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I. KONCEPCIÓ, TÉMA RÖVID ISMERTETÉSE 
 

Szakdolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy eddigi kortárstánc alkotói 
módszerem kialakulását vizsgáljam meg. Az egyes korszakok bemutatásán 
keresztül arra kívánok fókuszálni, hogy milyen lépéseken keresztül vezetett a 
személyes fejlődésem útja. Melyek voltak azok a kihívások, amelyek hozzájárultak 
az egyéni alkotói módszerem kialakulásához. Milyen úton jutottam el azokhoz az 
alapvető kérdésekhez, amelyek jelenleg is foglalkoztatnak és amelyek a művészi 
hitvallásom alapjául szolgálnak. 

Dolgozatom témaválasztásában elsősorban az motivál, hogy a szabadúszó 
művészként eltöltött, mögöttem álló hét év során nem szakítottam időt arra, hogy 
megálljak, visszatekintsek és összegezzem a tanulságokat. Ebben a hét éves 
periódusban az alkotói munkámra kevesebb időt tudtam fordítani, mint amennyit 
szerettem volna. Arra számítok, hogy egy ilyen retrospektív önvizsgálat és elemzés 
hasznos felismerésekkel szolgálhat, amelyekre alapozva a továbbiakban 
hatékonyabban tudok tervezni. Alapvető célom a dolgozat megírásával az, hogy egy 
olyan hosszabb távú, fenntartható stratégiát tudjak kidolgozni a magam számára, 
ami által a közvetlenül a művészi munkával töltött időt a jelenlegi 15-20%-ról 
lényegesen emelni tudom. Középhosszú távon (a következő 7-10 év során) az a 
célom, hogy az összes munkával eltöltött időm legalább 50%-át tudjam kifejezetten 
a művészi/alkotói tevékenységemre fordítani. Így tehát azt mondhatom, hogy ezt a 
dolgozatot elsősorban magamnak írom.  

Az elemzést főként művészi- és részben produkciós szempontok alapján 
tervezem elvégezni. Ennek elsődleges alapját eddigi alkotómunkám adja. Ezen belül 
is azokra az előadásokra kívánok összpontosítani, amelyeknek a produkciós 
hátterét is én magam teremtettem meg. Eddigi alkotói pályafutásom során azt 
tapasztaltam, hogy egy kreatív művészi pályának abban a korai szakaszában, 
amiben eddig voltam és jelenleg is vagyok, az alkotó egy személyben rengeteg másik 
feladatot is el kell, hogy lásson. Ez az állapot szerephalmozáshoz vezet: az alkotó egy 
személyben producer, menedzser, asszisztens, titkár, pályázatíró, lebonyolító, stb. 
Praktikus okokból kifolyólag pedig gyakorta az egyetlen előadója is saját 
munkájának. 

Jelenleg úgy látom, hogy a fent ábrázolt helyzetben ezek a szerepek nem 
teljesen elválaszthatóak egymástól. Ennek eredményeképpen az alkotási folyamatra 
óhatatlanul hatással vannak. Áttételesen az alkotói metodika kialakulását is 
befolyásolják. Ezért jelen dolgozatomban a művészivel összefüggő, arra hatást 
gyakorló környezeti, közigazgatási, kulturális, politikai és gazdasági szempontokat 
is megkísérlem figyelembe venni olyan mértékben, amennyire azt a vizsgálat tárgyát 
képező, adott művészi produktum társadalmi kontextusba helyezése megkívánja. 
Ezáltal az alábbi tanulmány a művészi mellett óhatatlanul számba vesz olyan 
eszközöket és készségeket is, amelyek elengedhetetlenül szükségesek egy alkotási 
folyamat sikeres megvalósításához. 
 Jelen szakdolgozat megpróbál egy olyan áttekintést nyújtani, amely alapján 
nyomon követhető az a folyamat, amelynek során egy táncos alkotóvá érik. Egyúttal 
megfigyelhetővé, láthatóvá teszi azt a folyamatot, amiben egy egyéni módszer 
kialakul, ami által az alkotó egyre tudatosabban és egyre hatékonyabban képes 
színpadra állítani egy-egy előadást.  
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II. ELŐZMÉNYEK 
 

Gyerekkoromat a vajdasági Óbecsén töltöttem egészen addig, míg 1999-ben 
Magyarországra költöztünk a családommal. Nagyapám, Csasznyi István 1 
szobrászművész volt. Egy ideig – többek között – Óbecse község hivatalos szobrásza. 
A városban és a környező falvakban a mai napig több köztéri munkája látható. A 
művészi alkotómunkával az ő műtermében találkoztam először. Ott tettem első 
megfigyeléseimet azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogantatik meg egy ötlet. Miként 
jelenik meg vázlat formájában, majd ölt fokozatosan testet. Alakul, formálódik 
egészen addig, míg elnyeri végső formáját. Nagyapám példáján keresztül a 
magányos művész koncepciójával találkoztam, aki egyedül, a világtól elvonulva, 
csendben alkot. 

Óbecsei éveim alatt több sportot és szabadidős tevékenységet is kipróbáltam 
a zongorázástól a karateig. Saját döntésből, nyolc évesen kezdtem el táncolni az 
Orion Művelődési Egyesületnél2, ahol társastáncokat lehetett tanulni. A tánciskola 
– ahol a különböző táncok alaplépéseit sajátítottuk el – elvégzése után különböző 
csoportokban folytattam a táncolást. Ez jelentette számomra az első élményt arról, 
hogy közösségben, együttműködésben is lehet művészettel foglalkozni. Formációs 
koreográfiákat adtunk elő, elsősorban az egyesület különböző rendezvényein, 
eseményein. Tanáraim hamar felismerték a tehetségemet, a képzeletbeli ranglétrán 
gyorsan haladtam előre. Alig egy év leforgása alatt az alaplépések tanulásától 
eljutottam odáig, hogy az egyesületen belül létező csoportok közül bekerültem abba, 
amelyik a legösszetetteb koreográfiákat tanulta be és versenyekre járt. Ezzel 
párhuzamosan lassan abbahagytam a sportot. A táncon kívül egyedül a zongorázás 
mellett tartottam ki. 

Amikor átköltöztünk Magyarországra, a táncos pályafutásom majdnem véget 
ért. Marcaliban nem volt lehetőség társas-táncolni, ezért újra sportolni kezdtem. 
Végül édesanyám bíztatására elmentem a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola néptánc csoportjához megnézni egy próbát. Amikor 
odaértem, a két tanár – Kiss Katalin és Lángi Csaba - válaszút elé állított: vagy 
beállok én is táncolni vagy menjek haza. Nézni nem lehet. Beálltam – és ott ragadtam. 
Két hónappal később már a Baglas Néptáncegyüttes 3  utánpótlás csoportjába 
hívtak, 2000 tavaszán, 14 évesen pedig meghívást kaptam a felnőtt csoportba is, 
amit abban az időben Mosóczi István 4 , a Duna Művészegyüttes 5  egykori 
művészeti vezetője, Harangozó- és Életműdíjas koreográfus vezetett. Általa 
találkoztam először a néptánc alapú táncszínházzal. Az együttes részére 
koreografált Itt élned, halnod kell, valamint a 2000. augusztus 20-i Marcali városi 
ünnepségre készült, ott bemutatott Utolsó szó című táncszínházi előadások 
meghatározó élményt jelentettek számomra a néptánc repertoár mellett. Rajtuk 
keresztül találkoztam először a művészi önkifejezés és -üzenet lehetőségével a tánc 
nyelvén keresztül. 
 A Baglasban hamar szóló szerepeket kaptam. Munkámat és képességeimet 
az együtteshez érkező koreográfusok és a társaim egyaránt elismerték. Alig másfél 
                                                        
1 Csasznyi István (1930-2016): vajdasági képzőművész, történelem- és képzőművészet szakos 
tanár 
2 Orion Művelődési Egyesület: 1994-ben a vajdasági Óbecsén alapított művelődési egyesület 
3 Amatőr néptáncegyüttes, Marcali, Somogy 
4 Mosóczi István (1952-2007): néptánc koreográfus, a Duna Művészegyüttes egykori vezetője 
5 Duna Művészegyüttes: 1957-ben alapítva; ma hivatásos néptáncegyüttes, Budapest 
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év néptánc után, 2001-ben az együttes akkori vezetője, Takács Gábor elküldött a 
Gyermek Néptáncosok Országos Fesztiváljára. Ennek a szólótáncversenynek a 
kaposvári előselejtezőjére mentem el és onnan jutottam be a Szarvason 
megrendezett országos döntőbe. Az általános iskola elvégzésekor Noszlopy-díjjal 
tüntettek ki kiemelkedő művészi munkám elismeréseképpen. Ezek a sikerek 
megerősítették az önbizalmamat, a tánc iránti tehetségembe vetett hitemet. A 
továbbtanulás kérdésének felmerülésekor két elképzelésem volt: a katonai pálya 
vagy a tánc. Intuíciómra, benső hangom sugallatára hallgatva az utóbbit 
választottam és jelentkeztem a Pécsi Művészeti Gimnáziumba valamint a Károlyi 
István Gyermekközpont Népművészeti Szakközép- és Szakiskolájába. Mindkét 
intézménybe felvételt nyertem. Mivel ekkor eltökélt szándékom volt, hogy hivatásos 
néptáncossá váljak, ezért inkább a fóti iskolára esett a választásom. 
 
 

TANULMÁNYOK 
 

NÉPTÁNC 
 

Középiskolai tanulmányaimat Fóton néptánc szakirányon folytattam. 
Képzésvezető mesterem Balla Zoltán 6  volt. A néhai Kodály Kamara 
Táncegyüttes7 tagjaként olyan jeles táncosokkal kezdte együtt a pályafutását, mint 
Farkas Zoltán „Batyu”8 vagy id. Zsuráfszky Zoltán9. Gyakorlati képzésünkben a fő 
hangsúly a kárpát-medencei néptáncokon volt. Heti három órában tanultuk a 
különböző lépéseket, amikkel aztán koreográfiákat tanultunk be, egyúttal ún. 
szabad táncot (improvizáció) gyakoroltunk. Balla tanár úr az autentikus néptánc 
tanulása mellett több táncszínházi etűdöt is felújított velünk, amiket még a 
Kodályban készítettek a ’80-as évek második felében az akkori újító, kísérleti 
szellem jegyében (pl. Fordulj kedves lovam, Hidegen fújnak a szelek). A néptáncot heti 
egy balett óra egészítette ki, ami a technikai alapok elsajátításához éppen csak 
elégséges volt. 

Gyakorlati képzésünket a népzene és népi ének, a néprajz, a 
táncfolklorisztika és a táncjelírás elméleti tárgyak egészítették ki. Az iskola a 
színpadi gyakorlat elsajátítására különösen nagy hangsúlyt fektetett. Az iskolai és 
városi rendezvények mellett aktívan támogattak minket abban, hogy különböző 
néptánccsoportok munkájában vagy amatőr néptáncműsorok előadásában szerepet 
vállaljunk. Szaktanáraink felkészítettek minket a szólótáncversenyekre és 
elkísértek oda minket. Ebben az időszakban két alkalommal jutottam be az 
Országos Ifjúsági Szólótáncverseny10 Egerben megrendezésre kerülő döntőjébe. 
A második alkalommal a zsűri különdíjjal tüntetett ki az általam választott Küküllő 
menti 11  táncanyag autentikus elsajátításáért és előadásáért. A vajdasági XXXVI. 

                                                        
6 Balla Zoltán (1959-2017): táncművész, néptáncpedagógus, a Budapest Táncegyüttes néhai 
tánckarvezetője, az Népművészet Ifjú Mestere 
7 Kodály Kamara Táncegyüttes: 1984-ben alakult hivatásos, de nem állami fenntartású 
néptáncegyüttes 
8 Farkas Zoltán “Batyu” (1956- ): táncművész néptáncpedagógus, a Kodály Kamara Táncegyüttes 
egyek alapítótagja 
9 Zsuráfszky Zoltán (1956- ): táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője 
10 Országos Ifjúsági Szólótáncverseny: kétévente megrendezett ifjúsági néptánc verseny 
11 Küküllő mente: tájegység Erdélyben, Marosvásárhelytől délnyugatra 
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Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén12 2003-ban megosztott harmadik díjat 
kaptam szólóban előadott dél-alföldi oláhossal. 

A középiskolai rendezvényekre, iskolai ünnepségekre gyakran kellett 
valamilyen egyedi, egyszeri műsort létrehozni. Legyen szó szalagavatóról, 
ballagásról, évnyitóról vagy -záróról: a táncos osztályokra nagyobb felelősség hárult 
abban, hogy létrejöjjön az ünnepi műsor. Ezekben már megmutatkozott kreatív, 
alkotói szellemem – a közös ötletelések során állandóan az innovatív megoldásokat 
kerestem. Kezdetektől fogva ott volt bennem az igény arra, hogy olyan dolgokat 
találjunk ki és valósítsunk meg, amit előttünk, a korábbi évek során még egyik 
osztály sem. 
 Érettségim évében bekerültem a Budapest Táncegyüttes13  és a Honvéd 
Táncszínház14 Egri Csillagok15 című történelmi musicaljének felújított változatába, 
amit a budapesti Művészetek Palotájában (MüPa) játszottunk 2005-től több 
évadon át. Remek lehetőség volt ez arra, hogy beleláthassak a hivatásos 
néptáncegyüttesek működésébe. A hierarchia, ami a tehetséget egyáltalán nem vagy 
csak alig vette figyelembe, kiábrándított. Az a merev hozzáállás, ami a 
néptáncmozgalom nagyobb részét jellemezte, miszerint az archív videófelvételekről 
kellett minél pontosabban, részletekbe menő precizitással visszatanulni a 
mozgásanyagot, szintén egyre inkább taszított. Ezek hatására megingott bennem az 
addigi meggyőződés a hivatásos néptáncossá válásommal kapcsolatban. 
 
 

KORTÁRSTÁNC 
 
 Valamikor 2005. február-március táján történhetett, hogy a fóti iskola 
aulájában megjelent egy plakát, ami a 2005/06-os tanévtől induló kortárstánc 
főiskola képzését hirdette. Fogalmam sem volt arról, hogy mit is takar pontosan a 
kortárstánc. Az intuícióm azt súgta, hogy nagyobb eséllyel tudom ott megtalálni 
magam, a saját művészi hangom, mint a néptáncban. Ezért az első adandó 
alkalommal elmentem a Budapest Tánciskola (Buti) nyílt napjára, ahol egy 
Graham- 16  valamint egy kortárstánc technika órát láthattam. Utóbbit Hód 
Adrienn17 tartotta. Néhány nappal később felvételiztem az iskolába. Ekkor még a 
középiskolába, mivel a főiskolai jelentkezés határidejéről már lekéstem. 
 Ebben a 2005/06-os tanévben nagyon változatos képzésben volt részem. 
Heti három balett-, többféle kortárstánc technika-, kreatív- és kontakt improvizáció 
óra. Heti több alkalommal volt lehetőségünk egyénileg dolgozni a stúdiókban. 
Időről-időre, kurzus jelleggel vendégtanárok jöttek bel- és külföldről egyaránt (pl. 

                                                        
12 Középiskolások Művészeti Vetélkedője (KMV): 1967. óta évente rendezett vetélkedő a 
Vajdaságban 
13 Budapest Táncegyüttes: 1952-ben alapított hivatásos néptáncegyüttes, 2007-ben összevonták a 
Honvéd Táncszínházzal 
14 Honvéd Táncszínház: 1949-ben alakult, Magyarország legrégebbi hivatásos művészegyüttese 
15 Egri Csillagok: történelmi musical, a Honvéd Táncszínház és a Budapest Táncegyüttes közös 
produkciója, ősbemutató: 1997. Margitszigeti Szabadtéri Színpad 
16 Marta Graham (1894-1991, amerikai moderntánc koreográfus technikája 
17 Hód Adrienn (1975- ): kortárstánc koreográfus, a HODWORKS társulat alapítója és vezetője 
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Hámor József18, Bakó Tamás19, Anton Lachky20). Nagy hangsúlyt kapott az egyéni 
kreativitás: másfél-két havonta minden diáknak részt kellett vennie ún. házi 
bemutató (HB) készítésében és/vagy előadásában. Ezek többnyire rövid etűdök 
voltak, amiket az iskola valamelyik tánctermében adtak elő. Ugyanakkor az 
alternatív helyszínek és kezdeményezések is támogatásban részesültek: volt, aki az 
iskolának helyet adó gyárépület – akkor még – kihasználatlan, üres folyosóján vagy 
éppen a büfében mutatta be aktuális munkáját. 

Változó rendszerességgel néptánc óráink is voltak, amiket Farkas Zoltán 
„Batyu” tartott. Hiába teljesen eltérőek az ő órái az autentikus néptánc metodikától, 
bennem zsigeri ellenállás volt ez iránt akkoriban. Az éves decemberi iskolai 
műsorban Györgyfalvay Katalin21 Bújócska című etűdjének felújításában kaptam 
szerepet. Borzasztóan kiábrándított, hogy kortárstánc helyett egy közel 30 éves 
néptánc alapú etűdöt kell megtanulnom – videóról! Amikor ezt az iskolát 
választottam, elsősorban az érdekelt, hogy arról szerezzek tapasztalatot, hogy 
hogyan jön létre úgy egy előadás, hogy előtte nincs rögzített mozgásanyag, hanem 
azt a táncosok és/vagy a koreográfus találják ki. Ehelyett az volt az érzésem, hogy 
azt kell csinálnom, amit magam mögött akartam hagyni. 

Gyors tanulási készségemnek köszönhetően hamar vettem a technikai 
kihívásokat az iskolában. Feltárult előttem a kortárs táncelőadások világa: 
rendszeresen jártam a MU Színházba, a Trafó-Kortárs Művészetek Házába 
(Trafó) és a Nemzeti Táncszínházba előadásokat nézni. Szinte minden lehetőséget 
megragadtam, hogy kielégítsem a kíváncsiságomat: mennyi és milyen megoldás, 
megközelítés létezik az alkotásra ezen a területen. Faltam a hazai és külföldi 
előadásokat. Ismereteim tárháza rohamosan gyarapodott. 

Mivel kezdett kirajzolódni előttem egy olyan táncszakma képe, ami sokkal 
tágabb és messzebbre mutat, mint Magyarország határai, a tanév vége felé 
elkezdtem kifelé tekintgetni az iskolából. Az érdekelt, hogy kiléphessek abból az 
izolált világból, amit az iskola és a magyar táncszakma jelentett. Ösztönösen 
kerestem a nemzetközi kapcsolatrendszerek felé vezető utat. Ezért először az Anna 
Teresa de Keersmaeker22  által alapított, brüsszeli Performing Arts Research 
and Training Studios-ba (P.A.R.T.S.) felvételiztem. Sikerült eljutnom a válogatás 
utolsó köréig. Brüsszelben az utolsó előtti rostán estem ki. Ennek ellenére mély 
benyomást tettek rám az ott tapasztaltak. Négy nap alatt olyan széles palettával 
találkoztam lehetséges táncértelmezésekből, amennyivel odahaza egy egész év alatt 
együttvéve. Volt Rosas23 repertoár és színészmesterség óra. Esszét kellett írnunk 
arról, hogy minket mi érdekel a művészetben és bemutatni valamilyen szólót, amit 
mi készítettünk saját magunknak. Hirtelen nagyobb terheléssel és több elvárással 
álltam szemben mint amennyire addigi képzésem felkészített. A technika 
önmagában itt már nem volt elég. 

                                                        
18 Hámor József (1977- ): kortárstánc művész, -pedagógus, -koreográfus, a Gangaray Dance 
Company alapítója és vezetője 
19 Bakó Tamás (1974- ): kortárstánc művész, -pedagógus 
20 Anton Lachky “Tono” (1982- ): szlovák kortárstánc művész, -pedagógus, -koreográfus, az általa 
alapított Anton Lachky Company vezetője 
21 Györgyfalvay Katalin (1937-2012): Erkel Ferenc-díjas táncművész, néptánc-koreográfus és 
pedagógus, a Népszínház Táncegyüttes alapítója és 1988-ig vezetője 
22 Anna Teresa de Keersmaeker (1960- ): belga kortárstánc koreográfus, a Rosas és a P.A.R.T.S. 
alapítója 
23 Rosas: 1983-ban alapított belga kortárstánc társulat  
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A P.A.R.T.S. mellett a linzi Anton Bruckner Privatuniversität-re és a 
Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) kortárstánc művész szakjára is 
jelentkeztem. Mindkettőre felvételt nyertem. Végül a BKTF mellett döntöttem, mert 
a Budapest Tánciskolában eltöltött év változatossága bizalomgerjesztő volt 
számomra. Budapesten már elkezdett kialakulni egy szakmai kapcsolatrendszerem, 
egyúttal a Trafó, a Műhely Alapítvány 24 , a Kontakt Budapest Nemzetközi 
Improvizáció Fesztivál25 és az Új Előadóművészeti Alapítvány26 által szervezett 
Nyárvégi Tánckurzus révén lehetett találkozni külföldi előadókkal, alkotókkal és 
szakemberekkel. Ezzel szemben a linzi intézmény úgy tűnt, hogy teljesen el van 
vágva a külvilágtól. 

Arra számítottam, hogy a főiskolán is megmarad a táncóráknak ez a 
sokszínűsége vagy még bővül is. Ehhez képest a 2006/07-es tanév órarendje 
szögesen eltért az előző évitől. A főiskolai követelményeknek megfelelően 
lényegesen több elméleti tárgy került az órarendbe. A pszichológia, zene-, művészet- 
és tánctörténet, anatómia tanulmányokat nagyon hasznosnak találtam. Ezeken 
olyan elméleti ismeretanyagot sajátíthattam el, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
kortárstánchoz, mégis tágabban helyezik el a kortárs művészet és 
bölcsészettudományok kontextusában. Rávilágítva egyes összefüggésekre (például 
a második világháborút követő évtizedek kulturális és politikai fordulatai és a 
modern majd a kortárs művészet fejlődése között) komplexebb szemléletmód 
kialakítását tették lehetővé. 
 A gyakorlati képzés viszont – számomra – gyengébbé vált az előző évben 
tapasztaltakhoz képest. A heti három balett mellett rendszeressé vált a heti egy vagy 
két néptánc- és a modern-technika óra. Kortárstáncot szinte egész évben nem 
tanultunk. Ez egyre jobban zavarni kezdett. Az éves decemberi Trafós estre modern 
táncelőadásokból újítottunk fel részleteket. Újfent videóról tanultam olyan 
mozdulatokat, mozdulatsorokat, amik több évtizeddel korábban lettek megalkotva. 
Az volt a benyomásom, hogy megint azt csinálom, ami elől a hivatásos néptáncnak 
hátat fordítva igyekeztem tudatosan eltávolodni: élő múzeumi tárgyat csinálok 
magamból. 
 Egyúttal erősödött bennem egy másik kérdés is: hogyan tudnám megállni 
később a helyem a színpadon, ha a színpadi gyakorlat lehetőségeink erősen 
korlátozottak és a képzésben nem szerepel semmi olyan foglalkozás, ami a színpadi 
jelenléttel foglalkozna. Évente két olyan alkalom volt, amikor a – szerencsésebbek – 
egy színházi körülmények között próbálhatták ki magukat közönség előtt. A 
decemberi Trafós est valamint a tavasszal a MU Színházban játszott Új Táncok 
sorozat. Nekem többnyire jutott ezekben szerep, de volt olyan iskolatársam, aki egy 
egész éven át nem került ilyen kaliberű előadói helyzetbe. 
 Felerősödött bennem az igény, hogy hat évnyi tánctechnikai tanulmány után 
végre lehetőségem legyen a színpadi gyakorlat intenzívebb, mélyebb elsajátítására. 
Az előadásmódról, színpadi jelenlétről és magatartásról akartam többet megtanulni. 
Némi tépelődés után, 2007 tavaszán elmentem a frissen újjáalakult Közép-Európa 

                                                        
24 Műhely Alapítvány: 1993-ban alapított szervezet, melynek elsődleges célja a kortárstánc 
támogatása és fejlesztése Magyarországon 
25 Kontakt Budapest Nemzetközi Improvizáció Fesztivál: 2002-2015 között évente megrendezett 
kontakt improvizáció fesztivál Budapesten 
26 Új Előadóművészeti Alapítvány: 1990 óta kortárs művészet fejlesztő tevékenységeknek 
adminisztratív keretet adó szervezet, többek között a BKTF fenntartója 
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Táncszínház 27  (KET) meghallgatására. Röviddel ezt követően felhívott Szögi 
Csaba28 a társulat akkori művészeti vezetője és felajánlott egy táncművészi státust 
szeptembertől kezdődően. Az iskolával közös megegyezéssel, a 2006/07-es tanév 
végeztével felfüggesztettem nappali tagozatos tanulmányaimat. Elmentem 
gyakorlatban tanulni tovább azt, hogy mit jelent éles helyzetben táncművésznek 
lenni. 
 
 

TÁRSULATI MUNKA 
 

KÖZÉP-EURÓPA TÁNCSZÍNHÁZ 
 

A KET-nél 2007. szeptember elején kezdtem el dolgozni táncosként. A 
2007/08-as évad során három új kreációban vett részt a társulat: Hámor József 
„Jocó”-val, Gergye Krisztiánnal29  és Réti Annával30 . Ezeken kívül egy korábbi 
Gergye darab, a Zyklon-B felújítása volt még repertoáron. Az újonnan csatlakozott 
táncosok – köztük én is – beálltunk a Nemzeti Színház műsorán levő A Mester és 
Margarita-ba, amit Szász János31 rendezett és Horváth Csaba32 koreografált. 

A felsorolt munkák túlnyomó többsége egyszerű végrehajtói feladatot 
jelentett. Jocó Karaván című darabját élvezettel táncoltam, mivel a mozgásanyag 
formanyelve esztétikai tekintetben közel állt akkori ízlésemhez. Jól esett, hogy szép 
mozdulatokat táncolhatok a színpadon egy lendületes, ritmikai- és zenei 
komplexitással rendelkező előadásban. Gergye T.E.S.T. II-je ilyen jellegű élményt 
nem adott, viszont ott volt egy konkrét szerep, egy karakter, amit meg kellett 
formálni. Kihívást jelentett az is, hogy Ikarosz szerepében egyedül kellett kiállnom 
a színpadra és felelősséget vállalni azért, amit csinálok. Ugyanakkor nehezen ment 
a fejembe, hogy hogyan lehet egy karakter más, ha ugyanazokat a mozdulatokat 
alkalmazza a koreográfus ehhez, mint amiket az azt megelőző 5-10 évben szinte 
minden előadásában alkalmazott már. 

Ebből a szempontból Réti Anna Éjszakai műszak című darabjának 
létrehozása és előadása jelentette számomra a legizgalmasabb kihívást. A 
mozgásanyagot Anna útmutatásai alapján mi hoztuk létre. Kreatív együttműködést 
várt el tőlünk az előadás tartalmának létrehozásában. A próbafolyamatban teret 
kapott az előadók egyénisége. Ebben az előadásban a szűken vett tánc mellett egyéb 
módon is meg kellett nyilvánulni a színpadon. Használni kellett a hangunkat; volt 
olyan jelenet, amiben beszéltünk; volt ahol a belső érzéseinkkel vagy éppen az 
álmainkkal kellett dolgoznunk. Számomra ez volt az a munka abban az évben, 
amelynél a leginkább azt éreztem, hogy az előadói képességeim tárházának 
szélesebb skáláját használhatom ki. 

Összeségében viszont az volt a benyomásom, hogy idehaza kevés az olyan 
alkotó, aki az ösztönösség és az évek alatt kialakult rutin mellett rendelkezik 
valamilyen mélyebb szakmai ismeretanyaggal, képesítéssel. Ezen önjelölt 

                                                        
27 Közép-Európa Táncszínház: 1988-ban alapított táncszínházi társulat, a Népszínház jogutódja 
28 Szögi Csaba (1960- ): Harangozó-díjas táncművész -pedagógus, koreográfus, a KET igazgatója 
29 Gergye Krisztián (1976- ): rendező, színész kortárs művész és koreográfus 
30 Réti Anna (1979- ): kortárstánc művész, -pedagógus, -koreográfus 
31 Szász János (1958- ): Balázs Béla-díjas színházi- és filmrendező, dramaturg, forgatókönyvíró, 
egyetemi tanár, érdemes és kiváló művész 
32 Horváth Csaba (1968- ): táncművész, koreográfus, a Forte Társulat alapítója és vezetője 
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koreográfusok többségéből hiányoltam az alapos mesterségbeli tudást. Azt, hogy 
rendelkezzenek széleskörű előadói és/vagy alkotói tapasztalattal. Az volt a 
meglátásom, hogy többségükből hiányzik az igény arra, hogy elmélyült munkát 
folytassanak. Hiányoltam az analitikusságot, az önreflexiót, a kíváncsiságot, a 
kísérletezést és az innovációra való törekvést. Egyre inkább zavart az a felszínesség 
és felületesség, amivel futószalagszerűen készült idehaza a táncelőadások többsége. 

Táncosként sem szakmai, sem anyagi perspektívát nem láttam magam előtt. 
A társulati fizetésemből szerényen, épp csak ki tudtam jönni egy hónapban. A 
túlélést akkor láttam csak biztosítottnak, hogy ha különböző hakni műsorokat 
vállalok el. Azt gondoltam, ha olyan alkotóval szeretnék találkozni, aki képes az 
elmélyült munkára, ha szeretnék táncosként tisztességes megélhetésre szert tenni, 
akkor az egyetlen lehetőségem elhagyni Magyarországot. Ez vált a legfontosabb 
célommá 2008 tavaszára. 
 
 

EN-KNAP GROUP 
 

A 2008. május végén, a Trafóban megrendezett Cirque du Soleil 33 
meghallgatáson ismerkedtem meg Iztok Kovač34  szlovén koreográfussal, az En-
Knap Group 35  (EKG) művészeti vezetőjével. Ő szintén meghallgatást tartott 
újdonsült társulata részére. A korábbi En-Knap 36  - ami a ’90-es évek közepén 
robbant be a nemzetközi táncvilágba egyéni formanyelvével és táncfilmjeivel – 
projekt alapon szerveződött. Ezzel szemben az újonnan, fiatal huszonévesekkel 
alapított társulat állandó jelleggel, repertoár társulatként kezdett el működni. A 
tagok két évre szóló szerződést kaptak és évente több különböző alkotóval dolgozva 
hoztak létre kortárs tánc- és színházi előadásokat. 
 Az EKG indulását követő két év pilóta-program jelleggel épült fel. Iztoknak 
az volt az eredeti célja, hogy olyan előadókat neveljen ki ez az időszak alatt, akik 
különféle alkotók változatos munkáiban képesek helyt állni. Ahelyett, hogy egy adott 
stílusra vagy esztétikára nevelné a táncosait, inkább univerzális előadóművészeket 
próbált faragni a fiatalokból. Némi késéssel, 2007 szeptembere helyett 2008. június 
1-től ehhez a programhoz tudtam én is csatlakozni. 
 Az első egy-másfél év során több koreográfussal és színházi rendezővel is 
dolgoztunk. Hirtelen elég nagy nyomás alatt találtam magam: angolul folyt a munka 
napi 8 órában; a mozgás mellett gondolkodni, felelősséget vállalni, alkotni is kellett; 
beszélni vagy éppen énekelni a színpadon... Belecsöppentem a mélyvízbe és szinte 
azonnal a gátlásaimmal szembesültem, amiket le kellett küzdenem. Szerencsémre a 
kollégáim támogató és inspiráló közeget biztosítottak ahhoz, hogy a kihívásokkal 
szembe tudjak nézni. 
 Összesen négy évadot töltöttem el a szlovén társulatnál. Ez idő alatt több 
táncelőadást, egy térspecifikus előadást, egy táncfilmet, számtalan kisebb akciót és 
improvizációt mutattunk be. Két kollégámmal, a szlovén Katja Legin37-nel és az 

                                                        
33 Cirque du Soleil: 1984-ben alapított kanadai újcirkusz társulat 
34 Iztok Kovač (1962- ): szlovén kortárstánc művész, -pedagógus- koreográfus, az En-Knap és az En-
Knap Group társulatok alapítója és vezetője 
35 En-Knap Group: 2007-ben alapított szlovén kortárstánc társulat, az En-Knap jogutódja 
36 En-Knap: 1993-ban alapított szlovén kortárstánc társulat 
37 Katja Legin (1985- ): szlovén kortárstánc művész, -pedagógus- koreográfus 
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angol Luke Thomas Dunne 38 -nal egy több hónapos, a színpadi jelenléttel és 
előadásmóddal kapcsolatos kutatás eredményeit egy ún. lecture performance 39 
keretein belül prezentáltuk, amelynek címe GLK - Growing Like Kids lett. 
Találkoztam rengeteg metodikával és alkotói magatartással. A szlovén mellett a 
balkáni országok szakmai képviselőinek jelentős részét sikerült megismernem. 
 Az EKG-nál eltöltött éveim során arra jöttem rá, hogy: 

a, nem elégszem meg azzal, hogy kizárólag végrehajtó legyek 
b, fontos számomra, hogy a kreativitásomat ki tudjam használni 
c, erős bennem az igény az önálló alkotásra 
 
A fenti felismerések akkor értek be bennem, amikor a társulat 2011 végén a 

francia Superamas40-szal közösen kezdett bele a Theatre munkacímet viselő alkotói 
folyamatba. A két hetes bécsi rezidencia során világossá vált számomra, hogy akkori 
kollégáim „csak” táncolni akarnak – gondolkodni, felelősséget vállalni azért, ami a 
színpadra kerül: nem. Felismertem, hogy elérkeztem arra a pontra, ahol független, 
szabadúszó művészként kell folytatnom a pályafutásomat, ha szeretném megtalálni 
a lehetőséget és módot arra, hogy minél teljeskörűbben ki tudjam fejezni mindazt, 
ami bennem van. Ennek eredményeképpen 2012. május elején megszűnt a 
szerződésem és kiléptem a társulat jelentette védettségből egy olyan világba, amiről 
kevés fogalmam volt és amelyhez nem voltak meg a szükséges eszközeim. Újból 
mélyvízbe kerültem. 
 
 

TANULSÁGOK 
 
 Azt hiszem, a családi hátterem, nagyapám személye volt az elsődleges 
motiváció abban, hogy művészpályára lépjek. Az ő példája egyúttal erősen 
meghatározta azt, hogy az alkotás folyamatát sokáig magányos, a külvilágtól elzárt 
folyamatnak tekintettem. Nagyapám a szobrok mellett készített mozaikokat, 
domborműveket és festményeket is. Élete során dolgozott tanárként, iskola- és 
moziigazgatóként. Halászcsaládból származott, ezért később, ha pénz kellett, 
gyakran szőtt hálót vagy készített varsákat eladásra. Számomra természetes, hogy 
egy (alkotó) ember nem csak egy szűken vett területen aktív, hanem sokrétűen 
képes tevékenykedni és több lábon áll. 
 Tanulmányaim alatt a különböző tánctechnikák elsajátításán volt a fő 
hangsúly. A társas- és néptánc erősen fejlesztette a társas- és az együttműködési 
készségeimet. Megtanultam vezetni és követni; a térben könnyen elhelyezni magam 
és orientálódni; precízen viszonyulni másokhoz, akik ugyanazon a téren osztoznak 
(térformák). Ebben az időszakban alakult ki bennem a mozgásanyag(ok) gyors 
elsajátításának és a középpontos tükrözésnek a készsége. A BKTF-en például 
nagyon meglepődtem amikor kiderült, hogy a társaim nem tudják megtanulni a 
mozgássort, ha a tanár szemben áll velünk: ha a tanár magának jobbra mozdult, 
akkor társaim maguknak balra. Szimmetrikusan tudtak csak tükrözni, 
középpontosan nem. Ez a videóról tanulást is pokollá tudta tenni számukra. 

