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1. BEVEZETŐ 
A TÉMA IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS 
Az ugrás jelenségével sportban, művészetben, természeti népek táncaiban, 

gyermekjátékokban gyakran találkozunk. Az egyik legalapvetőbb mozgáselem, talán azért, 

mert az egyik legelemibb gyermeki vágy beteljesülésével kecsegtet; a repülés élményével. 

Fiatalkoromban évekig kosárlabdáztam, kyokushin karatéztam1, illetve középiskolai 

éveimben néhány évig agresszív görkorcsolyáztam2. Mindegyik sportág fontos eleme az 

ugrás, amit ebben az időben inkább ösztönösen, a Budapest Kortárstánc Főiskolán 

(későbbiekben BKTF) töltött éveim alatt sokkal tudatosabban fejlesztettem. 

A BKTF-en eltöltött három évben minden évhez tudok kötni egy-egy fontosabb „ugrás-

élményt”. Elsőben a Honvéd Tornaclub tornatermében volt alkalmunk tornászoktól tanulni, 

ahol a hátraszaltó megértésében volt reveláció, mennyire fontos a talajból megfelelő 

lendületet szerezni, amit a tornaterem speciális padlója segített jobban megérteni. 

Másodévben balett órákon volt furcsa, hogy habár több alapgyakorlat kivitelezése nehézkes 

volt, mégis egy ’sissonne fermé’ végrehajtása esetén mintha valami átkapcsolt volna bennem 

s az ugrást magát magasan s könnyedén sikerült kiviteleznem. Harmadévben néptánc órán ért 

hasonló élmény, amikor Farkas „Batyu” Zoltán3 emelte ki egy csapásomat példaként; állítván, 

hogy én itt megértettem valamit. Én akkor nem annyira tudtam, miről beszél, de tapasztaltam, 

hogy valamiért könnyedebb, otthonosabb, flottul működik. Később visszanézve, azzal 

magyarázom mindhárom jelenséget, hogy a testem egy gyermekoromban elsajátított „elem-

emléket” aktivizált. Tehát nem a néptánc órán tanultam meg igazán az ugrást, az már évek óta 

bennem volt egy másik formában. Kosárlabdán a ziccer gyakorlása során megtanultam a 

nekifutás, a megközelítés fontosságát, a térdhajlítás fontosságát, kyokushin karatés éveim 

alatt pedig igen szerettem egy ugró-rúgást, a ’mae tobi geri’-t, amit – visszatekintve – analóg 

mozdulatnak találok a Batyu óráján tanult mozdulattal. 

Összefoglalva tehát – akárcsak a legtöbb mozgásszerető ember – szeretek ugrani, az ugrás a 

főiskolai tanulmányaim során egy fontos sikerélmény-faktor volt. Visszatérve a korábban 

tanult, sportokban, harcművészetben elsajátított technikai ismeretekhez, szeretném 

pontosabban megérteni frissen szerzett tánctechnikai tudásomat.. 

A téma elsősorban azért érdekel, mert kézzelfogható, közérthető eleme a táncnak s igen 

világosan leírható a fizika módszerével. Az a feltevésem, hogy az ugrás fizikai 

                                                           
1A kyokushin karate egy full kontakt, álló stílusú karateirányzat, alapítója Ójama Maszutacu. 
2 Elsősorban lépcsőkön, korlátokon, félcsövekben és egyéb speciális akadályokon való ugrásokhoz szabott, XX. 
században kialakult extrém sport. 
3 A BKTF állandó néptánc oktatója. 
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törvényszerűségét mélyebben megértve magam is képes leszek úgy ugrani, hogy az 

hatékonyabb4 lehessen és a mozgással vagy éppen fizikával foglalkozó olvasó hozzáférhető 

leírást találjon ennek megismeréséhez. Néhány kulcskifejezés értelmezése után (gravitáció, 

vertikalitás, alignment …) az ugrást négy esszenciális részre bontom az atlétikában használt 

felosztás szerint (nekifutás vagy lendületszerzés, elugrás, légmunka, talajfogás). A dolgozat 

utolsó fejezetében bemutatok négy különböző ugrást, amik segítettek az ugrásmechanika 

megértésében. 

 

A TÉMA SPECIALIZÁLÁSA 

Az ugrás virtuóz tánctechnikai elemként vagy spirituális gyakorlatként is értelmezhető. Egy 

néptánc óra végén esett meg velem, hogy egyszerűen páros lábbal szökkeltünk a forró 

levegőjű teremben, mindannyiunkról szakadt az izzadtság és ekkor egyszercsak éreztem, 

valami belül „átbillent” s olyan állapotba kerültem, ami által a fáradtság csak egy akadálynak 

tűnt a sok közül, nem a legfontosabbnak. Feltételezem, a törzsi népek táncaiban is hasonló 

állapotok megidézésével igyekeztek módosult tudatállapotokba kerülni. Ez csak személyes 

találgatásom, szakdolgozatom ugyanis a fentebb említett első, virtuóz aspektusra koncentrál.  

Számtalan szempont szerint csoportosíthatom az ugrásokat. Megkülönböztetem az ugrásokat 

azok iránya szerint. Dolgozatomban vertikális és horizontális irányú ugrásokat vizsgáltam, 

amik, hogyha haladnak, térben előrefelé haladnak. A vizsgált ugrások mindig sétából 

indulnak, mert a séta egy olyan alapvető mozgásforma, amire a BKTF több kortárstánc óráján 

építkeztünk. Az ugrások állásból állásba vagy gurulásba érkeznek. 

Miért lehet hasznos fizikával foglalkozni táncosként? 

Kérdésem volt a dolgozat megírása előtt, vajon miképpen tudnám objektivizálni, 

közérthetőbbé tenni a fent említett ugrás-élményeimet. Táncosok és nem-táncosok 

együttműködése már nem újdonság, az interdiszciplináris munkák sok hasznos eredménnyel 

szolgálnak művészettel, tudománnyal, gyógyítással foglalkozók számára egyaránt.5 A 

testtudatosság fontos része szakdolgozatomnak és egyáltalán a professzionális kortárstánc 

oktatásnak. Tapasztalatom szerint a megfelelő anatómiai és fizikai elméleti ismeretek, amiket 

a táncos személyes tapasztalat útján, tehát közvetlenül a mozdulaton keresztül ért meg, sokat 

segít abban, hogy egy-egy eddig talán rutinszerűen végrehajtott mozdulatot új szemszögből 

                                                           
4 Hatékonyság alatt a dolgozatomban azt értem, hogy a lehető legkevesebb energiabefektetéssel hajtsak végre 
egy adott mozdulatot. 
5 A XX. században számos olyan mozgással foglalkozó technika látott napvilágot, aminek kidolgozásában 
gyógytornászok, orvosok, művészek, fizikusok működtek együtt és nagy hatást gyakoroltak a század 
táncvilágára. Ilyen például az Alexander-technika, a Feldenkrais módszer, a Body-Mind Centering stb… 



4 

 

értsen meg. Testtudat alatt ebben a dolgozatban azt a viszonyt értem, ami a realitás és a 

szubjektív belső megélés között áll fenn. Példával élve, amikor egyik első balett órámon 

kijavították a testtartásomat, úgy éreztem, azonnal eldőlök, annyira ferdén állok, de a 

valóságban, amikor a tükörbe néztem, láttam, hogy a talajra merőleges a testhelyzetem. Tehát 

a belső megélésem nem állt reális viszonyban a valósággal. Azt gondolom, hogy minél 

közelebb van a valósághoz a belső megélésem, annál fejlettebb testtudattal rendelkezem. Úgy 

gondolom, a kézzelfogható fizikai fogalmak megértésének segítségével (grativáció, lendület, 

tömeg, sebesség stb.) ez a testtudat fejleszthető. Ahogy ezt Nancy Stark Smith, a kontakt 

improvizáció egyik pionír táncosa fogalmazta meg:  

„A Föld nagyobb mint te, szóval kezdj el összhangba kerülni vele.” 
6
 

Számomra ez azt mondja: A fizikai erők hatnak ránk, miért ne vennénk tudomást róla, miért 

ne akarnánk ezekkel együttműködni mozgásunk során? 

