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BEVEZETŐ 
 

Témaválasztás 
 

Témaválasztásomat indokolja, hogy a 2017-es évben intenzív alkotói munkát folytattam a 

Baltazár Színház társulatával, a már régebb óta ott tanító Farkas Dorkával1 közösen. Ennek 

eredményeképpen egy 35 perces táncelőadás jött létre. A társulattal lassan három éve 

foglalkozom, eleinte mint tánctanár, tréning-vezető, majd egy pályázati lehetőség folytán, mint 

koreográfus-rendező. Amiatt gondolom izgalmasnak az alkotói folyamat több szempontú 

leírását, mert nekem is időközben fel kellett nőnöm többféle feladathoz. Szerepet kellett 

váltanom pedagógusból alkotóvá, s mindemellett a közös nyelvi forma megteremtése volt a 

legmeghatározóbb kihívás. Dolgozatomban ennek a változásnak és fejlődésnek az útját 

mutatom be a jövőbeni alkotói folyamat tudatosabb véghezvitele érdekében, illetve azoknak 

szándékozom perspektívát és ismereteket nyújtani, akik esetleg fogyatékkal élőkkel kerülnek 

munkakapcsolatba.  

Hogyan vált a társulat eddig többnyire tanult mozgásokból táplálkozó mozgás/tánckultúrája 

egyre árnyaltabbá, színesebbé; hogyan kerültek ki önmaguk megszokott eszközhasználatából, 

és alakult testhasználatuk egyre absztraktabbá; hogyan vált részemről egyre gördülékenyebbé 

az instrukciók hozzájuk adaptálása annak érdekében, hogy azt lássam, amit szeretnék; s hogyan 

jutottunk el oda, hogy a legelvontabb utasításokat is könnyedén megvalósítsák? Ezekre a 

kérdésekre keresem a választ, feltárva mindazt a módszertani, valamint alkotói eszköztárat, 

amivel ilyen nagy utat tettünk meg.  

 

Miért pont a Baltazár és miért pont én? 
 

A Budapest Kortárstánc Főiskoláról kikerülve az emberre rászakad a nagybetűs Világ. 

Szembesül azzal, hogy mindent magának kell megteremtenie, ha érvényesülni akar. Nem elég 

a tehetsége, el kell tudnia adni magát. Azt hiszem, ez az, ami nekem a gyengeségem. Mivel 

mindenképpen kerestem a módját, hogy szakmai tapasztalatra tegyek szert, és olyan dolgokkal 

foglalkozzak, amiben hiszek, keresgélni kezdtem. Úgy gondolom, már sok-sok évvel ezelőtt 

szembesültem a ténnyel, hogy szimpatizálunk egymással: az értelmi akadályozottak és én. Így 

                                                 
1 Farkas Dorka az ArtMan Egyesület elnökségi tagja. A Tánceánia Együttes társvezetője. Legfőképpen 

improvizációval, kontakt-improvizációs technikákkal foglalkozik, tanít és alkot.  
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jutott eszembe a Baltazár Színház, amiről évekkel azelőtt hallottam, és nagy benyomást tett rám 

akkoriban. Megkerestem őket, éppen tánctanárra volt szükségük, benéztem, tetszettünk 

egymásnak, s már kezdtem is tanítani. Mély víz volt. Nem csak azért, mert új terepnek minősült, 

hanem mert táncórát sem tartottam előtte, nem volt semmilyen előzetes tapasztalatom. Nem 

kaptam külső segítséget. Mindent magamnak kellett kimunkáljak, felfedezzek. Fél év volt, mire 

összehangolódtunk, és azt éreztem, el tudunk indulni egy közös nevezőn. Mivel időközben a 

gyógypedagógai képzést is elkezdtem, egyre jobban összeállt a fejemben a két szakmai terület, 

amelyből ki szeretném hozni a legtöbbet: alkotni és hatni. 

Lássuk, mivel találtam magam szemben és hogyan fejlődött a kapcsolatunk, munkánk olyan 

irányba, hogy előadást lehessen belőle készíteni.  

 

A terep 
 

A Baltazár Színház 1998-ben jött létre Elek Dóra vezetésével, mint alapítványi színház. Értelmi 

sérült és ép színészekkel dolgozik. Fókuszban nem a fogyatékosságuk, hanem a teljes értékű 

alkotói jelenlétük áll. Ennek érdekében a színház tevékenységeihez elsősorban művészeket és 

nem pedagógusokat, gyógypedagógusokat alkalmaz. Szemléletében megjelenik, hogy ahhoz, 

hogy az értelmi fogyatékkal élő színészek munkái egyenértékű, színvonalas és minden 

értelemben értékközvetítő szereppel bírjanak, ők is az ép színészekhez hasonló bánásmódban, 

sokrétű képzésben és komoly elvárásrendszerben részesüljenek. Ez azt takarja, hogy napi 

rendszerességgel van beszéd- vagy mozgás órájuk, jógáznak, énekelnek, új produkcióra 

komoly erőfeszítéssel készülnek, amelyet teljes művészeti team vesz körül. Fontos 

megemlíteni, hogy a Baltazár Ház nem csak színház, hanem egy második otthon számukra, 

ahol képességeiknek megfelelően megnyilvánulhatnak, folyton fejlődhetnek, tanulhatnak, 

közösségben lehetnek, ahol megbecsülik, önállóságra és felelősségvállalásra tanítják őket. 

Alázatra, elköteleződésre és nagy mértékű koncentrációra, teherbírásra van szükségük ahhoz, 

hogy az elvárt teljesítményt végre tudják hajtani.  

 

Képességrepertoár  
 

A társulati tagok többsége enyhe- és középsúlyos értelmi akadályozottsággal él. Igaz, 

dolgozatom fókusza korántsem gyógypedagógiai szempontú, ám annak érdekében, hogy az 

olvasó pontosabb képet kapjon a társulattal való munkám sajátosságait illetően, szeretnék 

betekintést nyújtani az őket érintő területspecifikus képességdimenziókba.   
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a) Testi és mozgásos adottságok: Testi adottságaik morfológiailag széles skálán 

mozognak. Más jellemzi a Down-szindrómával élőket, és a nem genetikai okokból 

értelmi sérülteket. A nem Down-szindromások között sokaknak van gerincproblémája 

(pl. háti szkifózis). Vannak, akik köszvénnyel küszködnek. Mozgásukat tekintve 

megfigyelhető egyfajta koordinálatlanság, az asszimmetrikus mozgásokban történő 

kivitelezési nehézség, darabosság, bizonytalanság a végrehajtásban. A Down-

szindrómások között fordul elő leginkább hipotón izomzat, azaz túlzottan tág izülettel 

rendelkeznek. Jellemző rájuk a túlsúlyosság, hízékonyság is. Koordinációjukat tekintve 

társaikhoz képest sokkal organikusabban mozognak, könnyen kiviteleznek összetett 

mozgásokat. Az iránytévesztés, iránytartás nehézsége viszont mindannyiukra jellemző.  

Ugyanakkor kiemelendő, hogy a sok (akár tíz) éves tréningezés és kortárstánc-közeli 

tapasztalatok sokaknak roppant erős bázist, testtudati figyelmet és központosodást 

adott, így a földön való mozgás egyeseknek kifejezetten ’gördülékenyen’ megy. Ezekről 

majd részletesebben szólok, amikor a konkrét feladatokat elemzem. Tehát fontos látni, 

hogy a pedagógus-alkotó nem átlagos testekkel áll szemben, ugyanakkor nem is 

mozgássérültekkel. Kitűzött céljaim közt szerepelt, hogy mozgásukat puhává és 

tudatossá téve a földre kerülés folyamata, az ott történő súlyadás és elengedés és az 

onnan való állásba kerülés egy organikus, számukra a legkönnyebben kivitelezhető 

mozgássá váljon.  

 

b) Kognitív képességek: Kognitív folyamatoknak nevezzük „a világról alkotott ismeretek 

elsajátítására, tárolására és használatára szolgáló pszichológiai folyamatok”-at2. Tehát 

ez az egyén megismerési, észlelési és gondolkodási apparátusát és stratégiáit foglalja 

magába. Ezek közé tartozik a figyelem, emlékezet, döntéshozatal, problémamegoldó 

képesség, metakogníció – avagy a „gondolkodás a gondolkodásról”3. Amit itt érdemes 

taglalnunk, az a társulati tagok emlékezeti képessége. A memóriát feloszthatjuk 

rövidtávú (munka)- illetve hosszútávú memóriára. Mindkettőnél a folyamat 

megegyező: az információ észlelését követően az agy kódolja azt, tárolja a megfelelő 

agyi neurológiai hálózatban majd a kívánt időpontban előhívja4. Ezen folyamatok 

szoros összefüggésben vannak az egyén figyelmi kapacitásával, adottságaival. A 

figyelem az arra való képesség, hogy bizonyos szükséges információkat kiválogassuk 

                                                 
2 Cole and Cole (2006) p.706. 
3 Atkinson (2005) p.746. 
4 u.o. 
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a többi, nem releváns információ közül, az adott helyzetnek megfelelően. Tehát ez nem 

szimplán megfigyelés, hanem hatékony szelektálás. Az értelmi akadályozottsággal 

élőkre jellemző, hogy egyrészt észlelési (pl. alak, távolság, téri elhelyezkedés) 

nehézségek miatt a figyelmük sokkal szórtabb vagy nem adekvát információkra 

összpontosul, kevésbé kitartóak, a részletek elvesznek – vagy ők a részletekben5. Fontos 

megemlíteni, hogy a figyelmet erőteljesen befolyásolja a motiváció. Ha az egyén 

érdeklődik és érdekében is áll figyelni, akkor a legnagyobb erőfeszítést képes megtenni. 

Ezen alapul az emlékezet minősége is. Az értelmi sérültek emlékezete széles spektrumú. 

A bevésés (kódolás) több időt igényel, a tárolás hamarabb gyengül, ezáltal az előhívás 

is sokkal nehézkesebb6. Ugyanakkor saját tapasztalataim azt mutatják, hogy egyrészt 

nagyok az egyéni különbségek az ismétlés igényét és az előhívás minőségét, módját, 

pontosságát tekintve. Ami már egyszer mélyen (a hosszútávú tárba) beidegződött, az 

évek múlva is előhívható. Külön csatornán mozog minden észlelési terület bevésődése, 

tehát a motoros emlékezet másra alapoz, mint az auditív emlékezet. Ez abból is látszik 

és fontos számunkra, hogy utánzás révén könnyebben megjegyeztek bizonyos 

mozgásokat, mintha csak szóbeli utasítást kaptak volna hozzá.  

Az emlékezet, mint kognitív képesség, elengedhetetlen a megfelelő tanulási készségek 

megalapozásához. A tanulás a tágabb értelmezés szerint „valamely tevékenység során 

bekövetkező változás, amely által új vagy módosult tapasztalat keletkezik, változik a 

viselkedés…”7.  A tanulás alapja, hogy az egyén elraktározzon információkat, amit a 

megfelelő pillanatban elő tud majd hívni. Mindenki számára egyéni módszer 

megtalálása a megfelelő. Van, aki egyedül szeret gyakorolni, van, aki instrukció nélkül 

nem hajlandó. Sok ismétlésre és türelemre van szükség ahhoz, hogy az információk 

részleteikben is pontosodjanak. Mivel utánzási képességük alapvetően jó – legalábbis a 

társulat tagjaira ez jellemző –  ezért sokszor ezt a módszert alkalmaztam mozgások 

lekötéséhez, betanulásához. Ezeket figyelembe véve kellett olyan ’közvetítő’ 

feladatokat is kitalálnunk, amelyek a figyelmüket fejlesztik, a motivációjukra hatnak és 

segítik a bevésést.  

Fontos tudni, hogy az értelmi fogyatékkal élő személyekre jellemző a rigid 

gondolkodás. Ez a konkrétsághoz való ragaszkodást, az ismeretlentől való tartózkodást 

                                                 
5 Hatos (2008) p. 91-125 
6 u.o. 
7 u.o., p. 111. 
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jelenti8. A társulati tagokra viszont éppen az a legjellemzőbb, hogy nagyfokú rutinra 

tettek szert a képletes, elvont gondolkodás terén is. Ebből is látszik, mennyire fontos a 

művészeti nevelés, amely teret enged szárnyaló fantáziájuknak, végtelen gyermeki 

kreativitásuknak! Ezen felismert kettősség – a túlzott ragaszkodás és az óriási fantázia 

– nehéz munkával, de kíválóan összeegyezthető. Figyelni kell arra, hogy tiszteletben 

tartva a biztonságkereső gondolkodásukat és megszokáshoz való ragaszkodásukat, 

finoman terelgetni lehessen őket egy változatosabb megnyilvánulási forma felé. Be 

kellett vezetni őket az absztrakció világába, ahol nem minden szó szerint értendő, ahol 

a test kifejezheti a legkonkrétabb érzéseket a legelvontabb módon. Az én feladatom az 

volt, hogy ezt a táncban tegyem láthatóvá. Ahogy arról bővebben is szólni fogok, a 

megszokott, sematikus mozgásaikból kiragadva őket új testhasználatot tegyek számukra 

elérhetővé, amely nekik is és a nézőknek is élmény.  

