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„A táncosnak a teste, olyan, mint a zenésznek a hangszer, a szobrásznak az anyag 

amivel dolgozik legyen az kı, fa, márvány vagy mint a festınek a vászon, az ecset...Ezt 

a testet meg kell ismerni, meg kell tapasztalni, mint élı testet és nem mint rajtunk kívül 

álló anatómia rendszert, azért hogy tudjunk vele bánni, tudjuk mire képes és mit tud 

nekünk adni. A táncos kifejezı eszköze a testbıl formált mozdulat. A nyelv, amin 

kommunikál az a test nyelve. A szellem nyelve a testen keresztül. A test szelleme. A 

testet nemcsak külsı formák felvételével kell tréningezni, nemcsak mechanikus 

gyakorlással bejáratni, formálni, győrni, gyúrni, legyızni, hanem a belsı utakat, 

világokat is megjárva megtalálni a mozdulatokon túli mozdulatokat. Engedni, hogy a 

tudatalatti is formába önthesse a testet és rátaláljunk mozdulatainkra, amelyek 

megfejthetetlenül özönlenek felénk, a táncunkra, ami bennünk él.”1 

 

                                                           

1
 Gál Eszter: Belső Tájakon, Ellenfény, 1998 
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Bevezetı 

Egy koreográfia létrejöttének története van. Egy folyamat az idıben, aminek 

van eleje és az esetek többségében vége is. Ez utóbbi kicsit bonyolultabb kérdés, 

ezért kezdem inkább az elejével. Elıször is megfogalmazódik egy szándék az 

alkotóban a koreográfia létrehozását illetıen. Ehhez társulnak gondolatok, 

(emlék)képek, kinesztetikus élmények, önkifejezési késztetések, érzelmi síkon 

pedig kíváncsiság, lelkesedés, (ön)bizalom, stb. Ezek mind egy energiatöbbletet 

generálnak az alkotóban, mely a cselekvés szintjén is megnyilvánul: a 

gondolatok, érzések mozdulatokká változnak, a szándék a gyakorlatban is 

megmutatkozik. Következik egy heteken, hónapokon át tartó idıszak, melynek 

végeredménye az elıadás.  

Ez a folyamat ilyen egyszerően leírható, mégis minden egyes mő történetében 

egyedi. Mint ahogyan nincs két egyforma ember a Földön, két azonos test, pedig 

ugyan azok a szövetek, csontok, izmok alkotnak mindannyiunkat. Az alkotás 

felfogható akár egy születés: a semmibıl születik egy darab, melynek 

megfoganása egy gondolat, amely folyamatosan alakul, növekszik, táplálkozik a 

külvilág behatásai által, majd napvilágra kerül: a stúdió zárt falai mögül a 

nézıközönség elıtt életre kel. De mi a helyzet ezzel a bizonyos véggel? A mővek 

megélnek 1,2,3,10,50, ritka esetekbe akár 200 elıadást is (kortárstánc terén ez 

lényegesen kevesebb, mint pl. a romantikus balettek esetében) és aztán 

elfelejtjük, esetleg videón, dvd-n visszanézzük, elemezzük, nosztalgiázunk. 

Azonban elıfordul, hogy a mő tovább él, vagy hosszú idı után újjászületik a 

jelenben, más kontextusban, egy másik kontinensen, egy másik országban, más 

elıadók által… 
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Szakdolgozatom tárgya a Budapesti Kortárstánc Fıiskola 2009-2010-es tanévi 

Set and Reset/Reset, Trisha Brown 1983-as Set and Reset címő koreográfiája 

újraalkotási projektjének bemutatása és mélyreható elemzése. A dolgozatban 

bemutatom az egykori darab születésének körülményeit, valamint az 

újrafogalmazás folyamatának tényszerő eseményeit. Ez utóbbiak mélyére ásva 

vizsgálom meg, hogyan valósultak meg Trisha Brown táncmővészeti elképzelései 

a mi interpretációnkban 2009 decemberében a Trafóban, a Kortárs mővészetek 

házában, illetve 2010 januárjában, a MU színházban.  

Az elıadásra való felkészülés több hónapon keresztül tartó folyamat, egy út, 

melynek során a cél a koreográfia létrehozása, gyakorlása, a mozgásminıség 

elsajátítása, a csoporttal való összeszokás, összecsiszolódás. E munka során 

létrejön egy közös nyelv, egy közös energia, egy közös tánc. Ebben az írásban ezt 

kísérem végig méghozzá testközelbıl. Hogyan jött létre a Set and Reset címő 

Trisha Brown koreográfia újraalkotása a Budapesti Kortárstánc Fıiskola 

táncosai által?  A kérdés megválaszolásához azonban elsıként egy idıutazásra, 

„történetem elıtti” id ıkbe invitálom az olvasót, visszarepülve az eredeti darab 

foganásának pillanataihoz. 
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I. Történeti Háttér  

I.1 A 60-as évek m ővészetér ıl 

Trisha Brown alkotó tevékenysége a 60-as években kezdıdött, amely idıszak 

fordulópontot jelentett szinte minden téren, de a mővészeten belül feltétlenül. Az 

ötvenes évekbeli egysíkú absztrakcióhoz képest a következı évtized valóságos 

felüdülés, teljesen friss levegı, amikor a mővészet elmozdult minden elképzelhetı 

irányba, az elıadómővészeten, médián át egészen a concept-art-ig. A korszakban 

végbemenı folyamatok, változások megismerése elengedhetetlen Trisha 

munkásságának elemzésekor.  

A hatvanas évek rendkívül zőrzavaros idıszak, függetlenségi mozgalmak, puccsok, 

háborúk és diktatúrák kora. A faji megkülönböztetést felszámolják, bevezetik a 

fogamzásgátló tablettát, elterjed a kábítószerek használata, az ember felszáll, majd 

kiköt a holdon. A mővészetben 4 fı téma jelenik meg: a világőr, a médiák, a 

rendbontás és a változás.  

A világőr meghódítására érkezı elsı mővészi reagálások egyike Piero Manzoni 

nagymérető vaskockája, ami azt hirdeti magáról, fejjel lefelé, hogy „a világ 

piedesztálja” – amitıl a „fölötte” levı Föld szimbolikusan egyetlen nagydarab 

szoborrá változik, természetesen őrkontextusban.  
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Egy sor építészetbe átcsapó alkotás foglalkozik az őr és Földi tér fogalmának 

mezsgyéjével. A monumentalitás jegyében született Buckminster Fuller ötletterve, a 

gigantikus, átlátszó városvédı dóm, vagy Claes Oldenburg hatalmas, Temzén lebegı 

labdái.  

    

 „Az ember és környezete” témára épülı Montreál-i Expo’67 világkiállítás 

reklámplakátján egy bolygót lehetett látni, amelyet, mintegy már a világőrben, 

egymást kézen fogó emberfigurák fognak körül. Ez már a következı témát idézi, 

hiszen csak a távközlési mőholdak segítségével jöhetett létre az a világot befogó 

médiaháló, amellyel bármikor meg lehetett teremteni az egész bolygóra kiterjedı 

azonnali kép- és hangkapcsolatot. „A világ összeszőkült, és mindnyájan falusi 

szomszédságba kerültünk egymással.” A pop-kultúrára felel az ellen-kultúra, amikor 

Arman éppen Andy Warhol stúdiójának kidobott szemetét sőríti bele egy átlátszó 

plexidobozba, az örökkévalóság számára. Amikor a „csomagoló” Christo a berlini fal 

elsı évfordulójára üres olajoshordókból faltorlaszt emel egy párizsi mellékutcán, 

nemcsak felállít egy „vasfüggönyt”, de egyúttal a mővészi gesztust kísérı 

rendbontással tiltakozik is ellene.  
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A következı témakör a világmérető zőrzavar, a megszokott rend végletes 

megbontása. Itt szerepel a vietnámi háború elleni tiltakozás, amire példa Martha 

Rosler fotómontázsa, amely egy vietnámi apát karjában halott csecsemıjével egy 

középosztálybeli amerikai nappaliba komponál.  

   

         

A faji egyenlıségért tüntetı polgárjogi mozgalom térnyerése is idetartozik, 

amelynek göröngyös útját Norman Rockwell festménye, a Gyilkosság Mississippiben 

is aláhúzza. De a rendbontás kiterjed az elfogadott erkölcsi rend kétségbevonására, 

amely a teljes szexuális szabadság meghirdetésével, a konzervatív ellenpropagandával 

szemben kritikát gyakorol mind a nıi test pusztán szexuális objektumként való 

kihasználása (ld. John Max pátosztalan, szexualitástól mentes aktfotói, vagy Carolee 

Schneemann Húsöröm címő videohappeningjei), mind a homoszexualitás tiltása felett. 

Ez utóbbira reagál David Hockney két fiú ölelkezését absztrakt módon ábrázoló 
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festménye, vagy Diane Arbus fényképe egy nıként aposztrofált férfiaktról. 

   

Végül a változás-igenlés és azon belül is elıször a pszichedelikus burjánzás 

jellemzi ezt az évtizedet. Erre példa Janis Joplin Dave Richards által 

szivárványszínekkel megfestett és fizikai valójában kiállított Porschéja. Hogy a 

folyamatos intellektuális elmozdulás, az elıremutató teiresziaszi üzenetközlés 

gesztusa mennyire áthatja a korszak alkotóit, ez látható többek között Bruce Nauman 

„Az igazi mővész úgy segít a világon, hogy misztikus igazságokat fed fel” feliratú 

neon spirálinstallációjában.  

   

 

A természetes lét elmúlásának veszélyét mesterien eleveníti meg Giuseppe Penone 

csodálatos faszobra, egy nyolcméteres vágott fapalánk, amelynek másik oldalán 

dombormőként bukkan elı az eredeti élı fa lekopasztott, kéregtelen váza. Hasonlóan 

elgondolkodtató Robert Smithson föld-mővészete: a hatalmas földkotró gépekkel tóba 

épített, magába visszatekerıdı „spirális móló” egyszerre jelzi az ember kéznyomát a 
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tájon és azt, hogy mindez az erıfeszítés mennyire öntörvényő. A korszakot stílusosan 

zárja a Joseph Kosuth-féle koncept mővészet, amely kísérlet a nézı bevonására: egy 

szótári szócikk segítségével kell a nézınek saját tudatában újraalkotni a hivatkozott 

tárgyat; a mőalkotás a nézı tudatában lejátszódó folyamat.  

 

I.2 Az amerikai posztmodern tánc, Trisha Brown munk ássága 

Mint ahogyan azt a képzımővészet és az építészet területén is érzékelhetjük, a 2. 

világháború eseményei újragondolásra késztették az alkotókat. Alapvetı kérdések 

merültek fel: Mi a mővészet? Mi a funkciója? Van-e egyáltalán funkciója? Ezen 

kérdések hatására  a táncélet területén is jelentıs változások következtek be, a tánc 

fogalma korábban elképzelhetetlen módon kiszélesedett. Ebben a folyamatban jelentıs 

szerepet töltött be Merce Cunningham, aki lépésrıl lépésre újragondolta a tánc 

alkotóelemeit (idı-tér, kompozíció-dramaturgia kérdések, alkotó-befogadó és hang-

látvány-mozdulat kapcsolata). Kiszélesítette a tánc fogalmát hétköznapi mozgásokra 

(mint ahogy alkotótársa, John Cage a zajokat is zeneként értelmezte), és arra 

törekedett, hogy a tánc egyenrangú partnere legyen a zenének.  Egyik legfontosabb 

központi gondolata, hogy a tánc nem kódol, nem üzen, nem sőrít, nem támaszkodik 

emocionális, intellektuális, teátrális pillérekre. Azt vallja, hogy a tánc, az tánc, a 

mozgás, az mozgás, melyek önmagukban is érdekesek. 

A Cunnigham-et követı nemzedék - akik közül egyesek az ı együttesébıl 

kikerülı táncosok voltak (pl.: Steave Paxton, Robert Dunn, Barbara Dilley, Deborah 

Hay) - számos kérdésben ellentmondásba került elıdjével, fıként a koreográfus és a 

táncos hierarchikus viszonyát illetıen. Ezen fiatal táncosok nemzedékké 

szervezıdésében fontos szerepet töltött be Robert Dunn, aki kompozíciós órákat tartott 
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a Cunningham stúdió növendékei számára. Gondolkozásának középpontjában a 

véletlen rendezıi elve ált, foglalkozásain nem tett különbséget jó és rossz, helyes és 

helytelen mozdulatok között, az újításokat ösztönözte. Ezeken a foglalkozásokon 

Trisha Brown is részt vett; így számol be élményeirıl: „Ez az eljárás rávilágított a 

táncos belsı mechanizmusára, és minimalizálta  a koreográfus esztétikai alapon 

történı megítélésének jelentıségét, ami számomra a megengedést jelentette, annak 

megengedését, hogy azt és úgy csináljak, amit akarok, vagy amire belsı kényszert 

érzek - hogy mindent kipróbáljak, ami még éppen elfogadható”. 

Vicky Shick-nél és Karczag Évánál - Trisha Brown egykori táncosainál és a 

Budapest tánciskola újraalkotási projektjének próbavezetıinél - ez a fajta gondolkodás 

visszaköszön a munkafolyamat során (ld. V. 4. 3). A 60-as években megindult 

szemlélet napjainkban is jelen van, hiszen generációról generációra hagyományozódik 

Dunn foglalkozásainak eredményeképpen 1962-ben egy egységesen gondolkozó 

csapat mutatkozott meg a New York-i Judson Memorial Church-ben, egy használaton 

kívüli templom épületében. A késıbb Judson csoportként híressé vált közösség 

érdeklıdésének fókuszában a mozgás legalapvetıbb összetevıi és legelemibb formái 

álltak. 

A Judson Church Dance Theater-t Trisha munkásságának bölcsıjeként 

tekinthetjük. Itt mutatta be elsı munkáit, miután a Mills fıiskolán tanult és részt vett 

Anna Halprin nyári mőhelymunkáiban. Korai darabjaiban az improvizáció 

problémáinak megoldásán dolgozott, a kutatás közös alapjául egyszerő struktúrákat 

talált ki. Trillum c. darabjában egyszerő instrukciókat- ülj, állj, feküdj- rendelt 

illogikus döntésekhez és végül a levegıben „fekve” felfüggesztve lebegett. Ezt 

követték rendhagyó helyszínekre tervezett darabjai, mint a Walking on the Wall (Séta 
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a falon), melyek során a táncosok hegymászó felszerelés segítségével függıleges 

síkokon közlekedtek.  