A szerzők bemutatása 

Szándékomban állt magyar forrásokra építkezni, ami fizika és tánc kapcsolatát részletesen 

vizsgálja, de sajnos nem találtam ilyent. Szakdolgozatomban legfőképpen Kenneth Laws 

Physics and the Art of Dance című munkájára támaszkodtam. Laws az Egyesült Államok 

különféle egyetemein oktatott és klasszikus balett órákon asszisztált, megfigyeléseit pedig 

több könyvben rendszerezte. Három másik könyv szerzője, mindben a klasszikus balett és a 

fizika összefüggéseit vizsgálja. Habár dolgozatom nem épít a klasszikus balettre, mégis a 

könyv kiváló alapot biztosított egyéb ugrások megértéséhez is. 

Másik forrásom Béres Sándor és Polgár Tibor közös műve, Az atlétika története, technikája, 

oktatása, szabályai című könyv, amelynek elsősorban a távolugrásról szóló fejezeteiből 

inspirálódtam. 

  

                                                           
6 Eric Franklin: Dance Imagery  for Technique and Performance, Leeds, Human Kinetics, 2014. 85. (Az angol 
nyelvű szakirodalomakból vett idézeteket itt és a továbbiakban a saját fordításomban közlöm.) 
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2. AZ ÁLLÓHELYZET 

A dolgozat első felében azokat a fizikai alapfogalmakat tisztázom, amikre a későbbiekben, az 

ugrások analízise közben hivatkozni fogok. Először azokkal a fogalmakkal foglalkozom, amik 

az állóhelyzetet határozzák meg. 

„A test mozgását és egyensúlyát befolyásoló elsődleges tényezők a gravitáció, a 

tehetetlenség és a lendület.”7 

A GRAVITÁCIÓS ERŐ ÉS A KÖZPONT FOGALMA 

„A gravitáció egy olyan elemi erő, amely folyamatosan vonz minden testet a Föld 

tömegközéppontja felé. A gravitációs erő mindig egy tárgy tömegközéppontján keresztül 

érvényesül. A tömegközéppont egy olyan pont, amely körül az adott test súlya egyenletesen 

oszlik meg.8” 

 

1. ábra
9
 

Táncórákon gyakran hallható kifejezés a „központ”, amely egy szubjektív élményen alapuló 

koncepció, én a dolgozatban hozzárendelem a fenti idézetben említett tömegközéppont 

fogalmához. Az emberi testben a központot a hasizmok környékére, a mediális sík10 vonalára 

helyezik, minthogy a testsúly legnagyobb része ezen a területen összpontosul. A központból 

indított mozgások segítik, hogy végtagjaink hatékonyabban mozogjanak, tehát fontos 

referenciapont mozgás során. Példával élve, hogyha úgy gondolok a kar egy mozdulatára, 

hogy az a központom viszonylatában történik, a testemről mint egészről gondolkozok, nem 
                                                           
7 John Rolland: Inside Motion – An ideokinetic basis for movement education, Rolland String Research 
Associates, 1987, 6. 
8 John Rolland: Inside Motion – An ideokinetic basis for movement education, Rolland String Research 
Associates, 1987, 10. 
9 John Rolland: Inside Motion – An ideokinetic basis for movement education, Rolland String Research 
Associates, 1987, 10. 
10 Medialis sík – a testet hosszanti irányban metsző sík, lásd később ’Vertikalitás, síkok, tengelyek’ c. alfejezet 
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pedig „kizárólag a kar” egy mozdulataként. Ez a szemlélet számomra akkor segít, ha egy-egy 

mozdulat kivitelezése során túlságosan egy-egy testrészemre fordítom a figyelmemet, és 

elfeledkezek arról, hogy valójában sosem „csak a karom” mozdul, hanem annak 

viszonylatában a testem többi része is mozgásba kerül, mozgásban van. 

Miután a gravitáció és a gravitációs tengely11 fogalmát elkezdtem bevonni a mozgásomba, 

„tömegem központját” kevésbé egy feszíthető és ellazítható izomként értelmeztem, hanem 

inkább egy olyan mobilis, folytonos mozgásban lévő „masszaként”, aminek használata, 

működtetése külső fizikai erőhatásokkal való folyamatos együttműködés eredménye. Emellett 

fontos tisztáznom, hogy a tömegközéppont és a központ fogalma nem felcserélhető, hiszen 

bizonyos mozgások során a tömegközéppont akár a testen kívül is elhelyezkedhet, például 

magasugrók esetén a tömegközéppont gyakran nem emelkedik a rúd fölé, az ugrás során 

testüket rendezik át olyan módon, hogy képesek legyenek átlendülni az akadályon. 

Visszatérve tehát a tömegközéppont fogalmával való játék, tapasztalás segíthet közelebb 

kerülni táncban gyakran használt központ fogalmához. 

A különféle ugrások kivitelezésében, az elrugaszkodás és landolás szempontjából kritikus 

jelentőségű a központtal való tudatos munka – az ugrások robbanékonyságát, erejét, 

hatékonyságát, egyensúlyát mind befolyásolja. 

                                                           
11 Gravitációs tengely azaz ’axis of gravity’, lásd az 5. oldal ábráján. 
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VERTIKALITÁS, SÍKOK, TENGELYEK 

A gravitáció tárgyalása során többször említettem a vertikalitás fogalmát, amit szeretnék 

pontosabban szemléltetni a test síkjainak, tengelyeinek bemutatása révén.

 

2. ábra
12

 

Vertikális tengely alatt a képen látható longitudinális tengelyt értem. 

                                                           
12 Katona Gábor: Az egészséges emberi térdízület kinematikájának leírása kísérletek alapján, Doktori értekezés, 
Szent Isván Egyetem, Gödöllő, 2015. 7. 



8 

 

 

3. ábra
13 

”Azt a vertikális vonalat, amely átszeli az adott test tömegközéppontját a Föld 

tömegközépontjának iránya felé, gravitációs tengelynek nevezzük.”14 

ALIGNMENT AVAGY HATÉKONY TESTTARTÁS 

Az ’alignment’ kifejezés a csontozati struktúrával függ össze elsősorban, nem pedig az 

izomzattal. Azért hagytam dolgozatomban az angol ’alignment’ szót, ami szó szerinti 

fordításban egyenes vonal menti elrendeződést jelent, mert ez a kifejezés véleményem szerint 

jól megragadja a helyes testtartás jelentésének esszenciáját és magyarul ennyire találó 

kifejezést nem találtam. A testtartás szó egyébként is statikusságot, merevséget sugall a 

számomra, miközben az ’alignment’ inkább takar egy folyamatos egyensúlyozást – például 

álló helyzetben a talpakon, ülő helyzetben az ülőcsontokon. A szakdolgozatomban később, ha 

hatékony testtartásról beszélek, akkor az itt említett ’alignment’ fogalmat értem alatta. 