                                                        
38 Luke Thomas Dunne (1985- ): angol kortárstánc művész, -pedagógus- koreográfus 
39 Lecture performance (angol): olyan verbális színpadi előadás, amelynek alapvető célja az 
ismeretterjesztés 
40 Superamas: 1999-ben alapított francia kortárstánc előadóművészeti kollektíva 
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 A néptánc és a zenei képzésem hatására fejlett muzikalitással és 
ritmusérzékkel rendelkezem. Ez szintén többször eredményezett konfliktust egy-
két tanárom és köztem a BKTF-en. Egyúttal későbbi hivatásos pályám során is 
súrlódásokhoz vezetett. Például amikor egy koreográfus azt kérte tőlem, hogy „menj 
a zene ellen”, de azt képtelen volt megfogalmazni, hogy milyen szempont vagy 
viszonyítási pont alapján. Azaz: képtelen volt megfogalmazni, hogy a ritmus, a 
dallam, valamelyik hangszer, netán az adott zene valamelyik egyéb összetevőjéhez 
képest dolgozzak a zene ellen. Ezen keresztül azt tanultam meg, hogy a tudás nem 
csak hatalom, hanem kétélű fegyver is, ami könnyen sülhet el visszafelé. 
 Összeségében a tanulmányaim magas fokú testtudatot és térérzékelést, 
fejlett muzikalitást és ritmusérzéket, analitikus- és kreatív gondolkodást 
fejlesztettek ki bennem. Úgy látom, hogy annak köszönhetően, hogy ennyi 
különböző stílussal ismerkedtem meg az évek során, abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy a táncot elég tágan és egyetemesen vagyok képes látni és vizsgálni. 
Olyan egyedi keverék birtokában vagyok, amiben rengeteg lehetőség rejlik és ami 
az egyedisége révén különlegesnek számít a nemzetközi kortárstánc világban. 
 A jelenből visszatekintve, az iskolai tanulmányaimból erősen hiányolom a 
képzésnek azokat az aspektusait, amelyek később abban lehettek volna 
segítségemre, hogy szabadúszó művészként könnyebben érvényesülni tudjak. Most 
úgy látom, hogy hasznos lett volna olyasmiről is tanulni, hogy hogyan kell pályázatot 
írni, hogyan működik a támogatási rendszer, hogyan kell network-ölni41, stb. Fontos 
lett volna már az iskolában elsajátítani olyan eszközöket, amik abban segíthetnek, 
hogy meg tudjuk teremteni egy kreációs folyamat feltételeit és azt meg is tudjuk 
valósítani. Könnyen bele lehet roppanni abba, hogy ezt a saját bőrünkön kell 
megtanulnunk akkor, amikor már kikerülve a nagybetűs életbe a megélhetésünket 
kellene biztosítaniuk. 

Arra vagyunk remekül felkészítve, hogy egy próbán, egy kreációs 
folyamatban megálljuk a helyünket a táncteremben. Arra viszont alig, hogy hogyan 
nézzünk szembe az alkotás lehetőségének megteremtésére irányuló feladatok 
súlyával és az ezzel járó felelősséggel. Ennek lehet az a következménye, hogy az 
egyénnek elfogy az ereje, a lendülete, a kitartása, a hite és feladja a kilátástalannak 
tűnő küzdelmet, mielőtt egyáltalán lehetőséget kapna arra, hogy kialakítsa az egyéni 
művészi hangját, hitvallását és alkotni kezdene. Sajnos ebbe a szélmalomharcba 
könnyebb belefáradni, mint felülkerekedni rajta és a művészetből kiábrándultan 
más pályát választani. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor tovább csökken annak a 
maroknyi körnek a létszáma, akik hisznek a kultúrában, hisznek a művészet 
fontosságában. 
 A társulati évek alatt nagyon fontos és gazdag tapasztalatot szereztem a 
színpadi jelenlét szempontjából. Sokat tanultam a hihető és természetes 
előadásmódról. A több mint 20 alkotón keresztül, akikkel társulati éveim alatt 
dolgoztam, nagyon változatos skáláját tapasztaltam meg annak, hogy hogyan lehet 
színpadra állítani egy előadást. Sok tapasztalattal gazdagodtam azzal kapcsolatban, 
hogy milyen módszerek léteznek arra, hogy valaki megtalálja a témáját, arra 
koncepciót építsen fel, majd onnan elindulva végighaladjon és vezessen másokat is 
egy alkotási folyamaton, aminek a végén megvalósul a darab. 
 A társulati létezés arról is sokat tanított, hogy hogyan kell próbákat szervezni 
és vezetni. Mire kell odafigyelni, amikor egy előadás másik színpadra kerül, mint 

                                                        
41 Network (angol): hálózat; a kifejezést kapcsolati háló értelemben szoktuk használni 
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ahol a bemutató történt. Hogyan kell megtervezni és szervezni a munkafolyamatot, 
ha egy olyan előadást kell elővenni, ami már hosszú ideje nem játszott. Egy előadói 
közösségnek milyen igényei vannak a munka szempontjából. Milyen kihívások 
jelentkezhetnek egy alkotói közösségen belül és azokra milyen lehetséges 
megoldások léteznek. Tanultam meghallgatást szervezni és lebonyolítani. Új 
táncosokat betanítani és átadni egy meglévő koreográfiát. 
 A társulatoknál eltöltött évek alatt rájöttem, hogy engem a pusztán 
végrehajtói szerep nem elégít ki. Önmagában a tánctechnikai tudásomnak a 
fejlesztése számomra nem volt elegendő. A legtöbb koreográfus, akivel a két 
társulatnál dolgoztam, kihozott valamit a már meglévő tudásunkból és abból 
készített darabot. Ritka volt az olyan munka, ahol az alkotó képes volt messzebbre 
vinni minket fizikálisan korábbi önmagunknál. Az EKG-nál eltöltött négy év alatt 
gyakorlatilag két kivétellel találkoztam: David Zambranoval 42  és Simone 
Sandronival43. Velük élveztem azt, hogy táncosként fejlődök, de továbbra is ott volt 
bennem az az érzés, hogy ennél többre is képes lennék. 

Rájöttem, hogy olyan kihívásokra vágyok, amelyeken keresztül az 
egyéniségem, a személyiségem, az emberi lényem is fejlődhet. Arra van szükségem, 
hogy szembesüljek a gátlásaimmal és áttörjek rajtuk. Egyre messzebbre, egyre 
mélyebbre kívánok hatolni önmagamban. Arra jöttem rá, hogy felelőtlenség lenne 
ezt másoktól várnom. Összegezve a tanulmányaimat és a végrehajtó-táncos 
tapasztalataimat, úgy látom, hogy ennek a kezdeti időszaknak a legfontosabb 
tanulsága az, hogy vegyem a saját kezembe sorsom. Magamért vállaljak felelősséget. 
  

                                                        
42 David Zambrano (1959- ): venezuelai kortárstánc művész, -pedagógus- koreográfus, a Flying Low 
és Passing Through technikák kidolgozója 
43 Simone Sandroni (1967- ): olasz kortárstánc művész, -pedagógus- koreográfus, az Ultima Vez 
belga társulat egyik alapító tagja 
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III. ÚTKERESÉS 
 

Útkeresés alatt azt a 2012 eleje és 2013 vége közti időszakot értem, ami alatt 
az engem ért tapasztalatok megalapozták az alkotói működésemet. A társulati 
létezést követő másfél-két év arról szólt, hogy bele kellett rázódnom a szabadúszás 
ritmusába. Meg kellett szoknom és tanulnom, hogy én felelek az időm és energiám 
beosztásáért. Meg kellett tanulnom felkutatni a lehetőségeket, amik révén munkát 
kaphatok. Ahogyan azt is, hogy magamnak kell megteremtenem az alkotáshoz 
szükséges feltételeket. 

Az alábbi fejezetben azokat a lépéseket kívánom feltárni, amelyek átvezettek 
az előadó/társulati tag szerepéből az önálló, szabadúszó művész helyzetébe. Négy 
konkrét példán keresztül vizsgálom, hogy mik voltak azok a belső- és külső 
tényezők, amelyek segítették az átalakulásnak ezt a folyamatát. Mely állomásokon 
kellett keresztülhaladnom ahhoz, hogy elsajátítsak olyan eszközöket, amelyek 
alapvetően fontosak akkor, ha valaki egy előadást szeretne színpadra állítani: 
pályázatírás, produkció előkészítése, megvalósítás. 

Ennél is pontosabban: arra kívánok fókuszálni, hogy a fent említett folyamat 
során hogyan kezdtek el kialakulni az alkotói módszerem szempontjai. Azt 
szeretném feltárni, hogy azok az élmények, amelyek ebben az időszakban értek, 
hogyan befolyásolták művészi szemléletemet és milyen eszközök használatát 
sajátítottam el vagy fejlesztettem ebben a periódusban. 
 
 

PRIMAL 
 

Iztok Kovač művészeti vezető 2012 elején felkérte az EKG akkori tagjait, 
hogy ugyanaz év áprilisára mindenki készítsen egy-egy rövid szólót. Az etűdöknek 
arra a kérdésfelvetésre kellet reflektálniuk, hogy számunkra mit jelent a tánc (What 
does dance mean to you?). Ezeket a rövid munkákat egy közös est keretein belül 
mutattuk be. Az est a CTRL-ART-DEL címet viselte. 
 
Alkotási folyamat: 
 Az alkotási folyamat több részletben történt. Stúdióban nagyjából két 
hónapot lehettem összesen. A fennmaradó időt pedig kutatással és ötleteléssel 
töltöttem. Eleinte csapongtam minden irányba: napokon át csak olvastam és 
Youtube videókat néztem. Amennyire emlékszem közben az járt a fejemben, hogy a 
társas-, nép- és kortárstáncos tapasztalataim összevetéséből mit tudnék kihozni. 
Milyen ismeretek és élmények állnak rendelkezésemre addigi hátterem alapján. 
Végül oda lyukadtam ki, hogy a ritmus az az elemi, közös nevező minden általam 
ismert táncformában, ahova az összes mozgást, lépést, stílust vissza tudom vezetni 
és fejteni. Ebben találtam meg az univerzális összekötő kapcsot. Azt az origót, 
kiindulópontot, amiből minden tánc fakad. 
 Felismerve, hogy számomra a ritmus fizikai megnyilvánulása, testi 
manifesztációja a tánc, már el tudtam kezdeni dolgozni azon, hogy tartalmat hozzak 
létre majdani szólómhoz. Ebben a következő fázisban kísérletezni kezdtem azzal, 
hogy milyen különféle módokon tudnék foglalkozni a ritmusképletek 
megtestesítésével. 
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Sokat dolgoztam a sétával, mint semleges, folytonos akcióval. Ennek során 
azzal foglalkoztam, hogy milyen módokon tudnak megjelenni különböző 
ritmusképletek és ezek a variációk milyen táncokká alakítják át a sétát. Abban, hogy 
a sétán keresztül kezdtem el foglalkozni a kérdéssel, elsősorban az alábbi 
ismereteim és tapasztalataim motiváltak: 

- a Judson Dance Theater44, ezen belül Yvonne Rainer45 és Steve Paxton46 
kutatásai és kísérletei a ’60-as évekből, amelyek során a hétköznapi 
mozdulatok mechanikájával foglalkoztak. A pszichológia és az expresszió 
ellenében őket a tiszta adatok érdekelték. 

- 2011-ben részt vettem Julien Monty 47  kurzusán, ahol azzal dolgoztunk, 
hogy a hétköznapi séta 1-2 hozzáadott szempont alapján (pl. irány- vagy 
tempóváltások) hogyan válik tánccá 

- Tomislav Janežič48, akivel 2008-ban az EKG tagjaként dolgoztam együtt. 
Vele Mihail Alekszandrovics Csehov 49  színjátszó metodikájával 
foglalkoztunk sokat. Ebben sokat használtuk a sétálást, mint semleges akciót, 
amikor azt tanultuk, hogyan testesíthetünk meg különböző állapotokat, 
karaktereket, érzeteket, stb. 
 
Különféle kísérleteket tettem arra, hogy a néptánc csapásokból kiemelt 

ritmusokat úgy ültessem át mozgásba, hogy kiemeljem belőle a perkusszív elemet. 
Kutatásom során találtam rá – többek között – Reinhard Flatischler 50 
munkásságára is, aki a világ különböző tájain gyűjtötte a ritmus képleteket. Egy vele 
készült interjút51  tanulmányozva találkoztam először a poliritmiával (kettő vagy 
több egymásnak ellentmondó ritmus szimultán használata; pl. 2/4 és 3/4). Ezek a 
ritmusok nagyon gyakoriak az afrikai népzenében. Bennük az ember ősi tudása él 
tovább napjainkban. Felismertem, hogy igazából az érdekel, hogy visszamenjek az 
eredőig. Olyan szólót hozzak létre, ami a lehető legelemibb. Ebből – valamint abból 
a tényből, hogy életem első általam alkotott előadása volt készülőben – született meg 
a cím: Primal. 

Így jutottam el odáig, hogy a 2/4 és 3/4 szimultán megtestesítését kezdjem 
el keresni. Kísérletezgetésem által rátaláltam egy olyan mozdulatsorra, ami mint egy 
zenei loop52 ismételhető volt a végtelenségig. A 2/4-et a lábaimmal jártam, míg a 
3/4-et egy sámándobon ütöttem szimultán. Ezt a poliritmikus mintát használva 
kezdtem el gyakorolni azt, hogy olyan lassú ismétlésből, ahol az egyes ütések csak 
önmagukban értelmezhetőek, fokozatos gyorsításon át eljussak oda, hogy már 
hallhatóvá váljon a ritmusminta. Ezt addig gyorsítottam tovább egyenletesen, hogy 
a végén már a testem képtelen legyen követni a sebességet. Ezen a ponton szétesett 
a ritmus és abba kellett hagynom az ismétlést. 

                                                        
44 Judson Dance Theatre: táncosok kollektívája, akik 1962-1964 között a new york-i Judson 
Memorial Church-ben adtak elő avantgárd kísérleti előadásokat 
45 Yvonne Rainer (1934- ): amerikai avantgárd koreográfus, filmes 
46 Steve Paxton (1939- ): amerikai táncművész, -pedagógus- koreográfus, a kontakt improvizáció 
atyja 
47 Julien Monty (1978- ): francia kortárstánc művész, -pedagógus- koreográfus, a Rosas belga 
társulat táncosa 
48 Tomislav Janežič: szlovén színházi rendező, pszichodráma tanár 
49 Mihail Alekszandrovics Csehov (1891-1955) orosz színész, rendező, antropozófus 
50 Reinhard Flatischler (1950- ): osztrák ütőhangszeres, a TaKeTiNa Rhythm Process alapítója 
51 l. irodalomjegyzék (7. Randy Peyser: Primal Rhythm – Ancient Healer) 
52 Loop (angol): hurok; itt zenei szakkifejezésként használva 
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Ezzel párhuzamosan azzal is elkezdtem foglalkozni, hogy milyen más 
módokon irányíthatom a nézők figyelmét tisztán a ritmusra. Így jutott eszembe az, 
hogy olyan magyar nyelvű szöveget használjak, mondjak, amit még a magyar 
hallgatóság is alig-alig érthetne, a szlovén meg végképp nem (Halotti beszéd és 
könyörgés53) valamint az is, hogy furulyán játsszak moldvai dallam részletet. Ezek 
mind olyan töredékek voltak, amik loop-szerűen ismételhetők. Ebből kezdtem el 
felépíteni az etűdöt. 
 Ráébredtem, hogy arra vagyok kíváncsi, vajon a ritmus ereje önmagában 
képes lehet-e arra, hogy ha elegendően hosszú időn át közvetítem a nézők felé, akkor 
őket arra késztesse, hogy maguk is megmozduljanak. Ezen a ponton 
elengedhetetlenül fontosnak találtam, hogy leteszteljem a munkámat. Ezért több 
próbára hívtam be ismerősöket, kollégákat, barátokat, mentorokat. Volt olyan 
próba, ahol csak egy embernek és olyan is, ahol kisebb csoportoknak mutattam meg 
a munkát. Az ezeken az alkalmakon kapott visszajelzések segítettek abban, hogy 
próbáról próbára csiszolgassam a szólót. 

Mire eljutottam a főpróbahétig, szinte minden figyelmemet a színpadra 
állításra tudtam összpontosítani. Luka Curk 54  fénytervező segített abban, hogy 
befényezzük a darabot. A szóló célja – bevonni a közönséget – adta az 
alapkoncepciót: kört jeleníteni meg a színpad közepén. Lukanak az volt az ötlete, 
hogy egy padlóig engedett, zöld fényű PAR lámpa emelkedjen lassan a magasba, 
miközben a szöveget ismétlem. Amikor pedig a ritmussal jártam tovább körben és 
fokozatosan gyorsultam, ő a négy sarokba elhelyezett PC-ket egymás után fel-
felvillantva mozdította meg az enyémmel ellentétes irányban a teret. A premier 
napjára az előadás összeállt, le volt tesztelve és mi készen álltunk a bemutatására. 
 
Személyes reflexió a munkára: 
 Attól a ponttól ahonnan elindultam (Számodra mi a tánc?) először sok-sok 
ötlet, lehetőség jutott eszembe. A szerteágazó lehetőségek egyre jobban frusztráltak, 
elveszettnek éreztem magam. Ezen a ponton valahogy kikristályosodott előttem a 
fókuszom: a ritmus, mint univerzális nyelv. E köré szervezve már szinte játszi 
könnyedséggel fel tudtam építeni a darabot. 
 Hasznos volt számomra, hogy a társulat védettségén belül, a kollégák és a 
színházi infrastruktúra támogatásával mehettem keresztül életem első 
alkotómunkáján. Éppen elég nagy kihívás volt végigjárni azt az utat, ami az ötlettől 
a színpadig vezet – egyedül. Közben pedig kézbe venni a produkciós feladatokat: 
szöveget írni a színlaphoz, a promóciós felületekre anyagot készíteni, a 
közreműködőket koordinálni. Azt érzem, hogy könnyen beleroppanhattam volna, 
ha elsőre még másokat is vezetnem kellett volna. 
 A bemutatót követő visszajelzések nagyon hasznos tanulságul szolgáltak a 
további munkámhoz. A következő észrevételek voltak nekem lényegesek: 
 

- Mit jelent a szöveg, amit mondok? 
Ebből azt szűrtem le, hogy hiába használtam szándékosan olyan szöveget, 
aminek a tartalma szinte érthetetlen, az ember ösztönösen érteni akarja a 
szavakat. 
 

- Miért nem mondom ki, hogy milyen részvételt várok a nézőtől? 

                                                        
53 l. irodalomjegyzék (11. sz.n.: Halotti beszéd és könyörgés) 
54 Luka Curk: szlovén fénytervező és színházi technikus 
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Ebből azt értettem meg, hogy felesleges azt várnom, hogy a néző majd 
kitalálja az én pontos szándékomat. A fényekkel és a színpadi helyzettel 
valamennyire sikerült elérnünk azt, hogy körbe álljanak/üljenek engem. 
Ugyanakkor az ebben a helyzetben rejtve maradt, hogy ők is táncolhatnak, ha 
szeretnének. Arra jutottam, hogy ilyen célra viszont kifejezetten fontos lenne 
beszédet használnom. 
 

- Mit jelent számomra a zöld fény és az, hogy a lámpa, ami kibocsátja ezt a fényt, 
a majdnem színpadig engedett helyzetéből lassan felemelkedik miközben én 
körbejárom? 
Ebből azt a következtetést vontam le, hogy még egy ilyen látszólag apró 
látványelem is tartalmat kap, szimbólummá válik a színpadi környezetben. 
Kiváltképpen amikor egyedüli előadóként állok ott. Ebben az esetben ezzel a 
lámpával lett egy viszonyom és a nézők nem tudták értelmezni, hogy mi a 
kapcsolat a kettő között. 
 

- Mit jelent számomra a dob? 
Hasonlóan a lámpához, ez is jellé vált. Szimbolikával kezdett el bírni, hiába 
„csak” azért hoztam be, hogy hangot adjak ki vele. 
 

Összességében azt a következtetést vontam le, hogy ezek az elemek mind elrejtették 
a tánc, a mozgás tiszta erejét. Úgy tudtam megfogalmazni, hogy elkezdtek színházat 
csinálni a táncból. Azt éreztem, hogy ez számomra egy zsákutca, bár ekkor ezt még 
nem tudtam ilyen tisztán megfogalmazni. Kellettek a következő egy-másfél év 
tapasztalatai ahhoz, hogy letisztuljon, beérjen bennem ez az olvasat és értelmezés. 
 
 

LEONARDO MOBILITÁS PROGRAM 
 

„A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének 

erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek 

fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés 

különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.”55 

A Leonardo Mobilitás Program56 az Európai Bizottság által kiírt program, 
amit Magyarországon a Tempus Közalapítvány 57kezelt. Ezen keresztül az OFF 
Alapítvány58 két alkalommal kapott támogatást arra, hogy táncosoknak biztosítson 
külföldi szakmai gyakorlatot. Az általuk kiírt pályázat keretein belül kaptam arra 
lehetőséget, hogy 2013. február-márciusban Franciaországban vehessek részt egy 5 
hetes rezidencián, melynek során elsősorban a kutatásra fókuszálhattam. A 
pályázatom koncepciójának kidolgozásában két élmény inspirált: 

 

                                                        
55 Nemzeti Erőforrás Minisztérium (http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/archivum/lll-

leonardo-mobilitas) 
56 Leonardo Mobilitás Program: az Európai Bizottság által 2007-ben létrehozott mobilitási program, 
melynek célja szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése 
57 Tempus Közalapítvány: 1996-ban létrehozott közhasznú szervezet, amelynek célja az európai 
értékek képviselete és közvetítése az oktatás területén 
58 OFF Alapítvány: közhasznú szervezet, célja a kortárs művészetek támogatása, különös tekintettel 
a HODWORKS társulat munkásságára 

http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/archivum/lll-leonardo-mobilitas
http://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/archivum/lll-leonardo-mobilitas
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1. A Primal előkészítése során elkezdett kutatás 
Ebben szerettem volna jobban elmélyülni. Alapvetően az érdekelt, hogy 
produkciós kényszer nélkül, fókuszáltan kísérletezhessek tovább a 
ritmussal. Néptáncos múltam, hivatásos táncosi pályafutásom és a Primal 
alkotása révén túlnyomó többségben a páros ritmusokkal voltak 
tapasztalataim. Ezért döntöttem úgy amikor a pályázatomat készítettem, 
hogy a rezidencia öt hete alatt inkább olyan területre szeretnék 
fókuszálni a ritmikán belül, amiben alig van még ismeretem. Így 
döntöttem el, hogy valamilyen páratlan ritmusképlettel szeretnék 
dolgozni. A választásom intuitívan esett a hetesre. Ez a nyugati 
kultúrkörben a hármas mellett a másik legfontosabb mágikus és 
szimbolikus szám. Zenei és táncosi hátterem révén a 3/4-et már elég jól 
ismertem, ellenben 7/8-dal még Batyunál is nagyon ritkán dolgoztunk. 
 

2. A (színpadi) jelenlét kérdése 
Valamikor a pályázatírással egy időben, 2012 őszén láttam Matthew 
Akers59 és Jeff Dupre60 The Artist Is Present című dokumentumfilmjét. 
Ebben Marina Abramović 61  munkásságát mutatják be az alkotók a 
kezdetektől egészen addig, míg az azonos című kiállítás megrendezésre 
került a new york-i The Museum of Modern Art-ban (MOMA) 2010-ben. 
Ebben a dokumentumfilmben van egy snitt, ahol Marina arcát mutatják 
közelről. Még a mozivásznon keresztül is megborzongott a hátam 
jelenlétének erejétől. A filmben a legnagyobb hatást az a korai munka 
gyakorolta rám, ami a MOMA kiállítás kiindulópontjául is szolgált. A 
Nightsea Crossing során Marina és Ulay órákon át ültek egy asztal két 
végén és egymás szemébe néztek szótlanul. Ahogyan újra és újra előadták 
ezt a performanszot, úgy tolták ki egyre jobban az időtartam határait. 
Egyre hosszabb időn át ültek az asztal két végén. Ez a kihívás, ami a 
durational performance 62 -ban rejlik, engem is foglalkoztatni kezdett. 
Kíváncsi lettem, hogy mit találhatok magamban, ha sikerül leküzdenem 
az unalom és a fáradás mentális küszöbeit magamban. Szerettem volna 
elmélyülni a jelentlét gyakorlásában. 

 
Az öt hetes rezidenciára azt a célt tűztem ki magam elé, hogy napi 

gyakorlással eljussak odáig, hogy hét órán át megszakítás nélkül ismételjek egy 7/8-
os ritmusképletet. Ezt napi mentális felkészüléssel (meditáció) és gyakorlással (első 
nap 15 perc, majd minden 15 perccel hosszabb ideig tartó repetíció) terveztem 
elérni. Pályázatomnak és egyúttal a megvalósuló projektemnek is a Seven Faces of 
Death munkacímet adtam. 
 
A rezidens program: 

Az első három hetet Franciaország középső részén, Cantal tartományban 
töltöttem Riom-ès-Montagnes település közelében, egy kis farmon. Vendéglátóm az 

                                                        
59 Matthew Akers (1975- ): amerikai filmrendező, producer és fotográfus 
60 Jeff Dupre: amerikai filmrendező és producer 
61 Marina Abramović (1946- ): szerb performansz művész, író, filmkészítő 
62 Durational performance (angol): állóképességi performansz; olyan előadás, ahol az előadók 
hosszú időn keresztül végeznek egy cselekményt vagy feladatot, ezzel feszegetve saját – mentális 
és/vagy fizikai - állóképességük határait 
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EuroCulture en Pays Gentiane63 szervezet volt. Az általuk biztosított szálláshelyen 
(két kőház a „semmi” közepén) éltem és dolgoztam ebben az időszakban. Ott 
tartózkodásom első két hetében egy mexikói zenészekből és képzőművészből álló, 
5 fős csoporttal osztoztam a tereken. Az utolsó hetet teljesen egyedül töltöttem ott. 
 Napi meditációimat a hálószobában végeztem. Változó hosszúságú 
időtartamokban ültem egy párnán csukott szemmel és figyeltem a légzésemet. A 
meditációk során is törekedtem arra, hogy napról-napra növelni tudjam az 
időtartamot, amit erre szántam. Megfelelő táncstúdió híján annak a kőháznak az alsó 
szintjén kezdtem el a munka gyakorlati részét, ahol az egyik mexikóival laktam. Itt 
állt rendelkezésemre kb. 3x3 méter üres tér, amiben tudtam mozogni. Az eredeti, 
részletes munkanapló jelen szakdolgozat 2. sz. mellékletekében található. 

A fennmaradó időmet részben a témámhoz kapcsolódó kutatással, részben a 
mexikóiakkal és vendéglátóimmal töltöttem. A környéken több településen jártunk. 
Az EuroCulture en Pays Gentiane számára fontos a kulturális tapasztalatcsere, 
ezért azokkal a művészekkel, akiknek rezidenciát biztosítanak, különféle 
programokat szerveznek a környékbeli településeken. Ezeken keresztül teremtenek 
kapcsolatot a helyi lakosok és a más országokból érkező kultúrák és művészek 
között. Példának okáért: a mexikói zenészek koncerteket adtak, a képzőművész órát 
tartott általános iskolákban, jómagam Riom-es-Montagnes amatőr tánciskolájában 
tartottam néhány kontakt improvizáció órát. 

Két hét ott tartózkodásom után a mexikóiak elutaztak. Átköltöztem a 
nagyobbik épületbe, ahol addig ők laktak és egyedül maradtam egy hétre. Teljes 
csendben és elzártságban. Körülöttem csak a hó és tehenek, sehol egy árva lélek. A 
napi rutin mellett – kihasználva a magányom teremtette biztonságérzetet – 
kipróbáltam Michael Harner64 A sámán útja65 című könyvéből egy sámánizmusból 
eredő gyakorlatot. 
 Az utolsó két hetet Párizsban töltöttem, ahol szintén nem állt 
rendelkezésemre stúdió. A szállásomon próbáltam. Fennmaradó időmben 
ismerkedtem a várossal. Múzeumokba és kiállításokra mentem. Korábbról ismert 
párizsi barátokkal találkoztam, akik bemutattak más művészeknek és a város olyan 
részeit ismertem meg általuk, amit turistaként sosem tudtam volna. Az adott 
körülmények között lehetetlen volt kivitelezni, hogy közönség előtt mutassam be az 
anyagot, amin dolgoztam. Ezért végül a szállásomon vettem fel videóra az etűdöt. 
Néhány éve egy adatvesztés következményeként törlődött ez a felvétel a személyes 
archívumomból. 

Párizsi tartózkodásom utolsó hetében keresett meg Varga Gábor 66  e-
mailben és munkát ajánlott. Ekkor kerültem kapcsolatba a genfi székhelyű Cie 
József Trefelivel67. Felkértek, hogy utazzak el Fokvárosba és tanuljam be a JINX 103 
című duettjükből Gábor szerepét, majd adjam elő a Dél-Afrikai Köztársaság és 
Mozambik két-két településén. Ezzel kezdetét vette egy olyan szakmai 
együttműködés, aminek köszönhetően elkezdtem olyan bevételre szert tenni, ami 
által kezdett biztosítottá válni az alapvető megélhetésem. Ez a munkakapcsolat a 

                                                        
63 EuroCulture en Pays Gentiane: 2001-ben alapított francia előadóművészeti produkciós szervezet, 
többek között rezidencia programot biztosít nemzetközi művészek számára 
64 Michael Harner (1929-2018): amerikai antropológus, a core shamanism megfogalmazója 
65 l. irodalomjegyzék (4. Michael Harner: A sámán útja) 
66 Varga Gábor (1980- ): magyar származású, jelenleg Genfben élő kortárstánc művész, -pedagógus, 
-koreográfus; művészeket promotáló irodáját, a BravoBravo-t 2016-ban hozta létre 
67 Cie József Trefeli: 2005-ben alapított genfi székhelyű kortárstánc társulat 
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mai napig tart és az évek során egyre egyenrangúbb tagja lettem ennek a projekt 
alapú társulatnak. Ennek során rengeteget tanultam projekt előkészítésről, 
kapcsolatépítésről, produkcióról, turné menedzsmentről, szervezésről és 
lebonyolításról. 
 
Személyes reflexió a munkára: 
 Ez volt szabadúszó életem során az első olyan projekt, amire önszántamból 
vállalkoztam. Először szembesítettem magam a pályázatírás kihívásaival. 
Tapasztalatom nem volt benne és a korábbi tanulmányaim sem készítettek fel arra, 
hogy hogyan kell megírni egy ilyen szöveget. Első alkalommal próbáltam kitalálni és 
megfogalmazni egy kutatási koncepciót. Hetekbe telt, mire sikerült kipréselni 
magamból egy alig másfél oldalnyi szöveget, amiben nagyon kezdetleges 
megfogalmazásban vázoltam a motivációmat, a tervemet és a céljaimat. 
Visszatekintve úgy látom, főként az intuíciómnak és az ösztönösségemnek 
köszönhetem, hogy ezt sikerült megfogalmaznom. 
 Fontos volt az önbizalmam és önbecsülésem számára, hogy önerőmből 
oldottam meg az utazásom, a próbáim és a napi feladataim megtervezését és 
megszervezését. Erőt merítettem abból, hogy úgy töltöttem el egyedül öt hetet egy 
ismeretlen környezetben, hogy teljes mértékben önmagamat és a saját 
álláspontomat képviselhettem. A Leonardo Mobilitás Program által megkövetelt 
munkanapló vezetése rávezetett arra, hogy az alkotási folyamat során jegyzeteljek 
és visszaolvassam a jegyzeteimet. Megtanultam azt, hogy így nyomon tudom követni 
az ötleteim fejlődésének útját. 
 A programban való részvételnek köszönhetően több olyan szakmai 
kapcsolatot is sikerült létesítenem, amelyek a későbbiekben további lehetőségekhez 
vezettek. Ennek köszönhetem azt, hogy 2014-ben meghívtak Mexikóba egy alkotói 
rezidenciára és kurzust tartani. Ahogyan azokat a párizsi kapcsolatokat is, 
amelyeknek köszönhetően később ott is előadhattam a The Bridge című szólómat. 
 Párizsi tartózkodásom alatt kíséreltem meg először pályázatot írni a 
Nemzeti Kulturális Alaphoz68 (NKA). Ekkor még a regisztrációs folyamaton sem 
sikerült átjutnom. Viszont így felfedeztem, hogy milyen szervezeti háttérre van 
szükségem ahhoz, hogy egyáltalán részt vehessek a pályáztatásban. Ekkor kerültem 
először komolyabb kapcsolatba az OFF Alapítvánnyal, amiből évekkel később egy 
sokkal szorosabb munkakapcsolat lett. 
 
 

NEW AGE GYPSIES 
 

Az előadás 2013-ban a ljubljanai Plesni Teater Ljubljana (PTL) 
Choreographic Debut nevű programjának keretein belül jött létre. A programot 
három évente írják ki pályáztatásra. Célja fiatal, pályakezdő koreográfusoknak 
lehetőséget biztosítani első produkciójuk megvalósításához. Egy-egy cikluson belül 
összesen három alkotó nyeri el a lehetőséget a munkára. Egy évben egy művész 
munkáját támogatják így. Ehhez próbatermet, mentort, bemutatóhelyet és egy 
korrekt költségvetést biztosítanak. A lebonyolításban és promócióban a PTL a 
művész rendelkezésére bocsátja saját infrastruktúráját. Igény szerint részt vesznek 

                                                        
68 Nemzeti Kulturális Alap: az 1993-ban létrehozott alap a hazai és határon túl magyar kulturális 
életet finanszírozó intézmény 
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a megvalósításban és tanácsadásban. A bemutatót követően ők rendelkeznek az 
elkészült előadás jogaival és részt veszek a forgalmazásban. 
 
Alkotási folyamat: 

Még az EKG-ban dolgoztam, amikor találkoztam Nina Fajdiga 69  szlovén 
táncosnő/koreográfussal. Ő régóta vett részt David Zambrano munkáiban és 
rendelkezett a megfelelő rutinnal és képesítéssel, hogy hivatalosan is Flying low70-
t taníthasson. Akkoriban foglalkoztatott az, hogy a néptánc és a Flying low között 
milyen kapcsolatokat lehetne találni. Innen jött, hogy Ninat kértem fel magam mellé 
táncosnak az előadásba. Az előadás zenéjének megírására egy szlovén DJ-re, Januš 
Aleš Luznarra71 esett a választásom, akivel civilben már évek óta jó barátságot 
ápoltam. Személyes beszélgetéseink során olyan embernek és művésznek ismertem 
meg Januš-t, akivel osztozunk a világról alkotott alapvető képben és könnyen 
megértjük egyámást. Ösztönösen arra kértem, hogy a színpadon legyen jelen velünk 
együtt, mint egy harmadik szereplő és onnan, élőben játssza az előadás során az 
elektronikus zenét. A Primal együttműködés után a fények tervezésére újra Luka 
Curkot választottam. Mentornak azt az Andreja Kopač72-ot, akivel az EKG berkein 
belül már volt alkalmam találkozni dramaturgi minőségében. 

A próbatermi munkát 2013. januárban kezdtük meg. Hamar kiderült, hogy 
jól tudunk együtt gondolkodni és dolgozni. Ebben az időben keresgéltük a közös 
nevezőt. Hétköznapokon próbáltunk, napi 5-6 órát a PTL termében. Kipróbáltuk a 
különböző ötleteket, amik eszünkbe jutottak és felhalmoztunk sok anyagot. Ezek 
között túlsúlyban voltak a fizikai/mozgásos dolgok, de akadtak líraibb, színházi 
kifejezőeszközöket jobban használó képek is. Mindenek előtt sokat beszélgettünk és 
vitattunk meg egy-egy kérdést, ami a próbák során felmerült. 

Egy hónap intenzív munka után szünetet tartottunk. Ekkor utaztam el 
Franciaországba a Leonardo Mobilitás Programon keresztül támogatott 
rezidenciára. Onnan váratlanul még a másfél hetes afrikai turnéra is elmentem, ami 
eredetileg nem volt betervezve a naptáramba. Az az út alapjaiban változtatta meg 
bennem, amit addig az előadóművészetről és a táncelőadásokról gondoltam. Trefeli 
József 73  és Varga Gábor JINX 103 című duettje a kárpát-medencei néptáncok 
mozgáskincséből építkezve eleve azzal a szándékkal lett létrehozva, hogy könnyen 
elő lehessen adni szabadtéri helyszínen. Ezért nincsenek színházi fények vagy 
díszlet az előadáshoz. Csupán egy megfelelő talajú, lapos, legalább 6x6 méteres térre 
és hangfalakra van szükség ahhoz, hogy játszani tudjuk. 

Fokvárosban, a Dél-Afrikai Köztársaságban egy utcai fesztiválon, Maputoban, 
Mozambikban a nyomornegyedben is előadtuk a duettet. Mindkét alkalommal 
egyszerű emberek, az „utca népe” voltak a közönségünk. Először találkoztam 
életemben azzal a helyzettel, hogy ilyen körülmények között emberek egy csoportja 
körbeáll kettőnket és elkezdi nézni, amit csinálunk. Arra gondoltam, hogy ez az 
abszolút proto-performansz, az alfa és omega. Peter Brook74 jutott eszembe és azok 
az afrikai tapasztalatai, amiket az Az üres tér75 című könyvében fejteget. Ahogyan 

                                                        
69 Nina Fajdiga (1979- ): szlovén kortárstánc művész, - pedagógus, -koreográfus 
70 Flying Low: kortárstánc technika, kidolgozója David Zambrano 
71 Januš Aleš Luznar (1982- ): szlovén zeneszerző, producer, DJ 
72 Andreja Kopač (1980- ): szlovén dramaturg, publicista, szerkesztő és pedagógus 
73 Trefeli József (1971- ): az ausztrál-magyar származású kortárstánc művész, -pedagógus, 
koreográfus 
74 Peter Brook (1925- ): angol színházi- és filmrendező 
75 l. irodalomjegyzék (1. Peter Brook: The Empty Space) 
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arról beszélt, hogy hol kezdődik az előadás: amikor valaki elkezd csinálni valamit és 
azt egy vagy több másik ember nézi kezdi. Rendkívül zavarba ejtő volt nekem 
eleinte, ahogy a nézők beszéltek hozzánk az előadás közben és hozzánk értek vagy 
utánozni próbálták a tánclépéseink némelyikét. Többször fordult elő, hogy 
fellépésünk után odajöttet helyiek, hogy megkérdezzék hol tanultuk meg az ő 
táncukat? Ahogy kezdeti zavarom oldódni kezdett, felfedeztem magamban, hogy ez 
az előadói helyzet sokkal több örömet és energiát ad nekem, mint amikor a messzi 
távolban, a nézőtér sötétjében ülő fegyelmezett, csendes és unott masszának adok 
elő valamit. 

