi 
mesterré a mestert, és csak az önálló tanulás vezet önállósághoz. 
Édesapám már említett egyszerű és sikeres pedagógiai elve, miszerint nem kell a gyereket 
sem felsegíteni a mászókára sem lesegíteni onnan, egyre messzebb mutató tanulsággá 
nemesült. Ha soha nem „segítünk”, ha soha nem csináljuk meg helyette, érzi, megtanulja a 
gyerek magától, milyen magasra, milyen messzire merészkedhet. Arra fog csak vállalkozni, 
amire képes, ahonnan még van számára visszaút. Ha kudarc, kudarc, sebaj. Legközelebb 
messzebbre, magasabbra jut, mert jobban méri fel a feladatot, jobban felkészül az útra. De 
sohasem - vagy csak nagyon ritkán - esik le. Láttam én már mókust is leesni.  

Legtöbb ember csak a saját kárán tanul.  
Csak a kitartó, önálló, egyéni, magányos(!) munka segít. Csak, amit egyedül értünk el, amit 
egyedül is képesek voltunk elérni, az a miénk. 
A Budapest Tánciskolában, annak már amatőr- és gyerektánc korszakában is népszerű és a 
legértékesebb eredményekre vezető forma volt az önálló gyakorlás, az önálló alkotás. Imádták 
a gyerekek! Ha kezdetben véletlenül, később egyre tudatosabban rövidebb, majd egyre 
hosszabb időre magukra hagytam őket. Önállóan dolgozhattak, hogy aztán büszkén 
mutathassák: ezt ÉN csináltam. Az iskola fejlődésének második szakaszában, amikor egyre 
inkább érettebb korosztályok és egyre professzionálisabb célú diákok jellemzik az iskola 
közönségét és munkáját, egyre hangsúlyosabbá vált az önálló, az „egyéni munka”, az 
„individual work”, sőt „IW”. 
Az ex-diákok visszajelzései, az összehasonlítás más hivatásos kortárstánc iskolák 
módszertárával, saját curriculumfejlesztő együttgondolkodásunk, mind-mind egyre inkább 
felértékelték ezt a tanulási- és munka-formát. Ma már úgy gondoljuk, hogy ez a nap-mint-nap 
visszatérő másfél óra az iskola programjának központi eleme. 
Amilyen nehéz, olyan hasznos. Amilyen hasznos, olyan nehéz. Sajnos. Nem lehet 
rákényszeríteni senkit, de aki rájön az ízére, hasznára, az függővé válik. Az egyéni munka 
intenzitása a motiváció, a tehetség, a tanulás/tanítás eredményességének precíz fokmérője. 

Bármennyi tudást habzsol a diák, bármennyi tudást közvetít a tanár, teljesen hiábavaló, ha az 
emésztetlenül marad. A legzseniálisabb instrukciók is haszontalanok maradnak, míg termő 
talajra nem hullik a mag, s a „kert gazdája” nem gondozza, ápolgatja a még törékeny tudást, 
mígnem az a kert integráns részévé nem válik. 

 Nem pusztán sok idő kell hozzá, hanem sok minőségi idő. Aki csak a kórusban tud énekelni, 
sohasem lesz szólista, de még a kórus biztos tagja sem. 

Követés vagy saját út 

Nem is lehet, de nem is érdemes követni semmit és senkit: példaképet, trendet, divatot, 
mestert, sztárt vagy kollégát. Aki követ, legfeljebb második lesz. Más pályáján, más útján 
soha nem juthatunk olyan messzire, mint az áhított idol maga. Az idol sem juthatna olyan 
messzire az én utamon, mint én magam. Senki más, csak én. Az én életem, az én utam. Csak 
el kell fogadni. Nincs konkurencia, nincs versenytárs, nincs plagizáló tolvaj. Az én utamon én 
vagyok a legjobb. 
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Ha követhető vagyok, követni fognak és utol is érnek, és ha jobbak akarnak lenni, le akarnak 
majd győzni: megvárják, amíg kiöregszem, vagy meg se várják, hanem elgáncsolnak, hogy 
aztán hamarosan őket is elgáncsolják az utánuk tolakodók. Nem a haladásról, a célról, a 
megérkezésről szól a dolog, hanem a tülekedésről, hogy ki ér célba, hogy ki ér célba 
hamarabb. Ez a maffia, a keresztapák hosszú sorának útja. Nem a művész, nem a mester útja. 

Másolás és együttmozgás 

Aki utánoz, másol: mindig késik, mindig lemarad. Aki képes hamar elszakadni a mintától, 
megragadja a lényeget és a belső képet kezdi követni, könnyen és gyorsan tanul. Tudja előre 
az egészet. Aki leragad a másolásnál, szükségképpen időzavarba kerül. Mert az elmúltat 
követi. A múlt részleteit. Az eredmény: fejetlenség, kapkodás. 
Aki másol, nem táncolni tanul meg, hanem másolni. Nem egy tanítványunk vitte tökélyre a 
másolást. Ez lett egy idő után táncos pályájuk legfőbb akadálya. 
Ne tévesszük össze a másolást és az együtt táncolást. Utóbbi a legfinomabb részletek, főleg 
ritmikai és dinamikai részletek megtanulásának leghatékonyabb formája. 
Az idősebb mesterek azért hatékonyak, mert nem az egészet mutatják, hanem a részleteket. A 
kulcsinformációk sorozatából a táncos maga rakja össze a táncot. 
Az ifjú mester titka más. Aki maga is gyakorló táncos, az egészet képes megmutatni, az egész 
sodró erejével mutat rá a részletek tökéletes kivitelének elkerülhetetlenségére, az önálló 
gyakorlás üdvözítő voltára. A mester virtuóz megoldásainak keresése teszi vonzóvá a 
részképességek megszerzését, a szükséges testi képességek alapjainak tökéletesítését. 
Voltak és vannak olyan mestereink, akik nem csak ismerik az utat, hanem meg is tudják 
mutatni a kihívást jelentő gyakorlatokat vagy kombinációkat, utolérhetetlenül jobban – 
tökéletesebben, tisztábban, gyorsabban, könnyedebben, szabadabban - tudják megcsinálni is. 
Tudásuk felmutatása ugyanakkor nem lenyom, hanem kedvet csinál, ösztönöz. Nem azt 
sugározzák, hogy ezt „te úgyse tudod megcsinálni”, hanem, hogy „nézd, meg lehet csinálni, 
érdemes gyakorolni”. 

Egyéni és csoportos 

Azt hiszem természetes, hogy mielőtt belevetné magát az ember a forgatagba, egyedül 
próbálgatja, mit, hogyan fog csinálni. Kell is ez, ha másért nem, hogy ne ütközzön a 
többiekkel, ne akadályozza a sodrást, de kell azért is, hogy biztonságban érezze magát, hogy a 
csoportban már ne csak magára, hanem a többiekre is tudjon figyelni. 

De természetes az is, hogy amint túljut a legelső akadályokon, százszor könnyebben tanul az 
ember a csoportban. Az egyéni gyakorlás megalapozza a táncolást, a csoportos értelmet ad a 
táncnak. 
Az ember társaslény, a tánc társas tevékenység: lagzi, előadás, hódítás, rituális tánc vagy jam. 
Mindig páros vagy közösségi. Még ha szóló, akkor is nézik. A tánc a közösségi lét 
megnyilvánulása. Az egymásra figyelés, a közös ritmus, a közös tér, az arányos erő 
gyakorlása. A közösség eszméjének inkarnációja, az absztrakt, a virtuális közösség 
megvalósulása. 

Ha tömegek mozognak együtt – mert nem nevezném azt táncnak - belülről hipnotikus, 
kívülről félelmetes. Gondoljunk csak a szpartakiádok, a díszszemlék hangulatára. 

Ha legfeljebb 12 fős csoportok vagy legfeljebb kevés ilyen csoport táncol együtt, az sodró 
erejű, az bál, az energetizál, „nem lök föl”, belülről sem ijesztő ez az örvény. Annak is, aki 
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nézi, és semmi pénzért be nem állna, kívülről is inkább vonzó, kedvcsináló, mosolyt vált ki, 
nem tágra nyílt szemeket. 
Kézenfekvő, hogy a tánctanulás során is megjelenjen ez a kettősség, az egyéni és csoportos 
formák váltakozásában. 
A csoportos gyakorlás többnyire vezetett, az egyéni többnyire önálló. De a tanár, a 
koreográfus egyénileg külön gyakorol a táncossal és vannak olyan feladatok, melyeket a 
táncosok együtt de vezető, tanár nélkül gyakorolnak. A két metszet a csoportos/egyéni illetve 
a vezetett/önálló nem azonos, ezért kaptak külön alfejezetet ebben a szövegben. 
Egyéni munka  
A mi iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a teljesen magányos egyéni gyakorlás viszonylag 
magas arányára. Az ’egyéni munka’ vagy ’individual work’ vagy ’IW’ néven ismert 
tevékenység illetve idősáv a nap fontos, talán legfontosabb része. Napi két 90 perces, tanár 
által vezetett órához tartozik egy 90 perces, a táncstúdióban fizikális tevékenységgel – tehát 
nem jegyzeteléssel, megbeszéléssel vagy pihenéssel töltött – idő. Bár jó lenne, nem tudunk 
minden táncosnak mindig külön stúdiót biztosítani, de legalább egy nyugodt sávot, sarkot 
talál, aki akar. 
Csoportosan, mégis egyedül 
Ilyen a legtöbb tánctechnika óra. Olyan, mint általában az iskolai órák 90%-a. De nálunk a 
tánccal töltött időnek felét sem teszik ki. Valójában csak látszólag csoportos. A tanulók 
egyszerre, de külön-külön vesznek részt az órán, a tanár áll a középpontban és minden 
tanulóval külön csatornán kommunikál, mégha egyidejűleg is. Mondja vagy mutatja, vagy 
már csak felügyeli a gyakorlatsor végrehajtását. Instrukciói, korrekciói mindenkinek szólnak, 
még ha konkrétan kötődnek is egyik vagy másik táncoshoz. 

Uniszónó 
A gyakorló csoport minden tagja aktív, amikor a mozdulatsort együtt gyakoroljuk. A 
kortárstáncban ritkább, de jelen van, ami a XX. századi színpadi táncban a leggyakoribb: az 
uniszónó. Pedig igazi élmény, örömforrás az együttmozdulás. Mindenki ugyanazt csinálja és 
ugyanakkor. Akkor is izgalmas, amikor ismert, begyakorolt mozgássort táncolunk együtt. Az 
ugyanaz sosem pontosan ugyanaz, az ugyanakkor sosem történik pontosan ugyanakkor. Örök 
küzdelem a tökéletes harmóniáért, melynek örömteli sikerei visszaigazolják a memóriát, a 
figyelmet, a pontosságot, az izmok engedelmességét, az uralmat a véletlenen. Hát még, 
amikor a mozgássor is improvizált, együtt születik. A véletlenek szükségszerű találkozása 
filozófiai magasságokba emeli a táncot és ennek megfelelő örömmel jutalmazza a táncost, s 
ha van, nézőit is. 
Tanulópárban 
Néha alkalom nyílik, hogy az egyik csoport meglátogassa és nézze egy másik csoport óráját. 
Gyakran kapják azt a feladatot, hogy az aktív csoport tagjai válasszanak egy-egy tanulótársat, 
aki csak őt figyeli és néhányszor vagy csak az óra végén elmondja, amit látott: 
eredményt/megtarthatót, hibát/javíthatót egyaránt. Itt már ketten dolgoznak együtt, bár csak 
egyikük táncol, a másik figyel és visszajelzést ad. Megkérdőjelezi, amit a táncos érez mozgás 
közben, vagy épp megerősíti azt. A lényeg nem a pozitív vagy negatív vélemény, hanem az 
énkép fejlesztése. A tanulópárban nem csak az éppen táncoló tag fejlődik, közismert tény, 
hogy a tudás, annak továbbadása, tanítása által fejlődik, mélyül leginkább. 

Együtt táncolás 
Az eddigi felsorolt esetekben ugyanazt csinálták a csoport tagjai. Az együttműködés más 
szintje, amikor már mindenki mást hoz a közösbe. Azt akartam írni, magasabb szint, pedig 
csak más. Nem alábbvaló a seregélyek, vagy a halraj együttmozgása, mint a méhek önálló 
szorgoskodása, egymást kiegészítő, látszólag teljesen kaotikus valójában összehangolt 
mozgása. 
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És van a csoportos táncnak - gyakorlásnak, improvizálásnak, előadásnak, ebből a 
szempontból mindegy – olyan csoport szerveződése is, amelyben a szerepek lényegesen 
eltérőek, a csoport tagjainak szerepe különböző. Mint az emberi élet emberi részében talán 
mindig. Mindenki egészen mást csinál, de funkcionális összefüggésben a többiekkel. 

Vezetett és önálló 

Nyilván mindkét véglet járhatatlan, még ha sok iskolában csak tanár jelenlétében lehet és 
szoktak is táncolni. Elvben lehetnek teljesen „neveletlen” táncosok is, bár én még nem láttam 
ilyet. Én is megpróbáltam kezdetben, de nekem se sikerült – hamar rájöttem. A vezetett 
tanulás a táncossá válás nélkülözhetetlen része. 

Az iskola három vagy négy vagy öt évében – mikor hogy – az első időszakban a vezetett órák 
dominálnak, míg később nő az önálló munka aránya, de legalábbis jelentősége. 

Kezdetben a vezetett órákon rengeteg az új információ. Ezek egy része viszonylag hamar 
rutinszerűvé válik, az ismétlés és a tanári jelenlét a minőségi elmélyítést szolgálja. 

Csoportok  

A csoportok méretének, szerveződésének, összetételének - az együttműködés formáinak - 
rugalmas változtatása az iskolai élet csoportdinamikájának – kényszerszülte, de ma már - 
tudatos szempontja. 
A felvételi után következő sorsdöntőnek látszó állomás, a tanévkezdést megelőző alkotóhéten 
kialakuló „csoportbeosztás”. Ma már ismerjük a lehetőségeket: tudjuk, hogy lehetne mindenki 
egyazon csoportban, és lehetne mindenkinek egy egészen külön csoportot, osztályt létrehozni. 
Ahány diák, annyi csoport. Aztán megpróbáljuk az iskola mikor 20, mikor 60 táncosát 
csoportokba szervezni. 
Például az angol nyelv tanulása tekintetében nem kérdés, hogy szintfelmérő után lehet a 
tudásszintnek megfelelő csoportokat kialakítani. Miért ne lehetne ugyanezt a módszert 
alkalmazni tánctechnikák esetében is? Lehet. De vajon hány csoport legyen? Hát ahány együtt 
kezelhető embercsoport rajzolódik ki a szintfelmérés után, figyelembevéve a tanárok és 
ritkább esetben a diákok – többnyire érzelmi alapú - véleményét is. 

Még a hagyományos tánctechnikák – balett, néptánc, de ide sorolhatjuk a Graham technikát, 
sőt a kontaktot is – esetében beszélhetünk szintekről és előképzettségről. A probléma inkább 
abból adódik, hogy aki 10 éve balettezik, nem biztos, hogy tanult kontakt táncot és fordítva. A 
tánctechnikai csoportok technikánként különbözhetnek és különböznek is. 

Ugyanakkor az évek során igazolódott az a gyakorlat, hogy az „újaknak” – a „newcomers” 
csoport tagjainak – életkortól, technikai háttértől, iskolatípustól függetlenül tudunk csoportos 
óra keretében, a Budapest Tánciskolára jellemző információt adni. Ez az információ 
tánctechnikai, kompozíciós és improvizációs gyakorlatok formájában jelenik meg, de lényege 
az iskolánkra jellemző, - némiképp sajátos - szemlélet megalapozása. 
Újabb metszetét alkotja a csoportképződés dinamikájának az alkotómunka. A diákok 
szabadon hívják az iskola bármely tagját partnernek alkotómunkájukba. Az iskola 
előadásaiban néha a tanárok állítanak össze csoportokat, kivételes esetekben az iskolások 
külső produkciókban vesznek részt, ahol értelemszerűen iskolán kívüli szempontok 
érvényesülnek. 

Jó látni, hogy az iskolai élet egyéni és csoportos színterei többnyire jól, harmonikusan 
működnek, a konfliktusokat néhány szélsőséges esettől eltekintve sikerül békésen, 
konstruktívan megoldani. Az iskolán kívüli életre oly jellemző gyűlölködés, irigység, 
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vádaskodás elő-elő fordul, de ritka vendég az iskola hétköznapjaiban, s ha mégis – 
megtanuljuk azt is kezelni. 
Más iskola esetében hallottam, hogy az együttműködő csoportok kialakításának fő eszköze a 
sorsolás. A cél, hogy a leendő művész már az iskolában megtanulja, hogy az életben nem ő 
választ, mindenkivel kell tudni együttműködni. Mi bizonyos értelemben az ellenkezőjére 
tanítjuk diákjainkat: tanuljanak meg választani, együttműködni, kialakítani munkájuk 
leghatékonyabb kereteit. Nem jelent ez szabadosságot, önfejűséget, sőt: „Amint szakajtsz, úgy 
szagulsz!” - akit magam választottam azzal lehet megtanulni igazán az együttműködéshez 
szükséges alázatot, konstruktív kompromisszumokat. Ha valahol, a művészetben általában és 
a kortárstáncban különösen, nem lehet bérmunkásokkal dolgozni. Ahol igen, az nem 
kortárstánc. 

Csomagterv vs. egyéni utak 

A legelső általam meghirdetett nyilvános tánctanfolyam legelső féléves bemutatóján riadtan 
láttam, hogy a 40 táncos nem 40, hanem kétféleleképp mozog: vagy mint én, vagy mint a 
társam, Kálmán Ferenc. A másik riasztó perspektíva a jazztánc egyik népszerű vonulatának 
magyarországi sorsa volt. A nagyformátumú, stílus/iskola-alapító másodszorra már „egy 
ügyes tanítványát” küldte maga helyett budapesti kurzusára. A stílus és az iskola kiváló 
hagyományait felülírva az ügyes követő hazai követőit követő követők mozgásában máig 
visszaköszönnek a tanítvány modorosságai, hibái, a lényegtelen elemek dogmatikus 
hangsúlyozásából eredő kiüresedés. Hamar megértettem, hogy nem a stílust, hanem a 
táncosokat. 

Az iskola olyan lett, mint a fa törzse, szerteágazó gyökerein át a legkülönbözőbb emberek – 
diákok, tanárok, munkatársak érkeznek ide, amíg itt vannak, egy egyre szélesedő, de 
határozott irányban haladunk együtt, hogy aztán innen kikerülve, felkészülve ennek 
nehézségeire is, a szerteágazó sokszínűség szabadsága dominálhasson saját életükben. 

A program, a szabályrendszer, a tananyag kiválasztásának szabadsága nem az egyes diák, 
hanem az iskola közösségének szintjén vált valósággá. Az iskola tanárainak sok esetben 30-
40 éves, egyre változó, gazdagodó tapasztalata rendre megtermékenyült a diákok 
kíváncsiságától, érdeklődésétől, és az új és új generációk tanári karba történő - nem tekintély, 
hanem tudásalapú – belépésétől. Mindez folyamatosan hatott a programra, biztosítva a 
folyamatos, de biztonságos haladás ellentétesnek látszó követelményeinek való megfelelést. 

A párhuzamos, alternatív utak fakultatív választása felmerült néha, de sem szükségesnek, sem 
lehetségesnek nem látszott. Ha egyes makacs diákok nyomására megpróbáltunk lazítani a 
program keretein, az többnyire izgágaságnak és eredménytelennek bizonyult. 
Ha valaki a mi iskolánkat választotta, hamar belátta, igaz, amit előre megmondtunk. Az iskola 
programja csomagterv. Annak minden eleme kötelező, így és ebben a formában képes 
hatékonyan de veszélytelenül kifejteni hatását. Nem az volt a kérdés, hogy melyik diák, 
melyik tréninget, stílust vagy tanárt szereti, hanem hogy miután mindent megtanult tőle, mit 
kíván abból beépíteni saját világába. Az évek múltával ugyanilyen kötelező követelményként 
jelenik meg a kitekintés, az egyéni út kialakításának követelménye. A saját út dokumentálása, 
megértése, elfogadása, propagálása. 

Mindenki máshonnan jön és máshová megy, de menetközben sérülés nélkül nem ugrálhatunk 
le a száguldó vonatról. 

A vezetett tréning arra irányul, hogy a test, az ember azt is megtanulja, ami nem adódik 
elsőre. Az egyéni munka arra, hogy az idegen anyagot beépítse. A kettő arányának 
megtalálása, a harmónia, az egyensúly megteremtése már egyéni feladat. 
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Ez biztosítja, hogy az iskolából kikerült táncosok a nagy fegyelemben eltöltött évek után 
sokrétű tudásukkal, tudatosságukkal, fegyelmezettségükkel és mindenekelőtt alkalmazkodó 
képességükkel egyesített kreatív szabadságukkal tűnhessenek ki. Mindezek az értékek sajnos 
a mai világban ritkán kapnak támogatást, érvényesülésük az egyén, jobb esetben a közösség 
szabadságharcának következménye. Sok esetben elégséges útravalóval indultak el ezen az 
úton. 

Személyiségfejlesztés? Értelmiségi képzés? 
Művészképzés? Szakemberképzés? 

Már 2005-ben készült PhD dolgozatomban24 két különböző ábra jelezte a lehetséges képzési 
célok hierarchiáját. 

 

 
Az iskolafenntartók spontán vagy tudatos módon döntenek, hogy mit válasszanak a képzés 
lehetséges céljai közül. Az iskola napi gyakorlata adekvát marad ezzel, vagy a napi gyakorlat 
felülírja a célokat. 
A Budapest Tánciskola tudatosan vállalja, ami a tantervben, az órák napi, heti, 
periódusonkénti, éves és több éves arányaiban is látszik: a képzés központjában az 
előadóművészi pályára felkészítő szakmai képzés áll. Gyakorlatias, a testet a középpontba 
állító, célszerű, az életre, egy pályára felkészítő program részkérdéseiről hozunk döntéseket a 
fenti alapelv követésével. Ez segít elkerülni az ad hoc döntéseket, az elbizonytalanodást 
azokban az esetekben, amikor valaki más értékrendet kér rajtunk számon. 

Tudjuk ugyanakkor, hogy elsősorban emberek vagyunk és csak másodsorban szakemberek, s 
hogy szakemberi mivoltunk nem jelenthet szakbarbárságot, a táncos akkor lesz sikeres, ha 
szakmáját nem egy virtuális, hanem egy valóságos közegben gyakorolja, értelmiségi 
felelősséggel, és azon belül megmaradva a művész-értelmiség eszköztáránál. Ha az egyik 
síkon elakadunk, a másik síkról áttekintve megkapjuk a választ. 

                                                
24 ANGELUS IVÁN: Hivatásos kortárstánc művész képzés Magyarországon 1979-2005, 
neveléstudományi doktori disszertáció, 2005, ELTE PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola, 
témavezető: dr. Falus Iván 
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Ha csak az egyik vagy csak a másik szempontot tartjuk „következetesen” szem előtt, hamar 
zsákutcába juthatunk. Megítélésem szerint elsősorban ezért van sikertelenségre ítélve az az 
iskola, ahol nincs konszenzus a képzési célok rendszeréről, vagy a rendszer egyik vagy másik 
eleme másodlagossá válik, egyik a másikkal ellentmondásba kerül. 
Paradox módon a személyiségközpontúnak nevezett formációk saját csapdájukba eshetnek, 
amikor nem tudják fókuszálni a diákok tevékenységét. De hogyan is irányítanának bárkit az 
általa pillanatnyilag nem kívánt irányba, ha a legfőbb és árnyalhatatlan érték az individum 
teljes és korlátozhatatlan szabadsága. Olyan egyszerű lenne a közösség érdekét 
egyenrangúnak tartani az egyén érdekeivel, de a „személyiségközpontúság” dogmatikus elve 
ezt nem tenné lehetővé. 
Hasonló zsákutcába jutunk, amikor az iskola vállalja, hogy a szakmai felkészítés felülír 
minden egyéni érdeket, s a személyiség védelme jó esetben a „munkavédelmi előírások 
védelmében” merül ki, mondjuk egy szakiskolában. 

De azt is ugyanilyen veszélyes tendenciának tartom, amikor a társadalom-jobbító célok 
elemelkednek a praktikus, anyagszerű tudás talajáról, s kontroll nélkül könnyen siklanak a 
profetikus ezotériák világába. 
Az alaphelyzet az, hogy a diákok fiatalok, a tanárok öregek. Tévednek a tanárok, amikor azt 
hiszik, hogy saját érdeklődésük, érettebb, több tapasztalaton alapuló értékpreferenciáik 
szükségképpen jobbak és közvetlenül átplántálhatóak egy más generációba. A generációk 
némiképp másképp gondolkodnak és ennek megfelelően az elsajátított tudásanyag is más 
kontextusba kerül 20, 30, 40, stb. évesen. 