 

A mozgás fizikai korlátainak vizsgálatát követıen érdeklıdésének tárgya az 

improvizáció és az ebbıl születı kompozíció lett. Erre példa a Group accumulation c. 

darabja, melyben 4 nı a földön fekve 30 egészen egyszerő mozdulatból álló 

szekvenciát táncol, oly módon, hogy az elızıeket mindig megismétlik, és hozzá adnak 

egyet. Így épül fel a sor egészen a 30. mozdulatig, mellyel négyszer egy negyedet 

elfordulva (elcsúszva) lehetıvé teszik, hogy a nézık minden irányból megtekintsék a 

koreográfiát. A mozdulatok leginkább lazító tornagyakorlatokra emlékeztetnek, 

melyek nem képzett táncosok számára is elsajátíthatók. Trisha ily módon távolodik el 

az ismert tánctechnikák képviselte erıs testi kontrolltól. 

Trisha Brown az elsık között volt, aki mint alkotó, a mő megszületése során 

közösen dolgozott táncosaival az elıadás mozgásanyagán, így azok egyben társalkotói 

is voltak. Miután kis létszámú társulatot alapított 1970-ben, a mozgás fizikai 

minıségével és összetevıivel kísérletezett és ezeknek térbeli elhelyezésével. 1977-es  

Line up (Sorakozó) c. darabjában a szoros testi kontaktusok közegét elemezte. A szóló 

mőfaja sem állt távol tıle, a Water Motor egyik legkifinomultabb és legösszetettebb 

szólója, évekig tartó improvizációs kísérleteinek gyümölcse, melynek során teste 

hihetetlenül lazán és szinte egyszerre több irányba mozdul. Ez a fajta lazaság, az 



 15

energiát a tér minden irányába szétárasztó mozgás koreográfiáinak meghatározó 

stílusjegye lett, mely egy újjáértelmezett virtuozitás megtestesítıje. 

 

I.3 A Set and Reset megalkotása  

Brown koreográfiáit a 80-as években már zenemővekre komponálta és a 

zeneszerzık mellett képzımővészek voltak alkotótársai. Ekkor már magasan 

kvalifikált táncosokkal dolgozott együtt *, többek között Karczag Évával, aki a londoni 

Festival Balett Együttesnél kezdte pályafutását, mint klasszikus balett táncos, majd a 

hetvenes évek elején megismerkedett a T'ai Chi Ch'uan-nal és más alternatív 

technikákkal, mint az Alexander Technika és az anatómiai release.  

Ezek irányították érdeklıdését az 

alternatív tánc felé, és vezették el a New 

York-ba, Trisha Brown társulatába. Vicky 

Shick, a társulat másik magyar 

származású táncosa, kicsivel késıbb 

csatlakozott a Trisha Brown Company-

hoz, miután American Ballet Theater 

School-ból e kísérleti világ felé fordult. 

„Brown formális struktúrái az anatómiai és térbeli szándék megvalósítása 

szempontjából nélkülözhetetlen, tiszta elıadásmódot követeltek meg a táncosoktól. A 

testrıl szerezhetı, egyre bıvülı tudásra Brown tanulmányai már a hetvenes évektıl 

                                                           

*
 A magasan kvalifikált alatt itt nem a magas fokú klasszikus képzettséget értem, épp ellenkezőleg. Éva szavaival 

élve: „addigra mar, szerencsére, elég jól kitanítottam testemet a balettból”.  A magasan kvalifikált itt az 

alternatív technikákban való mélyreható ismereteket, jártasságot jelenti. 
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kezdve megtermékenyítı hatással voltak, és az alternatív szemlélető táncképzés is – az 

Elaine Summers- féle Kinetic Awarness (Kinetikus tudatosság) és az Alexander 

technika […] merített munkásságából. Brown újratanulta minden egyes testrész 

egymástól független, illetve egymással összhangban történı artikulációját, miközben a 

mozdultok sokféleségét és skáláját kibıvítette, illetve kiszélesítette. A rá legjellemzıbb 

stílusjegy a „sorozatosság”, az ellenállás nélkül, minden irányba rugalmasan 

elmozdulni képes ízületeknek köszönheti létrejöttét.” 2 

Ezen korszakának egyik fımőve a Set and Reset, melyben megtalálható a 60-as 

évektıl létrejött darabjainak esszenciája, mesterien foglalja össze kísérleteinek 

eredményeit. Megtaláljuk benne a hétköznapi mozgásokat, melyeket táncként 

értelmezett (lefekvés, futás) és a „felszereléses darabok” fı motívumát, a vertikalitást. 

A darab nyitó képe, hogy az egyik táncos a színpad hátsó falán sétál, oly módon, hogy 

társai fejük fölött tartva haladnak vele rendezıi balról jobbra. 

 

                                                           

2
 Ötven Kortárs koreográfus, Trisha Brown. Szerkesztő: Martha Bremser, sorozatszerkesztő: Fuchs Lívia, 

L’Harmattan kiadó, 56. oldal 
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 A munkafolyamat késıbbi vizsgálatakor világossá válik majd, hogy a Group 

accumulation-nél megkezdett improvizációs és kompozíciós kísérleteinek hozadékát 

kamatoztatja a koreográfia létrehozásában. A Line up c. darabjában megjelenı testi 

közelség olyannyira jellemzı a Set and Reset anyagára, hogy a táncosoknak adott 

instrukciói között alapelvként köszön vissza (ld. IV. 1. 1). Ami pedig a darab 

mozgásminıségét illeti, a Water Motor c. szólója kapcsán emlegetett virtuóz 

lezsersége dominál a 7 táncosra koreografált mővében.   

Ebben a produkcióban társalkotóként együttmőködött Laurie Andersonnal, aki 

a Set and Reset repetitív, a hétköznapi élet zajaival tarkított elektronikus zenéjét 

komponálta Trisha darabjához. A 20 perces zeneszám (és koreográfia) lefolyása alatt 

visszatérı mottóként jelenik meg a „Long time no see” mondat, amely egyben a 

zenemő teljes szövege (amennyiben az artikulálatlan hangokat nem tekintjük 

szövegnek). Laurie Anderson mővészetét a paradoxon jellemzi. Felszólal ugyan a 

korszerő technológiák ellen, de eközben elıszeretettel használja azokat. Kedveli a 

régi, klasszikus hangszereket, mégis enged egy-egy új, modern, elektronikus változat 

csábításának. Anderson így nyilatkozik zenéjérıl: „Nem gondolom paradoxonnak. 

Inkább ambivalenciának... Valahányszor a számítógéppel dolgozom, pontosan ezt 

érzem. Nem vagyok dependens, de nehezen nélkülözném a modern technológiákat [...] 

A hagyományos eszközök birtoklása számomra teljes vagy legalábbis a teljes érzetét 

adja. A modern technológia viszont - nélkülözhetetlensége ellenére - maga a 

beláthatatlanság, a végtelenség [...] Nem az a probléma, hogy mire használható, 

inkább hogy miként lehet együtt élni a modern technológiák fölényével...”3 

                                                           

3
  http://koranyi.blogspot.com/2007/06/laurie-anderson-budapesten-nota-bene.html 
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A színpadtervet Robert Rauschenberg készítette** : egy belógó kocka, két 

oldalán piramisokkal, amelyekre filmeket és híradókat vetítettek. Rauschenberg az 

1950-es években vezetı egyéniség volt az absztrakt expresszionizmus 

hegemóniájának átalakulásában, melynek helyét a pop art vette át. 

Mővészetét nem hagyományos anyagok és tárgyak alkalmazása jellemzi az 

újfajta kombináció megalkotásához. Mialatt a kompozíciók hagyományosan 

festményekbıl és szobrokból álltak, Rauschenberg fényképekkel, nyomtatott 

anyagokkal, papíranyagokkal és performance-okkal dolgozott. Rauschenberg New 

York utcáin szedte össze kellékeit munkáihoz, melyeket azután stúdiójában beleépített 

alkotásaiba. Ahogy egyszer mondta: „Valami mást akarok, valamit, amit én magam 

csinálok, a meglepetés erejét akarom használni, a teljesség hiányát és a meglepetés 

bıkezőségét. S ha elsıre nem hat, akkora tudni fogom ez volt az. Tehát a tárgy 

megváltoztatta önmagát a kontextus miatt, s emiatt új dologgá vált…” 

 

II.  Újraalkotás - A Budapest Tánciskola projektje  

„… tehát a tárgy megváltoztatta önmagát a kontextus miatt, s emiatt új dologgá 

vált.” Az 1983-as darab az iskola újraalkotási folyamatában a fogantatás pillanatával 

analóg. A mi munkánk során az elültetett magból születik egy új élet, egy egészen új 

alkotás, mely egy jól elıkészített termékeny talajban fejlıdhet tovább.  

                                                           

**
 A Budapest tánciskola projektjében a Rauschenberg féle vetítéseket nem alkalmaztuk, kizárólag az átlátszó 

takarásokat tartottuk meg az eredeti koreográfia színpadképéből (bővebben ld. III. 1. 5) 
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Trisha Brown a posztmodern amerikai tánc nagyasszonya. 1983-as 

koreográfiájának felújítása - történjék a világon bárhol - sohasem egyszerő 

rekonstrukció, hanem újraalkotás. Az eredeti mozgássorokat, az eredeti 

szabályok alapján új struktúrákba rendezik – újragondolják - az alkotók. Így 

történt itt is. Összetett mozgásrendszerek, virtuóz könnyedség. A Budapest 

Tánciskolában végzett táncosok mindegyike kiválasztott egyet az iskola jelenlegi 

diákjai közül, akivel együtt dolgozott az egész próbafolyamatban. A darab próbái 

több éves elıkészítés után 2009 szeptemberétıl zajlottak.  A 2009. decemberi 

Trafóbeli bemutató táncosaival szoros együttmőködésben alakult a 2010. 

januárban a MU színházban bemutatásra kerülı, az eredetitıl és a Trafós 

verziótól egyaránt eltérı, független verzió. 

Ez a szöveg volt olvasható a MU színház januári programfüzetében a Budapesti 

Kortárstánc Fıiskola elıadásáról. Mint a végzett táncosok által – nevezetesen Bakó 

Tamás által - választott egyik diákszereplı, ezt a folyamatot belülrıl kísértem végig és 

tapasztalhattam meg. Betekintést nyertem abba, hogy ez az alkotási folyamat 

mennyire összetett a darab felépítésébıl, mozgásnyelvébıl és mővészeti 

alapgondolataiból adódóan. A 14 táncosnak ill. táncos palántának több kihívással 

kellett szembenéznie. Az elsı egy sajátos mozgásnyelv elsajátítása, melynek háttere 

egy tudatos anatómiai kutatással megalapozott, letisztult tánc. Ennek a belsı 

munkának a célja, hogy felfedezzük az ízületek mozgáslehetıségeit és ráérezzünk mit 

jelent testünk súlyának elengedése, valamint a levegı és ez által a mozdulat szabad 

áramoltatása.   

A második, az ezen a mozgásnyelven megfogalmazott kötött mozgásanyagok 

betanulása, majd ezekkel történı szabad, ugyanakkor szabályokhoz kötött 
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improvizáció. Az improvizáció során felfedeztük a mozdulatokkal való játék 

sokszínőségét és az ezekbıl kialakítható struktúrák végtelen variációit.  

Amint megtanultuk, hogyan bánjuk szabadon az anyaggal, a lekötés, „building” 

következett (ld. Instructions for the dancers, III.1 fejezet). A mozgásanyaggal 

kapcsolatos megmérettetések közé tartozott még további anyagok betanulása az 

eredeti elıadás felvételei alapján.  

Az imént leírt folyamat fıként a táncosok individuális teljesítményére vonatkozik. 

Az egyéni teljesítményen túl, azonban még fontosabb szempont a csoporttal való 

együttmőködés, mind a próbafolyamatban, mind a darab eltáncolása során. A darab 

megkíván egy újfajta - számomra legalábbis mindeddig ismeretlen - sokrétő figyelmet. 

A 7 táncos folyamatosan egy magot alkotva halad a térben, extrém közelségben.  

Ennek megfelelıen a csoport együttmozgását a mozdulatok ritmusa és a kapcsolódási 

pontok szervezik, egy rendszert alkotva. A táncosnak meg kell tanulnia kiterjeszteni 

figyelmét mind a 6 társára, hogy együtt alakíthassa és vigye tovább ezt a „mozgás-

hullámot”. (ld. 2. intenzív próbafolyam Karczag Évával, IV. fejezet) 

A legvégsı kihívás az elıadói magatartásra vonatkozik. Miután sikerült elsajátítani 

az eddig felsorolt készségeket, egy olyan állapot megtalálása a cél, melyben 

megtörténnek velünk az események. „Történik, mert történik”. Ez az állapot 

vonatkozik, mind az individuális teljesítményre, mind a csoporttal való 

együttlélegzésre. Ez az, amitıl a darab elkezd élni. 

Az elkövetkezendı fejezeteket az összetett alkotási folyamat részletes 

bemutatásának szentelem. 
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II.1 D. és J. csoport 

A Budapesti Kortárstánc Fıiskolában sajátos módon történt a Set and Reset 

újragondolása, ugyanis a 7 táncos helyett 14-en dolgoztunk együtt, hogy kialakítsunk 

egy 2009/2010-es változatot. A iskolában végzett, elıadói és koreográfusi 

tapasztalattal rendelkezı táncosok (D csoport), úgy mint Hód Adrienn, Garai Júlia, 

Furulyás Dóra, Fülöp László, Arany Virág, Dányi Viktória  és Bakó Tamás szárnyuk 

alá vették az általuk kiválasztott diákokat, (J csoport a választók sorrendjében) 

Cuhorka Emesét, Biczók Annát, Drávucz Petrát, Bordás Emilt, Kelemen Patrikot, 

Busa Balázst és Hrotkó Helénát, hogy egy közös alkotási folyamatban vegyenek részt.  

 

Hód Adrien  Cuhorka Emese 

Bakó Tamás  Hrotkó Heléna 

 Dányi Viktória   Busa Balázs 
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  Arany Virág  Keleman Patrik 

   Fülöp László   Bordás Emil 

Furulyás Dóra   Drávucz Petra

    

  Garai Júlia   Biczók Anna  

 

A munkafolyamat megkezdése elıtt többször szóba került, hogy milyen 

státuszban vannak jelen a diákok ebben a folyamatban: ık nem egy 

másodszereposztás, nem betanulják azt, amit az „öreg rókák” létrehoznak, hanem a 14 

táncos egyenrangú partnerként vesz rész ebben a folyamatban. A végzıs diákok 
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számára ez egy lehetıség volt arra, hogy együtt dolgozzanak a jelentıs szakmai 

tudással rendelkezı mővészekkel egy komoly feladat keretében.  