Ezzel a zsigeri élménnyel tértem vissza, hogy tovább folytassam a munkát 
Ninaval. Úgy döntöttem, hogy elkezdek az előadás szerkesztésére, 
megkomponálására fókuszálni. Belül már ott motoszkált bennem ez a – számomra 
– újfajta előadói élmény, amit Afrikában tapasztaltam. Ekkor még túl friss volt ahhoz, 
hogy az egész duettet annak megfelelően tudtam volna átalakítani. A januárban 
felvázolt anyagokból kiválogattam azokat, amiket működőképesnek találtam és 
elkezdtük kidolgozni jobban a jeleneteket. Ezzel egy időben megérkeztek az első 
zenei vázlatok és Januš is elkezdett bejárni néha a próbákra. Luka megmutatta az 
első fényvázlatokat. Ezeket is figyelembe véve alakítottuk tovább Ninaval az egyes 
jeleneteket és kezdtük el őket sorrendbe rakni. Megszerkesztettük az átkötéseket és 
kialakult egy nagyjából 30 perc hosszú előadás. Ezen a ponton egy szándékosan több 
perc hosszú black out76-tal szakítottuk meg a darab addigi ívét. 
 Az előadás befejező képe részben improvizált volt. Ebben egyaránt 
használtunk kötött és rögtönzött mozgásanyagot. Ezzel az volt a célom, hogy egy 
olyan helyzetet hozzak létre, amiben felszabadultabban lehetünk jelen. Olyan képpel 
akartam zárni az előadást, ami az esetlegessége révén meghökkentő, váratlan és 
egyben valamilyen módon zsigeribb táncélményt jelenthet nekünk, mint a darab 
nagy részét alkotó, előre megszerkesztett mozgások és jelenetek. Akkor ebben a 
formában tudtam megmutatni valamit afrikai élményemből. Abból, hogy mennyivel 
élőbb és a test legmélyéről jövő cselevés a tánc. 
 
Személyes reflexió: 
 A bemutatót és a további előadásokat követően ezúttal is hasznos 
visszajelzésekkel gazdagodtam. Tomi Janežič félig viccesen azt jegyezte meg, hogy 
nekem a továbbiakban vajdasági népmeséket kellene színre vinnem. Gregor 
Luštek77 arra hívta fel a figyelmemet, hogy a jelenetek nagyjából egyforma hosszal 
rendelkeznek. Arról beszélt, hogy neki jól esett volna néha valamelyik képet 
hosszabb ideig nézni. Milan Tomašik 78  – akinek 2012-ben voltam koreográfus 
asszisztense egy kreációjában – véleménye szerint nagyon sűrű volt ez a darab, 
abban az értelemben, hogy sok különböző ötletet vonultattam fel benne. Számára 
elegendő lett volna kevesebb is, jobban kidolgozva vagy kifejtve. Ezzel egyetemben 
azt is mondta, hogy hiányolta a fő szálat, ami az egész előadáson átvonulva egyben 
tartotta volna azt tartalmi szempontból. 
 Nekem az a fő benyomásom erről az előadásomról, hogy nagyon naiv. 
Érezhető rajta, hogy lényegében az első olyan színpadi munkám, amit teljesen önálló 

                                                        
76 Black out (angol): sötét; színházi szakkifejezés, azt jelenti, hogy hirtelen minden fény kialszik 
ezáltal erős sötétség érzetet teremtve a nézőkben 
77 Gregor Luštek (1973- ): szlovén kortárstánc művész, -pedagógus, koreográfus 
78 Milan Tomašik (1981- ): szlovák kortárstánc művész, -pedagógus, koreográfus, a Milan Tomašik 
& Co. társulat alapítója és vezetője 
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alkotóként, saját szervezésben és egyéni felelősségvállalással hoztam létre. Úgy 
gondolom, hogy a produkció mérete pont a határán volt annak, amibe még nem 
roppantam bele. Azt hiszem, hogy túl sokat próbáltam mondani egyszerre, egy rövid, 
40-45 perc hosszú előadásban. Fontos tapasztalás volt ez a folyamat abból a 
szempontból, hogy rajta keresztül megértettem: nekem jelenleg nem az az utam, 
hogy hagyományosnak tekinthető, előre megtervezett és begyakorolt, kötött 
jelenetek sorozatából álló, narratív előadás(oka)t készítsek. Ez a fajta színrevitel – 
amit táncosként a legtöbb alkalommal meg- és átéltem – engem nem izgat úgy 
igazán. Ennek ellenére azt is fontos volt megtapasztalnom, hogy a képesség megvan 
bennem ahhoz, hogy egy ilyen folyamatot levezessek. 
 A munka utolsó stádiumában több alkalom volt, amikor a PTL producere 
bejött próbát nézni. Meglepve tapasztaltam, hogy többször beleszólt művészi 
kérdésekbe: abba, hogy a zenei közreműködőm hogy néz ki és van jelen a színpadon 
vagy éppen abba, hogy milyen jelenetek kerülnek bele a darabba. Amikor a művészi 
szabadsággal próbáltam érvelni vele szemben, akkor többször azzal vágott vissza, 
hogy az ő intézményének a pénzéből készül az előadás, ezért neki joga van 
beleszólni abba, hogy milyen lesz a végső produktum. Zöldfülű kezdőként erre nem 
tudtam hogyan reagálni. Amennyire erőmből és határozottságomból tellett, annyira 
kitartottam saját elképzeléseim mellett. Ezek az apró konfliktusok oda vezettek, 
hogy mire befejeztük a kreációt, bennem kialakult egy olyan nézet, hogy csak akkor 
tudok tényleges szabadságot élvezni alkotóként, ha intézményektől függetlenül, 
önerőből és saját pénzből dolgozok. Ez a nézet az elkövetkező évekre alapjaiban 
határozta meg alkotóművészi munkásságom kereteit. 
 
 

DANCEWEB13 
 
 A DanceWEB ösztöndíj 1996 óta létezik. Elsődleges célja olyan programok 
létrehozása és megvalósítása fiatal koreográfusok számára, amelyek kiemelkedő 
professzionális lehetőségeket biztosítanak számukra. A pályázat útján kiválasztott 
fiatal művészek a bécsi ImPulsTanz79 fesztivál keretein belül egy öt hetes rezidens 
programon vesznek részt. Ennek során saját maguk által összeállított egyéni 
órarend alapján látogathatnak kurzusokat és előadásokat. Minden évben egy vagy 
két kijelölt mentor vezetésével az ösztöndíjasok csoportja olyan közös 
tevékenységekben is részt vesz, amelyek az ImPulsTanz közönsége számára nem 
látogathatók. Ezeknek a plusz programoknak a jellegét és tartalmát az aktuális 
mentor alakítja ki. 
 A programra a világ minden tájáról érkeznek jelentkezők. A csoport létszáma 
általában 50-60 fő körül mozog. Az ösztöndíjasok együtt laknak egy közös 
szálláshelyen. Részleges betekintést nyernek az ImPulsTanz működésébe. Részt 
vehetnek bizonyos zártkörű szakmai fórumokon és eseményeken, amelyeket a 
fesztivál szervez. Kifejezetten a díjazottak részére szerveznek olyan estet is, ahol 
hazájuk külképviseleteinek, kulturális intézményeinek képviselőit hívják meg, 
ezáltal is esélyt adva annak, hogy a résztvevők minél tágabb szinteken tehessék meg 
első lépéseiket a nemzetközi kapcsolatépítés irányába. Egyúttal a résztvevők 
becsatlakoznak az ImPulsTanz információs csatornájába, amelyen keresztül a 
későbbiekben is értesülhetnek különböző lehetőségekről. 

                                                        
79 ImPulsTanz: évente megrendezésre kerülő, négy hetes nyári táncfesztivál Bécsben 
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Az én DanceWEB-em: 
 Jelentkezésemnek két fő oka volt. Kezdő alkotóként arra vágytam, az 
érdekelt, hogy szélesíthessem a koreografálással, az előadás megvalósításával 
kapcsolatos ismereteimet. Szerettem volna megismerkedni több módszerrel. 
Egyúttal olyan friss tapasztalatokat szerezni, amelyek gazdagítani tudják az addigi 
alkotómunkám során megismert eszközökről alkotott képemet. Másrészt a sok éves 
magyarországi, majd szlovén izoláltság után ki voltam éhezve arra, hogy 
elkezdhessem szélesíteni a nemzetközi kapcsolatrendszeremet, kapcsolati hálómat 
(network). Ezt azért láttam fontosnak, hogy bekapcsolódva a nemzetközi 
körforgásba: 

1. Lehetőleg naprakész legyek azt illetően, hogy merre, hogyan fejlődik a 
kortárstánc szakma 

2. Nyíljon mód szakmai párbeszédre és eszmecserére olyan kollégákkal és 
kortársakkal, akik más helyeken tevékenykednek mint én 

3. Bekapcsolódjak az információ áramlásba, amelyen keresztül több 
lehetőségről hallhatok, mint korábban 

4. Esélyt adjak magamnak arra, hogy a közreműködések, felkérések találjanak 
meg engem 

 
A 2013-as évben - amikor megkaptam az ösztöndíjat - Ivo Dimchev80 bolgár 

előadóművész volt a mentor. Ő azzal adott keretet a rezidencia programunknak, 
hogy elődáskritikákat kellett írnunk. Mielőtt elkezdődött hivatalosan az 
ImPulsTanz, nekünk már néhány napot Bécsben kellett lennünk. Ez idő alatt Ivo 
megszervezte, hogy Gia Kourlas81 tartson nekünk egy pár napos gyorstalpalót a 
tánckritika írásról. Ivo létrehozott egy zárt felületet az interneten, ahova 
feltölthettük írásainkat és el tudtuk olvasni egymásét. Az volt a feladatunk, hogy 
minden előadás után, amit megnéztünk a fesztivál alatt, írni kellett egy kritikát és 
felrakni a tárhelyre. Annak, hogy Ivoval személyes mentori beszélgetésre 
jelentkezhessünk, az volt a feltétele, hogy legalább 10 írást kellett publikálnunk az 
első két hét alatt. 
 
Első hét: 

Thierry Baë82 Tai Chi Chuan for Dancers óráira jártam délelőttönként. Ez a 
fesztivál Arsenal nevű helyszínén volt, ahol a legtöbb stúdió van. Elsősorban az 
keltette fel az érdeklődésemet, amikor ezt kiválasztottam, hogy az óra kifejezetten 
táncosok számára adaptált tai chi-ként volt meghirdetve. Ennek megfelelően a hét 
során csináltunk néha páros gyakorlatokat, valamint Thierry olyan elemeket is 
tanított nekünk, amelyekkel a térben is lehetett valamennyire haladni (pl. a Tigris 
vagy a Medve lépése). 

Délutánonként külső helyszínen voltam egy építési területen ún. field 
project83-en. Itt európai és egyiptomi művészek és dramaturgok egy csoportja egy 
olyan négy hetes projekten dolgoztak, ahol azt próbálták szimulálni, hogy egy 
véletlenszerűen összeállt közösség hogyan tud elkezdeni együtt élni és élhetővé 
tenni egy üres teret. Hogyan tudnak kialakítani egy szabályrendszert és létrehozni 
egy életteret művész(et)i eszközök segítségével szinte a nulláról indulva. Azon az 

                                                        
80 Ivo Dimchev (1976- ): bolgár koreográfus, képzőművész, énekes és dalszövegíró  
81 Gia Kourlas: a New York Times tánckritikusa 
82 Thierry Baë: francia táncművész és tai chi mester 
83 Field project (angol): olyan program, amely külső, szabadtéri helyszínen valósul meg 
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első héten, amelynek során részt vettem ezen a projekten, Igor Dobričič84 és Silke 
Bake85  vezették a helyszínen a mi csoportunk munkáját. Az általuk felvetett fő 
kérdés az volt, hogy milyen szükségleteket kell kielégítenünk először egy ilyen 
helyzetben és ezeket hogyan tudjuk megvalósítani, ha egyikünk sem rendelkezik az 
ehhez szükséges összes szakismerettel. 

Igor egy korábbi saját munkája során alkalmazta már Jacques Rancière86 
The Ignorant Schoolmaster87 című könyvében megfogalmazott elvét, miszerint egy 
csoport akkor is képes megvalósítani egy közös célt ha nincs köztük egy olyan 
mester, aki az elérni vágyott célhoz szükséges összes jártassággal rendelkezik. 
Rancière azt mondja, hogy attól, hogy mindenki tudja, hogy mit akarnak együtt 
létrehozni, a résztvevők képesek lesznek közös kísérletezéssel megtanítani saját 
maguknak azokat az eszközöket, amik a közös cél megvalósulásához szükségesek. 
Ennek fényében álltunk neki mi is a munkának. Feltérképeztük az alapvető 
szükségleteinket: ahhoz, hogy az egész hetet végig tudjuk csinálni a helyszínen, 
szükségünk volt árnyékra (a rekkenő hőségben a tűző napon eltölteni egész 
délutánokat nagyon kontraproduktívnak tűnt számunkra); ülőhelyekre és 
valamilyen konyhaféleségre. Rancière elvét alkalmazva, közös együttműködéssel 
hoztuk létre ezeket a tereket és bútorokat, majd figyelmünk afelé fordult, hogy a 
helyszín adottságait kihasználva milyen kreatív tereket tudunk létrehozni, amikben 
aztán számunkra izgalmasan lehet időt eltölteni. Így született például egy hatalmas 
játszótér, mindenféle mászókával és egyensúlyozó gerendával. Egy másik csoporttal 
a telek végében ledobált több köbméternyi régi bécsi macskaköveket (amik egy 
hagyományos téglánál is nagyobbak) kezdtük átrendezni. Valami oknál fogva a 
kövek egy része sárgára a másik részük pedig feketére volt festve. Azt találtuk ki, 
hogy átrendezzük őket úgy, hogy egy hatalmas, a levegőből is kiolvasható TAXI 
feliratot adjanak ki. Azon túl, hogy létrehoztunk egy több méteres művészeti 
produktumot – edzettünk, hiszen a súlyos köveket kézzel mozgattuk fel-alá. A hét 
végére radikálisan megváltozott a telek látképe. 
 A hétvégén intenzív kurzusra mentem, ami néptánc-kortárstánc kapcsolatra 
épített. A This is so f*** dance! workshop88 két napja alatt Laia Fabre89 és Thomas 
Kasebacher90 vezetésével arra a kérdésre kerestünk válaszokat, hogy mi lehetne a 
ma emberének a néptánca. Ezen gondolkodva hoztunk létre különböző mozgásokat, 
elemeket, gesztusokat, amiket aztán egybekomponálva egy meghökkentő és kissé 
groteszk, csoportos táncot kaptunk, amit a második nap végén be is mutattunk 
mindazon érdeklődőknek, akik bejöttek a showing91-ra. Nekem felszabadító élményt 
jelentett részt venni ezen a kísérleten, ahol az iPhone inspirálta kézgesztusoktól a 
műanyagpalackból vízlocsolásig mindenféle apró akció helyet kapott. Eklektikus 
mutatványunk nem mindennapi élményt jelentett előadóknak és nézőknek 
egyaránt. 
 

                                                        
84 Igor Dobričič: szerb származású dramaturg, egyetemi tanár 
85 Silke Bake: német dramaturg 
86 Jacques Rancière (1940- ): francia filozófus, esztéta, a párizsi egyetem professor emeritusa 
87 l. irodalomjegyzék (9. Jacques Rancière: The Ignorant Schoolmaster) 
88 Workshop (angol): műhely; a kortárstáncban kurzus vagy műhelymunka értelemben használt 
kifejezés 
89 Laia Fabre : barcelonai születésű képzőművész, koreográfus, előadóművész 
90 Thomas Kasebacher: osztrák koreográfus, képző-, videó- és előadóművész 
91 Showing (angol): bemutatás; a kortárstáncban gyakran inkább munkabemutató értelemben 
használjuk 
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Második és harmadik hét: 
 Erre a két hétre kurzusok helyett egy research project 92 -et választottam 
magamnak. A Mårten Spånberg93 által vezetett, Choreographers are people that 
fear movement, therefore they organise them... címet viselő kutatás embert próbáló 
feladatnak bizonyult. A leírásban az a mondat ragadott meg leginkább, ami így szólt: 
„Dolgunk van: nem a koreografálás, nem az improvizálás, hanem a felszabadítás 
folyamatának megfordítása.” 94  Ezek alapján arra számítottam, hogy valamilyen 
radikálisan más koreográfiai szemléletmóddal találkozhatok a research project 
során, mint korábban bármikor. 
 A napi 8 órában Mårten rengeteget beszélt. Rettentő kihívást jelentett 
mindannyiunk számára összpontosítani. A jegyzetelést nem vette jó néven, így 
leginkább hallgattuk, amit mond és próbáltunk annyit befogadni belőle, amennyit 
csak lehetséges. Elsősorban a huszadik század, azon belül is inkább a II. világháborút 
követő időszak összefüggéseit igyekezett vázolni. Hogyan hatott Watergate 
Warholra, a berlini fal leomlása a konceptuális tánc megjelenésére, stb. Amikor 
néhány nap után úgy érezte, hogy kellőképpen megalapozta az elméleti oldalát a 
kutatásnak, végre néha kicsit meg is mozdulhattunk. Csakra 95  meditációkat és 
különböző improvizációs feladatokat csinált velünk. Leegyszerűsítve a két hetet: 
azon a koncepción dolgoztunk, hogy a – látszólag – üres térben már minden 
lehetséges táncmozdulat ott van. Magunkat kell olyan mértékben érzékennyé tenni, 
hogy ezek a mozdulatok rajtunk keresztül testet ölthessenek. 
 Arra emlékszem, hogy az egész idő alatt nagyon szkeptikus voltam vele 
szemben. A néhány fős csoporton belül én voltam az egyetlen férfi rajta kívül és 
végig az volt az érzésem, hogy alfahím dominanciaharcot próbál folytatni velem, 
amiben nekem semmi kedvem sem volt részt venni. Szkepticizmusom hátterében 
azonban inkább az volt, hogy nekem úgy tűnt bort iszik, miközben vizet prédikál. 
Nagyon intelligensen előadta és eladta a fentebb vázolt koncepcióját. Valójában 
olyan improvizációs gyakorlatokat csináltunk, amiket például Anna Halprin 96 , 
Steve Paxton munkáiból vett át. A csakra meditációt sem tudtam az ő eredeti 
találmányának tekinteni. Mindezek ellenére bámulatba ejtett, hogy valaki képes 
átlátni a nagyobb összefüggéseket társadalmi-politikai-kulturális folyamatok 
között. Fontos volt számomra, hogy tőle hallottam először arról, hogy a ’80-as évek 
óta tartó időszakon belül is nyomon követhetőek és megnevezhetőek korszakok a 
kortárstáncon belül. Az általa említett kategóriák közül az alábbi kettőre emlékszem 
tisztán: 

- Konceptuális tánc (kb. 1994-2003; Jérôme Bel97, Xavier Le Roy98, stb.) 
- Állapot alapú tánc (kb. 2003-2009; Meg Stuart99) 

                                                        
92 Research project (angol): kutatás 
93 Mårten Spånberg: svéd koreográfus, interdiszciplináris művész 
94 “We have a job: not to choreograph, not to improvise, but to reverse the process of liberation.” 
(https://www.impulstanz.com/en/archive/2013/research/id2357/) mj.: magyar fordítás a szerző 
által 
95 Csakra (szanszkrit): az indiai filozófiában az emberi testben elhelyezkedő pszichikai energia 
magja 
96 Anna Halprin (1920- ): amerikai táncművész és koreográfus; a posztmodern tánc egyik úttörője 
97 Jérôme Bel (1964- ): francia táncművész és koreográfus; a konceptuális tánc egyik úttörője 
98 Xavier Le Roy (1963- ): kortárs táncművész és koreográfus; a konceptuális tánc egyik úttörője 
99 Meg Stuart (1965- ): amerikai származású, Brüsszelben és Berlinben élő és alkotó kortárstánc 
művész és koreográfus 

https://www.impulstanz.com/en/archive/2013/research/id2357/
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Tőle hallottam azt is először, hogy milyen sokat számít egy művész karrierje 
szempontjából az, hogy hol van a bázisa. Azok az alkotók, akik a fejlett európai 
országokban székelnek, jobb esélyekkel indulnak a nemzetközi piacon. Ennek 
hátterében az áll, hogy a fesztiválok és játszóhelyek jól tudják, hogy a belga állam 
például támogatni fogja a belga alkotók munkáját abban, hogy eljussanak más 
országokba. Ezzel szemben a szlovén, a magyar vagy más hasonló helyzetű 
államokban nem létezik olyan támogatási rendszer, ami pénzt fektetne a kulturális 
produktumok nemzetközi megmutatkozásába. Hiába eredeti és minőségi egy 
munka – az ilyen egyszerű, pragmatikus okok miatt sokkal rosszabb helyzetből indul 
az amúgy is extrémen kiélezett versenyhelyzetben. Míg a ’80-as években 
kuriózumnak számított egy-egy kortárstánc előadás, addig napjainkra a 
sokszorosára nőtt az évente bemutatott előadások száma. Ugyanakkor az elmúlt 
harminc évben az intézményi-, támogatási- és felvevői infrastruktúra mértéke jóval 
elmarad e mögött. 

Ennek a hétnek a végén Alessandro Sciarroni 100  Schuhplattln, folks! 
Intenzív kurzusára mentem be. A workshop úgy volt meghirdetve, mint néptánc 
alkalmazása a kortárstáncban, ezért keltette fel eredetileg a kíváncsiságomat. 
Amikor az első nap kiderül számomra, hogy itt csak annyi lesz, hogy tiroli néptánc 
lépéseket tanulunk, amit Alessandro a Folk-S will you still love me tomorrow? című 
előadásában alkalmazott, akkor teljesen lelohadt a kedvem. Semmi kihívást nem 
találtam ebben a feladatban és percek alatt elsajátítottam a lépéseket. Ezért 
Alessandro befogott, hogy a többi résztvevőnek is tanítsam be. Szerintem ez 
egyáltalán nem az én dolgom lett volna és én nem ezért mentem oda, így aztán a 
következő napon nem mentem vissza az órára. 
 
Negyedik, egyben utolsó hét: 
 Három különböző kurzust terveztem be magamnak erre a hétre. A 
délelőttöket Marie Chouinard101 Slow down to change óráján kezdtem. Ahogyan a 
cím is sugallta, azzal a koncepcióval dolgoztunk, hogy kezdjünk el extrém lassan 
csinálni egy feladatot, vagy egy improvizáción belül, ha elveszettnek érezzük 
magunkat, lassítsunk le, annak érdekében, hogy váratlan és friss helyzetekkel 
találkozzunk. Lassítsunk le ahhoz, hogy változni, változtatni tudjunk (magunkon, a 
táncunkon, a technikánkon). Mme Chouinard órájára elsősorban azért 
jelentkeztem, mert nagyon érdekelt, hogy milyen tudással és tapasztalattal 
rendelkezik egy olyan koreográfus, aki ekkor már több mint 30 éve volt a pályán. 
Kíváncsi voltam arra is, hogy mindezt hogyan adja át. Személyében egy fantasztikus, 
figyelmes, rendkívül sűrű és magával ragadó jelenléttel rendelkező embert 
ismerhettem meg. Sajnos a négy hete tartó intenzív program eredményezte 
kimerültséggel ekkor már én is kezdtem feladni a küzdelmet. Miután a második óra 
során majdnem belealudtam abba a gyakorlatba, aminek során 45 perc leforgása 
alatt kellett az egyik oldalunkról a másikra fordulni, úgy döntöttem, hogy jobban 
járok, ha a szállásomon alszok hosszabb ideig. A hét hátralevő részében már nem 
mentem be az ő órájára. 

                                                        
100 Alessandro Sciarroni (1976- ): olasz előadóművész, koreográfus 
101 Marie Chouinard (1955- ): kanadai táncművész és koreográfus; az ő nevét viselő társulat 
alapítója és vezetője 
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 A másik választásom Keith Hennessy102 Potential shamanic action kurzusa 
volt. Ezt azért választottam, mert már középiskolai néprajzi tanulmányaim óta egyre 
erőteljesebben foglalkoztatott a sámánizmus témája. Gyerekkorom óta érdekelt a 
természet-, az emberfeletti. Húszas éveim elején az érdeklődésem egyre inkább a 
transz, a transzcendencia irányába kezdett fordulni. Úgy láttam, hogy Keith 
kurzusán gyakorlati tapasztalatot szerezhetek ilyen téren. A napi 3,5 órás munkát 
mindenféle bizalomépítő, csoport bemelegítő játékkal, feladatokkal, kitalált 
rituálékkal kezdtük. A hétfő lényegében azzal telt teljes egészében, hogy 
ismerkedtünk a témával és egymással. A következő három napnak megvolt a napi fő 
témája: 

- kedden egy óra megállás nélküli shaking103 
- szerdán egy óra folyamatos légzésgyakorlat, aminek során oxigénnel 

adagoltuk túl az agyunkat 
- csütörtökön kb. 70 perc hosszú halotti ceremónia. Ennek során néhányan 

közülünk (köztük én is) halottat játszottunk, miközben társaink szertartást 
improvizáltak. Megmosdattak, elbúcsúztattak, énekeltek, stb. A végén 
lepedőbe bugyoláltak és magunkra hagytak. Majd néhány perc után 
visszatértek, kitakartak minket és felkelhettünk. Katartikus élmény volt 
minden résztvevő számára. 

Az utolsó napon a már megszokott bemelegítés után körben megbeszéltük a hét 
során szerzett tapasztalatainkat. 
 Harmadik választásom DanceWEB mentorunk, Ivo Dimchev Trash off órája 
volt. Ez is napi 3 órás elfoglaltságot jelentett délután, amelynek során különböző 
fizikális gyakorlatokat végeztünk. Korábban már láttam Ivo néhány előadását 
Szlovéniában és mély hatást gyakorolt rám. Tiszteltem elkötelezettségét és 
elszántságát, amivel gátlásait levetkőzve, brutális őszinteséggel és egyenes 
beszéddel vágja közönsége arcába üzenetét. Alig vártam, hogy belekóstolhassak az 
ő világába! A kurzus fő motívuma a spastic movement104 volt, amit minden nap 40-
50-60 percen át gyakoroltunk. Emellett volt olyan alkalom, amikor nevetést vagy 
sírást kellett erőltetve csinálni 20-30 percig. Volt, hogy egymással kellett üvöltözni. 
Alapvetően a különböző akciók időtartamát toltuk ki egyre jobban, egyre 
távolabbra, hogy átesve a holtponton elkezdjen valami eredeti, őszinte kibuggyanni 
néha belőlünk. Amikor szerda este hazafelé bicikliztem és közben hasonló görcsös 
rángásaim voltak, mint az órán, felismertem, hogy elértem a határaimat és 
pihenésre van szükségem. Ivo kurzusát sem látogattam tovább a héten. 
 
 Az egész fesztivál ideje alatt majdnem napi rendszerességgel jártam 
előadásokat nézni esténként. Hatalmas élmény volt, hogy élőben nézhettem például 
Rosas, Ultima Vez105, Needcompany106, Mathilde Monnier107, Akram Khan108, 
Meg Stuart előadásokat. Itt volt először alkalmam látni Jérôme Bel, Jonathan 

                                                        
102 Keith Hennessy (1959- ): amerikai táncművész, koreográfus és előadóművész; a queer- és AIDS 
témájú előadások úttörőjeként tartják számon 
103 Shaking (angol): rázás, remegés 
104 Spastic movement (angol): görcsös mozgás 
105 Ultima Vez: belga kortárstánc társulat, melyet Wim Vandekeybus alapított 1986-ban 
106 Needcompany: 1986-ban alapított belga művészegyüttes 
107 Mathilde Monnier (1959- ): francia koreográfus 
108 Akram Khan (1974- ): angol táncművész és koreográfus; egyéni védjegye a kortárstánc és 
tradicionális kathak tánc ötvözéséből létrehozott mozgásnyelv 
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Burrows 109  vagy éppen Louise Lecavalier 110  munkáját, hogy csak néhányat 
említsek azok közül, akik a leginkább magukkal ragadtak. Alternatív helyszíneken 
különböző off programokat látogattam. Például egy queer111 és drag queen112 estre 
mentem vagy voguing battle113-t láthattam. Annak köszönhetően, hogy ott voltam, 
sikerült eljutnom Akram Khan meghallgatására. Régen nagy álmom volt, hogy nála 
táncoljak és bár nem válogatott be, értékes tapasztalás volt részt vennem a 
felvételin. Leginkább azért, mert megértettem, hogy az nem az én utam, hogy nála 
táncoljak. Az előadásokat követő társasági helyzetekben, a bécsi Burgtheaternél 
kialakított fesztivál központban sok régi ismerőssel találkoztam – David 
Zambranoval, a Les SLovaKs 114  vagy a Superamas több tagjával, stb. - és 
számtalan új barátság is köttetett. Abban az öt hétben, amíg részt vettem a 
DanceWEB-en, pezsgő nemzetközi közegben találtam magam és iszonyatosan 
élveztem, hogy ilyen sok és sokféle emberrel találkozhatok, beszélgethetek, 
vitatkozhatok. 
 
 

TANULSÁGOK 
 
 Azt hiszem, útkeresésem fő tanulsága az volt, hogy érdemes volt magamat 
kipróbálni különféle helyzetekben. Herman Hesse 115  Sziddhárta 116 -ja egyik 
kedvenc olvasmányom. Számomra azt üzeni a könyv, hogy az arany középút 
megtalálásához először meg kell tanulnunk, hogy hol vannak a határaink. Ehhez 
tudnám valamelyest hasonlítani saját útkeresésemet. A változatos és sokrétű 
tapasztalatok segítettek abban, hogy elkezdjem felfedezni, mi az, ami nem érdekel. 
Ehhez képest könnyebb volt elkezdeni felismerni, hogy mi az én utam. Tévedés ne 
essék – ezen a ponton csak elkezdődött a felfedezés. Korántsem született még meg 
teljes egészében. 
 Azt hiszem, hogy ebben az időszakban főként ösztönös, intuitív impulzusok 
vezettek egyik dologból a másikba engem. Örülök annak, hogy sikerült megőrizni az 
önbizalmam és nem adtam fel. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy több olyan 
pont is akadt, amikor azt kívántam, bárcsak valami egyszerű, hétköznapi munkát 
végeznék, amihez nincs szükség az egyéni kezdeményezésekre. A jelenből 
visszapillantva azt gondolom, hogy ezek voltak azok a kihívások, amelyek leküzdése 
erősítette a magamba vetett hitet és bizalmat. 
 Úgy gondolom, hogy a két, 5-5 hétig tartó rezidencia program, amiken részt 
vettem, a lehető legjobb lehetőséget biztosították számomra ahhoz, hogy közelebb 

                                                        
109 Jonathan Burrows (1960- ): brit koreográfus, a londoni The Royal Ballet egykori szólistája 
110 Louise Lecavalier (1958- ): a kandai kortárstánc ikonikus alakja; a La La La Human Steps 
kanadai társulat jelképe volt a ’80-as években 
111 Queer (angol): gyűjtőfogalom a nem heteroszexuális nemi és szexuális kisebbségek jelölésére; 
eredeti jelentése furcsa, különös 
112 Drag queen (angol): nőimitátor, művelői szinte kizárólag férfiak, akik általában eltúlzott 
gesztusokkal játszanak női szerep(ek)et 
113 Vouging battle (angol): a vogue egy erősen stilizált house tánc, a battle (harc) során egyesével 
állnak ki a táncosok, hogy megmutassák virtuozitásukat, tudásukat, és így szimbolikus versengésbe 
bocsátkozzanak egymással 
114 Les SLovaKs: öt szlovák férfi kortárstáncosból álló kollektíva 
115 Herman Hesse (1877-1962): irodalmi Nobel-díjas német-svájci író, költő, festő 
116 l. irodalomjegyzék (5. Herman Hesse: Sziddhárta) 
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kerüljek az egyéni, alkotói hangom megtalálásához. Ebben az időszakban találtam 
rá azokra az alapszempontokra, amelyek azóta is foglalkoztatnak: 

- a táncnak a rítussal való szoros kapcsolatára 
- az ember lényének zsigeri, ösztönös rétegével való elválaszthatatlan 

összeköttetésére 
- a szentség helyett a természetfeletti keresésére 
- a test és az állóképesség határainak feszegetésére 

Produkciós szempontból ekkor találtam szembe magam először a szerzői jogok, a 
művészi szabadság, a forgalmazás problematikájával. Elkezdtem felfedezni, hogy 
ezeket mennyire fontos figyelembe venni és ezek alapján is meghatározni művészi 
létezésem és munkám. 
 Megtanultam, hogy egy projekt lebonyolítását hónapokkal korábban el kell 
kezdeni. Azt, hogy annak sikere sok különböző tényezőn múlik, nem csak a művészi 
értékein az adott műalkotásnak. Azáltal, hogy ebben a periódusban elkezdtem 
kilépni a szlovén izoláltságból, feltárult előttem egy sokkal összetettebb és tágabb 
világ. Megtanultam azt, hogy nekem kell megtennem az első lépéseket, hogy aztán 
engem is elkezdjenek megtalálni a lehetőségek. Azt hiszem, az volt nekem a 
legfontosabb tanulság, hogy legyek proaktív. 
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IV. PÁLYAKEZDŐ 
 

Pályakezdő alatt azt a művészt értem, aki első önálló munkáit viszi színre. 
Vannak már művészi eszközei és képes egy előadás megvalósítását véghezvinni, de 
még sokszor esetlegesek ezek a lépések. A produkciós fázisokról létezik már benne 
egy vázlatos kép. Menet közben továbbra is tanulja magának az alkotásnak és a 
produkció megvalósításának a folyamatát. Szembesül azzal, hogy még kevés rutin 
áll a rendelkezésére. Van már némi fogalma arról, hogy mit és hogyan szeretne 
létrehozni, azonban gyakorlat híján könnyen hozhatja magát olyan helyzetbe, 
amiben elveszettnek érzi magát. A felmerülő feladatokat gyakran még nem képes 
előre felmérni, ezért azok felkészületlenül érhetik. A saját módszerét ebben a 
szakaszban kezdi feltárni, megismerni. Ebben a korszakban alakulnak ki azok az 
alapok, amikre a későbbiekben építeni tud alkotóként. 

Az alábbi fejezetben azt tervezem megvizsgálni két önálló produkcióm 
példáján keresztül, hogy az útkeresésem során szerzett ismeretek, élmények, 
felfedezések és tanulságok hogyan épültek be az alkotási folyamatba pályakezdő 
koromban. Ehhez számba kell vennem valamilyen mértékben azt is, hogy a korábbi 
előzmények valamint a vizsgált időszakra jellemző életformám milyen hatást 
gyakoroltak a kreációkra. Kisebb mértékben kitérek az egyes előadások utóéletére 
is, mivel ezek szintén fontos tanulságokat szolgáltattak a pályakezdő alkotói 
korszakomat követő szakaszhoz. 

Természetesen az egyes korszakok közötti határok könnyen 
összemosódhatnak. Azt gondolom, hogy esetemben az útkeresés és a pályakezdő 
között nehezen lehet éles vonalat húzni. Útkeresésem zárulását leginkább a 
DanceWEB-en való részvételemhez tudom kötni, mivel ekkorra emésztettem meg a 
korábbi tapasztalataimat. Egyúttal abban az öt hétben vált világossá számomra, 
hogy hogyan és milyen produkciót kívánok színpadra állítani következő 
alkalommal. 
 
 

THE BRIDGE 
 
 Amikor eljöttem az EKG-tól 2012 júniusának elején, felmerült bennem az 
igény, hogy játszhassam még a Primal című szólómat. Azzal voltam kénytelen 
szembesülni, hogy a társulat művészeti vezetője - Iztok Kovač - elzárkózott attól, 
hogy tárgyaljunk ennek a feltételeiről. Ott maradtam a szabadúszó élet kezdetén 
üres kézzel. Lassan elkezdett bennem formálódni a gondolat, hogy a Primal gerincét 
megtartva, azt újragondolva és -dolgozva hozzak létre egy új szóló előadást, amit így 
már szabadon forgalmazhatok. A 2012 tavaszi bemutató után kapott visszajelzések 
alapján az tisztult le bennem, hogy az eredeti előadásból ki kell vegyem a színházi- 
és látványelemeket, hogy teljes mértékben a ritmikusságra tudjon fókuszálni a néző. 
Egyúttal elfogadtam azt is, hogy ha a közönségtől valamilyen konkrét részvételre 
számítok, akkor azt direkt módon közöljem velük: hívjam, szólítsam fel őket a 
játékra. 
 