 

c) Kommunikációs képességek: A gondolatok közlésének eszköze a nyelv. Magába 

foglalja a megértést és beszédet. Ahogy Chomsky definiálja, a nyelv egy többszintű 

rendszer, amelyben a szavak és mondatok segítségével fejezi ki az emberi 

gondolatokat9. A nyelv által teremtünk kapcsolatot embertársainkkal, és az is közismert, 

hogy minden élőlénynek van saját maga által kialakított nyelve, amellyel kommunikál. 

A kommunikációnak nem csak verbális, hanem nonverbális formája is van. Maga a tánc 

is szemlélhető úgy, mint egy nyelvezet, amely közölni akar egy elvontabb szinten s 

amelyet a néző saját intellektusa és befogadókészsége révén értelmezni próbál.  

Mindamellett, hogy a Baltazár színház tagjaival elsősorban mozgással foglalkozunk, 

nagy szükség van a verbális megerősítésre. Az értelmi sérültek többségének nagyon 

pontos és kizárólagos megfogalmazásra van szüksége. A társulati tagok mindnyájan jó 

kognitív, szociális és nyelvi kompetenciával bírnak, azaz a rendelkezésre álló 

adottságaik, amellyel a világban eligazodni képesek, érettek és sokrétűek. Ezáltal 

minden lehetőség rendelkezésre áll ahhoz, hogy a fogalmi szintet eggyel absztraktabb 

szintre emeljük. A cél egy közös táncnyelv kialakítása volt. Ez magába foglalja a 

verbális instrukciók minőségbeli mivoltát és azok testtel való kifejeződését.   

A megfelelő absztrakt közlési szint eléréséhez nagyon konkrét nyelvi információkra is 

szükség van. Mindemellett lehetséges, hogy csak testtel, érintéssel, mozgatással adjam 

át a kívánt tartalmat, de annak megragadásához, bevéséséhez és visszahívásához 

                                                 
8 u.o. 
9 Atkinson (2005), p. 341 
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szükség van nyelvi formátumokra is. Azért is, hogy az egyén meg tudja fogalmazni, mi 

zajlott le benne, vagy azért, jelen esetben, hogy a koreográfus képes legyen újra 

előhívhatóvá tenni azt a minőséget, amelyet az egyén nonverbális kommunikáció 

segítségével megtapasztalt. Tehát mindkét (verbális-nonverbális) csatornára szükség 

van.  

Mint minden képességdimenzió, ez is elég nagy szórást mutat a társulat tagjai közt. Van 

közöttük olyan, aki azonnal érti az instrukciót, könnyen talál rá megoldást, kreatívan áll 

a dologhoz. Igyekszik félretenni előismereteit ha improvizációs kéréssel találkozik. 

Vannak, akik számára lassan nyer formát a feladat, nem csak azért, mert esetleg túl 

tágan van megfogalmazva10, hanem mert idő kell neki, amíg megtalálja benne magát. 

Tehát ez a kommunikációt érintő, igencsak összetett kérdéskör még kifejtésre vár, 

hiszen ezen alapul, hogy látom-e megvalósulni azt, amit szeretnék, vagy sem. A nyelv 

konkrét egységekből áll, és mindenki számára érthető jelentéstartalommal bír. Ezt a 

közös jelentéstartalmat az értelmi sérültekkel több idő volt megteremteni, kialakítani, 

illetve nekem rátalálni a megfelelő megfogalmazási módra. Ez az a folyamat, ami a 

Pitypang készítése során a legmeghatározóbb változáson ment keresztül, és amire az 

azóta tartó közös munkánk folyamán is pozitív fejleményként tekintek. 

Kétoldalú jelenség, amelyben nekem nagy tudatosságra és konzekvenciára volt 

szükségem, míg számukra az újhoz való alkalmazkodás jelentett kihívást. 

 

d) Testtudat: Ez a fogalom egyben jelenti az ember saját testéhez való szubjektív, 

érzékelésen alapuló viszonyát, a külvilágból érkező visszajelzések, információk agyi 

integrálását, illetve teste térbeli elhelyezkedése észlelésének képességét11. Mindez kihat 

testrészeinek adekvát és hatékony használatátára. Ezen képesség alapját elsősorban a 

taktilis-kinesztetikus, tehát érintésen alapuló tapasztalatok biztosítják. Nem véletlen, 

hogy közös munkánk során sokszor érintést használó improvizációs feladatokat 

alkalmaztam annak érdekében, hogy testükkel konkrétabb érzeteket tudjanak majd 

reprodukálni. Egyfajta belső figyelmi munka kialakításához fontos, hogy az ember 

csupán a testi állapotára legyen képes figyelni, ne rögtön egyfajta művészi 

                                                 
10 Egy példa: „Mindenki gondoljon két személyre. Pontosan kettejük közé kell állnod, ugyanolyan távolságra.” – 

hangzott az instrukció. Ám az egyik színész, mikor már mindenki megtalálta a megfelelő helyet a térben, még 

mindig bolyongott. „Anna, miért bolyongsz? Te kikre gondoltál?” – „A M-ra és a C-re, akik nincsenek itt.” Ahh! 

Értem. Tehát akkor rosszul fogalmaztam. Nem gondolni kell rájuk, hanem választani valakit a jelenlévők közül. 

Legközelebb.  

 
11 Frostig (1973), p. 1-12 
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megvalósítást lásson maga előtt. Ettől lesz mozgása fizikálisabb. Mivel a társulat 

számára a szenvedélyes önkifejezés elérhetőbb és magától értetődőbb eszköz, ezért az 

attól való elszakadáshoz szükséges a minél testközelibb instrukciók alkalmazása. 

Különböző mozgásminőségek felkutatásához, megtapasztalásához ez a fajta 

megközelítés elengedhetetlennek bizonyult. Ez alapozta meg a minőségbeli ugrás 

lehetőségét, a mozgások belülről történő organikus megvalósulását és nem pusztán 

végrehajtását.  

 

 

A sérült színház megosztó műfaja: a nézhetőség kérdése 
 

A fogyatékkal élők mindig is kérdéses státuszban voltak a társadalom szempontjából. Volt, 

hogy a vakokat jósnak tartották és sámánoknak nevelték, volt, hogy levetették őket a 

Taigetoszról. Mára saját színházi társulatuk van. Ez óriási dolog a fogyatékkal élő emberek 

integrációja, önrendelkezése szempontjából. Kérdés attól még, hogy megállja-e a helyét egy 

ilyen színház, és ha igen, akkor mitől?  

Amit mindenképp kiemelnék, az a profizmus megalapozása. Amennyiben a színház 

rendelkezésére állnak olyan eszközök, mind anyagi források, mind pedig emberi erőforrások, 

amik minőséget képviselnek és egy színvonalas, a kornak megfelelő infrastruktúrával 

rendelkező eszköztárat is fel tudnak mutatni, akkor helye van a szcénában. Még akkor is, ha 

megosztó. Mert az. A fogyatékosokat nézni bizarr élmény, különösen annak, aki még nem 

találkozott ilyennel korábban. És itt nem csak érzékenyítésről, tehát a nézők a fogyatékosság 

elfogadását célzó szemlélet felé való irányításáról van szó, hanem egy olyan látványról, amely 

önmagában véve groteszk. Ez az, amit szem előtt tartva különleges, egyedülálló alkotásokat 

lehet létrehozni velük. Nem figyelmen kívül hagyva sajátosságaikat, ugyanakkor túllépve 

azokon, megmutatni, mi rejlik bennük a külső mögött. Mi az, amit csak ők tudnak hitelesen 

átadni? Nem kell olyasmibe erőltetni őket, ami nem azonos önmagukkal, de egy olyan 

kontextust teremteni alkotói kötelezettség, amelyben egyediségük megmutatkozhat és a néző 

számára újat mutathat. Nem garantált a siker. A művészet egy szubjektív valóságon alapuló 

világ. Nincs mindenkinek tetsző műalkotás. A tánc és a színház világa tele van olyan 

buktatókkal, amelyek kiszámíthatatlanok. Az egész egy kísérlet, játék. Minden azon áll vagy 

bukik, hogy eléri-e a szándékolt hatást, vagy sem. Egyáltalán van-e bármilyen megfogható 

szándék az alkotás mögött, vagy szimpla öncélú vállveregetés a cél? Talán ez az, amitől olyan 
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érzékenyen tekintünk a színpadi alkotásokra. Főképpen, ha azok olyan látványt vagy tartalmat 

tárnak elénk, amihez nem vagyunk hozzászokva. 

A fogyatékkal élő emberek látványa is ilyen. Nem mindenki képes hozzájuk természetesen 

viszonyulni, vagy akár elvonatkoztatni testi adottságaiktól. A test az, amibe születünk, amit 

meg kell tanulnunk használni és ez azt is jelenti, hogy más testekhez is meg kell tanuljunk 

viszonyulni. Maga a testkép egy elég komplex fogalom. Ebben az ember önmagáról alkotott 

képe és egyben a világ róla alkotott képe is megnyilvánul12. Mindent egyfajta viszonyban 

vagyunk képesek értelmezni. Ha egész életünket izolálva töltjük, tegyük fel, soha sem 

találkozunk bármilyen más élőlénnyel, még az is elképzelhető, hogy úgy gondoljuk, mi sem 

vagyunk élőlények. Ez tehát azt jelenti, hogy mindeképp interakcióba13 kell kerülni a 

külvilággal ahhoz, hogy önmagunkat is képesek legyünk definiálni.  

Amikor az ember meglát egy sérült személyt, általában azonnal, reflexszerűen elhatárolódik. Ő 

más, én ilyen vagyok. Ettől függetlenül, van-e közünk egymáshoz? Képesek vagyunk-e túllátni 

a testen és meglátni, ami benne rejlik, ami élteti? Vajon egy színpad, amely eleve térbeli határt 

szab, segíti vagy akadályozza ezt a folyamatot? Mivel a színpad egy olyan tér, amelyben más 

a realitás, minden egyfajta konstruált folyamat, bármi megtörténhet. Bárki lehet bármi-bárki, s 

ez vajon segíti-e azt az elképzelést, hogy amit látok, az most olyan, amilyen? Nincs szükség 

ítélkezésre. Ugyanakkor, mint tudjuk, az ember alapvető tulajdonsága, hogy ítélkezik, vagy 

inkább megítél. Véleményt alkot, kategorizál. Nevezhetjük előítéletnek is, ami mára elég 

pejoratív jelzővé vált, ugyanakkor elengedhetetlen az életbenmaradáshoz14. Ahogy már fentebb 

is említettem, önmagunk definiálásához és a világ jelenségeinek megértéséhez ez szükségszerű 

folyamat. S vajon, egy ilyen mesterséges közegben, mint a színházi tér, nem tudnak-e ezek az 

előítélet-igények lebomlani s ezáltal egy új valóságot felépíteni? Saját tapasztalataim, és nézői 

visszajelzések alapján a válasz az, hogy de igen! Mert amint az ember képes elengedni, hogy 

                                                 

12 „A testkép magába foglalja a személy saját testével kapcsolatos érzéseit és gondolatait, attitűdjét, viselkedését 

és a mások által adott visszajelzések elfogadását vagy elutasítását. Hatással van az önbecsülésre, egészségre és a 

boldogságérzésre is”. (Maruf, Akinpelu & Nwankwo; idézi Dombi-Orosz, 2014. p. 284) 

13 G.H.Mead elmélete szerint az emberi viselkedés, mint szimbolikusan közvetített interakció jönnek létre, 

amelyből eredezteti a tudat, egyéni identitás és a társadalom keletkezését is. (Velics G., 2004.) 

(http://communicatio.hu/doktoriprogramok/kommunikacio/belso/bevhumankomm/20041/meadghvelicsg.htm) 

 
14 Allport megfogalmazása szerint: „hajlamosak vagyunk arra, hogy a személyeket mindenekelőtt egy 

’általánosított másik’ kategóriájába soroljuk. [...] Az általánosított másikról szóló ismeretek gyakran 

segítségünkre jönnek” (Allport, 1997. p. 531). Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy: „Pontos 

ítéletalkotásunk legfőbb akadálya személypercepciónk túlegyszerűsítésére, beskatulyázására irányuló 

hajlandóságunk.” (u.o., p. 540) 

http://communicatio.hu/doktoriprogramok/kommunikacio/belso/bevhumankomm/20041/meadghvelicsg.htm


 10 

milyen eddigi (mindennapi) valóságban volt és most mibe csöppent bele, lehetősége nyílik egy 

új megismerisére, illetve akár saját magának egy új oldalról való felfedezésére is.  

Ehhez elengedhetetlen viszont, hogy amit lát, az előadás maga, tehát az esemény, amiben „részt 

vesz” vagy amit megfigyel, az kidolgozott, tudatos, átgondolt, minőségi munka legyen. Ha ezek 

a feltételek nem teljesülnek, akkor esetlen sérült embereket lát, akikre nem kíváncsi, akiket 

eddig az utcán elkerült, vagy megmosolygott. Talán nem is azon van a hangsúly, hogy ők mire 

képesek. Hanem, hogy ők ilyen emberek. Vannak dolgok, amik azok, amik, s nem kell úgy 

tenni, mintha nem azok lennének. Viszont abból, amik, a legtöbbet ki lehet hozni. Ezáltal 

egyedit alkotni, egyedit adni a világhoz és az embereknek. Ezen egyedi élmények által képesek 

lehetünk más attitüddel jelen lenni a világban.  