A munka megkezdésekor két vegyes csoportban dolgozott a 7-7 ember a 

mozgássorok létrehozásában. Egy-egy blokk létrehozását követıen a párok (régi és 

mostani diákok) összeálltak és megtanították egymásnak a felépített anyagokat. A 

próbafolyamat elırehaladtával egyre bonyolultabb volt a vegyes csoportokban való 

munka, ezért a D és J csoport egyre inkább elkülönült, ami az összeszokás 

szempontjából is fontos volt. 

A D ill. J elnevezést a 2009 decemberében ill. 2010 januárjában sorra kerülı 

elıadásokról kapták a csoportok - mellızve mindenféle megkülönböztetı jelzıt, és 

megtartva a névleges egyenrangúságot is.  

 

III.  Elsı próbafolyamat - Vicky Shick és Karczag Éva 

az iskolában 

Az elıadásra való készülés szeptember közepén kezdıdött el, amikor kéthetes 

intenzív próbafolyamat indult Vicky Shick-el és Karczag Évával. İk Trisha Brown 

társulatának magyar táncosai voltak, mikor a Set and Reset elsı változata létrejött 

1983-ban. 

A 2 hét alatt minden délelıtt volt óránk Vicky-vel vagy Évával, melyek során 

megtanultuk a darab mozgásanyagait, a „wall one” ill. „wall two”-nak nevezett 

sorokat (ezek az elnevezések a darab struktúrájából adódnak, amirıl a késıbbiekben 

részletesen is lesz szó). Ezen kívül, a tanórákon a mozgásminıség elsajátításán is 

dolgoztunk.  
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Délutánonként voltak a próbák, ahol az órákon megalapozott alkotási folyamatra 

került sor. 

A legelsı alkalommal Vicky és Éva ismertették velünk a darab alapköveit képezı 

elveket és gondolatokat, melyek ismerete elengedhetetlen a „building process”, az un. 

építkezési folyamat megkezdéséhez, a 2x7 táncos saját Set and Reset verziójának 

létrehozásához. Az alábbiakban ezeket az alapelveket mutatom be.  

 

III.1  Instrukciók a táncosoknak: 

III.1.1 Line up! – vonalképzés 

A legelsı próba nagy része improvizációval telt. A táncosok kint álltak a terem 

szélén, bárki bemehetett a térbe, és csatlakozhatott a másikhoz. Az improvizációhoz 

két szervezı elvet adtak meg próbavezetıink. Az elsı a „Line up”, a vonalképzés, 

amikor kapcsolatot teremtünk valakivel vagy valakikkel, ilyenkor a testek között 

létrejött képzeletbeli vonal szervezi mozgásunkat a térben.   
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Elıször mindenki részt vett a játékban, mind a 14-en bemehettünk és alkothattunk 

vonalat társainkkal. Azután két csoportra oszlottunk, függetlenül a szereposztásoktól 

(D és J csoport vegyesen). Végül 5-ös csoportokba szervezıdtünk. Ezáltal volt 

alkalmunk kívülrıl is érzékelni a testek közötti egyeneseket és azt, hogy ez miként 

szervezi a csoport mozgását és dinamikáját. 

 

III.1.2 Act on instinct! - ösztönös cselekvés 

Az imént említett improvizációs gyakorlat másik szervezı elve az „act on 

instinct”: „akkor menj be, mikor a tér behúz”. Trisha egyik alapvetı instrukciója volt 

ez, az ösztönös cselekedet, a gondolati síkon túli (vagy inneni?) reakciók. Mind a fent 

említett improvizációban, mind a darab elkészítése során ez volt az elsıdleges 

szervezı erı. Az elsı próbán játszott Line up-ok közötti idıben megbeszéltük az 

ösztönösséggel kapcsolatos tapasztalatokat. Felmerült a kérdés, hogyan tudunk ebbe 

az állapotba kerülni. A megosztásokból kiderült, hogy a „tér behúz” jelensége 

valójában a táncos válaszreakciója a tér szervezıdésének ritmusára, strukturális 

alakulására. Ez történhet úgy, hogy a látottak hatására a táncosban kialakul egy kép 

arról, hol a helye az adott szituációban. Ha az „act on instinct” instrukcióját követi, a 

kialakult kép szinte megszületésével egyidejőleg cselekedetre készteti. A jelen pillanat 

megfigyelése egy jó kiindulási pont az ezen állapot eléréséhez. De hogyan tud 

létrejönni a cselekvés a most megfigyelésében? A cselekvés egyszerően „létrehozza 

magát”. Mint megfigyelı egyszer csak azt észlelem, hogy cselekszem. Ezt a 

cselekvést nem az elme hozza létre, hanem a lét. Mint amikor lélegzünk… a levegı 

beáramlik, nem határozom el, hogy beszívom. Ez egy önmagát generáló 

mechanizmus. A cselekvés is úgy tud mőködni, mint a légzés. Nyitott érzékszervekkel 
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megélhetjük a cselekvés áramlását. Ilyenkor nincs ott a most és a cselekvés között az 

elhatározás. Csak a most van és annak megfigyelése. Ha e kép kialakulása és 

megvalósítása között idıbeli eltolódás van, fönnáll a veszélye annak, hogy közben 

kialakul a táncosban egy belsı ítélkezés, ellenérv, stb. Ez a gondolati sík 

bekapcsolódását jelenti, ami jelen esetben nem célravezetı.  

 

III.1.3 The building process - építkezési folyamat,  a koreográfia 

létrehozása 

Az elsı próba végén megtanultuk, mi a „building process”. Két csoportban 

dolgoztunk, vegyesen. Az improvizáció lényege ugyanaz, mint az elızıekben, azzal a 

különbséggel, hogy megjegyezzük a mozdulatainkat és a többiekkel való kapcsolódási 

pontokat. Ha úgy érezzük, hogy túl sok információ halmozódott fel, amit memóriánk 

már nem képes elraktározni, azt mondjuk „stop”. Ekkor elölrıl kezdjük azt, amit addig 

felépítettünk. Ha mindenki biztonságosan elraktározta az adott sort, egy újabb blokkot 

építünk, egészen a következı stopig. Ennek az improvizációs folyamatnak az a 

nehézsége, hogy - mint az eredeti, line up-os játék közben - itt is megmaradjon az 

ösztönösség (act on instinct) a mozgásanyag lekötése mellett. Ehhez az szükséges, 

hogy bármelyik pillanatban képesek legyünk az ösztönösség állapotába kerülni és ezt 

megtartani a memorizálás ellenére.      

 

III.1.4 Stay on the edge! - a tér felosztása 

Trisha koreográfiáinak egyik fı ismérve a letisztult geometriai forma, a mozdulat 

és a mozgássorok matematikai, rendszerszerő megközelítése. Ezek a tulajdonságok a 
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Set and Reset-ben is megmutatkoznak, többek között a tér kialakításában. A tér 

használata a koreográfia egyik meghatározó szervezı ereje: a színpadot felosztja egy 

külsı és egy belsı térre. Felülnézetbıl ez a felosztás ilyen formát ölt: 

 

A fehér részek a takarást jelölik (bıvebben ld.: III. 1. 5), a fekete, az „edge”-nek 

nevezett külsı rész, a szürke pedig a belsı, amely behúzza a táncosokat a színpad 

szélérıl. A darab folyamán a 7 táncos a fekete sávot járja be együtt haladva, egy 

testként mozgó csoportot alkotva.  Trisha úgy képzelte el ezt a teret, mint egyfajta 

„futószalagot”, amely bedobja a táncosokat a belsı szürke térbe, ahol kis egységek 

bontakoznak ki, szólók, duettek és triók jelennek meg. A darab végére ez a 

térszerkezet felbomlik és egy – a geometrikus rendszerrel ellentétes, „kaotikus”, 

rendszertelen térhasználat veszi át az uralmat. (ld. III. 1. 7)    

A „Stay on the edge” instrukciója tehát a darab strukturális felépítéséhez és a 

színpadi tér felosztásához kapcsolódik. Trisha azt az instrukciót adta táncosainak, 

hogy ügyeljenek arra, hogy a tánctér szélén maradjanak (fekete sáv), a takarás 

közelében haladjon a csoport egy képzeletbeli falat (wall) rajzolva. 
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III.1.5 Use visibility and invisibility! - láthatós ág vs. láthatatlanság 

Ez az alapelv több mindenre vonatkozik a darabon belül. Elıször is ez a 

koreográfus alapgondolata a színpadképet illetıen. Trisha betekintést enged a színpad 

egy olyan terébe, ahová a nézı nem jut el, egy titkos világot nyit meg, a kulisszák 

világát, azáltal, hogy átlátszó „takarást” használ. Ennek a gesztusnak jelentése van: 

nem azt csinálja, hogy egyszerően leveszi a függönyöket, nem csupaszítja le a 

színházat; megtartja a hagyományos formát, de visszájára fordítja annak funkcióját. 

Ezáltal a nézı úgy érezheti, hogy beengedik ıt egy intim helyre, a táncosok civil 

terébe. Ez a gesztus egy nyitás a koreográfus részérıl a nézı felé egy közvetlenebb 

kapcsolat kialakítására. A láthatóság és láthatatlanság másfelıl a táncosok jelenlétére 

vonatkozik ebben a térben. Az építkezéskor fontos szem elıtt tartani és tudatosítani 

azt, hogyan vagyunk jelen a színpadon a csoport egészéhez képest. A láthatóság ebbıl 

a szempontból a hangsúlyossággal analóg: tudatában lenni annak, hogy mennyire 

hangsúlyos az adott mozdulat, a térnek az a pontja, amelyben jelen vagyok a saját 

rendszeremen belül, valamint a többiekkel alakított forgatagban.  

 

III.1.6 Keep it simple! - az egyszer őségre való törekvés 

Ez az instrukció a darab mozgásanyagára vonatkozik. Az egyszerőség a táncos 

mozgásának tisztaságát jelenti, minden fölösleges energiabeviteltıl mentes 

mozdulatokat. Semmi sem akar több lenni, mint ami.  

Ez a fajta egyszerőség, nyitottság vonatkozik a többiekkel való természetes 

kapcsolatra is. A találkozások a tánc közben spontán reakciót váltanak ki, ami lehet 

egy mosoly, egy meglepıdés, stb. A spontaneitás abban is megnyilvánul, hogy a darab 

minden alkalommal kicsit módosul a próbák során: ugyanúgy, ahogyan az ember 
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lélegzetvétele is állandóan változik, a csoport pulzálása is folyamatosan alakul és új 

szituációkat teremt. Ezek természetes lereagálására vonatkozik a Keep it simple! 

felszólítás.  

 

III.1.7 Clarity- disorder - tisztaság vs. káosz 

Szó esett már a pulzálásról. Ezt a belsı mozgást nem csupán a csoport aktuális 

állapota alakítja ki, hanem a darab felépítése is. Trisha elképzelése az volt, hogy a 

darab folyamatos váltakozás a rend és a káosz között. Order-disorder-order-disorder-

order… Általában az, ami a fekete sávon, a „falon” történik egy látványában 

kaotikusabb, rendszertelenebb dolog. A 7 ember folyamatosan mozgásban van, 

(be)jönnek - (ki)mennek, a testek szorosan egymás mellett haladnak el, olykor érintik 

egymást. Rendszertelenül érkezı impulzusok hatnak az egész csoport mozgására. 

Ezzel szemben, ami a szürke színnel jelölt belsı térben történik, az általában letisztítja 

a képet. A szólók, duók, triók (az utóbbi kettıben uniszólók) egy könnyebben 

feldolgozható képet jelentenek a szem számára, rendet teremtve a színpad keretén 

történı kavalkádhoz képest. 

 

IV.  Második próbafolyamat Karczag Évával. 

IV.1 A mozgásmin ıség megélése 

„A darabban nekem a legfontosabb a mozgás minıségének megélése” - 

nyilatkozott Éva egyik beszélgetésünk során. Ennek megfelelıen az órákon a „Set and 

Reset minıség” felfedezésére és elsajátítására koncentráltunk. A következıkben Éva 
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módszereit mutatom be, azt, hogy miként vezet rá és adja át ezt a nyelvet a 

táncosoknak. 

 

IV.1.1 Érzékelni a testet - másképpen 

Általában az óra elsı felében végzett gyakorlatok lehetıvé tették, hogy más test-, 

ill. tudatállapotba kerüljünk, hogy másképpen érzékeljük a testünket, több figyelmet 

szenteljünk annak bizonyos aspektusaira. Ilyen volt például az elsı órán végzett 

masszázs, aminek - Éva szavaival élve – lényege az, hogy partnerünkkel 

érzékeltessük, hogy „leválasztjuk az izmokat a csontokról”. Ez egyfajta ráirányítása a 

figyelemnek testük felépítésére, anatómiai adottságaira, valamint a test „réteges” 

mivoltára. 

Egy másik alkalommal a test vonalainak végighúzásával léptünk át egy másfajta 

érzékelés-rendszerbe. Párokban dolgozva elıször „berajzoltuk” a másik testének 

hátulsó vonalát a fej hátsó részétıl le a külsı talpélig, ezt követte a fej két oldalától a 

karokon át vezetı, a kisujjig tartó vonal. Majd lentrıl felfelé haladva a belsı talpéltıl, 

a lábak belsı vonalán át, a törzs elülsı részén keresztül egészen az arcig simítottuk 

társunkat. Végül kézfejünkön pihentettük a másik tenyerét és szintén alulról felfelé 

berajzoltuk a karok belsı vonalát, elérkezve a hónaljhoz. Ennek a gyakorlatnak 

köszönhetıen a test perifériáira összpontosult figyelmünk, arra, hogy hol vannak a 

fizikai „határ-vonalak” és hogy ezek a vonalak egy 3 dimenziós testet alkotnak.  
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IV.1.2  A súly 
Az órákon a legtöbb figyelmet a test súlyának érzékelésére fordítottuk, ami a darab 

mozgásminıségének egyik kulcsa Éva szerint. A súly lehetıvé teszi az idıvel való 

játékot a darabban. Ha például valakivel egyszerre kell mozdulnunk egy adott ponton, 

fontos, hogy ne pozícióban várjuk be 

egymást, hanem „több súly adásával, a súllyal 

nyújtjuk a mozdulatot”. Ez azt is jelentheti, 

hogy nagyobb kilengési amplitúdót kapnak a 

karok vagy mélyítjük a pliénket (térdhajlítás), 

mindezt levegıvel és laza ízületekkel, ami 

áramlóvá és szabaddá teszi a mozdulatot.  