Alkotási folyamat: 

Körülbelül egy évvel később, a DanceWEB során érett be bennem végleg, 
hogy milyen formában tudnám átmenteni a Primal esszenciáját egy új előadásba. Ott 
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találkoztam Sophia Rodriguezzel és Micha Barratt Goldberggel a brüsszeli 
Volksroom117 akkori vezetőivel. Tőlük hallottam arról, hogy van egy Open Monday 
nevű programjuk, ami gyakorlatilag egy mindenki számára nyitott platform. Ide 
jelentkeztem az új előadásom tervével. Két ok vezértelt: egyrészt számomra 
többnyire ismeretlen közönség előtt mutathattam be az új munkát, másrészt abban 
reménykedtem, hogy forgalmazási szempontból jót tehet az előadásnak, ha 
Brüsszelben van a bemutatója. 

Tudtam, hogy olyan darabot szeretnék létrehozni, ami könnyen előadható 
szinte bárhol. Ebben a döntésemben nagy szerepet játszott a JINX 103 játszásából 
eredő tapasztalat (Afrika után táncoltam még néhány alkalommal a duettet 
Görögországban, Svájcban és Szlovéniában). Ennek megfelelően eleve nem 
terveztem színházi fényekkel, sem pedig felvett zene használatával. Anyagi okokból 
kifolyólag is azt láttam a leghatékonyabbnak, ha nem alkalmazok semmilyen 
közreműködőt a projektben. A magam számára nem pályáztam pénzre. Robert 
Waltl 118  szlovén bábrendező, a banja luka-i Gyermekszínház részére készített A 
dzsungel könyve előadásához kért fel koreográfusnak 2013 őszén. Ez az alkalmazott 
koreográfusi munka valamint az alkalmi JINX 103 előadások szavatolták 
önfenntartásomat ebben az időszakban. Ezáltal megvolt az a szabadságom, hogy 
kedvem szerint próbálhassak időbeli és anyagi kötöttségek nélkül. Nem kellett 
tekintettel lennem másokra. Azt is így láttam biztosítottnak, hogy senki se tudjon 
jogot formálni a munkámra vagy beleszólni annak létrejöttébe. 

A DanceWEB-et követő hónapok során az En-Knap stúdiójában valamint 
budapesti tartózkodásaim alatt a Műhely Alapítvány által rendelkezésemre 
bocsátott termekben tudtam dolgozni. Annak köszönhetőn, hogy a Primal 
dramaturgiai vázára és alapelemire építettem, viszonylag kevés próba is elegendő 
volt arra, hogy összeálljon az előadás. A furulyás bevezetőt megtartottam. A szólóm 
fő cselekményeként funkcionáló repetitív ritmusos részt 15 percre bővítettem és 
elhagytam belőle a sámándobot. Ez az utaztathatóságot is tovább könnyítette. A dob 
helyett a mellkasomon és combjaimon csaptam a 3/4-et. Amikor ezt annyira 
gyorsítottam, hogy a testem már nem tudta tartani az iramot, váltottam a 
poliritmikából. A talajra térdelve, már csak a kezeimet használva csaptam egyre 
gyorsabban ismételve 4/4-et, mígnem azt is sikerült tarthatatlanul felgyorsítanom 
annyira, hogy szétessen a ritmus és abba kelljen hagynom a csapást. Ezután a 
nézőket körbe állítottam és gyorsan megtanítottam nekik azt a Feröer-lépést119, 
amit előtte én is használtam. Ezt az utolsó, közönséget bevonó részt élesben csak a 
brüsszeli ősbemutatón tudtam kipróbálni. 

A Primal tanulságait felhasználva az új szólóban egyszerűen megszólítottam 
a nézőket az összekötő részekben. Arra gondoltam, hogy akkor tudom őket a 
legegyszerűbben bevonni az előadásba, ha kimondom, hogy mit várok tőlük. Még az 
EKG táncosaként dolgoztam Bojan Jablanovec120 szlovén rendezővel, aki a saját 
társulatával (Via Negativa121) gyakran alkalmaz interakciót. Tőle tanultam meg azt, 
hogy a nézők bevonása könnyebben működik akkor, ha fokozatosan, szinte 

                                                        
117 Volksroom: brüsszeli underground játszóhely, amit Ivo Dimchev alapított 
118 Robert Waltl (1965- ): szlovén színész, színházi rendező, bábszínész és rendező, a ljubljanai Mini 
Teater alapítója és igazgatója 
119 Feröer-lépés: a Feröer-szigetek nemzeti lánctáncának aszimmetrikus lépése, egyik irányba egyet 
a másikba kettőt lépve 
120 Bojan Jablanovec (1961- ): szlovén színházi rendező 
121 Via Negativa: Bojan Jablanovec által 2002-ben alapított kortárs előadóművészeti műhely 
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észrevétlenül történik. Felhasználva ezt a tapasztalatot, saját szólómban, amikor 
első alkalommal szólítottam meg a közönséget egyszerűen csak bemutatkoztam 
nekik és arra kértem őket, hogy vegyenek körbe. Ebben a helyzetben csináltam a 
perkusszív részét az előadásnak. Ez után szólítottam meg őket újra és közöltem, 
hogy játszanék nekik még egy dalt a furulyámon, de amint láthatják nincs nálam dob. 
Ezért megkérem őket, hogy váljanak a dobommá s ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni 
gyorsan megtanítok nekik egy lépést. 
 
Személyes reflexió a munkára: 
 A darabot Magyarországon kívül szinte mindenhol pozitív visszahang 
fogadta. A legtöbb előadási lehetőséget én kutattam fel és szerveztem meg. Több 
underground játszóhelyre neveztem be (pl. Corpus XV122, Párizs; Raw Matters123, 
Bécs). A másik sikeres forgalmazási kísérletem az volt, hogy azokon a helyeken, ahol 
egyébként is jártam ebben az időszakban más munkákból kifolyólag, szerveztem 
fellépést is (pl. Teatro Juarez, Oaxaca, Mexikó; International Dance Week 
Budapest124). 

A The Bridge olyan egyedi élmény volt a nemzetközi közönség számára, 
amiben alig vagy sosem volt részük. Fontos tapasztalat volt számomra, hogy az 
interaktív kísérlet sikerrel működött. Párizstól Bécsig, Mexikótól Brüsszelig 
mindenhol bekapcsolódtak a nézők. Nagyon kevesen voltak olyanok, akik 
kimaradtak a darab végén a táncból. Az különösen jó érzéssel töltött el, hogy az 5-
10 percnyi táncház jellegű helyzet, mennyire emelkedett, szinte euforikus 
hangulatot váltott ki a résztvevőkből. A taps szinte kiszakadt belőlük, viszont ami 
számomra ennél sokkal fontosabb volt, az az, hogy minden előadást követően 
többen jöttek oda hozzám közülük és beszélgetésbe elegyedtek velem. Ez a 
személyes találkozás, ez a közvetlen kapcsolat a közönséggel egy olyan érték, amit 
azóta tudatosabban keresek. Egyúttal olyan élmény, aminek hatására a 
hagyományos, frontális előadói helyzet egyre kevésbé vonz. A sötét távolban ülő 
nézők masszája egyre kiábrándítóbb számomra, amikor színpadon vagyok. 

Annak ellenére, hogy szinte bármilyen helyen előadható a darab, csak 
korlátozott sikerrel tudtam forgalmazni. Ennek a következő okait látom: 

- önmagában nem egy egész estés program (a szóló kb. 25 perc hosszú 
volt) 

- akkoriban még kevesebb forgalmazási tapasztalatom volt 
- kapcsolati hálók hiánya 
- kommunikáció és promóció hiánya 
Ugyanakkor ez volt az első teljesen önálló munkám, amiért minden 

tekintetben én vállaltam felelősséget és aminek én viseltem gondját. Először 
tapasztaltam meg azt, hogy milyen örömöt jelent a saját munkámat és azon 
keresztül önmagamat képviselni. Attól, hogy egy személyben voltam az alkotó és az 
előadó is, elkezdett kapcsolati tőkém termelődni az előadások során. Ezek 
némelyikét azóta is tudom kamatoztatni. Fontos tapasztalat volt, hogy: 

                                                        
122 Corpus XV: a párizsi CollettivoUnico és Souffle Collectif által 2015-ben életre hívott kortárs 
előadóművészeti underground fesztivál 
123 Raw Matters: bécsi kortárs előadóművészeti platform, ami havi rendszerességgel biztosít 
lehetőséget pályakezdő művészek számára a megmutatkozásra 
124 International Dance Week Budapest (IDW): kortárstánc workshop fesztivál Budapest, ami 2013 
óta kerül megrendezésre minden nyáron 
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- az előadás minősége önmagában nem jelent garanciát a forgalmazás 
sikerességére 

- hiába látok én potenciált benne, ha ezt nem tudom megfelelően 
kommunikálni, valamint ez az információ nem jut el a fogyasztókhoz 

- az előadás jellege is meghatározhatja azt, hogy milyen felületeken 
forgalmazható: a The Bridge eredetileg nem színpadi térbe volt szánva, 
ezért a színházak kétkedve fogadták 

Munkásságom folytatásának alakulásában ezek a tapasztalatok kulcsfontosságúnak 
bizonyultak. 
 
 

SELFY 
 

A kreatív kiindulópontot jelentő ötlet 2014 tavaszán fogant meg bennem, 
amikor munkanélküliként úgy sikerült a túlélésemet biztosítanom, hogy 
visszaköltöztem anyám házába Marcaliba. Miközben a ritmusra fókuszáló 
hosszútávú kutatásom részeként a kertet és a telket kezdtem el rendezni, sokat 
foglalkoztattak a szakmai jövőmmel kapcsolatos kérdések. A The Bridge kapcsán 
tapasztalt forgalmazási nehézségek arra ösztönöztek, hogy más stratégiákat vegyek 
figyelembe. 
 Abban biztos voltam, hogy a szóló formátum lesz továbbra is a 
legmegfelelőbb, mivel így akkor is tudok próbálni, ha nincs rá költségvetési keretem, 
hogy alkotói/előadói tiszteletdíjat biztosítsak. Először azon kezdtem el töprengeni, 
hogy mi lenne testhez álló számomra. Valamiért állandóan az identitásom 
kérdéséhez tértek vissza a gondolataim. Odahaza a Vajdaságban a szerbeknek 
magyar, Magyarországon a magyarok szemében szerb voltam. Szlovéniában hol 
egyiknek, hol másiknak láttak. A magam részéről úgy éreztem, hogy egyszerre 
vagyok mindkettő és egyik sem. 

Addigi életutamat átgondolva észrevettem, hogy nagyon könnyen 
alkalmazkodok a környezetemhez. Például ahhoz, hogy Szlovéniában be tudjak 
illeszkedni egy év alatt, autodidakta módon megtanultam a szlovén nyelvet. 
Lassacskán megjelent bennem a kaméleon, mint saját identitásom lehetséges 
jelképe. S ezzel megtaláltam a következő alkotómunkám kiindulópontját. 
 
Alkotási folyamat: 

Először a kaméleonságról írtam egy művészi koncepciót, majd azzal kezdtem 
el megkeresni a különböző szervezeteket, akikkel akkoriban kapcsolatban álltam. A 
Műhely Alapítványra ezúttal is számíthattam, mint próbahelyet biztosító 
intézményre. A 2014 nyári, szlovákiai munkám (BAKKHEIA című szlovák-cseh 
koprodukcióban készült kortárstánc előadás kreációjában való közreműködés 
táncosként) során megismert Stanica125 révén pályázhattam a V4 Performing Arts 
Residency126 programra. 

Míg 2014 őszén Svájcban dolgoztam a Cie József Trefeli új, UP című 
előadásának létrehozásán, addig elsősorban a pályázatírással voltam elfoglalva. 
Azután egy hónapot a mexikói Oaxacaban töltöttem, ahol helyi művészekkel 
                                                        
125 Stanica: a szlovákiai Zsolnán (Žilina) 2003. óta működő alternatív kulturális központ 
126 V4 Performing Arts Residency: közép-európai előadóművészeti rezidens programokat támogató 
pályázati alap, amely a visegrádi négyek (Szlovákia, Cseh-, Lengyel- és Magyarország) országaira 
fókuszál 
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hoztunk létre egy előadást és két héten át tánckurzust tartottam. Ez az idő során 
pihentettem magamban az egyéni alkotói folyamatot. Hagytam, hogy mélyen 
bennem érlelődjön a témafelvetés. Az év végén Brüsszelbe költözésem vonta el 
minden figyelmemet, ezért aktívan csak 2015 elején tértem vissza a munkához. 

Addigra körvonalazódott bennem, hogy ha az alkalmazkodási készségemmel 
szeretnék behatóbban foglalkozni, akkor az önreflexióra kell fókuszálnom. Ezen 
különböző gyakorlatokkal, játékokkal kezdtem el dolgozni. Az egyik az volt, hogy 
listát készítettem magamról. Leírtam száz állítást és száz tagadást azzal 
kapcsolatban, hogy szerintem milyen vagyok. Így született egy „I am...” és egy másik, 
„I am not...” lista. Eztán azt gyűjtöttem össze, hogy mennyi szerepet játszok el az 
életem során: testvér, gyerek, tanuló, tanár, táncos, színész, szerető, barát, stb. A 
szüleimmel, húgommal, a nagybátyámmal és a három legközelebbi barátommal 
beszélgettem arról, hogy ők milyennek látnak engem kívülről. Ezt vetettem össze az 
önmagamról alkotott képemmel, megfigyelve az egybeeséseket és eltéréseket. Egy 
napot töltöttem el egyedül egy brüsszeli lakásba zárkózva. Ez idő alatt kikapcsolva 
tartottam a telefonom és a laptopom, hogy befelé figyelhessek. Közben jegyzeteltem 
az észleléseimet és reakcióimat. 
 Január végén találtam egy kis lakást, amit ki tudtam venni egymagam és 
februárban nekiálltam a felújításának – egyedül. Egy hónapon át meszeltem, 
zuhanyzót szigeteltem újra, padlót csiszoltam, javítottam, gletteltem és lakkoztam, 
stb. Időközben elkezdtek kirajzolódni bennem az első konkrét ötletek arról, hogy 
hogyan tudnám a tapasztalataimat és eredményeimet színpadra alkalmazni. Az 
egyik fő megfigyelésem az volt, hogy a különböző szerepek között ugrásszerű a 
váltás. Amíg a húgommal vagyok, addig a báty szerepében létezek, de abban a 
pillanatban, hogy anyám a szobába lép, átugrok az ő fiának a szerepébe és így 
tovább. Innen jött az ötlet, hogy az ugrást használjam alapmotívumként az 
előadáshoz. 

Annak ellenére, hogy a V4 pályázatomat nem támogatták, a Stanica 
befogadta a Chameleon munkacímet viselő alkotói munkafolyamatomat egy két 
hetes rezidenciára 2015 tavaszán. A stúdióidőm nagy részében a 
tapasztalatszerzésre fókuszáltam. Minden nap egyre hosszabb ideig ugráltam 
megállás nélkül. Figyeltem magam és jegyzeteltem. Azt kerestem, hogy milyen 
motívumok, helyzetek vagy karakterek jelenhetnek meg, amikor már olyan sokáig 
folytatom az ismétlést, hogy átlendülök azon a holtponton, amelynél igazából jól 
esne feladni az akciót. A stúdión kívül magamra reflektáltam és készültem a 
következő napi próbára. 

A két hetes rezidenciának az is óriási haszna volt, hogy együtt tudtam 
dolgozni Ints Plavnieks127-szel. A két hetes folyamat végén egy munkabemutató 
során gyűjtöttünk tapasztalatot arról, hogy mi működik és mi nem abból, amit 
kitaláltunk. A korábbi listáim alapján dolgoztam ki olyan jeleneteket, amiben 
megkíséreltem a nézőket kisebb csoportokra választani aszerint, hogy milyen 
állításokkal tudnak azonosulni: magyarul megszólalva hívtam mindenkit, aki érti a 
nyelvet, hogy kövessen a színpad egyik sarkába. Majd szlovákul a következő 
csoportot. Angolul, franciául, szerbül... Volt egy jelenet, amiben lekapcsoltuk a 
színházi világítást és megkértem a nézőket, hogy a telefonjaikkal világítsanak 
nekem. Ezen keresztül próbáltam meg egyesével kapcsolódni velük. Zene nélkül, fél 
órán át ugráltam folyamatosan, közben megkíséreltem táncba vinni a közönséget. 

                                                        
127 Ints Plavnieks: lett származású fénytervező, a szlovákiai Stanica kulturális központ technikai 
igazgatója 
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Végül elhagytam a játékteret, magukra hagyva a nézőket. A munkabemutatót 
követően tartottunk egy beszélgetést, ahol a résztvevők elmondhatták a 
tapasztalataikat. Ezek alapján terveztem folytatni később a munkát. 

Májusban a brüsszeli Garage29128-ben próbáltam tovább. Abban bíztam, 
hogy ha bevonok egy belga partnert, akkor a későbbiekben könnyebb lesz eljuttatni 
az előadást ottani játszóhelyekre is. Itt az ugrálással: a kitartásommal, 
kondíciómmal és önfegyelmemmel foglalkoztam tovább. Elkezdtem felfedezni 
hogyan tudom magam átlendíteni a mentális határaimon. Ebben sokat segített a 
fokozatosan növelt időtartam és az ezáltal megtapasztalt fizikai teljesítőképesség. 
Egyre jobban tudtam bízni abban, hogy képes vagyok még tovább ugrálni, mint az 
előző alkalommal.  
 Ezt követően újabb pihentetés következett. Valamikor a nyár közepe táján 
vettem fel a kapcsolatot Iztok Kovač-csal, hogy megkérdezzem tudna-e abban 
segíteni, hogy befogadóhelyet találjak az előadásnak. Legnagyobb meglepetésemre 
felajánlotta a saját ljubljanai színházát 2016. januárra, mellé pedig egy csekély 
produkciós támogatást is. 

A tavaszi munkabemutató tapasztalatait feldolgozva két fontos felismerés 
született meg bennem. Az egyik az volt, hogy a darab, ami kikívánkozik belőlem, nem 
a kaméleonságról szól. A szándékom valójában az, hogy olyan teret alkossak, ahol a 
néző elkezd saját magára fókuszálni és ezáltal reflektálni. Ezért eldöntöttem, hogy 
kivágok minden olyan elemet és réteget, ami más irányba viszi a fókuszt. 

A másik fontos felismerés az volt, hogy egy megfelelő, érzékeny zenei 
kompozíció támogatására elengedhetetlenül szüksége van a helyzetnek és az 
ugrálás akciójának. Így jutottam oda, hogy felkértem Mádi Lászlót129, hogy írjon 
zenét a darabhoz. Ehhez Michael Harner A sámán útja című könyv adta a szakmai 
alapot. Itt bizonyos gyakorlatokhoz 90, másokhoz 120, megint másokhoz 180 bpm 
tempójú, repetitív dobolást javasol a szerző. Azt kértem a Lacitól, hogy ezekkel a 
mérőkkel dolgozzon. Hangzásban a sámándobot adtam meg kiindulópontnak. 
 Ősszel Ljubljanában az En-Knap, decemberben Budapesten a Műhely 
Alapítvány termeiben dolgoztam tovább. Ezek a próbák során letisztult a koncepció 
és a zenei alapok nagy része: 

- a nézőket kézen fogva bevezetem a színpadra, miközben éneklek, hogy 
összehangolódjunk 

- ott egyesével a szemükbe nézve olyan állításokat improvizálok, amik rám 
is igazak (I am a human being, I am a man, I am Hungarian, stb.) 

- 90-180-120 bpm felosztású, 30 perc hosszú zenére ugrálok a nézők 
között megállás nélkül 

- amikor kifut a zene, akkor szabad táncolásba váltva letagadom az elődás 
elején elhangzott állításaimat 

Ezt az időszakot a Trafó stúdiójában zártam egy munkabemutatóval, ami után a 
megjelent nézőkkel volt még egy eszmecsere, ami során további hasznos 
visszajelzésekkel gazdagodtam. Kiderült, hogy a jelen levők elkezdtek magukra 
fókuszálni és elindult bennük valamilyen önvizsgálat. Úgy láttam, sikerült 
megteremteni azt a helyzetet, amit szerettem volna. 
 A ljubljanai bemutatót megelőző időszakban az Új Előadóművészeti 
Alapítvány által a BKTF-n biztosított termekben dolgoztam tovább az ugrálós 
részen, hogy karban tartsam a kondíciómat. Ljubljanában kapta meg az előadás a 

                                                        
128 Garage29: brüsszeli táncstúdió és underground játszóhely 
129 Mádi László (1985- ): kortárstánc művész, -pedagógus, koreográfus, zeneszerző 
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végső igazításokat: bekerültek a végleges fények; lecsiszolódott a zene; jelmezt 
vettem és beszereztünk egy GoPro kamerát, ami a mellkasomra erősítve vette az én 
szemszögemből, belülről az előadást. Ahogyan a nézők mentek ki a színpadról, úgy 
ezt a felvételt láthatták kivetítve az előtérben. A főpróbahéten minden nap volt egy-
egy lejáró, amire meghívtam nézőket. Így jutottunk el a premierig és a rájátszásig. A 
két előadás során – legnagyobb meglepetésemre – a közönség nagy része táncra 
perdült egy idő után. Kortól és nemtől függetlenül ugráltak velem, nélkülem, 
egymással és egymagukban. 
 
Személyes reflexió a munkára: 
 A forgalmazással kapcsolatos előzetes elképzeléseim csak részben váltak be. 
A szlovén és a szlovák partnereknek nem tetszett az előadás, ezért a kötelező 1-1 
játszáson túl több lehetőséget nem kaptunk tőlük. Kapacitás, kapcsolatok és 
tapasztalat hiányában pedig nekem sem sikerült ezekben az országokban más 
játszóhelyekre eladni a munkát. A belga partner pedig néhány héttel a lebeszélt 
dátum előtt mondta vissza az előadást 2017 tavaszán. 
 Ezzel szemben a magyarországi bemutatkozás sikeresnek volt mondható. 
Közel tíz évet éltem külföldön, mielőtt 2016 őszén belevágtam a hazaköltözés 
folyamatába. Ezzel karöltve történt meg a Selfy bemutatója. A MU Színház azonnal 
felkarolta az előadást és ezzel kezdetét vette velük egy kölcsönös, partneri 
kapcsolat, ami azóta is tart. A szólót beválogatták a 2017-es NEXTFESZT 130  és 
dunaPart4 131  programjába, valamint Lábán-díjra 132  is jelölték. Ezeket erős 
szakmai elismerésekként éltem meg. 
 A legtöbbet számomra mégis a közönség visszajelzései adták. Sokan emelték 
ki azt, hogy önmagukra reflektáltak az előadás során. Gyakran kérdezték meg tőlem, 
hogy hogyan tudok olyan találó állításokat mondani a szemükbe, amikkel 
azonosulni tudnak. A másik visszatérő élmény, amit szinte minden alkalommal 
megosztottak velem, az volt, hogy fizikálisan milyen felszabadító és észrevétlenül 
mozgásba invitáló az előadás. Változó mértékben, de minden egyes előadáson 
bekapcsolódtak nézők a táncba. 
 Visszatekintve úgy látom, hogy művészi szempontból sikerült elérnem az 
elsődleges céljaimat. Az előadás a szándékomnak megfelelően működött. 
Ugyanakkor továbbra sem tudom, hogyan lehetne ezt jobban elhelyezni a hazai és 
nemzetközi piacon. Pontosabban azzal szembesültem még erőteljesebben, mint a 
The Bridge esetében, hogy egyetlen személy kapacitásai és képességei végesek. 
Amikor egyedül kell ellátni a produceri, menedzseri, adminisztrátori, alkotói, 
előadói és forgalmazói feladatokat, akkor ezek valamelyike óhatatlanul sérül a 
többivel szemben. 

Ugyanakkor továbbra sem látom, hogyan tudnám biztosítani azokat az 
erőforrásokat, amelyek hozzásegíthetnének ahhoz, hogy beinduljon egy komolyabb 
forgalmazás. Ördögi kör: ha gyakrabban lehetne játszani a darabot és eljutna 
nemzetközi játszóhelyekre és fesztiválokra is, akkor elkezdhetne kitermelni annyi 
bevételt, amit vissza lehetne forgatni a többi feladat (adminisztráció, produkció, 

                                                        
130 NEXTFESZT: a Trafó által elindított, kétévente megrendezésre kerülő kortárs előadóművészeti 
fesztivál 
131 dunaPart: kétévente megrendezésre kerülő kortárs előadóművészeti platform, melynek célja a 
független Magyar előadóművészet nemzetközi bemutatása 
132 Lábán-díj: a Magyar kortárs tánc legszínvonalasabb alkotásainak és alkotóinak elismerésére 
2005-ben a Trafó és a MU Színház által alapított díj 
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menedzsment) ellátásába. Viszont kapacitás és megfelelő támogatás hiányában nem 
tud beindulni a forgalmazás, amely fenn tudná tartani ezt a körforgást. 
 
 

TANULSÁGOK 
 
 Pályakezdőként az volt eleinte a legfontosabb számomra, hogy amennyire 
csak lehet, intézményektől és szervezetektől függetlenül tudjak alkotni. A PTL-nél 
szerzett tapasztalataim után ez lényeges volt abban, hogy megélhessem a művészi 
szabadságot és a kényszer érzete nélkül dolgozhassak. 
 A The Bridge brüsszeli bemutatója bebizonyította nekem, hogy az általam 
létrehozott előadás képes egyedi élményt nyújtani a nézőknek. Az etűd pozitív 
fogadtatása (szinte véget sem ért még az utolsó tánc, amikor tapsban törtek ki és 
ujjongtak percekig) megerősített abban, hogy képes vagyok olyat alkotni, ami meg 
tudja érinteni a jelen levőket. A hagyományos színháznál kötetlenebb formátum 
elindított bennem egy újabb folyamatot. Elkezdtem azzal foglalkozni, hogy a tánc 
befogadásának milyen néző-előadói helyzet és viszony felelhet meg jobban, mint a 
frontális színpad-nézőtér elosztás. 
 Ezen a két szólómon keresztül megértettem, mennyire hasznos az előadások 
tesztelése nézőkkel a próbafolyamat során. Azonban szinte ennél is fontosabb, hogy 
az ilyen munkabemutatókat vagy nyílt próbákat hogyan szervezem meg. Elkezdtem 
megtanulni, hogy nekem kell tudnom feltenni a megfelelő kérdéseket ahhoz, hogy 
olyan visszajelzést kapjak a munkámra, amivel tovább tudok dolgozni. 
Megfigyeltem, hogy ezekben a helyzetekben a meghívottak hajlamosak arról 
beszélni sokat, hogy ők mit csinálnának másként. Kezdetben ezeket nagyon a 
szívemre vettem, aztán elkezdtem rájönni, hogy ezek a jellegű visszajelzések 
teljesen mellékesek és lényegtelenek az alkotás szempontjából. Elkezdtem tehát 
több tudatosságot vinni abba, hogy az ilyen próbákat követő beszélgetéseket hogyan 
vezetem. 
 Ezen a két munkán keresztül kezdtem el megfigyelni azt, hogy egy konkrét 
témából, érdeklődési pontból elindulva először egy fajta hirtelen tágulás kezdődik 
el. Sorban jutnak eszembe különböző ötletek, képek és akciók, amelyek között 
látszólag kevés az összefüggés. A lehetőségeknek ez a tágulása eljuttat arra a pontra, 
ahol elveszettnek érzem magam. Úgy tűnik, hogy bármit lehetne csinálni és kihívást 
jelent a konkretizálás. Megfigyeltem, hogy valahol ebben a már-már határtalan 
halmazban, amikor a legnehezebb megfogalmaznom azt, hogy miért is csinálom az 
adott alkotást – hirtelen feltűnik egy viszonyítási pont. Olyan, mintha valami lényegi, 
esszenciális kristályosodna ki, szinte varázsütésre. Amikor megtalálom ezt az egy 
konkrét dolgot, onnantól kezdve majdhogynem önmagától formálódik, születik meg 
a darab. Innentől oldódni kezd a belső feszültség, egyre játékosabbá válik a folyamat 
és rohamtempóban kerül minden a helyére, különösebb erőlködés vagy fáradozás 
nélkül. 
 A két előadásnak az egyszerűségre való törekvés is közös nevezője. 
Pontosabban a tanulság, amit le tudok szűrni eme munkák vizsgálatával a 
következő: az alkotási folyamatnak lényegi, ha nem a legfontosabb szakasza az a 
kísérleti/kutatási fázis, melynek során a kiindulási témában egyre jobban el tudok 
mélyedni. Ilyenkor nagy segítséget jelent számomra, ha minél kevesebb 
megkötéssel és behatároltsággal kell számolnom. Azáltal, hogy fokozatosan 
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elmerülök a sokféleség látszólagos káoszában, egyre közelebb kerülök ahhoz a 
pillanathoz, amit mindvégig keresek: az EGY-szerűség megtalálásához. 
 Az is fontos tanulság volt ezekben a munkákban, hogy hogyan tudok másokat 
vezetni egy közös cél (a darab létrejötte) felé és hogyan tudom őket bevonni a 
kreációba. A Selfy során nagyon hasznos volt számomra, hogy két hetet el tudtam 
tölteni Ints társaságában és a saját munkám mellett csak rá kellett fókuszálnom. 
Gyakorlatilag egymással kölcsönhatásban, valamilyen szimbolikus szimbiózisban 
fejlesztettük a saját területünkhöz tartozó elemeket (ő a fényeket, én az előadói 
tartalmat). Azok az alapok, amikre itt találtunk rá, innentől kezdve végig az előadás 
vázát képezték. A zene létrehozásának már csak akkor álltunk neki, amikor ezek a 
támpontok kialakultak. Ezáltal volt elegendő tér és idő, hogy Lacival is át tudjak 
menni egy hasonlóan bensőséges folyamaton, melyben vele álltam szoros 
kölcsönhatásban addig, míg a zenei vázlat kialakult. Azt hiszem ezek voltak azok a 
tényezők, amik annyira megtámogatták a színrevitel fázisát, hogy a ljubljanai 
főpróbahéten már mindenki tudta a dolgát és igazából csak az utolsó simítások 
elvégzésére volt szükség. 
 Ebből azt szűröm le, hogy az előadást képező különböző alkotóelemek akkor 
tudnak szerves egésszé összeállni, ha nekem van alkalmam az egyes területekért 
felelős társalkotókkal minőségi időt eltölteni. Mi több, ők is kapcsolatba kerülnek 
egymással már a próbafolyamat időszakában, hogy köztük is elkezdhessen 
létrejönni a kölcsönhatás. Elengedhetetlenül fontos, hogy meg lehessen teremteni 
ezeket az együtt töltött mini rezidenciákat valamilyen formában. Ilyen szempontból 
az egy nagy tanulsága számomra ennek az időszaknak, hogy egy produkció 
előkészületei, tervezése során észben tartsam ezt a csapatépítés szempontját is 
 Ezek alapján az rajzolódik ki előttem, hogy minden egyes előadásra 
organikus egészként tekintek. Alkotóként annak látom magam, aki vezeti a 
folyamatot: kezdeményez, szervez, összekapcsol és döntéseket hoz. Ez 
elkerülhetetlenül valamilyen hierarchiát jelent, ugyanakkor szívesebben tekintek 
erre úgy, hogy minden résztvevő egyenrangúan vállal felelősséget a saját részéért. 
Az én döntéshozói szerepem inkább azért fontos, hogy a közös ügy érdekében össze 
tudjanak állni ezek a különböző részek. Ilyen értelemben tudom és szeretném is a 
hierarchikus helyett horizontális együttműködésként felfogni azt, amit lassan az én 
alkotói módszeremnek merek nevezni. 
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V. EMERGING ARTIST 
 

Az emerging artist133 meghatározás rendszeres viták tárgyát képezi a hazai 
és még inkább a nemzetközi szakmai beszélgetések során. Az egyik gyakori érv, amit 
felhoznak a fenti definíció használatával szemben az, hogy könnyen előfordul, hogy 
ebbe a fiatal alkotó kategóriába sorolnak olyanokat, akik 3-5 előadást hoztak létre 
addigi munkásságuk során és olyanokat is, akik már 15-20 éve készítenek 
előadásokat, de – inkább gazdasági, semmint művészi szempontok alapján – 
továbbra sem nevezhetőek established134-nek.  

Ennél egy fokkal könnyebb meghatározni, hogy mikor kerül egy alkotó ebbe 
a kategóriába, bár itt is létezik többféle szempontrendszer és olvasat. Éppen ezért 
jelen dolgozatban a saját értelmezésem szerint használom az emerging artist 
kifejezést. Számomra ez olyan művészt jelent, aki már legalább három előadást 
bemutatott és rendelkezik több éves alkotói tapasztalattal. Az általa létrehozott 
darabok elkezdenek összehasonlíthatóvá válni. Feltűnik valamilyen összetartó erő, 
egy szál, ami összekapcsolja őket. Ez lehet tánc- vagy formanyelv, alkotói koncepció, 
-módszer, stb. Mindenesetre szerintem az emerging esetében már beszélhetünk 
valamilyen folytonosságról és ébredő (jobbik esetben kialakult) tudatosságról. 
Egyre kevesebb esetlegesség tapasztalható. A művész legalább alapszinten 
tisztában van azzal, hogy egy produkció létrehozásához milyen feltételek 
szükségesek. Tisztában van vele, hogy milyen fázisok vezetnek el a bemutatóig és 
ennek megfelelően kezdi el megtervezni az alkotás folyamatát. Az előkészületeket, 
az előadás megvalósítását és az utóéletét képes levezényelni és vállalja a 
felelősséget. 

Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy olyan szakasz, amelynek során 
továbbra is erősen jelen van a formálódás, bár talán ez már kevésbé művészi és 
inkább praktikus szempontból értendő. Ebben az időszakban alakul ki, hogy milyen 
struktúrában tervez létezni az alkotó. Szembesül azzal, hogy ha fenntarthatóvá 
akarja tenni a tevékenységét, akkor előbb-utóbb kénytelen lesz hosszabb távon 
tervezni, nem csak egy adott produkcióban gondolkodni. Elkezd foglalkozni azzal, 
hogy ennek megfelelően milyen feladatokat kell elvégeznie. Szembesül azzal, hogy 
egymagában behatárolt a teljesítőképessége és nem tud minden feladatot egyedül 
ellátni. Ezért elkezd foglalkozni azzal is, hogy ezt az állapotot hogyan tudja kezelni. 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az ezt követő szakasz csak pénz 
kérdése. Azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az alkotói érettség bizonyos 
tekintetben. Ha van hosszú távú cél, akkor ahhoz képest el lehet kezdeni stratégiát 
építeni. Ha van stratégia, azt lehet időközben módosítani. Ha van mit módosítani, 
akkor lehet, hogy találunk rá megoldást. Ha keressük a megoldást, akkor kiderülhet, 
hogy az másban rejlik, mint amire először tudtunk gondolni. Ezeket figyelembe véve 
azt mondanám, hogy addig emerging egy művész, amíg be van szűkülve a figyelme a 
saját munkájára és annak közvetlen környezetére. 
  

                                                        
133 Emerging (angol): feltörekvő; a magyar szaknyelvben inkább a ’fiatal’ jelzőt használjuk erre 
134 Establsihed (angol): megalapozott; a kortárstánc szakmában általában azokra a művészekre 
értjük, akik több éves rutinnal és stabil, állandó, programszerű támogatási háttérrel rendelkeznek 
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LATE NIGHT SHOW 
 
 Az eredeti ötlet valamikor akkor fogant meg bennem, amikor Ljubljanában 
éltem.. Akkoriban az egyik lakótársammal sokat vitatkoztunk arról, hogy mi 
számíthat radikálisnak a kortárs színpadon. Ezen elmélkedve futott át az agyamon, 
hogy az extrém, pornográf szexualitás ötvözve az Ultima Vez féle vad fizikalitással 
még talán elég extrém lenne ahhoz, hogy megbotránkoztassa a sokat látott szakmai 
közönséget. Lévén, hogy akkor még az EKG táncosa voltam, nem foglalkoztam 
különösebben sokat ezzel a gondolattal. Felírtam az ötlet-gyűjtő135 füzetembe és 
visszaraktam porosodni a polcra. 
 A Selfy bemutatója utáni tavasszal elkezdett újra motoszkálni bennem az 
igény, hogy alkossak. Éreztem, hogy egy újabb előadás kezd el kikívánkozni belőlem. 
A két szólót követően úgy éreztem, eljött az idő, hogy megnyissam a folyamatot és 
bevonjak más előadókat is a munkámba. Amikor 2016 nyarán erősödni kezdett 
bennem a felismerés, hogy eljött az ideje annak, hogy visszaköltözzek Budapestre, 
valahogy újra eszembe jutott a pornográfiával kapcsolatos ötletem. Miután az IDW-
n játszottam a Selfy-t, két kolléganőm érdeklődött nálam az alkotói munkámról: 
Egyed Beáta136 és Simkó Beatrix „Trisha”137. 