A sérült emberekkel dolgozó színházak nagy aduásza lehet, ha jó rendezői elv és megvalósítás 

áll mögöttük, hogy katartikus élményt nyújtanak. A katarzis, megtisztulás, ritka és nagyon 

értékes pillanat az ember életében. Olyan kapu nyílik meg önmagában önmaga számára, amely 

mentes minden eddigi képzettől, ami csak a jelenben létezik és különleges erővel bír. Elek Dóra 

színházalapító, rendező, egy 2018-ban adott interjújában15 megfogalmazza, hogy ő pont ezért 

az élményért hozta létre a Baltazár Színházat. Úgy érezte, ez az a műfaj, ők azok az emberek, 

akik képesek a hétköznapi embereket kiemelni helyzetükből, katarzis élményét nyújtani nekik. 

Megmutatni, hogy más is van. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy katarzis csak sérült 

emberek alkotásai láttán történhet. Ez csak egy forma, ami lehetőséget adhat. Ha nem 

hatásvadász, nem mesterkélt, nem olyat kíván tőlük, ami nem nekik való. Hanem ha belőlük 

építkezik. Mivel nagyon sajátos beszéd-, mozgásképességgel és megjelenéssel bírnak, ezért 

már eleve adja magát egyfajta groteszkség. S ebből kiemelhető a szépség is. Bár a szépség 

szubjektív, mégiscsak van valami, amire az ember biztos azt mondja, szép. És ez bárkinél 

megvalósítható, bárkiből kihozható. Így tehát az ember, aki beül a nézőtérre, eleinte groteszk 

alakokat lát, váratlan beszédkultúrával, testhasználattal. De ahogy belekerül a színházi 

valóságba, úgy képes lesz látni, ahogy ők is átváltoznak, megszépülnek, kinyílnak. Mint a 

pitypangok. 

Amit még szeretnék megemlíteni, az az, hogy a Baltazár Színház előadásai nem kívánnak tükröt 

tartani a nézőknek. Nem kívánják se őket, se magukat a színészeket kellemetlen helyzetbe hozni 

az által, hogy a másságról szólnak. Nem akarnak provokálni. Inkább bevonni, megszerettetni, 

elvarázsolni. Amit az értelmi sérültek egyébként is nagyon jól tudnak. A társadalmi kérdésekre, 

mint dráma, szöveg, dramaturgia, megjelenítés, természetesen reflektálnak. De nem szándéka 

                                                 
15 Színház folyóirat (2018). Jó kérdés: milyen a sérült színház?  
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a nézőt kitenni egy posztmodern önkritikának, ahol felülvizsgálja azt, hogy ő most jó néző/ 

ember-e vagy sem. Elfogultságra sincs szükség, leginkább nem sajnálatra. Tehát a kérdés, hogy 

hogyan legyen valami olyan, hogy megmutassa önmagát, sőt túlmutasson rajta, ugyanakkor 

egyenértékű műalkotássá váljon más színházakkal összevetve? Nem a verseny a cél, de ha 

színháznak nevezzük, akkor bizonyos szempontoknak meg kell felelnie. Az öncélúság kérdését 

ki kell zárni. Mit is jelent az öncélúság? Hogy az alkotó valójában magát akarja különleges 

fényben feltüntetni alkotása által. A színészek, táncosok csak eszközök. Ez az, aminek helye se 

itt, se máshol nincs.  

 

A sérült emberekkel is alkotó kultikus figura, Jerome Bel munkássága is figyelemre méltó. A 

Budapestre is meghívott  Sérült Színház c. előadása a közönségre (s rám is) többféleképpen 

hatott. A vele készült 2013-as interjúból kiderül, hogy: „A bírálók azt gondolják, hogy ezek a 

színészek szenvednek. Sokat gondolkodtam, hogy megcsináljam-e ezt a darabot. Aztán 

rájöttem, hogy ezek az emberek színészek. Profi színészek. A színház támogatásokat nyer, a 

színészek fizetést kapnak… Én pedig rendező vagyok. Miért ne dolgozhatnánk együtt?  

S mi tesz minket, embereket emberré, még akkor is, ha bizonyos szempontból valaki nem ‘teljes 

értékű’? Lényegében erről szólnak a darab körül kibontakozott viták.”16 

Talán a fenti kiinduló kérdéseket némileg megválaszolva kiderül, hogy miért is van ennek 

létjogosultsága, miért lehet nézni és mitől lesz nézhető egy sérültekkel való alkotás. A célja 

nem más, mint bármilyen más darabnak, azaz hogy hasson. A hangsúly nem a fogyatékosságon 

és a másságon van, mert az evidens, hanem az azon túlmutató értékekről.  

 

 

Nem terápia! Vagy mégis...? 
 

Ahogy azt már a bevezetőben említettem, a Baltazár Színház nem terápiás munkát folytat. Ez 

azt jelenti, hogy célja nem az egyének élményfeldolgozása vagy pszichológiai állapotuk 

javítása. Ez egy munkahely, ahol alkotás zajlik. Viszont fontosnak tartom megjegyezni egyrészt 

azt, hogy a színház tagjai lelkiállapotának figyelembevétele ettől függetlenül központi szerepet 

kap. Állandó szupervízió és problémamegoldó szándék van a velük foglalkozók részéről. 

Másrészt, művészettel foglalkozni eleve terápiás hatással bírhat. Az egyén személyisége 

                                                 
16 Revizor online (2013). Beszélgetés Jerome Bel-lel  

 



 12 

megváltozhat a folyamat által, azaz olyan belső pszichés munkára is „rákényszerül”, amely 

valamelyest terápiaként működik számára.  

Mit értek terápia alatt jelen esetben? A pszichológia tudományterületéről kölcsönözve a 

definíciót, egy komplex módszerről beszélhetünk: „A pszichoterápia egy összefoglaló név, 

pszichológiai módszerekre épülő, gyógyító eljárásokat jelent. A pszichoterápia a medicinális 

szemléletből nőtte ki magát, az orvosláshoz hasonlóan az egyéni pszichoterápiában az oki 

gondolkodásmód a meghatározó, és célja a gyógyulás, a felépülés”17. Célja tehát nem más, mint 

az egyén állapotának (közérzetének) javítása. Ott, ahol az ember lelke van fókuszban, nem lehet 

pusztán kémiai beavatkozásokkal (gyógyszerezéssel) változást elérni. Fontos, hogy saját 

élményei legyenek más minőségű állapotokról. Erre alapoz a tánc-mozgásterápia is. „A 

pszichodinamikus mozgás- és táncterápia (PMT) egy nonverbális, elsősorban csoportterápiás 

módszer, amelyet önismereti, pszichoterápiás, szocioterápiás és művészetterápiás szinteken és 

színtereken alkalmaznak”18. A fogalmak tisztázásával talán az is egyértelműbbé válik, miért 

nem lehet esetünkben teljesen elzárkózni a terápiás hatások, vagy akár módszerek elől az 

alkotói munka során. A munka célja nem, de eszköze lehet terápiás jellegű. Célját tekintve 

indirekt módon terápiás. Ez nyilvánvaló, hiszen aki művészetekkel foglalkozik, annak belső 

világa kifejeződésre juttatását vállalja, amely mély önismeretet és önreflexiót igényel. Merényi 

Márta a táncterápia kialakulásáról cikkében, Levy és Trautmann-Voigt nyomán azt írja, hogy 

„az individualitáson túl az egyetemes emberi létezéssel járó érzések, küzdelmek, félelmek 

művészi kifejezésének igénye jelent meg. A táncos és a közönség közötti kapcsolat 

intenzívebbé, érzelmileg telítettebbé vált. E modern mozgás- és táncirányzatokat művelő 

táncosok egész személyiségükkel táncoltak. Az önkifejezéshez hozzátartozott a kísérletező, 

improvizációra épülő műhelymunka. Az első táncterapeuták mind modern táncosok, 

előadóművészek voltak”19. Tehát, ez egy önmagát felfedő igény volt az alkotók részéről, hogy 

mélyebb, belső munkára tudjanak építeni, nem pusztán formai megnyilvánulásokra. 

Az is bizonyos, hogy a táncélmény maga olyan erőteljes hatással bír az egyén pszichéjére, hogy 

folyton szükséges azzal dolgoznia, az élményt megfogalmaznia. Ettől nyer valós tartalmat 

előadása, ettől lesz több, mint egy mozgó test. Benne van a lélek, benne van önmaga. Horváth 

és Novák szerzőpáros egy tanulmányában írja: „A mozgásterápia egyesíti a mozgást, a mozgás 

által kifejezésre juttatható alkotási lehetőségeket és a csoportterápia eszközeit” 20. Ugyanitt azt 

                                                 
17 Kozékiné H.Zs. (2017) p. 68 
18 Horváth (2018) p. 6 
19 Merényi (2004) p. 4-15 

  
20 Horváth-Novák (2014) p. 76 
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is kiemelik, hogy „az események nemcsak megtörténnek velük vagy körülöttük, hanem a 

tudatos mozdulatok során örömforrássá, léleképítő élménnyé alakulnak”21.  

Ezekre kitérni azért tartom szükségesnek, mert a társulattal való munkát meghatározza az az 

elv, hogy belső munkára tanítsuk őket. Az onnan jövő mozdulatok lesznek nem klisé jellegűek, 

és egyben hitelesek is. Ezek eléréséhez elengedhetetlen a táncterápiás módszer átvétele és 

adaptálása. Fontos, hogy csak adaptálása, mivel továbbra sem célunk a koragyermekkori 

szorongások vagy egyéb lelki sérelmek feldolgozása, hanem szimplán az önismeretre való 

tanítás és az abból jövő önreflektív munka alkalmazása. A táncterápia is a testtudati munkára 

alapoz, de abból kinőve analitikus módon igyekszik bizonyos pszichés folyamatokat elemezni. 

Ez egyértelműen nem célunk és külön szakértelmet is igényel. Amit viszont fel tudunk belőle 

használni, az a testi kreativitásban rejlő élmények felszabadítása. „Ebben az állapotban el lehet 

jutni egy értékítélettől mentes, hétköznapi létezésünktől annyira eltérő és új jelenléthez, ami 

kíváncsivá tesz, feléleszti a keresés, kísérletezés vágyát.”22 Pontosan ez a kísérlezetés az, ami 

nekünk is fontos. Ezt meg kell tanítani nekik és érzékeltetni velük, hogy mennyire másfajta 

munkát jelent.  

Amire figyelni kell, ha alkot az ember, hogy egyes adaptált terápiás módszerek által előhívott 

tartalmak miként válnak nézhetővé. Ezért is fontos szempont, hogy az óráimon nem a terápia a 

cél, hanem módszerek átemeléséről van szó, annak érdekében, hogy az egyének belső 

tartalmakhoz jutva tudjanak újat létrehozni. Ezen területek megmozgatása által válhat a táncos 

előadóvá, kilépve kliséiből, új formát találva.  

Terápiás módszertani eszköz alatt értem a következőket (Merényi nyomán)23:  

➢ verbális bevezető, amikor mindenki elmondhatja mi történt vele, hogy később ki 

lehessen zárni a magánéletet a munka folyamán. Nem minden alkalommal kezdünk 

ezzel, de figyeljük az igényeket. 

➢ testtudati munka: sajátos, belső figyelmi állapot megteremtése 

➢ kapcsolódás: térfigyelem, mások felé való nyitás 

➢ kiemelt tér: ahol az óra témáit szabadon használhatja 

➢ vezetés: instruálás vagy manipuláció (pl. érintéssel) 

Mindezek nem kívánnak sorrendet jelölni az óra felépítését tekintve, és nem is kizárólagos 

részét képezik annak. Részletesebben a konkrét feladatoknál fogom tárgyalni, hogy miként is 

alkalmazhatóak ezek a dimenziók, nem terápiás céllal.  

                                                 
21 u.o. 
22 Merényi (2007) p. 236 
23 Merényi (2004) p. 4-15 
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Saját, velük történő munkatapasztalataim azt mutatják, hogy e társulatnak, amelynek tagjai oly 

régóta vannak színpadon (15-20 éve akár), újat tudott adni ez a fajta megközelítés. Mindez a 

próbafolyamatok során és az azt követő egyszerű tréningidőszakban vált nyilvánvalóvá. Az 

eddigi megnyilvánulásaikhoz képest mintha őszintébb, mélyebbről jövő tartalmak jöttek volna 

felszínre. Új formák és attitűdök kerültek elő, új munkamorál és koncentráció. Ettől sokkal 

rétegzettebb lett a darab üzenete is. Ez fontos volt ahhoz, hogy el lehessen indulni a fizikalitás 

irányába, hogy ne pusztán formák megvalósulásáról legyen szó, hanem önazonos 

kifejeződésről. A tánchoz más kell, mint a drámai játékhoz. Egy újfajta megközelítés a 

résztvevők felől, akik hajlamosak lemondani szokásaikról, kilépni komfortzónáikból.  

 

 

A FOLYAMAT 
 

Kiindulópontok 
 

A társulattal való első találkozásomkor kizárólag az eddigi tánctanulmányaim voltak velem. 

Tanítani még nem volt módom ezelőtt, inkább az alkotói oldalról volt tapasztalatom az 

instruálásról. Annak érdekében, hogy tudásom jelen esetben átadható legyen, minden eddigi 

tapasztalatomra szükség volt. Onnan indulva, hogy hogyan kezdtem először kortárs tánccal 

foglalkozni, azon keresztül, hogy a főiskolai évek során milyen technikákkal, módszerekkel 

találkoztam. Ezeket kellett magamban tudatosítani, leegyszerűsíteni és kidolgozni.  