Saját testünk súlyának érzékeléséhez is 

több úton jutottunk el az órákon. Volt, hogy 

párokban dogoztunk. Sétáltunk a térben majd 

egy ponton társunk egy felületet ajánlott fel, lehetıvé téve, hogy súlyunk egy részét 

vagy teljes tömegünket átadjuk, és együtt lekerüljünk a földre. Ezután onnan 

fölkerülve improvizatív módon cserélgettük a szerepeket.  Egy idı után ugrásokkal, 

emelésekkel toldottuk meg a feladatot. 

Egy másik páros gyakorlatnál az egyik fél feküdt a földön és a másik ebben a 

passzív állapotban mozgatta ıt, érezve, illetve érzékeltetve a testrészek súlyát. A fekvı 

ember egy idı után enyhe tónust adott izmainak és a passzív állapotból átlépett egy 

minimálisan aktív együttmőködésbe. Ezt a tónust, illetve aktivitást fokozatosan 

növelte a gyakorlat során, mígnem a párok között már nem volt világos, hogy ki van a 

vezetı, illetve követı szerepében. A feladat arról szólt, hogy a súly teljes átadásából 

hogyan jutunk el annak megtartásáig a minimális erıbevitelre törekedve, mindezt 
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nagyon tudatosan kontrolálva. Hogyan lehet ezt a tónust kontrolálni, hogy tényleg 

fokozatosan növekedjen az aktivitás? Utólag többen arról számoltak be, hogy ennek a 

folyamatosságnak az érzékelése volt a legnagyobb kihívás a feladatban, grammonként 

levéve a „terhet” a társról. A feladat egy paradox állapot megélése is egyben: 

megengedjük társunknak és a gravitációnak, hogy szabadon játsszon testünkkel, 

miközben aktívan részt veszünk a mozgásfolyamat alakulásában.  

Az improvizáció végén Éva arra kért minket, hogy fokozatos engedjünk be 

mozgásunkba motívumokat a darabból, mígnem a páros egyik tagja mozdulatait 

kizárólag a Reset anyagra redukálva improvizál tovább, a másik fél pedig vezeti 

párjának mozgását, irányokat adva, megsegítve egy-egy lábdobást, karlendítést. 

Hirtelen azon kaptam magam, hogy valamit másképpen érzékelek. Az a mozgássor, 

amit már 100-szor megcsináltam, szinte ismeretlenné vált vagy inkább újjá. Azt 

éreztem, hogy ízületeim szabadok, karjaimat húzza lefelé a gravitáció, és mint egy 

inga tudnak lengeni. A mozgás akadálymentesen áramlik. Megéreztem, mit is jelent az 

olyan sokat emlegetett „swing”. Éva szerint ez egy magyarra nehezen lefordítható 

kifejezés, ami az imént leírt elengedett testsúly állapotot fejezi ki. 

„A súly megtapasztalása elsıdleges fontossággal bír a táncosok esetében. A súly 

tudatosítása az elengedés képességével függ össze, azzal, hogy el tudjuk engedni 

magunkat egy bizalmi és „jelen-léti” állapotban.”4 

 

                                                           

4
 These Dances Rise Up: An Interwiew with Karczag Éva By Aileen Crow and Paula Sager 
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IV.2 Megérkezés 

Az egy hetes munkafolyamat során sokszor esett szó a bemelegítés fontosságáról. 

Éva elmesélte, hogyan folyt a munkára való rákészülés abban az idıben, amikor 

együtt dolgoztak Trishával. „Trisha mindig egy órával a próba elıtt kinyitotta a 

stúdióját és mindenki ott melegített, ugyanabban a térben. Nem mondta meg, mit 

csináljuk, ez ránk volt bízva. Tudtuk, hogy mi a cél, hogy merre haladunk, hogy 

milyen állapotba kell kerülnünk a munka megkezdéséig, de hogy odáig hogyan jutunk 

el, az mindenkinek más volt.” 

Egyik délelıtti óránk elején Éva azt mondta nekünk, hogy most a megérkezést 

szeretné velünk gyakorolni. Arra kérte a csoportot, hogy hagyjuk el a termet és jöjjünk 

be újra. Kicsit zavartan, értetlenül mentünk ki elsıre, majd, mikor visszatértünk, arra 

kért, érkezzünk meg fizikailag. Legyünk jelen testünkkel. Ki-ki fedezze fel, hogy „ma, 

november 23.-án mit jelent számunkra megérkezni fizikailag.” 5 perc elteltével ismét 

arra kért, menjünk ki, és újból érkezzünk meg. Ezúttal a mentális megérkezést 

gyakoroltuk. Mit jelent mentálisan, szellemileg jelen lenni? Majd ismét kimentünk, 

hogy megérkezünk érzelmileg. Ezt követte az energetikai megérkezés és legvégül úgy 

jöttünk be, hogy a 4-féle jelenlét egyszerre volt velünk, teljes emberi mivoltunkban 

jelen voltunk. Ez a szokatlan feladat arra volt egy lehetıség, hogy átgondoljuk, milyen 

mértékben vagyunk jelen általában a próbákon, hogy tudatosítsuk, hogyan lépünk be a 

terembe és fıként, hogy mi célból. 

 

IV.3 Próbavezetési módszerek 

A próbákon a mozgás minıségével kapcsolatban szinte egyáltalán nem 

hangzott el személyre szabott instrukció. Éva a csoportot instruálta, általános 
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alapelveket közvetített, a Set and Reset szellemiségére vonatkozó gondolatokat fejezte 

ki, egy egységként kezelve a 7 táncost. Többször is elhangzott a próbák során, hogy 

mi egy test vagyunk, ami akkor tud harmonikusan mozogni, ha minden testrésze 

„EGÉSZséges”. 

Éva abban az esetben fordult egy-egy táncoshoz egyénileg, ha észrevett egy 

áttörést, ha látta, hogy valami új minıséget fedeztünk fel, közelebb kerültünk ahhoz a 

minıséghez, ami lehetıvé teszi, hogy létrejöjjön az áramlás az egyénen ill. a csoporton 

belül egyaránt. Sosem javított, nem mondta, hogyan kellene; hagyta, hogy magunk 

találjuk meg azt az utat, ami elvezet bennünket a darab mozgásnyelvének 

elsajátításához. Nincsenek jól bevált feladatok, vagy egy speciális tréning sorozat, ami 

meghozza majd a kívánt eredmény. Ehelyett türelem van és folyamatos figyelem, ami 

elvezet a „nem csináláson” át a „történik, mert történik” állapotába. Az idézıjeles 

kifejezések Éva vissza-visszatérı kulcs-fogalmai, melyekben benne rejlik a Set and 

Reset szellemiségének esszenciája. 

Az instrukciókra vonatkozó verbalitás hiánya mellett azonban rendkívül 

tudatosan felépített tanítási módszerének egyik fontos jellemzıje az érintés. Ezt a 

szavak szintjét meghaladó információ átadást – mely az Alexander technika egyik 

alapköve - Éva elıtérbe helyezi pedagógiájában. (bıvebben ld. V. 2) 

 

IV.4 Kulcsfogalmak: 

IV.4.1  A „nem csinálás” 

A „nem csinálás” legtöbbünk számára egy új táncélmény volt. A tánc 

vonatkozásában  paradoxnak hangzó kifejezés a természetesség, szabadság, 
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feszültségmentesség, folyamatosság, egyszerőség, tisztaság, elengedés fogalomkört 

hordozza magában. Eleinte többen úgy éreztük: „nem csinálok eleget”. Megszoktuk, 

hogy a táncban mindig van egy többletenergia, ami párosul egy másfajta izomtónussal, 

erıbevitellel, szemben a hétköznapi életben ismert alapállapotunkkal. A darab 

mozgásminısége azonban ehhez az alapállapothoz áll közelebb, ami azonban párosul 

egy „táncolni vágyás energiával”. Ez a fogalom, amely szintén Évától származik, egy 

mozgásszeretetbıl fakadó erıteljes, ugyanakkor lágy energiát takar. Nem 

azonosítandó az adrenalin felszabadulásakor megjelenı testérzettel, ami az ember 

vérnyomását felviszi, légzését szaporítja, mozdulatait hirtelenné, erıteljessé teszi. Éva 

és Vicky ezek elkerülése végett a súlyra és a légzésre való összpontosítást, valamint a 

társakra való figyelem fontosságát emelte ki.  

Sok tekintetben analóg ez a testhasználat az Alexander technikával, amely fontos 

szerepet játszott Trisha Brown mozgásnyelvének kialakulásában. (ld. Új élmény c. 

fejezet). Ahogyan a Set and Reset mozgásnyelvében, itt is a testben lévı fölösleges 

feszültségek feloldásán van a hangsúly. Itt sem egy kezelésrıl vagy gyakorlatsorról 

van szó, hanem inkább az agy és a test átnevelésérıl, átképzésérıl, melynek 

segítségével a táncos egy újfajta egyensúlyt fedezhet fel testében. Éva tanítási 

módszere és az Alexander technika (ld. V. 3. 2.) módszerei között is párhuzamokat 

véltem felfedezni. Egy rendkívül finom iránymutatásról van szó, ahogy az Alexander 

tanár apró, szinte észrevétlen impulzusokkal, türelemmel és érzékeny figyelemmel 

vezeti rá a tanítványt az egészséges testhasználatra, úgy Éva is egy-egy lényegre törı 

mondattal, sokszor kérdéssel vezetett minket a már említett „egészséges test”, a 

harmonikus csoportmozgás felé. 

Mint ahogyan már számos instrukciónál tapasztalhattuk, a „nem csinálás” is több 

szinten értelmezendı kifejezés. A testen belüli feszültségmentes állapot megélésén túl 



 36

vonatkozik még az elıadói attitődre is. A tánc közben nem az elıadói magatartás 

dominál, hanem a figyelem a társakra, saját magunkra, kapcsolatunkra a többiekkel, 

arra a 20 perces non-verbális kommunikációra, metakommunikációs játékra, amit Set 

and Reset-nek hívnak. A darab egy rendkívül mozgalmas forgatag, melyben 

folyamatos találkozások és szétválások, megérkezések és elindulások váltakoznak. 

Ezeknek a jelenben való megélése áll a fókuszpontban mind a próbák, mind az elıadás 

során. Tehát, akárcsak a testhasználatban, itt sem a csináláson, hanem inkább a 

történésen van a hangsúly. Ez az érzés fokozatosan érik be a próbafolyamat során. 

Ahogyan a mozgásanyag egyre inkább beivódik a testbe, a kinetikus memóriába, úgy 

egyre inkább tudjuk kinyitni figyelmünket a körülöttünk táncolókra, arra, hogy mi 

történik ebben a pulzáló, folyamatosan keringı, egymásra ható mozgás-rendszerben. 

 

IV.4.2  Történik, mert történik. 

A második intenzív próbafolyamat végén többen bejöttek megnézni a próbáinkat, 

köztük Jeroen Fabius, az amsterdami Theater School koreográfus mester képzésének 

igazgatója, aki Trisha Brown munkásságáról írja doktori disszertációját, valamint 

Kepes Julia, az iskola Alexander tanára. Julitól származik a „történik, mert történik” 

fogalma, amivel azt fejezte ki, hogy egy természetes jelenléttel, a csoportra való 

figyelemmel táncoltuk el a darabot. „Elkezdtem gondolkozni, hogy mire emlékeztet 

engem ez. Aztán rájöttem, hogy olyan volt, mint mikor a játszótéren játszanak a 

gyerekek. Mindenki el van foglalva, azzal, amit csinál. Nem az anyukájának 

produkálja magát, hanem elmélyül az adott tevékenységben.” 
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IV.4.3 Nincs jó és rossz 

A darab filozófiájának egyik alapköve, hogy nincs jó és rossz. Ez a mondat a 

munkafolyamat kezdete óta végigkísérte a próbákat. Ez alapvetıen azt jelenti, hogy 

nincsenek elvárások, követelmények, ítélkezések. 7 illetve 14 ember van, akik 

nyitottak arra, hogy együtt alkossanak. Ennek a folyamatnak a mozgatórugója 

kíváncsiságuk és lelkesedésük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akármi 

megtörténhet, a jó és a rossz szintjén túl ott van az, amit Éva úgy hív: „fitting into the 

vision”, tehát azok az alkotóelemek, melyek a darab szellemiségébe, mozgásvilágába, 

struktúrájába beleilleszkednek. Ezeknek szabnak keretet az „Instructions for the 

dancers” c. fejezetben leírtak. 

A 2 intenzív próbafolyamat közötti idıszakában a D és J csoportnak többek között 

az volt a feladata, hogy a darab végét, a „finálé” részt építse föl. Ez az a rész, amikor a 

tér használata rendszertelenebbé válik, a falak „eltőnnek” és a táncteret szabadon 

töltjük ki. Éva azt kérte, hogy ebbe a részbe a meglévı anyagból kerüljenek be rövid 

mozzanatok, esetleg a videó anyagról részletek, melyeket egy building process 

kovácsolhat eggyé. Ez a munkafolyamat sokkal lassabbnak és nehézkesebbnek hatott, 

mint az, mikor próbavezetıink velünk voltak. Sokszor éreztem az ösztönösség hiányát, 

hogy ki akarjuk találni, mi legyen, ahelyett, hogy az „act on instinct” elve alapján 

építkeznénk. Néha azonban elıfordult, hogy ez megvalósult és azonnal 

gördülékenyebben ment a munka. Mikor Éva novemberben visszatért, hogy befejezze 

velünk a darabot, a D és J csoport külön-külön megmutatta fináléját. Éva a 2 csoport 

fináléjából alakította ki a végleges változatot. Kizárólag a mi anyagainkat használta fel 

és ebbıl csinált egy montázst. Engem elkezdett érdekelni, hogy mi alapján választja ki 

azokat a részeket, amiket végül a darabba épít. Megkérdeztem errıl Bakó Tamást a 
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próba szünetében, aki így válaszolt: „Éva több évig a Trisha Brown társulat tagja volt. 

Választásai egy ízléshez kötıdnek, ami Trisha szellemiségét tükrözi.”  

Évával való beszélgetésünk során szintén feltettem neki a kérdést. „Azt hiszem, 

hogy, amit Tamás mond, inkább Vicky szemléletére igaz. İ nagyon fogékony az 

esztétikai szempontokra, kompozíciós aspektusokra. A darabban nekem a 

legfontosabb a mozgás minıségének megélése, míg neki a kompozíció egésze. 