Ahogy ízlelgettem magamban az eredeti ötletet, elkezdtem észrevenni, hogy 
igazából engem az foglalkoztat, hogy a pornó és a tánc között valamilyen kapcsolatot 
vélek felfedezni. Ez az, amivel szívesen foglalkoznék, feltárnék. Kisvártatva tálaltam 
az ötletet Egyed Beának, akiben az évtizedes barátság révén erősen megbíztam. 
Felkeltette az érdeklődését a témafelvetés és abban maradtunk, hogy elkezdjük 
keresni annak a lehetőségét, hogy dolgozzunk együtt. Ugyanakkor arra is 
gondoltam, hogy jobb lenne egy triót csinálni, mivel ott több a lehetőség a 
variációkra (szóló, duett, trió,). Amikor ősszel újra Budapesten jártam, Bea és én 
felkerestük Trishát és elmeséltük, hogy min tervezünk dolgozni. Őt szintén érdekelt 
a témafelvetés. Meglett a harmadik ember és ezzel megkaptam azt a löketet, ami 
kellett ahhoz, hogy el tudjam kezdeni az előkészületeket. 

Következő lépésként elkezdtem azon dolgozni, hogy megfelelő költségvetés 
álljon rendelkezésre az Eroica Universalis munkacímre keresztelt alkotási 
folyamathoz. Az OFF Alapítvánnyal fennálló több éves partneri kapcsolatnak 
köszönhetően ezúttal is az ő pénzügyi lebonyolítói segítségükkel pályázhattam az 
NKA-hoz produkciós támogatásra. Annak köszönhetően, hogy Műhely 
Alapítvánnyal is évek óta működtem együtt, pályázni tudtam a Life Long 
Burning 138  (LLB) program keretén belül produkciós támogatásra. A Selfy hazai 
bemutatójának és sikerének is betudható, hogy a MU Színház is a projekt mellé állt: 
megelőlegezték a bizalmat, hogy befogadják az előadást. 

A fénytervezésre ezúttal is Ints Plavnieks-et kértem fel. A 2014 óta tartó 
közös munkák során olyan szakembert ismertem meg benne, aki képes kreatívan 
részt venni egy alkotási folyamatban: ötleteket javasol, egyedi fényvetőket épít, mer 
és tud is konstruktív visszajelzést adni az előadók által létrehozott tartalommal 

                                                        
135 Ötlet-gyűjtő füzet: a szerző füzete, amely azt a célt szolgálja, hogy abba felírja és egy helyre 
gyűjtve tárolja a különböző ötleteit, hogy azokat később vissza tudja olvasni és igény esetén fel 
tudja használni a munkái során 
136 Egyed Beáta (1987- ): kortárstánc művész, -pedagógus, koreográfus 
137 Simkó Beatrix (1987- ): kortárstánc művész, -pedagógus, koreográfus 
138 Life Long Burning: az EU Creative Europe programja által támogatott több éves együttműködési 
projekt 
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kapcsolatban. Az LLB-nek van egy olyan formai kikötése, hogy a támogatott 
projektben legalább 3 különböző EU-s ország képviselőjének kell részt vennie. 
Többek között ebből is adódott, hogy zeneszerzésre újfent Januš Aleš Luznart 
választottam, akivel szintén pozitív tapasztalataim voltak a korábbi 
együttműködésünkből. A jelmezek tervezésére és kivitelezésére Kis Juditot 139 
kértem fel. Ezzel valamivel több kockázatot vállaltam, mivel nem volt konkrét 
élményem vagy referenciám az ő jelmeztervezői képességeiről. Judittal nem sokkal 
korábban találkoztam egy kiállítása kapcsán és a beszélgetéseink alapján úgy tűnt, 
hogy hasonlóan gondolkodunk művész és társadalom viszonyáról. Az is kiderült, 
hogy a Hadi Juli által koreografált Üvegbura című előadásban – amiben BKTF 
hallgatóként én is részt vettem 2006/07-ben – Judit is részt vett a jelmezek 
kivitelezésében. 
 
Alkotási folyamat: 
 Az előadás létrehozása több szakaszban történt 2017. május és 2018. április 
között. Először Beával és Trishával workshop jelleggel dolgoztunk együtt a Műhely 
Alapítvány, a SÍN Kulturális Központ140 és a Duda Éva Társulat141 termeiben. 
Ebben a szakaszban elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy a megadott témán – a tánc 
és a pornográfia közti párhuzamok és különbségek – hogyan lehetne fogást találni. 
Azt kerestük, hogy egyénileg és közösen milyen viszonyt tudunk kialakítani ezzel a 
kérdéssel. Bea és Trisha már jól ismerték egymást a Duda Éva Társulatból ahol 
éveken át dolgoztak együtt. Velem viszont először kezdtek közös kreációt, így azzal 
is foglalkoznunk kellett, hogy kialakuljon egy fajta alapvető bizalom közöttünk. 
Nekem az jelentett nagy kihívást, hogy először nyitottam meg az alkotói 
folyamatomat mások előtt. Míg a lányok azzal küzdöttek szerintem, hogy a 
munkamódszerem eléggé eltért attól, amihez ők hozzá voltak szokva. Furcsállották, 
hogy felelősségteljes egyéni szerepvállalást várok tőlük (eleinte kértem, hogy ők 
maguk is találjanak ki jeleneteket és dolgozzanak rajtuk) valamint azt, hogy nem egy 
konkrét cél felé haladva építünk azonnal egy konkrét előadást, hanem egy tág 
kutatásba, keresésbe fogunk bele közösen. 
 A kapott kezdetleges nyersanyagot egy munkabemutató keretében, a Trafó 
stúdiójában mutattuk meg meghívott nézők egy szűk körének 2017. június végén. 
Az itt kapott visszajelzésekkel terveztük a nyári szünet után újult erővel folytatni a 
közös munkát. Valamikor a nyár közepe táján hívott fel Trisha azzal, hogy szeretne 
velem négyszemközt beszélgetni. Találkozásunkkor elmondta, hogy felvették egy 
hamburgi egyetem nappali MA képzésére és ezért el fog költözni szeptembertől. 
Ebből kifolyólag nem tudta felelősségteljesen vállalni a közös munka folytatását. 
Döntését könnyen el tudtam fogadni. Azt gondolom, hogy az ilyen helyzetek okkal 
állnak elő és azzal lehet a legjobban kezelni őket, ha elfogadjuk a változást. Az elválás 
zökkenőmentes volt. 
 A bemutató dátumát a MU Színházzal 2018 áprilisára időzítettük. Mire a 
különböző pályázatok eredményei megjöttek, addigra Beának és nekem is megtelt 
a 2017 őszi időszak a naptárunkban más munkákkal. Ezért erre a periódusra végül 
nem egyeztettünk próbákat. Helyette hagytuk pihenni és érlelődni magunkban a 
korábbi tapasztalatokat. Magamban dolgoztam tovább azon, hogy feszegessem a 

                                                        
139 Kis Judit (1988- ): kortárs képzőművész 
140 SÍN Kulturális Központ: produkciós ház és próbahely Budapesten 
141 Duda Éva Társulat: budapesti székhelyű kortárstánc társulat, melyet Duda Éva koreográfus, 
rendező alapított 2009-ben 
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témafelvetést: egyre inkább foglalkoztatott, hogy rájöjjek miért érdekel engem ez a 
kérdés. Ekkor még távol voltam a végső koncepciótól. Voltak olyan díszlet és jelmez 
ötleteim, amelyekkel kísérletezni kellett. Például foglalkoztatott, hogy létre 
tudnánk-e hozni olyan gipsz bevonatot a testünkön, amit utána, ha megmozdulunk, 
szét tudnánk törni. Beával néha találkoztam egy-egy beszélgetésre, amiknek 
eredményeképpen nekem is formálódott a perspektívám a témával kapcsolatban. 
 Decemberre szerveztünk egy két napos rezidenciát magunknak a SÍN-be, 
ahova el tudtuk hívni Juditot, Intset és Janušt is. Itt a lehetséges díszlettel, 
fényekkel és a korábban említett gipsszel kísérleteztünk. Egyúttal Januš révén az 
Audiotechnika Kft.-től kapott profi hangrögzítő eszközökkel vettünk fel különböző 
hangokat, amiket a testfelületeinkkel vagy a testünk mozgásával generáltunk. Januš 
eredetileg ezekből tervezte megkomponálni az előadás zenéjét. Judit még ősszel 
Berlinbe emigrált, ezért vele csak ekkor tudtunk először – és mint később kiderült a 
bemutatóig érdemben utoljára – találkozni. A két napos együtt gondolkodásnak az 
volt a fő hozománya, hogy találkoztak egymással a kreatív csapat tagjai és egy jó 
alaphangulat alakult ki közöttünk. Ennek jegyében váltunk el, hogy aztán a 
következő évben folytassuk a munkát. 
 Januárban Bea és én olyan közös tevékenységekben vettünk részt, amik a 
majdani előadáshoz inkább közvetve kapcsolódtak, ugyanakkor azt gondoltam, 
hogy rajtuk keresztül elkezdünk szorosabban kapcsolódni. Amolyan bizalomépítő 
tréningnek is szántam ezeket. Így például elmentünk a Láthatatlan kiállítás-ra, 
együtt főztünk az albérletemben vagy én mentem hozzájuk olvasmánylistát 
készíteni a munkánkhoz. Több alkalommal találkoztunk beszélgetni a témáról és 
tervezni a próbákat. Időközben két olyan könyvet olvastam, amelyek kapcsolódtak 
a témához. 

Az egyik Száraz Miklós György A bujaság története142 című kötete. Ebben az 
emberi szexualitás gazdag és változatos képét vázolja a szerző, különböző kulturális 
és társadalmi szemléleteken keresztül. Minél több eltérő példáról olvastam, annál 
inkább nyilvánvalóvá vált számomra, hogy nem lehet egy univerzális emberi 
szexuális magatartásról beszélni. Az egyetlen dolog, ami egyetemes benne, az az 
ösztönös hajtóerő, ami a túlnyomó többséget a szexre ösztönzi. 

A másik könyvet Bea ajánlotta. François Jullien francia filozófus könyvében, 
ami A meztelenség lényege143 címet viseli, az akton keresztül a nyugati és a kínai 
művészet közti különbségeket elemzi a szerző. Alapvetően arra keresi a választ, 
hogy mi állhat annak a hátterében, hogy Kínában a hagyományos művészetben nem 
alakult ki az akt. Részletes filozófiai és művészettörténeti fejtegetése során Jullien 
oda vezeti vissza a kérdést, hogy míg a nyugati művészet reproduktív, addig a kínai 
reprezentatív. Amíg nálunk a megmérhetőségen és anatómiai precizitáson alapuló 
szemlélet érvényesül, addig a hagyományos kínai kultúra a kint és a bent, a kül- és a 
benső világ közti folyamatok megfigyelésén alapszik. A reprezentáció koncepciója 
hatni kezdett rám, de még kellett hozzá idő, hogy átszűrjem magamon. 
 A Selfy DunaParton való szereplésének köszönhetően a zágrábi Zagrebački 
Plesni Centar (ZPC) kaptunk lehetőséget arra, hogy egy hetes rezidenciára 
menjünk. 2018. január utolsó hetében ide mentünk Beával ketten, hogy elkezdjük a 
próbákat. Ennek a hétnek a során vázoltunk néhány ötletet, melyek egy részét ő 
javasolta, a másik részét én hoztam. Visszatekintve úgy látom, hogy ezek szinte 
kivétel nélkül a Jullien könyv kapcsán említett nyugati analizáló, reproduktív 

                                                        
142 l. irodalomjegyzék (10. Száraz Miklós György: A bujaság története) 
143 l. irodalomjegyzék (6. François Jullien: A meztelenség lényege) 
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művészet jegyében fogantak. A jelenet-felvetések képiek, konkretizálóak voltak. 
Karakterek és köztük valahonnan valahova tartó viszonyok kezdtek el kialakulni. 
Ilyen értelemben kezdett megjelenni valamilyen narratíva. A hét végén az egymásba 
fűzött képekből zártkörű munkabemutatót tartottunk helyi szakemberek szűk 
körének. Volt köztük színházigazgató, dramaturg, kurátor és táncos is. A 
munkabemutatót videóra vettük és utána egy közös beszélgetés keretein belül 
hallgattuk és vitattuk meg a nézők észrevételeit. Habár a közönségünk jól fogadta a 
látottakat, én nem voltam teljesen elégedett. A belső hang azt súgta, hogy ez nem a 
megfelelő út. 
 A zágrábi rezidencia után megint tartottunk egy hét próba-szünetet. Ennek 
során az ott szerzett tapasztalatok tovább érlelődtek bennem. Habár a 
munkabemutató jól sikerült, az a tény, hogy a nézőink konkrét jelentéstartalmakról, 
ilyen értelemben véve narratíváról beszéltek, elbizonytalanított. Valahol mélyen 
magamban tudtam azt, hogy nem ezt keresem a kreációban. Lehet, hogy ezek a 
képek beszédesek voltak és kommunikáltak valamit a témáról, ugyanakkor 
nélkülözték azt az elemi ösztönt, amit én a tánccal és a szexszel társítok. Olyasmit 
akartam színpadra állítani, amiben a mozgás olyan mindent elsöprő, elemi erővel 
jelenik meg, robban ki a testből, amilyen vadul a szomját oltja a szomjazó. 
 Ennek az alkotási folyamatnak a során ekkor érkezett el bennem a 
frusztrációnak az a pontja, ahol majdnem feladtam az egész munkát. Továbbra sem 
tudtam találtam a fókuszpontot, amin keresztül végre el lehetne kezdeni a végső 
produktum létrehozását. Közben az volt az érzésem, hogy kolléganőm azt várja 
tőlem, hogy legyek képes ezt kitalálni és kommunikálni.  Kétségbeesésemben több 
minden megfordult a fejemben: szólót csinálni inkább - abban nagyobb 
biztonságban éreztem volna magam. Lecserélni Beát az akkori páromra, Simet 
Jessicára144 – vele bele mertem volna menni olyan intim helyzetekbe is, amikkel 
szemben Beában érthető módon ellenállás volt. Ennek a belső küzdelemnek a során 
tört fel a tudatalattimból az a motívum, ami számomra megtestesíti a tánc és 
szexualitás közti kapcsolatot: a shaking. A rezonancia az, amely a fizikai világot 
mozgásban tartja és láthatóvá teszi. Úgy a táncban, mint a szexben a közös 
hullámhosszra való törekvés, annak megtalálása alapvető fontosságú. Meglett végre 
az a bizonyos referencia, amit mindig keresek az alkotási folyamatnak ebben a 
szakaszában. 
 Ennek birtokában már sokkal határozottabb és célirányosabb próbák vették 
kezdetét az utolsó egy hónapban. Korábbi tapasztalataimat felhasználva elkezdtük 
napról napra növekvő időtartamban gyakorolni a shaking-et, míg eljutottunk addig, 
hogy egy órán át csináltuk megszakítás nélkül. Eleinte felváltva néztük egymást: az 
egyikünk rázkódott, a másik volt a közönsége majd szerepet cseréltünk. A végén 
elmondtuk egymásnak, hogy mit láttunk és mit figyeltünk meg. Az így kapott 
tapasztalatokkal elkezdtünk eszköztárat építeni magunknak: különböző 
szempontokat állapítottunk meg, amikkel a shaking közben dolgozni tudunk (a 
testközpont kezd el remegni és aztán kiterjed különböző testrészekre, a remegés 
utaztatása/öntése egyik testrészből a másikba, stb.). A próbákat videóra vettük és 
zárt online felületen keresztül megosztottuk a közreműködőinkkel, így próbálva 
őket is bevonni egyre jobban az alkotás folyamatába. 
 Március közepétől elkezdtem heti 1-2 olyan próbát szervezni, amire 
meghívtam különböző szakembereket: a partnerintézmények képviselőit, 

                                                        
144 Simet Jessica (1989- ): kortárstánc művész 
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dramaturgokat, kritikusokat, tánc- és színházi szakembereket. Ezeken a próbákon 
már lehetséges struktúrákat próbáltunk ki az egy órás shaking improvizációhoz. A 
próbákat követő beszélgetéseket ekkor már képes voltam vezetni. Feltettem azokat 
a kérdéseket, amelyek az adott ponton fontosak voltak nekünk: mit láttatok a 
színpadon? Hatott-e a testetekre az, amit csináltunk? Ha igen – hol és hogyan? Stb. 
Ezek az alkalmak segítettek abban, hogy csiszolni és fejleszteni tudjuk a darab 
szerkesztését, az egyes részek időbeli terjedelmét. Egyúttal hasznos visszajelzéseket 
kaptunk arról is, hogy külön-külön és együtt hogyan csináljuk a shaking-et. Ahogyan 
arról is, hogy ez a szakadatlan transzformáció milyen asszociációs területeket nyit 
meg a nézőknek. Ebből derült ki például az, hogy sokkal absztraktabb ez, mint a 
zágrábi vagy a 2017-es verziók, ugyanakkor a kettőnk közti viszonyok 
meghatározzák, irányítják a közönség képzelőerejét valamilyen mértékben és 
módon. Ezek a próbák azért is fontosak voltak, mert mint kiderült, az anyag amivel 
dolgoztunk, annyira finom, hogy a videófelvételek nem adták vissza a minőségét. 
Egy idő után nem is fáradtunk tovább azzal, hogy megpróbáljuk őket visszanézni, 
mert használhatatlannak bizonyultak. 
 Ez leginkább akkor mutatkozott meg, amikor Ints, Januš és Judit április 
elején megérkeztek a főpróbahétre. Kiderült, hogy mielőtt volt alkalmuk élőben 
látni, hogy mit csinálunk, addig – a videók alapján – kifejezetten negatívan élték meg 
az egész shaking felvetést. A felvételek alapján úgy látszott nekik, hogy nem működik 
az, amit csinálunk és ez bizalmatlanságot szült bennük. 
 A főpróbahétre maga a táncanyag valamint a közel egy órás improvizáció 
szerkezete elkészült és ki volt próbálva. Ennek köszönhetően a színházban töltött 
idő legnagyobb részét a zenére, fényekre és jelmezekre tudtuk fordítani. Minden nap 
végén csináltunk egy lejáró próbát. Ezeket utána közösen kiértékeltük és 
felkészültünk a következő napra. A bemutató napját különböző technikai malőrök 
tették feszültté: fénytervezőnk egy egyedi LED-es fénygúlát épített az előadás 
számára, ami fejjel lefelé volt belógatva a színpad közepe fölé. A premiert megelőző 
estén a fotós főpróba során leégett a mini dimmerünk, ami ezt a fénytestet vezérelte, 
ezért a bemutató napja annak javításával telt. Ezt leszámítva megint sikerült úgy 
eljutni az előadás bemutatkozó estjéhez, hogy összeállt a darab, volt alkalmunk már 
gyakorolni előtte és az utolsó simításokkal is készen voltunk. Közönségünk 
visszajelzéseiből azt a következtetést vontuk le, hogy euforikus, elemien megrázó 
táncélményben volt részük. Ezt én abszolút sikernek vagyok képes elkönyvelni, 
mivel azt olvasom ki belőle, hogy a munkánk elérte az elsődleges célját: a nézők 
ösztönközpontjában kikerülhetetlen fejtette ki hatását. 
 
Személyes reflexió a munkára: 
 Rendkívül fontos lépésnek látom, hogy a korábbi szólók után összeszedtem 
a bátorságom ahhoz, hogy megnyissam az alkotási folyamatomat és másokat is 
bevonjak. Annak köszönhetően, hogy kommunikálnom kellett kifelé, hogy merre és 
hogyan szeretnék haladni, számomra is elkezdett letisztulni az, hogy hogyan 
dolgozok. Először szereztem tapasztalatokat arról, hogy mit jelent más előadókat 
vezetni egy próbafolyamatban és abban milyen kihívásokkal szembesülhetek. 
 Ebben a kreációban elértem a teljesítőképességem bizonyos határait: 
megtapasztaltam, hogy képtelen vagyok hatékonyan alkotó-előadó-próbavezető-
producer-menedzser-adminisztrátor lenni egyszerre, egy személyben. Az 
elaprózódással óhatatlanul elkezdek hibákat véteni és valamelyik aspektust 
kénytelen vagyok alárendelni a másiknak. Ezáltal egyes feladatokat nem tudok 
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100%-osan teljesíteni. A Late Night Show esetében például úgy látom, hogy arra nem 
sikerült elegendő figyelmet fordítanom, hogy elődóként megérkezzek az előadásba 
a bemutató napjára. Emlékszem, hogy aznap este, miközben ment az előadás még 
mindig elő-előbukkantak bennem olyan gondolatok és kérdések, amik a színpadon 
kívül relevánsak: begyűjtöttem-e minden számlát az elszámoláshoz, működnek-e a 
fények, stb. Ez egy erősen kiábrándító és lehangoló élmény volt. Ebből azt a 
tanulságot vontam le, hogy akkor tudok megfelelően vezetni egy nagyobb létszámú 
kreációt, ha én nem vagyok színpadon. Ha egész idő alatt kívülről tudom szemlélni 
és alakítani az alkotást. 

Azt is megtanultam ezen a projekten keresztül, hogy jobban oda kell 
figyelnem arra, hogy eleve úgy készítsek elő egy alkotási folyamatot, hogy abba előre 
betervezek rezidens programo(ka)t, ahol az előadókon kívül a többi 
közreműködővel is tudok dolgozni. A hetekkel a bemutatót megelőzően legyen 
alkalom arra, hogy a csapattal lehetőleg teljes létszámban tudjak próbálni legalább 
néhány alkalommal. 

A legfontosabb tapasztalat az volt számomra, hogy jól tudok összeválogatni 
közreműködőket és képes vagyok őket összefogni és így végigvezetni egy csoportot 
egy olyan úton, ami az elején még az ismeretlenbe vezet.  
 
 

RAVE 
 
 Már a duett létrehozása előtt felismertem magamban az igényt, hogy olyan 
előadáson dolgozhassak, amit végig kívülről tudok figyelni, alakítani és vezetni. 
Feltehetőleg abból kifolyólag, hogy mindig szeretem magam új kihívások elé állítani, 
azt is eldöntöttem, hogy ezúttal egy trión szeretnék dolgozni. Mivel a két lánnyal 
megterhelő volt a munka, azt éreztem, hogy a következő alkalommal csak férfiakat 
szeretnék magam körül tudni, mert ebben találok egy olyan biztonságérzetet, ami 
kompenzálni tudja számomra a több ismeretlenes új kihívás-egyenletet. 
 Mire bemutattuk a Late Night Show-t, már tisztában voltam azzal, hogy 
Nathan Jardinnal 145 , Kelemen Patrikkal 146  és Takács László „Lacek”-kal 147 
szeretnék együtt dolgozni. A fényeket továbbra is Instre bíztam, míg zeneszerzésre 
újra Mádi Lászlót kértem fel. Az eredeti ötletem Albert Camus 148  Sziszüphosz 
mítosza 149  esszégyűjteményének azonos címet viselő esszéjéből fakadt. Az 
abszurditás érdekelt: a szikla görgetésének lehetetlensége. Pontosabban az a 
párhuzam, amit ez a cselekvés és a táncelőadások előkészítésének folyamata között 
látok. Azért táncolok, mert úgy látom, hogy rengeteg dolgot csak ezen a nyelven 
tudok kifejezni, amit szavakkal képtelen vagyok. Ugyanakkor egy pályázat, egy 
szinopszis vagy egy ajánlat megírásakor azt várják el tőlem, hogy minél 
pontosabban és frappánsabban fogalmazzam meg, hogy mi lesz majd a tánc, amit 
létrehozunk. Ezt a paradoxont teljesen abszurdnak látom. A nézők sokszor 
reagálnak úgy az előadásra, hogy nem értik azt. Ezt általában kudarcként élem meg. 
Mindezek ellenére újra és újra megpróbálok pályázni, alkotni és játszani – tudván, 

                                                        
145 Nathan Jardin (1991- ): belga kortárstánc művész 
146 Kelemen Patrik (1992- ): kortárstánc művész és koreográfus 
147 Takács László (1991- ): kortárstánc művész, -pedagógus és koreográfus 
148 Albert Camus (1913-1960): Nobel-díjas francia író, újságíró és filozófus, az egzisztencializmus és 
az abszurdizmus meghatározó alakja 
149 L. irodalomjegyzék (2. Albert Camus: Sziszüphosz mítosza) 
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hogy nagyobb eséllyel számíthatok értetlenségre, mint megértésre. Ha így nézem, 
akkor állandó kudarcra vagyok ítélve. Ebben láttam párhuzamot Sziszüphosz és a 
táncosok szélmalomharca között. Camus írása viszont azért fogott meg nagyon, 
mert abban ezt a látszólag értelmetlen munkát elemezve arra a következtetésre 
jutott, hogy a szikla görgetése értelmet ad a mitológiai alak életének. Azáltal, hogy 
sosem érheti el a csúcsot, a cél beteljesületlen marad és így igazából alvilági életét 
örök boldogságban élheti le, hisz annak mindig van értelme. Ez volt az a 
perspektívaváltás, amivel foglalkozni szerettem volna. 
 Ennek megfelelően elkezdtem a szervezést. Két külföldi rezidenciával 
sikerült pozitív tárgyalásokat indítani. A MU Színháztól 2019 tavaszára kaptunk 
bemutató dátumot. A 2018 őszi NKA egyedi pályázati kiírásra összeraktam eddigi 
legnagyobb és legalaposabb pályázatomat. A Bukás művészete munkacímet viselő 
tervem pályázati anyaga összesen több mint 10 oldalt tett ki. Addigra az eredeti stáb 
kibővült Varga Mersével 150  Kasza Emesével 151 , Csasznyi Dénessel 152 , aki a 
kinetikus díszletet volt hivatott tervezni, Boldizsár Péterrel153, Batka Mátéval154 
és Herbály Judittal 155 , akit az IDW-n ismertem meg. Ezen kívül egy nagyobb 
szabású, az LLB keretein belül két éves időtartamban megvalósuló EU-s programra 
is pályáztam a tervemmel. Ezzel egy időben Lausanne-ban vettem részt táncosként 
a Cie Philippe Saire156 Actéon című új darabjának létrehozásában. Nappal 8 órát 
próbáltam, este leültem és hajnalig pályázatokat írtam. Hamar kimerültem és így 
egyik feladatomat sem tudtam 100%-osan ellátni. Kisvártatva az is kiderült, hogy 
Nathan nem fog tudni részt venni a kreációban. Végül az év végére megjöttek a 
pályázatok eredményei is: mindegyiket elutasították. Ezzel egyetemben a 
magánéletem összeomlása révén a hosszabb távú szakmai terveim és elképzeléseim 
is romba dőltek. 
 Úgy éreztem magam, mint aki alól kirántották a talajt és sebesen zuhan a 
feneketlen semmibe. Az jutott eszembe, hogy olyan ez, mintha a munkacím elátkozta 
volna az egész projektet. Mi több, az életemet. Ahogy vergődtem azokban a 
napokban, egyedül a lakásomban, egyre többször jutott eszembe, hogy vajon mi 
lehet számomra az életnek az üzenete ezzel az egésszel? Rövidesen arra jutottam, 
hogy valószínűleg az, hogy gyakoroljam az elfogadást. Például a projektem szemmel 
láthatólag nem akart abban a formában megszületni, ahogy eredetileg elterveztem. 
Ezt el kellett fogadnom, hogy valamit változtatnom kell rajta. A kérdés csak az volt 
számomra, hogy vajon mit kellene elengednem a Bukás művészete koncepciójából 
ahhoz, hogy az előadás, amelyik kikívánkozik belőlem, meg tudjon majd születni. 

Abban, hogy elkezdjek kikászálódni a fájdalom és önsajnálat verméből, 
többek között az segített, hogy elkezdtem mindenféle eseményekre menni, ahol 
emberek között lehettem. Így jutottam el 2018 decemberében az Aurórába is egy 
Élő sámánizmus című előadásra. Azon kívül, hogy az előadó beszélt a sámánizmus 
koncepciójáról és mesélt annak kulturális és antropológiai kontextusáról, a végén 
15 percben a résztvevők is kipróbálhatták, hogy milyen élmény transzba esni. Ennek 

                                                        
150 Varga Merse (1982- ): dobos, a Bélaműhely és a Meybahar zenekar tagja 
151 Kasza Emese: divat- és jelmeztervező, többek között az ő nevéhez fűződik a Mei Kawa 
divatmárka 
152 Csasznyi Dénes (1967- ): vajdasági származású gyógymasszőr, szobrász; Csasznyi István fia 
153 Boldizsár Péter (1985- ): promóciós producer 
154 Batka Máté (1990- ): rendező, operatőr, vágó 
155 Herbály Judit (1983- ): fotográfus 
156 Cie Philippe Saire: lausanne-i székhelyű kortárstánc társulat, amit 1986-ban alapított Philippe 
Saire svájci koreográfus, rendező 
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során egy olyan gyakorlatot végeztünk el, ami dr. Felicitas D. Goodman 157 
munkásságán alapul. Olyan élményben volt részem, mintha ébren álmodnék – 
tudatomnál voltam, de amit „láttam” az másmilyen volt, mint amikor egyszerűen 
csak a gondolataim kavarognak a fejemben a hétköznapokon. 
 Ezen felbuzdulva arra kértem Mádi Lacit, hogy készítsen olyan zenei 
alapokat, amelyek megfelelnek azoknak a szempontoknak, amiket a decemberi 
előadáson tanultam (220 bpm-es monoton repetíció). Ezekkel januárban kezdtem 
el intenzíven foglalkozni. Szinte napi rendszerességgel mentem a Trafó stúdiójába 
tapasztalatokat gyűjteni egyedül, amiről részletes munkanaplót vezettem. Majd 
február elején leültem beszélni Lacekkal és Patrikkal arról, hogy ez az az új anyag, 
amivel foglalkozni szeretnék. Mindkettejüket érdekelte a felvetés. Ezt követően 
termet foglaltam a Jurányiban és a Trafóban február közepétől három héten át 
minden hétköznapra. Ezek során elkezdtünk együtt is kísérletezni a pózokkal, 
amiket dr. Goodman egyik tanítványának, Belinda Gore158-nak az Ecstatic Body 
Postures: An Alternate Reality Workbook 159  című könyvéből válogattam ki. Már 
dolgoztunk, amikor az egyik transz során felvillant bennem, hogy a kieső Nathan 
helyére Busa Balázst160  kellene meghívnom a kreációba, aki márciusban tudott 
csatlakozni hozzánk. A közös gyakorlások három részből állnak: 

1. Összehangolódás: rövid beszélgetés arról, hogy ki hogyan érzi magát, honnan 
jön aznap, mit hoz magával 

2. Állás: 15 percnyi állás a választott testtartásban, dobzene kíséretével 
3. Reflexió: közös beszélgetés, aminek során mindenki egyesével elmeséli, hogy 

mit tapasztalt aznap a transza során 
Ezekről az alkalmakról is készült munkanapló. Tekintettel arra, hogy a naplókban a 
sajátjaimon kívül a többi résztvevő személyes élményei is le vannak írva és jelen 
szakdolgozat írásakor egy folyamatban levő alkotási folyamat részét képzi, úgy 
döntöttem, hogy nem teszem őket nyilvánossá. 
 Azzal, hogy ez a 2017 óta formálódó kreáció ebbe az új stádiumába lépett, 
egyszerre új munkacímet is kapott. A Rave jelenleg a második kísérleti fázisába 
lépett, ami azt jelenti, hogy a fiúkkal április elejétől május végéig heti egy 
alkalommal találkozunk, hogy tovább gyakoroljuk a testtartásokat. Ennek során 
elkezdjük feltérképezni, hogy a testtartásokból kiindulva milyen kapcsolatokat lehet 
találni a tánccal. Ezzel párhuzamosan zajlanak a próbaegyeztetések, amelyek 
alapján nagyjából már kialakult az augusztus elejétől a 2019. október 18-ra tervezett 
premierig tartó próbaidőszak beosztása. Több pályázati forrástól várjuk a 
döntéseket, hogy kiderüljön, milyen költségvetéssel tudunk számolni. Jelen 
pillanatban leginkább ezek eredményeitől függ az, hogy az előadás milyen formában 
tud majd megvalósulni. 
 
 

JÖVŐKÉP 
 

Úgy látom, hogy alkotói munkásságomban elérkeztem arra pontra, ahol a 
fenntarthatóság és a hosszabb távú tervezhetőség kérdése válik egyre fontosabbá 
számomra. Először azzal terveztem kezdeni ezt a bekezdést, hogy vázolom a 
                                                        
157 Dr. Felicitas D. Goodman (1914-2005): magyar származású, amerikai nyelvész és antropológus 
158 Belinda Gore: amerikai pszichológus, dr. Felicitas D. Goodman tanítványa 
159 l. irodalomjegyzék (3. Belinda Gore: Ecstatic Body Postures: An Alternate Reality Workbook) 
160 Busa Balázs (1980- ): kortárstánc művész, -pedagógus, -koreográfus 
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problémákat, amelyek miatt egy generáció, egy társadalom érzi azt, hogy nincs 
perspektíva. Aztán rájöttem, hogy ha így tennék, akkor beleragadnék eddigi 
megszokásaimba. Azokba a keretekbe szorítva hagynám magamat, amelyekbe eddig 
voltam bezárva. 

Azt mondják, az ember alakítja és formálja a saját életét. Ezzel én is 
egyetértek. Márpedig ha innen nézem a kérdést, akkor azt látom, hogy álmodni nem 
kerül semmibe és ami még fontosabb – azt senki sem veheti el tőlem. Ezért inkább 
abba fektetem most az energiámat, hogy kísérletet tegyek egy olyan jövőkép, egy 
olyan egyéni perspektíva vázolására, ami alapján elkezdhetek azon gondolkodni, 
hogy mi lehet a megfelelő stratégia a céljaim eléréhez. Milyen lépések vihetnek 
közelebb ahhoz, hogy megvalósítsam azt a jövőképet, amit most elképzelek. Ezek 
alapján a következő célokat adom magamnak: 

 
1. Tisztességesen meg tudjak élni a saját kreatív munkámból  
2. A saját kreatív munkámra tudjam fordítani a munkaidőm legnagyobb 

hányadát 
3. Be tudjak vonni több embert a közös, kreatív munkába 
4. Az adminisztratív, forgalmazási, produkciós és menedzseri feladatokra 

legyenek megfelelő munkatársaim, akik tehermentesítenek 
5. Olyan egyedi és eredeti munkák kerüljenek ki a kezem közül, amelyek 

visszaadják a tánc örömét és erejét a nézőknek és/vagy a résztvevőknek 
6. Az általam létrehozott művek széles hazai és nemzetközi közönséghez el 

tudjanak jutni 
7. A tevékenységemnek legyen kézzelfogható közösségi hatása és értéke 

 
Fontos számomra, hogy a fenti célokat úgy anyagi, mint környezeti 

szempontból fenntartható módon tudjam megválósítani. A következő években, 
évtizedekben építkezni vágyok egy olyan közösségben, amely megbecsüli önmagát 
és egymást. Olyan irányba kívánok haladni tovább, amelyben kiegyensúlyozottság 
és békesség vár rám. Arra vágyok, hogy egy kreatív és inspiráló közösség részeként 
élhessem tovább az életem. Érdekelnek az új kihívások és felfedezések. Az 
ismeretlen utak keresése és bejárása. Tovább szeretnék foglalkozni a ritmus 
hatásainak kutatásával és a táncnak az innovációjával és újraértelmezésével. 

Hiszek abban, hogy a tánc olyan alapvető emberi szükséglet, mint az evés, 
ivás vagy az utódnemzés. Hiszek abban, hogy ebben az egyre hitetlenebbé váló 
világban, amelyben élünk, képes megadni azt a spirituális élményt, amelyre – 
tudatosan vagy tudat alatt – mindannyian szomjazunk. Hiszek abban, hogy a tánc 
lehet az a szer, amelytől elkábulnak a tömegek. Minden gyenge pillanatommal és 
kétségemmel együtt hiszek abban, hogy a táncolásnak van értelme.  
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A szakdolgozat megírása során visszatekintettem arra a közel 25 éves útra, 
amit a tánccal való egyre szorosabb kapcsolatban töltöttem el. Voltak pontok, 
amikor közelebb, máskor távolabb kerültünk egymástól. Mégis, minden nehézséggel 
és kihívással együtt ez az egyetlen olyan út, ami mellett mindig képes voltam 
kitartani – jóban-rosszban. Még mindig nem tudnám egyértelműen szavakba önteni, 
hogy mi is pontosan az az ösztönös erő, ami ebbe az irányba hajt. Azt hiszem erre 
szokás azt mondani, hogy: elhivatottság. 
 Visszatérve a szakdolgozatom fő témájához: alkotói szemszögből nézve 
ebben az önreflexióban sikerült felfedeznem több szempontot és elvet, amelyek 
jellemzik a munkáimat, munkásságomat: 
 

1. Rítus, rituálé: a tánc, mint eszköz, ami az ember és a természetfeletti között 
képez kapcsot. Szertartásos, de nem szentséges. A táncos médium, aki 
közvetít a különböző valóságsíkok között. Átadja magát a táncnak, felajánlja 
neki a saját testét, hogy azon keresztül tudjon manifesztálódni. 
 