Nem titok, hogy az improvizáció az, ami a tánchoz való viszonyomat meghatározza. A spontán 

megnyilvánulásokra építve válnak a mozdulatok egyre kidolgozottabbá. A főiskolai évek alatt 

egyre inkább közel került hozzám az az alkotói módszer, amely ezt veszi alapul. A Hód 

Adrienn, Cuhorka Emese által tartott órák, próbák, workshopok élményeihez nyúltam vissza, 

illetve mondhatni azt is, hogy annyira belém ivódtak, hogy másképpen talán nem is tudtam 

volna a tanításhoz közelíteni. Ezen élmények lényege a gondolataink fizikalitáson nyugvó, 

ugyanakkor teljesen egyedi, absztrakt manifesztációja. Tehát maga a feladat a testből indul ki, 

de annak megvalósításához komoly fantáziára és annak szabadjára engedésére van szükség. 

Ettől a test mintegy puszta közvetítője lesz a gondolatnak. 

Még nem ismerve a társulatot, a célom akkor is az volt, hogy eljuttassam majd őket egy olyan 

testi eszközhasználathoz, amely lévén számukra is elérhetőek lesznek ezen táncélmények.  

Így vette kezdetét a közös munkánk, eleinte tapogatózva, hogy milyen keretek között 

értelmezhető számukra ez a fajta testhasználat.  
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Az órák jellege 
 

Táncórákat tartani a társulatnak a Pitypang elkészítése előtt másfél évvel kezdtem. Annak 

érdekében, hogy a fejlődés íve érzékelhető legyen az olvasó számára, a kezdeti óráim 

bemutatásával kezdem.  

Azon túl, hogy meg kellett ismerkedjünk egymással, és fel kellett mérjem képességeiket, 

határaikat, az is kihívás volt, hogy a figyelmüket és motivációjukat fenntartsam. Minden órán 

olyan új ötletekkel kellett előállnom, amely felkeltette érdeklődésüket és megalapozta bizalmi 

viszonyunkat. Erre időt kellett adnom. Nem csak magamnak, a felkészüléshez, de nekik is, a 

gondolkodásmódom megértéséhez. Amivel elkezdtünk foglalkozni, az a tánchoz kapcsolódó 

fogalmak megtapasztalása volt: test a térben és az időben. Természetesen már sokat találkoztak 

ezekkel az alapvető princípiumokkkal a mozgás kontextusában, de mi még nem tapasztaltuk 

meg ezeket közösen. Ki is derült számomra, hogy hiába van már előzetes tudásuk ezekről, nem 

tudják őket alkalmazni. Megmaradt a fogalmi szinten, távol a saját valóságuktól, távol a 

gyakorlattól. Ezt kellett olyan szintre feltornázni, hogy mára már bármely improvizációs 

feladatnál képesek a tér-idő párosát figyelembe venni.  

Hogyan is történt mindez?  

A 120-180 perces heti egyszeri alkalmakra felsorolás jellegű óravázlattal készültem. 

Kigondoltam, hogyan érdemes kezdeni, folytatni, befejezni. Mire mennyi időt szánok, honnan 

hova akarom kifuttatni a feladatokat, illetve az egész órát. Ami mindig szem előtt volt, hogy 

inkább több lehetőséggel készüljek, legyen a tarsolyomban több verzió. Mivel a tanítás maga 

is új terep volt számomra, fontos volt bebiztosítanom magam. Ez idővel változott, és több helye 

volt részemről a spontaneitásnak. Pontosan arról van szó, ami Angelus Iván Táncoskönyvében 

is megfogalmazódik: „megtalálni az egyensúlyt, a legjobb arányt a tervek szisztematikussága 

és a spontaneitás között. A tervek öröme és a tervek felrúgásának öröme között” 24. 

Az értelmi sérültekkel való fogalkozás során érdemes figyelembe venni a hangulatot, az 

energiaszintet, ami jelen van. Ha az ember már magabiztosabbá vált a velük való közös 

munkával kapcsolatban, akkor teret kell adni az aktuális igényeiknek. Ez megalapozza az 

együttműködést. Fontos, hogy a pedagógusnak legyenek elvárásai, elképzelései arról, mit 

szeretne csinálni, de egyben az is fontos, hogy tudjon alkalmazkodni: tervet módosítani, 

                                                 
24 Angelus (1998), p. 35. 
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kívánságokat figyelembe venni. Ez is része az óratervnek. Ez pedig a következőképpen nézett 

ki: 

➢ Közös bemelegítéssel indítottunk. Eleinte engem kellett tükrözniük, majd 

kiterjesztettük ennek lehetőségét – bárki bárkit utánozhatott. Változó volt, hogy mikor 

mennyire vittem a fizikalitás irányába a bemelegítést: volt, hogy inkább csak az 

összehangolódást és a térbe kerülést alapozta meg. A későbbiekben lett egyre 

meghatározóbb, hogy szisztematikus, a testrészek izolációjával kezdődően jussunk el a 

teljesebb mozgásig. Ehhez is idő kellett, mivel a képességek olyan szórtak voltak, hogy 

nagyjából egy szintre kellett hozni őket. Leginkább figyelemben és kitartásban.  

➢ A saját testről kifelé vittük a fókuszt. Beemeltem térfigyelmi játékokat. Séta a térben. 

Így hangzott az instrukció. Mi az, hogy tér? Mi az, hogy séta? És ne körbe-körbe! Ez 

volt az a feladattípus, ami megalapozta a későbbi munkánk minőségét is. Itt egyszerre 

kell figyelni, hogy az én hol van, és hol vannak a többiek. Arra is figyelni kell, hogy 

milyen úton közlekedem. Aztán arra is, hogy milyen módon sétálok. A tér egyszerre 

jelenik meg az ember saját testében (irányok, amelyekben mozog), és a környezetéhez 

való viszonyában (elhelyezni mozgását a térben). Mivel a táncos térhasználatának 

alapja, hogy azt „belülről közelíti, éli meg és építi fel”25 az erre a figyelemre való 

törekvés meghatározó célja volt a feladatoknak. Ezen nyugszik a táncos jelenléte is.  

➢ A térben való eligazodásra épülhetett a tempó. Ami erre bemelegítette őket, az a 

következő feladat volt: 0-5-ig lévő skálán helyezkednek el a sebességek. Én mondom, 

hogy épp hol tartunk. Gyorsulunk, lassulunk. Közösen. Különbséget kell tenni a 

sebességek között, tudni kell beosztani az energiát, hogy legyen még hova gyorsulni. 

Ezzel sokat játszottunk. A sétálásból néha tánc alakulhatott ki, a tempó lendülete 

segítette az átmenetet. A közös bemelegítéstől függően ítéltem meg, hogy akár már 

teljes, szabad improvizációs mozgásban is folytathatják a feladatot, vagy maradjunk a 

sétálásnál. Az instrukciót itt nagyon tisztán és egyértelműen kellett megfogalmaznom. 

Egyszerre csak egy új információt adhattam a meglévőkhöz. Mikor először csináltunk 

valamit, akkor mindig elmondtam, mire számíthatnak: például, hogy sétálni fogunk, 

tempókat kell majd változtatnunk, stb. Sokszor képekkel segítettem a megértést: válassz 

egy angyalt magadnak, akihez közel lehetsz, és egy bombát, akitől távol kell maradnod. 

                                                 

25 Sebestény (2012) p. 29. Gondolatát így folytatja: „Viszonyítási pontja az én, a belső koordinátarendszer, mely 

folyamatosan együtt mozog vele, de amelyet folyamatosan kapcsolnia, viszonyítania kell a külső (színpadi) 

térhez, valamint a gravitáció által meghatározott globális (a függőleges irányt kijelölő) rendszerhez is.” (u.o.) 
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Az ilyen megfogalmazásoknak, akárcsak a gyerekeknél, egyszerre volt motiváló ereje 

és kevés lehetőséget adott a félreértésre.  

➢ A társulat nagyon rugalmas és nyitott volt minden feladatra, ugyanakkor sokszor azt 

éreztem, egy helyben topogunk. Felmerült bennem az igény, miután már kiismertük 

egymást, hogy fejlődni kéne. Lépni előre, újat mutatni és kihozni belőlük.  

Tánctechnikai alapok kellenek. Természetesen már sok mindent tanultak az évek 

során, például balettoztak, jógáztak/nak, földtechnikáztak, stb. Induljunk ki abból, ami 

már megvan – gondoltam. Rengeteket gurultunk, másztunk, és kombináltuk őket. 

Ahogy telt az idő, egyre bátrabbak lettek. Vittem nekik kihívásokat, nem foglalkoztam 

azzal, hogy túl nehéz volt-e számukra (pl. akrobatikusabb súlyátvitelek, félkézenállásos 

helyzetek). Úgy éreztem, ki kell zökkenteni őket. Sok egyensúly gyakorlatot vittem, 

modern tánctechnikai (Cunningham alapú) kombinációkat is a koordináció és a központ 

megtalálása érdekében. Forogtunk, fókuszáltunk, párban dolgoztunk. Egyre többet 

foglalkoztunk a zuhanás élményével, off balance-okkal: ebben nagy segítség volt a 

párban való munka, mert a másik ott volt biztosítéknak, de a megfelelő pillanatban 

magára hagyta a táncost, akinek önállóan kellett rátalálnia a kontrollra. Ugyancsak sokat 

segített a tudatosodásban, hogy egymást javíthatták. Akár a konkrét mozdulatsorok 

sorrendjében, vagy annak kivitelezésében a pedagógiai instrukciók alapján. Ettől 

képesek lettek a részletekre odafigyelni és közben verblizálni is a figyelmi pontokat.  

Később release mozdulatokkal tarkult a repertoár, a földre való lekerülés, majd onnan 

állásba kerüléshez nagyon sokat segített. A kéztámaszok kidolgozása, a földön való 

súlyadás, majd az onnan induló izommunka lendülettel való megsegítése által 

könnyebbé vált a helyváltoztatás. Elkezdték élvezni. Az órák 80%-a a föld-állás-föld 

váltakoztatására épült, saját improvizációjukban önállóan kísérleteztek vele. Kellett a 

bíztatás, kellett a dinamikus zene, de nem adták fel. Volt benne élmény, volt benne 

kihívás. A testük ismerete számukra is határtalan lehetőségeket kínál. A sok gyakorlás, 

technikázás által, amelyet mindig improvizációval ötvöztem és adtam időt az egyéni 

utak megtalálására, rendkívül hasznosnak bizonyult a testtudatosodás folyamatát 

tekintve. Ezekből a mozgásformákból alakult aztán a Pitypang is.  

➢ A figyelem bemelegítése is nélkülözhetetlen. Akár mielőtt a táncba elmélyedünk, vagy 

akár a feladatok között is lehet rá időt szánni. Erre remek feladatnak bizonyult, ha a 

sétálást újra behozzuk. Ilyenkor megint kinyílik a fókusz, a táncélmény helyett az 

egyszerű járásra kerül a figyelem. Ahogy az óra elején, figyelni kell a teret, ki kell 

tölteni. Ekkor jön a tekintet használata. Nézz rá a többiekre, vedd őket észre! A feladat 
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pedig az, hogy közösen álljunk meg. Közös döntés eredményeképpen. Nagyon nehéz 

volt eleinte, hogy ne irányítson senki, hanem megértsék, milyen közös döntést hozni. 

Alkalmazkodni és cselekedni. Ugyanígy indulásnál is. Ráérezni arra, hogy most 

elindulunk. Rengeteket gyakoroltuk, mert úgy éreztem, ez az, ami igazán szükséges, 

hogy egy olyan figyelem alakuljon ki bennük, és egyben egy igény is a figyelemre, 

amely kiterjedt, és alkotói jelenlétet hoz létre. Erre a pontra lassan jutottunk el, de 

eredménnyel jártunk. A halraj jellegű követős játékkal sokat vegyítettük. Ott egyértelmű 

a vezető szerepe, ettől könnyebb. Viszont tartani a tempót és a formát, már sokkal 

nehezebbnek bizonyult. Ez a két figyelmi feladat jól kiegészítette egymást.  

➢ Az órán központi szerepet kapott mindig is az egymáshoz való kapcsolódás. Nagyon 

motiválóan hat a társulati tagokra, ha közösen dolgozhatnak. Ennek érdekében a 

csoportos feladatokról áttértünk páros feladatokra is. Mindennek kezdetén sok konkrét 

játékot vittem. Zenére, fogalmakra táncolhattak. Ezek túl „eljátszott” mozgásokat 

váltottak ki belőlük. Pont ezektől akartam megszabadulni! Itt indult el bennem az igény, 

hogy a fizikalitásból kiinduló improvizációs feladatokat bevezessem. Érintésen alapuló 

feladatokat kerestem. Ezek közé tartozik például, amikor az egyik fél mozgatja a 

másikat, aki ezt passzívan hagyja. Aztán egyre jobban részt vehet saját mozgásának 

irányításában, majd a végén egyedül lesz hagyva és azzal az érzettel kell tovább 

táncolnia, ahogy eddig táncoltatták. Később a súlyadás-ellentartás párosával 

foglalkoztunk, vagy az érintések minőségét variáltuk. Időbe telt, amíg ráéreztek arra, 

milyen, ha manipulálva vannak, milyen, ha ezt hagyják is, és milyen, amikor egyedül 

kell azt az érzetet visszahozniuk.  