A pályájuk előtt álló fiatalokban elemi az igény a fokozott fizikalitásra, gyakorlatiasságra, a 
hétköznapok kínzó problémáit megoldó praktikus tudásra. Ugyanakkor csapongó 
aránytalansággal kerülhet előtérbe egy pillanatnyi érdek, egy futó érzés, mindent elfedhet – 
kis időre - valamilyen nagy eszme, küldetés, vagy egy szerelem, vagy egy csalódás, vagy egy 
személyes tragédia. 
A harmonikus életet élő magánszemély, a felelősen gondolkodó és cselekvő értelmiségi, az 
érzékeny művész és a szakmájáról mindent tudó profi persze nem négy különböző ember. Az 
iskola feladata épp az, hogy világosan eldöntse, a négy személyiségréteg harmóniájának 
kialakításában melyik pontot tekinti kiinduló – archimédészi – pontnak 
Mi a fizikalitást, a test és gravitáció viszonyát, a tér-idő-dinamikai rendszerben mozgó, 
önmagára rálátó, a táncos előadóművészi tudásra építő művész-értelmiségit helyeztük a 
középpontba, annak biztos tudásával, hogy „rossz ember” nem lehet „jó művész”. A színpadi 
hatás fő eszköze épp az ezen az úton megtett előrehaladáshoz szükséges energia 
továbbsugárzása. A szakmai felkészülés során, a próbákon és magán az előadáson befektetett 
energia hat a színpadról. 
Ahogy a kommunikáció hazudhat, a metakommunikáció hazugsága előbb-utóbb lelepleződik. 
A színpad nem hazudik: a „csillogás” rövid távon feledtetheti csak az igazságot, de előbb-
utóbb a dezillúzió leleplezi. Minden cselekménynél, látványnál, flikk-flakknál erősebben hat a 
nézőre a szereplő művészek és közösségük által megtett út, az út során őket ért katarzisok 
ereje. 

Ezt az egyéni és közösségi energiabefektetést kell kiváltania és rendszerbe illesztenie az 
iskolának. 

Európa sok iskolájában háttérbe szorult a „szakmai” képzés. A szociális érzékenység, a 
marketing tudás, a társművészeti ismeretek, a kutatás, az individuum jogainak központba 
helyezése önmagukban progresszív területek. Mi mégis úgy döntöttünk, „maradunk a 
kaptafánál”, minden mást az osztatlan, organikus személyiség talaján maradva fedezünk fel. 
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Módszertani képzés 

Sajátos módon a vakok intézetének kapuja fölött láttam ezt a feliratot. Gondoltam nem a 
vakoknak és gyengénlátóknak szánták, hanem látó tanáraiknak. 

NEM GONDOLATOKAT TANÍTUNK HANEM GONDOLKOZNI – KANT 

Aztán láttam, hogy a felirat a szomszédos Teleki Blanka gimnázium kapuját díszítette. De 
szerepelhetne a mi iskolánk kapuján is (ha lenne saját, utcára néző kapunk.) 

Mi ezt úgy fejeztük ki, a harmadik fejezet is ezzel kezdődött: nem táncokat tanítunk, hanem 
táncolni. A táncolni tanulás útján persze gyakran tanuljuk, hogyan táncolnak, hogyan 
táncoltak mások. 
Nagyon tetszett, amikor láttam, hogy a madridi Prado, a bécsi Kunsthistorische Museum, de 
amíg nyitva volt, a budapesti Szépművészeti Múzeum klasszikus festményeit is szorgalmasan 
másolták. Gondolom, a másolók többsége nem restaurátornak, vagy képhamísítónak, hanem 
kreatív festőnek készült. Megnézte, átélte belülről, hogy csinálták a „nagyok” hogy aztán a 
maga útján menjen tovább. 

Pedagógiai hitvallásként hallottam: „Mi nem halat adunk, hanem hálót.” A magyar nyelv is 
tudja, „nem lehet tölcsérrel tölteni a tudást”. A tudást „magunkba szívjuk”. Pontos ez a kép: 
magunkba szívjuk, mint a levegőt. Hogy táplálja a bennünk lévő tüzet. De a szép képek után 
nézzük meg azt is, hogyan, milyen elvek mentén történik ez a gyakorlatban. 

Tanulásmódszertan 

Az iskolában leginkább tanulunk. A tánciskolában is többet tanulunk, mint amennyit 
táncolunk. Akkor lesz eredményes és könnyű a (tánc)iskolai létünk, ha megtanulunk 
eredményesen és könnyen tanulni. Úgy értem: a lehető legeredményesebben és a lehető 
legkönnyebben.  
Ismernem kell a célt, az odavezető utat és kitartóan haladni rajta. Ilyen egyszerű. Ilyen 
egyszerűnek látszik. 
De hogyan ismerhetné a célt az útja elején járó kezdő vagy akár haladó táncos. Én úgy 
gondolom, rég rossz, ha a tanítvány legfeljebb oda fog eljutni, amit én képzelek, amit én 
szánok neki. Ma már az iparos sem tudhatja, melyik gyárba készül, és milyen feladatra. A 
táncos tudhatja, ha eleve múzeumba készül, ismeri a repertoárt, amit el akar majd táncolni a 
következó húsz évben. De a kutató, alkotó, jövőteremtő, kreatív, újfajta - egyszóval – a 
kortárstáncos nem tudhatja, mert saját lehetőségeit korlátozná ezzel. 
Tehát részint ismernie kell a célt, részint tilos ismernie. Nem könnyű feladat. Az ifjúkor egy 
bizonyos szakaszában körülbelül egyformán hangsúlyos a példák követésére irányuló és az 
azok megtagadására irányuló vágy. Ahogy felnőttebbek leszünk, eldöntjük vagy eldől: inkább 
példakövetők, szabálykövetők leszünk, „rendes emberek” vagy inkább szabályteremtők, 
példateremtők, renitensek, újítók. Vagy – keveseknek – sikerül megtalálni az egyensúlyt. A 
megtartás és rombolás, a megőrzés és alkotás egyensúlyát. 
A test – a történelmi emberi test nagyon, az egyéni test is viszonylag - lassan változik. Itt 
nagy forradalmaknak nincs helye. Az evolúció évezredek, a személyes tréning hónapok, évek 
alatt eredményez változásokat, és a hónapok, évek alatt felépített eredmények gondozás híján 
hetek alatt omlanak össze. A tánc megtanítja, hogy csak az egyensúly útján haladhat az 
ember. A mozdulatlanság végsősoron maga a halál. A határok áthágása, az egyensúly 
megbontása sérüléshez vezet. Egészséges és hosszan tartó táncospálya - és a kortárstáncosé 
épp ilyen - csak a konzervativizmus és revolúció határán mozoghat. 
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 Tehát a célt nem ismerhetjük, de igenis ismerhetjük vagy legalább sokat tudhatunk az 
odavezető út sajátosságairól. És erről igenis sokat, a tanítványnál szinte biztosan többet, talán 
majdnem mindent, elég magabiztosan tudhat a mester. Ezért a mi kortárstánc tanulás 
módszertanunk alappillére a harmonikus mester-tanítvány viszony. Aztán talán nincs is több 
ilyen nagy alapelv. Van annál több apró trükk, szó szerint követendő helyi szabály. 

Aki felismeri, hogy az ő érdeke megtalálni ezt a harmóniát, és képes nem küzdeni az iskolai 
folyamatokkal, ha tud boldogan fickándozni e folyamatok árjában, az halad. Aki nem, az 
ellenáll, kapálózik, minduntalan nekütközik a partoknak, vergődik, mint a partra vetett hal, 
terembe tévedt madár az ablaknál, böszme csikó a karámban. És természetesen mesterét, 
mestereit vádolja saját nehézségeiért. Akik maguk is emberek és néha talán maguk is 
tévednek, melyik pillanatban kell őrizni és zárni a kapukat, gátakat és mikor kell egyetlen 
határozott mozdulattal áttörni és utat engedni a megállíthatatlan áradó erőnek, új medret 
nyitni az áramlásnak. Azért az utóbbira – lássuk be – ritkán van szükség. 

Ebben a fejezetben maradjunk tehát az apró, de lényegi „trükköknél”. 

Kommunikációs irányelvek 

Minden érintett bevonásával, időben történő, tértivevényes kommunikáció. 
Olyan egyszerű ez, mint amilyen bonyolultnak hat elsőre. Olyan egyszerűvé teszi egyén és 
közösség életét, mint amilyen nehéz megtanulni: Amíg nem egyeztünk meg valamiben, addig 
az nem hatályos. Ugyannnyira nem várható el annak követése, mint amennyire elvárható a 
megegyezés után. Amiben megegyeztünk, kötelező mindaddig, míg közös elhatározással meg 
nem változtatjuk az adott szabályt.  

„Beszéltük, hogy...” - a harmadik évezred ragályos „nyelvi leleménye”. Minden félreértés 
melegágya. Nem derül ki, hogy „megállapodtunk” valamiben, vagy csak „beszélgettünk” 
valamiről. Pedig nem mindegy! Amiről beszélgettünk azt elfeledhetjük. Amiben 
megállapodtunk, azt be kell tartanunk. 

Aki nem tud valamiről, hogyan tarthatná be? Aki eleve későn értesül, hogy teljesítsen időben? 
Ha másképp, érti, mást tesz majd. Aki nem igazolja vissza az üzenetet, tényleg nem kapta 
meg, vagy eleve arra készül hogy adott esetben letagadja. 

Táncfüzet 

Sajátos módon ez az egyike a kezdettől kötelező, sokak számára könnyen elfogadható és 
bevezethető, mások számára ellenállást kiváltó, nehezen beépülő módszereknek, melyet aztán 
a legtöbb ex-diák, mint szakmai életébe beépülő, teljesen önként vezetett szakmai naplót 
igazol vissza. Sokan úgy látják, az egyéni munka mellett ez a Budapest Tánciskola 
pedagógiájának másik sajátosan centrális, de igen hatákony eszköze. 
Az iskolában ’megkövetelt’ szakmai napló keményfedelű, sima – előre nem vonalazott – A/4-
es vagy A/5-ös méretű, állandó lapokból álló füzet, inkább üres, még megíratlan könyv. A 
táncos táskájának állandó része, mindig vele van, mindig készenlétben. A történetírásban 
annales-nek hívták ezt a fajta dokumentum-gyűjteményt, melybe fontossági vagy tematikus 
szempontok alkalmazása nélkül minden eseményt időrendi sorrendben jegyeztek fel. A 
táncfüzetbe is időrendi sorrendben kerülnek a tréningek vagy más mozgássorok, kezdetben 
szisztematikusan aprólékos lejegyzései, feladatok, saját vagy mások szubjektív megjegyzései, 
korrekciók, élmények, gondolatok vagy tervek. A táncfüzet kicsit olyan, mint az agyunk. 
Mindig velünk van, minden többé-kevésbé egy helyre kerül. A régi dolgokat félre tudjuk 
tenni, de ha kell, elő tudjuk keresni. Vannak fontos lapok az életünkben és lesznek olyanok, 
amik kevésbé fontosnak látszanak és egyszercsak mégis vissza kell oda mennünk, megint 
mások, amik tényleg elmerülnek az események áradatában. 
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A táncfüzet kifejezetten szakmai napló. Segít legalább kicsit különválasztani a táncos életében 
oly nehezen kettéválasztható, de épp ezért nagyon is különválasztandó művész- és magán-
életet.  

Szimbóluma továbbá mindannak, amit ebben a szövegben, dolgozatban, könyvben: többcélú 
írásban a táncpedagógiáról találni lehet. Szerencsések azok, akiknek életük része lett a 
táncfüzet. 

Önálló bemelegítés 

Vagy kezdettől van elég esze a táncosnak, hogy megértse, saját érdeke, hogy ne 
felkészületlenül kezdje nap mint nap a munkát, hogy hagyják őt testileg-lelkileg ráhangolódni 
a rá váró feladatokra, vagy rájön az első fizikai és/vagy lelki krízis után. 
Az egyéni bemelegítés is olyan szokás, hogy ha rákap valaki, nem tudja abbahagyni. Olyan, 
mint sokaknak a reggeli kávé, azzal a különbséggel, hogy az - szemben az egyéni 
bemelegítéssel - legalábbis kétséges hatású szokás. A hosszú távú tapasztalatok és a napi 
igények folyamatosan alakítják. Épp ezt a rugalmasságot, változékonyságot, a pillanatnyi 
igényekre való odafigyelést lehet belőle megtanulni és aztán egy életen át gyakorolni. Minél 
tapasztaltabb, érettebb és öregebb lesz a táncos, annál nélkülözhetetlenebb. 
Nincs rá más szabály, csak hogy kell. Indítólökés azért van: 

 
Önálló bemelegítés 

Gondold át a napi feladataidat. 
Tedd meg, amit tudsz a sérülések elkerülése érdekében. 

Indulj a nulláról és juss el az első csepp izzadságig. 
Ne zavarj mást. Téged se zavarjon senki. 

Teljesen figyelj, hallgass magadra. 
Ne elfáradj, hanem feltöltődj általa. 

 
 

Egyéni munka 

Az egyéni tanulás központba kerülésének színtere a délelőtti tánctechnikai órák és az 
ebédszünet után következő egyéni munka.  
Legalább olyan nehéz eleinte, és annyira nélkülözhetetlen később, mint a táncfüzet és az 
egyéni bemelegítés. Sok éven át nem gondoltam, hogy le kellene írni erről bármit, de most 
úgy éreztem, van erre fogadókészség, ha határozottab irányt adok, szívesen követik. 
Nemrégen írtam egy vázlatot angolul. Úgy láttam, nincs elég foganatja, ezért megkértem 
mindenkit, fordítsa le a saját anyanyelvére. Ez megtörtént és valamicskét segített is. Angolul 
közlöm a főszövegben, mert így született de elkészült a cseh, finn, francia, héber, horvát, 
kínai, litván, német, olasz, orosz, spanyol, szerb, szlovén – és a magyar fordítás is. 

A saját anyanyelvén mindenkinek jobban beépülnek a dolgok. 
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INDIVIDUAL WORK 
EGYÉNI MUNKA 

the center of your studies at 
BCDA 

 
BCDA offers 4 or 5 studios for your 90 minute individual work every weekday 
afternoon 
1. have a plan, make a plan 
2. use your 90 minutes studio time 
3. concentrate on your own work 
4. have some time for each of the four tasks 
 

a. digesting the materials of the day, do your homework - 50-60 minutes 
b. work on your special physical development and/or correction - 10-15 

minutes 
c. you may need to prepare for your rehearsal - 10-15 minutes 
d. take some time with free dancing - 5-10 minutes 

 
5. a diary of your experiencies will multiply the efficiency of your invested 

energies 
 
It is not an easy task but this will be the center of your autonomous dancer life. 
You have got 3 years * 180 days = 540 individual work time. 
It is a lot, but not too much related to the richness of dance 
It is enough to become a succesful beginner dancer – do not waste your time! 
 
Once you tried it successfully for minimum one year, I will be more than glad to 
discuss how to change, how to personalize, how to adjust these frames to your 
personal needs. 
 
Angelus Iván 
10. October 2016. 
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Házi bemutató 

A házi bemutató kezdettől - már az amatőr korszak óta, a gyerekórákat is ideértve - 
elmaradhatatlan része a táncos képzésnek. Már a kreatív gyerektánc órákon is egy-egy apró, 
de fontos, elemi részterület feldolgozására irányuló feladat megoldásának bemutatása zárta az 
egyes órákat. A tapsnál már akkor is többre becsültem, az akár egy-két szavas, de tartalmas 
reflexiókat. Már akkor is így volt, mint ma, hogy a „táncos” nem reflektálhatott a „közönség” 
véleményére. A bemutatás lényege, hogy magával a tánccal és nem a kommentárokkal, 
magyarázkodással kell „elmondani” mindent. 
Ez bevált. A folyamat minden eleme gazdagodott és a hivatásos iskola, majd a nemzetközivé 
vált felsőoktatási formáció éveire is a művészeti kutatás és a műalkotás létrehozásának hű 
modelljévé vált a házibemutatókhoz vezető folyamat. 

A tanév öt periódusra oszlik és természetes, hogy minden diák csináljon valamit minden 
periódus végére. Arra törekszünk, hogy a szerepkörök ne állandósuljanak, mindenki legyen 
koreográfus is, táncos is, kezdeményező és végrehajtó is, vezető és beosztott egyaránt. Abban 
hiszünk, hogy a kreativitás a hierarchia minden fokán egyforma erővel bontakozhat ki. 

Mindig hangsúlyos, de az iskola hivatásos korszakában gyakran vitatott kérdés az 
egyszemélyi vagy kollektív vezetés, a felelősség kérdése. A kollektív alkotás mellett szól a 
folyamat vonzóan demokratikus jellege, a szándék, hogy így egy közösség kommunikálhat 
egy másik, a nézők közösségével, a projektrendszerű csoportmunka pedagógiai hatákonysága, 
a több szem többet lát elve és a résztvevők spontán, baráti hierarchia-ellenessége. 
A gyakorlat viszont rendre rácáfol a modell működésébe vetett reményekre. Amíg jól mennek 
a dolgok szárnyal az egyetértés, de amint - akárcsak egy részletkérdésben - hiányzik a teljes 
konszenzus, hamar bukik az egész projekt. Egy alkalommal a nemzetközi sikerekig is eljutó 
csapat bukott el a konfliktuskezelés sikeres módszereinek hiányán. 
Igazából nem is a hierarchiához, hanem a munkamegosztás egyértelmű tisztázásához 
ragaszkodunk, amikor döntünk a projektek támogatásáról vagy korrekciókat javaslunk. 
Gyakori, hogy a vezető, a ’gazda’ nem azonos a művészeti vezetővel, mintegy producerként 
vagy rendezőként vesz részt a munkában. És persze legtöbbször táncosként is, hiszen itt 
mindenki táncos elsősorban. 

A csoportdinamikai hatékonyság mellett a művészi szempontok érvényesülése is az 
egyszemélyi felelősség, a végső döntések egy kézben összpontosulása mellett szólnak. 

A kutatás/alkotás gazdája – természetesen bevonva munkatársait - projektet fogalmaz meg: 
címmel, alcímmel, koncepcióval, résztvevőkkel, alkotási módszerekkel, technikai igényekkel, 
határidőkkel. Fontos eleme a projektnek a projektgazda személyének, szerepének 
tisztázottsága. Miután a projekt mentora - szükség esetén fejlesztette majd végül - elfogadta, 
támogathatónak találta a projektet, kezdődhet a munka.  
Korábban kivételes volt, de az utóbbi években általánossá vált egy közbülső, részidős 
munkabemutató beiktatása. Kár hosszan menni rossz irányba, illetve ha az irány jó, jobb 
ennek biztos tudatában folytatni az alkotást. Sok esetben takarékosabban gazdálkodhatunk 
limitált energiáinkkal, ha a többszereplős munkafázis csak a projekt előkészítő szakaszának 
megtárgyalása után indul. 

Bármit lehet csinálni. A támogatás kritériuma a célok és eszközök időarányos tisztázottsága. 
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Kutatásmódszertan 

Egy tudományos vagy technikai felsőoktatási intézmény esetében Magyarországon is 
természetes, hogy az ipari/üzleti szféra igényeit kiszolgáló, a vállalkozási szférába a lehető 
leghamarabb beilleszthető eredményeket felmutató kutatási tevékenységet végeznek. A mi 
főiskolánk is megalakulása óta fontosnak tartja, hogy több területen is folytasson kutatásokat. 
Ezek témája szerteágazó, és bár vannak főirányok, ajánlások, tematikájukat nagy mértékben 
befolyásolja a kutatásra vállalkozó tanárok és diákok érdeklődése. Az iskolánkban folyó 
kutatások közös sajátossága tehát nem tematikájukban, hanem módszereikben rejlik. 
Az elmúlt több mint tíz év gyakorlatában e kutatások legfőbb közös jellemzője 
személyességük és gyakorlatias jellegük volt. A kutatási témák kiválasztásánál a személyes 
érdeklődés fókuszálása mellett a lehetőségekkel történő harmonizálást tartottuk fontosnak. A 
kutatások mindig személyesen kötődtek a kutatásvezetőhöz, de a kutatás több fázisában is 
volt igény és lehetőség a kollégák informális vagy szervezett keretek között történő 
visszajelzéseinek megismerésére. Sok kutatási beszámoló a szóbeli összefoglalót követő 
gyakorlati bemutatóból és az arra érkező visszajelzések meghallgatásából állt. Más 
beszámolók a gyakorlati tapasztalatok összefoglalásán és általánosításán alapuló hosszabb 
írások és a lényeget kiemelő szóbeli összefoglalók formájában történtek meg. 

Közös jellemzője e kutatásoknak, hogy nem elsősorban vagy pusztán egy probléma 
megoldására irányultak, hanem a problémamegoldás módszereire. Elmondhatjuk, hogy 
leginkább módszertani kutatásokat végeztünk. 
A kutatásokat témájuk szerint 4 fő csoportba lehet sorolni: 

• Tánctechnika, táncnyelv, mozgásanyag létrehozás módszerei 
• Alkotó - improvizációs / kompozíciós – módszerek kutatása 
• Előadói jelenlét megismerése és fejlesztése 
• Pedagógia módszerekre irányuló kutatás 

Táncanyag létrehozás módszertana 

Itt merül fel az a kérdés, hogy miből van a tánc. Elmondhatjuk, miből van a teherautó, a 
kompjuter, a paprikáskrumpli. Sőt sokat tudunk arról is, hogy miből van egy olyan bonyolult 
dolog, mint az ember vagy a világegyetem. Pont a tánc lenne egész más? 

Bizonyára anyagból, anyagokból van és a hozzá tartozó energiából, energiákból. Utóbbit 
tegyük félre egy kicsit. 

A tánc táncanyagból van. Tánc alapanyagból. Itt azért kicsi máris megakadunk. Minden tánc 
ugyanabból az anyagból van? Vagy a ’tánc’ szó gyüjtőfogalom, mint az ’étel’ és ahány tánc, 
annyi alapanyag. 
Lehet, hogy a különböző táncokat mindennél jobban megkülönbözteti, hogy miből készültek? 
Arról is lehetne beszélni, hogy milyen célra készültek, mire használjuk őket, de most azt 
vizsgáljuk, miből vannak, s ha vannak valamiből, azt vajon találjuk, gyüjtögetjük, bányásszuk 
vagy csináljuk, vagy csak finomítjuk valami másból, mint gázolajat vagy a sebbenzint a 
kőolajból, propán-bután gázt a földgázból. Vagy a tánc műanyag: mesterséges anyag. Bár a 
„műanyagok” többsége is kőolajból van. 
Abban azért általában mindenki egyetért, hogy a tánc elsősorban emberből van, és a pávatánc 
lehet az állatok szexuális előjátéka, politikai taktika, de semmi esetre sem a a szó eredeti 
értelmében vett tánc, ahogy a félnótás sem énekes, és ha jól megtáncoltat bennünket az 
ellenségünk, az se táncprodukció. De akkor méginkább feszítő a kérdés, hogy miből van a 
tánc, és hogyan készítse elő azt a táncos. 
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Tanítanak-e anyagismeretet – tánc-anyagismeretet - a tánciskolában? A legtöbb tánciskolában 
ez a kérdés fel sem merül. A magyar néptánc-tudományban és a magyar néptáncórán is 
glédában sorjáznak egymás mellett a tempó, hangsúly, táncalkalom, származási terület és más 
szempontok szerint csoportosított táncanyagok. A társas-, verseny-, standard-, latintáncok 
mesterei pontosan tudják, melyik gyűjtőfogalom része a cha-cha vagy a tangó, a quick step 
vagy a charleston. Még a klasszikus balett is lépésekből áll, sok, de mégis zárt számú 
lépésből, de legalábbis nem végtelen számú elemből.  

Kizárt, hogy az eddig felsorolt táncok képviselői például leüljenek a földre, kézen álljanak, 
szaltózzanak vagy akár csak hosszan mozdulatlanul álljanak, nagyon lassan mozogjanak, 
vagy éppen „artikulálatlanul” rángatózzanak, netán hosszan, elgondolkozva simogassák saját 
feneküket a színpad kellős közepén. Miközben teljesen nyilvánvaló, hogy ezeken vagy 
ilyesmiken már szinte senki nem lepődik meg, ha kortárstánc előadásra megy. És a fent 
felsoroltak még nem is az időben zajló társművészetek, az előadóművészetek, vagy a film 
vagy a tárgyalkotó művészetek világából kölcsönzött elemek. Mára bármi lehet a kortárstánc 
anyaga. 

Hosszabb ideig úgy tűnt, hogy a tánc teljesen feloldódik, belemosódik a táncszínház és ezáltal 
a színház világába. Voltak és vannak olyan tendenciák, amelyben a tánc a szórakoztatás vagy 
a történetmesélés kísérő eszköze, hol a hagyományos opera, operett, musical világában hívják 
magukhoz a táncot, hol a vizuális művészetek vonják a mozgó forma vagy tárgy, vagy kép, 
vagy akció világába a táncot, megint mások számára az összművészet egyik alosztálya, 
tagozata a tánc. 

Mégis - nincs jobb kifejezésem, mint, hogy úgy érezzük, evidenciaként tudni véljük, 
közmegegyezés, „széles körű” egyetértés van abban, hogy - a tánc önálló műfaj, diszciplína, 
emberi tevékenység, jelen van benne az ember mozgása, nincs benne jelen semmiféle lényegi 
– elsősorban önmagán kívülre mutató – célszerűség. Így talán megkülönböztethető pl. a 
célszerű reklámipartól, az egymás, de legalább saját magunk legyőzését célzó sporttól és a 
kereskedelmi és hiúsági célzatú divatbemutatótól. 