2. Jelenlét: az itt és most hatalma. Az a szabadság és nyugalom, ami a jelen 
pillanat megélése során elérhető. Ennek tudatos keresése különböző 
módszerek alkalmazása révén. Szorosan kapcsolódik az első pontban 
foglaltakhoz. 
 

3. Állóképesség: a test és a szellem határainak feszegetése. Az extrém 
hosszúságú cselekvések által létrejövő szemléletváltás és tudatmódosulás 
elvezethet olyan felismerésekhez, innovatív ötletekhez, amelyek egyébként 
rejtve maradnának. 
 

4. Kísérletezés: az alkotási folyamatnak lényegében az egyik, ha nem a 
legfontosabb fázisa. Mivel az előadások a semmiből, egy ötletből vagy 
témafelvetésből kiindulva születnek meg, ezért elengedhetetlenül fontos, 
hogy legyen lehetőség a kísérletezésre, mielőtt elkezdődnek azok a próbák, 
amelyek már a színpadra állítást célozzák meg. Ennek során lehet olyan új, 
gyakorlati tapasztalatokra szert tenni, amelyek segítik azt, hogy az előadás 
eredeti, egyedi és érzékeny lehessen.  
 

5. Kutatás: a kísérletek hatékonyságát növeli, ha közben kutatásra is jut idő, 
mivel ennek során lehet a témához kapcsolódó referenciákra, már létező 
anyagokra bukkanni. Ezeket felhasználva időt és energiát lehet megspórolni, 
hiszen nem szükséges minden egyes felmerülő ötletről kísérleti úton 
tapasztalatot szerezni. 
 

6. Kommunikáció: azáltal, hogy a bennem zajló folyamatokat megosztom 
másokkal, nekem is alkalmam nyílik távolabbról rálátni az ötleteimre és 
gondolataimra. Ezáltal lehetségessé válik, hogy észrevegyek olyan 
lehetőségeket is, amelyeket önmagamtól képtelen lennék. A jó 
együttműködés alapja a folyamatos, nyitott, konstruktív kommunikáció. 
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7. Elfogadás: elősegíti az akadályok megszüntetését és ezáltal segíti a folyamat 
könnyed áramlását. Fordított arányosságban áll a frusztráció mértékével. 
Azzal, hogy elfogadom a saját és mások korlátait, hiányosságait és 
gyengeségeit, feloldódhatnak az elfojtott energiák. Ezek szabad 
áramoltatásával szinte észrevétlenül indul be a kreativitás. Az ilyenkor 
születő felszabadult, játékos légkör azon túl, hogy remek hangulatot teremt 
a közreműködők között, egyúttal váratlan és izgalmas felfedezésekhez 
vezet(het). 

 
Visszaolvasva a szakdolgozatomat, először egy kicsit megijedtem, hogy 

mennyire tértem el az eredeti tárgytól. Most azt látom, hogy jóval több lett ez egy 
száraz elemzésnél. A megérzésem azt súgja, hogy ennek az írásnak a mélyén ott 
lapulnak a válaszok, amiket egy ideje keresek. Melyek – legalábbis részben – 
képesek lesznek megvilágítani számomra azt, hogy hogyan és merre folytassam az 
életemet. 

Azt hiszem, mérföldkőhöz érkeztem és a számadás egészen jól sikerült. Nincs 
mit szégyellnem és emelt fővel léphetek tovább. Pontosan ott vagyok, ahol lennem 
kell és pontosan azt teszem, amit tennem kell. A közelmúltban az egyik Rave próbán 
volt az az élményem, mintha egy hanggal folytattam volna belső párbeszédet. 
Többek között arról folyt a vita közöttünk, hogy merre és hogyan kellene tovább 
folytatnom az életemet. A beszélgetés azzal zárult, hogy a hang azt mondta nekem: 
Elérkeztél a pontra, amin túl gyökeresen meg fog változni az életed. Már csak egy apró 
lépés választ el tőle, amit neked kell megtenned. Nem kell kapkodnod. Amikor készen 
állsz – lépj át a vonal másik oldalára. Annyit kell csak tudnod, hogy ez egy point of no 
return. Kíváncsian állva várom a pillanatot, hogy mikor fog megtörténni ez a lépés 
és merre vezet tovább. 
  



 52 

VII. IRODALOMJEGYZÉK 
 

1. Peter Brook: The Empty Space, Penguin Classic, London, UK, 2008. 
 

2. Albert Camus: Sziszüphosz mítosza, Magvető Kiadó, Budapest, 1990. 
 

3. Belinda Gore: Ecstatic Body Postures: An Alternate Reality Workbook, Inner Traditions, Inc., 
Rochester, Vermont, USA, 1995. 

 
4. Michael Harner: A sámán útja, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1997. 

 
5. Hermann Hesse: Sziddhárta, Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2005. 

 
6. François Jullien: A meztelenség lényege, Atlantisz Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014. 

 
7. Randy Peyser: Primal Rhythm – Ancient Healer, 

(https://www.randypeyser.com/flatischler.htm), letöltés: 2019. május 2. 
 

8. Chris Prentiss: Zen in umetnost doživljanja sreče, Založba Cangura.com, Ljubljana, SI, 2007. 
 

9. Jacques Rancière: The Ignorant Schoolmaster, Stanford University Press, Stanford, USA, 
1991. 

 
10. Száraz Miklós György: A bujaság története, Helikon, Budapest, 2015. 

 
11. sz.n.: Halotti beszéd és könyörgés, in Madas Edit (szerk.): SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A RÉGI 

MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETÉHEZ, KÖZÉPKOR (1000-1530), 1991. 
(http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=312_320_
Halotti_beszed), letöltés: 2019. május 2.  

  

https://www.randypeyser.com/flatischler.htm
http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=312_320_Halotti_beszed
http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=312_320_Halotti_beszed
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MELLÉKLETEK 
 

1. AZ ELŐADÁSOK DOSSZIÉI 
 
PRIMAL 
“A ritmus az első információ, amit kapunk. Az a híd, amely a születésünk előttről 
átvezet minket ebbe a világba, amikor megszületünk. Amikor az édesanyád méhében 
vagy, hallod a szívverést és a vér áramlását; érzed az anya mozgását és hallod a 
beszédének a ritmusát. Ez mind ritmus...” 

/Reinhard Flatischler/ 
 

Azt követően, hogy Gyula hét évig dolgozott a kortárs tánc és színház 
területén, ebben a munkájában visszatér a gyökereihez: a néptánchoz. Azt kutatja, 
hogy a néptánc elemek hogyan ültethetőek át a kortárs előadóművészetbe. Ezt olyan 
különböző feladatokon keresztül közelítette meg, mint a sétálás és légzés, vagy 
éppen a csapásolás. 
 
 "Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk..." 

/Halotti beszéd és könyörgés, 1192.-1195./ 
 

Szereposztás: 
Alkotó, előadó: Cserepes Gyula 
Fény: Luka Curk 
Producer: Zavod En-Knap 
Külön köszönet: Nina Eva Lampič. Katja Legin, Andreja Rauch Podrzavnik, 
Gregor Kamnikar, Domen Šega, Tuza Tamás, En-Knap Group, Bitnamuun 
 

 
Fotó: Miha Fras 
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Időtartam: 
20 perc 
 
Bemutató: 
2012. április 10. - Španski Borci, Ljubljana (SI) 
 
További előadások: 
2012. április 11. - Španski Borci, Ljubljana (SI) 
2012. május 24. - Španski Borci, Ljubljana (SI) 
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THE BRIDGE 
“A ritmus az első információ, amit kapunk. Az a híd, amely a születésünk előttről 
átvezet minket ebbe a világba, amikor megszületünk. Amikor az édesanyád méhében 
vagy, hallod a szívverést és a vér áramlását; érzed az anya mozgását és hallod a 
beszédének a ritmusát. Ez mind ritmus...” 

/Reinhard Flatischler/ 
 

Az emberek evolúciójában az együttműködési képesség kulcsfontosságú 
volt. A mai világban, ahol az egyén több időt tölt el a virtuális valóság magányában, 
mint valódi, fizikai interakciókkal – új kihívásokkal szembesülünk. Mi fog történni a 
társadalmunkkal, ha az individualizmus falai közé zárjuk magunkat? 
 Gyula szerint elengedhetetlenül fontos, hogy emlékeztessük magunkat arra, 
hogy mindegyikünk tagja egy csoportnak: a társadalomnak. A ritmus univerzális 
nyelvén szólva (amihez minden élő lény képes viszonyulni), egy biztonságos és 
bensőséges környezetet létrehozva a The Bridge megkísérli lebontani az előadó és 
néző közötti határokat. Az egyazon lüktetésre, közösen táncolás egyedi, fizikális 
élménye által a tudat cseppnyi módosulását ajánlja fel. Azt, hogy miként válik 
egyének egy csoportjából egy közösség. 
 A The Bridge egy kortárstánc rituálé. A ritmus erejét használva vonzza 
fokozatosan a közönségét a jelen pillanat, az itt és most megélése felé. Ezáltal képez 
hidat a múlt és a jövő, valamint ebben az interdiszciplináris rituáléban résztvevő 
különböző egyének között. Ahogy telik az idő, a résztvevőket észrevétlenül sodorja 
egyre közelebb a transz állapotához, míg végül megfeledkezhetnek a problémáikról 
és gondjaikról néhány perc erejéig.  Végső katarzisban csupán az izzadtság és a 
mosoly marad. Közben a hétköznapi gondok szertefoszlanak és elménkben 
megjelenik a jól megérdemelt „carte blanche”- tiszta lappal indulhatunk újra. 
 Az előadás valódi ereje az egyszerűségében rejlik: szinte bárhol elő lehet 
adni, bel- és kültéren egyaránt. Egy furulya és a test csapásolásán keresztül olyan 
teret hoz létre, amihez az emberek a világ minden táján tudnak kapcsolódni, 
kulturális, vallási és politikai háttértől függetlenül. Ebben az egyre exkluzívabb 
világban a The Bridge inkluzív; a globalizáció kellős közepén egyetemes szeretne 
lenni. A The Bridge szeretné visszaadni a táncolás örömét – mindenkinek. 
 
Szereposztás: 
Alkotó, előadó: Cserepes Gyula 
Támogatók: OFF Alapítvány (HU), Műhely Alapítvány (HU), Zavod En-Knap (SI) 
 
Trailer: 
https://vimeo.com/116240740  
 

https://vimeo.com/116240740
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Időtartam: 
25 perc 
 
Bemutató: 
2013. november 4. - Open Monday // Volksroom, Brüsszel (BE) 
 
További előadások: 
2014. április 21. - Raw Matters // Schikanederkino, Bécs (AT) 
2014. július 16. - International Dance Week Budapest // SÍN Kulturális Központ, 
Budapest (HU) 
2014. október 19. - Teatro Juarez, Oaxaca (MX) 
2015. január 14. - Unlike Very Performing Conditions Festival // Sign6, Brüsszel 
(BE) 
2015. október 24. - Corpus XV Festival // Manufacture 111, Paris (FR) 
2015. november 25. - Perfocillin // Sign6, Brüsszel (BE) 
2016. augusztus 11.-18. - három előadás a BOOM! Fesztiválon // Idanha-a-nova 
(PT) 
2016. december 19. - Karácsonyi Kortárstánc Piknik // Trafó, Budapest (HU) 
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SELFY 
“Ha a szemembe nézel a saját tükörképed láthatod” 

/Gyula Cserepes/ 
 

A “SELFY” az önreflexió céljából létrehozott, művészi tér. Ebben a nyílt 
forráskódú előadásban, ahol előadó és néző egymáshoz nagyon közel, egyazon 
“színpadon” osztoznak, az élmény győz a “narráció” felett. Gyula a transz és 
reprezentáció közötti vékony határmezsgyén táncol. 

A “SELFY” állandó utazás a bent és kint, lelkünk tájai és a minket körülvevő 
világ – a valóság – között. Miközben Gyula megszakítás nélkül ugrál, megkísérel 
olyan áttetszővé, átlátszóvá válni, hogy identitása megszűnjön létezni, ezáltal 
lehetőséget teremtve arra, hogy a néző megláthassa saját tükörképét. Az előadó 
absztrakt tükörré válik és ahogy abba belenézünk, felmerülhet bennünk  a kérdés: 
ki is vagyok valójában? Az identitásom valóban az, aminek eddig hittem? 

A “SELFY” egy interaktív, részvételi-színházi, kortárstánc előadás. A nézőket 
a színpadra vezetve és köztük improvizálva, ugrálva, Gyula a tánc és a 
táncelőadások befogadásának hagyományos módját kérdőjelezi meg. Ebben a 
közelségben, ahol a nézőt szó szerint és átvitt értelemben is megérintheti az 
előadás, a szabadság és a hozzá való viszonyunk kérdőjeleződik meg. Hogyan 
reagálunk egy ilyen helyzetben? Hogyan kezeljük a felelősségünket, ami a “totális” 
szabadság velejárója? Egyesek a passzív megfigyelő szerepének már jól ismert 
biztonságát választják – míg mások átadják magukat az élménynek, hogy elragadja 
őket az előadás és útra keljenek az ismeretlenbe: hogy felfedjék lelkünk s testünk 
felszabadításának mindnyájunk által magunkban hordozott, rejtett lehetőségét. 

A “SELFY” ti vagytok közöttük miközben önmagunk vagyunk – együtt. 
 
Szereposztás: 
Alkotó, előadó: Cserepes Gyula 
Fény: Ints Plavnieks 
Zene: Mádi László 
Producer: Cserepes Gyula 
Koprodukció: Zavod En-Knap (SI), OFF Alapítvány (HU) 
Támogatók: Műhely Alapítvány (HU), Új Előadóművészeti Alapítvány (HU), 
Stanica (SK), Garage-29 (BE) 
 
Trailer: 
https://vimeo.com/251650295  

 
Fotó: Tuza Tamás 

https://vimeo.com/251650295
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Időtartam: 
45 perc 
 
Bemutató: 
2016. január  14.-15.  – Španski Borci, Ljubljana (SI) 
 
 
További előadások: 
2016. július 7. és 14. – International Dance Week Budapest // SÍN Kulturális 
Központ, Budapest (HU) 
2016. október 21.-22. – MU Színház, Budapest (HU) 
2016. november 11. - Stanica, Žilina (SK) 
2017. január 17. - NEXT Fesztivál // Trafó, Budapest (HU) 
2017. április 12. - MU Színház, Budapest (HU) 
2017. december 1. - DunaPart 4 // MU Színház, Budapest (HU) 
2017. december 12. - MU Színház, Budapest (HU) 
2018. március 3. - MU Színház, Budapest (HU) 
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LATE NIGHT SHOW: 
A történészek szerint a tánc minden előadóművészet forrása és legősibb 

formája. Ebből a szemszögből proto-performansznak is nevezhetjük. Kultúrától, 
vallástól, nyelvtől vagy bármely más identitás-meghatározó szemponttól 
függetlenül egyetemesen megtalálható a világ minden táján. Mi több, a tánc túlmutat 
az emberi lényen – több olyan élőlényt is ismerünk, amelyeknek szintén saját 
„táncuk” van. Az állatok és emberek táncában az az autentikus ösztön a közös, amely 
az esztétikai élmény helyett praktikus szerepet tölt be: a párválasztás kifinomult 
evolúciós eszköze. 
 Egyed Beáta és Cserepes Gyula duettje erre a lényegre fókuszál: az elemi 
ösztönökre, mint a tánc szülőhelyére. Ezt azon keresztül közelítik meg, hogy az 
előadás teljes ideje alatt rázzák a testüket. A rezonancia eme mondvacsinált rituáléja 
egy vibráló teret hoz létre, ahol a néző és az előadó egy másik dimenzióba léphetnek 
be közösen. Azáltal, hogy önmagunk belsejébe vezető utazásra indulunk, azokat az 
ősi „szabályokat” űzve, amelyek mélyen a génjeinkbe vannak kódolva, az emberi 
beszéd előtti helyre merülünk. Abba a szürke zónába – és talán azon is túl -, ahol 
ember és állat még nem olyan egyértelműen különböznek egymástól. 
 A két táncos szűnni nem akaró rázkódása egy láthatatlan rezgés-hálóval tölti 
meg a teret. Lassanként lebontva elvárásokat, türelmetlenséget és közömbösséget. 
Lassanként a közönség bőre alá kúszik. Észrevétlenül sugárzik a nézők gyűrűjében, 
a színpadot egy folyton változó térré alakítva át. Az állandó remegés csak felerősíti 
ezt a testen és hétköznapi tudaton kívüli érzést. Az előadók átalakulása és 
pszichózisa folyamatosan olyan elemi képeket jelenít meg, amelyekhez 
mindannyian képesek vagyunk kapcsolódni, mégis amelyekről hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni. Ha hajlandóak vagyunk feladni az ellenállásunkat, akkor akár az 
eksztázis kapujában találhatjuk magunkat és talán még transzállapotba is 
eljuthatunk. 
 A feminin és maszkulin képek folytonos alakulása által a Late Night Show 
mindannyiunk ősi, hiteles mozgásélménye felé nyúl el. A két előadó törékeny tánca 
annak a szakadatlan körforgásnak a mámora, amely egy kettéosztott világegyetem 
két fele közötti feszültségből fakad. Ez az előadás annak a tragédiának egy lírai 
ábrázolása, amely abból a szándékból ered, hogy létrehozzuk a feldolgozhatatlan 
összhangot. Az „együtt-mégis-külön” örök ballada kortárs adaptációja. 
 
Szereposztás: 
Alkotók & előadók: Egyed Beáta, Cserepes Gyula 
Fények: Ints Plavnieks 
Zene: Januš Aleš Luznar 
Jelmez: Kis Judit 
Fotográfus: Dömölky Dániel 
 
Promóciós producer: Boldizsár Péter 
Operatőr: Batka Máté 
Fővilágosító: Dimeth Balázs 
 
Koprodukciós partner: OFF Alapítvány 
Partnerségben a Műhely Alapítvánnyal. 
Az előadás létrejöttét a Life Long Burning – DanceWorks!, az Európai Kulturális 
Alap programja támogatta. 
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Támogatók: Audiotechnika (HU), MoveIn Studio (HU), Nemzeti Kulturális Alap 
(HU), SÍN Arts Center (HU), Zagrebački Plesni Centar (CRO) 
 
Trailer: 
https://vimeo.com/266851716  
 

 
Fotó: Dömölky Dániel 

 
Időtartam: 
55 perc 
 
Bemutató: 
2018. április 6. – MU Színház, Budapest HU 

 
További előadások: 
2018. április 7.: MU Színház, Budapest (HU) 
2018. július 5.: International Dance Week Budapest // SÍN Kulturális Központ, 
Budapest (HU) 
2018. december 10.: MU Színház, Budapest (HU) 
2019. március 20.: Into the Fields Festival // Theater im Ballsaal, Bonn (D) 
2019. április 3.-4.: MU Színház, Budapest (HU) 
  

https://vimeo.com/266851716
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2. A LEONARDO MOBILITÁS PROGRAM MUNKANAPLÓJA 
 
Munkanapló EuroCulture ’13, Riom-ès-Montagnes, Franciaország 
2013.02.01. – 02.22. 
 
 
02.01., Péntek 

Hajnali indulás, fárasztó, repülős-vonatos-buszos-várakozós utazás után 
érkeztem meg Riom-es-Montagnes-ba, este nyolc után. Innen Beatrice Tible vitt el 
a szállásra. Itt rövid ismerkedés után csatlakoztam a mexikóiakhoz, akik hivatalosak 
voltak, ahogy ők mondták: “az öregek táncát nézni”. 

Annál nagyobb volt a meglepetésem, mikor megérkeztünk Riom 
“táncházába”: az egyik teremben gyerekek, még tanulták a lépéseket, a másikban 
felnőttek és öregek, a zenészekkel (duda és 2 harmonika). Érkezésünk után 
elkezdték bemutatni a táncaikat: polkát, mazurkát, egy táncot bottal, egyet üveggel, 
egyet spárga végére kötött facipővel. A táncok ritmikája főként ¾-es, de akad köztük 
4/4-es is. A tánc formája egyszerű, főleg körben vagy sorban állnak, melyből olykor-
olykor páros formába válnak külön, majd visszatérnek. Lényegében a történelmi 
társastáncok megjelenési formájában, de kevésbé stilizáltan adják elő. Előfordul 
kalácsozás, keresztezés, páros forgás, stb. A páros viszony mindig nagyon laza, 
közepes távolságban, fél kapaszkodással. Zárt páros formát nem láttam. 
 
 
02.02., Szombat 

Egy alapos alvás után az elmélettel kezdtem. Érdekelt, hogy mit találok a 
hetes szám jelentéséről és jelentőségéről az interneten (néprajzi tanulmányaimból 
emlékeztem arra, hogy ez az egyik legfontosabb mágikus szám, de szerettem volna 
felfrissíteni és kibővíteni az ismereteimet). Keresésem több érdekes eredményt 
hozott, melyekből a számomra legizgalmasabbakat itt sorolom fel: 

- a 7 a 4. Prímszám (míg a 4-es a Feng Shui szerint a halál száma!) 
- boldog számnak is nevezik a matematikában 
- a szivárvány 7 színből áll 
- a Göncölszekérnek 7 csillaga van 
- az ókorban ismert égitestek (Nap, Hold és az 5 szabad szemmel látható 

bolygó) száma 7 
- az emlősök túlnyomó többségének 7 nyaki csigolyája van (az embernek is) 
- a dobókocka szemközti oldalainak száma összeadva 7 
- egy fej hétszer fér rá “saját” testére 
- a hét napjainak száma 
- 7 szabad művészet: a középkori egyetemeken oktatott tárgyak (Grammatica, 

Retorica, Dialectica és Astronomia, Aritmetica, Geometria, Musica) 
- bibliai előfordulása, a teljesség igénye nélkül: 7 bő és 7 szűk esztendő, 7 

szentség (katolicizmusban), 7 fő erény, 7 főbűn, a Teremtés 7. napja 
pihenőnap, az Ószövetség szerint a szolgák a 7. évben felszabadulnak, stb. 

- a hindu vallásban a 7 szent szám 
- a zenében 7 alaphangot ismerünk 
- a mesékben: hétfejű sárkány, hét törpe, Szindbád 7 utazása, hétmérföldes 

csizma, stb. 
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A fentieken túl a spirituális magyarázat ragadott meg a leginkább: a hetes szám a 
létezés maga. Fizikai világunkban mindent le tudunk írni a következő hét 
szemponttal: 

1. Magasság 
2. Szélesség 
3. Mélység 
4. Fent és lent 
5. Elől és hátul 
6. Bal és jobb 
7. Ez köti össze a fenti 6 szempontot 

 
Ennek ábrázolása a matematika segítségével a legegyszerűbb. Ha 

megrajzolunk 6 egyenlő átmérőjű kört, melyek érintik egymást (mint egy virág 
szirmai) akkor a középen maradó üres síkba egy, a többi hattal egyenlő méretű kört 
rajzolhatunk. Egy másik példa: egy kockának 6 egyenlő méretű oldala van, de a 
kocka közepén, minden élétől, oldalától és szögétől egyenlő távolságra helyezkedik 
el a kocka középpontja. Ez a 7. szempontja egy kockának. Ezen pont nélkül a test 
üres volna… 

Ebéd után leautóztam a mexikóiakkal Riomba. A helyi fúvószenekarral volt 
próbájuk, amit végighallgattam és néztem. Egy mexikói darabot és kettő európait 
játszottak. Érdekes volt megfigyelni, hogy a franciáknak kihívást jelentett követni a 
darab alaplüktetését, mert a dallam sokszor használ triolákat. Ez többször elvonta a 
figyelmüket a ritmikai alapról. Másrészt ebben az esetben is nagyon tetszett, hogy 
fiatalok és idősek összegyűlnek hétvégente, hogy együtt gyakoroljanak, és ebbe 
könnyedén, örömmel és szeretettel bevonják egy másik kultúra képviselőit is. A 
próba két órán át tartott és közben odakint hóvihar kerekedett. Így aztán igazán 
kalandos hazaútban volt részem – olykor alig láttuk az utat. 

Este a mexikóiakkal folytattunk rövid kulturális csereberét. Az idő nagyobb 
részében magyar zenészek és táncok videófelvételeit mutattam meg nekik, valamint 
ők osztották meg velem a saját régiójuk kultúráját. Leginkább az maradt meg 
bennem, hogy nagyon hasonló hímzésminták vannak náluk, mint nálunk, a Kárpát-
medencében. Nekik leginkább a népzenénk és –viseletünk tetszett. Meséltem 
Erdélyről, a népzenei táborokról, ők pedig nagyon belelkesedtek, hogy egyszer 
eljussanak oda, és tanuljanak az adatközlőktől.. 
 
 
02.03., Vasárnap 

Ma végre elkezdtem a gyakorlati munkát is. Mivel tegnap csak az elmélettel 
foglalkoztam, úgy döntöttem, hogy ma két kísérletet teszek, egymás után. 

A zenészek déltájt lementek Riomba dolgozni, én elvonultam a szállásul 
szolgáló ház földszinti helyiségébe. A próbát – mint ahogy terveim szerint ezentúl 
minden nap – bemelegítéssel, erősítéssel és nyújtással kezdtem. 
 
Bemelegítés: 

- meditáció 
- szisztematikus: boka, térd, csípő, felsőtest, váll, könyök, csukló, nyak 

bemelegítése körző- és rázó mozdulatokkal 
Erősítés: 

1. széria 
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- 4x10 felülés plusz 2x10 kontralaterális felülés 
- fekvőtámasz 5-4-3-2-1 
- négykézláb, ellentétes kar és láb nyújtása majd hajlítás 10-szer, mindkét 

oldalra 
2. széria 
- fekvő helyzetben nyújtott lábak közelítése a földhöz, majd emelés x 10; ua. 

felváltott lábakkal 
- fordított fekvőtámasz (tricepszre) 3x10 
- hason fekvésben ellentétes kéz és láb emelése x 10 
3. széria 
- féloldalra fordulva, alkartámaszban 4x8 ütemig kitartott pozíció; másik 

oldalra ua. 
- fekvőtámasz csillag-pozícióban 5-4-3-2-1 
- gyertyában lábak hajlítása és nyújtása x10 

Nyújtás 
- igény szerint 

A meditáció, erősítés és nyújtás a napi tréning részei, naptól és kísérlettől 
függetlenül. 
 
Első kísérlet, 15 perc 

Volt benne “minden”. Variáltam a ritmusképletet (1-2-1-2-1-2-3;1-2-1-2-3-
1-2;1-2-3-1-2-1-2). Az első 5 perc szinte elrepült, majd jött az első küzdelmes 
pillanat: elkalandozott a figyelmem, kiestem a metrumból. Ezt egyszerűen a ritmus 
melletti kitartással sikerült áthidalnom, hamar visszatértem az ütemhez. Ezáltal egy 
kicsit mélyebbre sikerült merülnöm a jelentlétembe. Éreztem, hogy a Primal című 
előadásomban súrolt, transz-szerű állapothoz újra közel kerültem. A ritmus 
manifesztációja organikusan kezdett el változni: dobogás és taps, majd csak 
dobogás, után csettintés és taps, stb. Nem én irányítottam, hanem “önmagától” 
utazott a testemben. 

Újabb 4-5 perc suhant el, mintha csak egy pillanat lett volna, ám újra 
elkalandozott a figyelmem, és visszazuhantam a merev hétköznapiságba. Ezt a 15 
perces kísérletet a kapkodás, szétszórtság, következetlenség jellemezte 
általánosságban. A ritmusképlet hol az egyik, hol a másik volt. A legfontosabb 
megfigyelésem az volt, hogy ha csak a végtagjaimmal dolgozok, úgymond kívül 
maradok az élményen: figyelmem máshol jár, a tegnap és holnap rabságában. 
Azonban mikor elkezdtem jobban a testen keresztül megélni a ritmikát, elkezdtem 
bevonódni mentálisan és lelkileg is. Elmerülni a pillanatban. 
 
Második kísérlet, 30 perc 

A 15 perces kísérlet tapasztalatai alapján úgy döntöttem, megkísérlem 
mindvégig ugyanazt a ritmus-variációt ismételni: 1-2-1-2-3-1-2. Ezúttal viszonylag 
stabilan követtem egy és ugyanazon metrumot, könnyedebben merültem el az 
élmény fizikális szenzációjába (“tanulva” az előző nekifutásból, azonnal az egész test 
használatával dolgoztam). Úgy a 13. perc táján megjött Cesar Chavez és Jean-
Baptiste Clermont-Ferrandból. Mivel még nem találkoztunk, és ugyanabban a 
házban élünk Cesarral, ezért bejöttek és megszakítottak a munkában. Nem vettem 
zokon. Viszont arra való tekintettel, hogy viszonylag hamar el is mentek a fenti 
házba enni, úgy döntöttem, hogy újrakezdés helyett inkább folytatom a kísérletet 
onnan, ahol abbahagytam. 
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A figyelmem újra el-elkalandozott közben. Ez azzal járt, hogy időről-időre 
belezavarodtam a képletbe, és elkezdtem “automatikusan” variálni. Minden esetben 
hamar észrevettem a “hibát” és korrigáltam. Ezen kísérlet legérdekesebb tanulsága 
az volt, hogy még amikor jelen is vagyok, és követem az eredeti fókuszt (1-2-1-2-3-
1-2), egy idő után úgy követem, mintha a 2 db kettednél lenne a hangsúly és azt 
követi a hármas (1-2-1-2-1-2-3-).Ennek kapcsán merült fel bennem a kérdés: ez 
vajon összefüggésben van-e a hetes szám spirituális felosztásával - a három, mint az 
“isteni”, és a négy mint a “földi” egység? 

A délután hátralevő részét további kutatással, olvasással és írással töltöttem. 
 
 
02.04., Hétfő 

Kora délután lementem Riomba Cesarral (mexikói festő), aki az egyik általán 
iskolában, 5-6 éves gyerekeknek tartott egy rövid foglalkozást. Először festettek a 
három alapszín használatával: sárgával megfestették a házuk körvonalát, majd 
pirosra festett papírdarabkákkal töltötték ki a belső, üresen maradt síkokat, végül 
kék papírdarabkákkal a külső üres síkokat. Ezután mindenki kékre festette a 
tenyerét, melyet rányomtak egy üres papírlapra, körbefestették a kontúrt, és a 
fennmaradó üres síkot újból apró, színes papírdarabkákkal ragasztották tele. A 
foglalkozás jó hangulatban telt, a gyerekek rettentően élvezték. Engem is teljesen 
lenyűgözött: egyrészt Cesar közvetlen stílusa, másrészt a gyerekek nyitottsága és 
szeretete. Néhány perc alatt azon kaptam magam, hogy én is nyúlnék az üres 
papírért és festékekért, hogy összemaszatoljam magma és részese legyek a 
közösségnek. Ezt a vágyat végül abban vezettem le, hogy segítettem utántölteni a 
festékes tálkákat, kiosztani a kollázshoz használ papírokat, stb. 

Miután visszatértünk, írtam Wolfnak. Őt még Ljubljanában ismertem meg. A 
sámánhittel foglalkozik, és bár a magyar tapasztalataim és néprajzos múltam után 
nagyon szkeptikus vagyok, hosszas beszélgetéseink után bízom Wolf ismereteiben 
és tapasztalataiban. 

Arra voltam kíváncsi, milyen tanáccsal és szakirodalommal tud hozzájárulni 
kutatásomhoz. Egyrészt javasolta, hogy olvassak utána szúfi- és kabbalisztikus 
kultúrának, másrészt küldött néhány, a sámánizmusról szóló könyvet e-mailben. 
Jótanácsát, hogy minden kísérlet előtt válasszak magamnak egy konkrét célt, 
megfogadtam. 
 
Harmadik kísérlet, 45 perc 

Az elején (kb. 10-15 perc) többször kiestem a tempóból, ritmusból, de csupán 
egy-egy pillanatra. Mindig sikerült hamar visszatérnem az eredeti lüktetéshez. 
Ezúttal is sok variációban, különböző tempóban, stb. ismételtem a hetes ütemet. 

Eszembe jutott Wolf tanácsa és elkezdtem arra fókuszálni, hogy organikus 
megoldásokat találjak a ritmus-minta megvalósítására. Így jutottam el a következő 
variációhoz: 

1. mozzanat – jobb kézzel suhintó-csapás a jobb comb elülső felületén, elölről 
hátra 

2. mozzanat – bal kézzel csapás a bal comb oldalán 
3. mozzanat – jobb kézzel suhintó-csapás a jobb comb külső oldalán, hátulról 

előre 
4. mozzanat – bal kézzel csapás a bal comb oldalán 
5. mozzanat – jobb kézzel csapás a jobb comb vagy sípcsont elülső felületén 
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6. mozzanat – bal kézzel csapás a bal mellizmon 
7. mozzanat - jobb kézzel csapás a jobb mellizmon 

 
A következő ütemet tükrösen leképezzük a másik oldalra (bal kéz suhintó-

csapás, stb.). Így a hetes ritmus organikusan, az oldalakat váltogatva ismételhető 
bármeddig. Határt csak az akaraterő és a fizikai erőnlét szab. Ahogy elkezdtem a 
fenti ritmus-képletet ismételni, azt figyeltem meg, hogy a folyamatosság 
eredményeképpen örvényszerűen “magával ránt”. Jelenlétem megváltozik, 
összehangolódik a ritmus zeneiségével, amely átveszi a hatalmat az elmétől. 
Másként megfogalmazva: repül az idő. 

A másik megfigyelésem, hogy a bal oldalam sutább. Mintha “zártabb” lenne, 
kevesebb mozgástérrel rendelkezne. Nagyjából az utolsó 5 perc táján éreztem 
magam először fáradtnak. Le szerettem volna ülni, de kitartottam, és végigcsináltam 
a kísérletet megszakítás, feladás nélkül. 

Ezek után végigcsináltam az erősítést és a nyújtást. Teljesen fel voltam töltve 
energiával és valahogy üresnek, kitisztultnak éreztem magam. Ennek az volt az 
egyetlen hátulütője, hogy éjjel órákig nem tudtam elaludni. 
 
 
02.05. Kedd 

Délután álltam neki a munkának, miközben odakint már javában tombolt a 
vihar: erős, éles szél, sűrű hóeséssel körítve. 
 
Negyedik kísérlet, 60 perc 

Mivel elégedetlen voltam a korábbi csapongásommal, úgy döntöttem, 
megpróbálok metronómra dolgozni, hogy legalább a tempó állandó legyen. 

Az elején újra megjelentek a rövid megszakítások, kiesés a tempóból, 
variációból, stb. A figyelmem el-elkalandozott. Fáradtnak, nehéznek, üresnek 
éreztem magam. Ezzel megküzdeni nagyobb kihívást jelentett, mint maga az 
időtartam. A kísérlet nagyobb része alatt valahogy passzívnak éreztem magam és ez 
feszültséget, elégedetlenséget szült bennem. Ma éreztem először fájdalmat a 
combjaimban, azokon a pontokon ahol megcsapom őket. Ez a korábbi napok 
eredménye. Apró, enyhe elszíneződések is megjelentek a bőr felszínén, de ez 
természetes. A néptáncos időszakból már ismerem az érzést, és bár kellemetlen, de 
legyőzhető. Nem is okozott különösebb gondot. 

A metronómot követni jó volt ahhoz, hogy az egyes ütések közötti szünetek 
hossza egyforma legyen. Jó gyakorlat a precizitásra. Ugyanakkor felmerült bennem 
a kérdés: lehetséges-e, hogy ez az állandó, művi lüktetés keltette bennem a nehézség 
zavaró érzését? A megelőző napokban, metronóm nélkül, általában lassabb 
tempóban kezdtem, mely fokozatosan felgyorsult – önmagától, természetszerűleg. 

A kísérlet idejének túlnyomó részében a tegnapi mintát ismételtem, apró 
variációkkal. Azt figyeltem meg, hogy fontos az egész testet bevonni: a figyelmem 
könnyebben elkalandozik én pedig passzív maradok, ha csak lábbal vagy csak kézzel 
játszom a ritmust. 

A helyiségben, ahol gyakorlok, van két óra. Ez ugyan néha zavaró, de segít 
megfigyelni, hogy hogyan változik meg az idő-érzékelésem: 1 perc olykor végtelenül 
hosszúnak, 30 perc néha egy pillanatnak tűnik. A kísérlet vége felé egyre erősebb, 
éles fájdalmat éreztem a keresztcsontom jobb oldalán, a harántcsíkolt hátizom és a 
farizmok tapadási felületénél. 
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Este Eduardo-val (mexikói zeneszerző, zenész) beszélgettem hosszan. 

Vicces volt, hiszen ő angolul pont olyan keveset beszél, mint én spanyolul. Ennek 
ellenére jól megértettük egymást. Megismertetett több mexikói tradicionális 
hangszerrel, melyek közül a gitárra emlékeztető, de annál jóval kisebb, ún. jarana 
keltette fel leginkább az érdeklődésemet. Négy húrja la pentatonra (dó-mi-szó-lá) 
van hangolva, mely az ó stílusú magyar (és más) népzene alapja is. 