Az érintéssel való munka komoly belső figyelmet igényel. Ahhoz, hogy a másiknak 

megfelelő impulzust tudjanak adni, fontos ismerni a saját testüket. Ezáltal a másik 

adottságaira való odafigyelés is könnyebben kialakul. Ez képezi alapját a valós 

érintéssel történő közös munkának. Erre lehet építeni a későbbiekben a súlyadás 

lehetőségét is. Amíg a táncosok nincsenek tisztában saját testhatáraikkal, illetve nem 

tudnak megfelelő figyelemmel jelen lenni, addig ezek kusza és veszélyes 

próbálkozások. Ennek elkerülése érdekében volt fontos tehát a saját testélménnyel való 

munka, amikor megtapasztalhatja, milyen, ha érintik, mozgatják. Illetve a folytonos 

pedagógiai nyomonkövetése a cselekvéseiknek, hogy a folyamat biztonságos legyen 

(beavatkozással, példamutatással, szabályok verbalizálásával). A saját élmények révén 

létrejöttek mozgásminőségek. Sokkal könnyebben tudták visszahozni akkor, ha 

kontaktuson alapultak az élményeik. Mindehhez hozzácsatoltam kontakt improvizációs 
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alapokat, a súlyadás technikáját, a felületek megkeresését és adását, talajtechnikát. 

Annak a megértését, hogy az egymással való érintkezés nem csak kézzel történő 

simogatást jelenthet, idővel sikerült eloszlatni, bár a korábbi rögzültség a mai napig 

meg-megjelenik, ha spontán feladatról van szó. Egyre bejáratottabbak lettek a testek és 

az elmék. Az izolált mozgás sokkal könnyebben integrálttá és ezáltal elérhetőbbé is vált 

számukra.  

➢ Képekkel való dolgozás is meghatározó alapja volt a mozgásminőségek 

kidolgozásának. Értem ez alatt például a gömbben való táncolást, amikor a táncos teste 

egy óriási imaginált buborékban helyezkedik el. Ennek a buboréknak a területét kell 

kitöltetenie, vinni a térben, kipróbálni állásban vagy a talajon is, illetve találkozásokat 

is lehet később beiktatni. Ettől az instrukciótól sokkal változatosabban használták 

végtagjaikat, a földre való lekerülés is új fókuszt kapott. Voltak egyenes irányú vektor-

mozgások is, illetve ezzel kontrasztban a gerinc mentén történő görbülések is sokkal 

kifinomultabbá váltak. Egy másik minőség, amely konkrétabb képi instrukcióból jött 

létre, az a festés. Testrészek különböző színűek, különböző vastagságú ecsetek. A teret 

kell befesteni, lehető legtöbb helyen, a lehető legtöbb színnel. Ettől elindult egy 

izolációs munka. Sokszor segítettem azzal, hogy mondtam bizonyos testrészeket, vagy 

akár színeket. Mikor már ráéreztek, tudták önmaguknak variálni. A dinamikai szempont 

is új lehetőségeket kapott. Lendületes festés, vagy aprólékosság? Milyen, ha befestem 

a másikat is? Ezzel a testük minden részletére külön figyelem kerülhetett, ugyanakkor 

holisztikus mozgásra is lehetőség nyílt, ha valaki az egész testét akarta festésre 

használni. 

➢ Majdnem minden órán lehetőséget kínáltam közös alkotói munkára. Itt saját maguk 

által összeállított rövid koreográfiák bemutatására volt mód. Általában az órán 

megjelent mozgásokat kellett felhasználniuk, párban vagy hármasával, de akár többen 

is dolgozhattak együtt. Kaptak időt a kidolgozásra. Eleinte nagyon szabadon hagytam, 

hogy mit kezdenek a tanult mozgásokkal. Későbbiekben igyekeztem elvárni, hogy 

találják ki, mi alapján használják a teret, irányokat, ki mikor mozdul meg, milyen tempót 

használnak, stb. Ha nem maradt idő konkrét mozgássorok lekötésére, akkor inkább 

improvizációs közös tánccal zártuk az alkalmakat. A szobros játék (mindig egy pózt 

felvett táncoshoz kapcsolódik be egyesével a többi) jó indikátor volt. Sokszor viszont 

elegendő volt csak annyi szabályt megadni, hogy maximum három ember lehet benn a 

térben (kiemelt tér), akik közös táncban vesznek részt. Tehát a figyelem, ha szóló 

táncokról is van szó, kiterjed a többiekre. Érzékelniük kell, ha valaki bemegy, tehát más 
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valakinek ki kell jönnie. Adjanak teret és időt másoknak is. Mindezek fejlett 

intellektuális képességeket igényelnek.  

➢ Az órát sokszor körben zártuk. Ha nem volt nyitókör, akkor volt zárókör. Nyitókör 

esetén bármiről lehet beszélni, még jelen lehet a magánélet. Amint annak vége, félre 

kell tenniük. Ez hatékony akkor, ha van megbeszélni való, konfliktus vagy fontos 

élmény, amit megosztanának. A zárókör esetében inkább az órára reflektálunk, 

magunkra, saját élményeinkre. Annak ad lehetőséget, hogy szóban is kifejeződjön, amit 

megéltek. Ilyenkor sok olyan információ elhangzik, ami fontos lehet a tanár számára: 

kinek melyik munkamódszer működik, mennyire önreflektív, mennyire képes 

megfogalmazni, amit táncban kifejezett, stb. A minősítést kerüljük, csak az elmúlt 120-

180 perccel kapcsolatban lehet megnyilvánulni.  

 

A fentiekből látszik, hogy a fókusz a testtudatosodás és a táncélmény megtalálásán van. 

Véleményem szerint ezek azok, amikre lehet építeni olyan táncosoknál, akiknek 

képességhatárai figyelembe veendők, ugyanakkor cél, hogy azokat tágítsuk. Azáltal, hogy 

ötvözve van egy-egy terápiás megközelítés alkotói-tánctechnikai módszertannal, árnyaltabb 

képességrepertoir alakítható ki. A táncosok nem csak testben, hanem tudatban, attitűdben is 

fejlődnek. Elérkeznek egy olyan gondolkodásmódhoz, amely megalapozza a közös táncnyelv 

kialakulását. Ahol a tér-idő egység fogalma, a belső figyelem, az önreflexió elérhetővé és 

alkalmazhatóvá válik. Ezt nevezem egyfajta szintugrásnak, ahol a táncos részvételének 

minősége megváltozik. Ha csak a technika lenne, nem képezne egységet számukra az 

önkifejezéssel. Ha csak improvizálnánk, akkor nem lenne konkrét kerete a tánctudás 

fejlődésének. Ha csak a pszichés élményekkel foglalkoznánk, akkor meg olyan szakember is 

kellene, aki azokkal tudna mit kezdeni. Ezek arányos és állandó közös jelenléte az, ami egy 

hosszútávú minőségi munkát meg tud alapozni.  

Az improvizáció meghatározó eszköze az óráknak és az alkotásnak is. Fontos ezért pár dolgot 

tisztáznom ezzel kapcsolatban. Az improvizáció olyan megnyilvánulásra ad lehetőséget, ami 

az embert foglalkoztatja (akár a konkrét feladaton belül, akár egyáltalában), s azt spontán ki 

tudja fejezni. Hogy pontosan mivel fejezi ki, az a tánctudásán múlik: milyen mozgástechnikai 

eszközök, testtudati- és absztrakciós szint elérhető a számára? Ahogy Angelus írja, ez egy 

„kétélű fegyver”, mivel az egyén elindulhat a hitelesség vagy a hamisság-felületesség útján. 

Amitől viszont tényleges improvizációs feladatról beszélünk, az attól lehetséges, hogy az egyén 
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éberen jelen van a helyzetben, amelyet folyamatosan létrehoz a többi táncossal. A 

táncimprovizáció „lényege a spontán mozgás és a magamra, partnerekre, környezetre irányuló 

tudatos-automatikus figyelem aránya, harmóniája.”26  

Mivel a táncos nem csak egy robotikusan működő test, és a nézői élmény is akkor jön létre, ha 

megtöltődik a mozgás lélekkel, így a cél az, hogy megtanulják az előadók ennek belsőből 

előhívható működési elveit, azaz rendelkezzenek improvizációs eszköztárral. Kapcsolatteremtő 

eljárásokról van szó, arról, ahogy a környezetet és a társakat figyelni képesek, alkalmazkodni 

tudjanak hozzá, a feladatban maradni és közben előadni. Mindennek kiszélesítését segíti, ha 

tánctechnikai eszközökkel bővül tudásuk, így egyre nagyobb lesz a „mozgásterük”.  

Az instruálás során mindig a testtudati szempontnál maradtam. Nem volt célom, hogy pszichés 

élményeket elevenítsek fel bennük. Ettől függetlenül természetesen érzékenyen kellett 

figyelnem a bennük zajló érzelmi folyamatokat, mert elő-elő fordult, hogy valaki leblokkolt, 

valamilyen konkrét élményt hozott fel benne, nehezen került bele – vagy akár ki a feladatból. 

Az insturálás meghatározó, ha talán nem a legmehatározóbb pontja a munkának. Ezen múlik, 

hogy az alkotó vagy tanár eléri-e a kitűzött célját. A célnak nem kell túl konkrétnak lennie. 

Elég, ha csak az van szem előtt, hogy nézhető mozgásminőségeket találjunk. Vagy, belső 

figyelmüket fejlessze...stb. Muszáj nagy teret adni a spontán alakulásnak, hiszen attól válik 

élővé és organikussá a folyamat, amiben mindannyian részt veszünk. A vezetőnek észlelnie kell 

a csoporton belüli változásokat, testi állapotukat, a kapcsolódások módjait. Ez alapján ad 

instrukciót, annak figyelembevételével, hogy hova szeretné eljuttatni a mozgásukat. Ezt 

Merényi spontán testtudati instruálásnak nevezi27. Ahogy a terápiás munkában szokás, eleinte 

itt sem kívülről adom az instrukciót, hanem velük együtt részt veszek a folyamatban, kicsit 

dinamizálva vagy befolyásolva annak terét-idejét. Ez azért nélkülözhetetlen, mert amíg 

ismeretlen számukra ez a fajta testtudati, illetve belső figyelmi munka, addig nem önjáróak és 

ettől nem kerülnek ki saját komfortzónájukból. Amint köztük vagyok, tudok hatni a 

folyamatokra. Ha ez megtörtént, magukra tudom őket hagyni. Természetesen ez inkább a 

csoportos improvizációkra jellemző (pl. a tér-idő egységével való munka). A későbbiekben 

már, legfőképpen az alkotói folyamatban sokkal kevesebb esetben alkalmaztam ezt, inkább 

kívül maradva igyekeztem a legmegfelelőbb megfogalmazással terelni a jeleneteket. Fontos itt 

megjegyezni ennek módszertanát is. Amit figyelembe kellett venni, az a szakaszos instruálás. 

Mindig csak egy-egy új információval bővíteni a jelen helyzetet. Ha túl sokat ad az ember, 

                                                 
26 Angelus (1998) p.91. 
27 Merényi (2010), p. 86. 
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széthullik az eddigi munka. Ha lassan építi fel, tehát időt is ad egy-egy insturikció beépülésére 

és manifesztációjára, akkor lesz eredménye. Egyre komplexebbek lesznek a mozgások és 

visszahívhatóvá is válnak, mert volt idejük megélni azt.  

A későbbiekben, az alkotási folyamat részeként, Farkas Dorkával közösen tartottuk az órákat, 

majd a próbákat is. Akkor volt arra mód, hogy a kétféle insturálást ötvözzük. Dorka általában 

belülről követte őket, érzékelve a csoportdinamikát és a szerint terelte őket a megbeszélt 

irányba. Én inkább kívülről adtam az instrukciókat, amelyek a jelenetszerűség, nézhetőség 

szempontját vették figyelembe. Ez által volt lehetőség arra is, hogy lejegyezzem, ami tetszik és 

odaillő. Így lehetett megragadni a releváns pillanatokat.  

Alkotás 
 

Előkészületek 
 

Az órák inspirálóan hatottak mind a társulatra, mind rám. Olyan minőségek és gondolati síkok 

is megjelentek bizonyos feladatok során, amelyek izgalmas kutatási területnek bizonyultak. 

Leginkább a testtudatuk, a belső figyelmük és ezáltal a jelenlétük vált kiemelten érzékennyé. 

Az egy éves tréningezés során sikerült egy olyan közös kommunikációt kialakítsunk, ami 

alapján el lehetett indulni az alkotás felé. Ahol már nem kellett minden egyes feladatot 

felvezessek, hanem önállóan tudtak hozzá viszonyulni. Még ha új volt is, nem ijedtek meg tőle. 

Tehát megértek egy új fajta munkafolyamatra. Még nem tudták, hogy mennyire más lesz ez, 

mint egy színházi próbaidőszak. Még nem tudták, hogy ez újszerű koncentrációt és 

igénybevételt jelent. Mindenesetre a nyitottság és a bizalom megvolt. Már csak nekem kellett 

a koncepciót körvonalazzam, a kontextust megteremtenem, amibe beágyazódhat mindaz, 

amivel eddig foglalkoztunk. 