Miközben az is igaz, hogy azt se gondoljuk egészen kortárstáncnak, ahol kizárólag vagy 
szinte kizárólag a létező hagyományos tánctechnikák lépésállományát variáljuk többé-
kevésbé hagyományos módon.  
Ezt a gondolatot, addig fokozhatjuk, hogy már-már nem is tekintjük kortárstáncnak azt az 
előadást, amelyben a nézőt ne érné valami meglepetés vagy az összerakás, a kompozíció 
módjában vagy éppenséggel az anyagok - az ebben a fejezetben tárgyalt alapanyagok - 
kiválasztásában. 
És valóban, a kortárstáncban gyakorlatilag minden lehet alapanyag. A kérdés nem ez. A 
kérdés a felhasználás módja. A kiválasztott, táncnak szánt anyag egy absztrakt rendszerbe 
kerül, ahol már nem eredeti funkciója dominál, hanem a tér-idő-dinamika rendszerben 
betöltött szerepe határozza meg a műegészben és a kifejezés mechanizmusában betöltött 
szerepét. Ahogy ma már nincs olyan szó, ami ne szerepelhetne költeményben, úgy nincs 
olyan emberi megnyilvánulás, ami ne lenne beemelhető a tánc absztrakt rendszerébe. Láttam 
óriási markolókkal táncoló embereket is, bebetonzták Zsoldos Vali lábát a színpadon (nem 
várták meg amíg megköt a beton), és láttunk kerekes kocsival táncolókat a Rolling Stones 
koncerten...  ad abszurdum a hagyományos táncmozdulatok, tánclépések, akrobatikus 
mozgáselemek, hétköznapi gesztusok... bármi lehet tánc. Dramaturgiai kérdés, hogy a táncba 
desztillált anyag teljesen elveszti-e eredeti asszociációs bokrát, jelentéstartományát, eredeti 
funkcióját, vagy csak nagyrészt, netán teljesen. 
Én, és azt hiszem, tánctanár társaim is, hiszünk abban, hogy amit teszünk, az jellemző ránk. 
Szerintünk igaz: madarat tolláról, embert a mozgásáról – még ha nincs is ilyen közmondás. 
Legyen egy mozgás, mozdulat, mozgássor, testi állapot bármily szokatlan, „érthetetlen”, van 
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közös nevező, melynek alapján a néző, - ha mer hinni saját magának, megérzéseinek, saját 
spontán reakcióinak – megtalálhatja a közös hangot az alkotókkal. Különösen, ha nem ők 
maguk kutyulják össze a dolgokat, ami sajnos szintén igen gyakori eset. 

Tapasztalatom szerint a táncanyag készítésekor mégsem a túlzott szabadság az akadály. A 
legváratlanabb ötletek is integrálhatóak a kortárstánc világába. Meghökkentő mozgások, csúf, 
bizarr, fájdalmas, szenvedő, szenvedélyes vagy szenvelgő gesztusok, magatartások, és 
külsőségek: esküvői, sí- vagy búvár-ruhák, mindent elfedő vagy mindent fedetlenül hagyó 
öltözékek, szokatlan helyszínek, hagyományos táncstílusok képviselői, tudósok, civil 
partnerek vagy akár malacok, tyúkok is integrálódhattak és integrálódtak is a kortárstánc 
szókincsébe, a kortárstánc esztétikai keretei közé. Főleg ha az anyag a maga nemében 
koherens volt. Lehetett róla tudni, hogy micsoda. 

Ha egy anyagról nem derül ki, hogy az voltaképpen micsoda és milyen minőségben kerül az 
adott táncműbe, még az is elveszti a fonalat, aki amúgy vállalkozna az ismeretlen – mert 
előadásról előadásra új - nyelv dekódolására. Bármily trükkös is legyen egy titkosírás, ha 
nincs mögötte értelmes szöveg, és előtte koherens kód, nemcsak az ellenség, de a barát sem 
fogja megérteni. 
Szóval kell a koherencia! És az alkotóelemek megfelelő feldolgozottsága, készültségi foka. 

A táncmű is építkezés útján jön létre, akár egy ház. Ha a felhasználásra kiszállított 
alapanyagok feldolgozatlanok, túl elemiek vagy épp konfekciódarabok, vagy túl komplexek, 
nem megkönnyítik, hanem éppenséggel nehezítik az összeépítést. Olyan ez, mintha ajtók és 
ablakok helyett még leveles tölgyfák érkeznének az építkezés helyszínére, a téglák helyett 
kiszáradt agyag. Fából lesz az ablak, agyagból a tégla, de ha ott kezdjük el a feldolgozást, baj 
lesz. Ha a kompozíció elkészítését nem előzi meg átgondolt anyaggyűjtés, kutatómunka, 
fércmű, tucatmunka készülhet csak. 
Szóval koherencia, megfelelő készültségi fok. És az alapanyagok műegészhez arányos 
mérete! 
Ha túl kicsik vagy túl nagyok - felesleges nehézségekbe ütköznek az építők. Nyersanyagokból 
a helyszínen kell elkészíteniük a beépítésre kész elemeket. Mintha a költő szavak híján, csak 
hangokból, szótagokból építkezne. De nemcsak az a baj, ha az összetevők feldolgozatlanok, 
túl általánosak, mint homok a betonelemekhez képest, hanem az is, ha aránytalanul nagy, kész 
elemeket, hozott paneleket próbálnánk beilleszteni építményünkbe. A költő csak egész 
versszakok idézésével rakná össze versét. A plágium problémájától függetlenül is bajt okoz az 
ilyesmi. Csökken kompozíciós, kreatív szabadságfokunk, mozgásterünk, épp csak 
körülépíthetjük az előregyártott elemeket. Mintha egy domboldali családi házba, tíz-tizenöt 
emeletes kockaházba illő teljes szobákat akarnánk beemelni erkélyajtóval, ablaküveggel, 
„tokkal-vonóval”. Mint amikor egy-két nap alatt készül az operaelőadás: a színház hozza a 
díszletet, a karmester a kottát, zenészek és énekesek szólamaikat, estére már tapsol, sikolt a 
közönség - pont olyan lelkesen mint tegnap. Pedig tegnapi maradékból aligha lehet 
frissensültet készíteni. Hol marad az innováció, a kreativitás? 

Szóval koherencia, készültség, méret, kreativitás már az anyagkészítés szintjén! És a bőség! 
A pazarló „bőség zavara” nélkül nem lesz lehetőségünk válogatni. Ha minden ötletünket fel 
kell használnunk, nem lesz lehetőségünk a válogatásra, a minőségi elemek megtartására és a 
gyengébbek kiselejtezésére.  

És a határidő! 
Ami nincs, azt nem lehet összerakni. Legyen az iskola vagy együttes, mindegy: mire a 
kompozíciós munka, az összerakás elkezdődik, tudnunk kell, mit, miféle anyagokat fogunk 
összeszerelni. Mert nem létező szavakból még a legizgalmasabb grammatika sem formál 
szöveget. 
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Mennyi mindent tudunk arról, hogy mire kell figyelni táncanyagok létrehozásakor, de 
egyáltalán nem tudjuk, hogy milyen is legyen, voltaképpen milyen is lesz a kompozíció 
alapját képező elemek halmaza. 

De hogyan is tudnánk, épp azzal kezdtük ezt a fejezetet, hogy bármiből lehet kortárstánc. Már 
ez is eredmény! Pár éve még azt hallottuk, hogy a klasszikus balett mindennek az alapja. 
Mintha az építészek a fához ragaszkodnának vagy az agyagból égetett téglához, a 
modernebbek pedig a „forradalmi” vasbetonhoz. Függetlenül a funkciótól, a természeti 
környezet adottságaitól, az épített környezettől a társadalom különböző rétegeinek 
elvárásaitól. Pedig a táncban – legalábbis Magyarországon - tíz éve még ez volt az uralkodó 
nézet. Ma már talán az sem hiszi, aki vallja. 
Szóval mindenből készülhet tánc, ha megfelel a tánc, a táncművészet funkciójának. Ha 
szolgálja kiindulópontként elfogadott premisszánkat: egyén és közösség adott körülmények 
közötti kapcsolatának örök újrateremtését. 

Alkotásmódszertan 

S ha végre megvannak alkalmas alapanyagaink, letisztultak és gazdagok, inspirálóak, 
koherensek, beszédesek, van mit összerakni. Akár az anyag létrehozásának, az alkotás 
második fázisának sincsenek kompozíció szabályai? Nincsenek legalább ismert, általánosan 
elfogadott és követett szabályai? Nincsenek. Az anyagokat összeforrasztó nagy forma talán 
még az anyagoknál is sokfélébb. A formanyelvek bábeli zűrzavara - ha így jobban tetszik: 
burjánzó sokfélesége - jellemzi ma a kortárstánc grammatikai, dramaturgiai világát is.  
Valóban nem mondhatunk semmit a kompozícióról és létrehozásának módszereiről? Bizony 
óvatosan és keveset. Amennyi irányt mutatunk, annyi lehetőségről állítjuk, hogy nem 
követhető. 

Én is azt tanítom: mondd meg, mit akarsz mondani, merre akarsz elindulni, mi az irány. 
Logikusnak hangzik, de hozzá kell tenni azt is, ha kanyarodik az út, ne menj tovább 
egyenesen, kövesd az utat, vedd észre az út közben kínálkozó új lehetőségeket. De úgy, hogy 
ne kóvályogj vargabetűk hálójában, hanem mégis eljuss valahova, netán ahová indultál. 

És kétségkívül döntéseket kell hozni, meg kell válaszolni kérdéseket. Különösen, mert a 
nézők és a táncosok is emberek, megérdemlik a törődést, a biztonságot, a felelős viszonyulást. 
Hogyan kezdődik a folyamat? Hogyan végződik majd? Milyen utat jár be a csoport, és milyet 
az egyes táncos? És mit jár be a néző? Aki érti, és aki nem a szöveget, aki jártas az ilyen 
előadások világában, és aki most téved be először. Lesz-e kedve újra jegyet venni? Vagy 
értetlenül távozik: „lila köd!”. 

Ennyi elvárható! Mint ahogyan elvárható a bátorság is. A kérdések újragondolása és új 
válaszok adása. Új nap, új táncosok, új nézők. Ma már a kortárstáncnak is van közönsége, és 
akik ide jönnek, erőt, szabadságot, a kreativitás szelét, bíztatást, bátorságot várnak az 
előadóktól, a táncosoktól, a társulattól, az előadástól. 

Minden alkotás magán hordozza létrejöttének körülményeit: folyamatát, viharait, örömeit, 
kínjait, energiáját. Ezt kell megtanulni. Ez az alkotás lényege. Az ilyen állapot megteremtését 
kell megtanulni. Egy olyan öngerjesztő, organikus folyamat beindítását és megfelelő keretek 
között tartását, ami ezáltal elvezet valahová. És a szabadságot nehezebb megtanulni, mint a 
fegyelmet. Pedig csak együtt működik a kettő. 
Pedagógiai szempontból – s ez a szint már legtöbbször nem a mester egyirányú ráhatása a 
tanítványra, hanem közös munka – azt lehetne gondolni, hogy aki túl fegyelmezett, 
szabálykövető, fantáziátlan, abban csökkenteni kell ezeket a tulajdonságokat és bátorítani a 
szabadságot. S fordítva: fegyelemhez szoktatni, aki túl szabad, zabolátlan. 
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De valahogy nem így van a gyakorlatban. A fegyelemnek nem ellentéte a szabadság, és a 
szabadság nem áll ellen a fegyelemnek. Szokás mondani a fegyelmezetlen táncosnak, hogy 
menj inkább költőnek. Neki nem kell garantálnia, hogy mához két évre, például 
Barcelonában, este 7-kor topon lesz, tökéletes kondícióban, akkor és ott a maximumot fogja 
nyújtani az oda meghívott darabban. A szabadság szele leng majd a nézőtéren.  

Talán még a költőre sem igaz. Igenis résen kell lenni mindig, nyakon kell csípni az ihletet, 
amikor jön és észnél lenni, különben elillan és nem biztos, hogy valaha is visszatér. S milyen 
nehéz papírra vetni az illékonyat.  
S mivel a két tulajdonság – szabadság és fegyelem - nem ellentétes, nem egymás rovására kell 
fejleszteni a másikat. Csak látszólag paradox, hogy épp a fegyelem teszi lehetővé a szabad 
szárnyalást, a fegyelem ad merészséget egy nehéz, virtuóz, bátor mozdulathoz – legyen az 
koreográfia vagy improvizáció – és a bátor lendület, a pillanatra nyitott választási lehetőség-
bőség adja a biztonságot, a megbízhatóságot, a fegyelmezettség alapját. A kettőt éppenhogy 
csakis együtt lehet fejleszteni. Csak az elég bátor tud meglepetést okozni magának és másnak. 
Az szabad, aki tudja, hogy van út és van visszaút. Ismeri. Bízik magában. 

Messzire kalandoztunk az alkotás-módszertantól? Nem. Tiszta, határozott szerkezet, forma 
képes megtartani, teret adni az előadói szabadságnak. Szellemes forma, mely váratlanságával 
megadja a nézőnek is a felfedezés, a felismerés, a ráeszmélés örömét. Amikor a néző nem 
rejtvényt fejt vagy szurkol, hanem képes követni és együtt örül az előadással. 

Önmagában nem elég a mindenre figyelés körültekintő sokoldalúsága. Kell egy központi 
mag, egy biztos viszonyítási pont, és annak biztos tudata. Amihez képest nem csak kell, de 
lehet is jó alkotói döntéseket hozni. Ahová lehet visszatérni és újraépíteni, ami elillani látszik. 
Alkotásmódszertanról gondolkodik ez az alfejezet. Kerültem a koreográfus, de még a rendező 
kifejezést is. Pedig van az alkotásnak, van az alkotási folyamatnak - kell, hogy legyen – 
koordinátora, vezetője, hívják akárhogyan is. A mű nem valóság, azért hívják műnek. 
Bizonyos értelemben nem igazi. Teremtmény. De legalábis utánozza a teremtést. Termékeny 
hasonlat a művet az alkotók gyerekének tekinteni. Sok a hasonlóság, mégha bizonyára sántít 
is, mint minden metafora. S a teremtésnek kell hogy legyen alanya. Teremtő nélkül nincs 
teremtés. A gyermeket is az anya szüli, mégha az „alkotás” során megvan az apa szerepe is. 
De a végső döntéseket, tetteket, helyzeteket vállalnia kell valakinek. Ha más döntene, talán 
másképp döntene, de az egy másik darab lenne.  

Szerencsére van e zavarbaejtő, szinte parttalan sokszínűségnek közös mércéje, vonatkoztatási 
pontja, és az nem más, mint a néző. A néző, aki szintén sokféle, de azért látószögének 
tágsága, élessége, hallásának teherbíró képessége, koncentrációjának huzamossága, kulturális 
hátországának  tágsága mégiscsak bír közös tulajdonságokkal.  

Azt gondolom, hogy az aranymetszés a tér és idő rendszerének organikus rendezőelve 
használható kompozíciós elv minden műalkotás tekintetében, de ez sem lehet normatív, lehet, 
hogy valaki éppenséggel kerüli ezt az elvet. A legtöbb elv tekintetében ezt javasoljuk 
tanítványunknak: ismerje meg, mérlegelje, használja, vagy vesse el.  

Előadói jelenlét 

8-10 évvel a főiskolai keretek közt történő hivatásos táncos képzés beindulása után a házi 
bemutatók mellett egyre nagyobb hangsúllyal merült fel a gyakorlati kutatások igénye. A 
táncosok, mint előadók és mint alkotók is, egyre jobban igényelték, hogy egy konkrét 
produkció létrejöttének kényszere nélkül kísérletezhessenek az alkotói folyamat valamely 
elemével. Boldogan adtam – szó szerint - teret ennek az igénynek, hiszen igény, kérdés, 
kíváncsiság nélkül belekezdeni sem érdemes az ilyesmibe. Erőltetni nem lehet – tudom, mert 
megpróbáltam. 
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A kísérletek egyik fontos terepe volt az „előadói jelenlét” kérdése. Azt talán mindenki érezte 
már ebben az iskolában, hogy a tánc „feldíszítése” a „színészmesterség” eszköztárával az nem 
a kortárstánc és nem a kortárstáncos útja. Ugyanakkor az alkotómunkát vezető diák is gyakran 
tanácstalan volt, hogyan segítse a résztvevőket a színpadon.  
Az kiderült, hogy egy mozgássor bemutatása önmagában nem feltétlenül garantálja az 
előadók hiteles színpadi jelenlétét és ezt nem lehet egyszerűen az előadók „tehetségére” bízni. 
Nem volt világos, hogy az előadást megelőző felkészítés, maga az ilyen szempontok szerint 
összeállított koreográfia, a teátrális szituáció, a szerepek és a szereplők tudatos és letisztult 
színpadi helyzete – célja, státusza -, az intenzív fizikális kihívás vagy mi biztosítja azt, amit 
megfogalmazni is nehéz volt, és szerintem legtöbbször saját közhelyeinkbe vagy ködös vagy 
üres fogalmakba ütköztünk a kutatási cél megfogalmazásakor. Ilyen volt a sokat emlegetett 
„állapotba kerülés”, „helyzetbe hozás”. Igen ám, de milyen állapotba és hogyan? Milyen 
helyzetbe és ki által? Pont efféle kérdésekkel szembesültek a kutatók is. 

Évekig kutatta ezt és a hasonló kérdéseket több táncos, így többek között Tóth Laura, 
Dömötör Judit, Dömötör Luca, Drávucz Petra, Lévai Viola, Ábrányi Krisztina és mások. 
Itteni tanulmányaik tapasztalatain kívül Dömötör Judit egyetemi pszichológiai tanulmányait, 
Tóth Laura pedig színi iskolás múltját is sikeresen integrálta ebbe a keresésbe. A kutatói 
beszámolók egyre megfoghatóbb eredményeket mutattak. Ha nem is mindig a verbális 
ismertetés, de a kutatási eredményeket táncban demonstráló bemutatók során feltétlenül. 

Számos szakdolgozat25 is született, melyek e kutatások összefoglalására, szavakba öntésére 
vállalkoztak. Nagy élmény volt pedagógusként azt tapasztalni, hogy a kutatók teljesen 
önállóan jutottak sokszor az enyémhez hasonló kérdésekhez és válaszokhoz vagy éppen 
számomra is új, izgalmas következtetésekhez, releváns eredményekhez. 

Én az alábbiak szerint tudom összefoglalni ide kapcsolodó gondolataimat. A kortárstáncos 
előadói jelenléte fizikai valóságában gyökerezik. Más ez a fizikai valóság, mint a meyerholdi 
biomechanika, vagy a 60-as évek szegény színházának testi jelenléte (Jerzy Grotowski, Ruszt 
József, Fodor Tamás) és más, mint az ezredvég fizikai színházának akrobatikus és atletikus 
valósága, mégha szoros összefüggésben is áll mindezekkel. 
Az említett színházi irányzatokban azonban a rendező színházi szituációba helyezi a színészt, 
ezáltal hozza olyan „helyzetbe”, melyben a helyzet diktálja a színész jelenlétét és nem 
valamilyen külső instrukció. Törekszik erre a polgári színház is, mely tudja, hogy a rendező 
feladata, hogy olyan helyzetbe hozza a színészt, melyben képes személyiségét gazdagabban, 
hitelesebben megmutatni.  

Mi a különbség a színház és az általam hitelesnek tartott kortárstánc előadás általam 
hitelesnek tartott előadói magatartása között? Ez a jelenlét teljesen autogén. Szerep és 
szereplő az előadás idejében azonos. Szereplése 100%-ban jelenvaló, hiányzik belőle minden 
külső elem. Nincs benne mimézis, utánzás! A kortárstáncos nem játszik el semmit. Az előadó 
az előadás idejére teljesen azonos a szereppel! Természetesen ez nem jár semmiféle 
extázissal, a szereplő nem kerül „önkívületi” állapotba, nem alkalmaz hipnózist vagy akár 
autohipnózist. Személyiségét kontroll alatt tartja. Egyszerre éli és lát rá a pillantnyi helyzetre. 
Az iskolában eltöltött évek és a pályán eltöltött évek a felkészülésről szólnak. De az előadás 
pillanata attól teremt új valóságot, hogy az előadók koncentrációja kizárja a külvilágot, 
beleértve a szereplők és a nézők darabon kívüli valóságát és a vákuum erejével szippantják az 
összes jelenlévőt abba a „művalóságba”, mely a színház sajátja, melyben, mint egy 
mosógépben megtisztul néző és táncos, s megtisztulva, életképesebben tér vissza mindennapi 
életébe. 

                                                
25 Például DÖMÖTÖR JUDIT, TÓTH LAURA, DRÁVUCZ PETRA, szakdolgozatai - 
http://tanc.org.hu/wp/szakdolgozatok-bktf-repertory-of-thesis-bcda/ 
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Ez a katarzis, ez a színház célja és értelme kezdetektől fogva. Ennek eszköze az előadói 
jelenlét. Ennek felépítésén dolgozik az iskola. Ahogy a néző sem a darab témájából, 
részleteiből, hanem egészének komplex hatásából nyeri a katarzist, úgy az iskola sem az 
egyes órák, a kimondott tanítások által hat, hanem az itt töltött évek komplex hatása által. Ha 
a hatás nem komplex, elfolyik a réseken a lényeg, és marad egy halom hasznavehetetlen 
információ. 

Pedagógia-módszertani kutatások 

A hétköznapokban ezzel töltjük a legtöbb időt. Hiszen sohasem pusztán tanítunk, hanem 
mindig reflektálunk is mindennapi gyakorlatunkra. 

Legalábbis átgondoljuk, mi történt, mi volt sikeres és mi volt kudarc. A diákok reflektálnak 
táncfüzetükben, leírják eredményeiket és nehézségeiket, a délutáni egyéni munka során 
gyakorolják vagy épp kerülik a tanultak ismétlését. Sokszor szóban is megbeszéljük az órát, 
legtöbb tanár igényli, hogy legyen pár perc beszélgetés a diákokkal. Esetleg a többi tanárral 
is, csak úgy a büfében az óra után... Nem ritka, hogy a vezető vagy a tanár kérésére 
megbeszélünk egy-egy konkrét nehézséget. Hol kettesben, hol több tanár jelenlétében. Sok 
formában van jelen hétköznapjainkban az óralátogatás, a diákok, a mentorok a többi tanár, a 
tanárszakos hallgatók mind-mind nézik az órákat és diáknak, tanárnak visszajelzést adnak. 

Ismeretátadás versus ismeretszerzés 

Lehántva a tánctörténet burjánzóan gazdag világának sokszínűségét, a jövő táncára irányuló 
pedagógia szempontjából három fő típus bontakozik ki. 
Az egyik valamilyen kultúrtörténeti/néprajzi hagyomány, „részvételi alapon” kialakult 
táncnyelv továbbfejlesztésén, finomításán, rendszerezésén alapul. Ez többnyire valamilyen 
társastánc, néptánc, paraszti vagy udvari vagy ipari vagy más környezetben létrejött 
tánckultúra, rituális vagy templomi tánc, esetleg harcművészeti rendszer mozgásanyaga. 
A másik nagy csoport kifejezetten a művészi, előadott/nézett, professzionális tánckultúra 
kiszolgálása céljából létrehozott, ha tetszik szintetikus táncrendszer, nem a hagyományból, 
hanem a cél felől építkező tánckultúra, például a XX. század modern tánc törekvései. 

A harmadik csoport kereső. Nem kínál semmiféle táncnyelvet, hanem csak módszereket a 
táncnyelv  keresésére, kialakítására, a tanár csak kérdéseket tesz fel, irányokra, lehetőségekre 
hívja fel a figyelmet. Az egyetlen peremfeltétel a kapcsolat keresése. A kontakt - manapság 
inkább kontakt improvizáció, vagy kontakttánc -, melynek nevében eredetileg nem szerepelt a 
tánc szó, ilyennek indult, és én ma is híve vagyok az ilyen kutató, fejlesztő, nyelvépítő 
módszernek. 

Az első kettőben jelen van az ismeretátadás, a harmadik valóban a közös ismeretszerzésre, a 
kíváncsiságra alapoz 

A három irány komplementer jellegű. A lehető legfokozatmentesebben kell megjelenniük a 
képzésben. Ilyen értelemben kifejezetten kiáltó hiányként érzékelem, ha a három irány 
valamelyike nem szerepel kellő hangsúllyal a tánctechnikai és kreatív órák kínálatában. 
Manapság leginkább a második csoportot megtestesítő modern technikákban van hiány. 

Rendszeresen bíztatom a diákokat és a tanárokat a  három terület valamelyikének fejlesztésére 
irányuló alapkutatásokra. 
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Függőleges versus 3D 

A testhelyzetek kérdése technikai részletkérdésnek tűnhet, de paradigmatikus jelentősége van. 
Itt az egyik főcsoport a lényegében függőleges gerinccel, lényegében két lábon járt táncok 
csoportja, a másik a bármely testhelyzetet magában foglaló, teljesen három dimenziós 
gondolkodású táncnyelv.  

A képzésben mindkét véglet tűrhetően reprezentált, az igazi hiányt a kettő közti átjárást 
biztosító technikák jelentik. 