Beszélgetésünk egyik legmeglepőbb eleme volt, mikor kifejtette, hogy ő a 
táncot látja a legszabadabb, legkötetlenebb művészeti formának. Az ő szavaival élve: 
"... a zenészt behatárolják a hangszere adta lehetőségek, te viszont bármit ki tudsz 
fejezni a testeden keresztül..." Ez azért volt különösen érdekes számomra, mert én 
ezt pont fordítva élem meg: míg úgy érzem a testem korlátok közé szorít, a zenében 
határtalan szabadságot látok. 
 
 
02.06. Szerda 

Végre sikerült felülkerekednem magamon és reggel korábban felkelnem. 
Valamikor 11 körül el is kezdtem a mai próbát. 
 
Ötödik kísérlet, 75 min 

Mai fókuszom az volt, hogy végig organikus variációkat csináljak. Dolgoztam 
csak lábbal, csak kézzel, majd pedig a teljes test bevonásával. A korábbi napokhoz 
hasonlóan szükségem volt egy kis időre, míg fókuszálódott a figyelmem és tartani 
tudtam a tempót, de ma már egy picit hamarabb sikerült belerázódnom a ritmusba. 

Az enyhe fájdalom a keresztcsontomban korábban jelentkezett, valahol a 30. 
perc tájékán. Egyre erősebb késztetést éreztem, hogy leüljek. Egyszer már le is 
guggoltam és úgy folytattam az ismétlést, de sikerült magam gyorsan meggyőzni, 
hogy állva folytassam (bár felmerült bennem az ötlet, hogy valamelyik elkövetkező 
kísérletet dobbal, vagy más hangszerrel csináljam, ülve). 

Miután átestem ezen a holtponton, elkezdett valami szokatlan típusú 
fáradtság jelentkezni. Olyan volt, mintha álmos lennék, de nem éreztem fizikai 
erőtlenséget. Ugyanakkor az álomhoz nagyon hasonló állapothoz kerültem közel. 
Ebben az érzésben el is repült a fennmaradó idő nagy része, s mikor újra az órákra 
tévedt a tekintetem, meglepve vettem észre, hogy alig néhány perc maradt hátra. 
 
 
02.07. Csütörtök 

Reggel újra nehezen keltem ki az ágyból. Az elmúlt napok szélviharai és a 
hőmérséklet csökkenése hihetetlenül kihűtötte a kőházat, amelyben Cesarral 
lakom. Ráadásul a bojler is tönkrement, 2 napja nincs melegvíz, csak a másik 
épületben. Mindez nagyon de-motiváló. 

Reggeli után elkezdtem zongorázni. Kicsivel később megérkezett Beatrice és 
Lucille - tekintettel arra, hogy az utakon ujjnyi jég van, már az is csoda, hogy 
feljutottak ide a hegyre. A zenészeknek 14:00-tól Menetbe lett volna foglalkozásuk 
az iskolásokkal. Hívtak, hogy menjek megnézni, amire örömmel igent mondtam. 
Azonban úgy egy kilométer után nem sikerült felimádkozni az autót az emelkedőn. 
Ki kellett szállnunk és visszasétálni a szállásra. Útközben hógolyóztunk, új barátaim 
nagyon élvezik a havat, melyet többen először látnak életükben. 
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Mikor visszatértünk, Bea –aki 10 évig élt Szenegálban – mutatott 
videófelvételt egy ottani rituáléról. A falu lakói este összegyűlnek, körben állva 
énekelnek, tapsolnak, táncolnak. A sámán szénaboglyára emlékeztető öltözékben 
ugrál, révül a kör közepén.  

Ezek után Emilianot (a mexikói zenészek egyike, aki antropológia szakon 
végzett) faggattam kicsit a mexikói sámánokról és rituálékról. Bár elmondása 
szerint az egyes régiók és népcsoportok szokásai különbözőek, nagy 
általánosságban érvényesek a következők: 

- a sámán valamilyen módon kiválasztott (álmában kap hívó jelet, valamilyen 
deformációval születik, stb.) 

- a révüléssel szoros összefüggésben áll a pszichedelikus hatású növények 
fogyasztása (peyote, stb.) 

- hitük szerint a félelem “betegség”: a beteg lelke eltávozik testéből és a sámán, 
átlépve a mi világunk határait, “elmegy” megkeresni az elveszett lelket a 
spirituális világba, hogy azt visszahozza és visszaadja tulajdonosának 

- arra, hogy a tánc hogyan, milyen formában része a rituálénak, nem tudott 
választ adni 

Ebéd után spontán zenélés vette kezdetét és Paulina (a mexikói zenekar 
énekesnője), akit napok óta kérlelek, végre megmutatta két táncuk lépéseit. Ezek 
alapvetően a zene ritmusát követő dobogásokból állnak. A táncpartnerek egymással 
szemben helyezkednek el - összefogódzás nélkül - és időről-időre helyet cserélnek. 
Ezzel el is telt nagyjából egy óra, és mivel már késő délután volt, úgy döntöttem 
visszatérek a házba, hogy végre nekilássak a munkámnak. 

Néhány perccel később megjött Lucille és Cesar, elkezdték csinálni a 
maszkokat (melyeket Cesar készít Laurent-ék előadásához). Mivel napok óta 
kíváncsian figyelem, hogyan készülnek, úgy döntöttem inkább kihasználom az 
alkalmat és én is készítek egyet. 

Kartonpapírból vágtam ki az alapmintát - egy farkasfejet. Erre kódexpapírból 
készített darabkákat ragasztgattam. Ez egy nagyon lassú, sok türelmet igénylő 
munka. Jó 2-3 órát pepecseltünk vele. Majd jött Emiliano és hívott vacsorázni. 

Így el is telt az egész nap, anélkül, hogy próbáltam volna. Egy oldalról 
elégedetlennek érzem magam, amiért kihagytam a mai kísérletet. Másik részről 
boldog és hálás vagyok a mai tapasztalatokért és élményekért. Mindenesetre a 
holnapi terv, hogy korábban keljek és délelőtt próbáljak. Még nem döntöttem el, 
hogy onnan folytatom, ahol abbahagytam, vagy a holnapra előirányzott időtartamot 
veszem figyelembe (mintha ma is próbáltam volna). 
 
 
02.08., Péntek 

Úgy döntöttem, ha már kihagytam egy napot, onnan folytatom, ahol 
abbahagytam. 
 
Hatodik kísérlet, 90 perc 

Valamivel dél előtt kezdtem el. Mai fókuszom az volt, hogy végig organikus 
(váltakozó oldalak) ritmus-mintákkal dolgozzak. 

Az eleje a "szokásos": kis megszakítások, lassú, fokozatos fizikai aktiválódás. 
Kb. fél óra elteltével a postás szakított meg. Ezek után kezdtem belemelegedni. A 
ritmus magával ragadott. Ugyanakkor egyre erősebb késztetést kezdtem érezni 
arra, hogy feladjam, megpihenjek. Nagyjából még fél óra elteltével megérkezett 
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Beatrice és Jean-Baptiste. Újabb megszakítás. Ezek után már meg sem lepett, hogy 
alig 15-20 perccel később betoppantak a mexikói zenészek, Cesar ecsetjeit keresve. 

Ezek a megszakítások nagyon frusztrálóan hatottak rám. Türelmetlenné és 
mérgessé váltam. Azt figyeltem meg, hogy ezeknek az energiáknak a 
megnyilvánulása táncomban jelentős változást okozott. A repetíció dinamikusabbá, 
aktívabbá, a tempó valamivel sebesebbé vált. 
 

Estefelé Riomban tartottam táncórát 10-11 éves gyerekeknek. Ezek után 
elmentünk az étterembe, ahol a mexikóiaknak volt koncertjük. 
 
 
09.02. Szombat 
 
Hetedik kísérlet, 105 perc 
A mai szempont: mindvégig olyan variációk használata, amelyben a kéz és a láb is 
aktív. 

 
Attól, hogy egész idő alatt, a teljes test használatával táncolok, könnyebb 

bevonódni. A "jelennel" áramolni. Ugyanakkor a mai kísérlet a küzdésről szólt. Már 
mielőtt elkezdtem, érzetem, hogy nagyon fáradt és álmos vagyok. Ez csak 
fokozódott, míg dolgoztam. Egy időre leültem, ami segített abban, hogy 
összehangolódjak a ritmussal. Mikor újra felálltam légiesen könnyűnek éreztem 
magam. Nagyjából 1 óra ismétlés után kezdtem elérkezni a holtponthoz. Egyre 
inkább súgta a kis-ördög, hogy hagyjam abba. Néhány perccel később, mikor úgy 
döntöttem újra leülök egy kicsit, betoppant Laurent anyukája zongorázni. Így 
megszakítottam a próbát, és jó ürügyet találva felmentem a szobámba erősíteni, 
nyújtani, majd pihenni. 

Elégedetlennek éreztem magam. Ennek folyományaként merült fel bennem 
a kérdés: hol kell meghúznom a határt? Mi a különbség a kudarc és az elfogadás 
közt? Meddig kell ragaszkodni a saját vágyaimhoz? 

Délután találkoztam Riomban a tánctanárral, aki megkért, hogy tartsak vele 
néhány kontakt improvizáció órát, a jövő héten. Megbeszéltük hogyan és mit 
tanítsunk a különböző csoportoknak. 

Este egy másik faluba mentünk, újra mexikói koncertre, ahol 2 szám erejéig 
táncoltam azokat a lépéseket, amelyeket korábban tanultam Paulinától. Nagyon-
nagyon későn értünk haza. 
 
 
02.10., Vasárnap 
 

Délután keltem, még mindig fáradtan és nyúzottan a reggelig tartó 
társalgástól és mulatozástól. Könnyű szívvel döntöttem amellett, hogy kivegyek egy 
"szabadnapot". Mivel ma senki sem jött fel a faluból, végül a nap hátralevő részének 
nagyobb fele konyhai improvizációval telt: a megmaradt alapanyagokból 
vacsorafőzés, stb. Megpróbáltam kenyeret sütni (mert egy fél csomag kétszersültön 
kívül semmi péktermékünk nem maradt), de sajnos az élesztő túl öreg lehetett, vagy 
a házban uralkodó kevesebb mint 10 fokos hőmérséklet volt az oka - minden esetre 
a tészta semmi módon nem akart megkelni. Ennek ellenére mexikói barátaim 
élvezték fogyasztását, és úgy tűnt értékelték a próbálkozásom. 



 69 

Vacsoráig az általuk tanított kártyajátékkal és társalgással töltöttük az időt. Közben 
odakint hevesen tombolt a szél és a hó vízszintesen "esett". Viszonylag korán, éjfél 
előtt elmentünk aludni mindannyian. 
 
 
02.11., Hétfő 

Új nap, új lehetőségek. Mivel furdalt a lelkiismeret a tegnapi elmaradt kísérlet 
miatt, valamint a pénteki és szombati teljesítményemmel sem voltam megelégedve, 
igyekeztem megemberelni magam. Nem volt könnyű... Hiába keltem már 9-kor, fél 
12-ig csak nem sikerült eljutnom a próba kezdéséhez. 
 
 
Nyolcadik kísérlet, 120 perc 

A mai szempontom: kitartani azokban a pillanatokban, mikor feladnám, 
abbahagynám. A próba elkezdéséhez a következő ritmus-mintát választottam: 

- 1-2-3-1-2-1-2 
- a kezdeti mozdulatsor erre: mell-csapás, mell-csapás, comb-csapás, 

dobbantás, comb-csapás, dobbantás, comb-csapás (ismétlés a másik oldalra; 
repetíció) 

Az első óra többnyire a fenti minta ismétlésével telt, különböző módokon 
megvalósítva. Bár voltak pillanatok, mikor kiestem a tempóból, belezavarodtam az 
ismétlésbe (gyakori volt a hetesből hatos vagy nyolcas ütembe váltás) és el-
elkalandozott a figyelmem, sikerült hamar visszakapcsolódnom (nem álltam meg). 
Azonban a vége felé egyre nagyobb kihívás volt megtartani az érdeklődésem, így az 
jutott eszembe, hogy megpróbálom összetettebb koordinációval folytatni. 

Míg a lábaimmal végig az 1-2-1-2-1-2-3 mintát dobogtam, a kezeimmel (taps 
és mell-csapás) az alábbi három variációval játszottam: 
 A, 1-2-1-2-1-2-3 
 B, 1-2-1-2-3-1-2 
 C, 1-2-3-1-2-1-2 
Először ez utóbbi mintát kezdtem el a kezeimmel ismételni. Azért döntöttem így, 
mert ezáltal a három ütésből álló sorozat a lábakkal az ütem végére, a kezekkel az 
ütem elejére kerül. 

Ez a típusú koordináció több figyelmet, jelenlétet igényel, sokkal nehezebben 
kalandozik el a figyelem és áll be az automatikus ismétlés állapota. Miután a testem 
hozzászokott a mozdulatok ismétléséhez és én egyre inkább bevonódtam a ritmus 
dallamába, elkezdtem variálni a kéz által játszott ritmust (l. fenti A, B és C). Ez 
számomra úgy a legegyszerűbb, ha a láb "dallamát" éneklem. Ezáltal az egész 
figyelmem a kezekre tudom összpontosítani. 

A következő 50 perc gyorsan telt ezzel a játékkal. Nagyjából 10 perccel a kísérlet 
vége előtt kezdtem érezni, hogy feladom. Kiestem a tempóból, elkezdtem más 
módokon ismételni a mintát. Ekkor történt a váratlan felfedezés: 

- nem éreztem fizikai fáradtságot, és mindaddig könnyedén, gond nélkül 
tudtam ismételni 

- ahogy elkezdtem más módon használni a testem, mint a megelőző egy 
órában, megéreztem, hogy a lábaim és kezeim be vannak gémberedve 

- a korábbitól eltérő irányokba való mozdulatok élménye volt szokatlan érzés 
– mintha egy másik test járná a táncot, nem az enyém 

Végső megfigyeléseim: 
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- a kísérlet leginkább a mentális és pszichés állóképességemet valamint a 
türelmemet teszi próbára 

- A kísérlet végeztével, ujjaimon a bőr selymesen finom tapintású volt (bár 
számítottam rá, bedagadva egyáltalán nem voltak). 

Az erősítéshez ezen a héten a 10-es helyett 12-es szériákat, a fekvőtámaszokból 
pedig hattal többet csinálok. 
 
 
02.12., Kedd 
 
Kilencedik kísérlet, 135 perc 

Mai szempont: egy helyhez kötve (ülve) dolgozni - az érdekelt, hogy mi 
történik, ha "belső utazásra" megyek, ha exo- helyett inkább ezoterikus élményt 
próbálok megtapasztalni 

Bár először azt hittem, hogy így könnyebb lesz, hiszen kevesebb dologra kell 
figyelnem és a figyelmem is könnyebben összpontosítom, azt hiszem végül ez talán 
még nagyobb kihívást jelentett. 
A ritmus hamar elragadott, hullámzó dinamikával ismételtem. Nem egészen egy óra 
elteltével elkezdtem magam könnyedebbnek érezni. A gondolataim lassan 
elmaradtak, csak mint egy kívülálló megfigyelő követte elmém az eseményeket. 
Aztán egyszer csak eljött a pillanat, amikor szinte már különváltam fizikai testemtől. 
Azt éreztem, mintha levegővé változnék és valami bennem fel, az ég felé törekszik. 
Tudatom transz-állapotként regisztrálta az élményt. Bár képes voltam folytatni a 
ritmikus csapásokat, nem éreztem szükségesnek, ezért abbahagytam. Minden 
sejtemmel ezt az új állapotot szerettem volna megtapasztalni. 

Valami ösztönös indulat, erő járt át. Bár szemeim csukva voltak, egy állat 
szemét véltem látni magam előtt, amely mélyen az én szemembe nézett. Mintha 
várna vagy kérdezne valamit. 

Mivel nem tudtam mitévő legyek, viszonylag hamar (talán 5-10 perc) 
visszatértem a mindennapi valóságba. A kísérlet végéig ismételtem a ritmust, amely 
újra magával ragadott, de a transz-állapot többé nem tért vissza. Ez a magával 
ragadás inkább volt olyan, mint amikor az ember szívét-lelkét beleadja a zenélésbe 
vagy a táncolásba. Felemelő érzés, de az anyagi világ része marad. 

A délutánt pihenéssel, olvasással töltöttem. Majd nekiláttam a gulyás és 
csipetke elkészítésének, mellyel - ígéretem szerint - megvendégeltem a mexikóiakat 
és a franciákat. 
 
 
02.13., Szerda 
Mai szempont: megnyugtatni az elmém 
 
Tizedik kísérlet, 150 perc 

A mai szempontom megvalósításához egy Zen-meditációt választottam. 
Ennek lényege, hogy a ki- és belégzésekre fókuszálok és számolom azokat. Ha 
elszámolok 21-ig, kezdem elölről. Ha belezavarodok a számolásba (elkalandozik a 
figyelmem) kezdem újra 1-től. 

Az első részt ülve töltöttem, ám egyre jobban zavart, hogy az alhasi és -háti 
izmaim görcsben voltak és hogy pisilnem kellett. Ez utóbbi valószínűleg a két nagy 
bögre kávé eredménye, amit a reggelihez ittam. Úgy döntöttem felesleges erőszakot 
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tennem magamon, ezért egy rövid időre megszakítottam a meditációt, hogy 
elmenjek a mellékhelyiségbe. 

Visszatértem után fekve folytattam, hogy a görcsök okozta zavart is 
feloldjam. Körülbelül egy órát töltöttem el így, majd újra jelentkezett a kávé, mely 
hajtotta a vizet belőlem. Újabb rövid megszakítás után visszatértem az ülő 
pozícióhoz. Folytattam a 21-légzéses meditációt. 15-20 perccel a kísérlet vége előtt 
pedig áthelyezkedtem a falhoz, hogy az ún. "1000 éves" nyújtógyakorlattal fejezzem 
be a napi munkát. Ez utóbbi úgy történik, hogy nyújtott lábbal, a talpakat a falnak 
támasztva, csípőből előredőlünk. Mikor elérjük a mozgásterünk határát, tovább 
hajlunk előre a gerinc hajlításával, a végén pedig engedjük, hogy a fejünk súlya 
fokozatosan mélyítse a pozíciót. Ebben a helyzetben (egyre mélyebbre gördülve) 
töltünk el legalább 10 percet. Utána ugyanolyan lassan és szisztematikusan 
hátragördülünk, hogy háton fekvésben töltsünk el még 5-10 percet, 
levezetésképpen. A kísérlet végeztével megtisztultnak, frissnek és üresnek éreztem 
magam. 

Kicsivel később lementem Riomba, 2 gyerekcsoportnak kontakt órát tartani. 
Nagyon aranyosak és lelkesek voltak. Úgy éreztem élvezték az együtt töltött időt és 
az újfajta mozgást. Több észrevételük volt azzal kapcsolatban, hogy milyen 
meglepetésszerű, számukra még ismeretlen mozdulat és pozíció jött létre a kontakt 
tánc során. Igyekeztem játékos formában, minél egyszerűbb elemeket használni 
(szörfözés, csoportos improvizáció érintéssel, stb.). 

Az estet újra zenéléssel zártuk a házban és végre Laurent is megérkezett. 
 
 
02.14., Csütörtök 

Délelőtt Laurent-nal egyeztettem a párizsi tartózkodásomról és a májusi 
projektről. 
 
Tizenegyedik kísérlet, 165 perc 

A tegnapi meditációs kísérleten felbuzdulva úgy döntöttem, ma 
megismétlem, 15 perccel hosszabb ideig. Szempont: elmélkedés egy Zen koanon 
/Writings of the Zen Masters: 45. Who is He?; I. Gateless Gate, PENGUIN BOOKS 
2009./ 

Újra fél-lótusz ülésben kezdtem, a légzéses technikát használva, figyelmem a 
koanra összpontosítva. "A múlt és a jövő minden Buddhája az ő szolgája. Ki ő?" A 
koant véletlenszerűen választottam ki, az elsőt elolvasva, ahol a könyv kinyílt. Az 
első nagyjából egy óra hirtelen telt el. Elmém fokozatosan megnyugodott, belépett a 
jelen pillanatba. Testem könnyedebbé vált, a gondolatok egyre ritkábban zavartak 
meg meditációmban. 

Ezután újra elkezdett zavarni, hogy görcsöl a csípőhorpaszom és nem tudok 
kiegyenesedve ülni. Elkezdtem harcolni a "helyes" testtartásért, de csak befeszültem 
és egyre ingerültebbé váltam. Megszakítottam a meditációt, hogy pozíciót 
változtassak - hanyatt feküdtem. Néhány perc után fázni kezdtem, ezért újra 
felültem és betakarództam. Azonban a feszültség csak tovább nőtt bennem, 
figyelmem pedig egyre inkább elvesztettem. Addig feszengtem, míg végül térdelő 
pozícióban előre dőltem (mint a muszlimok ima közben) és úgy próbáltam folytatni. 
Azt hiszem elaludtam. Mikor felriadtam, erőtől duzzadónak és pihentnek éreztem 
magam. Ugyanakkor még volt kb. 50 perc a kísérlet végéig. Éreztem, nincs türelmem 
folytatni. 
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Úgy döntöttem feladom a kísérletet. A legjobban az lepett meg, hogy a 
szokásos önvádaskodás és lelkiismeret furdalás helyett - kiegyensúlyozottnak 
éreztem magam. 

A nap folyamán válaszolt Milan Tomašik a levelemre. Mikor legutóbb a 
szólómon dolgoztam - amelynek jelen kutatásom bizonyos szempontból a folytatása 
- ő segített. Annak idején említette, hogyan függnek össze a különböző dobolási 
ritmusképletek a léleksíkok közötti átjárással. Ezért írtam most neki, hogy 
felfrissítse emlékezetemet. 
Válaszából a két következő fontos tényező tűnt ki: 

- a lélekvándorláshoz a sámánok monoton, 10-15 percig tartó dobolást 
használnak 

- ha valami kellemetlen, megoldhatatlan helyzettel találkoznak a másik 
léleksíkon, 3x, majd rövid csend után 2x7 ütéssel térnek vissza a mi 
világunkba 

A fentiek mellett küldött néhány linket, ahol további szakirodalmat találok (Michael 
Harner valamint Arnold Mindell könyveit). 
 

Laurent-nak már említettem délelőtt, hogy elbizonytalanodtam: a tervben 
szereplő 7 órás cél elérése vajon valóban a kutatásom tárgyát szolgálja-e. A délután 
tapasztalatai és Milan válasza csak felerősítették bennem az érzést, hogy a 
válaszokat a kérdéseimre, ezúttal nem a 7 órás erőpróbában kell keresnem. Ez nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy elállok a tervtől, de egyre erősebben érzem, hogy 
másként kell megközelítenem a rituálé és tánc kapcsolatának kérdéskörét. Egyre 
inkább hajlok arra, hogy áttervezzem a napi gyakorlatot. A hosszú időn át tartó 
repetíció helyett pedig egyre nagyobb hangsúlyt fektessek az olvasásra, elméletre, 
valamint Párizsban a különböző kultúrák tanulmányozására. Arról nem is beszélve, 
hogy több embert is ajánlottak nekem, akik ugyanazzal a témával foglalkoznak mint 
én. Úgy érzem nagyobb hasznomra válhatnak ezek a konzultációk, mintha 
csökönyösen az eredeti elképzelésem mellett tartanék ki. 
Az eddigi tapasztalataimból az már nyilvánvaló, hogy a transz-állapotot el tudom 
érni rövidebb idő alatt is. Fontosabbnak tartom, hogy megtanuljak a másik 
léleksíkkal bánni. Főleg azért, mert kevés a tapasztalatom róla és így nagyon 
veszélyes lehet transzba esni. 

Este a maszkomon dolgoztam tovább. Felhelyeztem a bajuszt és szakállat, 
majd újabb réteg papírral fedtem be az álarcot. Mikor ezzel is végeztem, 
felakasztottam száradni éjjelre. 
 
 
02.15., Péntek 

Tegnap elkezdett kibújni a bal alsó bölcsességfogam. Eléggé rosszul aludtam 
emiatt és a közérzetem is eléggé ingadozó. 
 
Tizenkettedik kísérlet, 180 perc 

Szempont: figyelni a dinamikai fokozatosságra (fokozatosan növekvő vagy 
csökkenő tempó) 

A kísérlet nagyon hektikus volt. Nehezen összpontosítottam, a figyelmem 
össze-vissza ugrált. Amolyan vegyesfelvágott volt a mai próbálkozás. Az elején 
furulyáztam - ez még elragadott, élveztem, de utána tudatosan úgy döntöttem, 
visszatérek a ritmikához. 



 73 

Az előző napokban feltárt variációkat kombináltam a következő kb. egy 
órában. Ezek után úgy döntöttem a kettős koordináció gyakorlását folytatom. 
Lábaimmal az 1-2-1-2-1-2-3 mintát követtem, miközben azon dolgoztam, hogy a 
kezeim ezzel összhangban más-más variációkat játsszanak. A vége felé elveszítettem 
mind a figyelmem, mind az elszántságom. Fél órával a kísérlet vége előtt megjött 
Laurent anyukája. Ez jó ürügyet nyújtott, hogy abbahagyjam a kísérletet (fülem és 
állkapcsom már szinte elviselhetetlenül sajgott). Helyette erősítettem és 
nyújtottam. 

Bár a kitűzött célomat (3 órányi ismétlés) nem sikerült elérnem, több hasznos 
megfigyelést is tettem ma. Az elmúlt napok kétségei is felerősödtek bennem. A 
megfigyelések: 

- a hetes ütemet akkor tudom a legkönnyebben ismételni, ha organikus mintát 
követek (váltakozó oldalak) 

- bár lehetséges a hetes ütemet “szögletesen” is csinálni (mint a négyes, hatos 
vagy nyolcas mintát), sokkal könnyebben elveszítem a folyamatosságot 

- az organikus minta ismétléséhez ún. nyolcast (útvonal) kezdtem el bejárni – 
ez a matematikában a végtelenség jele 

- ez utóbbi megfigyelés szöget ütött a fejemben: úgy tűnik, a hetes ütem a 
folyamatossággal, áramlással szoros összefüggésben áll 

- a polikoordinációs megoldás tűnik a legérdekesebb kihívásnak: nagy 
figyelmet és összpontosítást, állandó pszichés és fizikális jelentlétet kíván 
meg – amit elkalandozik a figyelmem, kiesek a ritmusból 

Este újra kontakt órát tartottam Riomban, ezúttal kamaszoknak. 
 
 
02.16., Szombat 

Egész nap az esti produkción dolgoztunk: segítettem Cesarnak befejezni a 
képét - ahogy a többiek is. Felraktuk a gyerekek munkáiból készült kiállítás képeit. 
Délután mentek a próbák és a hangbeállás. Ezt 1-2 órára a Riom-i karneválon, utcai 
felvonuláson való részvétel törte meg. Ezután estig folytatódtak a próbák, az utolsó 
simítások: rakodás, takarítás, végső feladatok a szervezés körül. Nagyon kedves és 
effektív közösségi munka, amiből mindenki kiveszi a maga részét. A végén pedig 
majdnem egy órába telik, míg végül mindenki megveszi a belépőjét és helyet foglal, 
annyian jönnek megnézni. Több iskolás csoport, a mexikóiak saját számai - 
amelyben volt szerencsém egy dal erejéig táncolni-, valamint két utózenekar: 
régióbeli francia zenészek. Több mint két óra hosszú műsor - amit főként Cécile rám 
bízott fényképezőgépével töltöttem. 

Nagyon szép este volt - ahogy mindenki kapott egy szeletet a helyiek a 
szeretetéből. Cesar és Hugo voltak az est legnagyobb sztárjai, ami nem is csoda. 
Mindketten hatalmas szívű, nyitott emberek. A zenészek autogramot osztogattak, 
köszöntötték egymást a fellépők és vendégek, mielőtt elkezdődött az est. 
Természetesen kiváltképpen jól esett, mikor a korábbi óráimról köszöntöttek 
lelkesen a gyerekek! 

Az utolsó vendégek távozása után még gyorsan összepakoltunk mindent. 
Majd irány szállás, és a hajnali búcsúvétel! 
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02.17., Vasárnap 
Kevés alvás után, fél nyolckor keltem. Eduardo, Hugo és Laurent 8 óra körül 

terveztek indulni. Eljött a búcsú ideje. Ezután mindenki lepihent még egy rövid 
időre. Paulina, Emiliano és Lucille legkésőbb 11-kor terveztek indulni, így nem sok 
időnk maradt. Mikor visszatértem a fenti házba, Lucille már takarított. Segítettem. 
Valamivel később Pau és Emi is lejöttek, hatalmas bőröndjükkel - és elérkezett az 
újabb búcsú ideje. 

A nap folytatásában zajlott a nagytakarítás: Cesar és én kiköltöztünk a lenti 
házból. Mindent ki kellett mosni, felseperni, felmosni, stb. Végül sötétedés táján 
mentek el mindannyian: Bea és Jibé Riomba, Cécile és Cesar Clermont-ba. Egyedül 
maradtam a hegyekben. 

Az állapotban, amiben voltam, egyedül egy kis olvasáshoz volt türelmem és 
figyelmem. Elérkeztem ahhoz a ponthoz, ahol meghasonultam a saját tervemet 
illetően. Kételkedni kezdtem annak létjogosultságában. Felmerült bennem a kérdés: 
mit is csinálok én itt voltaképpen? 

Többek között az volt az érzésem, sürgősen tisztáznom kell a rituálé jelentését. 
Nekem sokszor segít a szavak értelmezésében azok etimológiájának 
tanulmányozása. Így jutottam el a latin rítus szóig. Ennek jelentése: 

1. szertartás, ceremónia 
2. szokás, megszokás 

A rituáléval kapcsolatban a következő kérdéseket kívánom tisztázni magammal: 
- mi a rituálé? 
- mi(k) a célja(i)? 
- mi a kontextusa: kik? Hol? Kinek? Miért? Hogyan? 

 
Ennek kapcsán jutottam oda, hogy a cél a földi világból való kilépés, az “égi” 

világ elérése, e kettő közötti kapcsolat megteremtése. Így merült fel bennem a 
kérdés, hogyan tudom én a magam szempontjából értelmezni a Föld és az Ég 
fogalmát (fizikális, a test síkján)? Erre a következő válaszokat találtam: 
 
Föld 

- dobogás 
- lábak 
- lent hangsúly, lefelé történő irányultság 
- gravitáció 
- a test központjától lefelé 

 
Ég 

- taps 
- karok, felsőtest 
- fent hangsúly, felfelé törekvés (repülés, a gravitáció leküzdése) 
- a test központjától felfelé 

 
Ehhez kapcsolódik a korábbi kutatási eredmény a középkori 7 szabad 

művészetről. A földi négyes és égi hármas ellentéte, vagy kapcsolata hozza létre a 
hetes egységet. Tehát – elméletileg – a hetes hordozza magában a teljességet, 
egyensúlyt. 
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Nagy lelki megterhelést jelentett a helyzet végletes megváltozása (mindenki 
elutazott), valamint a sorozatos elkeserítő hírek az anyagi helyzetemet illetően. Este 
sírtam, fürdőt vettem és korán lefeküdtem. 

 
 

02.18., Hétfő 
A tegnap kísértetei még velem voltak. Egész nap nagyon nyugtalan és 

frusztrált voltam. Ez a munkára is kihatott. A kísérlet előtt megnéztem és elemeztem 
néhány videót, amelyeken rituális táncok láthatók. 
 
Dogon Sigi Ritual Dance 
( http://www.youtube.com/watch?v=N0Sy0gKvAko ) 
- Mali, 2007.01.16., Judith Porter felvétele- 

- repetitív, monoton 
- állandó, folyamatos pulzáció a zenében (kettes és hármas ütemek 

váltakozása) 
- a zene ritmusa: tá-tá-ti-ti-tá I tá-tá-tá-szünet 
- a zenei lüktetés a Magyar legényesekhez hasonló logikát követ: 

 8/8-os mozgássorok 
 2 vagy 3 felütés hosszúságú mozdulatok 
 a sor végén lezáró-motívum 
 a különbség, hogy ebben az esetben a 8/8-os sor önmagában ismétlődik, 

nem pedig 4 egységes ciklusonként, mint a legényesnél 
- a fent-lent lüktetés kialakítása elsődleges fontosságú 
- a tánccal lejárt útvonal kör vagy ív 

 
Matachines Raramuris 
( http://www.youtube.com/watch?v=WVVXvpVr6bQ ) 
- Mexikó – 

- a zene ¾-es vagy 4/4-es 
- minden felütésre lépnek 
- kezükben tartott csörgőkkel hangsúlyozzák a monoton lüktetést 
- gyakori szinkópa használat 

 
Tibetan Ritual Deer Mask Dance (Sha-Cham) 
(http://www.youtube.com/watch?v=ykL8_0a8veA&playnext=1&list=PL4DAD590
97084AFFC&feature=results_main )  
- Japán - 

- ritmikai felépítése 2x4, 1x2, 1x4 
Aboriginal Purification Dance 
(http://www.youtube.com/watch?v=HrVb7T7P2a8&list=PL4DAD59097084AFFC 
) 

- 4/4-es zene (?) 
- monoton, repetitív 

 
Tizenharmadik kísérlet, 195 perc 

Szempont: meghallgatni és követni az engem érő impulzusokat. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=N0Sy0gKvAko
http://www.youtube.com/watch?v=WVVXvpVr6bQ
http://www.youtube.com/watch?v=ykL8_0a8veA&playnext=1&list=PL4DAD59097084AFFC&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=ykL8_0a8veA&playnext=1&list=PL4DAD59097084AFFC&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=HrVb7T7P2a8&list=PL4DAD59097084AFFC
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A változatosság kedvéért, és mert éreztem egész napos zaklatottságomat, 
megpróbáltam minél kötetlenebb kereteket állítani a próbához. Alapvető célom a 
folyamatosság megőrzése volt. Úgy döntöttem, ma a meditációt, bemelegítést, majd 
a kísérlet végén az erősítést és a nyújtást is beleveszem a tervezett időtartamba (195 
perc). Ezáltal kívántam biztosítani a próba folyamatos áramlását. 

Az első egy óra "eseménytelenül" telt: az eddigi próbálkozások elemeiből 
ismételtem néhányat. 

A következő  két óra már hozott némi újdonságot. Ahogy lépésekkel 
ismételtem a hetes ritmust, a korábban már megfigyelt végtelen (∞) útvonalon, 
lassan átalakult a következő mozgássorokká: 

 
A, hét lépés, lent- és fent hangsúlyokkal, melyek követik a ritmikai mintát 
- a 2x2 ütemes részekre 1-1 teljes fordulat, helyben 
- a 3 ütemes részre másfél fordulat, ezzel irányváltás 
 
B, ugrálós (a lent-fent tengely kihangsúlyozása) 
1. ugrás egyik lábra 
2. másik láb sarka koppintja a földet a test függőleges tengelyéhez viszonyítva 

befelé zárva a csípőt 
3. ugrás az első lábon 
4. a másik láb sarokkal koppint, csípő nyit kifelé 
5. ugrás az első lábon 
6. másik láb sarokkal koppint, befelé 
7. ugrás az első lábon 

(ismétlés „tükörben”, a másik oldalra) 
 

C, kezek és lábak 
- a lábak a fenti mozdulatsort végzik (l. B) 
- kezek csapással: j mell - b comb – j comb - b mell – j comb – b comb – j comb 

(ahol azonos oldali kéz üt) 
- ismétlés a másik oldalra 

A végére újra lankadt a figyelmem és lelkesedésem. A kísérlet hátralevő fél óráját az 
erősítésnek és a nyújtásnak szenteltem. 
 
 
02.19., Kedd 

A héten nagyobb figyelmet kívánok szentelni a saját „rituáléim” 
megfigyelésére. 
 
Tizennegyedik kísérlet, 210 perc 

Szempont: építkező struktúra (az első harmadban csak a láb, a másodikban 
csak a kéz, a harmadikban a kettő kombinációjának használata). 

Az első fél órát furulyázással töltöttem (hetes ritmikára), hogy ezzel én is 
behangolódjak. Ehhez dó pentaton alapokon improvizáltam. 

Ebből következett a munka a lábakkal. Először egy helyben állva, nagyon 
lassú tempóban (próbáltam olyan lassan csinálni, hogy a test helyzetének változása 
szinte észrevehetetlen legyen), a test súlyát egyik lábról a másikra „öntve”. 

Ebből következett a le-fel irányuló, lassú pulzálás (plié és lábnyújtás). Ehhez 
kapcsolódó megfigyelés: 
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- ha fent hangsúllyal csinálom, az utolsó két ütésre le- vagy felgördülés érződik 
természetesnek 

- lent hangsúllyal: egyenes háttal (flat back) dőlés le vagy fel 
A folytatásban ezeket a mintákat ismételtem előre irány hozzáadásával. 

Egy idő után újra elkezdtem furulyázni, közben a lábaim folytatták a 
megkezdett lépéseket. Igyekeztem a kettőt összehangolni, ami viszonylag könnyen 
ment. 