 

 A koncepció 
 

Mivel egyértelműen a talajmunkán és a kevés 

erőfeszítéssel történő vezetett mozgásokon látszott óriási 

fejlődés, ezért nekünk mindenképp ebből kellett 

kiindulnunk, alkotóknak. A lágyság és finomság volt 

domináns, akármilyen darabosak voltak azelőtt, sikerült 

egy új minőséget is megjeleníteni. Ebből jött a gondolat: 

Szinyei Merse Pál Majális c. képe adta az ihletet egy 

romantikus hangvételű, versekkel ötvözött előadás elkészítéséhez. Elképzelésem egy 

1 Szinyei M.P. Majális (Wikipedia) 
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hömpölygő, egymásba fonódó, szerelmi szálakkal tarkított jelenet-csokor volt. A versek 

képezték a vázát a dramaturgiának. A darab címét Karinthy Frigyes Pitypang c. verse adta. 

Ezen kívül kerestem még a témához illő egyéb költeményeket is (Juhász Gyula, József Attila). 

Ha már romantika, akkor a zenei válogatást is ehhez mérten kellett összeállítanunk. Így lett az 

impresszionizmus a mottó s használtuk Debussy, Ravel zenéit. Mivel klasszikus képi világot is 

képzeltünk, ezért Mozart és Bach egy-egy szonátája is a repertoárra került. Természetesen 

mindez a próbák során konkretizálódott, de a koncepció nagyban hozzájárult a választásokhoz.  

Rendezői elképzelés volt az is, hogy nincsenek konkrét szerepek. Az alkotási folyamat közben, 

belülről bontakozzanak ki a karakterek. Ez egy táncelőadás, amelyben versek hangzanak el, de 

attól még nem lesz drámai vonalvezetése. A hangsúly a mozgáson van, az dominál. A vers csak 

kontextusba helyezi a jelenetet, illetve a benne táncoló karaktereket. A társulat tagjainak nehéz 

volt azt elfogadni, hogy nincs szereposztás. Más alkotások során mindig tudták, hogy konkrétan 

ki kicsoda, ki mit alakít. Itt meg az volt az elvárás, hogy senki ne játsszon el semmit.  

 

 Anyaggyűjtés 

Az anyaggyűjtés eleinte nem sokban különbözött az órák felépítésétől, fókuszaitól. Célja a test 

minél rétegzettebb kihasználása volt. Itt már végig Farkas Dorkával közösen vezettük az 

alkalmakat. Egyrészt annak érdekében, hogy elképzeléseink és módszereink is összhangra 

találjanak, másrészt ketten sokkal hatékonyabban tudtuk táncosainkat mozgatni, fegyelmezni, 

motiválni. A közösen tartott órák sturktúráját rugalmasan kezeltük: felváltva tartottuk a 

bemelegítést, egymásnak adtuk át a vezetői szerepet az éppen formálódó helyzetnek 

megfelelően. Lehetőség volt így a másik ötletét tovább vinni, arra építkezni, abból inspirálódni. 

Amikor valamelyikünk konkrét feladatot vezetett, addig a másik belső asszisztensként vett részt 

a mozgásban. A tapasztalatokat utána mindig megbeszéltük, és a következő alkalmat ennek 

fényében terveztük meg. Mindketten sajátos táncnyelvezetet és dinamikát képviseltünk, így jól 

kiegészítettük egymás. Dorka csoportvezetői és pedagógiai tapasztalatai számomra nagy 

segítséget jelentettek a kezdetekben.  

Ami más volt az eddigiekhez képest, hogy keresést folytattunk. Mozgásminőségeket, nem 

mozgásformákat. Hogy lássuk, kinek a testéhez mi passzol, mi az, ami adja magát, mit tudunk 

rajta fejleszteni, kidolgozni. Mert hiába a betanított mozgás, aminek amúgy sem vagyok híve, 

még ha néha impozáns és hatásos is tud lenni, engem akkor is a belőlük jövő organikus 

megnyilvánulások érdekelnek. Ebben alkotótársammal teljesen egyezett vélmenyünk, így 

könnyű volt ezen az úton elindulni. Mivel Dorka is tanította őket az év során velem 
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párhuzamosan, így ő is hozzáadott a saját munkaanyagából. Rengeteg improvizációs feladatot 

hoztunk vissza, amivel az év során foglalkoztunk. Azokat bővítettük ki még több instrukcióval, 

struktúráltuk őket térben és időben. Sokszor raktuk a táncosokat kisebb csoportokban, 

párokban, hogy alkossanak. Az instrukció mindig valamilyen fizikális információt tartalmazott: 

» pl. haladj a térben A-ból B-be miközben állásból a földre kerülsz.« Ilyen egyszerűeket vártunk 

el. Aztán behoztuk a haladás minőségére vonatkozó információt: » pl. haladj úgy, mintha egy 

gömbben lennél.« Ezután azzal bővítettük, hogy a két-három ember közti kapcsolat minőségét 

határoztuk meg: » pl. legyen köztetetek szemkontaktus, vagy mindig egymásnak háttal 

legyetek, valamikor érjetek egymáshoz stb. « Tehát ezek egymásra épülve lettek bevezetve, 

nem vártunk el azonnal mindent. Ettől sokkal időigényesebb is volt a munka, de ez nem ment 

a minőség rovására.  

Ami a legnagyobb kihívást jelentette, az a jól sikerült alkotások lekötése, fixálása, 

visszahívhatósága. Mint már a bevezetőben kifejtettem, az értelmi sérültek memóriájának 

kapacitása más és más, de valójában a sturktúráltságon van a hangsúly. A megjegyzés módja, 

az elraktározás az, ami különleges bánásmódot kíván. A felidézés, ha már rögzült valami, 

sokkal könnyebb. Tehát a rögzítéshez kellett leginkább a mi segítségünk. Ez a gyakorlatban azt 

jelentette, hogy mikor megnéztük, amit valamelyikük kitalált, igyekeztünk mi megjegyezni az 

érdemi pontokat. Megkértük még sokszor, hogy ismételje meg, amibe már bele-bele variáltunk 

aszerint, amit mi megjegyeztünk és relevánsnak tartottunk. Így tisztázódtak ki a 

mozgásanyagok. Ha valami tisztult, akkor azt feljegyeztem, levideóztam és így a következő 

próbán is vissza tudtuk hozni. Természetesen az ő felelősségük is volt emlékezni rá és 

gyakorolni, hogy ne vesszen el. Minden mozgást ők találhattak ki a felvázolt keretek alapján. 

Volt, hogy a személyközi vagy térbeli relációk, volt, hogy a mozgásminőségek voltak 

mérvadóak. A feladatok nagy teret adtak a kreativitásnak, sokféle megközelítésre volt mód. Mi 

rájuk voltunk kíváncsiak, az ő megoldásaikra, ezért nem akartuk túlszabályozni a 

mozgásterüket. Így tehát a mozgásanyagok teljesen belőlük alakultak. A későbbiek során 

természetesen pontosítottuk, kivettük, ami nem odavaló, irányokat és relációkat tettünk közéjük 

– ahogy azt egy rendező és koreográfus teszi.  

A próbák  

A próbák tere a színházterem. Ez egyben azt is jelenti, hogy elvárjuk a fókuszváltást. Azáltal, 

hogy máshol zajlik az „óra”, próbává válik.  
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Az alkalmak felépítése az eslő hónapban sokban hasonlított az órákéhoz. Közös bemelegítés, 

térrel való munka, kapcsolódás egymáshoz. Ezt követte a mozgásminőségek mélyebb 

kidolgozása, felfedeztetése a már ismert improvizációs feladatokon keresztül. 

Azután az ezekkel való alkotás következett. Konkrét instrukciókat kaptak, konkrét párok. 

Mindezt a szerint, hogy eddig mit tapasztaltunk: ki kivel tud együtt dolgozni, milyen hatással 

vannak egymásra, és mi az, ami izgalmassá tud válni. Itt már mindig kértük, hogy kössenek le 

mozgásokat, hozzanak létre koreográfiákat. Mivel mi csak a keretet adtuk, ezért ők úgy 

értelmezhették, ahogy akarták. Ettől lettek az alkotások egyediek és a sajátjuk. Természetesen 

verbális megerősítés és tudatosítás révén segítettük önálló munkájukat. Amint valami 

megszületett, elraktároztuk. Szép sorban alakultak a szólók-duettek-triók. Ez nevezhető az 

anyaggyűjtés második fázisának, azaz kész anyagok létrehozásának.  

Ezt követte a mozgásanyagok kidolgozása. Tánctechnikai szempontú gyakorlása. Hogyan 

érdemes a spirált indítania? Melyik testrészével kerüljön először a földre? Hogyan fűzze a 

mozdulatokat egymás után, gördülékenyen? Hogyan ne essen ki egyensúlyából? Ezeket nem 

csak a kokrét mozdulat begyakorlásával, hanem egyéb, ezt támogató képesség-fejlesztő 

feladattal is megtámogattuk. Például: ha lendített mozdulatból került egyensúlyi állapotba, 

akkor improvizáltattunk vele hasonló minőségekben, amelyeket össze kellett kötnie. Ezáltal 

beidegződött egyfajta testi reakció, amire lehetett építeni a lekötött mozgássorban is.  

Mitől válik táncszínházi előadássá? 

Minden eddig létrehozott mozgásanyag, jelenet-kezdemény kereste a helyét. Nem volt még a 

mozgásoknak kontextusa. Márpedig ettől függött, hogy darab lesz-e belőle, vagy sem. Volt 

olyan kis etűd, amely már rátalált zenéjére, volt, amely inkább csak formájára. Ezeket 

feljegyeztük és jöhetett a cédulás módszer. Milyen anyagaink vannak eddig? Mi az, ami 

kapcsolódhat egymáshoz? Egyáltalán beleillik-e a koncepcióba? Ki lehet-e dolgozni? Ahogy 

ezeket összeszedtük, így lehetett látni a perspektívákat. Ahogy körvonalazódtak a lehetőségek, 

bevezettük a részpróbákat. Itt a gyakorláson volt a hangsúly. Mindezek mellett pedig elkezdtük 

összefűzni a szálakat, összeilleszteni a jeleneteket. A versekkel való összehangolás is lényeges 

szempontja volt mindennek. Fontos volt, hogy a szöveg kontextust tudjon teremteni a 

mozgásoknak, illetve azok sorrendje is valamilyen irányba haladjon.  
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Ez adta a darab dramaturgiai vázát. A dramaturgia28 ha nem tisztán szöveges darabról is van 

szó, fontos egy olyan előadás készítésénél, amelynek szeretnénk, hogy íve legyen. Szeretnénk, 

hogy haladjon a „történet”, a nézőben keletkezzen valamilyen gondolat a látottak kapcsán. Nem 

pusztán strukturálásról van szó, hanem az apró részletekben rejlő jelentések 

megnyilvánulásáról is. Ahhoz, hogy az etűdök egy egésszé alakulhassanak és ne pusztán 

egymás után rakott, bár dinamikailag helytálló, koncepciózus előadás szülessen, a jelenetekben 

megjelenített tartalmak következményeit muszáj figyelembe venni. Ki milyen „szerepben” tűnt 

fel ezelőtt? Ha ott ilyen volt a viszonyuk, akkor most mitől lesz más? Milyen egyéb jelenettel 

lehet a hiányt pótolni? Hogyan lehet összekötni a karaktereket? Mi indokolja, hogy ő onnan 

elmenjen? Mi indokolja, hogy ne menjen el? Az ezekkel való kísérletezés teszi ki az alkotás 

legnagyobb részét. Mivel nem tiszta tánc, hanem színházi eszközöket alkalmazó előadásról van 

szó, ezért tudatosan kell hatni a folyamatokra. Napjainkban, ugyan, már szinte minden 

koreográfus alkalmaz(hat) dramaturgot, aki segít azokban a sarkalatos pontokban, ahol a 

„történet” szintet tud ugrani, ami által az összefüggések láthatóvá válnak. Ez tehát az alkotói 

igény, hogy amit a néző tapasztal, annak legyen forrása. A mozgás mögött legyen indokoltság. 

A kapcsolatok, amelyekre fény derül a darab során, legyenek egyértelműek, követhetőek. Nem 

beszélve arról, hogy ez a szereplőknek is milyen sokat tud segíteni. Értelmezni tudják saját 

magukat a jelenetben és elhelyezni az egész folyamatban.  

A konkrét mozgásokat nem csak technikailag kidolgozni és megfelelő helyre kellett elhelyezni, 

hanem a zenével is össze kellett hangolni. A számolás módszere a sokaknál gyenge ritmusérzék, 

illetve ütemre való számolás nehézsége miatt nem jött szóba. Ehelyett a zene ismeretére 

helyeztünk nagy hangsúlyt. A zene dinamikai váltásai, egy-egy hangszer belépése, a zeneszám 

hosszának való érzékelése volt az, ami segítségünkre lehetett. Ez sok időt és gyakorlást vett 

igénybe. Nem vártuk el, hogy mindig minden ugyanúgy történjen, viszont voltak pontok, 

amiknél nem lehetett elcsúszni. Például, ha a zene véget ér, míg ők még táncolnak, az teljesen 

más üzenettel és hatással bír, mintha ők fejezik be a mozgást hamarabb és a zene még szól, 

vagy akár pont egyszerre történik mindez. Minden eshetőségre fel kellett készülni és kizárni a 

buktatókat a lehető legoptimálisabb jelenet kidolgozása végett.  