Tanári kommunikáció 

A tanárképzés kapcsán továbbfejlesztett óramegfigyelés egyik kedvenc területe a tanári 
kommunikáció típusainak és az egyes kommunikációs formák gyakoriságának megfigyelése. 
Vannak tanárok, akik szinte szótlanul vesznek részt az órán, mások szinte folyamatosan 
beszélnek, van aki váltogatja ezeket a formákat. Van aki sok érintéssel dolgozik és van aki 
semmi pénzért meg nem érintené tanítványait. Van aki megmutatja, előtáncol, és van aki nem. 
Van aki egy a táncosok közül, együtt él a táncosokkal, más szó szerint tartja a minimum 3 
lépés távolságot. Van aki korábban érkezik és utolsóként távozik és van aki pont fordítva. Van 
aki kapcsolódik a helyzethez és van aki elvárja, hogy a diákok kapcsolódjanak őhozzá. És 
még ezer egyedi formája van a tanári kommunikációnak és metakommunikációnak. Közös 
tulajdonságuk, hogy a legtöbb ilyen forma a tanár sajátja és nem az egyes diák tanítására 
kialakított, átgondolt, tudatosan kiválasztott leghatékonyabb forma. 

Fontos, hogy a tanár úgy kommunikáljon, ahogy tud, ahogy az az ő esetében hiteles. 
Ugyanakkor más tanárok és a saját metakommunikációnk megfigyelése, tudatosítása, 
elemzése, hatékonyságunk felmérése és e hatékonyság lebontása egyes tanulók eseteire, 
különbözőségükre – a pedagógiai hatékonyság fejlesztésének komoly eredményekkel 
kecsegtető területe. 

Alapkutatás 

A tudományos és technológiai alapkutatások tudvalevően idő-, tudás- és energiaigényesek, 
drágák. De mégsem annyira drágák, hogy ne épp azok a cégek lennének a leggazdagabbak, 
akik élenjárnak az ilyen kutatások finaszírozásában.  
A táncpedagógiai és táncművészeti alapkutatások finanszírozása a legprofitábilisabb dolog a 
világon! A táncművészet laboratóriumaiban megszerzett tudás és kifejlesztett módszerek 
széleskörű társadalmi felhasználása az iskolákban és a kultúra más területein 
megtöbbszörözhetné az egészséges testű és lelkű, kommunikációképes, önismerettel 
rendelkező, kreatív, ... kevésbé agresszív és sokkal boldogabb emberek számát, arányát.  

Kár hogy nem ismerek olyan országot, ahol a mi jövőnket saját jelenükre pazarló 
döntéshozók, érdemben támogatnák az ilyen munkát. Annál többet, ahol nemhogy 
támogatják, de alig tűrik, vagy éppenséggel akadályozzák. Sajnos saját magukkal, saját 
gyerekeikkel együtt minket is saját szintjükre döntenek. Kár! Nehéz kívül maradni ezen. 

Transzferábilis tudás tanulása/tanítása 

Közhely, hogy amit ma tanulunk, nagyrészt teljesen elavulttá válik, mire eljutunk addig, hogy 
felhasználjuk. Azoknak a szakmáknak a többsége nem is fog létezni, melyekre ma készülünk. 
Pár éven belül nem lesznek benzinmotoros járművek, és nem kell megtanulnunk vezetni, és 
talán írni sem, és talán nyelveket sem. Például már ma is tűrhetően diktálhatunk, fordíthatunk 
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és hallgathatunk elmondott vagy írott szöveget a ma komputernek vagy okostelefonnak 
nevezett eszközkomplexum segítségével. 
Ugyanakkor nem valószínű, hogy az emberiség haláltusája előtt megszűnnének a művészetek. 
Az már az emberiség halála lesz. És valószínű, hogy egy technicizált világban marad helye a 
legemberibb művészetnek, a táncnak. 

Tehát nem tudjuk, mire készülünk, de érdemes felkészülnünk. Olyan tudást kell szereznünk, 
mely a jövő ismeretlen körülményei között is használható lesz. 

Vissza kell nyúlni a helyzetek közös nevezőiig, az alapokig. És egyidejűleg érzékeny 
csápokkal tapogatni a konkrét jövő konkrét csíráit.  

Nem tudjuk, pontosan mi lesz felesleges és mi lesz nélkülözhetetlen, azt se tudjuk, hogy a 
tanulás, a kutatás, az információgyűjtés, a rendszerezés, a koncentráció képességei 
szükségesek lesznek-e. 
Minden biztos tudás, minden örök-, minden aranyszabály, ahelyett hogy segítené, gyorsítaná 
a megoldást, akadályozni fogja az új helyzetek újszerű megoldását, a régi kérdésekre adandó 
új válaszok felszínre bukkanását.  

De ez nem jelentheti, hogy ne tanuljunk semmit. Még ha vannak is olyan filmrendezők, akik 
inkább dolgoznak nem-színészekkel, olyan galériák, ahol inkább mutatnak be „naív” 
művészeket, olyan zeneszerzők, akik inkább dolgoznak autodidaktákkal mint „kottistákkal”.  
És – igen – vannak olyan sikeres koreográfusok, akik nem szívesen dolgoznak képzett 
táncosokkal, érdekesebbnek gondolják a civilek, harcművészek, mozgássérültek, szellemi 
fogyatékosok színpadi érzékenységét, koreográfiai helyzetekre adott hiteles reakcióit. Azért 
„ráfanyalodnak” képzett szakemberek jelenlétére is, mert nélkülük azért nem működne a 
struktúra, a spontán örömök hátterében egyes esetekben a „dramaturgiai franchise” biztonsága 
és bizottsága áll. 
Hasonló effektussal dolgozott a színházhoz képest a happening és a performansz, a 
tárgyalkotó képzőművészethez képest az „objet trouvée” esztétikája Marcel Duchamp-tól 
napjainking, a fotóművészethez képest a Horus Archívum Mosoly-Album-kukában talált 
képei, a játékfilmhez képest a dokumentumfilmre hajazó John Cassavettes a „New York 
árnyaiban”, ... és hosszan folytathatnánk. 

Épp azért hiszek a transzferábilis tudás – ha úgy tetszik a tudás transzferábilitását lehetővé 
tévő módon történő - átadásának szükségességében, mert a XX. század progresszív 
művészetének imént említett néhány példája is az akadémikusan átadott, ezért akadémikus 
jellegű tudás kifejezetten káros voltától való menekülésről szól. Ez nem szükségképpen 
jelenti, hogy minden tudás hátrányos helyzetbe hozza majd birtokosát. Koncepciónk lényege, 
hogy a múlt tudását éppenséggel a jövőre való nyitottságának megőrzésével szabad csak 
átadni. Ez nem jelenti a tradíció értékeinek relativizálását. Ezek az értékek saját 
kontextusunkban, saját rendszerükben hitelesek, teljesértékűek. Ezért kell aprólékos, 
elmélyült precizitással tanítani, ugyanakkor a külsődleges jegyektől elvonatkoztatni és 
megmutatni az autentikus kontextuson túlmutató átjárhatóságot.  

Pedagógiai szempontból ez elsősorban a tudácsomagok nagyságán múlik. Ha túl kicsik, azért 
nem használhatóak más helyezetekben mert a tudás egységek – „tudás kvantumok” nem 
hordoznak semmilyen tartalmat, információt. Ha túl nagyok, elvesztik 
alkalmazkodóképességüket, új helyzetben ezért válnak használhatatlanná. 

A nyelvtanulás hasonlat itt is segít. Ha egy társalgási szótár panelmondatait bemagoljuk attól 
még nem fogunk tudni beszélgetni azon a nyelven, de attól sem ha csak a hangok adott 
nyelvterületen szokásos kiejtését tudjuk. A beszélt vagy írott nyelv – ebből a szempontból 
majdnem mindegy – a következő egységekből, strukturális elemekből építkezik: hang 
(fonéma) , szótag (morféma), szó (lexéma) , szószerkezet (szintagma) , mondat (frázis vagy 
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szentencia), szövegegység (textéma) és teljes szöveg (textus). Az összes elem tanulásának 
megvan a helye, de beszélni vagy írni az fog tudni, aki a szó és a szószerkezet szintjén 
gondolkozik.  

A tánc tekintetében ez azt jelenti, hogy sem a tánclépések, sem a koreográfiák tanulása nem 
alapozza meg az önálló táncolást. A transzferábilis tudást a kettő között kell megtalálnia a 
mesternek és a táncosnak, táncnyelvenként, emberenként, helyzetenként újra meg újra. 
 A grammatika – az elemek variálhatóságának - kérdése a táncban egyszerűbb. Ha sikerül 
elfelejtkezni, nem követni a stílusokra jellemző merev szabályokat, az máris szabad utat 
enged a készségszinten ismert vagy legalább vállalható mozgások sorokká, koreográfiákká, 
táncművekké szervezésében.  
A XXI. század eleji kortárstánc kultúra egyszerűen nem tart ott, hogy határozott 
szabályrendszerekbe, stílusokba, irányzatokba  szerveződve várná a nézőt. Egyes alkotók, 
egyes együttesek rendelkeznek ilyen koherens dramaturgiai és kompozíciós elvekkel, de ezek 
együtesről együttesre és darabról darabra is tág keretek között  változnak. 

Tudásátadás vagy a tudás kiváltása, inspirálása 

Olyan ez, mint a D vitamin. Lehet cseppben vagy tablettában bevinni a szervezetbe, de sokkal 
jobb, ha a szervezet maga termeli a bőrben a napocska, pontosabban az ultraibolya sugarak 
hatására. A tudással is így van ez. Be lehet vinni az agyba, a testbe – bár oda nehezebben - a 
tudást, az ismereteket. De minek? Nehezen megy, nem megy mélyre és nem lesz belőle 
transzferábilis tudás. Célszerű ismeret marad, mint amit a betanított munkás tud a vegyiparról. 
Tudja hol a csap, amit akkor kell megnyitni, amikor kigyullad a piros lámpa. 

A táncos az ilyen tudással már akkor is bajban lenne - és van is -, mikor a próbateremből 
bemegy a színházba. Nem ismeri a nyelvtant csak bemagolta a szöveget. Átmagolja, ha kell. 
Lehet belőle jó segédmunkás, de művész sosem. Még jó „szakmunkás”, iparos se. 
Művész csak abból lehet, akit nem csak az érdekel, hogy mit (és mennyiért) csinál, hanem az 
is, hogy honnan jön és hova megy az egész. Az egész érdekli. És az ilyen tudás csak a 
tapasztalatból származik. 

Nehéz a pedagógusnak, mert ő tudja, amit a tanítványa még nem. Egyszerűnek látszana leülni 
vele, elmondani, elmagyarázni, és aztán gyakorolja ki. De valahogy nem így megy. 

Elmondom, hogy kell, és miért kell előbb lassan gyakorolni, hogy csak a térd kinyújtása után 
emelkedjek féltalpra, és amikor ezt már nagyjából tudja a test, akkor érdemes elugrani róla 
vagy forogni rajta egyet. Én tudom, el is mondom, az intelligens diák meg is érti. De mire a 
forgásra kerül a sor (fél perc múlva) mégse hallgat se rám, se saját magára. A végeredményre 
figyel és megfeledkezik az oda vezető útról. Minél többet gyakorol, annál jobban beidegződik 
a rossz megoldás. És ha megelégszünk az első egy-két forgással és nem csavarodik ki a táncos 
térde, nem fordul ki a bokája, akkor ezen a szinten meg is áll a tanulás e tekintetben. 
Ha nem csak (félig-meddig) átadni akarom a tapasztalatot, hanem azt akarom, hogy igényelje 
a helyes megoldást és rájöjjön az igényes, ezért messzire vezető útra, akkor olyan szituációt 
kell teremtenem, ami megköveteli a táncostól ezt az igényes attitűdöt. Ha a feladat túl könnyű 
– a félmegoldással is meg lehet oldani -, vagy túl nehéz, egykönnyen beigazolódik a „mester” 
jóslata, csak dülöngél a táncos, közeledik a sérülés, és sikerélmény se közel se távol. Rossz az 
irány. 
Csak a megfelelő kvantumokban adagolt feladatok tanítják meg a bokát, a térdet, az achillest, 
a harántívet, a lábujjakat, a test-tengelyt alkotó 6-7 kitüntetett pontot a helyes irányra, 
sorrendre, mértékre, tempóra. 
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És az így – gyakorlati tapasztalatok útján, pozitív megerősítések lépcsőfokain haladva - 
megszerzett tudás használható, fejleszthető, akár meghaladható is lesz. Tanítható és 
újratanulható. 

Egyszóval az áttételes módon tanult, a saját megélt tapasztalatokra épülő, a gyakorlás során 
megszerzett tudás lesz „kortárstáncos” tudás. 

Szerencsére a másik út keserves, ez meg élménydús, örömteli. 

Absztrakt tudás és érzéki tudás harmóniájának 
kialakítása 

A táncot megelőző tapasztalásra, vagyis az inspiráció milyenségére, minőségére irányuló 
pedagógusi figyelmem a gyerektánc tanítás során alakult ki. Az ábrázolás, az élettapasztalatok 
tánccá formálása, a belső külsővé tétele nem a táncnál kezdődik, hanem a belső képnél. Mi 
több – épp ez a lényeg: pontosabban – a belső komplex élménynél. Tehát a belső kép is kevés. 
Belső komplex élmény kell. Ennek minősége határozza meg legjobban a tánc minőségét. A 
tánctechnika, a rutin csak lehetővé teszi ennek akadálytalan érvényesülését. 

A gyerekek eszköztelensége a felnőttek táncánál is jobban megmutatta nekem, hogy ha az 
élmény erős és sokrétű, a tánc is erős és gazdag. Amikor nem az absztrakt formából indultunk 
ki, hanem „ábrázoltunk”, állatként vagy tárgyként mozogtunk, ha a tyúk peckessége, a vizes 
szivacs súlyossága, a vizes rongy tottyadása, a popcorn ridegsége volt a mozgás – nem az 
utánzás – kindulópontja, akkor lett a tánc izgalmas a táncosnak és a többieknek. Ha a kisded 
lépkedett már a lábasjószág között a tyúkszarban, mosogatott már, felmosta már maga után a 
málnaszörpöt, eltaposta már a földre hullott csikorgó pattogatott kukoricát. Aki csak 
rajzfilmen látta a tyúkot és nem menekült még a kotkodáló szörnytől, külsődlegesen ábrázolta 
a témát, aki átélt valamit, az bátran elszakadt a külsőségektől és már rég nem a tyúkról, 
hanem róla szólt a tánc. 
Absztrakt de a napi gyakorlatban is jól használható megfogalmazásban ez úgy fogalmazódott 
meg számomra, hogy arra kell bíztatni a táncost, hogy használja érzékeit, használja érzéki 
emlékezését. De ez is fejleszthető! Ha az élmény egy érzéki területre korlátozódik, az kevés. 
Ha háromra vagy többre, az jelent biztos alapot: táncba emelhető belső élményt és a 
megformáláshoz, átadáshoz és befogadáshoz szükséges erőt, energiát. 

A tekintélyelvű tudás elvágja a táncost az élménytől. Ha megmondjuk, hogyan kell csinálni 
bármit, megfosztjuk legfőbb eszközétől – táncosléte, művészléte egyediségétől.  

A táncról ugyanúgy sokrétű és élményszerű tudást kell szerezni, mint a világról. 

Reflektív tanulás/tanítás 

Az ökoszisztémák, a holisztikus gondolkodás, a reform életmód, a megújuló energiák, a 
fenntartható fejlődés, a permakultúra korszakában az iskolának, a tanárnak, sőt a diáknak is el 
kell gondolkodni, ezek az eszmék a tanulás/tanítás hétköznapjaiban vajon érvényesülnek-e, s 
hogyan. 

Ne gondoljuk, hogy ezek üres szólamok. Az iskolába jelentkező fiatalok motivációs 
leveleinek ismeretében – ha nem is idézhetem, elmondhatom -, hogy közülük sokan épp a 
fenti eszmerendszerek hatása alatt keresik életüket a tánc világában. Saját életükben, szűkebb 
és tágabb  közösségeikben remélik megtalálni azt az egységet, egyensúlyt, amit a felelős 
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döntéshozók a károsanyag kibocsátás korlátozásában, a környezetbarát energiatermelésben, az 
életminőség javításában. 
Ahogy a pillanatnyi haszon méricskélésénél szélesebb perspektívából, történelmi és 
makrogazdasági távolságból érdemes rálátni a társadalmi, gazdasági folyamatokra, és 
egységben szemlélni azokat a szélesebb értelemben vett életminőség és kultúra kérdéseivel, 
úgy a tanulás/tanítás folyamataira való rálátás ad távlatot az iskolai munkának. A reflektivitás, 
a személyiségfejlődés folyamataira való rálátás teszi fenntarthatóvá, a diák, a tanár és a 
szélesebb közösség életébe beépíthetővé az iskolai tapasztalást. A reflektív tanulás a rálátást 
lehetővé tevő perspektíva váltás megtanulása. Belső döntés kérdése, hogy az önreflexió – és a 
reflexió – lebénítja a diák haladását vagy éppenséggel értelmet ad neki. 
Magyarázkodás helyett helyzetelemzés. Önvédelem helyett kíváncsiság. Múltba tekintés 
helyett a jobb jövőbeli döntésekre való felkészülés. Önostorozás helyett optimizmus. Magány 
helyett közösség. 

Minden emberi tevékenységre igaz, de a kortárstánc közegében kockázat nélkül gyakorolható 
is mindez, a reflektív alapállás, hiszen itt ez kezdettől nem egy megterhelő feladat, hanem a 
tudatosság és spontaneitás dichotómiájából történő szabadulás felemelő útja. A 
táncimprovizáció során gyakorolhatjuk, - és épp a reflektivitás révén, a két látszólag ellentétes 
tendencia egyensúlyának megteremtése révén - a felszabadulást.  
Ha jól visszaemlékszem, épp valami ilyesmit keresve választottam annak idején táncot: a 
bénító tudatosság és a veszélyes spontaneitás helyett egy harmadik útat, a reflektív jelenlét 
útját. Ami a táncban nem csak lehetséges, hanem kötelező is, különben megint maga a tánc, 
orra bukik, lesérül a táncos. 

A személyiség és beágyazódásainak komplex fejlesztése 

A táncteremben, az iskolában megszerzett tudás, tapasztalat sem ér semmit, ha nem épül be a 
táncos tánctermen és iskolán kívüli életébe. Ha a táncteremben még ruganyos léptek már a 
folyosón lúdtalpas csoszogássá alakulnak vissza, ha a célirányosan párhuzamos járás, 
imbolygó „tengerészjárásban” folytatódik az utcán, ha a nyitott szemű tájékozódás az esti 
diszkóban már életlenre állított tekintetbe torkollik, ha a chi kong gyakorlás által már hosszú 
időn át tartható sudár tartás a sorban állás közben derékba törik, és legfőképpen ha a nyílt 
határozott tekintet a megalázó helyzetekben sunyi félrenézésbe torzul. 
Arról nem is beszélve, ha az iskolából kikerülve az első munkánál közlik a táncossal, hogy az 
elején szenvedjen majd a végén szélesebb mosolyt várnak tőle tánc közben. Az első ilyen 
előadás után kezdheti újra az évek alatt lassan kialakított hiteles jelenlét felépítését.  

Egyszóval az iskolai tapasztalat csak akkor válik fejleszthetővé, ha megerősítést nyer a táncos 
munkájában, személyes közegében, családjában, baráti körében. A táncos fejlődését sok 
esetben környezetének fejlődése kíséri. Az teszi lehetővé, vagy éppenséggel annak hiánya 
teszi lehetetlenné. 

Egy illúziókra és hazugságokra épített élet nem teszi lehetővé, egyszerűen felőrli a művész 
színpadi önazonosságát, hitelességét, őszinteségét. 

A család, a barátok, a partner, a vőlegény nem jelentkezett az iskolába. Ha nem követik a 
táncost  személyiségfejlődésének útján, visszahúzzák oda, ahonnan jött. Vagy különválnak 
útjaik. De ehhez az iskolának semmi köze. Szigorúan magánügy. Annyi tartozik ránk belőle, 
ami látszik a táncos táncán, legföljebb tudnunk kell, hogy a megoldás, a továbblépés feltétele 
a táncos magánéletének vagy akár szakmai kapcsolatainak, kulturális hátországának 
rendezése. De ezt a tanítványnak, magának kell – nem csak elvégeznie,  de – felismernie is. 
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4. Évek az iskolával 

Mindaz, amit a pedagógiai specifikumok fejezetben foglaltam össze, tükröződik, megjelenik a 
táncos és az iskola kapcsolatának minden mozzanatában. Majdnem azt találtam írni, hogy 
különösen áll ez az egész folyamat legelső lépéseire. Igaz is ez, ugyanakkor az is igaz, hogy a 
többi – kezdő, folytató és záró - mozzanat ugyanúgy nélkülözhetetlen és egyenrangú 
láncszeme, alkotója az egész pedagógiai folyamatnak.  

Szóval, mint mindennek, az iskolának is van eleje, közepe, ... és igen, van, aki számára van 
vége, befejezte, befejezi az iskolát, teljesen elszakad tőle. Azért írom ezt ilyen óvatosan, mert 
sokan soha nem zárják le egészen kapcsolatukat az iskolával, visszajárnak tréningezni, 
próbálni, mentori munkájukkal segítik utódaikat, néhányan koreografálnak, tanítanak is. 
Szerintem ez normális, ráadásul kívánatos is. Ez, illetve ők biztosítják a munka 
folyamatosságát, hogy ne kelljen minden generációnak a nulláról kezdeni.  

A folyamat elejére az izgalmak, a kérdések jellemzőek, a közepére a munka, a lassú épülés és 
váratlan változások. A vége nem szükségszerű. Ahogy fontos kapcsolataink soha nem 
zárulnak le egészen, ha máshol nem, bennünk továbbélnek, úgy az iskola is ott marad éltető 
talajnak, gyökérnek, ahová vissza is lehet menni, de ha nem, vissza lehet nyúlni, s ha azt se, 
akkor is – még azoknak is akik elfelejtették vagy meg akarták, vagy sikeresen meg is tagadták 
iskolájukat – ott marad kitörölhetetlenül mint referencia pont, amihez tarthatjuk magunkat, 
vagy ha nem, legalább van honnan távolodnunk. 

Évek az iskola előtt - a felvételi folyamat 

Volt aki a felvételi előtti napokban hallott először az iskoláról és volt aki már évek óta ide 
készült. Ez a tapasztalat szerint nem befolyásolja az iskolai munka tartósságát, sikerességét. 
Aki végül belép az iskola kapuján ide készül kezdettől. A különbség csak az, tudatosan 
készült, vagy öntudatlanul vezetett ide az útja. 

Elmondhatjuk, ha már az ismerkedés, a felvételi, az első benyomások fázisában jól alapozzuk 
meg közös éveinket, könnyebb dolgunk lesz. S ha, mint nálunk – a motivációt neveztük ki az 
iskolai munka alapjának – a felvételi időszak fő feladata a motiváció meglétének tisztázása, 
tartalmának, minőségének megismerése. 

Pontosan emlékszem az első felvételi reggelére, amikor budakeszi romos házunk udvarán 
gondosan válogattam a kórókat, hogy azok és más tárgyak által hangsúlyozzam, a tánctól 
függetlenül is érdekel a jelentkezők kreativitása, személyisége. Nem táncosokat veszünk fel, 
hanem embereket, akik táncosok akarnak lenni. Olyan feladatokra készültem, amelyben az 
előképzettségtől független adottságok, képességek is felszínre jöhetnek. Arról is kiderül, 
lehet-e táncos, aki még nem az!  

„A felvételi célja, hogy az iskola és a jelentkező megalapozott, közös döntést hozzon a hosszú 
távú együttműködésről. Általában háromféle döntés születik – szinte mindig – közös 
megegyezéssel: 
Igen! Mindkét fél egyértelműen megbizonyosodott, hogy minden remény megvan az öt éves 
gyümölcsöző együttműködésre. A döntésnek nincs komoly alternatívája. 
Nem! Egyik vagy mindkét fél egyértelműen elveti az együttműködést. Fenntartva, hogy a 
másik fél lehet sikeres a maga nemében, életüket nem kívánják átmenetileg sem összekötni. 
?! Egyik vagy másik fél még nem biztos a döntésben. Több alternatívából érdemes választani. 
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Egyedi konstrukciók születnek, új döntési helyzetet próbálunk kialakítani. (Előkészítő, 
következő felvételi, stb.)”26 
Valóban. A felvételi folyamat célja, hogy olyan szituációkat teremtsünk, melyek során - és 
részben által - a jelentkező felismeri, hogy képes táncossá válni. Ha ő felismeri, mindenki fel 
fogja ismerni. 

2015-ben elkezdtük járni a világot. Én többnyire Bakó Tamás társaságában utaztam. 
Szenegálba és Nigériába Sessi Kriszta is velünk tartott, Ljubljanában - az épp ott koreográfusi 
munkát végző - Hód Adrienn volt a társam, - aki Bakó Tamáshoz hasonlóan - hosszú éveken 
át rendszeresen is részt vett a felvételiken. Voltak olyan pre-auditionok, ahová én nem is 
jutottam el. Tainanban Constantin Gheorgescu, Norvégiában Mészáros Máté, Texasban 
Mumbai-ban és Barcelonában Joe Alegado vállalták, hogy pre-audition workshopot tartanak a 
BCDA nevében, egyszer tanítványaink egy brémai fesztiválon résztvevő csoportja képviselte 
az iskolát.  