Várnagy Kristóf, a BKTF balett oktatója, több ízben hangsúlyozta az ’alignment’ fontosságát 

a következő instrukcióval: „Rendezzétek egy vonalban egymás alá a következő testi 

                                                           
13 Richmond Physiotherapy, keresőmezőben ’postural alignment’ címszó alatt található 
https://www.richmondphysio.co.uk/postural-alignment letöltve: 2020. 05. 09. 
14 John Rolland: Inside Motion – An ideokinetic basis for movement education, Rolland String Research 
Associates, 1987, 10. 

https://www.richmondphysio.co.uk/postural-alignment


9 

 

egységeket: a talpboltozat ívét, a medencefenékét, a rekeszizomét, a szájpadlás ívét, és a 

koponyatető ívét.”15 

Habár ebben a dolgozatban egyáltalán nem foglalkozok az érzelmi, tudati állapotok 

testtartásra gyakorolt hatásával, mégis úgy gondolom és tapasztalom, hogy a testi működés 

nem elválasztható a tudati folyamatoktól. Az ember tudatát bármely adott pillanatban 

észleleteinek, gondolatainak és érzéseinek együttese alkotja.16 

A csontozati struktúra kiegyensúlyozásával behatóbban foglalkozó technika az Alexander-

technika17, amit közel másfél éve gyakorlok. Ezeken a foglalkozásokon gyakran elhangzik az 

instrukció, hogy „gondolj a fej előre és felfelé irányára”. Ez az instrukció a fej ideális vonalba 

rendezése által próbája a többi testrészt „maga alá rendezni”. Vagyis feltételezi, hogy 

amennyiben a fej a megfelelő irányba kerül, a többi csontozati struktúrának már csak 

egyszerűen „alá kell rendeződnie”, a gravitációs tengely vonala mentén. Amennyiben ez a 

csontozati rendezettség fennáll, segíti a funkcionális testhasználatban. A funkcionalitás alatt 

azt értem, hogy az adott mozdulat nem a forma megtanulásával kezdődik, hanem épp 

ellenkezőleg. A test mechanikai törvényszerűségeinek tudatosítása (pl. alignment) által válhat 

a mozdulat formai kivitelezése belső érzetre is könnyedebbé, valamint objektíven is 

hatékonyabbá. 

A BKTF egyik tánctechnikai óráján, amit Marco Torrice18 vezetett és nagy hatást gyakorolt 

rám, sokat foglalkoztunk sétánk megfigyelésével, koordinációjának javításával. Marco óráin 

gyakran elhangzott a következő instrukció: „Fej előre és felfelé, sarkak hátra és lefelé” – 

utalva ezzel az ’alignment’ fontosságára. 

„A koordinációs képességek a mozgásos cselekvések végrehajtásának szabályozásában 

érvényesülnek, továbbá a mozgásvégrehajtás minőségében, a gazdaságos, csiszolt mozgásban, 

a cselekvéstanulás eredményességében jutnak kifejezésre.”19 

Szakdolgozatomban azért fontos az ’alignment’-ről beszélnem, mert megértése által a mozgás 

hatékonyabbá, kiegyensúlyozottabbá válik és így elkerülhetőek sérülések is.  

Példának okáért, amennyiben egy ugrásból való landolás során, a térdhajlítás közben a 

csípőízület és a boka az említett vertikális tengely mentén elrendeződve maradnak az segíti a 

könnyedebb landolást, az ízületekre ezáltal kevesebb terhelés kerül. 
                                                           
15 BKTF balett óráján hangzott el több ízben a 2018/2019-es tanévben. 
16 Richard C. Atkinson - Ernest Hilgard: Pszichológia, Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 255. 
17 Az Alexander-technika egy olyan terápia, amely a feszültség elengedésére fókuszálva segít, hogy a napi 
tevékenységeink során tudatosan figyeljünk a helyes testtartásra, egyensúlyra és koordinációra. 
18 Marco Torrice előadóművész, tanár és koreográfus, Brüsszelben él. A BKTF rendszeres óraadó vendégtanára 
2019-ig. 
19 Király Tibor – Szakály Zsolt: Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban, Pécs, 
Dialóg Campus Kiadó, 2011. 90. 
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A SÚLY 

„A teljes gravitációs erő hatása a testre. A „tömeget” és a „súlyt” gyakran felcserélhetően 

használják a mindennapi beszédben, és valójában megfelelnek egymásnak, ha a Föld 

gravitációs ereje hat.20” 

„Azt az erőt, amelyet a test az alátámasztásra vagy a felfüggesztésre kifejt, súlynak 

nevezzük.”21 

A BKTF-en szerzett tánctechnikai órai tapasztalatom, Angelus Iván22 egyik kortárstánc 

órájáról, amikor párokban dolgoztunk. Én a talajon feküdtem, a párom feladata pedig az volt, 

hogy emelje a levegőbe valamelyik végtagomat, majd engedje visszaesni a talajra. Az én 

feladatom a gyakorlat során, hogy engedjem teljes súlyával visszazuhanni végtagomat a 

talajra: vagyis próbáljam tudatosan kikapcsolni testemnek azt a válaszreakcióját, ami a 

zuhanás során különböző izomfeszültségek formájában manifesztálódik, így akadályozva a 

végtag akadálytalan talajra zuhanását. Visszautalva a súly fenti definíciójára, azt az erőt, 

amelyet a test az alátámasztásra vagy a felfüggesztésre kifejt, súlynak nevezzük. Tehát ebben 

az esetben vagy a talaj az alátámasztás vagy a végtagomat kezében tartó partnerem a 

felfüggesztés. Mindkét esetben ugyanazt az erőt tapasztalom, melyet az alátámasztásra vagy a 

felfüggesztésre fejtek ki; a súlyomat. Úgy is fogalmazhatok, hogy testi tapasztalatszerzés útján 

kerülök közelebb a súly fizikai definíciójához, a „súlynak nevezett szó” megértéséhez. Ez a 

páros gyakorlat, a fizikai és anatómiai képletek megértése számomra azért fontos, mert 

megmutatja, hogy jelentős különbség van aközött a tapasztalat között, amit csupán látok, tehát 

vizuálisan tapasztalat révén kötök össze a gravitációs erő vagy a súly fogalmával (például 

látom, hogy egy alma leesik a fáról) és aközött a tapasztalat között, amit érintés útján 

tapasztalok (a fent említett páros gyakorlat során). A jelenség fizikailag ugyanaz: a 

gravitációs erő érvényesül, egy test a talajra zuhan. A jelenséget azonban más úton 

érzékelem. A páros gyakorlat során ugyanis elsősorban a bőr receptorain keresztül 

(fájdalomérző, nyomásérzékelő stb.) érzékelem az adott jelenséget. A jelenség más úton való 

érzékelése alatt a befogadás eltérő irányát értem. Tehát az inger nem a külvilágból érkezik 

(például látok egy almát leesni a fáról majd landolni a talajon), hanem testérzeteimből 

(érzékelem a karom zuhanását és landolását a talajon). Az inger, a receptorok fogalmai az 

                                                           
20 Kenneth Laws: Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, New York, Oxford University Press 
Inc., 2002. 233. 
21 Ifj. Zátonyi Sándor, Fizikakönyv, Tartalom, A pontszerű test mozgásának dinamikai leírása c. fejezet, 
Nehézségi erő, súly, súlytalanság c. alfejezet http://www.fizikakonyv.hu/024.pdf, letöltve 2020.05.05. 
22 A Budapest Kortárstánc Főiskola alapítója, rektora. Táncművész, táncpedagógus, koreográfus, rendező. 

http://www.fizikakonyv.hu/024.pdf
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idegrendszer, az észlelés és érzékelés fogalmaihoz vezet, amiről bővebben 

szakdolgozatomban nem írok, de értékes táptalaj további érdeklődésem számára.  