Egy előadás egyik legfontosabb építőköve a ritmika. A jelenetek egymás utánisága, a köztük 

lévő szünetek, a zene indulása és kifutása, a fények váltása, stb. Tehát a megfelelő időzítés adja 

                                                 
28 Adam Versényi definíciója szerint a részek olyan módon történő építkezéséről van szó, amely értelmet generál 

a néző számára. Mára e terület, ha feltételezzük, hogy strukturáló, konceptualizáló és kontextualizáló feladattal 

bír, akkor hatáskörét tekintve túlmutathat a színházon is. (Turner, Cathy, Behrndt, Synne K, 2008. p. 18) 
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a tempóját a darabnak. Ez talán minden táncelőadásnál képlékenyen van jelen éles helyzetben 

is, hiszen nehéz ezeket kigyakorolni – de ki lehet. Akkor, ha nem minden mozgás lekötött, vagy 

ha a táncosaink belső tempója és időérzéke változékony, sokkal nehezebb dolgunk van. Ez igaz 

a Baltazár társulati tagokra is. Nagyon jól tudják, hogy ki után ki jön, mi a jel, stb.. Viszont az 

izgalom vagy az előadói hév, elragadva őket teljesen más időzónát hoz létre, és ettől megborítja 

a stabilnak gondolt ritmikákat. Így tehát valami olyasmire bíztuk a dolgot, ami lehet, hogy kissé 

misztikusan hangzik, de bevált. Méghozzá az ő belső érzékelésükre, intuíciójukra. A jelenet 

rendezői elveit és elvárásait sokszor elmondtuk és el is vártuk. Ezáltal volt mindennek némi 

begyakorlottsága. Így nem lettek kiszolgáltatva semmilyen váratlan helyzetnek. A rendező 

felelőssége, hogy ennek lehetőségét kizárja. De mivel rengeteg spontán tényező tud rájuk hatni, 

a koncentráltságuk ellenére is, a cél az volt, hogy értsék, amit csinálnak. Legyen bennük 

szándék, motiváció. Ezáltal kaptak alkotói szabadságot a jelenetek önálló megélésére. Ez 

egyben élővé és változatossá tette az előadásokat is, hiszen minden este más-más ritmikának 

lehettünk szemtanúi. Ha valami nem stimmelt, az inkább a technikai időzítésen múlt: a fények, 

vagy a zene nem megfelelő időben történő beadása, kiúsztatása. Ezek rajtuk kívül álló okok, 

nem az ő feladatuk megoldani. Mindenesetre ezeken is roppant sok múlik és a profizmus alapját 

képezik, hogy jól működnek-e.  

Ami rajtuk múlt és a minőséget is meghatározta, az az előadói jelenlét. Nevezhetjük itt, 

leegyszerűsítve koncentrációnak is, de ennél többről van szó. Egy olyan átélésről és 

belehelyezkedésről, amely egyben kizökkenthetetlenné teszi az előadót, másrészt izgalmassá 

is, amit csinál. Illetve maga az előadóiság nem egy csinált dolog, hanem a belső karakterből 

létrejövő megnyilvánulás. A jelenlét fogalmát ugyan elég nehéz általánosságban definiálni, de 

jelen esetben csak a társulati tapasztalatokat vizsgálom. 

A társulat tagjai attól izgalmasak, hogy önmagukat adják. Ezért, amivel foglalkozni kellett, 

hogy valódi előadói jelenlétté váljon, az sokszor pont a „színészkedésük” leépítése volt. Páran 

hajlamosak arra, hogy az arcukra mázoljanak egy maszkot, amikor táncolnak. Meg kellett velük 

értetni, hogy a kevesebb az több. Nincs mit előadni. Vannak, akiknél ez teljesen nyilvánvaló és 

nem szokásuk túljátszani semmit. Az ő esetükben sokszor az bizonyult a legjobbnak, ha nem 

adtam instrukciót a jelenlétre vonatkozóan, hanem hagytam, hogy önmagától megtalálják és 

belehelyezkedjenek szerepükbe. Ez érdekes módon azoknál volt eredményes, akik némileg 

autizmusban is érintettek. Mivel a sajátos belső világuk folyamatos, intenzív jelenléte mérvadó 

az ő esetükben, így csak a külvilághoz való viszonyt kellett néhol megsegíteni irányelvekkel. 

Azt viszont egyszerű, funkcionális kapaszkodókkal meg lehetett oldani, mint például: mikor 
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hova nézzen, milyen tempóban mondja a szöveget, vagy mozduljon meg. Ha a jelenet önmaga 

számára érthető volt, akkor nem kellett a jelenléttel erőlködni, létrejött magától, 

természetességgel.  

Voltak, akiknél sokkal részletesebben ki kellett dolgozni, hogy mikor, milyen gondolattal 

legyenek jelen. Rá kellett találni a legmegfelelőbb hasonlatra, metafórára, amellyel elérhetővé 

vált az a bizonyos attitűd, amit kerestem. Ahhoz, hogy élő résztvevői, ne csak végrehajtói 

legyenek a jeleneteknek, szükség volt arra, hogy értsék, mit miért csinálnak. Az 

összefüggésekre kellett rámutatni, a belső indíttatásokra. Ehhez nekem kellett roppant élesen 

átlátnom, mit miért várok el. Miért akarom, hogy azt úgy csinálja? Mitől lesz az hatásos? Ha 

saját magam számára ezt meg tudtam fogalmazni, akkor abból megszülethetett egy egyértelmű 

instrukció. Úgy mint: a duettetek olyan, mint egy ismerkedés. Legyél rá kíváncsi! – vagy... 

Várd meg, amíg odaér hozzád és csak akkor vedd észre! Miután ránéztél, akkor nyújtsd neki a 

kezed! Különben érthetetlen a viszonyotok.  

A szövegtanulás számukra már ismertebb munkafolyamat volt. A versek többségét 

szétdarabolva kiosztottuk közöttük, így a terjedelem nem lehetett számukra kihívás. Sokkal 

hosszabb szövegekkel dolgoztak már eddig. Itt inkább a költőiség volt, ami magyarázatra 

szorult: miért mondja épp itt és most ezt? Mit jelent pontosan? Milyen a hangulata a versnek 

összességében? Ehhez kellett valódi rendezői instrukció. Konkrétnak és tisztázottnak kellett 

lennem, tudnom kellett a szöveg üzenetét és kapcsolódását a jelenethez. Az eredmény ettől a 

konkrétságtól függetlenül lehetett absztrakt, groteszk vagy abszurd is. A lényeg a számukra 

elérhetővé vált jelentéstartalmon volt. 

 

Az előadás 
 

Mitől válik élő-adássá? 

Koreográfusi, rendezői, jelmez- és díszlettervezői, fény- és hangtechnikai részvétellel három 

hónapos előzetes anyaggyűjtés (2017. március-május) és kb. három hónapos (szeptember-

december) próbafolyamat után a darab elkészült. Hogy mi tartott ennyi ideig, az a fentebb 

leírtakból talán kiderül. Ahhoz, hogy minőségi mozgásokat lássunk releváns kontextusba téve, 

színvonalas háttérmunkával, kellett az idő. Ahhoz, hogy a társulati tagok biztonságosan 

mozogjanak a jelenetek között, ugyancsak kellett az idő. Ahhoz, hogy kiforrja magát az előadói 

minőség, kellett az idő! Ez utóbbi leginkább az előadások során vált egyre kifinomultabbá. Az 
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izgalom és bizonytalankodások miatt történő tévedések is visszaszorultak, egyre több lett a 

megélés és a játékosság az előadás során. Attól vált élővé, hogy elő lett adva. S mégis, hogyan 

tudtuk ezt elérni? Mitől nem csak végrehajtás lett, rutinos megnyilvánulásokkal?  

A titka: a ráhangoló bemelegítés. Testbe és fókuszba kerülés. Talán nem meglepő, ha azt 

mondom, eleinte óriási ellenállásba ütköztük ezzel kapcsolatban. Nem értették a színészek, 

hogy ez minek kell. Nem voltak hozzászokva, hogy előadás előtt ráhangolják őket a színpadi 

jelenlétre. A többi darab előtt általában az a „ráhangolódás”, hogy az öltőzőben készülődnek, 

sminkelik őket, átnézik a szöveget, aztán irány a színpad! Ez az, ami a halála a 

táncelőadásoknak. Még hagyján, hogy a testbe kerülés elengedhetetlen és ezt elfogadják. De 

hogy a figyelmüket előadás előtt elkezdjük terelgetni befelé-kifelé, egymásra, saját testre, fiktív 

közönségre!? Ez volt az igazi kihívás számunkra. Sőt! Szervezési kereteket tekintve is 

nehézségekbe ütköztünk, hiszen a sminkes-fodrász-öltöztető érdeke az volt, hogy ne jöjjön szét 

idő előtt az ő alkotása. Csak éppen ez ütközött a darab alkotói igényeivel, miszerint a 

mozgásnak kell a lehető legminőségibbnek lennie, tehát ez élvez előnyt. Ahhoz pedig be kell 

melegíteni! Ez egy izgalmas harc volt. Mivel a koncepciónkban egyébként sem szerepelt egy 

habos-babos külalak, de valamilyen látványra szükségünk volt, így sok egyeztetés révén 

sikerült kompromisszumra jutnunk: minél egyszerűbbre kell venni a külalakot, de az lehet 

művészi. Így remélhetőleg minden háttér-alkotó elég fontos szerepet kaphat. Már csak össze 

kellett egyeztetni, kinek mennyi időre van szüksége, és azzal hogyan gazdálkodjunk.  

A bemelegítésre eleinte másfél órát szántunk. Közvetlenül az előadás kezdete előtti idősávra. 

Ez volt számunkra a legoptimálisabb. Sajnos a készülődési idők beosztása végett ez két részre 

szakadt. Volt egy tréningezés még az öltözködés előtt, amelyben a lehető legjobb testi 

bemelegítésre törekedtünk. Lendületes és az előadásban szereplő mozgásminőségeket 

megalapozó fizikális feladatokkal. Majd ezután jött a neheze. Szétszéledtek ebédelni, 

készülődni. Kértük, hogy előadás előtt 45 perccel legyenek a színpadon. Ez meg is történt. De! 

Újra kellett kezdeni a mozgást, és ők már jelmezben voltak. Ez a két feltétel nem fért össze a 

fejükben. „Menjek le a földre, guruljak a fehér ingemben?” Ezzel nagyon meghökkentő volt 

szembesülni. Az egész eddigi folyamatot annak szenteltük, hogy a komfortzónáikból 

kizökkentsük őket! És olyan jól alakult minden, a mozgásokat is újszerűen tudták kivitelezni. 

Erre az előadás előtt nyafogni kezdenek a ruha miatt!?  

Itt volt talán az első erélyes megnyilvánulásom. Kinyilvánítottam, hogy én őket profi 

táncosokként és felnőttekként kezelem. Úgy gondolom, hogy képesek fontossági sorrendet 
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kialakítani. Ha nem, akkor segítek benne: ez egy táncelőadás! Nem divatbemutató. Ha elő 

akarják adni, akkor most azonnal táncolniuk kell a ruhában, úgy, ahogy kérem. Különben haza 

lehet menni.  

Volt némi megilletődöttség. Csendben várták a fejleményeket. Én is. Mindenki elégedettségére 

hajlandóak voltak megmozdulni. Ennek a 45 percnek a célja a koncentráció megteremtése volt. 

Elvártuk, hogy csendben dolgozzanak. Csoportos, improvizatív feladatokat vittünk, mint 

például: sétálunk a térben és összetalálkozunk – közös rövid duettre van lehetőség; vagy közös 

elindulások, megállások; illetve nézz ki egy pontot és juss el oda állásból indulva, földre 

érkezve... 

Annak révén, hogy megszoktattuk velük azt, hogy az előadások előtt kell időt szánni a 

„megérkezésre”, sokat változott az előadások minősége is. Nem volt kapkodás, kevesebb 

izgalomból fakadó hibát (bakit) követtek el, illetve sokaknak megjött az előadói játékossága. 

Ez óriási lépés volt a részükről, hiszen ettől válik élővé egy-egy jelenet. Látni, ahogy játszik a 

lehetőségekkel, ahogy megenged magának kisebb egyéni megnyilvánulásokat, a jelenet 

ritmikájával kísérletezik, stb. Természetesen ebben is van buktató, és minden egyes előadás 

után megbeszéltük azt, ami működött, és ami nem.  

A megbeszéléseken elvártuk, hogy önrelflexívek legyenek: Mit beszéltünk meg ezelőtt? Mi lett 

belőle? Miért nem figyelt oda erre és erre, hiszen már sokszor átvettük... Ez nagyfokú 

önismeretet és alázatot igényelt. Arra tanítottuk őket, hogy vállaljanak felelősséget a spontán 

döntéseikért is. Azért is, hogy átgondolják előadás előtt, mikor mit csinálnak és miért. Önállóvá 

és érett színpadi lényekké szerettük volna őket varázsolni. Természetesen más előadásoknál is 

erre ösztönzik őket, a többi rendező is elvárja tőlük, hogy ezeket átgondolják. Inkább azt volt 

nehéz elfogadtatni velük, hogy attól még, mert itt a tánc a domináns, ugyanúgy fel kell 

készülniük szellemileg is. Erre minden alkalommal adtunk visszajelzést, illetve részletesen 

kielemeztük azt, ami továbbra sem működött. 