Készítettem egy táblázatot is azzal a céllal, hogy egységesítsem szempontjainkat, 
összehasonlíthatóbbá tegyem a különböző tanárok által különböző helyszíneken szerzett 
különböző tapasztalatokat. Soha nem használtuk ezt a táblázatot, és azt hiszem, nem is fogjuk, 
el se küldtem mindüknek. Nem vitt rá a lélek, hogy űrlapba, rubrikákba, pontszámokba 
sűrítsünk sorsokat. Még úgy se, hogy a pontozáskor jelentős arányban adtunk lehetőséget a 
szubjektív impressziók, az intuíció érvényesülésére. De egyszer végigböngésztük egy hosszú 
repülőúton Bakó Tamással, és úgy láttuk, tükrözi módszerünket, tartalmazza szempontjainkat. 
A kritérium rendszer alapja, hogy míg a jelen állapot ismert, de „mindegy”, a döntés alapját 
képező jövő ismeretlen. Ennek áthidalását szolgálja a ’hoped’, - a vágyott/remélt - állapot 
szubjektív megítélésének belevetítése a döntésbe illetve annak relativizálása azáltal, hogy a 
„pontszám” a megismerhető jelen és a csak jósolható jövő megítélésének átlagából adódik. 
Az itt idézett űrlapot a „political correctness” jegyében próbaképp magamról állítottam ki. A 
kép ellentmondásosnak bizonyult, túlkorosként a sok pozitívum ellenére sem vettem volna fel 
magamat. 

                                                
26 Részlet egy szakközépiskolás felvételi tájékoztatóból http://tanc.org.hu/wp/budapest-
tancmuveszeti-szakkozepiskola/ 
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A táblázat – most is úgy látom - helyesen nem tartalmaz szempontunkból mellékes 
körülményeket, mint például a testmagasság, a testsúly, a rüszt magassága, az ugráskor 
centiméterben mért emelkedés, a táncos neme, a makacsság és alázat aránya, ... és 
sorolhatnám. Nem mintha mindennek nem lenne jelentősége a táncos később pályája 
szempontjából. Inkább azért nem, mert minket inkább a tulajdonságok és célok összhangja 
érdekel, a centiben, kilogrammban, személyiség-teszt posztszámban, nyelvvizsga szintben 
mérhető értékek harmóniája vagy épp diszharmóniája.  

Más oldalról tartalmazza a táblázat, ami számunkra fontos, és jó, ha nem feledkezünk el erről 
vagy arról egy másik negatív vagy épp kimagaslóan poztitív szempont (túl)értékelése 
következtében. 
Pedig tény, hogy minden táncos más-más erényekből építkezik. Más testrészeit hangsúlyozza, 
illetve titkolja, más mozgásformákat preferál vagy kerül, más tempók, dinamikák otthonosak 
számára vagy idegenek tőle. Személyiségének egyes területeire épít, másokat kerül. Ha nem 
lenne annyira ingoványos a kifejezés, azt is mondhatnánk, más energiákat használ. De 
ingoványos, még akkor is, ha igaz, hogy erőket mozgósítunk táncunkhoz és erőt adunk 
társainknak, nézőinknek és ezek az erők, akárcsak a fizikában, a személyiségben és a 
személyiségközi és a közösségi és a társadalmi folyamatokban is kétségkívül jelen vannak, 
felismerhetőek és megfogalmazhatóak. 
A táncpedagógia területén maradva, saját tapasztalataimra támaszkodva, annyit hozzátehetek, 
de legalábbis megerősíthetem az erre irányuló tudást, hogy a mi táncosaink is más-más 
„energiák”-ból „személyiség-összetevő-erő-együttesekből” építkeznek. Előrebocsátom, az járt 
legjobban, akinél egyik erő sem került túlsúlyba, és rögtön hozzáteszem azt is, ilyet talán 
egyáltalán nem ismerek. Volt, akinél egyértelműen, de legalábbis leginkább az agy, a 
gondolkodás, a rendszer határozta meg a döntéseket, és volt olyan, aki inkább az érzelmeire 
hallgatott és még jó, ha a szeretet jellemezte és nem az agresszió uralta azokat. De akadt, aki 
az érzékiségből vagy a szépségből merített és adott erőt, más a hiúságból, megint más az 
alázatos szolgálatból, s volt, aki a szexuális tűzre, megint más a titokzatos 
megfoghatatlanságra épített. Mindegy, hogy tudatosan vagy öntudatlanul tették eleinte, 
később felismerhették mikor és miben hatékonyak, mikor, s miben nem.  

Ennek tudatában sem gondoljuk, hogy lehet a táncos – a táncművész – egyoldalú. A fogalom 
sine qua nonja a sokoldalúság, az ellentétes tulajdonságok megléte. Aki nem sokdimenziós, 
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gazdag személyiségmintázatú ember, azt szerintem nemigen lehet művésznek, táncművésznek 
nevezni. Lehet kiváló akrobata vagy médium: szellemtelen test vagy testetlen szellem – de 
nem belülről vezérelt kapcsolatképes művész. 

Viszonylag könnyebb volt felelős döntéseket hozni balett pedagógusainknak, amikor azt 
kellett megítélni, hogy az Andrássy út egyik oldalán képesek lesznek-e az adott táncost 
felkészíteni arra, hogy aztán az Andrássy út másik oldalán eltáncoljon egy ismert repertoárt, a 
„kálló” pedig ellássa a táncművészet Operaházon kívüli maradékának utánpótlás igényét. 

Az ismeretlenre készülünk, de nem vakon. 
Az iskolába lépést megelőző felvételi folyamat célja a jelentkező motivációjának tisztázása és 
az összehangolódás. Ez jellemzően néhány hónapos folyamat. Néha több éves, néha csak pár 
napos. Nem az idő a fontos, hanem hogy megtörténjen, aminek az iskola előtt meg kell 
történnie. 
Ebben az időszakban kell megteremteni az egzisztenciális hátteret, feltételeket, illetve 
elhárítani az akadályokat. A komplex folyamat komplex előkészületeket igényel. 
Az utóbbi évek tapasztalata, hogy a felvételi folyamat napjai, hónapjai, néha évei, néha órái 
alatt hatalmas változások zajlanak le a felvételizőkben. Néha ezek a változások vetekszenek 
az iskola évei alatt történő fejlődéssel. A felnőtté válás nem lineáris folyamat, egyszercsak 
más pályára állunk, mint ahogy az elektronok is állítólag egyszercsak új héjon folytatják 
útjukat. Igaz azt még nem láttam, de láttam órák alattt kipattani a rügyekből a leveleket, és 
láttam, amint emberekben megérett valami és egyszercsak – nagyon kevés kivétellel - felnőtté 
váltak. 

Évek az iskolában 

A hivatásos képzés megkezdésekor négy évre taksáltuk azt az időt, ami egy ifjúnak elég 
ahhoz, hogy az önálló pályaválasztási döntéstől a felnőtt művészlét küszöbéig kísérje az 
iskola. A szakmai szempontokat mellőző jogszabályok az évek során hol ötre növelték, hol 
háromra csökkentették ezt az időt. Szerencsére mindig volt jogi kiskapu, hogy mindenki annyi 
időt töltsön itt, amennyire valójában szüksége volt. Ha kellett, öt helyett kettőt, legfeljebb 
nem járt a diploma, néha három helyett ötöt is, kipótolva az állami normatívát. 
A balettképzés felépítését annak idején Agrippina Vaganova a kilenc évfolyamos orosz 
általános iskolai rendszerhez idomította. Egy 8-10 éves gyermek balett-akrobatává 
idomításához kell is ennyi idő. Az iskolai balettrúdtól a színházi balettrúdhoz átálló válogatott 
legjava a szakma teljes arzenáljának birtokában általában a színházban kezdte meg a felnőtté, 
művésszé válást. 

A kortárstánc iskola sem képes kész, érett művészeket a pályára bocsátani, mert maga az 
iskolai szituáció akadályozza a soron következő lépés, inkább ugrás megtételét. A felelős 
jelenlét rutinját nem lehet részlegesen felelős szituációban megtanulni. Ezen nem segítenek a 
különböző együttes szituációt utánzó tanuló együtttesek sem. Amíg a táncos fizet, és nem 
neki fizetnek, addig nem beszélhetünk felnőtté, autonóm művésszé válásról. 
Más oldalról az is igaz, hogy a kortárstánc iskolát három év alatt elvégzők legalább 15 kisebb-
nagyobb produkció, köztük számos saját és legalább hat színházban is bemutatott előadás 
tapasztalatával indulnak pályájukra. 

A felvételizők az utóbbi években egyre idősebbek. Kezdetben a 14-20 éves korosztály volt a 
jellemző, ma a 20-25 évesek. Van, aki egy másik diplomával érkezik, végzett pszichológus, 
grafikus, tanító, közgazdász. Érettebbek, tudatosabbak, sokszor szorgalmasabbak és 
önállóbbak is. 
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Az iskolában eltöltött évek akkor hatékonyak, ha nem a diák tesz eleget az iskola 
elvárásainak, hanem az iskola teljesít minden tőle elvárhatót. Mert nem az a jó iskola, amelyik 
magas követelményeket támaszt, hanem, ahol a diákok követelik meg az iskolától a 
színvonalas működést, és ennek az iskola az elvárásokat túlteljesítve képes eleget tenni. Ez 
nem változtat a mester-tanuló viszony aszimmetriáján, de megköveteli a mestertől, hogy 
legyen mester, lehessen rá számítani, koncentráljon a diákra, nyújtsa ő is tudása legjavát. 
Ahol nem a link, hanem a következetesen szigorú tanárt kedvelik a diákok, ott lehet jutni 
valamire. 
Az iskolában eltöltött éveket nem lehet egy bármilyen kiváló program megvalósításának 
tekinteni. Egy tanév 36 hét, 180 nap, a 3 év alatt 540 napot töltünk itt, de ez egy több mint 
1000 napos időszak része. Rengeteg minden történik az iskolában, de közben folytatódik az 
életünk. Fontos, hogy a két folyamat organikus egységben működjön, és ne örök 
konfliktusokkal akadályozza egymást.  

A Budapest Tánciskola néha 60 néha 20 fős tanulói létszáma elég nagy ahhoz, hogy ideig-
óráig háttérbe lehessen húzódni, de elég kicsi ahhoz, hogy ez egy idő után feltűnjön, s ha tehet 
valamit a közösség, megtegye azt.  
Fához is lehet hasonlítani az iskolai éveket. Tömör, egyenes, magas törzs látszik csak, de 
mindenki tudja, hogy ez fa is a múltban gyökerezik, ezer szállal kötődik hozzá, abból 
táplálkozik, koncentrálja, felszínre hozza, elegyíti, amit ki-ki hozott, hogy aztán a zöld 
lombkoronában lélegezve, kiteljesedve virágozzon, termést, gyümölcsöt hozzon. A fa élete 
sem egyirányú, körforgás, saját növekedéséhez nélkülözhetetlen, amit fentről visszakap. S 
még azzal is folytatható a hasonlat, hogy néhány gyümölcs önálló gyökeret hajt és önálló 
életre kel. Sokszor nem is esik olyan messze a fájától.  

Vannak az iskolai életnek szakaszai, de ezek nem tagolódnak élesen. Nemigen tartjuk 
számon, ki hány éve van itt, legfeljebb ha nagyon makacsul várat magára valamilyen 
folyamat beindulása. Van, aki hamar beilleszkedik, rögtön megkezdi a munkát, és egyből 
hatékonyan tölti idejét. És van, aki csak lassan, néha nagyon lassan alkalmazkodik a 
körülményekhez, nem veszi fel a tempót, akadályozza magát és másokat. Azért annyit el lehet 
mondani, hogy ha valaki a második évben is csak a fogadkozásig jut, akkor ott lehet, hogy 
nem jutunk a folyamat végére. Általában egy tanév mindenki számára elég, hogy megértse, 
elfogadja az itteni kereteket, ne korlátnak, hanem útnak élje meg és profitáljon belőle. 

Az iskolai munkának van egy mennyiségi oldala, az izmok, a tánctechnikai tudás a kreatív erő 
kialakulásának nem fokmérője a sebesség, mindegyikhez sok gyakorlás, rengeteg idő, hosszú 
percek, órák, napok, évek munkája szükséges. Hogy a befektetett munka kinél mennyi idő 
után hozza meg a már látható eredményeket, az nagyon változó.  

Először a munkastílus, a szorgalom változik. Mint amikor az autópályán elhúz mellettünk egy 
sportkocsi, észrevesszük, itt elindult valami. 

A második többnyire a test. Egy szép napon mindenki észreveszi, hogy ez már nem az a test, 
ez az ember másképp áll, jár, néz, másképp tartja a vállát, megnyílik a hát, a mellkas, 
egyszercsak mindenkinek az lesz az érzése, hogy úgy néz ki, mint aki nem rabja, de lakója 
saját testének, olyan, mint egy táncos. Aztán születik egy-két emlékezetes pillanat, a 
házibemutató után mindenki arról beszél, hogy ilyennek még nem láttuk, ezt nem is sejtettük. 
Aztán mindez kezd összeállni és nem egyszer egy pillanatig csodálkozunk rá, hanem 
megszokjuk, hogy ő már-már egy táncos. S amikor valaki itt tart, már indul is a 
visszaszámlálás. Nem azért, mert a maradék idő – talán az utolsó év - már csak időhúzás, 
hanem épp mert fogy az idő, az eredmények stabilizálására, a fizikai kondíció fenntartható 
pályára állítására, a kreativitás megcsillanásainak folyamatos fénnyé alakítására, a pálya 
következő szakaszának kiválasztására és megalapozására. 
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Sajnos néhány esetben az első bíztató komoly eredmények egyben az utolsók is. Elmarad a 
folytatás. A csúcsponton kell abbahagyni. Ha valakinek így ér véget az iskola, azt is el kell 
tudni fogadni. A táncos kudarca nem szükségképpen az ember kudarca. Óz, a csodák csodája 
is így válaszolt Dorothy vádaskodására. 
-  Szerintem te nagyon rossz ember vagy - jelentette ki Dorka. 
- Szó sincs róla, aranyom, én igazán nagyon jó ember vagyok, csak rossz varázsló, ezt el kell 
ismernem. 27  
Nem mindenki lehet jó táncos, de mindenki lehet jó ember. Erre mindannyiunknak van 
lehetősége. 

Évek az iskola után  

Az iskola előtti időszakban egyre intenzívebbé válik a kapcsolat, az iskola idején – jó esetben 
– végig fennáll ez az állapot, de az iskola után lazul a kapcsolat. Az iskola nem család, nem 
tart örökké, nem fogadtunk örök hűséget. A mester nem apa, bár ide is vissza lehet jönni. Azt 
szoktuk mondani, jár a „life-time gurantee”.  

Az iskola még nem is együttes, ahol a távozás nem történhet egyik napról a másikra, a kifutó 
darabokban még fel kell lépni, vagy a szerepeket be kell tanítani az utódoknak. A búcsú 
kézfogás, ölelés után csak mindkét fél szabad akaratából folytatódik a kapcsolat. Nincs jó 
megoldás, csak egyedi. Minden lehet rossz és minden lehet jó. Néha az a rossz, ha valaki nem 
tud elszakadni, máskor, ha valaki erőszakkal elvágja idetartozását.  
Az iskola mindenesetre mindenkire nyitott marad. Senkire nem nehezedik, terpeszkedik rá 
személyesen, senkitől nem várunk el semmit, senki nem tartozik semmivel. Ugyanakkor 
számos olyan felületet kínálunk, amelyeken az iskola elvégzése után is lehet kapcsolódni az 
„alma materhez”. Az iskola elvégzése után ez általában könnyebben, az iskola félbehagyása 
után ez többnyire nehezebben megy. 

Nekünk, tanároknak kell tudni és kíváncsiak is vagyunk rá, kinek, hogyan alakul a pályája. A 
pályakövetés intézményes lehetőségeinek és kötelezettségeinek keretei között elvárjuk ex-
diákjainktól a tájékoztatást. Törekszünk honlapunkon egy naprakész „alumni” ex-diák fórum, 
információs bázis építésére. 

Fontos, hogy a jelenlegi diákok is ismerjék végzett társaik pályáját, a lehető legtöbb csatornán 
tanuljanak sikereikből és kudarcaikból egyaránt. 

Ha nem is folyamatosan, de legalább időről-időre fontos ez a kapcsolat a végzett diákoknak 
is. A kortárs alkotóműhely révén igénybe vehető ingyenes hivatásos tréning, próbaterem 
szolgáltatás mellett csak a pénz és az emberi kapacitás hiányzik – még így is néha megvalósul 
- az egyének és csoportok menedzsment szolgáltatásának technikai segítéséhez. 
Igyekszünk fórumokat teremteni és ezzel is ösztönözni ex-diákjaink alkotómunkáját, tudva, 
hogy nehéz fellépéseket szervezni, pénzhez, lehetőségekhez, kapcsolatokhoz jutni. De mint 
azt néhány sikertörténet mutatja, nem lehetetlen. 

Fontos tanulság mindannyiunk számára, amikor egyik vagy másik diákunk évekkel, 
évtizedekkel később levelet ír. Nem egy alkalommal tehettünk ki ilyet büszkén a faliújságra. 

                                                
27 LYMAN FRANK BAUM: Óz, a nagy varázsló. A mű eredeti címe: The Wizard of Oz. 
Fordította Szőllősy Klára  - http://mek.oszk.hu/00300/00327/00327.htm#bm16 
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Akár a családi, az iskolai kapcsolatok is ott maradnak az ember életében. Ha a kapcsolatok 
nem frissülnek a háttérben. De ha folytatódik az együttműködés, a volt diáktársakat össze-
össze sodorja a „freelance” élet, visszatalálnak egymáshoz, sőt keresik egymást, akkor 
folytatódik az „iskola”, ami már az ő iskolájuk, az ő életük iskolája. 
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5. A művész személyiség fejlesztése 

Különbözik-e a művész személyisége bárki más személyiségétől? Lényegében persze nem: 
ember ez is, ember az is. Persze hogy nem más, nem különleges, pláne nem felsőbbrendű 
lény. És persze vannak különbségek: mint a háziasszony és a szakács közt, mint aki 10 
másodpercen belül futja a 100-at, meg aki fut a busz után és eléri. Az egyik profi, a másik 
amatőr. De miben profi a táncos. Nem elsősorban, de legalábbis nem pusztán a tánctechnikai 
többlettudásában, hanem elsősorban az előadóművészi többlettudásában. Mert – igen – 
mindenki előadóművész, mindenki kommunikál, mindenki igyekszik célba juttatni üzenetét, 
elérni céljait és ennek érdekében mindent bevet, elvarázsol, elfordul, toporzékol, el- és 
odarohan, riszál, szembenéz: „metakommunikál”. „Csak” ezt teszi a táncos is. De ez a 
metakommunikáció egy más, egy absztrakt metakommunikációs nyelv. A globalizáció 
rohamos előrehaladtával egyidejűleg egységesülő és diverzifikálódó nyelv, ráadásul nem is 
egy, hanem több, egyre több. 
De ez a mennyiségi kérdés nem változtat a minőségi vonatkozáson: A táncos saját 
személyiségének nemcsak fejlesztője és használója, hanem egyenesen mérnöke, 
kutatómérnöke, fejlesztő mérnöke, tervező mérnöke, építésvezető mérnöke, restaurátora, 
agnoszkálója és végső útjára bocsátója: szakmáját tekintve a test, a tér, az idő, az erő 
mérnöke, hivatását tekintve a lélek mérnöke: profi. 

Hogy vállalhatja ezt a hatalmas feladatot egy földi halandó? Segédlettel. A tudás, a társak és 
az intuíció - a belső kompassz (tájoló) segítségével. Az állandó fejlődés, mozgásban maradás, 
és a társak segédletével.  

Az én rálát a testre 

A táncos fő eszköze saját teste. Az erdész másképp jár az erdőben, mint a kiránduló. A táncos 
másképp ismeri testét, mint más. Nem félti, mert tudja mire képes és nem él vissza 
lehetőségeivel. 
Ennek a viszonynak a kialakítását szolgálja a táncosok rendszeres instrumentális zenei 
képzése, mely arra ad gyakorlati tapasztalatot, hogyan lehet, hogyan kell kifinomultan 
használni egy tárgyat, egy eszközt. Például saját testemet.  

Hosszú az út, mire a táncos megérti, hogyan viszonyuljon fizikumához. Az öntudatlan 
megélés, a komplex táncélmény, a testrészek állapotának anatómiai tudásra, a tréning és 
korrekció élményekre és a leginkább a kisebb-nagyobb fájdalmak, sérülések 
megtapasztalására épülő analitikus ismeret, és a holisztikus rálátás külön-külön mind nem 
elég. Csakis a három típusú tudás - az önfeledt, az analitikus és a holisztikus – 
együttműködése biztosítja a táncművész attitűd zavartalan érvényesülését az alkotásban, és a 
előadói gyakorlatban. 

Az én rálát a személyiségre 

A táncos a testével dolgozik, a művész a személyiségével. Ha alkotni akar, befelé figyel, 
magán szűri át a világot. Ha csak belülről, ha csak túl közelről, vagy ha csak túl messziről 
képes rálátni magára, ha akár pozitív, akár negatív értelemben elfogultan látja, éli meg 
enmagát – művészete csorbul.  
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Ez nem megy, csakis „full time”, 7 / 7 / 24. A hét hét napján, napi 24 órában. Mint azokban az 
üzletekben, vagy a reptereken, ahol nincs zárható ajtó, mert nincs rá szükség. 
Ez expedíció, de legalábbis kirándulás. Megfelelő felkészülés után juthatunk - óvatosabbak a 
kilátóig, merészebbek - az ember nem járta magaslatokra. A hegymászó is a városban, a 
civilizációban kezdi a felkészülést, aztán a népes expedíció, egyre kevesebb tagja követi az 
alaptáborokba, hogy aztán egyedül vagy ketten jussanak a csúcsra. Azt mondják mind, nem 
veszélytelen, de megéri. Bonyolítja a helyzetet, hogy a művész mintegy helyettünk, azért 
áldozza egész életét arra, hogy saját magán át rálásson a világra, hogy aztán beszámoljon 
nekünk erről. Az előadóművész helyzete még speciálisabb, az expedíció mutatványát élőben 
szemléli a közönség. A felkészüléskor még nincs mindig mentőháló, az előadáson már 
kötelező. 

A test és a személyiség fejlesztése fejleszti az én-t 

Ez a két irdatlan feladat megvalósíthatatlan lenne, összeroppanna terhe alatt a naív vállalkozó, 
ha a test és a személyiség tudatos birtoklása egyirányú folyamat lenne. Szerencsére nem az. 
A nagy előadóművészek - színészek, táncosok, zenészek- ismerik azt a rögös utat, amelyről itt 
szó van. Legtöbbször arról számolnak be, hogy mindez áldozat, de megéri, mert a közönség 
tapsa, hálája kárpótol minden szenvedésért. 

Mi erről másképp gondolkodunk. Win/win játszmákra törekszünk. A folyamatosan 
egyensúlyközeli állapotokat keressük. Azon vagyunk, hogy minden energiabefektetés azonnal 
vagy hamar megtérüljön. Autogén, önfenntartó folyamatokban gondolkodunk, és ha a táncos-
testtel és a művész-személyiséggel kialakított viszony egészséges, organikus, a befektetett 
munka és az elvárt eredmény nem túl sok és nem túl kevés – erre van lehetőség.  
Ahogy az életben, a mi iskolánkban sincs jutalom. Igaz büntetés sincs. Kölcsönhatások 
vannak, elfogulatlanságra törekvő, értékelvű, minőségi párbeszéd, néha konfliktus, akár harc, 
de mindig nyílt, partneri, mégha a mester köteles is felvértezettebbnek maradni.  

Ez nem puszta filozófia, okoskodás, hanem konkrét érzéki tapasztalat. Amikor diákból kezd 
táncművész lenni, táncművész lénye eljut idáig, akkor tartása letisztul, a teherbírás 
megnövekszik, a sérülésveszély lecsökken, a kreatív energiák áradók, az egész állapot 
felfoghatatlanná, megmagyarázhatatlanná válik, mert az eredmény nagyobb, több mint az 
elvárás volt, a táncművész is élvezettel utazik saját életének habjain. Nincs és nem is kell más 
jutalom.  

A test átveszi a vezetést. A személyiség nem az átszellemülten áttetsző agyban, nem a meleg 
színekben tündöklő érzelmes szívben és nem a sötét tűzben fogant vágyakban összpontosul, 
hanem valahol a magától értetődő centrumban, ami emberből van, emberanyagból. Diktálja 
tetteink, gondolkodik helyettünk. Elég odafigyelni rá. 