Mindenkinek más a lényeg. Az építkezésnél én arra összpontosítottam, hogy a darab 

menete olyan legyen, mint egy folyó, amely folyamatosan áramlik, sosem áll meg, ha 

nem teszünk elé gátat. A finálé komponálásánál arra összpontosítok, hogy a folyó elé 

ne kerüljön gát, áramoljon tovább. Ez egy érzés…” 

Utólag arra jöttem rá, hogy Éva ösztönösen azokat a részeket építette bele a 

végleges változatba a mi finálé részeinkbıl, melyeknél megvalósult az „act on instict” 

elve, mikor nem elıre kitaláltuk a koreográfiát, hanem meglévı anyagokból 

improvizatív módon építettük fel a mozgássorokat. 

     

IV.5  Új élmény-felfedezés 

A decemberi beavató elıadásunk (középiskolások számára szervezett délutáni 

elıadás a Trafóban) elıtti kedden bementem egy terembe egyéni munkázni (az 

iskolában így hívjuk azokat az órarendbe épített órákat, mikor szabad próbatermet 

kapunk, hogy önállóan dolgozzunk). Egyedül voltam a teremben és elkezdtem 

szabadon táncolni. Táncomnak nem volt semmilyen szervezı rendszere, egyszerően 

hagytam, hogy mozdulataim vezessenek, én csupán megfigyelıként voltam jelen, 

tanúja voltam, annak, ami történik testemmel. Egy idı után azt vettem észre, hogy a 

Set and Reset mozdulatai kezdtek beszivárogni az improvizációba. Ismert, tanult 
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mozdulatok, amik akkor valahogy mégis teljesen újszerőnek, ismeretlennek tőntek. 

Olyan érzés volt ez, mint mikor az ember kimond egy szót és kiejtésekor nem a 

jelentését hallja meg, hanem rácsodálkozik annak hangzására, dallamára. Ilyenkor fel 

is szoktunk nevetni, vagy többször megismételjük az adott szót, megbizonyosodva 

arról, hogy biztosan jól ejtettük ki. Ez a jobb agyféltekével való gondolkozásba való 

átkapcsolás jele. Szemben a bal, verbális, elemzı, szimbólumokban gondolkozó 

agyféltekével, a jobb agyfélteke az érzékelés során non-verbális észleléseket tesz, a 

dolgokat egésszé állítja össze és jelenlegi helyzetükben, az adott pillanatot vizsgálja. 

„Amikor a jobb agyfélteke információ feldolgozó módját ösztönösen használjuk, 

hirtelen megtaláljuk a megoldást. Ezek azok a pillanatok, amikor minden apró részlet 

a helyére kerül, anélkül, hogy a dolgokat logikusan végiggondolnánk. Amikor ez 

történik, az emberek gyakran önkéntelenül felkiáltanak: […] Ennek az ujjongó 

kiáltásnak a klasszikus példája, a „Heuréka!” (Megtaláltam!) Arkhimédész nevéhez 

főzıdik. A történet szerint Arkhimédész kádjában ülve döbbent rá arra, hogy a 

kiszorított víz súlyának segítségével képes meghatározni, hogy egy bizonyos korona 

tiszta arany-e, vagy ezüsttel elegyített.”5 Ennek analógiáját „aha-élmény”-nek 

nevezzük, mikor egy információ úgymond beérik, és elmélyült tudássá válik 

testünkben. Lisa Kraus szerint - aki 1977 és 1982 között volt tagja a Trisha Brown 

company-nak és 2003-ban a Párizsi Operában tanította be Trisha Glacial Decoy c. 

darabját- az aha-élmény az, mikor a táncos felismer egy belsı motivációt magában az 

iránt, ami addig csak forma volt a számára.6 

                                                           

5
  Betty Edwards: Jobb agyféltekés rajzolás, Budapest, Bioenergetic kiadó, 2008, 39 old. 

6
 http://www.decoyamongtheswans.blogspot.com Decony Among the swans. On teaching Trisha Brown’s 

Glacial Decoy to the Opera Balett 
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Ez a fajta felismerésérzés járt át akkor a teremben, mikor elkezdtem táncolni a 

darab mozgásanyagát. Arra döbbentem rá, hogy eddig sokkal kisebb teret használtam 

fel, mint amekkora rendelkezésemre áll. A karjaim szabadon lendültek, így kilengési 

amplitúdójuk számomra is meglepı módon megnıtt. Azt éreztem, hogy mozdulataim 

eddig egy dobozban voltak. Ez a doboz a forma volt, a mozdulatok precizitása, ami 

addig tudat alatt mindig elsıbbséget élvezett a minıség megélése felett. Amikor ezt a 

„ismeretlen teret felfedeztem egy-egy mozdulatban, elkezdtem keresni azt a többi 

mozdulatban is. Ez a keresés egy nagyon kellemes izgatottság érzéssel párosult, amit 

olyankor érez az ember, mint mikor végre kipróbálhat valami régen áhított dolgot, 

mikor teljesül egy álma. Minden mozdulat új lett és más értelmet kapott. A pliéim 

mélyültek, karjaim, lábaim magasabbra repültek vagy tovább, amerre vitte ıket a 

lendület. Több mozdulatnál éreztem, hogy testsúlyom elırébb kerül, vállaim 

ellazultak, kézfejem kisimult. Minden mozdulatnál felmerült a kérdés bennem: 

„Merre van még terem?” Közben folyamatosan emlékek, elhangzott mondatok és 

képek cikáztak fejemben. A Set and Reset 2009-es bécsi elıadás után alkalmunk volt 

beszélgetni Irene Hultmannal, a társulat egykori táncosával és jelenlegi 

próbavezetıjével, aki sok egyéb jó tanács mellett felhívta figyelmünket a fent és a lent 

pulzálására a darabban. Nincsenek köztes terek, „artikulálatlan” mozdulatok. „Ha lent 

vagytok, igazán menjetek le pliébe”. E mellett láttam magam elıtt a többieket 

táncolni, egy-egy mozdulat beugrott, mikor láttam megelevenedni a Set and Reset 

minıségét testükön. Abban a pillanatban azonban nem csak láttam, hanem azt is 

átéltem, hogy mitıl olyan szabadok, könnyedek a mozdulataik. És kipróbáltam 

másképp, azt, amit addig százszor a megszokott módon csináltam. Kipróbáltam 

mélyebb tereket… feljön a sarkam a pliénél? És? Miért ne? Vízszintes fölé emelkedik 

a karom? Ez szabadabb érzés! Ebben a balansz helyzetben van mozgás felfelé-lefelé 
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folyamatosan. Ezek mellett a felismerések mellett egy, az egész mozgásminıségre 

vonatkozó alapelv is „beérett”: a lazaság, szabadság érzete akkor tud megjelenni a 

testen, ha az egy tisztasággal, artikulációval van megalapozva. A lazaság nem egyenlı 

azzal, hogy nem nyújtom át a térdem, hogy passzívak az izmaim. A lazaságban ott 

rejlik a folyamatos elnyújtás a gerincben felfelé, ami egy leföldeltség érzéssel párosul 

(ez az instrukció szintén elhangzott az Irene-vel való beszélgetés során).  

A fenti felfedezéseimet megosztottam Kepes Julival, aki az Alexander 

technikából jól ismert kifejezéssel tudta megnevezni a megélt tapasztalatiamat: 

„Release into a direction” , ami magyarul annyit tesz, hogy meghatározott irányokba 

való beleengedés. Az irány a gravitációval ellentétes is lehet, ami azt jelenti, hogy a 

tartó izmok folyamatosan tónusban vannak, miközben a fejtetınek van egy elıre 

felfelé iránya. A felfelé irány mellett jelen van annak ellentéte, a gravitáció iránya, 

melynek engednek az izmok, nincs bennük felesleges izommunka, feszültség. A 

kétirányúság természetesen nem csak a vertikalitásra értendı, egyaránt vonatkozik az 

oldal ill. diagonális irányokra is, valamint mindazokra, melyek a testbıl az ember köré 

helyezett képzeletbeli gömb felé mutatnak, és amelyeket nem nevezünk meg a 

mozgástanulás során.  

Mint utóbb kiderült, nem véletlenül került szóba az Alexander technika a darab 

kapcsán, Trisha Brown sokat foglalkozott ezzel a technikával, ami mozgásvilágának 

alapját képezi. Egy interjúban az Alexander technika fontosságáról számol be a 

társulat táncosainak tréningjében. „Különbözı készségekre van szükségünk. Az 

Alexander technika segít integrálni a táncos egyéniségét az elsajátítandó technikákkal.  

Fontos, hogy a táncos megértse, létezik egy mozgásforma, amely mentes a nyers 

erıtıl, megszakításoktól, beidegzett mintáktól, feszültségektıl. Meg kell tanulniuk 

elhagyni ezeket.” Az Alexander Technika tánctréningben való alkalmazása Trisha 
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Brown esztétikai küldetését szolgálta, amit szavakban így fejezett ki: „Amikor 

társulatom elıadásait nézik, azt látják, hogy egyfajta éberség van a táncosokban, egy 

ösztönös fizikai magatartás, egy betanult mozgásnyelv, egy megjelenés, egy látásmód, 

egy jelenlét, amely a megérkezés és az elindulás öröméhez kapcsolódik. Az éber 

jelenlét izgalomban tart.” 7    

A beavató elıadás után többen is visszajeleztek a D csoportból, hogy a 

mozgásminıségemen változást véltek felfedezni, a belül megélt felszabadulás kívül is 

megjelent, láthatóvá vált. 

Ez után az élmény után elkezdtem azon gondolkozni, vajon mi válthatta ki 

belılem ezt az állapotot, mi vezetett el ezekhez a felfedezésekhez. Eszembe jutott, 

hogy az elıadást megelızı hétvégén írtam egy levelet az amszterdami Theaterschool 

koreográfus szak igazgatójának, Jeroen Fabiusnak, amiben egy hozzánk forduló 

kérdésére válaszoltam. Jeroen Trisha Brown munkásságával kapcsolatosan írja doktori 

disszertációját és végigkísérte a Karczag Éva által vezetett második 

próbafolyamatunkat. Távozásakor ezt a kérdést tette fel: „When do you percive 

movement?” Vagyis mikor észleljük a mozgást a darab táncolása közben? Ennek a 

furfangosan feltett, gondolatébresztı kérdésnek a megválaszolása hosszas 

elmélkedésre késztetett a darabbal kapcsolatban, sokáig tartott mire ráébredtem, hogy 

számomra mit jelent a kérdés. Azt gondolom, hogy ez a keresés nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy egy más megvilágításba tudjam magamba helyezni a darabot, mind 

szellemi, mind fizikai síkon. A továbbiakban válaszlevelem tartalmát mutatom be: 

 

                                                           

7
 http://performancepage.com/articles/dancing 
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IV.5.1  Levél Jeroen-nak arról, hogy mikor észlelem  a mozgást 

A mozgás észlelésének vizsgálatához elıször is fontosnak tartom tisztázni, 

milyen különbözı aspektusokból beszélhetünk a mozgásról a Set and Reset kapcsán. 

Számomra ebben a darabban minden állandóan mozgásban van. Érzékelem a 

mozdulatot  

a) Vizuálisan 

b) Kinetikusan 

c) Energetikailag 

a) A vizuális érzékeli forma magától értetıdı, ez az, amikor nézem a többieket 

tánc közben, vagy amikor a kulisszák mögött állok. A próbafolyamat során a vizuális 

percepció egyre aktívabbá vált, fokozatosan nyitottam meg figyelmemet a többiek 

felé. Eleinte sokkal inkább koncentráltam saját testemre, saját mozdulataimra és 

persze azokra, akik mellettem táncoltak, vagy akikkel van egy közös találkozási 

pontunk (például unisono-ban táncolunk, vagy egyszerre kezdünk bele egy mozgásba 

egy „mozdulatlan” pillanat után, stb.) Azután, fokozatosan, mikor elkezdtem érezni a 

csoport ritmusát, és megszokottá vált számomra, képessé váltam arra, hogy 

figyelmemet mindenkire kiterjesszem, és lássam mit csinálnak azok, akikkel nem 

vagyok közvetlen kontaktusban a színpad szélén való közös haladásokkor. Minden 

egyes alkalommal, mikor eltáncoljuk a darabot, új részleteket fedeztem fel. 

b) A kinetikus mozgásérzékelés saját testem érzékelésre vonatkozik a többi 6 

táncos között. Miközben a Set and Resetet táncolom, arra a mozgásminıségre 

koncentrálok, amin dolgoztunk Vickyvel és Évával a kurzus során. Mostanra ez egy 

ismert érzés a számomra, amit elı tudok hívni a testemben. Azonban, csakúgy, mint a 
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vizuális érzékelésemnél, itt is minden egyes próba során új finomságokat fedezek fel. 

Észreveszem, hogy hol vannak még a testemben olyan területek, melyeket még inkább 

ellazíthatok, melyek azok a mozdulatok, amelyekbe több súlyt, több szabadságot 

vihetek bele. A próbafolyamat során célom az, hogy felfedezzem és tudatosítsam 

ezeket a rejtett területeket.  

c) Több dolog van, amit energetikai érzékelésnek nevezek. Elıször is, azon 

társaim mozgását, akiket nem látok a koreográfia során, például akik mögöttem 

táncolnak, de akiknek jelenlétét mégis tudatosan érzékelem. Másodszor azon társaim 

jelenlétének érzékelését sorolom ide, akikre figyelmem nem terjed ki, de mégis 

érzékelem mozgásukat egy tudattalan szinten. Még abban az esetben is, ha a vizuális 

érzékelésem nem mőködik, létezik egy energetikai érzékelési mód, amely ennek a 

táncnak alapvetı mozgatórugója. Ez az, ami a darab áramlását generálja. Érzékelem a 

többi test mozgását magam körül és az én testem erre válaszol ösztönösen. Érzékelve a 

többiek mozgását magam körül, valami elkezd növekedni bennem, valami, amit Éva 

„mozgás éhség”-nek („I want to move” érzésnek) hív. Ezt a jelenséget szembehelyezi 

a „mozgás megmutatásának”(„I want to show”) igényével. Ez annyit tesz, hogy a 

mozgás motivációja belülrıl származik, mozgás iránti szeretetünkbıl születik, 

mozgatni testünket és a többiekkel együtt mozogni. Mindenkiben megvan ez az igény 

(kisebb vagy nagyobb mértékben) a kezdésnél, és a darab során ez egyre csak 

növekszik bennünk. Megosztjuk ez az érzést a többiekkel, és létre tudunk hozni egy 

egységet alkotó energia forgatagot. Az Éva által mozgás-éhségként leírt jelenségrıl 

így ír Martha Graham egyik interjújában: 

„A társulatom egyik táncosa örökké izeg-mozog. Azt hiszem, néha nem is tudja mit 

csinál, de valójában másról van szó. Rendelkezik azzal, ami az emberi bensı 

esszencia, és ez készteti ıt a mozgásra. Benne megvan az a bizonyos vágyakozás. 
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Minden tánc sajátos lázlap, a szív diagramja. A vágy csodálatos dolog, és a tánc a 

vágyból ered.”8 Graham táncérzetének megteremtése és átadása, egy újfajta 

mozgásérzékelést hoz létre. 