Egy idő után letettem a furulyát és újra csak a lábakra koncentráltam. Így 
jelent meg a következő variáció, az erdélyi Mezőség tájegységének ún. ritkatempó 
táncából emelve ki motívumokat: 

- hármas motívum: 
 sarok az ellenkező láb térdhajlatába 
 csípő tekerés az állóláb irányába (a sarok marad a térdhajlatban) 
 a sarok érintés a földhöz 

- négyes motívum: 
 „ültetés”, azaz mély plié dobbantással, második pozícióban 
 a hármas motívum ismétlése a másik oldalon 

Tartottam egy nagyon rövid, egészségügyi szünetet. Valamint időt akartam arra is 
szakítani, hogy néhány észrevételt gyorsan leírjak. 

Azt vettem észre, hogy nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb voltam, mint 
tegnap. Az eddigi 1,5 óra elmélyülve, a munkára fókuszálva telt. Az előző napok 
zavarai még be-betörtek tudatomba, de már kevesebb energiát emésztettek fel. 

A következő órában a kezekkel dolgoztam. 
 

A, variáció 
- taps az egyekre, mell csapás a többi ütésre (1-2-1-2-1-2-3) 
- a lábbal köríven haladva, az egyekre lépve, „lélegző”, ki-be pulzáló mozgás 
 
B, variáció 
- motívum az örkői cigányok táncából 
- kézfej és könyök csapási 
- 3-4 és 4-3 leosztásban 
- egy idő után a lábakkal elkezdtem lépni hozzá a hangsúlyos ütésekre (1-4-7) 

 
Utóbbit felettébb ígéretesnek tartottam, így ezzel folytattam az utolsó egy órát, 

újabb 5 perc szünet után. A folytatást a fenti variációval kezdtem, mely hamar 
átalakult. A lábakkal megtartottam a lépéseket a korábbi hangsúlyokon, míg 
kezeimmel a köztük levő ütésekre (2-3_5-6) csapásoltam a combjaimon. Ebbe 
mélyedtem el a legjobban a mai napon. A kísérlet vége előtt 2-3 perccel lankadt csak 
az érdeklődésem. Addig monoton módon, kisebb gyorsulásokkal és lassulásokkal, 
végig ismételtem a fenti motívumot. 

A kísérlet végeztével újra „furcsán”, nem hétköznapian éreztem magam (ez lenne 
a transz?). Egyrészt az álmossághoz hasonló érzésem volt, ugyanakkor úgy éreztem, 
a végtelenségig tudnám folytatni ennek a mozdulatsornak az ismétlését. 
Megváltozott az érzékelésem: olykor mintha leszűkült volna a közvetlen, 1-2 
méteres sugarú környezetemre (bár végig tudatában voltam az engem körülvevő 
környezetnek). Az érzést leginkább valami fajta kábultsághoz tudnám hasonlítani: 
mint mikor az ember a „messzi távolba réved”. Elrévülő, elrévedő állapot. 



 78 

Mivel nem voltam benne bizonyos, hogy mi történik bennem, használtam Milan 
javaslatát: magam mögött 3x7, szünet, 2x7, szünet, 1x7 taps. Ez többé-kevésbé 
vissza is rázott alapvető tudatállapotomba. 

A mai nap másik felfedezése az én „magán-rituálémhoz” kapcsolódik: az itteni 
munkám menete önmagában egy ceremónia. Az elején behangolódok (meditációval, 
bemelegítéssel, stb.) Majd jön a „révülés”: a munka a ritmussal, dallammal, tánccal. 
Ezen kell a legtöbbet dolgoznom, még mindig. A levezetés/visszatérés pedig az 
erősítés és nyújtás a napi gyakorlat végén. 
 
 
02.20., Szerda 
 
Tizenötödik kísérlet, 225 perc 
Szempont: a tegnapi próba struktúrájának követése.  

 
Az elején, 40-50 percet zenei behangolódással töltöttem: 

- furulyán hetes ritmusra improvizáltam, majd egy darabig más, moldvai 
népzenéből kiemelt motívumokat ismételtem (utóbbiak szimmetrikusak) 

- dorombon újra a hetes ritmusra dolgoztam; ennek kapcsán megfigyeltem, 
hogy szokatlan a testemnek ez az aszimmetrikus légzéstechnika, ennek 
eredményeképpen kicsit szédülni is kezdtem 
A következő órát a lábakra koncentrálva töltöttem. Egy ideig a tegnapi, 

nagyon lassú mozgással foglalkoztam (egy mozdulat egy percig tartott). Utána a 
ringó, pulzáló lépésekkel folytattam. Egy ideig használtam egy tibeti mantrát is 
hozzá, mely hét szótagból áll (Aum-mani-padme-hum). 

Az ezt követő órában a kezekre összpontosítottam. Az elején 
polikoordinációt gyakoroltam (egyik 3-4, a másik 4-3 leosztású mozdulatsort 
végez). Mikor már jól ment ez a sorozat, elkezdtem gyorsítani a tempót. Azt 
figyeltem meg, hogy így könnyebben elmélyülök, belemelegedek a repetícióba. 
Utána a cigánytáncból kiemelt kézcsapásokkal folytattam. Az utolsó kb. fél órát ülve 
töltöttem, csapásolva a hetes ritmus három lehetséges variációját. 

Az utolsó órában pedig a lábak és kezek összhangján dolgoztam. Ezt az 
ülésben gyakorolt csapásolásból vezettem fel, majd hamar átváltottam a tegnapi, 
utolsó variációra (lábak 1-4-7-re lépnek, kezek közé ütik a 2-3;5-6-ot). Az idő 
előrehaladtával újra jelentkezett a tegnapi “révült” állapot. Új élmény volt, hogy egy 
idő után a hányingerhez hasonló érzet jelentkezett: gyengeséget éreztem a 
gyomromban, de hánynom nem kellett. Később ez az érzés átvándorolt a 
mellkasomba. Enyhe remegést tapasztaltam. 
 
 
02.12., Csütörtök 
 
Tizenhatodik kísérlet, 240 perc 
Szempont: a megadás (átengedni magam az impulzusoknak) 
 

A próba elején újra a nagyon lassú repetícióval foglalkoztam. Ehhez hét 
mozdulatból álló mozgássort használtam: egyik térd hajlít, nyújt, másik hajlít, nyújt, 
első hajlít, második hajlít, mindkettő nyújt. 



 79 

Először minden egyes mozdulat 1 percen át tartott, így ismételtem meg az 
egész sort hétszer. Ezután gyorsult a tempó, minden mozdulat (egység) 30 
másodpercig tartott. Újra hétszer ismételtem meg a mozdulatsort ilyen módon. Ez 
után még gyorsabb tempóra váltottam: minden egyes mozdulat ideje 10 mp volt, 
szintén hétszer ismételve a sort. 

Mire végeztem, már nagyon elfáradt a derekam, ezért a korábbi napok 
legördüléses mintájával folytattam, hogy enyhítsek a terhelésen. Ebből hamarosan 
elindultam haladni a térbe, egyszerű lépegetésekkel. Ezek után a polikoordinációs 
gyakorlattal folytattam (ahol az egyik kéz 3-4, a másik 4-3 beosztású mozgást 
végez). A következő elem a korábbi napokon már gyakorolt kalácsozós rida (a 
nyolcas íven járt, le-fel lüktető lépéssor). Mindez ki is töltötte a kísérlet kezdeti 2 
óráját, amely hamar elrepült. Ekkor jelentkezett újra az érdektelenség, 
kedvetlenség. 

Így váltottam csapásolásra (variálva az eddigi napokban felismert, gyakorolt 
csapás-elemeket). A következő óra újra hamar eltelt, majd újra megakadtam. 

Újra a csapásolással vettem fel a munka fonalát és még kb. fél óráig 
dolgoztam könnyedén, ám az azt követő 15 perc már valóban kínszenvedésnek tűnt. 
Mindenfélével próbálkoztam, hogy elvonjam a figyelmem a nehézségeimről, de az 
utolsó 15 percre elfogyott a türelmem és kitartásom. Nem voltam már jelen a 
munkában, a gondolataim elkalandoztak. Elmentem hát nyújtani – mivel már 
fizikálisan is éreztem a hosszú próba tüneteit: fájt a derekam, a jobb térdem, és a 
jobb lapockám valamint a gerincem közötti izmok is görcsöltek. 

Habár a kitűzött napi célt, a 4 órás ismétlést nem sikerült maradéktalanul 
teljesítenem, tettem néhány megfigyelést. A lassú vagy közepes tempójú repetíció 
inkább hatalmába kerít. Ilyenkor repül az idő. A gyors tempójú ismétlésre hamar 
ráunok, és fellép az a furcsa abszurdum, hogy úgy érzem, mintha végtelenül hosszú 
idő telne el, a valóságban azonban alig néhány perc. Az is érdekes volt, hogy munka 
közben többféle megjelenési formában láttam “démonokat”: 

- olykor furcsa hangokat figyeltem meg a házban, melyekre eddig nem volt 
figyelmem 

- a falon olykor különböző figurák, formák képét látom kirajzolódni 
A kísérlet során több kihívással is szembenéztem: a testi fáradtság különböző 

tüneteivel, szomjúsággal, az ingerrel, hogy használjam a WC-t. Ugyanakkor – az 
utolsó kivételével – sikerült minden alkalommal túllendülnöm ezeken a gátakon. 

Ez volt az első próba, amelyet videóra is vettem. 
 
 
02.22., Péntek 
 
Tizenhetedik kísérlet, 255 perc 
Szempont: monotónia (akkor is, ha nem hetes ütemre történik) 
 

Sikerült hozzájutnom Harner könyvéből néhány magyar nyelvű, fénymásolt 
oldalhoz. Ahhoz a részhez, amely az erő-állattal foglalkozik. Leírja a táncot, 
amelyben lehetséges találkozni ezzel a lénnyel. A kísérlet kezdetén ezt próbáltam ki. 
Leginkább azt találtam érdekesnek benne, hogy ehhez 3 különböző tempójú, 
monoton ritmika ismétlését javasolja. Viszonylag lassú (60 bpm), közepes (100 
bpm) és gyors (180 bpm). Ezek referálnak a saját, korábbi megfigyeléseimre – a 
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lassabb és közepes tempók segítik a transzcendentális utazást, a gyors pedig az 
abban való létezést. 

Amikor kipróbáltam, meglepve tapasztaltam, hogy a rítus megfelelő részén 
megjelentek különböző állat-alakok “előttem”. 

Miután végeztem az állattánccal, következett a napi meditáció és 
bemelegítés, majd kipróbáltam, milyen ha az előző napok lassú gyakorlatának 
dramaturgiáját megfordítom: fokozatos gyorsulás helyett fokozatos lassulást 
próbálok megvalósítani. Ma is a 7 elemből álló sorozattal dolgoztam. Először minden 
mozdulat 1 mp hosszúságú volt. A következő körben 2 mp, majd 3, és így tovább. 
Ehhez két kanál monoton összeütésével adtam az alaplüktetést. A gyakorlatot 
egészen addig folytattam, míg a mozdulatok 24 mp-ig tartottak, de ekkor elegem lett. 
Rövid szünetet tartottam, hogy átértékeljem, amit csináltam. 
Úgy döntöttem, a hátralevő időben teszek két különböző kísérletet: 
 

1. Fokozatosan lassuló 
- a hetes mozgássor elemeinek időtartama: 7 mp, majd 14 mp, 21 mp, 28 mp, 

35 mp, 42 mp, 49 mp, 56 mp 
- minden időhosszal 7x ismétlése a mozgássornak 
- így a kísérlet teljes időtartama megközelítőleg fél óra 

 
2. Fokozatosan gyorsuló 
- a hetes mozgássor elemeinek időtartama: 60 mp, majd 30 mp, 10 mp, végül 

1 mp 
- minden időhosszal 7x ismétlése a mozgássornak 
- így a kísérlet teljes időtartama megközelítőleg 83 perc 

 
A két kísérlet végeztével még maradt kb. 10 perc a próba végeztéig, ebben a 

kalácsozós ridát ismételtem, mert már nagyon vágytam arra, hogy kimozduljak arról 
a helyről, ahol addig álltam. 

A megfigyelésem az volt, hogy a fokozatosan gyorsuló repetíció izgalmasabb, 
hatékonyabb. A fokozatosan lassulónál hatalmas ugrásnak éreztem a kezdeti 
váltásokat (1 mp-ről 7-er, 7-ről 14-re). Azt éreztem, így elveszik a varázsa: az elején 
hirtelen lelassul a mozgás és onnantól már szinte észrevehetetlen (főleg a külső 
szemlélő szemszögéből), hogyan lassul tovább. 
 
 
02.23., Szombat 
 
Tizennyolcadik kísérlet, 270 perc 

Az elmúlt napok bizonytalanságai és kétségei után úgy döntöttem, a mai 
próba előtt újraolvasom a naplóm. Ez segített átgondolni, hogyan folytassam a 
munkát az elkövetkező napokban. Valamint a csütörtöki próba felvételét is 
megnéztem. 
 
Szempont: végig csapásolás, a teljes test bevonása a repetícióba 
 

A mai kísérletet újra a tegnapi, Harner könyvében olvasott állattánccal 
kezdtem. Mivel csörgőim nincsenek, két kanállal helyettesítettem őket. Ezek 
összeütögetésével hozva létre a monoton hangot. Elkezdtem ritmikusan váltogatni 
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a súlyom egyik lábról a másikra, a tempó kb. 60 bpm körül volt. Lassan elkezdtem 
az óra járásával ellentétes irányban körívet bejárni. A tempó hamarosan kissé 
begyorsult, megítélésem szerint 100-120 bpm körül lehetett (valahol itt tehettem le 
a kanalakat és folytattam a munkát csapásolással). Eközben szemeim félig csukva 
tartottam – a korábbi tapasztalataim azt mutatják, így könnyebben elmélyedek a 
repetícióban. Valamint Harner is ezt a technikát ajánlja. Így egyszerre tud az ember 
a belső világára figyelni, és közben még mindig felismerheti a helyzetét a térben 
(elkerülendő az ütközést, balesetet). 

Ahogy egyre jobban bevonódtam ebbe a táncba, a testem is egyre inkább 
megelevenedett. Már nem csupán a ritmikát ismételtem, hanem kisebb-nagyobb 
mozdulatok is történtek: bólogatás a fejjel, a fel-le rezgés térdhajlítással, felsőtestből 
dülöngélés, stb. Képzeletemben lassan több állat jelent meg. Nagyon érdekes volt, 
mert mindegyik másként reagált, viselkedett. Volt köztük barátságos, de ellenséges 
is. Az egész élményt leginkább valamiféle éber álomhoz tudnám hasonlítani. Olykor 
azt éreztem, melegség önti el a testem. Volt egy rövid intervallum, mikor valami 
furcsa bizsergést éreztem a mellkasomban, vállamban, halántékomban. Ahhoz 
hasonló érzés volt, mint amikor elhal valamelyik testrészünk. Egy idő után azon 
kaptam magam, hogy az én torkom is morgások és hörgések hagyják el. 

Talán egy óra telhetett el, vagy egy kicsivel több is, mikor lassan kezdtek 
elmaradozni a hangok, kevesebb mozdulatot táncoltam és lassan visszatértem a 
kezdeti, egyszerű, ritmikus repetícióhoz. 
Aztán egyszerre azt éreztem, hogy elmém újra a hétköznapi állapotában van. Ezért 
azt találtam jónak, ha egy pillanatra megállok. Leírtam gyorsan addigi 
megfigyeléseimet és újrakezdtem az ismétlést. 

Ezúttal rögtön a csapásokkal indítottam. Bár ez is elragadott, úgy éreztem 
kevésbé elmélyült az állapotom, mint az előző körben. Ennek ellenére folytattam, 
többnyire élveztem, és minden erőm arra összpontosítottam, hogy minél inkább a 
jelenben tartsam el-elkalandozó figyelmem. Talán fél óra telhetett el, mire sikerült 
annyira “elrévülnöm”, hogy gondolataim már alig-alig ugráltak a múltba vagy 
jövőbe. Ugyanakkor újra a korábbi napokon már tapasztalt álmosság szerű érzést 
vettem észre magamon. Ma jobban megfigyeltem: az a különös benne, hogy egyrészt 
leragadnak a szemeim, de közben minden sejtemben érzem, hogy tele vagyok 
energiával. Roppant ellentmondásos érzés. Mintha megragadnék félúton, álom és 
ébrenlét között. 

Aztán ennek a ciklusnak is elérkezett a vége, természetesen, önmagától. 
Ekkor úgy döntöttem, újra megpihenek egy szuszra – éreztem a fáradtságot a 
derekamban és gyorsan le akartam nyújtani meg átmasszírozni, hogy felfrissüljek. 
Leguggoltam. 

Alig egy perccel később belépett az ajtón Laurent anyukája. Egyrészt közölte 
velem, mikor indulunk holnap Párizsba, másrészt elmondta, mi mindent kell 
el/kitakarítanom, és elmagyarázta, hogyan csináljam ezt. Míg itt volt, rendben 
éreztem magam, nyugodt voltam. Kedvesen megköszöntem, hogy átjött szólni és 
visszatértem a munkához. 
 Megpróbáltam újra az állattánccal kezdeni, de gyorsan felmérgesedtem. 
Haragudni kezdtem magamra, mert azt éreztem, nem figyelek oda arra, amit 
csinálok. Össze-vissza ugrálnak a gondolataim, figyelmem. Letettem a kanalakat, és 
elkezdtem ismételni a csapásokat. Még erősebben tört rám a harag és az indulat. 
Ezek után – bár nagyon nehezemre esett – úgy döntöttem, nem fejezem be a mára 
tervezett próbát. Abbahagytam. Azt éreztem, már nem tudok odafigyelni, teljesen 
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kizökkentem. Nem láttam így értelmét annak, hogy folytassam. Azt éreztem, csak 
szenvednék, ahelyett, hogy újabb élményeket szereznék magamnak. Az órám szerint 
még 1 óra és 40 perc volt hátra a kísérletből. 

Erősítettem, nyújtottam, főztem és nekiláttam készülődni a holnapi útra. 
Mosni, mosogatni, takarítani, pakolni… 
 
 
02.24., Vasárnap 

Fél tizenegy körül indultunk Laurent anyukájával Párizsba. Útközben 
megálltunk ebédelni Clermont-Ferrandban. Innen Laurent testvére Caroline is 
velünk utazott (ők ketten hétfőn folytatták utukat Mexikóba). Az utazás arra adott 
jó alkalmat, hogy végre olvassak – Chris Prentiss A Zen és a boldogság művészete161 
című könyvét lapoztam fel. 

Este fél hét körül érkeztünk meg. Miután lepakoltam, megmutatták a lakást, 
kulcsokat, stb. Elmentem egy kedves barátomhoz vacsorázni, ahonnan éjjel tértem 
haza. 
 
 
02.25., Hétfő 

Reggel elment Caroline is Mexikóba, én pedig nekiláttam az irodai 
tevékenységeknek: levelek írása, pályázatok keresése, stb. Közben Dénestől (a 
nagybátyám) újabb fénymásolt oldalakat kaptam a meditációról. 
 
Tizenkilencedik kísérlet, 285 perc 

Azaz csak lett volna, az eredeti terv szerint. Elolvastam a meditációról szóló 
oldalakat. Ennek hatására több dolgot értettem meg, melyek gyökeresen 
megváltoztatták a terveimet. 

Az eredeti, pályázati terv (7 órán át tartó repetícióra való felkészülés), abból 
a szándékból született meg, hogy túllépjek valami féle álszentségen. Azt éreztem 
ugyanis, hogy bár régóta érdekel a spiritualitás, a lelki fejlődés, “kiteljesedés”, 
igazából nem teszek érte semmit. Ezt éreztem álszentnek a magam részéről. 

Azonban arra kellett ráébrednem, hogy “vakon”, feketén-fehéren belevágni a 
7 órás repetícióba szintén túlzás volt. Ennek akkor lehetne értelme, ha már ezt 
megelőzően is fordítottam volna az életvitelemen. Azt érzem, egyik-napról a 
másikra nem lehet ennyire gyökeres fordulatot véghezvinni. Másik részről azt 
érzem, a körülmények másmilyenek, mint amik elősegítenék egy ilyen típusú, 
elmélyült munka végigvitelét. Borzasztóan nehezemre esik úgy dolgozni, hogy 
állandóan eltájolja valami a figyelmem. Belátom, választhatnám azt, hogy kizárok 
mindent és mindenkit, ignoránsan követve a célom, de ezt nem szeretném. Nem 
vagyok az a típusú ember, aki ezt képes megtenni. Tehát végső soron, igyekszek az 
adott körülményekből a lehető legtöbbet profitálni a magam számára. 

A másik dolog, amit megértettem, hogy a 7 órás cél abból az inspirációból 
született, hogy láttam Marina Abramović The Artist Is Present című filmjét. Amikor 
megírtam a pályázatot a Leonardóra, úgy képzeltem, hogy a rezidencia helyszíne 
eléggé elszigetelt, ahol majd egyedül eltöltök 5 hetet. Úgy képzeltem, ebben az 
időszakban, ilyen ideális körülmények között véghez tudom vinni a tervem, 
kívánságom: egy hosszantartó erőpróbát, amelynek végén – az összegyűjtött 

                                                        
161 l. irodalomjegyzék (8. Chris Prentiss: Zen in umetnost doživljanja sreče) 



 83 

tapasztalatokból – minden bizonnyal születik valami olyan markáns, új élmény, 
amelyből megszülethet a korábbi szólóm utáni lépés. 

Ebben rendült meg a hitem és bizalmam az elmúlt hetek során és most 
nagyon elveszettnek és kiábrándultnak érzem magam. Ugyanakkor, a fenti dolgok 
beismerése után megkönnyebbültnek érzem magam. Néha a kudarc az, ami tovább 
tud lendíteni. Azt értettem meg jobban, hogy amit a jelen munka során keresek, az a 
középpont, a balansz. Úgy látom, a hetes ritmus kiválasztása – tudattalanul – szintén 
ebbe az irányba mozdított: eddigi megfigyeléseim alapján azt mondanám, a hetes 
ritmus ennek a „helynek’ a megtalálását” szolgálja. A repetíción és monotónián 
keresztül eljuttatthat a semleges középre, az egyensúlyi tengelybe. 

A fenti tépelődés után megcsináltam a „napi rituálém”: bemelegítettem, 
meditáltam, erősítettem, végül nyújtottam. 
 
 
02.26., Kedd 

A korábbi értékelés eredményeképpen főként a bemelegítésre és 
meditációra fókuszáltam. Ezek után egy 7 mozdulatból álló sorozattal dolgoztam: 
egyik térd hajlít-nyújt, másik hajlít-nyújt, első hajlít, második hajlít, mindkettő nyújt. 
Ezt ismételtem mindkét oldalra. Először minden mozdulat 60 másodperc alatt 
kivitelezve (ez ismételve hétszer). Majd 7 x 50 mp, 7x 40 mp, 7 x 30 mp, 7 x 20 mp, 
7 x 10 mp, 7 x 1 mp. A próbát videóra is vettem. 

Miután elvetettem a 7 órás repetíciót, az előadás létrehozására kezdtem 
fókuszálni. A célom, hogy olyan légkört teremtsek, amelyben a közönséget hozom a 
jelenbe. Meglátásom szerint ezt egy John Cage 4:33-hoz hasonló előadásmód tudja 
elősegíteni. Ugyanakkor úgy hiszem, hosszabb időn át kell dolgozni ahhoz, hogy a 
közönség át tudjon lendülni saját korlátain. Szeretném őket a meditatív állapothoz 
(közelebb) hozni. 

Még mindig a repetícióval dolgoztam. A hetes ritmust ismételve egy 
ciklusban, ívben kb. fél óra telt el. Többször éreztem közben, hogy elönt a meleg. 
Azokban az időszakokban, amikor jelen voltam, a mozdulatok mintha „önmaguktól” 
történtek volna. Ezek a kontrollálatlan pillanatok sok meglepetéssel szolgáltak. 

Valamilyen éles hang zökkentett ki végül ebből, amit a lakáson kívülről 
hallottam. Innen inkább perkusszívan folytattam a munkát, váltva a 3-4-es 
beosztásba. 

Az első hullám újra önmagától valósult meg: nem kontrolláltam, hogyan 
alakult ki a ritmikus tánc. A második variációhoz viszont eldöntöttem, hogy a 
lépések(1-4-7) közti csapások (2-3/5-6) besűrítésével játszok. Ezt gyakorolnom 
kellett először, de utána, mikor hozzászoktam, már elkezdtem ezzel is játszani. 
Ebből egy idő után számomra érzékelhető dallam született. 
 
 
02.27., Szerda 

A napot újra bemelegítéssel és meditációval kezdtem. Ezután az előadáson 
dolgoztam, melynek témájául „az idő közepe”-t választottam. Az érdekel, hogy 
valamilyen rituálét hozzak létre, amelyben a közönséget a jelen pillanat 
megéléséhez tudjam vezetni. 

Ehhez az egyik korábbi csapás sorozatot próbáltam ki, nagyon lassan, 
fokozatosan begyorsulva. Először a sor minden mozdulata 60, majd 50, 40, 30, 20, 
10, 1 mp. A próbát videóra vettem. A próba végén erősítettem és nyújtottam. 
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02. 28., Csütörtök 

Reggel újra bemelegítettem és meditáltam. Ezek után Ricardoval 
találkoztam, 10:30-kor. Elmentünk a közelben levő, ShakiRail nevű művésztelepre. 
Itt Ricardonak volt találkozója, és megnéztük a különböző műhelyeket. Rövid 
ebédszünet után a májusi projekt útvonalát tekintettük meg. Mire végeztünk 15:00 
is elmúlt nekem pedig egy órával később Cécile-lel kellett találkoznom, a város 
másik végében. 

Miután azt is elintéztem Vladimirral, kolumbiai barátommal, kollegámmal 
töltöttem az estét. 
 
 
03.01., Péntek 

A szokásos bemelegítés és meditálás után újra a fokozatosan lassúló 
mozdulatsorral dolgoztam. Ezután erősítettem és nyújtottam. 

Este elmentünk Chatillon-ba előadást nézni. Egy francia darabot. Ezek után 
egy lakásban kötöttünk ki: Vladimir, Elena, Zenab, Miguel és én. Innen Zenab-hoz 
mentünk. Vladimirral itt beszélgettünk sokat arról, mennyire része a tánc a magyar 
vagy a kolumbiai kultúrának, mindennapoknak. 
 
 
03.02., Szombat 

Újra a bemelegítés és a nyújtás volt az első. Ezek után 4 különböző variációt 
próbáltam ki és filmeztem le, hogy legyen anyagom az előadáshoz: 

 
A, Minden mozdulat 1 mp-cel tovább tart 
B, Minden sorozat 1 mp-cel tovább tart 
C, Minden sorozat 10 mp-cel tovább tart 
D, Dorombbal az alaplüktetés (kanál helyett) 
 
A megfigyeléseim: 

- erősebb jelenlét kevesebbszer kalandozott el a figyelmem (vajon ez a 
meditációtól van? Vagy mert az adott forma segíti elő?) 

- újra éreztem a melegséget, amely hullámokban elönti a testem 
 
 
03.03., Vasárnap 

Ma a Louvre-ban voltam zárásig. Megnéztem az egyiptomi és az iszlám 
tárlatot, valamint az olasz festmények egy részét, a középkori Louvre-t, meg több 
egyéb tárlat apróbb részeit, amikor áthaladtam rajtuk. Utána az Eiffel-toronyhoz 
mentem, onnan elsétáltam az Invalidusok-palotájáig, majd átbicikliztem a St. 
Germain negyedbe. Ott sétáltam egy darabig a sikátorokban, majd a Notre Dame-
ot útba ejtve hazamentem, ahol még annyi erőm volt, hogy megvacsorázzak, mielőtt 
végleg kidőltem. 
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03.04., Hétfő 
A napot újra bemelegítéssel és meditációval kezdtem. Folytatva az előadás 

létrehozását, először a múlt heti videókat néztem meg a pénteki és szombati 
próbákról. 
Észrevételek, megfigyelések a pénteki felvételről (lassú, fokozatos gyorsulás: 60-50-
40-30-20-10-1 mp-es sorozatok): 

- olyan mint egy „emberi óramű” 
- minden apró részlet hangsúlyossá válik (tekintet, grimaszok, gesztusok, stb.) 
- a 60, 50, 40, 30 mp-es sorozatoknál alig vehető észre a változás, gyorsulás 
- a 20, 10 és 1 mp-eseknél már értelmezhető, hangsúlyosabb, jobban 

kifejezésre jut 
- abszurd: az összkép szoborszerű, amit a kanalak által diktált monoton ritmus 

tör meg; gyorsabb tempónál a teljes test kifejezése egészen groteszk 
-  mechanikus (leginkább az 1 mp-es sorozatban jut kifejezésre) 
- a dupla tempó (kanalak 1 mp, mozdulatok fél mp) már bizarrba hajlik 
- a váltás a „kalácsozásba” kitörés ebből az állapotból; átfordul organikusba: 

ebben figyelhető meg a mozgás szabadsága 
A fenti megfigyelésből született meg bennem a következő elképzelés a lehetséges 
dramaturgiai szálról: mechanikus – organikus – szabad – transzcendens – felütéssel 
zárva le a folyamatot. 
 
Észrevételek, megfigyelések a szombati felvételről: 
A, 

- ez a variáció bevezetés nélkül (a „semmiből” kezdve) értelmezhetetlen 
- nem túl „meggyőző” 

B, 
- maga a változás (a váltások a sorozatok között) jobban működik 
- a lassulás továbbra sem győzött meg 

C, 
- kevésbé érzékelhető a fokozatosság: a lassulás nagyon hirtelen, túl nagy a 

dinamikai váltás 
- a fentieket összefoglalva a következő volt a benyomásom: a lassuló 

dinamika távolságot, a gyorsuló közelséget (kapcsolatot) teremt 
D, 

- a doromb hangja „melegebb”, nem olyan művi mint a kanalaké 
- rezonál 
- talán ezt használhatnám a szóló elején? 

 
A mai próbát arra szántam, hogy kipróbáljam, milyen ha a kanalak helyett a 

mellkasomon ütöm a tempót, csuklómon csörgővel. Így csináltam végig a 60-tól 1 
mp-ig gyorsuló verziót. Ezután összekötöttem a dorombbal kísért lassuló verzióval. 
 
 
03.05., Kedd 

A mai napot az elmaradt irodai munkáknak szenteltem (NKA pályázat, e-
mailek, stb.) a próbát pedig áthelyeztem estére. 

A tegnapi videókat elemezve arra jutottam, hogy a csörgő nem működik, csak 
egy jelentéktelen effektus. A mellkason dübögéssel ugyanazt el lehet érni és jobban 
kapcsolódik a többi elemhez. 
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A próbát újra a bemelegítéssel és meditációval kezdtem. Ez utóbbi új 
élményekkel szolgált: könnyebb volt egyenes háttal ülnöm a pozícióban; a tartásom 
egyenesebb volt; újra éreztem a melegséget, amely hullámokban öntötte el a testem. 

Ezután a különböző csapásoló elemekkel dolgoztam. Először az átkötéseken 
dolgoztam. Újra siettem, kapkodtam, végigrohantam a különböző variációkon. 
Ugyanakkor újabb megfigyelések is születtek: 

- ha az 1-2-1-2-1-2-3 mintát, vagy ennek variációját használom, szintén 
organikus formát kapok (akkor is, ha a csapások csak a lábon vannak, 
kombinálva a dobbantásokkal) 

- ugyanakkor az 1-4-7-re dobbantás, 2-3, 5-6-ra csapás variáció inkább 
mechanikus 

- a dramaturgiára talán jobb lenne zenei kompozícióként tekintenem, melyet 
7 elemből építhetnék fel 

- dolgoznom kell azon, hogy hogyan tudom megoldani az átvezetést a 
mechanikusból az organikus mintába (vágással vagy kötéssel?) 

A próbát újra erősítéssel és nyújtással zártam. 
 
 
03.06., Szerda 

A bemelegítés és nyújtás után újra a tegnapi felvételeket néztem meg. Ezzel 
a tapasztalattal tovább kristályosodott bennem, milyen dramaturgiát dolgozhatnék 
ki. Eszembe ötlött, hogy az elmúlt hetek alatt a magamnak kialakított rituálénak 
megvan a maga íve (bemelegítés, meditáció, munka a ritmussal, erősítés, nyújtás). 

A jelenlegi munkához alapot szolgáltató korábbi, Primal című szólóm hasonló 
felépítéssel rendelkezett, de felütéssel zárult, nem csengettem le. Ez adta az ötletet... 

Jelen munkámhoz használhatom a korábbi szóló kezdését (a térben várom 
az érkező közönséget, zenélve; miután mind beértek, néhány percet teljes sötétben, 
csendben töltöttünk el). Ebben analógiát vélek felfedezni a bemelegítés és meditáció 
folyamatával. 

Ez után következhetne a MECHANIKUS rész (monotónia, egyszerű repetíció, 
elmélyülés a meditatív légkörben). Ebből egy éles váltással következhetne a 
SZOBOR-ÓRA (a 60-tól 1 mp-ig gyorsuló jelenet), hogy végül átváltozzon az 
ORGANIKUS részbe (ez három különböző elemet foglal magába: a kalácsozást, a 
virtuóz csapásolást és a perkusszív csapásolást). Ez abban csúcsosodik ki, hogy a 
lehetetlenségig begyorsul és az én fizikális állapotom vele együtt „meghal”. Ebből 
pedig levezethetem a fokozatosan lassuló doromb zenével, ami a szóló vége. Ezért a 
mai próbán a MECHANIKUS és az ORGANIKUS részekre fókuszáltam: 

 
1. Mechanikus-rész 
- monotónia 
- használtam a különböző variációkat 
- azt figyeltem meg, hogy a fokozatos gyorsulás nem biztos, hogy a 

leghatékonyabb: ki kell próbálnom egy kupolás verziót is, hogy láthassam a 
különbséget 

 
2. Organikus-rész 
- kalácsozás 
- csapásolás 
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- a csapásolás olyan szintű felgyorsítása, amit már fizikálisan vagyok képtelen 
tartani (így jutva el szimbolikusan a „halálba”) 

-  
A próbát ezután zártam az erősítéssel és a nyújtással. 
03.07., Csütörtök 
A bemelegítés és meditáció után újra a felvételeket néztem vissza. 
 

1. MECHANIKUS 
- a lassúból (60 bpm) egy kör túl kevés 
- a váltás a 120 bpm-re rendben van így 
- váltás 180 bpm-re: itt jobb lenne a már a második variánst használni 
- váltás a SZOBOR-ba, vagy éles vagy nagyobb szünettel 

 
2. ORGANIKUS 
- az átvezetés a SZOBOR-ból még akadozik 
- helyette transzformációt lehetne használni: az 1 mp-es lüktetés folytatódik a 

testben, közben a mellkascsapás vált dupla tempóba; ebből lép ki a láb a térbe 
kicsit később, hogy végül a kezek is felszabaduljanak 

- váltás a hetes csapásba rendben van így 
- ennek a variálása is működik (maradjon impro?) 
- váltás a perkusszív formába szintén rendben 
- fokozatos lemenetel is jobban működik: tarthat hosszabb ideig 

 
3. DOROMB 
- ahogy lassul a tempó, elhal a rezonancia 
- ki kell még dolgozni, hogy ez is transzformálódjon a megszakítások, ugrások 

helyett (lecsengés) 
Próba: 
 

3. MECHANIKUS 
A, A 60 és a 120 bpm-es repetícióból is 3-3 kört csináltam. A 180 bpm-hez 
pedig az 1-4-7,2-3/5-6 másik variációját használtam. A végén éles váltást 
használtam a SZOBOR jelenbe való átkötéshez. 
B, A 180 bpm-es verziót ismételtem, majd kipróbáltam, milyen ha kb. fél 
perces szünettel váltok a SZOBOR-ba. 

3. Átkötések 
Először a SZOBOR – KALÁCS váltáson dolgoztam. Gyakoroltam, amit a 
tegnapi videó elemzése alapján megváltoztattam. Egészen folyékonyan 
működik. Majd a hetes csapásolásból a perkusszív formába való váltáson 
dolgoztam. Úgy vettem észre, az könnyíti meg, ha a váltás pillanatában 
követem a csapásolás ritmusképletét, azt helyezem át a kezek munkájára. 
Végül a lemenetel fokozatosságát gyakoroltam, több időt adva neki, hogy 
„önmagától” szülessen meg. 
 

3. DOROMB 
Az elhalás eléréséhez azt találtam működőképesnek, ha úgy lassítom a 
tempót, hogy egyre több időt hagyok minden rezdülésnek – így azok valóban 
„elhalnak”, mígnem eljutok a csendig. 
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03.08., Péntek 
Bemelegítés és meditálás után újra visszanéztem a felvételeket. Ezúttal nem 

elemeztem sokat, inkább azonnal az egész szólót csináltam meg egyszer és vettem 
fel videóra. Ezzel többé-kevésbé megszületett az előadás. Még gyakorolnom kell, és 
finomhangolásokat végezni. 

A mai próba után nem erősítettem és nyújtottam közvetlenül, mert 18:00-tól 
még Ricardoval és egy francia táncossal volt egy másik próbám. Ennek végeztével 
zártam a napom a szokásos gyakorlatokkal. 
 
 
03.09., Szombat 

Miután felkeltem, összepakoltam. Rendbe raktam a lakást és elindultam a 
reptérre. Elhagytam Párizst – egy rövid időre. 
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