A személyiség a kitüntetett pillanatokban átveszi a vezetést. Ezt hívjuk ihletett pillanatnak. 
Mindenkinek van ilyen, de van, akinek nincs ideje, füle, bátorsága meghallani a személyiség 
szavát. 
Az iskola nincs közvetlen hatással az énre. Nem is képes, nem is lehet, nem is vállalkozik 
erre. A folyamat egyik irányát képes tréningezni: a test birtoklására és az önismeret igényére 
nevel. A test szavát, a személyiség üzenetét ki-ki maga tapaszalhatja csak. Mi, nézők csak 
gyümölcseit élvezzük. 
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6. Tánctechnika 

A kortárstánc tréning céljának helyes megfogalmazása magában rejti az óra, a kurzus, az 
iskola, a táncos sikerét. Ha a mai világhoz alkalmazva sikerül ezt a célt megfogalmaznunk, 
már csak fel kell töltenünk - mint egy űrlapot - tartalommal. 

A célkitűzés ilyetén megfogalmazása már önmagában is döntés. Azt rejti magában, hogy nem 
a múltból és nem a jelenből, hanem a jövőből kell kiindulnunk. Az ismeretlen jövőből! De 
valóban semmit nem tudunk a jövőről? Dehogynem! Tudjuk a legfontosabbat! Azt, hogy 
ismeretlen. Már csak arra kell vigyáznunk, semmit ne tegyünk a tréningbe, ami az ismeretlen 
születésébe belezavar. 
Általános pedagógiai példázattal élve, ha előre elhatározom, hogy mi lesz a gyerekem, ha 
nagy lesz, ezzel akadályozom személyisége szabad kibontakozását. 
Ha az a célunk, hogy fenntartsuk a jelen helyzetet, akkor nem gyereket, embert, hanem 
örököst nevelünk. Mi a tánctechnikát szabad művészek felnevelésének szolgálatába állítottuk, 
hogy ezt az attitűdöt erősítsék a rengeteg ellentétes tendencia ellensúlyozása végett.  

Nem harc ez: egyensúlyozás. Az egyensúly kialakítása lesz a továbbiakban is vezérlő 
lámpásunk, ez igazít majd el minket a praktikus részletkérdések eldöntésekor. 

Ismeretlen és ismert tényezők erőterében mozog minden rendszer, a matematika erre 
alakította ki az egyenletek, egyenletrendszerek modelláló erejét, megoldó képleteit. Vegyük 
mi is sorra az ismert és ismeretlen tényezőket. 
Tekintsük ismertnek, hogy a tánc célja a kapcsolatteremtés.  

Dönthetnénk úgy is, hogy a tánc célja a gyönyörködtetés, a siker, a kiemelkedés, a társadalmi 
ranglétrán való előrejutás, a hírnév szerzés, a presztízs növelése, az üzleti siker, a társadalmi 
státusz kivívása. De mi ne döntsünk így, mert a fenti célok inkább megkülönböztetik, 
elválasztják, szembeállítják az embereket, még akkor is ha a döntés nem tudatos, csak 
jellemhiba. 
Alig döntés kérdése, hogy adottnak tekintsük a gravitációt. Az én tanítványaim a következő - 
maximum 20-50 évben lesznek táncosok. Ha már ebben az időben ki (kell) lépnünk a földről 
és megvalósulnak a hosszú, évekig, emberöltőkig tartó űrutazások, ott a nagy unalomban 
biztos szükség lesz táncra, de bármennyire is leghőbb vágyam egy gravitáció-mentes tánccal 
foglalkozni, be kellett látnom, hogy ez nagyon korai lenne. Barátommal alakítottunk egy 
gravitációellenes munkacsoportot de kísérleteink nem jutottak túl a gumiasztal, a víz alatti 
mozgás, és cirkuszi mozgások körén. Tehát bátran tekintsük a mai kortárstáncos felkészítése 
szempontjából adottnak a gravitációt. 
Nem kis elfogadás ez, ha arra gondolunk, hogy a modern balett esztétikájának de még a 
klasszikus pantomímnek is nyílt célja, hogy – ha letagadni nem is tudja, legalább – feledtesse 
a földi nehézkedés tényét. A bölcs balett mester is tudja persze, hogy ez csak illúzió, színpadi 
álom, tündérmese, a balansz, a virtuóz mozgások mind a földről, a mély pliéből indulnak, a 
gravitáció elfogadása vezet a légies(nek látszó) mozgáshoz. 

Ezért lehet az autentikus magyar néptánc (tréning) inspiráló, közeli jóbarátja a kortárstáncnak, 
a kortárstánc tréningnek, hiszen a föld, a lent-hangsúly a táncolás, a technika alapja, 
kiindulópontja. Nem véletlenül mondják rég a jószemű külföldi kollégák, hogy sokszor meg 
lehet ismerni a magyar táncosokat “leföldeltségükről” – ‘grounded’ mozgásukról. 

A moderntánc és a moderntánc tréning közvetlen elődünk a gravitáció jelentőségének előtérbe 
állításával. Gondoljunk csak a saját technikával bíró modern tánc forradalmára, a Limón 
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technikára, melynek központi fogalma épp a zuhanás, s az ennek ellenében történő 
felegyenesedés, a ‘fall and recover up’. 
A harmadik és egyben utolsó konstans az emberi anatómia.  

Régi vita, tánc-e az állatok, a bolygók, a virtuális világok “tánca”. Akármi is a válasz, az 
biztos, hogy mi nem erre szakosodtunk. Másrészt az is biztos, hogy számunkra a tánc az 
emberi kapcsolatteremtés eszköze az organikus, komplex ember emberi eszköztárának 
egészével, személyiségének egészével. Ha lenne definíciónk a táncról és a kortárstáncról, azt 
mondanánk ‘per definitionem’ a tánc az emberi és nem más anatómián alapul. De nincs 
definíciónk, ezért csak annyit mondhatunk: mi az ilyen tánccal foglalkozunk. 

Ha így is van, még mindig felmerül a kérdés: Tekinthetjük-e állandónak, változik-e a tánc 
eszköze, az emberi test? Igen, ez is változik, mint minden, és e változásban is legalább annyi 
negatív, mint pozitív tendencia érvényesül. 
Testünk néhány emberöltő távlatában is korcsosul. Látványos például a fogak és a gerinc - 
funkcionális szempontból negatív irányú változása, leépülése. Más oldalról a 
sportteljesítmények viharos fejlődése is mutatja, hogy az orvoslás korrekciós és az 
edzésmódszerek optimalizációs hatása együttesen milyen fantasztikus, egyre növekvő 
mértékű kapacitásnövekedést eredményezett a XX. század második felétől napjainking. 

Ez a fejlődés látványosan mutatkozik már a hagyományos tánctechnikák fejlődésében is. A 
két-három “szédületes” forgás helyett, színpadon sem ritka az 5-6, teremben a 10-13 is 
lehetséges, mint azt - ne menjünk messze - a mi balettmesterünk, Kováts Tibor példája is 
mutatja, mutatta táncos pályája gyakorló korszakának delén. 

A kontakt, a fizikai színház, az új cirkusz, a rituális inspirációjú táncok minden kortárs 
táncban és a kortárstánc szűkebb világában is élnek a test korszerű fejlesztésének, valamint a 
sérülésekkel és a korosodással dacoló, karbantartó módszerek nyújtotta lehetőségekkel. 
Ki tudja, meddig lehet feszíteni a húrt? Fentiekkel együtt - a mi időhorizontunkban - tekintsük 
adottságnak a táncos testét és annak anatómiáját. Tekintsünk el egy pillanatra a változásoktól, 
mint egyszerűbb esetekben a fizikában a dinamika a légellenállástól. 

A kortárstánc technika legnagyobb lehetősége, hogy a fenti három adottságot: a 
kapcsolatteremtő célt, a gravitációt és a testet nem peremfeltételnek, korlátnak tekinti. 
Biztosan áll e három “lábon”, mint a három lábú szék.  
A kortárstánc tréning tehát céljait, anyagát/nyelvezetét és módszereit tekintve koherens, 
homogén. 
Míg más tánctechnikák felőrölhetik a testet és a személyiséget, nem szükségképpen 
eredményeznek fenntartható életformát, addig automatikusan a kortárstánc tréning világán 
kívül találja magát az technika, amely erről kicsit is megfeledkezik, az egyensúly borulásakor 
nem végzi el azonnal a szükséges korrekciókat. 
A kortárstánc technika összeköti a kapcsolatteremtés, a test, és a gravitáció világát. 

Amikor tánctechnikai értelemben a kapcsolatteremtésről beszélünk, szélesebb értelemben a 
tánc művészi eszköztárának alapjairól, a táncos kulturális felkészítéséről beszélünk. Olyan 
tánctechnikáról, mely alkalmas lesz a táncos jövőbeli kulturális szerepvállalásának 
megvalósítására. Az iskolában elsajátított nyelvezet és módszertan nem válik akadályává a 
tánc és a táncos személyiségének megfelelő jövőbeli társadalmi integrációjának. Ez nem 
elmélet, ez gyakorlat. Nem egy olyan előadást láttam, ahol épp ez akadályozta a szándék 
megvalósulását. Vagy túltengett és nem engedett a tanult tradíció, vagy éppenséggel 
hiányzott. Hiányzott az anyag, amiből építkezni lehetett volna.  

Amikor tánctechnikai értelemben a testről beszélünk, a fizikumról beszélünk, voltaképpen a 
személyiség egészéről beszélünk, melyet tánctechnikai értelemben a test, az anatómiai 
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valóság oldaláról és csakis az anatómiai valóság oldaláról közelítünk meg. Tehát a kortárstánc 
technikai képzés sem nem egyfajta fittnessz, sem nem táncnyelv magolás. Nincs arról szó, 
hogy a táncórán elsajátított tudásra külön kell önismeretet és színészi tudást építeni. A táncos 
önismerete és színészi munkája a test által, a test útján valósul meg. A táncos táncos, és nem 
ügyes színész. 

Tánctechnikai értelemben a gravitációról nem beszélünk, mert nincs mit mondanunk róla, 
nem vizsgáljuk, referenciának, adottságnak tekintjük. 

Kapcsolat, test, gravitáció: Mindez nem elmélet. Az iskolások sok alkalommal számoltak be 
arról, hogy körülbelül két év napi tréning után a test mintegy átveszi a vezetést, a 
gondolkodás a testtel történik. A test mintegy önállósul. A kortárstánc tréning ennek 
kialakítását célozza elsősorban. A zenész másképp hall, a festő másképp lát, a matematikus 
másképp gondolkodik, az építész másképp jár az utcán, a táncos, amikor táncol, másképp 
gondolkozik és másképp kommunikál és nem utolsósorban, mint szakember és művész rálát 
erre. Táncos jelenléte reflektív. Ez nem teljesen azonos azzal, amit korábban gondoltam erről, 
miszerint a táncos jelenléte egyszerre lenne spontán és tudatos. Nem! Sem nem spontán, sem 
nem tudatos – reflektív. 
A táncoláskor nem válik külön a táncos teste és tudata. Ez a tánc lényege, ezt és nem mást 
tréningezzük a tánctechnika órán. Ha mást, illetve inkább másképp tanítunk, az a táncos 
jövőjének nem alapja, hanem akadálya lesz előbb vagy utóbb. Ha ezt a tudást –, amit a 
legtöbb itt végzett táncos elsajátított - elhomályosítja a közeg, a korábbi, hozott táncos kultúra 
vagy az aktuális (bizonytalan szemléletű) művészeti elvárás, hamar - hónapok, évek alatt - 
semmivé foszlik, főleg mert ez a szemlélet a korábbi években nem volt tudatos a tanárok 
részéről sem. Féltem tudatossá tenni, mert épp e tudás spontaneitását féltettem.  

A reflektivitás - sajnos - nem lehet tudás, csak tapasztalat. 
Kapcsolatteremtés, test, gravitáció – nézzük kicsit gyakorlatiasabban. Még mindig nem 
gyakorlatleírások következnek, mert bármely táncanyag, bármely táncnyelv – a balett, a 
néptánc, sőt a Bharata Natyam, az Aikido, a Tai Chi sőt a műugrás vagy a falmászás - 
oktatása is lehet kortárstánc tréning. 
Ez nem elmélet, ez gyakorlat. A kortárstánc órának nevezett tréningek a fenti szempontok 
alapján távolról sem bizonyultak minden esetben kortárstáncnak, és nagyon sok esetben a 
felsorolt területeken szerzett tudás releváns információt és felkészítést adott a táncosnak. 

A személyiség szinte minden - de legalábbis egyidejűleg több - területét (közel) egyforma 
hangsúllyal megmozgató térning lehet része a kortárstáncos felkészítésének. Ez a tény, ez a 
sokrétűség azt is jelenti, hogy nem ismerünk egyfajta kortárstánc tréninget vagy akár 
rendszert, mely önmagában képes lenne betölteni ezt a funkciót.  

Három dologról kell még szót ejtenünk. A tréning energetikai vonatkozásáról, az élményszerű 
tudásról és a táncos megismételhetetlenségéről. 

A tánc nem lehet testetlen és nem lehet csak test. Kell, hogy a test mozgásban legyen. Annyi 
mozgásban, ami nem kevés és nem sok ahhoz, hogy a táncművész szándékát, “üzenetét” 
közvetítse, átvigye a túlsó partra. Ehhez épp elég energiára van szükség. Nem egy előadás épp 
ezért szakad el a nézőtől. A kevés vagy túl sok energia egyaránt eltompít. 

A táncos tudás nem ‘tudás’, nem szellemi, nem kognitív - talán vegytiszta értelemben ilyen 
nem is létezik -, hanem dinamikus tudás, más szóval élmény. Csak az élményszerű tudás válik 
élővé a színpadon vagy az előadáson. A táncos tudása értetlenséget, jó esetben kérdést vált ki 
a nézőben, a táncos élményszerű tudása élményt okoz, katarzist. 

A táncos megismételhetetlensége azt jelenti a tanárnak, hogy nem egy normatív célt kell 
teljesítenie, nem egy ideához idomítani a táncost, hanem közvetíteni az adott tudást az adott 
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táncos adott módon fejlődő, de fejlődésében is egyedi testéhez. A tréning is összeköt. Közelíti 
a táncost a tanár által birtokolt tudáshoz, közelíti a tudást a táncos egyediségéhez.  
Nézzük végre, mit tanít a tánctanár, mit tanul a táncos. 

A táncművészek és mestereik Európában, és másutt a nagy tánckultúrákban: például Indiában, 
Japánban, Afrikában, Latin-Amerikában, sok helyen rengeteg tudást halmoztak fel. A 
megközelítés iránya, a pedagógiai módszerek, a mozgásanyag milyensége, a tanított mozgás 
célja, felhasználása, kultúránként nagyon különböző. 

Ugyanakkor a mozgást meghatározó fizikai valóság, az emberi test biológiája, anatómiája, az 
ember mint társas etológiai lény, a mozgó test eszköztárával megvalósított kommunikációs 
cél nagyon nagy mértékben közös, inkább hasonló, mint eltérő karakterű. 
A tánctörténet táncot szóban/írásban védelmező, fejlesztő gondolkodói, elméletírói, 
táncmesterei mind, például Lukianos, Arbeau, Weaver28 valami régit ismertetnek vagy 
védenek meg új módon, vagy valami újat adnak át, új rendszerben gondolkodnak: újítók vagy 
– mint én - legalább annak érzik magukat. 
A tánc, mint lényegében állandó, örök közegben, kontextusban megvalósuló emberi, művészi 
tevékenység, sokszor évtizedek alatt teljesen - de legalábbis sok tekintetben - átalakul és 
teljesen új - de legalábbis részben új - válaszokat ad az ismert és változatlan problémákra.  

Tánckultúrától, tánctechnikától függetlenül cél az alábbiak célirányos fejlesztése. 
• Önérzékelés, helyzet- és mozgásérzékelés (autopercepció – kinézis)  
• Érzékelés (nem öt, hanem sokkal több érzékelési csatorna, pl. hő, légnyomás, egyensúly, 

fájdalom, idő/ritmus, hogy csak a legnyilvánvalóbbakat említsem és csak kérdésként 
merjem ide írni a társ mozgása által keltett elektromosság érzékelését, stb.) 

• Beidegzés, mozgáskoordináció, reakció idő 
• Együttműködés a gravitációval – balansz 
• Izomzat 
• Térkoordináció 
• Időkoordináció – ritmus 
• Mozgás alapelemek tökéletesítése: pozíciók, fekvés, ülés, állás, lépés, futás, ugrás, forgás 

különböző tengelyek körül – itt egyetelen sor, de tánctanulás nagy részét ez teszi ki. 
• Kultúrafüggő táncelemek megtanulása, tökéletesítése (pl, a kézgesztusok, legyezőhasználat, 

lábtartások, lépések, ...)  – a felszín, de legtöbbször ezt nevezzük tánctanulásnak  

Jól látható, hogy a legtöbb oktatott terület kultúra-független. A mai globalizálódó, multi-sodó, 
sterilizálódó világban ez trendy lehetne, ha igaz lenne a kortárstáncra. Ha igaz lenne, hogy 
azáltal, hogy a kortárstánc az egyes kultúrákon túlnyúlva visszahatol a gyökerekig, a fizikai, 
az anatómiai, az etológiai közös nevezőkig, uniformizálja, összemossa, eltörli a kultúrákat – 
nagy baj lenne. De szerencsére – bár vannak ilyen tendenciák is - nem igaz, nem ez a 
jellemző. A kultúrák feletti illetve alatti nyelvezetek megtalálásával éppenséggel összeköti 
azokat, közös alapkódot ad nekik. Elfelejtettük talán azt a leckét amit Peter Brook adott 
nekünk, amikor a Londoni Nemzeti Színház mellett és helyett az afrikai falu porában egy 
szőnyegen csinált színházat már a 60-as években, kereste a közös nyelvet.29 

                                                
28 LUKIANOS: Beszélgetés a táncról, Magyar Helikon 1959  

JEHAN TABOUROT / THOINOT ARBEAU: Orchésographie 1588 / 1589 – magyarul: Bogárd és 
Vidéke Kiadó,   

JOHN WEAVER: Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing – London M.DCC.XXI. / 
Saját kiadású reprint 10 példányban cca. 2008.  
29 PETER BROOK: Az üres tér, Európa, Budapest, 1973 Fordította: Koós Anna 
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Azt keressük mi is. Kerestem én is az univerzális, a táncnyelvek feletti mesterséges nyelvet, 
de mint az eszperantó és társai, én sem találtam a megoldást. És – tudtommal - más sem. Ha 
meg is találta, bizonyosan nem terjedt még el valamiért. 

Tér, idő, dinamika, én! 
Bár tudnám úgy a fizikát, hogy egyetlen képletben lássam a táncoson mindazt, ami látható. 
Bárcsak lenne, bizonyára van egy egységes képlet, melyben ez a fenti 4 dolog egységben 
érzékelhető. 

Én most úgy látom, a tánc tér/idő rendszerében a táncos vagy a táncosok, legalábbis mint 
fizikai tömegek egyértelműek. A három dimenziós tér és a kétdimenziós idő – legalábbis a 
táncos evilági léptékében – egyértelmű. A dinamika, vagyis az erőbeliség - ugyane 
körülmények között – állandó meghatározója a gravitáció, és kétségkívül erőre van szükség 
ahhoz, hogy bármi mozgás történjen. 
Szívesen látom a tánc mozgásalapjait, mint vektorjelenséget. Bár a négy változó ábrázolása 
csak tónusok, színek vagy textúrák alkalmazásával válna szemléletessé. Az irány, a szélesség, 
a hossz jelentheti magát az irányt, a befektetett erők eredőjét, illetve nagyságát, a hossz 
jelentheti a sebességet, és a mozgó dolog tömegét a vektor sötétsége illetve világossága. 
A közönség aligha képzeli, hogy effélékre gondol a táncos a színpadon. Talán a táncos is 
automatizmusnak éli meg ezt a rendszert. Pedig elesne, megsérülne, felöklelné vagy elejtené 
társát, ha nem töredékmásodperc és milliméter pontossággal végezné a dolgát, ha bármi 
megzavarná önérzékelésének finom precíziós műszereit, a szükségesnél több vagy kevesebb 
erővel ugrana, lendülne. Akár tudja, akár nem, ennek a rendszernek a hálójára feszíti fel 
érzelmeit, indulatait, egész személyiségét. Ez ad biztonságot neki, hogy túlélje és ez ad 
nyugalmat a nézőnek, hogy tétlenül merje nézni néha hajmeresztő „mutatványait”: a tér-idő-
dinamikai rendszer. Erről szól a következő három fejezet. 

Tér 

Legalább kétféle teret használ a táncos. Az egyik típus a test tere, a másik a körülötte levő tér. 
Számos alfajuk a lehetőségek tárháza. 

A test tere a bonyolultabb. Általában nem ebben gondolkozunk. Ha térről beszélünk, elsőre a 
lent és a fent, meg ilyesmi jut eszünkbe, pedig az csak a külső tér tulajdonsága. Az emberben 
nincs fent és lent. Ha fejenállunk, de ha már csak fekszünk, mi van fent, és mi lent? 
Más oldalról, van-e tőlünk függetlenül jobb és bal? Mert ez a belső, az emberi tér 
tulajdonsága. Nehéz is megtanulni. Akinek nem erős az oldaldominanciája, az nehezen is 
tanulja meg. Kiválóságából vagy gyengeségéből rengeteg minden következik az életünkben. 
Sajátos módon ebben sem a legerősebb a legjobb. Legalábbis a táncosnak. Akinek nagyon 
erős az oldaldominanciája, az sose tanulja meg melyik a jobb és melyik a bal oldala. Tudja 
eleve, ezért nem tudja tudatosan használni ezeket a fogalmakat. Aki oldaltévesztő, az mai 
világunkban sokszor hátrányos helyzetű, mert az írás, a forgalom, a számolás és még sok 
minden ezen alapul, s ha ez neki kétszer annyi időbe telik, mint másoknak, akkor kétszer 
olyan lassan tanul és kétszer olyan hamar kerülhet bajba – ne adj isten! 

A hangütés után a részletek: 
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Belső tér 

A test terét is sokféleképpen térképezhetjük fel. Taxatíve, mint bizonyos anatómiák: hány 
darab csont, stb. Funkcionálisan, mint a modernebb anatómiák, vagy az analízist és a 
tapasztalatot egyesítve, mint a legkorszerűbb, élmányalapú anatómiák. 30 
Scannelhetjük  a testet bármerről bármerre képzeletben, mint a CT vagy az MR szerkezet. 
Nézhetjük a fősíkok szerint felül-, alul- oldalnézetben. Sorra vehetjük a testrészeket. Szintén 
tetszőleges sorrendben és elnagyoltsággal/aprólékossággal. Tánc szempontból a funkcionális 
megközelítések a legcélszerűbbek, melyekből szintén több is adódik. Használhatunk ilyen 
fogalmakat, mint a funkcionális anatómiák: belső és külső, közelítő és távolító, jobb és bal. A 
kortárstánc – főleg modern tánc, azon belül is a Graham technikára apellálva – a központ 
fogalmát használja nagy előszeretettel, megerősítésként hivatkozva a keleti harcművészetek 
hasonló szemléletére. 
Máshová helyezi a testközepet az összes (mozgás)iskola. Van, aki kicsit a fejhez, van, ki a 
lábhoz közelebb, de mind valahol a medence belsejében véli felfedezni a maga centrális 
kiindulópontját. Jellegzetesen minél újszerűbb, annál mélyebbre. Korábban a szív, aztán a 
gyomorszáj, a napfonadék, aztán a köldök majd a köldök és ágyék között félúton található 
pontokon, mostanra a test fizikai súlypontjával nagyjából azonos helyen keressük a 
kortárstáncos központját, visszatérve az ezek közül talán legősibb Tai Chi tan tien pontjához. 
Ide eredezteti az összes mozgást tér és dinamikai szempontból egyaránt, követve azt a 
kézenfekvő tényt, hogy minden mozgáshoz legalább két pont kell: egy stabil(abb) és egy 
mozgó(bb). Mozgás mindig valamihez képest történik. A test belső terében a centrum, amihez 
képest a törzs és a végtagok – ideértve a nyakat és fejet is – mozdíthatóak. Legalább ennyire 
igaz az az összefüggés, mely oppozíciókban gondolkodik és a lehető leghosszabb 
(erő)vonalakkal köti össze a lehető legtávolabbi pontokat, vagy akár az akupunktúrás 
meridiánokhoz31 hasonló rendszerben összefüggést keres és talál a test első és hátsó felületei, 
pontjai között. 
Tánc szempontból a lényeg, hogy ezek az összefüggések nem többé vagy kevésbé elvont, 
nem inkább vegetatív és nem is inkább a beidegződésre jellemző összefüggések, hanem a 
közvetlen mozgásszervi elemek összefüggései: csontok, izmok, szalagok, bőnyék,32 
kiegészülve a mechanika szabályaival. A tapasztalati anatómia, a szomatikus tréning, az 
Alexander és Feldenkrais technikák önismereti módszerei, az egyszerű imagináció. Ha nem 
misztifikáljuk ezek jelentőségét, nagyon is sokat tehetnek hozzá ehhez a mélységesen 
anatómiai tényeken és mélységesen fizikális tapasztalatokon alapuló rendszerhez, mely a 
kortárstáncos szemléletének alapját kell hogy képezze, épp a kifejezés, a kommunikáció 
szolgálatában. 