A csoport egy testként való mozgása 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2 csoportban dolgozunk, ezért 

láthatjuk a koreográfiát (amit többé kevésbe megegyezik a D és a J csoportnál) 

kívülrıl is. Mikor nézem a másik csoportot, elıfordul, hogy olyan érzésem támad, 

mintha egy testként mozognának, ami az elıbb említett energiacserével függ össze. 

Van, hogy nem egy-egy táncosra figyelek, hanem látom az egész csoportot egyben. Ha 

találnom kéne egy analógiát, olyan ez, mint egy naprendszer bolygóival. Minden 

alkotó elemének megvan a maga pályája, önálló aktivitása és funkciója, de nem 

tudnak létezni a gravitáció és egymás energiája, vonzása nélkül. Mikor történik 

mindez? Ez volt az ön kérdése. Látszólag véletlenszerően történik meg, de 

hipotézisem az, hogy a táncosok közötti energiacserétıl függ, amely létrehozza az 

áramlást. 

 
                                                           

8
 Táncpoétikák, A reneszánsztól a posztmodrnig. Martha Graham: Táncos vagyok. Szerkesztő: Fuchs Lívia, 

L’Harmattan kiadó 2008, 166. old. 
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Mozdulatlanság? 

Vannak olyan részek a koreográfiában, amikor „mozdulatlan” vagyok, a takarásból 

figyelve a többieket. Még ezekben a pillanatokban is a mozgás az, amit érzékelek. 

Látom a többieket táncolni, érzékelem légzésem, szívverésem, várom azt a pillanatot, 

mikor újra belépek a tánctérbe és csatlakozom a csoporthoz.  

Ezeket a sorokat írva, sok minden tudatosul bennem, ami eddig a tudatalattimban 

lappangott. Úgy gondolom, hogy ezek az érzékelések (a tudatosság szintjén lévık) 

gyors egymásutánban váltakoznak, és nem egymás mellett élnek. Ez egy új kísérleti 

téma az elkövetkezendı munkafolyamatra. Meg tudom-e osztani figyelmemet az 

említett érzékelési formák közt? 

  

V. Az utolsó próbafolyamat Karczag Évával 

V.1 Tisztaság/pontosság 

Ennek a próbafolyamatnak egyik fı témája a mozgások plasztikai aspektusának 

tisztasága volt, mind relatív kinetika (a test saját rendszerén belül), mind az abszolút 

kinetika (a térben való elmozdulások) szempontjából.9 Az 5 hónapos rutin alatt 

                                                           

9
 Dienes Valéria tudományos vizsgálódásokkal alátámasztott mozdulatrendszere, az orchestika, a mozdult 

természetéből következően 4 nagy fejezetre tagolódott. A „plasztika” az emberi mozdulat térbeliségét 
vizsgálta, ezen belül a relatív kinetika a helyzet (póz), míg az abszolút kinetika a helyváltoztatásokkal 
foglalkozott. […] A „ritmika” fejezet az idő tagolásával és a hangsúly kérdésével foglalkozott, valamint az 
időmondatokkal és az idő nagyobb szerkezeti egységeivel. A „dinamika” a mozdulatok energiahasználatát, 
jelesül az erőfeszítést és elköltést vizsgálta. Sem a tér, sem az idő nem vizsgálható azonban önmagában, hiszen 
minden mozdulatnak szerves, így elhagyhatatlan részei. Csakúgy, mint az erő, ami valójában csak részben 
szolgálja a testegységet, vagyis az egész test elmozdítását, mert eközben a gravitációs erő leküzdésére is 
szolgál. Az orkesztika 4. fejezete, a „szimbolika” a három fizikai tényező – tér, idő, erő – által megszabott 
mozdulat lelki dimenzióját vizsgálja, a mozdulatok jelentését. (in: Fuchs Lívia: Száz év tánc, Budapest, 
L’Harmattan) 
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homályossá vált mozdulatokat pontosítsuk, azok irányai tisztáztuk. Foglalkoztunk 

térbeli elhelyezkedésünkkel a színpad egészéhez, valamint társainkhoz képest 

egyaránt. Apró részekre bontottuk a darabot, az imént említett szempontok alapján 

elemeztük a mozgásokat, majd a próba végén háromszor eltáncoltuk az elemzett 

egységet. Ez a „szöszölıs” tisztázás azonban csak egy váza volt annak a munkának, 

ami a próbafolyamat a lényegi részét képezte. Hiszen a tisztaság a darabban nem 

pusztán azt jelenti, hogy a testrészeim úgy szervezıdnek, ahogyan azt a mozdulat 

megkívánja, és hogy a tér azon pontjain haladok, ahol a próbavezetı az megálmodta, 

hanem azt is, hogy ez egy folyamatban teljesedik ki, és minden idıpillanatban 

újrateremtıdik.  

Próbafolyamatunk lényegét Éva szavakba öntötte, méghozzá kérdések 

formájában. Az volt a célja, hogy általuk vezesse figyelmünket az egyhetes munka 

során. Ez egyfajta gondolatébresztés, iránymutatás volt. Az elsı próba végén Éva, 

többek között, az alábbi kérdést tett föl nekünk:  

„Hogyan tudok tiszta és pontos lenni, minden állomást, minden pillanatot 

megtalálni és azonnal továbbmenni?”  

Mint ahogy legtöbbször, erre a kérdésre sem adott és nem is várt konkrét választ. 

Kérdései általában inspirációként szolgáltak ahhoz, hogy min dolgozzunk a darab 

eltáncolása közben. Ezen kívül azzal is tisztában volt, hogy mind a 7 táncost más-más 

válasz juttat el a megvalósításig, illetve hogy ezek a válaszok sokszor nem a szavak 

szintjén fogalmazódnak meg, mint inkább érzésben, kinetikusan.  
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Számomra a tisztaságot kétfajta figyelem hozza meg: az elsı, ha tudom, hogy 

honnan hova megyek. Benne vagyok az adott mozdulatban, de már lelki szemeim 

elıtt látom a következıt és érzem a testemre gyakorolt hatását, azt, hogy hogyan 

fogom eltáncolni. Kettıs figyelem ez, amely összeköti az adott pillanatot a 

következıvel, egy híd a most és a mindjárt között.  

A J csoport egyik táncosát, Biczók Anná-t megkértem, hogy ossza meg velem 

Éva kérdéseire adott válaszait. İ így ír a pontosságról illetve a tisztaságról: 

”Azt gondolom, hogy ez éberség kérdése, meg önmagamra való figyelem, illetve elızetes 

felkészülés. Pl. nagyon fontos a megérkezés, ahogy Éva tanította. A test és a tudat 

koncentrálása arra, ami történni fog, hogy kész legyen adni és befogadni. Hallani, hogy mi a 

"feladat", és belülrıl késznek lenni rá, hogy, pontosan de könnyedén teljesítsük. Készen lenni 

arra, hogy az energiák átfolyjanak, vigyenek, irányítsanak, repítsenek, miközben tudatában 

vagy annak, ami történik. Az történik, amit szeretnék, hogy történjen, de nem úgy, hogy én 

akarom és csinálom, inkább hagyom, hogy úgy legyen, ahogy lennie kell.” 

A második aspektus, amely a mozdulatok pontosságát jelenti a számomra, Éva 

egy következı „költıi” kérdéséhez kötıdik:  

„Meddig ér a testem? Hol van a végem?” 

„Sehol!” - hangzott el azonnal a válasz Anna szájából. Az ı számára ez a válasz, 

ez az igazság segít, hogy kitöltse a mozdulatot és a mozdulattal a teret. Aztán késıbb 

így fogalmazta meg válaszát: 

„A testemnek határa van, bennem a mozdulat addig mutat, ameddig a testem. Az energia 

viszont tovább visz, vég nélkül. Iránya van, vége nincs. És így a testemnek és a 

mozdulatomnak sincs vége. A test az energiamezık része, azokban mozog.” 
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Számomra a mozdulat irányának gondolattal való megnyújtása segít, hogy 

megérkezzek a mozdulatokba és ne csak egy átsiklás-érzésem legyen. Például, karom 

kinyúlásával érzem a nyújtást vállamban, könyökömben, ujjvégeimben és azon 

túlnézek és látom a teret, amelybe belehatol ez a mozdulat és szeli tovább a levegıt. 

 

V.2 Érintés 

 A tisztázás mellett természetesen tovább dolgoztunk a mozgás minıségének 

megélésén, elmélyítésén. Ehhez Éva egy már korábban is ismertetett módszert 

alkalmazott. A test anatómiai felépítésének megismertetésén és egy belsı kép 

kialakításán keresztül vezetett el minket új minıségek megtapasztalásáig.  

Egyik alkalommal például képeket mutatott nekünk a vállövrıl, több nézıpontból 

megtekintettük az emberi test ezen részét, elemeztük alakját, az egyes részek 

kapcsolódását, a mozgáslehetıségeket. Ezt követıen párba álltunk és társunk számára 
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érintésünkkel érzékeltettük ezt a területet: a kulcscsont szegycsonti végétıl indulva 

végigtapintottuk a vállövet egészen a lapockacsúcsig. Elıször végigjártuk a 

kulcscsontot, tudatosítottuk annak „S” formáját, spirális elcsavarodását, majd, a 

vállcsúcsi véghez érkezve, kezünket a másik lapockája alá helyeztük, hagytuk, hogy 

beleengedje annak súlyát tenyerünkbe, ellazítva a vállöv és a hát izmait. Ezt követıen 

végigmasszíroztuk a háromszög alakú csont belsı, külsı és felsı szélét.  

 

 

Miután a másik oldalon is elvégeztük a gyakorlatot, kezünkbe vettük a 

partnerünk bordakosarát és elkezdtük jobbra-balra ringatni, hol kisebb, hol nagyobb 

impulzusokat adva, ezáltal a mozdulatlanságtól eljuttattuk az egész testét megmozgató 

hullámzásig.  Miután a másikat ülésbe, majd állásba segítettük, átmozgattuk a 

vállizületét és bordakosarát, ez alkalommal hátulról érintve. Sétára indultunk a térben, 

majd hagytuk, hogy ezzel az érzéssel szabadon táncoljon. A folyamatot a Reset 

anyagának eltáncolása zárta. A személyenként kb. fél órás foglalkozás során Éva 

folyamatosan beszélt hozzánk a légzés elmélyítésérıl és tudatosításáról, a csontok 

puha kapcsolódásáról, az izmok elernyedésérıl. Leginkább egy vezetett meditációhoz 
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hasonlíthatnám ezt a módszert. Mindannyian egy újfajta testérzetrıl számoltunk be 

vállövünkben és mellkasunkban, amirıl saját szemünkkel is meggyızıdhettünk: a 

tükörhöz lépve láttam, hogy vállaim leereszkedtek és vállövem kinyílt. A Reset 

táncolásakor a levegı könnyed ki és beáramlása volt a legmeghatározóbb élmény. 

Szinte súlytalannak éreztem testem, a mozdultok könnyen folytak át egyikbıl a 

másikba.  

Éva tanítási módszerének szerves része az érintés. Mint (Alexander) tanár 

elıszeretettel alkalmazza és alkalmaztatja a taktilis kommunikációt, mely véleménye 

szerint egy közvetlenebb út a növendékhez, a partnerhez. 

„Az érintés a tér megnyílását és az energia átadását jelenti az érintett számára, 

amit ı az adott pillanatban számára legmegfelelıbb módon használhat fel. Ez az 

energia a mozgásában fejezıdik ki. Újra és újra felfedezzük, hogy egy egyszerő 

érintésben miként tükrözıdik annak összetettsége, amit indukál a partnerben. Az 

elvárásokkal teli, tolakodó vagy „okoskodó” érintés, nem hagy teret az érintettnek, 

hogy megtapasztalja azt, amire épp szüksége van. […] Az érintés el tudja vezetni 

figyelmünket mélyen belülrıl a felszínre, a bırre. Ugyanakkor az érintés képes 

elvezetni bennünket a bırtıl a mélységig. Olykor azt tapasztalhatjuk, hogy sok idıt 

kell hagynunk a mozgásnak egy kezdeti érintés-élmény után, hogy feldolgozzuk az 

általa befogadott információt. A megfigyelık sokszor transz-szerő élményt fedeznek 

fel a táncolókat látva. Ennek ereje akár félelmet is kelthet bennük és kételyt, hogy ez 

biztonságos-e. A táncosok arról számolnak be, hogy teljes mértékben jelen vannak, 

nagyon tudatosak, és tökéletes biztonságban érzik magukat.”10 

                                                           

10
 http://www.threestonestudio.org/Three_Stone_Studio/These_Dances_Rise_Up.html 
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Ezt a fajta tudatos, éber állapotot mi is számtalanszor megtapasztaltuk Éva 

„testtudat-építı” tréningjei során. Az érintés abban segít, hogy a másik berajzolja, 

saját felületével érzékeltesse azt, hogy meddig tart a testem, hol vannak kontúrjaim, 

milyenek formáim. Ezen túl teljesebbé válik a belsı anatómiai kép, melyet egy tudatos 

táncos folyamatosan épít, elmélyít magában, és kíváncsian kutatja azt. Az érintés által 

jobban megérezhetjük csontjaink formáját, izületeink kapcsolódását és 

mozgáslehetıségeit, a csontok közötti teret. Mint ahogyan arra Éva is utal az 

interjúban, az érintés minısége is nagyban befolyásolja a partner élményét testének 

ezen aspektusairól, hiszen az izmok és a légzés azonnal válaszolnak az érintésre. Ha az 

erıszakos vagy türelmetlen, az izmos feszesebbé, a légzés pedig nyugtalanná válhat. 

Ezek a tényezık gátolják az elmélyülést, és az önátadást. A taktilis kommunikáció 

természeténél fogva tökéletesen ıszinte és éppen ezért rendkívül hatékony a testtudati 

munka megkezdésekor.   