Ami a próbán ment, az sokszor az előadáson elveszett. Hogy azt vissza tudjuk hozni, az ő 

lelkiállapotukat kellett visszahozni. Ezért is volt fontos a ráhangolódás. Ha meg tudott 

teremtődni a belső figyelem és az abból kiinduló mozgás és beszéd, akkor éreztem, hogy 

előadja. Így vált játékossá, újra- és újraalkotottá az előadás. Ettől ők is sokkal rugalmasabban 

kezelték a helyzeteket. Egy bemelegített, oldott hangulatban képesek voltak túllépni a 

„megcsinálás”-on, és teret engedtek a valós „előadói” attitűdnek.  
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Alkotói szerepkörök 

Farkas Dorka koreográfus-rendező asszisztensként van feltüntetve, én rendező-koreográfusként 

jegyzem a darabot. Kérdés, hogy egy táncelőadás esetében mi a koreográfus és mi a rendező 

feladatköre? A próba- és alkotói folyamatot Dorkával együtt vittük végig. Az órákhoz hasonló 

munkamegosztással, tehát egymásnak átadogatva a vezetői szerepet. Amiben az alkotói 

szerepkörünk némileg eltért, az a darabot érintő döntések meghozatalának felelőssége volt. Én 

leginkább abban érzékeltem a különbséget, hogy míg a koreográfus az anyaggyűjtés és a 

mozgások kidolgozásában végez megkerülhetetlen munkát, addig a rendező feladata a részek 

egésszé való kovácsolása, a dramaturgiai szempontok figyelembevételével. Ez az alkotás során 

azt jelentette, hogy egyrészt a koncepciónak megfelelő döntések meghozatala (pl. 

jelenetválogatás, technikai megoldások), másrészt a rendezői elvek mentén történő instruálás, 

harmadrészt a végső szó kimondása a rendező felelőssége.  

Mivel jelen esetben egy társalkotói párosról van szó, az ötlethozás és azok kidolgozása 

mindkettőnk kreativitását ugyanúgy igénybe vette. Így a darabról, végső formáját tekintve is, 

mint közös alkotásról beszélhetünk. Karakterünk eltérő jellegéből adódóan más-más 

szempontot hoztunk magunkkal. Dorka korábbi, egyéb fogyatékkal élőkkel történő munkája 

során nagyfokú határozottságra tett szert, tapasztalata a csoportvezetést illetően is sokrétű. Az 

általa sokat alkalmazott kontakt improvizációra és testtudati tréningre jellemző fókusz alapját 

képezte közös munkánknak is. Én igyekeztem előadói oldalról tekinteni a folyamatra. Az órák 

kísérletezős jellegén túlmutatva, a nézhetőség kérdése és a kontextus megteremtése volt 

elsődleges szempontom: Miért érdekes ezt megmutatni? Mit üzenünk ezzel? Emellett a 

mozgásminőségek felfedezése volt legfőbb célom, melyek későbbi kidolgozásában mindketten 

aktívan részt vettünk. A szelekció, hogy mely minőségek használhatók, a dramaturgiai 

folyamatok előrehaladtával vált egyértelművé. Mint egy jól működő társalkotói párosnak, 

véleményünk általában megegyezett. Ha valami kérdéses volt, megvitattuk, közösen rágtuk át 

magunkat a lehetőségeken. Összességében sikerült olyan viszonyt kialakítanunk egymással és 

a társulattal is, ami a kölcsönös bizalmon alapult. Ennek eredményeképpen a néhol eltérő 

szemléletmód nem akadálya, mint inkább előnye lett a munkafolyamatnak. Ellensúlyoztuk 

egymást, akár koreográfusi ötletekben, akár pedagógiai módszerekben vagy alkotói attitűdben. 

Egyedül sem a társulattal sem a feladattal nem tudtunk volna megbirkózni, így azon túl, hogy 

egymás támaszai is lehettünk, hatékonyabban és kiegyensúlyozottabban tudtunk haladni a 

közösen kigondolt cél felé.   
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ÖSSZEGZÉS 
 

Az átalakulás virágai  

Az előadásról mindenkinek szíve joga dönteni, hogy jól sikerült-e vagy sem, tetszik-e neki vagy 

sem. Szerencsére az ízlés nem egy szabályozott dolog. Amire én reflektálni tudok, az a folyamat 

sikeressége az eredmény tükrében. Ez némileg szubjektív, de objektív elemeket is tartalmaz. 

Mivel voltak kitűzött céljaim, azok megvalósulásainak vizsgálatával érzékelhetővé tehető a 

sikeresség kérdése.  

Ahogy már az elején is említettem, legfontosabb célom az volt, hogy minőségi változást érjek 

el a mozgásukban és a táncos-jelenlétükben. A komfortzónából való kizökkentés, a kliséktől 

való megválás ennek része. Mindezek érdekében dolgoztunk annyit mozgásminőségeket és 

táncélményeket előhívó improvizációs feladatokkal. Amit ki merek jelenteni, hogy érzékelhető 

attitűd-változás történt a színészekben. Egy új dimenzió nyílt meg számukra. Képesek lettek a 

testből kiindulva eljutni önmagukhoz, és nem fordítva. Bátrabbá váltak a fizikalitás terén, lettek 

sikerélményeik a nehezebb mozgásoknál is (egyensúly, zuhanás, fordított testhelyzetek). Ettől 

nőtt a motivációjuk és az önbizalmuk is. Vágytak a táncra, vágytak az újra. Természetesen 

ehhez mindig kellett vezető, kontextus és elvárásrendszer, bár sokaknál a gyakorlástól teljesen 

önmaguk eszköztárává vált, így önállóan is előhozakodtak vele. Láttam, ahogy ráéreznek a 

táncolás fizikális ízére, ahogy a tudatállapotuk is egyre fókuszáltabbá válik.  

Érzékelhetővé vált a figyelmi fejlődésük is. Sokkal gyorsabban és könnyebben bele tudtak 

kerülni olyan koncentrált állapotba, amelyben kiterjedt figyelemre volt szükség. Képesek lettek 

a befelé-kifelé irányuló fókuszáltság váltakoztatására. Ettől egyre több instrukciót tudtak 

befogadni és megvalósítani. Szintet ugrottunk: a konkréttól az absztraktig. Már csak az a 

kihívás, hogy a szint meg is maradjon és mindig elérhető legyen.  

Mindehhez idő és türelem kellett. Részükről és részemről is. Türelem, hogy sokszor, de mindig 

jobban, pontosabban megfogalmazva, felépítve instruáljam őket. Tisztázzam magamban, hogy 

mit szeretnék látni, és ennek mi a számukra elérhető nyelvi formája. Nem lehet túl elvontan 

fogalmazni, mert az idegen számukra. Nyerssé, megfoghatóvá kell tenni, ami absztrakt. Ebben 

pedig a test segít. Ők is ugyanolyan testtel rendelkeznek, mint bárki. Tehát ez a közös nevezőnk. 

Meg kell ismertetni velük a testüket! Nem úgy, ahogy eddig ismerték, hanem máshonnan 

közelítve. Játékosan, kihívásokkal telien. Félre kell tenni a félelmeiket, a megszokásaikat, a 
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lustaságukat. Magasan a léc, de csak önmagunkat megugorva vagyunk képesek fejlődni. Erre 

irányult minden. 

Azáltal, hogy sokat voltunk együtt és sokat fogalalkoztunk hasonló elveken alapuló 

mozgásokkal, kialakult a közös nyelvezet. Egy idő után már nem volt szükség mindig 

visszamenni a „kályhához”, mert tudták miről beszélek, amikor például a tér-figyelemre vagy 

lendületre gondolok. Minél tisztább volt a feladat, és minél érzékelhetőbben keretezett, annál 

jobban tudtak benne működni.  

Fontos tanulság tehát számomra, hogy a pedagógiai módszereken és a rendezői elveken túl 

olyan következetességet is képviseljek, amely egyben autoritást ad – azaz a döntés 

véglegesítése az én felelősségem – illetve legyek velük megértéssel és nyitottsággal annak 

érdekében, hogy a legjobb formájukat hozzam ki belőlük. A cél nem szentesítheti az eszközt. 

Nem futhatunk bele sem az öncélúság, sem a koncepciótlanság zsákutcájába. A rendezőnek 

alázattal kell viszonyulnia mind a résztvevők, mind az alkotása felé. Ha megmarad ez a 

hozzáállás, akkor nem lesznek túlkapásai, képes lesz a kritikát is elfogadni és tanulni belőle. 

Képes lesz reális elvárásokat állítani a színészek elé. Ugyanakkor élnie kell autoritásával, fel 

kell vállalnia a döntéshozatal következményeit. Ha ezek arányban maradva követik nyomon az 

alkotás folyamatát, akkor esélyes, hogy maga a folyamat és az eredmény is pozitív 

végkicsengéssel bír majd.  

Hogyan tovább? 

Ami egyértelműen új teret kapott, az a fizikalitás. Új minőségek kialakulására ad módot a 

testhasználatuk rétegzettebb, sokszínűbb jelenléte, a már leküzdött félelmeken és akadályokon 

túli létezés állapota. A bizalom megalapozott, a „tekintély” ennek köszönhetően stabil. 

Megértették a kortárstánc műfaját, az alkotói módszerek eltérő mivoltát és elvárásrendszerét. 

Nem kell újra önigazolásba és definiálgatásba kezdeni, a közös nyelv létrejött. Lehet 

kísérletezni, egyre komplexebb képességeket igénybevevő mozgásokkal. Továbbra is fontosak 

a keretek, a kontextus, a következetesség. Ugyanakkor a szabadságot, amit kapnak, könnyebben 

és hatékonyabban ki tudják használni. A jól felvezetett improvizációs technikák új mozgásokat 

tudnak belőlük kihozni. Az új mozgás új jelenlétet feltételez. Ami már megszületett bennük, az 

megmaradni látszik, alkalmazzák a már elérhetővé vált technikákat. Így tehát egy új szintről 

lehet indulni: egy magasabb absztrakciós, fizikálisabb és koncepciózusabb szintről, ahol 

mindenkinek csak annyi a feladata, hogy őszintét alkosson.  
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Melléklet 
 

Versek (időrendi sorrendben) 
 

 

Karinthy Frigyes: Pitypang 

 

Kezed felé  

Kezed, hajad felé  

Kezed, hajad, szemed felé  

Kezed, hajad, szemed, szoknyád felé  

Mit kapkodok?! - mindegyre kérded,  

Hol bosszús-hangosan, hol fejcsóválva, némán -  
 

Mért nem szelíden símogatva  

Ahogy szokás, ahogy mások teszik,  

Miért kapkodva, csillogó szemekkel  

És mit nevetek hozzá - szemtelenség!  

Ilyen csunyán, fülsértő élesen!  

Eh, rögtön itthagysz, vagy kezemreütsz!  

Pitypang, ne hagyj itt,  

Inkább megmondom  

Megmondom - várj, füledbe súgom,  

Hajtsd félre azt a tincset.  

  

Kezed felé  

Kezed, hajad felé  

Kezed, hajad, szemed felé  

Kezed, hajad, szemed, szoknyád felé  

Mi kapkod így - hát mégse jut eszedbe?  

Mi kapkod így - még mindig nem tudod?  

Pedig ily bosszús arccal  

Próbálod elhárítani akkor is  

Hajad, szemed, szoknyád lefogva.  

  

Porzód felé  

Porzód, bibéd felé  

Porzód, bibéd, szárad felé  

Porzód, bibéd, szárad, szirmod felé  

Mi kapkod így, pitypang? - A szél!  

A szél, a szél, a szemtelen bolond szél  

Vígan visítva bosszúságodon.  

  

Pitypang, mi lesz?  

Ez még csak a szellő  

Ez még csak kapkod és fütyörész  

De én még nem is beszéltem neked a családomról  

Hallod-e, hé!  

Füttyös Zivatar Úr volt az apám - anyám az a híres arkanzaszi Tájfun  
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Tölcséres vihar a sógorom -  

Pitypangpehely, kavarogtál-e már ziláltan - alélva  

Felhőbefúró forgószél tetején?  

Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre. 

 

 

 
 

József Attila: A spenót 

Nagy, méla bánat alvad a szivemben 

A tányér fenekén meg a spenót 

Mint vén kisasszony, nyugovóra hajolt 

Porcellán-álmu kínos enyhületben 

Bús gőze száll, mint sóhajtás ha lebben 

Vánnyadt ajakról várva a hajót, 

Melyről az irígy, szűk szavú derót 

Húsz éve adott hírt, csóknál is szebben. 

Azóta vár szegény a sír-gyomorra, 

És lassan süllyedeznek a napok, 

Ó szerelem, tejföl, tojás és orja! 

Kit szalvétámba titkon kaparok, 

Mig szívemről verejték-csöpp aláhull, 

Mint bús magad a szenvedő kanálrul. 

 

Juhász Gyula: Anna örök 

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál 

Emlékeimből lassan, elfakult 

Arcképed a szívemben, elmosódott 

A vállaidnak íve, elsuhant 

A hangod és én nem mentem utánad 

Az élet egyre mélyebb erdejében. 

Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, 

Ma már nem reszketek tekintetedre, 

Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, 

Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis 

Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt 

És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd! 

Mert benne élsz te minden félrecsúszott 

Nyakkendőmben és elvétett szavamban 

És minden eltévesztett köszönésben 

És minden összetépett levelemben 

És egész elhibázott életemben 

Élsz és uralkodol örökkön, Amen. 
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Fotók 
 

A próbákról 
Hübner Dorka képei 
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Az előadásról  
Bege Nóra képei  
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Szóróanyag 
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