Elég fenyegetően és normatívan hangzik ez, de a fentiekkel csak annyit állítok, hogy a mi 
iskolánkban arra bíztatjuk a táncosokat, hogy ezen a helyen és ezekkel a módszerekkel 
érdemes keresniük mozdulataik és egész művészetük biztos pontját, melyhez képest aztán – 
mint Arkhimédész - kifordíthatják sarkaiból a világot. 
                                                
30 A klasszikus: BARCSAY JENŐ: Művészeti Anatómia, Corvina1999 
Tankönyvünk: DR. MILTÉNYI MÁRTA: A sportmozgások anatómiai alapjai, Plantin-Print Bt 

A legkorszerűbbekre példa: TODD, MABEL E.: The Thinking Body, A dance horizons book, 
Princeton Book Company, év nélkül  
31 Elfogadható összefoglaló: Kínai medicína – kínai gyógyászat  - http://kinai-
medicina.tienshoni.hu/kinai-medicina/cimlap/meridianok--energiacsatornak-.html 
32 Lásd RÓZSAVÖLGYI ZSUZSA e témában még épp készülő szakdolgozatát 
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Szociális külső tér 

Vagyis az emberek alkotta tér, a funkcionális, nem absztrakt, kulturálisan kódolt tér. A 
gyakorlás, tapasztalás, tanulás során a kettőt különválaszthatjuk és külön is választjuk, de akár 
akarjuk, akár nem, a néző egyszerre látja a tánc által használt teret így és úgy. Műveinkben 
egyszerre kell tekintettel lennünk mindkét értelmezési lehetőségre, jó a darab és szerencsés a 
néző, ha a nézőt érő hatások nem gyengítik, hanem erősítik egymást. 

Geometrikus külső tér 

A külső tér legalább ennyire fontos a táncosnak, különösen, mióta egyre jobban feledésbe 
merültek az „egyes tér”, „egyes irány” és a hasonló fogalmak. Van ezeknek létjogosultsága, 
de mióta az se biztos, hogy a közönség egyetlen irányból nézi-e majd az előadást, egyre 
nehezebb ilyenekben gondolkodni. Számomra amúgy is bizonytalan volt e fogalmaknál, hogy 
tereket, tartományokat vagy irányokat jelölnek a számok. Ha már számozott terek, 
kényelmesebbnek találtam az óra lapjához hasonlítást, vagy a 360 fokos szögek logikáját.  

 Ráadásul ezek a terek síkbeliek, ritkán gondolkodtak használóik egy, az alapsíkra 
merőlegesen elhelyezett, számozott síkban.  

A kortárstáncban felértékelődött a külső tér komplexebb ábrázolása, modellezése, 
elképzelése. Már olyan egyszerű feladatok is fejtörtést okoztak, hogy a földön fekvő 
táncosnak hogyan magyarázzam el, hogy emelje fel a kezét. Hol keresse a fentet a mennyezet 
irányában vagy a fülénél? 

Ezért egyszerűság kedvért mi visszatértünk a geometria fogalmaihoz. A gravitáció irányát 
kétségkívül hívhatjuk lentnek. Az ezzel ellentétes irány a fent. Ezt az amúgy végtelen 
egyenest megforgatva síkokat nyerünk. Máris összekötve a belső és külső tér fogalmait, a 
kapott síkot attól függően, hogy milyen irányban mozgattuk a függőleges tengelyt, hívhatjuk 
nyíl irányú vagy homloksíknak. E síkokon jelölhetjük ki a függőleges tengelyre merőleges 
vízszintes tengelyt, melyet elforgatva vízszintes síkot kapunk. S ha koordinátarendszer-
szerűen kijelölünk egy harmadik, az előző két tengelyre merőleges vonalat, megkapjuk azt az 
egyszerű és szemléletes rendszert, melynek további osztásával, felezésével, harmadolásával, 
negyedelésével táncszempontból elégségesen pontos rendszert kapunk. Ennek 
transzformációival a három tengely valamelyike körül történő különböző irányú 
elbillentésével, elforgatásával eredetileg 90 fokos szögeinek módosításával elégségesen 
differenciált térrendszer jön létre. 

Ez így talán nehezen érthető, de ha a szemléletesség kedvéért mindezt 4-5 méter hosszú 
balettrudakkal szemléltettem, (az ezekkel történő verés nélkül is) mélyen beivódott abba, aki 
nem utálta az egészet, a gyakorláshoz nélkülözhetetlen megértést és figyelmet. 
A függőleges tengely, a nyílirányú és homloksíkban elhelyezett vektorok, tengelyek, síkok 
világa komplettnek tűnik, de nem ad választ számos olyan problémára, mellyel gyakran 
szembesül a táncos és ezért a tánctanár is: 

Párhuzamos mozgás 

A párhuzamos mozgás a kortárstáncban, harcművészetekben gyakran jellemzi a lábfejek 
helyzetét. Jó megoldást ad ennek bevésésére a (keskenyvágányú) vasút síneinek képe, de talán 
az egyensúly megőrzésének ellentétes képe legtöbbször inkább egy kötéltáncos 
lépésmintázatára csábítja a táncost, aki paradox módon épp ezzel veszít sokat stabilitásából. 
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Szimmetria, aszimmetria 

A mozgások térbeliségének jellegét bátran oszthatjuk egy más szempontból kétfélére: a 
szimmetria és az aszimmetria világára. A fáraók, Mao elnök és más hasonló politikusok 
legtöbbször nagyon szimmetrikusak. A reklám és a pornográfia is előszeretettel alkalmazza a 
szimmetrikus nézeteket. Nem véletlenül! Tudom, nem hízelgő a szimmetriára nézve hogy 
ilyen kevéssé hízelgő felhasználási területeket jelölök meg. Hiszen igaz az is, hogy a 
csecsemő mozgásai is szimmetrikusak kezdetben, igaz nem is jut velük semmire és sehova. 
Végső, elemi érzelmeink gesztusvilága is szimmetrikus, két kezünket emeljük az égbe, két 
kezünkkel verjük a fejünket  tehetetlenségünk kifejezésekor.  

Mint a fentiekből is látszik, nincs jó véleményem a szimmetriáról, ami pontosabban úgy igaz, 
hogy viszonylag korlátozottnak látom felhasználhatóságukat a kortárstánc világában, amire - 
lássuk be - a diktatórikus jellegnél jellemzőbb a demokratikus vagy anarchisztikus beállítódás, 
a tehetetlenségnél a cselekvőképesség, a primitív kiszolgáltatottságnál a partneri 
kölcsönhatás, dinamizmus. 
Az aszimmetria viszont magában hordozza az elindulást, a megérkezést, a váltást, a változást, 
melegágya a meglepetésnek. Az alternativitás lehetőségét adja: „tehetem ezt, de tehetném azt 
is”. Aktivitásra, gondolkodásra ösztönzi a nézőt. Végtelen kompozíciós lehetőséget rejt 
magában, mert ellentétekben gondolkozik, ahol A ellentéte B, de B ellentéte valószínűleg 
nem A hanem C vagy D. 

Annyit elfogultság nélkül is elmondhatok, hogy kompozíciós szempontból gyümölcsözőbb az 
aszimmetria, egészségesebb, pihentetőbb a táncosnak. Gondoljuk csak meg, melyik őrnek 
könnyebb a dolga, aki járkál fél órát vagy aki tökéletes szimmetriában mozdulatlanul áll ennyi 
ideig?  

Tessék választani! 

Sugaras mozgás 

A vonalas rendszerek helyet, keretet adnak a helyzet- és helyváltoztató mozgásnak egyaránt, 
de valójában nem jól modellezik az emberi test mozgását, amely bizony sugaras jellegű, 
hiszen végtagjaink nem síneken csúsznak vagy gurulnak, ízületeink funkcionális értelemben 
pontszerűek és tagjaink ezek körül – jellegzetes határok között - sugarasan mozognak és 
pontjaik bizony köríveket írnak le. 
A test nem képes egyenesen mozogni. Egyenes mozgásokra csak nagy nehézségek, bonyolult 
koordináció árán képes. Annál jobban esik neki köríveken, mozogni palástokat írni le. Ha 
megengedjük a testnek, hogy saját rendszereiben mozogjon, sokkalta gazdagabb világ 
alkotására képes, mintha nagy erőfeszítéssel geometrikus világunk formáinak követésére 
kényszerítjük. 

 Az ilyen mozgások feltérképezése, rendszerbe állítása a jövő táncművészetének egyik 
lehetősége. Van hová visszanyúlni, a sportmozgásoktól, a Graham technikáig és az 
improvizáció világáig, de itt még van mit keresni. 

Ballisztikai pályák 

Hasonlóképp elhanyagolt területnek tűnik az egyszerű geometriai formákhoz képest 
bonyolult, de a természetben gyakrabban előforduló mozgáspályák kutatása. Új energiákat 
szabadíthat fel, ha lényegesen kevesebb erővel, kontrollal, a kezdő erő és a gravitáció 
összjátékának felhasználásával keresünk új egyéni és társas mozgásformákat. Ezeket a 
pályákat, formákat nem geometrikus célok vagy akár kapcsolatteremtési vagy más 
célszerűség, hanem a gravitáció és a testek dinamikájának és összjátéka vezérlik. Az 
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eredmény – a nyelv is mutatja – játékos lesz. Keresetlen, természetes, meglepő, mégis 
törvényszerű. Az ilyen pályák, formák felfedezése kutatást, tapasztalást igényel, hiszen a 
látásnál, a belső vázlatnál pontosabb eredményekre vezet maga a közvetlen tapasztalás, a 
kinesztéziás érzet és emlék. A testi gondolkodás fejlesztésének par excellence területe az erre 
irányuló kutatás. 

Derékvonal átlépés 

Tijen Lawtonnal - a Needcompany 15 éven át meghatározó táncosával - beszélgettünk 
vendégtanítása kapcsán a fekvő és álló helyzetek, vízszintes és függőleges, illetve a köztes 
tengelyek összekötéséről. Ennek kapcsán vetette fel, hogy ez a kérdés kapcsolatban van egy 
másik, szintén gyakran elhanyagolt relációval: legtöbbször külön használjuk testünk 
derékvonal alatti alsó illetve felső részét. Mintha lábunk egy jármű lenne csak, amely szállítja 
nemesebb részeinket. Miközben a kölcsönhatás nem kérdéses, mégis ritkán élünk ezzel a 
tudással. Ha igen, akkor is inkább a különválasztás, a függetlenítés, s nem az összekapcsolás, 
harmonizálás eszméje dominál. A spontán hiányosságot gyakorlással könnyű és többnyire 
akadálytalan korrigálni, bár a gerinc különböző szakaszainak kötöttségét, merev tartását néha 
időigényes és komplex folyamat mobilizálni. Inkább döntés és izomzat, mint „ügyesség” 
kérdése. 

Középsík átlépés 

A belső tér koordinációjának speciális esete a középsík átlépés. A korrekciós tornák világában 
jól ismert probléma de ritkán tudatosul a tánc világában. Ritkán, mert a balett táncos szinte 
soha, a néptáncos is csak ritkán és alig lépi át valamely testrészével a test nyílirányú 
felezősíkját. Már a Graham technika spirális útkeresésétől sem idegen de a kortárstánc indázó 
formavilágában kifejezetten kívánatos a középsík átlépése, akár a test előtt vagy mögött, 
egyszerre egy vagy több testrésszel is.  
Ennek vezérlése olyan feladat az agynak, mint a telefontársaságnak, hogy ne szakadjon meg a 
kapcsolat, amikor egy mobiltelefonon átlép egy cellahatárt. Amikor kezünk vagy lábunk 
áthalad a test felező síkján, az agy kénytelen egy egészen más agyi területnek átdobni a 
vezérlés feladatát. Tapasztalatom szerint ez a képesség van, akinek megvan, és van, akinek ez 
nehezére esik. De tréningezhető, és talákoztam olyannal, akinél akkor megoldhatatlan 
akadályba, falba ütköztünk e tekintben. Van, akinek tanult és spontán mozgásaiban is 
nehezére esik kitörni a szimmetria néha esetlennek látszó világából, melynek lehet hogy ez a 
nehézség az egyik oka. 

Építészeti komplex terek 

Míg a 80-as években folyamatosan azt tapasztaltam, hogy a kortárstánc egy viszonylag 
elmaradott művészeti ág és rengeteg tanulnivalója van más művészetektől nem csak itthon, 
hanem világszerte, egy idő után azt láttam, hogy a kortárstánc eredményei, kidolgozott 
improvizációs technikái, dramaturgiai kísérletei, szokatlan helyszínválasztásai, interaktív 
törekvései, tartalmi és formai merészsége inspirálja más művészeti ágak művelőit. Örömmel 
és izgalommal látom megint, hogy az építőművészetben egyre szélesebb körben és egyre 
monumentálisabb formákban megjelenő, nem szabályosan geometrikus terek terjedése 
inspirációs forrás lehet számunkra. Azt gondolom, hogy ez egy újabb kihívás, lehetőség 
térszemléletünk és alkotói módszereink felülvizsgálatára, megújítására.  
Nem az épületek világában szokatlan formájú hullámzó formák átemelésére, nem újfajta 
díszletekre gondolok, pláne nem hullámformára préselt emberi testekre. Azt a folyamatot 
látom példamutatónak, ahogyan technológiai újítások sora, nevezetesen az organikus vagy 
teljesen amorf formák komputeres modellezésének és a létrehozott fantáziatervek 
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legyártásának lehetősége új építészetet – új anyagokat, eljárásokat és ezáltal új formavilágot 
teremtett. 
A kortárstánc világában is vállalkoznunk kell olyan elmélyült alapkutatásokra, melyek nem 
közvetlenül, hanem a „technológiai” újítások, a módszerbeli innováció által újíthatják meg a 
következő évtizedek kortárstánc kultúráját. Ennek otthona – mi más, ha a jövőnek dolgozunk 
– az iskola. 

Idő 

A nem-euklidészi geometria térszemlélete inspirálta a kortárstánc térszemléletét, még akkor 
is, ha előbbi csak a csillagászati nagyságrendű terekben hoz létre érzékelhető eltérést az 
egyenesekben gondolkodó kultúrától. Az ívekben való gondolkodás forradalmasította a táncot 
Duncantől Lábánig, Grahamtől az akrobatikus fizikai színházig. 

 A relativitáselmélet nem lineáris időszemlélete ugyanakkor, bár számomra legalábbis nem 
kevésbé inspiráló, inkább az űrhajózás és a szci-fi, mint a mindennapi táncolás közege. Az 
ikerparadoxon, a féregjáratok, a negatív idő, a fekete lyukakba zuhanó idő számomra nem 
átélhető, a tanításban sem bizonyult eddig használhatónak. 

A tánc számunkra per definitionem a humán dimenzióban marad. Inkább témája lehet az 
időutazás, az idő maga, bár az is inkább kívánkozik filmvászonra vagy regénybe, de mint 
időben zajló művészet, mint előadóművészet, mint színház, ahol a tér és idő egysége máig a 
default állapot, nekem soha nem kívánkozott a tánc időszemléletének forradalmasítása. A 
szóló- és a csoportos táncolás, az előadás vagy a tréning szituációkban egyaránt tökéletesen 
megfelelt nekem az egyszerű és egyszerűségében brutális lineáris, kétdimenziós, egyirányú 
időfogalom. Az egy táncos, egy tér  relációjában egyszerű idő fogalom nem önmagában az 
idő, hanem a tér és a szociális háló összetettsége által válik, válhat összetetté. 

A tánc idejét viszonyíthatjuk a légzéshez, a szívveréshez az órához vagy a kvarckristály 
vibrálásához. A lényeg, hogy elkerülhetetlenül, mindig mozgással, térrel mérjük az időt. A 
számunkra releváns események egyenletesen, vagy ciklikusan – metrikusan – vagy 
összevissza – elegánsabban szólva kaotikusan, random, alaeatorikusan – jelennek meg az 
idővonalon. A táncban sokkal gyakoribb a harmonizáló hatású - páros vagy páratlan, 
szimmetrikus vagy aszimmetrikus de mégiscsak - metrikus mozgás. 

Az idő mozgásának egyirányú, megismételhetetlen jellege - paradox módon - jól egyeztethető 
a színház – így a tánc – két fő alaptulajdonságával: az egyszeri, megismételhetetlen 
jelenidejűség és az reverzibilitás, ismételhetőség együttes alapkövetelményével. Hiába ölik 
meg Desdemonát ezerszer, végül egyszer sem hal meg „igazán” a színpadon. 

A két szempont egyeztethetősége, a megbízhatóság, kiszámíthatóság, tervezhetőség és a 
spontaneitás, az örök meglepetés, a pillanat uralmának voltaképp ellentétes, valójában épp 
ezért kihívást jelentő jellege jelen van az élet minden területén, de épp az egyeztetési folyamat 
tudatossága, virtuóz fokon kezelése miatt, épp ez a táncművészet egyik kitüntetett sajátossága. 

A mikroszkopikus precizitás tekintetében vannak nálunk szorosabb és nálunk lazább kultúrák. 
A kulturális különbségek kiegyenlítése a tánc és a hétköznapi viselkedés mikrostruktúrája 
tekintetében egyaránt – sokszor nem kellemes, de elkerülhetetlen - feladata az iskolának. 
A téma filozofikus mélységekig mutat, Thomas Mannak 26 oldal is alig volt elég, hogy József 
fordulatos történetének bevezetőjében33 az időről értekezzen. Nálunk ez a stúdium is merőben 
                                                
33 THOMAS MANN: József és testvérei, 1943, http://mek.oszk.hu/03600/03655/03655.pdf  2006 04.18., Fordította 
Sárközi György és Káldor György, https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_%C3%A9s_testv%C3%A9rei -  
Én 100 oldalra emlékeztem, de valójában csak 26 oldal volt az időről szóló bevezető. 
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gyakorlatias jellegű. E tényt illusztrálandó álljon itt egy az utóbbi években többször ismételt – 
a diákok körében is népszerű - kutatást összefoglaló táblázat. Arra kértem a táncosokat, hogy 
egy metronóm segítségével mérjék meg pontosan milyen bpm (lüktetés / perc) érték jellemzi 
saját mozgástempójukat az alábbi kategóriákban:  
- leglassabb 
- kényelmesen lassú 
- kényelmes 
- kényelmesen gyors 
- leggyorsabb. 

Íme az összesítő táblázat egyedi és átlagos értékei. 

 
Nem lehet az ilyen méréseket teljesen objektívnek, az eredményeket állandónak tekinteni, 
ennek ellenére meglepően jól tükrözik a skálák szélességét, az egyedi különbségek nagyságát, 
az önmegfigyelés - az autopercepció - és az önfejlesztés lehetséges irányait.  

Tapasztalatom, hogy amit egyéni sajátosságnak, adottságnak, személyes karakternek tartunk, 
az megfelelően objektív, értő és pontos diagnózis, megfelelő tréning/terépia és ádáz 
szorgalom megléte esetén résztulajdonságok igen széles keretek között fejleszthető 
tulajdonságcsoportjának érdemes inkább tekinteni. 

Dinamika 

Bár komolyan felmerül a kérdés, egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel a témával, épp ezért 
nem kerülhetjük meg. 
A XX. század (modern) táncról gondolkodó rendszerei34 egyöntetűen – legalábbis én nem 
ismerek mást – a plasztika-ritmika-dinamika, más szavakkal a tér-idő-erő hármasságában 
gondolkodtak és voltak képesek adott esetben lejegyezni a táncot.  

Elméletileg felmerül, hogy egy adott tárgy – esetünkben a test vagy testrész – egy adott utat, 
egy adott idő alatt kizárólag egyfajta energia, erő befektetésével képes teljesíteni. Amiből az 
következik, hogy a 3 tényezőből mindig csak kettő független és ha a mozgó alanyt adottnak 
veszem, akkor elég a sebességet vagy az erőt meghatároznom, ahhoz, hogy egyértelműen 
létrehozható illetve leírható legyen egy adott mozgás. 

                                                
34 Pl. LÁBÁN RUDOLF: Koroeográfia, L'Harmattan, Budapest, 2008. , DIENES VALÉRIA: 
Orkesztika - Mozdulatrendszer, Planétás, Budapest, 2008.  
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A gyakorlatban ennek ellenére nagyon is nélkülözhetetlennek tartom ritmika és dinamika 
megkülönböztetését. Egyrészt mert a köznyelv összemossa a kettőt, másrészt mert 
megkülönböztetésük hozadéka, hogy a törekvés a komplementer alkalmazásra 
meghatványozza a kifejezés eszköztárát. Lehet a gyenge gyors és a lassú erőteljes. 
Az utóbbi több mint 35 évben sokszor nekifutottam e kérdés megválaszolásának. Mivel az 
alábbi  kb. féléves verziónál máig nem tudok többet, tömörsége, vázlatossága és 
töredékessége ellenére inkább idézem, pontosabban ehelyt először publikálom: 
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Az énkép pontosítása 

A világ megismerésének sarkköve önmagunk megismerése. A második lépéshez már 
nélkülözhetetlen a világ, a környezet, a másik ember. De az első lépés az önismeret. 
Gondoljunk csak az újszülöttre, ahogy napokon belül elkezdi „értelmetlenül” mozgatni 
tagjait, fintorog, kapálózik. Ne becsüljük alá, amit akkor csinál. Épp éntérképet készít a 
leghatékonyabb kinesztéziás módszerekkel. 

Aztán a praktikus rohanás rutinjában megfeledkezünk erről és csak akkor kezdjük el újra 
tudatosan használni, látni magunkat, amikor valami nehézség merül fel. Egy - akár aprócska - 
sérülés akadályoz, vagy egy váratlan, vagy egy új feladat többet kíván. 
A tánctréning lényege, hogy a korlátok és kihívások erőterében reaktiválja és életben tartsa, a 
maximálisra fejlessze az aktív önismeret igényét és kultúráját. Minden más ennek bázisán 
történhet. 
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Mozgástér és mozgáshatárok megismerése, tágítása, karbantartása 

Mozgás-szabadságunk két fő korlátja a gravitáció és az anatómia. E kettő mozgás-
szabadságunk alapja is. A gravitáció konstans, fejlesztési lehetőség tehát kizárólag az 
önfejlesztés irányában mutatkozik. Legkönnyebben az izomzat fejleszthető, kicsit nehezebb 
ügy a bőnyék, inak, porcos és csontos izületek fejlesztése, de szinte semmi sem lehetetlen. 

Annyira különbözik az egyes emberek teste, hogy bár érdemes mindenki – na jó, majdnem 
mindenki - tanácsát meghallgatni, de végső soron ki-ki maga képes fejlődni, fejleszteni saját 
magát. Az út mindenki számára kissé különbözik. A cél tehát - mint a fejezetcímből is látszik 
– nem egy bizonyos normatív mérték elérése vagy a feltétlen maximalizálás, hanem épp 
annak megismerése, hogy ki-ki milyen irányban és meddig fejlődhet. Ezzel a logikával nem 
mellékesen sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint a kompetitív fejlesztéssel vagy a 
kvantitatív célok kitűzésével. 
A fejlesztés az igény felismerésével kezdődik, s akinek van rá igénye, az megfelelően lassú 
tempóban, kitartással, apránként csodákra képes. Az erőltetett tempójú haladás többnyire az 
eredmény elérésének gyorsaságával arányos károkkal is jár. 

Az izom összesen két dologra képes. Összehúzódik vagy elernyed. Aktívan megnyúlni, tolni 
az izom nem tud, az ilyen mozgások izomkontrakciók és ernyedések bonyolult láncolatával 
jönnek létre. Ebből az következik, hogy a mozgáshatárok passzív tágítása főleg az izom 
rugalmasságán, hosszán múlik. Ugyanakkor a részleges vagy teljes szakadások elkerülése 
erős tapadásokat és izmokat is igényel.  
A mozgások méretének és sebességének maximalizálása kifejezetten izomtömeg és 
izomkoordináció kérdése. Ennél is fontosabb a gyorsulásra és fékezésre rendelkezésre álló út, 
mozgástér hossza. Tehát az összehúzódás és ellazítás, a kontrakció és a release egyformán 
fontos a passzív és aktív mozgáshatárok szempontjából egyaránt. 
Az izmok ne legyenek erősebbek az inaknál és fordítva. Sebességünk legyen arányban 
erőnkkel és fordítva. Nem elég magasra ugrani, meg is kell érkezni. Ha nem az egyensúlyra 
hanem a maximumra törekednénk, szétszaggatnánk magunkat, ahogy az meg is történik, 
szakszerűtlenül tréningezett táncosok, szakszerűtlenül edzett sportolók körében. 
Az autó haladásához a motor mellett üzemanyag és kormány, vezérlés is szükséges. A 
megfelelő táplálkozás, öltözködés, pihenés, változatos életmód nagyban hozzájárul a táncos 
próbatermi, színpadi teljesítményének, teherbírásának optimalizálásához.  

A képességeket nem elég megszerezni, meg is kell tartani. Sérülések tapasztalataiból tudjuk, 
hogy az izmok kb. 6 hét alatt képesek teljesen elsorvadni és kb. ugyanennyi idő alatt 
visszaépülni. Az eredetihez közeli állapot elérése ennek kétszerese. Tehát egy komolyabb 
sérülés esetén legalább 3 hónap kieséssel kell számolni, akkor tartunk majd kb. ott ahol a 
sérülés előtt.  
Nem csak ilyen szélsőséges esetek vannak, de fontos tudnunk, hogy tudatos napi tréning 
nélkül, már az első nap kihagyás után megindul a testi képességek romlása, a megszerzett 
képességek leépülése. Addig táncos a táncos, amíg a hét lehetőleg hat, de legalább öt napján 
fejleszti, karbantartja a testét. 