A mellékelt kép egy átlagos ember egyes testrészeinek súlyát mutatja, számszerű adatokkal. 

Összehasonlíthatom egy 10 kilós zsák súlyával lábam súlyát. Meglepő tapasztalat! 

 

4. ábra
23

 

  

                                                           
23 Blandine Calais-Germain: Anatomy of Movement, Seattle, Eastland Press, 1993. 12. 
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3. A SÉTA 

EGYENSÚLY 

„Az univerzumban minden erők hatásának van kitéve. Az erők minden tárgyat egyformán 

befolyásolnak, vagy toló vagy húzóerőt kifejtve azokra. Az egyensúly állapotának elérése 

érdekében az objektumnak képesnek kell lennie ellenállni a rá ható toló- és húzóerőknek. Ezt 

az ellenállást az objektum szerkezetének belső dinamikája hozza létre. Amikor a belső és a 

külső erő kiegyenlítődik, egy tárgy egyensúlyi állapotot ér el. Ha a belső erő nem egyenlő a 

külsővel, akkor a szerkezet kiegyensúlyozatlan és végül összeomlik. Az emberi test kétféle 

módon hozza létre belső erőjét: a vázszerkezet mechanikai tervezettsége és a 

neuromuszkuláris egység élő energiája révén.”24 

„..az egyensúly elérésének feltétele, hogy a test tömegközéppontjának egy függőleges vonalon 

kell lennie, amely áthalad az alátámasztási felületen.”25

 

5. ábra
26

 

Az alábbi ábra jól szemlélteti az utóbbi idézetet. A kereszttel kitöltött kör jelzi a 

tömegközépponttól vont vonalat, amelynek át kell haladnia az alátámasztási felületen ahhoz, 

hogy ne veszítsük el egyensúlyunkat. A bal oldali képen az alátámasztási felület a teljesen 

szürke színű zóna, tehát ezen belül bárhol is van a tömegközépponttól vont függőleges, 

                                                           
24 John Rolland: Inside Motion – An ideokinetic basis for movement education, Rolland String Research 
Associates, 1987, 10. 
25 Kenneth Laws: Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, New York, Oxford University Press 
Inc., 2002. 20. 
26 George Gollin: Physics and Dance, ’Static balance’ alfejezet http://www.hep.uiuc.edu/home/g-
gollin/dance/dance_physics.html?fbclid=IwAR0jRRqw_D3YQ8hJxCzqru6Hn-Ko2igfpAiSG-
ahfeHxj7nOCnbFCdrFJhU#8 letöltve: 2020.04.30. 
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egyensúlyi helyzetben maradunk. A jobb oldali ábra azt is jól illusztrálja, hogy minél kisebb 

felületen érintkezek az alátámasztási felületemmel, annál nehezebb egyensúlyban maradni.  

Amennyiben az egyensúlyi helyzetem nem megfelelő, például egy ugrás alatti elrugaszkodás 

során, felesleges izommunkát kell fektetnem abba, hogy korrigáló mozgásokkal 

visszanyerjem az egyensúlyom. Legtöbb esetben egyensúlyvesztés esetén vagy a felsőtestem 

korrigáló mozdulataival igyekszem a tömegközéppontomtól vont vonalat az alátámasztási 

felület fölé hozni, vagy pedig fordítva: az alátámasztási felületet igyekszem a 

tömegközéppontól vont vonal alá visszarendezni. 

EGYENSÚLYVESZTÉS - OFF-BALANSZ 

Álló helyzetben, amennyiben a tömegközéppontból vont egyenesen kívül esik az 

alátámasztási felület, megbomlik az egyensúly, a test reflex mozdulatokkal korrigál, hogy 

elkerülje a talajra zuhanást. Az általam felhasznált Kenneth Law forrás az álló helyzetből 

elmozdulást kétféle mechanika alapján tárgyalja, amit röviden ismertetek és kapcsolok az 

elugrások során szerzett tapasztalataimhoz. 

Az első mechanizmust beledőlésnek hívom, amely mozgást álló helyzetből indítok, két lábam 

egymás mellett párhuzamos helyzetben van. Az egyensúlyi helyzetből egyszerűen teljes 

testtel dőlök előre, akárcsak egy kivágott fa, ami egy adott irányba dől, korrigáló mozdulatok 

nélkül. Kihasználva a gyorsulást, ami ebből az előredőlésből keletkezik, egyszerűen egyik 

lábammal előrelépve - elkerülve az előrezuhanást – elindulok. Ezt a mechanizmust kötöm a 

dolgozatom végén ahhoz az ugráshoz, ami során páros lábról elugorva páros lábra érkezek. 

A második mechanizmust hívom kisöprésnek. A beledőlés során említett kezdőpozícióból 

indulva a hangsúly nem az előredőlésre kerül, hanem az egyik láb nagysebességű 

előrelendítésére és ezzel egyidejűleg a másik – ellökőláb – határozottan horizontális irányú 

erőt fejt ki a talajra. Newton III. törvénye amit hatás-ellenhatás törvényeként is emlegetnek, a 

következőt mondja ki: „Két test kölcsönhatása során mindkét testre azonos nagyságú, egy 

egyenesbe eső, egymással ellentétes irányú erő hat.”27 Ennek megfelelően amennyiben a 

tartólábammal erőt fejtek ki menetirányommal ellentétes, horizontális irányba, akkor az 

erőhatásnak megfelelő erővel indulok el előre. Ezt a mechanizmust kötöm a dolgozatom 

végén található ugráshoz, amely során egyik lábról történik az elrugaszkodás és a másikra az 

érkezés. A beledőlés során tehát inkább a dőlésből generált lendületet használom és kevésbé a 

                                                           
27 Ifj. Zátonyi Sándor, Fizikakönyv, Törvények, Mechanika fejezet, http://www.fizikakonyv.hu/022.pdf letöltve: 
2020.04.30. 

http://www.fizikakonyv.hu/022.pdf
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talajtól való eltolást, a kisöprés során inkább a talajtól való eltolás és a lendítőláb lendületével 

haladok előre. 