 

V.3 Testtudati tréning 

 Éva testtudatra irányuló tréningjei több, mára Európa-szerte ismert testtudati 

módszeren alapulnak. Elıadói és pedagógusi pályája során tanult technikákat ötvözve 

alakította ki saját, az imént és korábbi fejezetekben (ld. IV) bemutatott módszerét. Az 

elsık között volt, aki nıként elsajátította Európában a T’ai- Chi-t, megismerkedett a 

Chi-Kunggal, az ideokinézissel, az Alexander technikával, a Masunaga féle Meridián 

tornával, a jógával. A felsorolásban fontos megemlítenem a kontakt improvizációt is, 

mint Éva testtudati tréningjének szerves részét, mely technikának (táncformának) 

kialakulására nagymértékben hatottak az imént említett módszerek (valamint az aikidó 

és a Body Mind Centering). Ezek mindegyikét alkalmazta a Set and Reset 
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munkafolyamata során. Éva így ír ezen technikák ötvözött alkalmazásáról egy 1992-

ben megjelent cikkében: 

„A hosszú évek során megismert és kutatott, mozgással foglalkozó technikák, 

látásmódok, irányzatok közül az Alexander technika, a T’ai Chi Ch’uan, a release és 

az improvizatív táncformák voltak rám a legnagyobb hatással. Elsısorban ezeknek a 

technikáknak és filozófiájuknak az ötvözete az, amit beleágyazok munkámba, mind 

táncosként, koreográfusként és tánc- illetve Alexander-pedagógusként. Ahogyan ezek 

a technikák hatást gyakoroltak rám, úgy egymásra is hatással voltak. Számos 

hasonlóságot fedezhetünk fel a technikák között az egyénre vonatkozó szemléletükkel 

kapcsolatban. Ezek a hasonlóságok képezik munkám esszenciáját. Mindegyik elismeri, 

hogy test és szellem egymástól elválaszthatatlan. Mindegyik elismeri, hogy 

mindannyian egyediek vagyunk, és egy végtelen kreativitás-forrással rendelkezünk. 

Minél mélyrehatóbban ismerjük meg magunkat és tanuljuk meg tudatosan használni 

testünket, annál tisztábbá és erıteljesebbé válik kifejezı készségünk. Mindegyik 

elismeri a folyamatot, azt hogy bárminemő növekedés és változás idıt igényel. 

Kiemelik az „undoing”, a nem-csinálás fogalmát: a berögzıdések nem csinálását, az 

elıre megalkotott testi és szellemi minták nem-csinálását, ezáltal visszanyerve a 

mozdulat és a gondolat természetes szabadságát. A mozgás nem a túlzott 

izomfeszülésen keresztül jön létre, hanem az energia áramoltatásával, mialatt a 

tónusban lévı izmok hatékonyan dolgoznak. Ezen technikák mindegyike elıtérbe 

helyezi a teljes jelen-lét fontosságát: itt lenni ebben a pillanatban, tudatosan, a 

választás teljes szabadságának elérése végett. Végsı soron ez az improvizáció.”     
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Miután Éva cikkébıl megérthettük ezen technikák lényegét, ismerjük meg ıket 

közelebbrıl. A továbbiakban a szóban forgó 2 legjelentısebb módszerrıl, irányzatról 

írok. 

 

V.3.1  Az ideokinézis 

Az ideokinesis egy testtudatra alapozott tréning forma, ahol a végzett 

gyakorlatok során a képzeletben „elıállított” képek ingerlik mozgásra az izmokat. (Az 

ideo ötletet, gondolatot, a kinesis pedig mozgást jelent.) Mabel E. Todd fejlesztette ki 

a huszadik század elején New Yorkban. A témáról szóló elsı könyve 1934-ben jelent 

meg „A gondolkodó test” címmel. A két másik úttörı Dr. Lulu Sweigard (aki a húszas 

években Todd tanítványa volt) és Barbara Clark. Clark szintén dolgozott Todd-al, sıt 

késıbb tanított is a Todd által alapított bostoni iskolában. 

„Ahhoz, hogy megértsük miért éppen a képzeletet használjuk fel a berögzıdött 

mozdulatok megváltoztatására, elıször is meg kell értenünk mi is a mozgás maga. 

Ahhoz, hogy egy mozdulat elinduljon, a test minden rendszerének mőködésbe kell 

lépnie. Az idegrendszer továbbítja az ingert, az izomrendszer beindul, megmozgatja a 

test tartószerkezetét, a csontozatot, és megtörténik a mozgás. Az idegrendszer azonban 

nem csupán továbbítja a mozgást kiváltó ingert, hanem tudatalattinkban kialakít egy 

belsı mozgató rendszert, és az annak megfelelı sorrendben lépnek mőködésbe a 

mozgást létrehozó izmok. A mozgás során feladatunk tehát, hogy tudatunkkal magára 

a mozdulatra koncentráljunk, mert idegrendszerünk a mozgásról alkotott képünk 

alapján létrehozott belsı rendszernek megfelelıen indítja be a mozgatóizmokat. Ha a 

mozdulat nem jó, azért belsı mozgató rendszerünk a felelıs. A mozgatóizmokhoz hibás 

információ továbbítódott. A cél az, hogy a hibát kijavítsuk. Újból át kell gondolnunk 
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az adott mozdulatot, meg kell változtatnunk a mozgatás rendszerét. Ezt úgy lehet 

elérni, hogy elképzeljük a helyes mozdulatot, és ezt a képet használjuk a kialakult 

mozgató rendszer megváltoztatására.” 

A tréningeken a feladatokat érintéssel végezzük. Az érintéssel az a cél, hogy 

“megfoghatóvá” váljon a mozgás kiinduló pontja, hogy megtanuljuk tudatosan követni 

mozdulatainkat, a mozgás folyamatát. A táncos számára különösen fontos, hogy tudja, 

mi történik a testével mozgás közben, tudjon biztonságosan, sérülésmentesen 

mozogni, és fontos, hogy mozgása könnyebbé és hatékonyabbá váljon. 

K.J. Holmes, aki Éva kortársa, tanárként, koreográfusként és elıadóként 

elsısorban az improvizáció kutatásával foglakozik. A ’90-es években dolgozott együtt 

Trishával. Holmes így ír az ideokinézisrıl:  

„André Bernard-al fedeztem fel az improvizációt New York-ban, aki egy 

ideokinézis nevezető technikát tanít. Ez abból áll, hogy lefekszünk a földre, pihenı 

pozícióba és anatómiai képeket hívunk elı képzeletünkben.  Anélkül, hogy táncoltam 

volna, a földön fekve rengeteg mozgást fedeztem fel a munka során. Ezután részt 

vettem egy kurzuson*** , ahol hasonló munkamódszerrel találkoztam: anatómiai 

ismereteket sajátítottunk el, mely végül elvezetett bennünket a mozgásig. Ekkor 

találtam rá a saját improvizációs munkámra, 1981 táján.”11 

                                                           

***
 Holmes Karczag Éva kurzusaira járt akkoriban, valószínűsíthető, hogy az ő kurzusáról ír itt is.  

11
 Nouvelle de danse, On the edge/Createurs de l’imprevu. Szerkesztő: Angnes Benoit, Edition Contredanse. 96. 

old. 
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Holmes, akár Éva az ideokinézis mellett más testtudatra irányuló technikákkal 

is megismerkedett, olyanokkal, mint az Alexander, a Body-Mind Centering és az 

autentikus mozgás, melyek gazdagították pedagógiáját és elıadói tevékenységét.  

 

V.3.2 Alexander-technika 

„Minden férfiban, nıben, gyermekben megvan a fizikai tökéletesség 

lehetısége; csak rajtunk, megértésünkön és szorgalmunkon múlik, hogy elérjük.”- írja 

Frederick Matthias Alexander, az Alexander technika megalapítója. 

A technika lényege a bennünk felgyülemlett fizikai és lelki feszültség 

felismerése és feloldása. Elsajátíthatjuk általa az egészséges és hatékony (felesleges 

energia bevitelt kiküszöbölı) testhasználatot, a koordinált mozgást. Alexander szerint 

ez a módszer valójában nem tanulási folyamat, hanem egy emlékezés arra, amit már 

tudtunk, de rég elfelejtettük.  Kortól függetlenül visszanyerhetjük azt a kecsességet és 

könnyedséget, ami a kisgyerekeknél megfigyelhetı, és amely mindannyiunkban ott 

rejtızik. Fontos alapköve a technikának, hogy a test, agy, érzelmek, szellem egymástól 

elválaszthatatlanok és elég csak egyiket rosszul használni, az a másik háromra is kihat. 

Alexander módszerével újratanulhatjuk testünk használatát, oly módon, hogy a 

pszichofizikai egyensúly helyreálljon. Egy magasabb tudatossági szint elérésében 

segít. 

Éva így ír a technikáról: 

„ Az Alexander technika a test-szellem újranevelésének eszköze. Finom 

érintésen, szóbeli visszajelzésen át, valamint a gondolattal történı irányadásokon 

keresztül kinetikus érzékelésünk tudatossága újraéled és kifinomul. Az ember 
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felismerheti és elhagyhatja bevett mozgásbeli habitusait, mely áthatja a mozgást és 

lekorlátozza annak szabadságát. A megszokott feszültség feloldása egy könnyed 

energiaáramlásba lehetıséget ad egy dinamikus egyensúly és dinamikus mozgás 

újraélésére a testben és a szellemben. Természetes könnyedséggel, rugalmassággal és 

koordinációval mozoghatunk.” 

 

V.4 Belsı és küls ı tér kapcsolata 

Mi az az érzés, mikor kinyílik a belsı terem? Így hangzott Éva következı 

gondolatébresztı kérdése. Elıször megosztom, hogy Anna miként ír, errıl: 

„Érzem bent a levegıt, a mozgást, a teret. Nem tudom másképpen mondani, 

csak úgy, hogy legalább annyi felfedeznivaló van a belsı térben, mint kint, és hogy 

nincs, ami megállítaná a mozgást. Nincs gát, ami ne engedné be a külvilágot, vagy ne 

engedné ki a belsı világot. Flow, légzés…” 

A belsı tér kinyílása nálam is összekapcsolódik a külsı térre való kinyílással. A 

nyitottság is kétirányú, mint ahogy a mozdulatban is megvan ugyan ez a fajta 

kétirányúság (minimum kettı).  Mikor nyitott a belsı terem, átjár az érzés, hogy az a 

sokszínőség, változékonyság, folyamatos pulzálás, formai változatosság, ami a 

természetben, a külvilágban jelen van, megtalálható a testemben is. Belsı képem saját 

magamról egyszerre részletgazdaggá válik, látom testem belsı struktúráját, 

rétegzıdését, organikus formáit, érzékelem a különféle halmazállapotokat: csontjaim 

keménységét, izmaim rugalmasságát, vérem folyékonyságát, a levegı áramlását, stb. 

Mindezek egy egység-érzéshez vezetnek el, testem egész-ként élem meg. Ez a belsı 

test-érzet kihat arra is, hogy minként érzékelem a külvilágot: ugyan az a 
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részletgazdagság, tiszta kép jellemzi a környezetem észlelését is. A belsı tér 

kinyílásakor a belsı és külsı tér közötti kapcsolat is tudatosul. Ez a kapcsolat egy 

rész-egész kapcsolat, a külvilág szerves részeként élem meg magam, a csoport egyik 

láncszemeként, amely egy kis alkotó-elem (a szó szoros, illetve átvitt értelmében 

egyaránt), de egyben nélkülözhetetlen is az egység szempontjából. Szóban leginkább 

az éberség és fogékonyság szavakkal tudom jellemezni ezt a tudatállapotot, mely 

felette áll az automatizmusnak, megszokásnak, rutinnak. 

Az imént leírtak hatására felidézıdött bennem egy olvasmányom, mely más 

kontextusban ugyan, de lényegét tekintve ugyanerrıl szól: az univerzum és az 

individuum kapcsolata, melyet bolygónk természeti jelenségei és testünk fizikai 

adottságainak párhuzamba állításán keresztül érzékeltet: 

„A vér, amely áramlik bennünk, a Mi Föld Anyánk vérébıl születik. Az İ vére a 

felhıkbıl hullik alá, feltör a Földnek méhébıl, csörgedez a hegyi patakokban, szélesen 

árad a síkság folyóiban, alszik a tavakban, háborog a viharos tengereken. 

A levegı, melyet belélegzünk, a mi Föld Anyánké. Az İ lehelete azúrkék az egekben, 

süvölt a hegyek ormain, susog az erdık lombjaiban, hullámzik a búzamezık felett, 

szendereg a mély völgyekben, forrón éget a sivatagban. 

Csontjaink keménysége a mi Föld Anyánktól ered, a sziklák és e kövek csontjaiból 

születik. Mezítelenül fúródnak az égbe a hegyek ormain, mint alvó óriások fekszenek a 

hegyoldalakon, mint bálványok trónolnak a pusztában, és láthatatlanul rejtızködnek a 

Föld mélyében. 

Húsunk rugalmassága a mi Föld Anyánk húsából születik, akinek húsa sárgává és 

vörössé válik a fák gyümölcsében és táplál bennünket a mezık vetésében.  
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Beleink Föld Anyánk belébıl születének, és éppen úgy el vannak rejtve elılünk, mint a 

Földnek mélységei. 

Szemeinknek az İ világossága, füleinknek az İ hallása, a mi Föld Anyánk színeibıl és 

hangjaiból születik, amely úgy ölel körül bennünket, mint a tenger hullámai a halat, 

mint a forgó szél a madarat. 

Bizony mondom néktek, az Ember a Föld Anya gyermeke, és az Ember Fia tıle kapta 

egész testét, mint ahogy az újszülött baba teste is az anyja méhébıl születik.”12 

 

VI.  Az elıadás 

VI.1  Hogyan tudom mindezt megtartani el ıadás alatt? 

Ez volt Éva utolsó gondolatébresztı kérdése. Ahhoz, hogy az órák és próbák 

során megatapasztalt minıséget és testhasználatot egy elıadási szituációban is 

megtartsam, számomra az elsıdlegesen fontos dolog a rákészülés. Mit jelent ez? Egy 

olyan állapot megteremtését, amikor képessé válok arra, hogy figyelmemet, 

tudatosságomat a jelen pillanatra összpontosítsam és megéljem azt. Ilyenkor testem és 

szellemem teljes mértékben az „itt”-be és a „most”-ba kerül. Az ide vezetı utat 

általában intuitívan választom meg, hallgatok arra, hogy testemnek mire van szüksége, 

ahhoz, hogy nyugodttá és koncentrálttá váljak. A MU színházas elıadásunk elıtt 

fontosnak tartottuk, hogy ez a rákészülés valamelyest csoportban történjen, hogy 

találjunk egy olyan ráhangolódási módot, amely mindannyiunkat felkészít az estre. 