Koordináció, izoláció és izomzat megismerése fejlesztése, 
karbantartása 

A mozgás passzív és aktív határainak megismerése, tágítása és karbantartása szorosan 
összefügg jelen fejezet tárgyával. Mégis érdemes külön is szót ejteni a koordináció és izoláció 
kérdéséről, mert míg az ott leírtak többnyire tükörszimmetrikusan (is) történhetnek, ezek 
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összetettebb, jellemzően aszimmetrikus helyzetek megoldására vonatkoznak, és míg ott 
inkább a mozgásszervi adottságok dominálnak, itt inkább a vezérlés, a beidegzés dominál. 
Természetesen a kettő nem létezik egymás nélkül, de pedagógiai szempontból érdemes 
különválasztva is kezelni, de legalábbis szemlélni a kettőt. 
Ott inkább a lehetőség megteremtése a cél, itt már az adott feladat végrehajtása maga. Ebből a 
szempontból mindegy, hogy egy rafináltan összeállított mozgássorról vagy egy tudatosan 
követett szabályrendszert megvalósító improvizációról van szó. A közös, hogy mindkét 
esetben tudnia kell a táncosnak, hogyan képes a mozgás precíz, artikulált, az eredeti célnak 
megfelelő és biztonságos megvalósítására. 

E képességek fejlesztése azért is összetettebb, kvalifikáltabb feladat, mert míg ott a formák 
domináltak, itt a változatos időben és dinamikai feltételek mellett megvalósított formák, 
mozgások jelennek meg. A strukturált, artikulált, pontos, minden részletre kiterjedő belső kép 
megvalósításához vezető út nem könnyű. 

Az egyik ilyen – általam mások táncóráin nemigen látott - módszer a mozgássorok elsősorban 
megtekintés útján történő tanulása. A táncosokat arra kérjük, hogy álljanak két lábon, laza 
testtartásban és mozdulatlanul figyeljék a megtanulásra szánt mozgássort bemutató tanárt 
vagy demonstrátort. Egy vagy több megtekintés után ki-ki eltáncolja, amire emlékszik, ami 
megragadt. A következő megtekintések alatt a táncosok kiegészítik a fehér foltokat és 
meghökkentően gyorsan és meglepő részletgazdagsággal tanulják meg az adott mozgássort. 
Ezután segítünk egyes részletek tisztázásában, de ez sajátos módon visszaesést hoz, hiszen 
ekkor megint nem a belső képet, hanem a bemutató táncost másolják, utánozzák. 

Ez a módszer lehetőséget ad arra, hogy a folyamatokat megértve, az összefüggésekre 
koncentrálva, a részletek és az összhatás felől egyidejűleg közelítve tanuljon mozgássorokat a 
táncos. Ezáltal minden sor a sajátja lesz, jó esetben nem fogjuk látni, honnan származik a 
tánc, mint ahogyan a dolgozatot másolás útján megoldó diákoknál jól követhető a fel nem 
dolgozott információ útja. 
Ez az intellektuálisabb tudás már tartósabb, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt a képességet 
is el lehet felejteni, ha valaki nem gyakorolja. 

Tradicionális és innovatív táncnyelvek 

Hagyományos értelemben főleg vagy kizárólag ezzel foglalkozik egy „normális” tánciskola, 
legyen az társasági, amatőr vagy hivatásos célú iskola. A hagyományos tánclépés anyagot 
tanítják, hagyományos módszerekkel, és hagyományőrző előadásokat hoznak létre. Nincs 
ebben semmi rossz, ha magas szinten teszik, autentikus az anyag, a módszer és aki közvetíti. 
Ha a tanítás és a táncolás egyaránt újrateremtést jelent. Ha csak követni, utánozni akarunk 
valamit, az szükségképpen rohamosan széthullik, egyre rosszabb lesz. 

A tradicionális kifejezés nemigen szorul magyarázatra, az innovatív azt hiszem igen.  
Amikor elkezdtem tanítani, én is megpróbáltam létrehozni egy univerzális tánctréninget, mely 
tartalmaz mindent, amire a holnap táncosának szüksége van. Aztán sok ilyen tréninget 
készítettem és egyik sem lett az „egyetlen igazi”. Láttam, hogy mások is dolgoznak ilyen 
rendszereken, de a különbség szerintem csak az volt, hogy mennyire vakon hittek saját 
tréningjük mindenhatóságában. Én úgy látom, hogy a mai kortárstánc kultúrában nincs 
egyetlen uralkodó pedagógiai irányzat. 
A kortárstánc annyira szerteágazó, annyira sokféle, hogy nem vezet oda egyetlen út. Érdemes 
megismerni a tradicionális technikákat és ma már ide sorolom a kontaktot is, saját 
tréningemet is, és lényegében minden letisztult, kiforrott rendszert és be kell látnom, hogy 
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folytatni kell a keresést, és hagyni kell, hogy, aki nagyon keresi A Tréninget, az betekintést 
adjon a keresésbe, „training in progress”. 
Vannak mindenevő és vannak a maguk módszeréhez ragaszkodó iskolák és vannak bátran 
kísérletező és vannak „fontolva haladó” iskolák. A miénket a „fontolva (de) haladó” 
kategóriába sorolom. Vannak keskeny és nagyon széles úton járó iskolák. Mindkettő lehet jó 
is, rossz is, de ha lehet választani, én egyiket se választanám. Az egyikről pontosan lehet tudni 
melyik 5-10 együttesbe vezet az út. A másikból nem vezet sehova. Mert bárhová vezessen az 
út, sehol nincs „bárhol”. Mindenhol valahol van. Minden helyen egy konkrét (tánc)nyelvet 
beszélnek. Tehát az iskola után újra kezdődik, folytatódik a tánctanulás. A kérdés az, vajon 
erre felkészített-e az iskola! 
Én próbálom úgy kialakítani a mi iskolánkat, hogy ne az iskolának legyen sajátos profilja, 
hanem az innen kikerülő diákoknak. Ha valami, akkor ez az iskola profilja és ezt szolgálja a 
szemléletformálás, személyiségfejlesztés, kreativitás mentorálás mellett a tánctechnikák 
tanítása is. 
Ezen belül vannak inkább univerzális és inkább összetéveszthetetlen táncosok. Egyik nem 
értékesebb a másiknál. Kevesen tudják mindkettőt. Valahogy ez nem is igazán rajtunk múlik. 
A fontos inkább az, hogy elfogadjuk, melyik a mi utunk. Van aki elképesztően akrobatikus, 
de kevésbé jelentős színész vagy koreográfus, és van aki pont fordítva. Baj ez? Dehogy. Ha 
belátja, mi az erőssége és mi a gyengéje. Van, aki mindig saját magát „játssza” és van, akit 
nem lehet megismerni egyik darab után a másikban. 
Igen, mi is tanítunk mindent, amit csak lehet. De mit lehet? Ami elérhető, és ami belefér az 
időbe.  
Ilyen tekintetben az iskola hasonlít egy étteremhez. Nem tarthat mindent, előbb-utóbb 
kialakul egy vállalható profil, és jó esetben rátalál az arra éhes közönség. Vannak fejezetek, 
rovatok, kategóriák, melyeket „tartanunk” kell és minden kategóriában kell rendelkeznünk 
kínálattal. Az éttermi hasonlatot folytatva nem tehetjük meg, hogy egymáshoz hasonló, 
párhuzamos előételeket tartsunk, de ne tartsunk például italokat, vagy semmiféle desszertet. 
Tehát rendelkeznünk kell egy komplett kínálattal, kell egy teljes paletta, de nem tarthatunk 
semmiből túl sokfélét. 

A másik szempont, hogy magas színvonalon kínáljuk, amit kínálunk. Hiába akarunk 
capoeirát, ha (most épp) nincs zseniális capoeira tanárunk, hiába tartjuk fontosnak a parkour-t 
ha lesérült a parkour tanárunk. Ugyanakkor évek óta állandó óránk a néptánc, mert van Batyu-
nk35 és most már Sessi36-nk is, akik nagyon jól tanítják a Kárpát-medencei népek táncainak 
mozgás és ritmusvilágát, - „lánykori nevén” - a magyar néptáncot.  
Egy speciális „budapesti blend” mostanában37: kezdődik heti 2 néptánccal és heti 3 balettel, 
eleinte csak Vaganova alapokon, később már kortárs balett formájában is. Folytatódik heti 2-3 
kortárstánc tréninggel és heti 2-3 modern vagy kontakt vagy improvizáció vagy partnering 
vagy parkur vagy Countertechnique vagy Alegado technique, vagy Marco Torrice vagy 
Rózsavölgyi Zsuzsa vagy Tijen Lawton vagy Karczag Éva órával, vagy talajtorna vagy 
falmászás vagy műugrás vagy gumiasztal vagy ami épp van és izgalmas! És persze 
mindennap fél óra egyéni bemelegítés, másfél óra egyéni munka, plusz próba, plusz elméleti 
órák, plusz hangszer, plusz nyelv. Nem kevés. 

                                                
35 Farkas Zoltán Batyu - http://tanc.org.hu/wp/?p=8724&preview=true 
36 Sessi Krisztina - http://tanc.org.hu/wp/?p=8668&preview=true 
37 Hosszan kerestem mire találtam egy átlagos hetet 2017-ben, ami csak a nem tartalmazza:  
http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2016/07/BCDA_2016_17_34_HET.pdf 
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A balettel meg a néptánccal kezdtem, de nem mert ez a legfontosabb, hanem mert ezek a 
tanárok érnek rá folyamatosan, ezért - óhatatlanul a szintén folyamatos egyéni bemelegítés, 
egyéni munka, kreatív munka mellett - technikai szempontból - bizony ők jelentik a 
stabilitást, ... és persze Bakó Tamás, aki aktív előadói és vendég tanári munkája mellett 
folyamatosan itt van és váltogatva tanít kontakt és kortárstánc tréninget. És a folyamatos 
jelenlétből is egyre nagyobb szerepet vállaló kortárs balett mellett repertoárt is tanító Várnagy 
Kristóf. És a Horváth Nórával vezetett partnering mellett kortárstánc tréninget is építő és a 
curriculumról is szívesen együttgondolkodó Mészáros Máté. 
Tapasztalatom, hogy „jó az öreg a háznál”: tapasztalat, hitelesség, stabilitás, letisztult anyag 
és  letisztult módszerek. És jó a „friss erő”: inspiráló, példaszerű tánc, új hatások, alakuló 
profil melynek részesei lehetnek a diákok is. És jó a meglepetés, a kaland, még akkor is ha 
néha sikeres, néha nem. 
És fontos a stabilitás, a rendszeres órák, a hosszantartó gyakorlás: a balett, a néptánc, a tai chi, 
az egyéni munka során kialakított saját rendszerek. És fontos a változatosság, a visszatérő és 
új vendégek, workshopok. A program horizontális és vertikális egyensúlya, folyamata az, ami 
hat. Visszatérve a fejezetcímhez, nem pusztán az átadott táncanyag tartalma a fontos, hanem a 
tradicionális és innovatív táncnyelvek aránya, sorrendje is. 

Mint azt a tanulás/tanítás módszertanával kapcsolatos fejezetben részletesen leírtam, az 
átadott tudás tartalmával, mélységével, hitelességével egyenértékű a tudás struktúrájának, az 
átadás jellegének módszertani egyensúlya: 
Transzferábilis – Tekintélyelvű 
Absztrakt - Érzéki  
Reflektív - Önfeledt 
Mennyiségi – Minőségi 
Egyéni – Szociális 

Egy pillanatig se gondolja senki, hogy az „ellentétpárok” egyik eleme a helyes, a másik a 
helytelen. Sajnos a pedagógusnak nem egy rossz és egy jó megoldás között kell választania, 
ennél nehezebb dolga van. A tudás tartalmának és közös tanulmányozásának fenti értékeket 
tartalmazó pillanatnyi egyensúlyát kell újra meg újra megteremtenie. 
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7. Táncművészet: alkotás, előadás, integráció 

Ez az utolsó fejezet, pedig lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni! Hogy mi végre az egész? 
Etikai, interperszonális tudásra törekszünk, hogy egyáltalán méltóak legyünk a tudásra, 
tanuljuk a tanulást, hogy tanulhassunk, tanuljuk a testünket, a teret, az időt, a dinamikát, hogy 
birtokában legyünk saját képességeinknek, hogy együtt táncolhassunk, és táncolunk, együtt, 
... de minek. Igaz marad, amit a riporteri kérdésre a gyerekek válaszoltak valamikor a 
nyolcvanas években a Kreatív Mozgás Stúdióban – mert nem tudtak jobbat, célszerűbbet, 
hasznosabbat - : Mert jó! 

És ez nem kevés, ez a legtöbb. A mai iskolában, a hivatásos képzésben is csak egy kérdéssel 
kell többre válaszolni: Kinek jó? A gyerekek és sok „kortárstáncos” ma is ezt válaszolják: 
Nekem! Ez a mérce! Ami jó nekem, az jó! Van másik válasz is. A közönségnek! Nem számít, 
hogy szenvedek a gyakorláskor és a színpadon, hogy tönkremegy a testem és az életem, 
megéri a művészet oltárán hozott önzetlen áldozat.  
Szerintem mindkét út zsákutca, sőt káros az egyénre és a közösségre nézve egyaránt. A 
közösség szempontjából nyilván káros, de legalábbis kompromisszum, ha valaki alanyi jogon 
és teljesítmény nélkül jut költséges lehetőségekhez, sőt pulpitushoz, fórumhoz. De az is káros, 
ha valaki, s mindegy hogy próféta vagy áldozat, mások – vélt – érdekeinek szolgálatát végzi 
belső mérce nélkül. 

A táncos, a táncmű, a táncművészet társadalmi szerepének felvetése ezért jogosult a 
táncművészképzés szempontjából is. Két összefüggő, de megkülönböztethető tekintetben 
próbálom megközelíteni a feladatot. Az egyik a művész és társadalom tartalmi egymásra 
hatása, a másik a két tényező „üzleti viszonya”. 

Szociális kommunikáció 

Önző módon a művész oldaláról kezdem. Sok esetben – mondhatom minden esetben – azt 
tapasztaltam, hogy sehogysem áll össze a mű azon művészek esetében, akik nem akarnak 
vagy nem tudnak értelmes választ adni „hivatásuk” mibenlétének kérdésére. Azt is 
tapasztaltam, hogy az addig megszerzett részértékek egyszercsak összeállnak, „csatasorba” 
rendeződnek, amint a művész rátalál feladatára. Bár a társadalom felelősei találnának rá a 
társadalmi feladatok végrehajtására alkalmas művészekre. Sajnos ez manapság az általam 
ismert világban ismeretlen kategória. A demiurgoszok és a filantrópok egyaránt ritkán adnak 
érdemi megrendelést a közjó érdekében.  
Pedig a táncművésznek a szolgáltatás reálértékét messze meghaladó kínálata lenne. A 
táncművészet válogatott csúcsteljesítményeinek passzív élvezete is hasznos lenne, de még 
annál is nagyobb a hozadéka a táncművészet aktív művelésének.  

A sport jelentőségét felismeri a politikai és üzleti élet - részint munkaerő-karbantartó, részint 
fegyelmező funkciója miatt és persze a benne rejlő tényleges üzleti és korrupciós, valamint 
tömeg manipulációs lehetőségek miatt.  
A tánc minőségi mentálhigiénés és egészségfenntartó szerepe ennél lényegesen hatékonyabb, 
de épp minőségi jellege, a kompetitivitás hiánya, az oszd meg és uralkodj elvének mérsékelt 
alkalmazhatósága miatt háttérbe szorul. Szembetűnő, hogy az eszköz- és felszerelés-
igényesebb tánctevékenységek a „látvány”-sportokhoz közelítő nagyságrendű figyelmet és 
támogatást kaphatnak manipulálhatóbb és profitábilisabb jellegük okán.  
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A valódi komplex és harmonikus személyiségfejlesztés, melynek egyik legkiválóbb eszköze a 
tánc - azon belül is az ezredforduló körül kialakult progresszív szellemiségű, a kultúra, 
tudomány, társadalmi élet területeihez hálózatosan kapcsolódó kortárstánc –, „méltán” kap 
kevés figyelmet, és kerül a megtűrt, gyakaran a nyíltan tiltott kategóriába, hiszen a 
manipuláción alapuló tömegkultúra haszonélvezőire valóban potenciális veszélyt jelent az 
ilyen pedagógián felnőtt autonóm, gondolkodó, kritikus, de nem fantaszta, hatékony, kreatív 
individuum. 

Kevésbé radikálisan anarchista húrokat pengetve is el lehet mondani, hogy a kortárstánc 
megújuló energiákkal és fenntarthatósággal, a bio- és eco-kultúrák értékeivel harmonizáló, a 
megveszem-elromlik-megjavítják-vagy-eldobom világ tárgyakra és emberekre egyformán 
alkalmazott eszköztáránál lényegesen kellemesebb és költséghatékonyabb együttélést ígér. 
„Hátránya”, hogy profitábilis voltának csökkenésével arányosan több személyes energiát 
igényel, a folyamatok annyival lassabbak amennyivel tartósabbak. Az ilyen folyamatokat jól 
felismerhetjük onnan, hogy használatuk fejlesztő hatású, az idő nem romboló, hanem 
gazdagító hatást gyakorol rájuk. Sem elvetni, sem választani nem érdemes egyiket sem abból 
a szempontból, hogy közös tulajdonságuk, hogy egyik sem tart örökké. 
Aligha tekinthető egyszerű véletlennek, hogy pont az a cikk bukkant elém, és pont annak 
olvasását nem hagytam félbe, mely épp a tudomány felől veti fel az érzékelhetőség 
tartományában maradás nélkülözhetetlenségét. Ismertetés és kommentár helyett álljon itt „a 
szívemből szólt” szöveg. 
“ … az egész világ átalakul természettudományi ismereteink kiszélesedése és a technikai 
lehetőségek gazdagsága következtében, amelyet, mint minden gazdagságot, részben áldásként, 
részben átokként kapunk. Az utolsó évtizedek (- a XX. század első évtizedeiről van szó. A.I. -) 
folyamán ezért hangzott fel ismételten az az intő hang, amely visszatérést ajánlott. Arra 
utalnak, hogy az érzéki világtól való elkanyarodás és ezzel kapcsolatban a világnak 
különböző tartományokra való osztása máris nagy szétforgácsolódást okoz a szellemi életben 
és hogy az eleven természettől való eltávolodás következtében mintegy légüres térbe megyünk, 
ahol már többé nincs élet. Ahol ezek a figyelmeztetők nem csak általánosságban, azt 
tanácsolják, hogy az eddigi természettudományt és technikát adjuk fel, ott arra bíztatnak, 
hogy a természettudomány fejlődése során tartsunk szoros kapcsolatot a szemléletes 
tapasztalással. Nem elegendő felismerni azokat a törvényeket, amelyeknek az objektív világ 
eseményei engedelmeskednek, hanem e törvények összes következményeit érzékvilágunk 
számára minden pillanatban számon kell tartani.” Heisenberg  38 

Öröm látni, hogy a (nagy) tudós ugyanúgy nem tart igényt zárt és laikusok számára 
elérhetetlen világának misztikus tiszteletére, mint ahogy én is azt gondolom, hogy rossz az a 
tánc, mely több értetlenséget vált ki nézőjéből, mint amennyi szeretetet. Fontos, hogy a jó 
tánc sok – talán minden - szinten - „működjön”, képes legyen kíváncsiságot kelteni, 
valamilyen hatást kiváltani a legkülönbözőbb emberekből, akik egyaránt hajlandóak legalább 
rövid időre megnyílni irányában. 

                                                
38 WERNER HEISENBERG: Goethe és Newton színelmélete a modern fizika megvilágításában 
A Szellemi Együttműködés Magyar Egyesületében Budapesten 1941. április 28-án tartott előadás. Megjelent 
németül a Geist der Zeit című folyóirat 1941. májusi számában. Magyarul: Matematikai és Fizikai 
Lapok 48 (1941), 543–561. p. Faragó Péter fordítása, 1941. 
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/heisenberg-goethe.html 
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A világ érzékelésének különböző szintjei jellemzőek korunkra: a hétköznapi tapasztalás, a 
technikai megközelítés, a tudomány, a művészet, az elfordulás, a misztika egyike sem 
alkalmasabb külön-külön a sötét butaság elkerülésére, a világ elviselhetőként történő 
megélésére. Az absztrakt és organikus megismerés, aktív érzékelés, elfogadva változtatás 
egyidejű szellemi és testi megélésének kétségkívül magasiskolája a tánc. Még pontosabban, a 
magam részéről ezt hívom táncnak. 

PR, Marketing 

A kortárstánc és a kortárstáncos szociokulturális integrációja prózaibb szempontból sem 
alábbvaló cél. A táncosnak is meg kell élni, közlekedni, lakni, enni kell, sőt képesnek kellene 
lennie eltartani családját. A társadalom máig úgy tesz, mintha a tánc valami könnyűvérű 
ifjúkori hóbort lenne, melyet kinőnek gyakorlói, mire rendes felnőttek lesznek. 

Sajnos maguk a táncosok is gyakran hajlamosak elfogadni ezt az „imidzset”, önként 
azonosulnak a világ gondjával-bajával nem törődő, a számok, a paragrafusok világában 
járatlan, az élet margóján billegő lúzer szerepével. Pedig ez sem nekik, sem a társadalomnak 
nem hasznos és nem is kellemes, lassan érő arcunkra fagyott kényszeredett, naív vigyor. 

Az ellenkezőjének bizonyítása érdekében fontos ráébreszteni a táncosokat társadalmi 
jelentőségükre és felelősségükre. Arra is, hogy bár érdekeik nem alábbvalóak másokéinál, 
nem is magasabbrendűek és a társadalom mai állapotában akkor is ki kell harcolniuk jogaikat, 
ha az erre manapság legelterjedtebb eszköz, a gátlástalan agresszió nem, vagy csak igazán 
ritkán jellemző a táncosra. 
Ennek eszköztára a jogi, gazdasági ismeretek lehető legmagasabb szintű alkalmazásának 
képessége, megtartva a helyes arányokat. Sajnos ma nem egy táncos (és tudós) számol be 
arról, hogy idejének 40-70% át nem főtevékenységével, hanem e főtevékenység 
menedzselésével tölti. Ritka az olyan szerencsés művész, aki megtalálja azt az impresszáriót, 
menedzsert, aki legalább annyira önzetlenül menedzseli őt, mint amennyire ő gyakorolhatja 
ezáltal saját művészetét. 



 85 

8. Zárszó 

Éltem - és ebbe más is belehalt már.39 

 
Nem jutottam mondandóm végére. Nem sikerült lezárnom a rendszert. Ez jó jel annyiban, 
hogy nincs még vége a folyamatnak, változatlan kíváncsisággal tudok jelen lenni az 
iskolában, nem unom a diákokat, nem unom magamat.  

A matematikusok tudják,40 hogy minden rendszer értelmezhetősége határos, ki kell lépni 
abból, rálátással kell rendelkezni ahhoz, hogy - ha nem  is a végső, de legalábbis - érvényes - 
értsd használható - igazságokat fogalmazzunk meg. 
Az e dolgozatban leírt, és talán valamelyest a rendszerré összeállás irányába tartó pedagógia 
két kontextusban jelenik meg számomra. Az egyik: a mocsok, amelyben élve kell és lehet 
keresni valami éles kontúrú tisztaságot, a másik: az örömre való képesség mindenáron való 
megtartásának igénye és képessége. 

                                                
39 JÓZSEF ATTILA: Kész a leltár 
http://mek.oszk.hu/05500/05570/html/jozsef_attila0027.html 
40 KURT GÖDEL első nemteljességi tétele: Minden ellentmondásmentes, a természetes számok elméletét 
tartalmazó, formális-axiomatikus elméletben megfogalmazható olyan mondat, mely se nem bizonyítható, se 
nem cáfolható. 
KURT GÖDEL második nemteljességi tétele első nemteljességi tételének egy lényeges kiterjesztése. Míg az első 
nemteljességi tétel azt mondja ki, hogy minden „valamirevaló” elméletnek van megoldhatatlan problémája, 
addig ez a tétel konkrét példát mutat: minden „valamirevaló” elméletben bizonyíthatatlan, hogy maga az elmélet 
ellentmondásmentes. 
TORKEL FRANZÉN: Gödel nemteljességi tételei - Értelmezések és félreértések, Ford: Csaba Ferenc, Typotex 2014 
Budapest, http://www.typotex.hu/book/6137/torkel_franzen_godel_nemteljessegi_tetelei 
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9. Köszönet 

Formalitásnak tűnik, de nem az:  
Hála és köszönet mindazoknak, akik segítettek, támogattak e szöveghez és remélem a szöveg 
közeljövőben történő folytatásához vezető úton. 
 
Köszönet! 
Hosszabb távon: családom tagjainak, tanítványaimnak, kollégáimnak. 
Rövidebb távon: dr. Bali János témavezetőm tanácsaiért, ifj. dr. Kurtág György kreatív 
mentorálásáért, Péter Petra alapos és értő lektori munkájáért. 
 
Tanítványaimnak tartozom, a szöveg továbbfejlesztett változatához tervezett függelékkel, 
mely már tartalmazni fogja az e szöveghez kért és kapott megerősítő és kritikai 
megjegyzéseiket, kérdéseiket. 
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