FORGÓ MOZGÁSOK – A SPIRÁL 

spirális melléknév és főnév 

“melléknév - Csiga- v. csavarvonal alakú; csigavonalú, csavarvonalú.”28
 

A spirális mozgás egyszerre lineáris és egyszerre forgó mozgás. Olyan alakja van, mint egy 

csavarvonalnak, vagy mint egy tornádónak. Anatómiai szempontból azért releváns fogalom a 

spirál, mert segített árnyaltabban értelmeznem a mozgást, inspirációként szolgál egyes 

mozdulatok végrehajtásában, így a kétlábon járáséban is. Példával élve; a combcsont nem egy 

egyenes csont, egy spirális csavarodottság figyelhető meg rajta, ráadásul a combcsont feje egy 

gömbölyű forma, ami forog a medencecsont kimélyülésében - a vápában - mozgás során. Ez 

az információ számomra segítség abban, hogy a lábamra ne csupán, mint egy medencémből 

kilógó gyufaszálra gondoljak, hanem egy háromdimenzós testi egységre, aminek van 

mélysége, szélessége, hosszúsága. Ezt az információt megpróbálom a járásom során aktívan 

alkalmazni – aminek révén könnyedséget, lazaságot tapasztalok. Ez számomra egy fontos 

visszajelzés a testemtől, hogy valami olyasmit találtam, ami megkönnyíti a mozdulatokat. Ez 

a spirális rendezettség egyéb testi egységekben is megfigyelhető (pl. a fasciában). Ennek 

részletezésre, ismertetésére a dolgozatomban nem térek ki, viszont fontos információként 

szolgál a mozgások során. 

Kétlábon járás közben, általános esetben, ha egyik lábammal előrelépek, az átellenes oldali 

karom kissé előreleng, majd a másik lábammal történő előrelépés során a szintén átellenes 

oldali karom leng előre. A karok ezen ingamozgásának fontos egyensúlyozó szerepe is van a 

sétában, ami egy ugrásból történő elrugaszkodást követően is segít abban, hogy egyensúlyban 

és irányban maradhassak. A fentebb már említett Marco Torrice táncórán gyakran 

foglalkoztunk a spirális mozgás megjelenésével a sétánkban. Egyeseknek a mellkasban, 

másoknak a medencében lévő felesleges izomfeszültségekből kellett elengedni ahhoz, hogy a 

lábak vagy a karok könnyedebben mozoghassanak. Egy olyan térben haladó ugrás során, ahol 

egyik lábamról a másikra ugrok, fontos a fenti spirális mozgásoknak a tudatosítása, mert az 

elugrást követően ezek a spirális mozgások gátolnak abban, hogy minél messzebb 

landolhassunk az elrugaszkodási ponttól. Az alábbi kép további inspirációként szolgál arra, 

                                                           
28 Bárczi-Országh, ’spirális’, A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, Akadémia Kiadó, 1959.  
http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses=spirális&csakcimben=on 
letöltve 2020.05.09. 

https://www.google.com/url?q=http://mek.oszk.hu/adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php?kereses%3Dspir%25C3%25A1lis%26csakcimben%3Don&sa=D&ust=1589044041871000&usg=AFQjCNHGOzp77fHYLH5hrOJF-o05LUCxpw
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hogy a járásra mint afféle végtelenített örökmozgásra gondoljak – lineáris és forgó mozgások 

együttesére. 

 

6. ábra
29

 

„Az ember egy kerék, két küllővel; a lábaival és a gumiabroncs két darabjával, a talpaival. 

Mindegyik darabot egymás után gördíti a saroktól a lábujjig.”30 

 

SEBESSÉG, GYORSULÁS 

A gyorsulás a sebesség változásának mértéke.31 

A sebesség a helyzetváltozás mértéke, mind a nagyság, mind az irány meghatározásával. A 

„sebesség” és a „gyorsaság” kifejezéseket gyakran felváltva használják a mindennapi 

beszédben.32 

  

                                                           
29

 Mabel Elsworth Todd: The Thinking Body, Hightstown, A Dance Horizons Book, 1980, 195. 
30 Mabel Elsworth Todd: The Thinking Body, Hightstown, A Dance Horizons Book, 1980, 198. 
31 Kenneth Laws: Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, New York, Oxford University Press 
Inc., 2002. 232. 
32 Kenneth Laws: Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, New York, Oxford University Press 
Inc., 2002. 232 
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A LENDÜLET 

lendület = tömeg X sebesség 

A lendületről a dolgozat írásának elején az volt a feltevésem, hogy annak mindenképpen 

valami gyorsan történő jelenségnek kell lennie, de a fizikai definíció szerint a lendületesség 

annyit tesz, hogy a mozdulatnak határozott iránya, sebessége és tömege van. Tehát egy 

karmozdulat, ami csigalassan halad, de sosem áll meg teljesen, nevezhető „lendületes” 

mozdulatnak. A nekifutásból szerzett lendület, a séta során kialakuló lendület, a karok 

ingamozgásának lendülete, az elrugaszkodásból szerzett lendület mind-mind felhasználható 

ahhoz, hogy mozgásunkba minél kevesebb erőt kelljen befektetnünk, minél hatékonyabbá 

váljon. Amennyiben egy adott mozgás során a lendület „megtörik”, akkor újra erőt kell 

befektetünk ahhoz, hogy a kívánt sebességet elérjük. A mozgások során a talajtól való 

nagyobb eltolás nagyobb sebességet, tehát nagyobb lendületet eredményez, ezért a testben 

nagyobb kontrollra van szükség ahhoz, hogy az elrugaszkodás és a landolás egyaránt 

kontrolláltan végrehajtható legyen. 
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4. AZ UGRÁS 

SZÖKKENÉS VAGY UGRÁS? 

Ugrásnak nevezek minden olyan mozgást, ami során a test nagy vagy maximális 

erőbefektetéssel elrugaszkodik a talajtól. Szökkenésről akkor beszélek, ami során a test kis 

vagy a lehető legkisebb erőbefektetést használja a talajtól való elrugaszkodásra. 

AZ UGRÁS 4 FŐ FÁZISA 

Az ugrásfázisokat Béres Sándor és Polgár Tibor közös műve, Az atlétika története, technikája, 

oktatása, szabályai című könyve alapján készítettem.33 A távolugrásban a teljes ugrást 4 fő 

részre bontják: 

 

1. Nekifutás vagy lendületszerzés 

2. Elugrás 

3. Légmunka 

4. Talajfogás 

 

A távolugrás során az ugró végső célja, hogy sarkaival a földbe csapódva minél messzebb 

landoljon az elrugaszkodási ponttól. Az én célom a dolgozatban nem ez, én metodikájában 

használom az itt megismert fogalmakat ahhoz, hogy a dolgozatban tárgyalt ugrásokat 

elemezzem, hogy hozzárendelhessem a dolgozat első felében található fizikai fogalmakat, 

ismereteket. 

NEKIFUTÁS VAGY LENDÜLETSZERZÉS 

Úgy gondolom, hogy minél részletesebben megértem mi is történik az álló helyzettől az 

elindulás során, a séta, a nekifutás során – tehát a kis sebességgel végrehajtott folyamatokban, 

annál világosabbá válik az elugrás vagy a talajfogás folyamata. Dolgozatomban kizárólag 

frontális irányú ugrásokat vettem számba. 

ELUGRÁS 

Az elugrás iránya szerint két csoportra osztom az ugrásokat: vertikális, vagy horizontális 

irányú ugrásokra. Utóbbiakat nevezem elugrásoknak, előbbieket felugrásoknak.  

A következő leírásban egy nekifutásból végrehajtott, horizontális irányú ugrást elemzek, mely 

során egyik lábról elrugaszkodva a másik lábra történik az érkezés. 