                                                           

12
 Edmond Bordeaux Székely: Esszénus Béke Evangélium, I. könyv, Élő Föld kiadó, 1999 



 60

Aznap korábban bementünk a színházba és egy közös vezetett meditációval kezdtük a 

bemelegítést. Ez a darab szerintem különösen megkívánja ezt a fajta csoportszellem 

építı ráhangolódást, hiszen benne nem az egyéni teljesítmények kiemelésén és 

villogtatásán van a hangsúly, hanem a már sokszor említett közös energiaáramlás 

létrehozásán és kinyilvánításán. 

Az elıadás elıtt Anna számára is fontos a rákészülés: 

„A tanultakat akkor tudom megtartani az elıadás során, ha nem visz el a kint-nek való 

megfelelésre irányuló figyelem, ha maradok a középpontban. Ez akkor jön létre, ha fel 

tudom magam készíteni arra az állapotra, amelyben folyhatnak az energiák… Ott is 

biztonságban, magamban. Átadom magam a 

térnek, az energiáknak és ez által a 

közönségnek.” 

Amint megszületik a jelen pillanatra 

való érzékenység, párhuzamosan megjelenik 

az érzékszervek felerısödése és ezzel együtt a 

befelé irányuló figyelem. Ha megvan ez a 

figyelem, tudatosan elı tudom hívni azt a 

minıséget, amit 5 hónapos rendszeres 

munkával mindannyian megtanítottunk 

testünknek: megérzem az ízületek puhaságát, 

a levegı szabad áramlását, testem súlyát. Ez utóbbi esetében nekem legfıképpen a 

végtagok súlyának megérzése jelentett nehézséget; elengedni a karjaimat, hogy 

szabadon lendüljenek. Fıként a vállizmok ellazítása volt kihívás, valamint annak az 

érzésnek a megtapasztalása, hogy a lábaim függetlenek a törzsemtıl, a combcsontok 
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lógnak kifelé a csípıízületbıl. Ezek olyan területek, amikkel a mai napig dolgozom és 

kutatom a további lehetıségeket, szabadságfokokat.  

Ezt követi a figyelem kinyitása a külsı térre, a társakra. Mikor testem készen 

áll, megteremtıdött a belsı biztonság, nyugalom, képessé válok arra, hogy érzékeljem 

a formákat, színeket, anyagokat, illatokat, hangokat, távolságokat, valamint mások 

dinamikáit és lelki állapotát. 

 

VI.2 Elıadni vs. megosztani 

Az elıadás során a több százszor eltáncolt darab a nézıközönség elé kerül. Az 

addig üresen tátongó közönség sorai megtelnek, a tér kiegészül egy hatalmas energia 

többlettel. A darab történetében ez egy egészen új fejezet, amikor az addig burokban 

fejlıdı koreográfia és csoport-dinamika életre kell. Éppen úgy, ahogy az anyaméhben 

fejlıdı gyermek születésekor megérkezik egy új világba, a bent védelmébıl kikerül 

egy új közegbe. Az elıadás során a táncos kitárulkozik, meztelen valójában 

megmutatkozik, hiszen kifejezı eszköze a mozdulat, amely természeténél fogva 

ıszinte. Testünkben ott rejlik minden információ belsı világunkról, lelki 

folyamatainknak és gondolatainak lenyomata van. Táncunk lüktetésében - melynek 

testünk a „hangszere”- felszínre tör belsı világunk. Ezt a világot visszük színre a 

táncon keresztül. Nem más ez, mint kommunikáció. A táncos mozdulatain keresztül 

egy absztrakt üzenetet közvetít, melyet a nézı, érzékszerveinek különleges összjátékán 

keresztül befogad.  
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Ahány koreográfia, annyi üzenet, és ahány koreográfus, annyi felfogásmód 

létezik a táncos és nézı viszonyát illetıen. Trisha, a maga idejében, egy rendkívül 

avant-garde szemléletet hozott be ez utóbbi kapcsolatot illetıen. Ez az új kapcsolat 

elsısorban a táncosok jelenlétére vonatkozik az elıadás menete közben. Fontosnak 

tartotta, hogy a táncosok megtartsák a természetességüket a színpadon, elkerülve az 

„elıadok”- magatartást. Arra bíztatta táncosait, hogy hagyják megtörténni a 

találkozásokat a színpadon, éljék azt meg olyannyira, hogy egy-egy jólesı 

találkozáskor, összeérintkezéskor engedjék, hogy az ebbıl fakadó kellemes érzés 

kifejezıdjön, és akár egy mosolyban megnyilvánuljon.  

Nincs szükség maszkra, 

amely eltakarja a táncosban 

lejátszódó érzelmi folyamatokat, 

nincs helye kifejezéstelen arcoknak 

vagy mesterkélt vigyoroknak. Azt 

gondolom, hogy ez a fajta jelenlét a 

színpadon tökéletesen illeszkedik a 

darab szellemiségéhez. Trisha egy 

rendkívül letisztult koncepcióra 

épít egy mozdulatilag és 

minıségében rendkívül letisztult 

táncot egy rendkívül tiszta és 

ıszinte jelenléttel. A kérdés az, 

hogy mi táncosok, hogyan tudjuk ez utóbbit megteremteni az elıadás során?  
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Az elıadás elıtti pillanatokat mindenki másképpen éli meg, mégis van egy 

általánosan elmondható igazság, miszerint a táncosban, elıadóban ilyenkor egy 

energiatöbblet keletkezik, amit az adrenalin felszabadulása kísér. Az adrenalin a 

készenléti állapot egyik kulcshormonja, legfıbb élettani feladata hogy a fokozott 

izommunkához biztosítsa a megnövekedett energiaigényt. Az elıadás elıtti felfokozott 

állapot oka és az adrenalin termelıdése szerintem egy rendkívül izgalmas téma. Miért 

reagál így az ember, mikor mások elé tárja tudását hosszú gyakorlás után? Mik ennek 

a reakciónak pszichológiai illetve lélektani magyarázatai. Azt gondolom, hogy ez egy 

rendkívül nagy téma, melynek tárgyalására ebben az írásban nincs lehetıség, de arra 

viszont feltétlenül szeretnék kitérni, hogy Évának milyen meglátásai voltak ezzel 

kapcsolatosan. Sokszor beszéltünk róla, mennyire fontos, hogy képesek legyünk 

megtartani az elıadás napján a Set and Reset minıségét, mindazt, amit hosszú 

fejezeteken át bemutattam, kezdve a súlyadástól, a „nem-csinálás”-on át, a tisztaságon 

és pontosságon keresztül a megérkezés és elindulás folyamatos váltakozásáig. Éva 

figyelmeztetett, hogy egy felfokozott állapotban az ember könnyen hajlamossá válik 

arra, hogy úgymond kezébe vegye az irányítást, és „meg akarjon mutatni”. Az akarás 

szöges ellentétben áll az elengedéssel, mind szellemi, mind fizikai szinten, így gátat 

szab a kívánt testállapot kibontakozásának. Hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy az 

elıadás folyamán ne a megmutatni vágyás energiájával legyünk jelen, hanem a 

mozgás szeretetébıl fakadó motiváció vezérelje táncunkat. Egy interjúban a 

következıket nyilatkozta az elıadói magatartással kapcsolatos meglátásairól: 
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„Az autentikus mozgás****  újra és újra visszavezetett ahhoz az igényhez, hogy 

mint elıadó eltávolodjak a szerepelni vágyástól egy valóban ıszinte mozgás felé. Akik 

jól improvizálnak, rendelkeznek ezzel a képességgel. Ez a felismerés irányított az 

improvizáció felé a kezdetektıl, mikor olyan táncosok elıadásait láttam, mint Steve 

Paxton, Lisa Nelson és Danny Lepkoff. Az improvizáció annak képessége, hogy jelen 

vagyunk minden idıpillanatban, teljes odaadással - megtestesüléssel. Ez a minıség 

elérhetıbbé válik a számomra a testemre irányuló tudatosságomon és mozdulataim 

fizikai realitásán keresztül: súlyom érzékelésén, légzésem észlelésén, anatómiám 

megértésén át. Legalább ennyire fontos a belsı figyelem és a megengedés állapota, 

mely veleszületett képességünk, bár gyakran türelmes odafigyeléssel elı kell azt 

ásnunk, felkutatnunk magunkban. A testünkre irányuló tudatosságunk és a figyelem 

együttesen egy feltöltekezett, áldott állapotot eredményez, amely egyben profán és 

megszokott. Ez az, amit keresek munkám és elıadásaim során, ezt a szokatlan 

megszokottságot, ezt a felfőtött jelenlétet, ezt a kegyelmi állapotot.” 

 Munkánk során Éva és Vicky sokszor hangsúlyozták, hogy az elıadás a 

munkafolyamat része, a munkafolyamat pedig az elıadás része. Egy barátjukat idézve 

mindig azt mondták: „ne próbáljatok, minden egyes alkalommal a darabot 

táncoljátok!” (a gondolat Deborah Hay-tól származik, aki egyike volt a Cunningham -

et követı nemzedéknek és a Judson csoportnak). Mindez számomra azt jelenti, hogy a 

próbákon nem egy majdani cél érdekében gyakorolunk egy mozgást, hanem a jelen 

                                                           

****
 Az autentikus mozgás Mary Starks Whitehouse módszeréből nőtte ki magát, amit ő a ”mélység tánca” - 

ként nevezett el. Ennek gyakorlása rendkívül egyszerű: az egyik ember mozgásban van, míg egy másik figyeli őt. 

Az, aki mozogni fog, becsukja szemét és vár egy belső impulzust. Egy folyamat ez, mely elvezeti a mozgáshoz. A 

test válik a vezetővé, a mozgó ember hagyja, hogy impulzusai irányítsák.  A tanú folyamatosan figyeli társát, 

miközben saját belső élményére összpontosít. Egy idő után, a tanú lezárja a folyamatot, és a verbális megosztás 

ideje következik. A mozgó ember megosztja, hogy mit élt át, majd a tanú is beszámol saját tapasztalatairól a 

nélkül, hogy bármilyen „ítélet” elhangozna. 
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pillanatban megéljük a koreográfiában rejlı kinetikus élményeket, melyek az 

ismétléssel egyre inkább elmélyülnek és gazdagodnak. Az elıadás napján minden úgy 

történik, ahogyan az a próbateremben folyt. Ez nem jelenti azt, hogy nem veszek 

tudomást a nézırıl, hanem inkább azt, hogy megosztom az emberekkel, amit szeretek 

csinálni, amin dolgoztam és elmélyítettem magamban. Az elıadás egyszerően egy tér 

erre, a megosztás tere. 

 Ebbe a megosztásba betekintést nyerhet jelen dolgozat olvasója is megtekintve 

az elıadásról készült alábbi videó felvételeket: 

http://www.youtube.com/watch?v=DIVo7Q6wfH8 

http://www.youtube.com/watch?v=qBQW6dcxDfc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=6Pre9R27vJA&feature=related 

 

VII.  Utóélet 

Az elıadás után egy őr köszöntött be. Lezárult egy korszak, amely 

fordulópontot jelent a tánccal való viszonyomban. A féléves munka egy teljesen új 

dimenziót nyitott meg testem használatát illetıen és a testrıl, táncról való 

gondolkodásomban. Minden sokkal letisztultabbá, átláthatóbbá vált, mégpedig az 

anatómiai realitás megtapasztalása által. A korábban misztikus homály fedte kérdések, 

mint testem mőködése, a mozgás fizikai törvényszerőségei kézzelfoghatóbb valósággá 

váltak. Ezt az érzést szavakban leginkább úgy tudnám kifejezni, hogy - az anatómiai 

vizualizációkon keresztül- megismerve testem új területeit, közelebb kerültem saját 

magamhoz, annak megértéséhez, hogy ki vagyok. Legfontosabb felismerésemnek 
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pedig azt tartom, hogy a Set and Reset eltáncolásával ez a folyamat nem zárult le, sıt, 

most kezdıdik igazán. A dolgozatomban bemutatott munkafolyamat által nem csupán 

egy mozgásanyag és minıség betanulása történt; egy újfajta szemléletet kaptam, mely 

nem csak ebben a darabban kelhet életre, hanem bármikor, amikor tudatosan 

használom. Felébresztett bennem egy kutatási vágyat, hogy még mélyebbre ássak 

magamban, még több aspektusból megismerjem belsı világomat. Ami számomra a 

legizgalmasabb mindebben, az ennek a munkának a végtelensége, kimeríthetetlensége. 

A 6 hónap egy új dimenziót nyitott meg a táncban számomra: feltöltötte a 

mozdulatokat egy belsı megértéssel, valamint egy érzékelésbeli, kinetikus és 

emocionális ráeszméléssel. Ez a fajta belsı munka bármilyen mozgás, technika, 

minıség során alkalmazható. Ha a tánc ebbıl a belsı figyelembıl táplálkozik, 

megszőnnek az elvárások, ítélkezések, a türelmetlenség és a belsı küzdelmek, marad a 

kíváncsiság és a lelkes felfedezni vágyás.  
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VIII.  Köszönetnyilvánítás 

Az elızı fejezetben leírt felfedezéseim, élményeim elsısorban Éva pedagógiai 

módszerének és személyiségének gyümölcsei. Azt gondolom, hogy a legtöbbet 

kaptam tıle, amit egy pedagógus adhat a tanítványának éspedig a folyamat, az út iránti 

szeretet felébresztését. Ez az, amit, ha a tanítvány megkap mesterétıl, egy belsı 

biztonságra talál rá, egy újrateremthetı lelkesedésre, hiszen nem tevékenységének 

célja, hozadéka vezérli cselekedeteit, hanem maga a felfedezés, a gyakorlás iránti 

vágy. Évának ill. Vicky-nek, mint próbavezetıknek, nem az volt az elsıdleges célja, 

hogy egy jó elıadást hozzanak létre, hanem az, hogy átadják nekünk tudásukat, 

tapasztalataikat. Az elıadásig vezetı út éppen annyira volt hangsúlyos, mint az, hogy 

színpadra vittük a Set and Reset c. koreográfiát.      

„Menj hát az utadon, 

menj azon az egyedülálló módon, 

amely csak a tiéd, 

de ne próbálj meg mielıbb célba érni. 

Mert nincsen cél. 

Maga az út a cél, a cél csak az út vége, 

és egy új út kezdete..”13 

                                                           

13
 Kurt Tepperwein: A te életutad c. írása (részlet) 
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