                                                           
33 Béres – Polgár: Az atlétika története, technikája, oktatása, szabályai, Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2011. 
’A távolugrás technikája című fejezet’ www.shorturl.at/btwF3 letöltve: 2020. 05. 09. 
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• Az ugróláb munkája szerint:  

1. Kitámasztás  

2. Ízületek behajlásának szakasza  

3. Ízületek kinyúlásának szakasza vagyis az elrugaszkodás  

 

• A lendítést végző végtagok munkája szerint:  

1. lendítés gyorsuló szakasza 

2. lendítés lassuló szakasza 

 

1. Kitámasztás 

 

7. ábra 

„Ahhoz, hogy vertikális irányba elugorjunk a talajtól, erőt kell kifejtenünk a talaj irányába, 

ami nagyobb, mint a saját súlyunk és elegendő ideig kell kifejtenünk ezt az erőt, ahhoz, hogy 

a kívánt vertikális, felfelé irányuló sebességet elérjük.”34 

A mozdulat során az ugróláb teli talppal vagy sarokról gördülve érinti a talajt, nyújtott vagy 

enyhén hajlított lábbal. Mintha magamban azt mondanám: „a térben pontosan ’itt’ van az az 

apró rugó, amiről tovább fogok ugrani”. Ez a szakasz a kontrollt biztosítja, előkészíti azt az 

egyensúlyi helyzetet, ami szükséges ahhoz, hogy a nekifutásból származó lendületet minél 

hatékonyabban legyek képes felhasználni a későbbi elrugaszkodáshoz, tehát a horizontális 

irányú mozgást (nekifutás) minél hatékonyabban tudjam vertikális és horizontális irányú 

mozgássá fordítani (elugrás és légmunka). A kitámasztás ugyan kissé csökkenti a nekifutás 
                                                           
34 Kenneth Laws: Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, New York, Oxford University Press 
Inc., 2002. 44. 
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sebességét, de ez a lassulás szükséges ahhoz, hogy kellő kontrollal legyek képes az 

elrugaszkodásra. A lendítőláb a test mögött hajlítva, a törzs az alátámasztási felülethez (az 

ugrólábhoz) képest szintén hátrébb marad. Az elöl lévő lábhoz képest az átellenes oldali kar 

előrelendül, a másik kar pedig hátra. 
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2. Ízületek behajlásának szakasza 

 

8. ábra 

Az ugróláb ízületei (boka, térd, csípő) hajlítottak, a lendítőláb az ugróláb mellett, a levegőben 

van. A karok koordinációja nem változik, az atlétikai szakirodalom erre a pontra teszi a 

„lendítés lassuló szakaszát”. 

3. Ízületek kinyújtásának szakasza vagy elrugaszkodás 

 

9. ábra 

Az ugróláb kinyújtva, a lendítőláb hajlítva lendül. A karok lendületadó szerepe szemléletes a 

képen, ez a lendítés gyorsító szakasza, amikor a kar egy hirtelen mozdulattal, összehangolva a 

kinyúlást végző ugrólábbal, a test egy egységként emelkedik a levegőbe. 
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Tapasztalok egy belső érzetet az elugrás során, egy hullámszerű, ostorcsapásszerű érzetet, 

amit az atlétikában is használatos rakéta-elvhez kötök, amely fogalomról konzulensemtől 

szereztem tudomást. Ez az elv az izmok munkájának sorrendiségére utal. Például ha álló 

helyzetből egy súlyos farönköt dobok fel, a talajtól való eltolást követően először a nagyobb 

izmok (combok, farizmok, törzs körüli izmok) lépnek működésbe majd fokozatosan 

kapcsolnak be a kisebb izmok, mint a mellizmok, a karok, a csukló és az ujjak a munkába. 

Ilyen módon mondható, hogy a megfelelő időzítés nagyon fontos eleme a hatékony 

elrugaszkodásnak: a kitámasztás, a behajlítás és a kinyúlás időben összehangoltan kell 

együttműködjön a karok lendítésével.  

Az időzítés fontosságának fogalma tehát itt újra visszatér: amennyiben túl hosszú időn 

keresztül fejtem ki az erőhatást a talajra (például túl mély a térdhajlítás), könnyen 

elvesztegetem azt lendületet, amit a nekifutásból szerzek, amennyiben túl rövid időn keresztül 

fejtem ki az erőhatást (például nem elég mély térdhajlítás), nem tudok elég magasra ugrani. 

Habár az elrugaszkodás most sok kis részre lett szedve, végül, ahogy az iménti idézet is 

aláhúzza, a végrehajtás során az események szinte egyszerre történnek. Miközben 

végrehajtom a mozdulatot, természetesen nincs idő minden részletét apránként végiggondolni, 

ekkorra az információ összeadódik a testben, ami pedig csak végrehajtja a mozdulatot. Az 

Alexander-technika tanárom, Kepes Juli ezt a jelenséget egyszer így próbálta egyszerűen 

elmagyarázni: „Csak gondold végig magadban pontosan az összes információt, amit hallottál. 

Jó, most felejtsd azokat. És most csak csináld meg!” 

Elugrás nem-lábról 

Az elrugaszkodás alternatív testfelületekről ezen dolgozatnak nem volt témája. Mindamellett 

érdekes tapasztalat például az ülő helyzetből történő elugrás, mely során a karok 

lendületszerző szerepét lehet jobban megérezni.  

Elugrás nem-táncpadlóról 

„A gumiasztalon, és sok más, az ember által készített ugrószeren is a hatás és az ellenhatás 

között egy energiatároló rendszer van, mely késlelteti, és koncentrálni tudja ezt az energiát. 

Ilyen például a gumiasztalba épített 118 db acélrugó is. Ezeken a szereken az ugró lábának 

kinyúlása nem egyidejűleg történik az elugrással, hanem először az energia a rugalmas 

segédeszközben tárolódik, majd a teljesen kinyújtott, és megfeszített testre fejti ki a 

dobóhatást, mely során az emelkedés megkezdése az elugró mozdulat befejezését követően 

történik csak meg. Ez a dinamikai különbség alapvetően megváltoztatja a felugrások ritmusát 
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és időzítését…”35 A BKTF első évében néhány alkalommal a Honvéd Tornaclub 

edzőtermében tréningeztünk, ahol maradandó emlékem maradt egy elrugaszkodásról. Mint a 

fenti szövegből kiderült, az ugródeszkáról vagy más ugrószerről történő elrugaszkodás nem 

megfelelő arra, hogy a tánctermi környezetben megjelenő elrugaszkodás ritmusát, időzítését 

gyakoroljuk, mégis számomra inspiráló tapasztalat a légmunka során szükséges kontroll, 

egyensúly fejlesztésére. 

  

                                                           
35

 Ott Olivér: Gumiasztalsport oktatása – trükkök, tippek, titkok (kézirat) 
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LÉGMUNKA 

 

10. ábra 

„A röppálya – ami vertikális és horizontális mozgások kombinációja – a test 

tömegközéppontjának útvonala szerint mindig parabolikus formát követ. Bármit is tesz a 

táncos a talajtól való elrugaszkodást követően, képtelen a tömegközéppont pályáján 

változtatni.”36 

Ez a fizikai tény számomra azt a képet juttatja eszembe, hogy az ugró ember 

tömegközéppontját akár egy ágyúból kilőtt golyóként is elképzelhetjük, ami a kilövést 

követően már meghatározott irányt követ.  

„A gravitáció az egyetlen erő, ami a levegőben lévő táncosra hat.”37Az egyensúlynak a 

levegőben töltött idő során szintén kifejezett szerepe van, amikor a karokkal az elrugaszkodás 

során fellépő rotációs mozgásokat próbáljuk csillapítani. Ez eszembe juttatja a balett órák 

rúdgyakorlatainál gyakran emlegetett instrukciót, miszerint, ha például álló helyzetből egyik 

lábunkat előrefelé csúsztatjuk, a medence nem fordulhat az előrecsúszó lábbal. Ez az alapelv 

– a medencére való tudatos odafigyelés - az ugrás során is segíthet tudatosabbá válni arra, 

miképpen maradhatunk egyensúlyban a légmunka során is. 

Kenneth Law könyvében ír arról a lebegő jelenségről, amit szintén a tömegközéppont 

viszonylatában vizsgál – arról az illúzióról, amit ugrás közben a balett táncos vált ki, mintha 

                                                           
36 Kenneth Laws: Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, New York, Oxford University Press 
Inc., 2002. 60. 
37 George Gollin: Physics and Dance, http://www.hep.uiuc.edu/home/g-
gollin/dance/dance_physics.html?fbclid=IwAR0jRRqw_D3YQ8hJxCzqru6Hn-Ko2igfpAiSG-
ahfeHxj7nOCnbFCdrFJhU#8  letöltve 2020.04.30. 

http://www.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/dance/dance_physics.html?fbclid=IwAR0jRRqw_D3YQ8hJxCzqru6Hn-Ko2igfpAiSG-ahfeHxj7nOCnbFCdrFJhU#8
http://www.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/dance/dance_physics.html?fbclid=IwAR0jRRqw_D3YQ8hJxCzqru6Hn-Ko2igfpAiSG-ahfeHxj7nOCnbFCdrFJhU#8
http://www.hep.uiuc.edu/home/g-gollin/dance/dance_physics.html?fbclid=IwAR0jRRqw_D3YQ8hJxCzqru6Hn-Ko2igfpAiSG-ahfeHxj7nOCnbFCdrFJhU#8
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az ugrás egy pontján egy pillanatra lebegne. Ez a jelenség a tömegközéppont pályájával függ 

össze, amit magam a fenti ugrás kivitelezése során valamiféle kitörő-erőként vagy 

elsütőerőként értelmezek. Az a pillanat, amikor a tömegközéppont már eléri a maximális 

magasságot és egy pillanatra megáll az emelkedésben, majd megindul a zuhanás felé. Belső 

megélésem a pillanatról az, hogy ilyenkor még képes vagyok egy pillanatra késlelteni a 

zuhanást – a valóságban a tömegközéppontom már megkezdi a zuhanást a talaj felé, ami egy 

megnyúló-érzetet eredményez az ugrás során. Tulajdonképpen ez az a pillanat, amikor a 

gravitációs erő végképp „legyőzi” az ugrást és a test elkezd zuhanni a talaj felé. 
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A TALAJFOGÁS 

 

11. ábra 

A talajfogás az ugrás utolsó fázisa. Ezen ugrás során először a lendítőláb ér talajt, majd a térd 

hajlításával tompítható a földetérésből származó erőhatás. A karok szintén segítik az 

egyensúlyozást. A landolások puhítása során a cél a lendületet annyira csökkenteni, hogy a 

mozdulatot kontrolláltan, koordináltan végrehajthassuk és továbbirányíthassuk a horizontális 

irányba.  

„Egy haladó ugrásból történő landolás során a test tömegközéppontja a landoló láb mögé kell 

hogy kerüljön annak érdekében, hogy a test stabil helyzetben tudjon megállni.”38 

Táncórákon gyakran hívják az efféle kontrollált, zajtalan landolást „puha” landolásnak. Egy 

igazán puha érkezést tehát úgy jellemeznék a megismert fizikai fogalmak segítségével, hogy a 

táncos képes a szabadesésből származó sebességet; 

a. a landolás során olyan módon nullára csökkenteni, hogy a test eközben éppen egyensúlyi 

állapotba kerüljön. Például egy páros lábbal állásba érkezés esetén. 

vagy 

b. éppen annyira lecsökkenteni, hogy a test eközben egyensúlyi állapotba kerüljön és a 

lendületet felhasználva továbbhaladhasson a térben. 

  

                                                           
38 Kenneth Laws: Physics and the Art of Dance: Understanding Movement, New York, Oxford University Press 
Inc., 2002. 59. 
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A talajfogást három nagyobb részre bontom. A képeken egy guruló talajfogás történik.  

1.Talajérintés

 

12. ábra 

2. Tömegközéppont süllyesztése – hajlítás 

 

13. ábra 
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3. Egyensúlyi helyzet 

 

14. ábra 

A fentebb tárgyalt harmadik Newton törvény ezt úgy tárgyalja, hogy a horizontális irányú 

mozgás csak úgy állítható meg, amennyiben a talaj irányába, a haladás irányával éppen 

ellentétes irányú erőhatást fejtünk ki a testünkkel. A klasszikus és moderntánc tréningek során 

is alapvető gyakorlat a térdhajlítás és nyújtás (plié és relevé), amely gyakorlatokkal a bokák 

megerősödnek, így a táncos teste felkészültebbé válik a landolás nagyon gyorsan történő 

mozdulatsorozatára, ezáltal egyre biztosabban képes lesz a kontrollált, folyamatos 

végrehajtására.  

Tehát mielőtt a gurulásos landolást végrehatjuk, fontos, hogy magát a gurulás gyakorlatát 

pontosan megtanuljuk, a talajon végrehajtva guggolásból, térdelésből, végül állásból. Ha 

ezeket már képesek vagyunk puhán végrehajtani, csak utána próbálkozzunk ugrásból 

végrehajtani ezt a landolást.  

TOVÁBBI UGRÁSOK ISMERTETÉSE 

1. Felugrás, egyik lábról a másikra, csapással 

A vertikális irányú ugrás vagy felugrás jellegzetessége, hogy az ugró az elrugaszkodási 

pontban vagy ahhoz közeli pontban ér talajt. 

Az ugrás leírása 

Az elrugaszkodó lábamat hajlítom, amivel párhuzamosan tömegközéppontom is közeledik a 

talaj felé. Eközben átellenes oldali karom előreleng, ami húzza magával a medencém 
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megegyező oldalát. .A medencének erre a forgó mozgására lendítő lábammal kicsit rásegítek 

azzal, hogy eltolok a talajtól. A lendítőlábam talajtól való eltolásával párhuzamosan 

testsúlyom teljesen az elugrólábamra kerül. Lendítőlábam az eltolást követően fellendül a 

levegőbe, medencém a lendítőlábbal kissé kifordul. Elugrólábammal a lendítőláb 

fellendülésének lendületét használva, felugrok. A felugró mozdulatban egy újabb 

medenceforgatás is létrejön, ami segíti a felugró elugrólábam robbanékonyságát, ostorszerű 

felcsapását. A levegőben lévő elugrólábamról a lendítőlábamra ugrok át. Az ugrás közben, a 

lendítőlábam oldalán lévő karom a fejem irányába lendül, ez a karlendítés segíti a talajtól való 

elrugaszkodást, lendületet biztosít. Másik karom előbb hátul marad, ugyanis az 

elugrólábamról a lendítőlábamra való átugrás során a mellkasom hátrafordul, a lendítőlábam 

irányába, ugyanakkor amikor az elrugaszkodó lábam felcsapása megtörténik, az átellenes 

oldali karommal lendítőlábamra csapok. Ez a koordináció visszautal a spirális mozgások 

fejezetre. Ahogy a légmunka során a távolugró egyensúlyozik karjaival, hogy kiküszöbölje 

azokat a forgásokat, amik gátolnák a minél hatékonyabb előreugrásban, úgy hasonló 

koordináció történik ebben az ugrásban is – az ugró frontális helyzetből frontális helyzetben 

landol.  

2. Elugrás, páros lábról páros lábra érkezéssel 

Az ugrás leírása 

Sétából érkezve, a bal lábammal lépek utoljára előre, emiatt inkább erre a lábamra helyezem a 

testsúlyomat. Jobb karom a séta koordinációjának megfelelően előreleng. Miközben a jobb 

karom elkezd visszalendülni a jobb lábam irányába, elkezdem tömegközéppontomat 

süllyeszteni és előredönteni. Ezzel egyidejűleg jobb lábamat a bal mellé zárom, talpak 

egymással párhuzamosan. Időközben arra törekszem, hogy az alapesetben előrelendülő bal 

karom lendületét minél kevésbé törjem meg, emiatt kicsit lassítom annak „visszalengését”. 

Visszautalva a lendület című alfejezetből hozott tudásra, a lendület a tömeg és a sebesség 

szorzata. Nem hagyom a bal kart teljes amplitúdójában előlrelendülni, inkább lassítom 

lendületét, ugyanakkor a jobb lábam és a jobb karom zárását kissé felgyorsítom. Mire a jobb 

karom is hátralendült, kialakul egy szimmetrikus helyzet: a karok szimmetrikusan a hátam 

mögött kinyújtva, a tömegközéppontom süllyesztése a legalacsonyabban ponton – egy belső 

képpel élve, a rugó éppen megfelelő mértékben van összegyűrve ebben a helyzetben. A 

tömegközéppontom süllyedő-dőlő helyzetét használva, az egyensúlyvesztésből kínálkozó 

lendületet is használom az elugrásban. (Ezt az elugrási mechanikát neveztem beledőlésnek az 
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’Egyensúlyvesztés’ című alfejezetben.) Az időzítés tehát itt is nagyon fontos, a páros lábról 

elugrás másféle ritmust diktál, mintha egyik lábról a másikra ugranék el, ugyanis itt átalakul 

az a ritmus, ami a séta során létrejön. Az elrugaszkodás során dőlök előre, de közben már 

megkezdem az ízületek kinyújtását, a karjaim a testem két oldalán nyújtva lendülnek a fejem 

irányába és a testem elhagyja a talajt. A légmunka első szakaszában, amíg 

tömegközéppontom el nem éri az ugrás parabolikus ívének tetejét, lábaim előrefelé lendülnek, 

testemmel enyhén homorítok. A légmunka második részében, már inkább enyhén domborítva 

testemet, először a lábak érnek talajt, a törzs hátul kissé lemaradva. A karok szimmetrikusan, 

a testem oldala mentén lendülnek vissza, lendületük enyhe lassítása, kontrollálása egyben a 

stabil talajfogást is segíti. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 
Miközben próbáltam kitalálni, hogy mi az pontosan, ami érdekes számomra a dolgozat elején 

említett néhány ugrásban, olyan címszavakkal találkoztam, mint lendület, áramlás, spirális 

mozgás, organikus mozgás. Világos lett számomra, hogy olyan ugrásokkal szeretnék 

foglalkozni, amik hozott lendülettel foglalkoznak és a lendületből származó sebességet nem 

teljesen lenullázni, hanem valamilyen módon továbbáramoltatni szeretnék a talajfogást 

követően. Ahogy az ugrások csoportosításának szempontrendszerét egyre inkább láttam, 

egyre egyértelműbbé vált számomra, hogy a világosan megfogalmazott formák - mint 

’piruett’ vagy ’grand jeté’ vagy éppen fejesugrás csuka-mozdulattal - igen fontos 

referenciaértékek, hogyha valamiről úgy szeretnék beszélni, hogy ahhoz minél könnyebben 

tudjak viszonyulni, hogy ahhoz képest tudjam megfogalmazni saját tapasztalataimat.  

Tisztelet, bizalom és kíváncsiság ébredt bennem ezáltal a forma, a technika iránt. Ez a 

technika miért így csinálja? Az a technika miért amúgy? Mi a céja? A cél miképpen 

mutatkozik meg a formában, a mozgásminőségben? Fontos felismerés volt például az, hogy a 

judoban használt talajfogások és az aikidoban használt talajfogások is ugyanúgy a lendület 

folyamatos kontrolljára törekednek, csak éppen máshogyan. A távolugrásban a cél a messzire 

elugrás, ami megmutatkozik a talajfogás tárgyalásának részletességében – a puha landolás 

nem célja ennek a sportágnak. Érdekes tapasztalat volt, hogy a szimmetrikus mozgások 

leírása lényegesen könnyebbnek tűnt, de amint az egyenesből görbe lesz, vagy az egyenes 

mellett görbe is lesz, lényegesen komplexebbé vált a helyzet. Erők és ellenerők egyszerre 

hatnak, aminek leírására a lineáris időrendiség kevésnek bizonyulhat. 

Miután jobban megismertem néhány fizika fogalmat – a mozgáson keresztül –  árnyaltabban 

látok néhány táncos szakzsargonban használt fogalmat, mint puha érkezés, off-balansz vagy 

lendületesség. A fogalmak – ahogy a fizikai erőhatások az ábrákon is – viszonyrendszerbe 

kerültek. Ebben a viszonyrendszerben vannak feltétel nélkül ható erők is, például a 

gravitáció. És vannak egyéb erők, amik csak bizonyos feltételek mellett hatnak – nincsen 

lendület a talajtól való eltolás, erőbefektetés nélkül. Nincs lendület súly nélkül, ami pedig egy 

erőhatás az alátámasztásra, például a talajra. Nincs súlytalanság a földi körülmények között, 

hiszen mindig hat a gravitáció. Ezt az egymásra épültséget kerestem az álló helyzettől, 

elinduláson át az ugrásig. A kíváncsiság bennem most a legerősebb – még több „régi” 

megértése és néhány konkrétabb „új” kutatása után. 
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Doktori értekezés, Szent Isván Egyetem, Gödöllő, 2015. 7.  

3. ábra  

Richmond Physiotherapy, keresőmezőben ’postural alignment’ címszó alatt található 

https://www.richmondphysio.co.uk/postural-alignment letöltve 2020. 05. 09.  

4. ábra 

Calais-Germain, Blandine: Anatomy of Movement, Seattle, Eastland Press, 1993. 12.  

 

5. ábra  

Gollin, George: Physics and Dance, ’Static balance’ alfejezet 

http://www.hep.uiuc.edu/home/g-

gollin/dance/dance_physics.html?fbclid=IwAR0jRRqw_D3YQ8hJxCzqru6Hn-Ko2igfpAiSG-

ahfeHxj7nOCnbFCdrFJhU#8 letöltve: 2020.04.30.  

 

6. ábra 

Todd, Mabel Elsworth: The Thinking Body, Hightstown, A Dance Horizons Book, 1980, 195.  

7. – 14. ábra  

Fotó: Dániel Attila, a képeken Till Jenewein, táncművész látható.  

https://www.richmondphysio.co.uk/postural-alignment
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