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„Nincs olyan oktatási rendszer a bolygón, ami táncot tanít a gyerekeknek minden nap, úgy 

ahogy matematikát tanítunk. Miért? 

Azt gondolom, hogy a matematika fontos, de a tánc is. A gyerekek mindig táncolnak, ha 

engedik nekik, mind így teszünk. Mindenkinek van teste. „
1
 

Sir Ken Robinson 

 

                                                 
1
 Sir Ken Robinson: Az iskola megöli a kreativitást  

https://www.youtube.com/watch?v=pusrOpFwJ8U&hd=1# (letöltés: 2014. 08.21.) 
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1. Bevezetés 
 

16 éve tanítok táncot. Kezdetben kreatív táncot gyerekeknek, később amatőr felnőtteket 

tánctechnikára és improvizációra. Szerencsém van, mert olyasmit csinálhatok, amit 

szeretek, és amiben folyamatos fejlődési lehetőségem van. Ebben a dolgozatban 

kíváncsiságom, kérdéseim és tapasztalataim jelennek meg és lesznek sorvezetőim. 2013 

decemberében kollégáimmal közösen egy új struktúrájú kurzust hirdettünk meg. Erről az 

új formáról írok, megmutatva a benne rejlő értékeket és lehetőségeket, a résztvevők 

tapasztalatait. Kollégáim és tanítványaim beszámolóin keresztül mutatom meg, hogy ez a 

struktúra, amelyben egyszerre van jelen a tanulás, az alkotás és a bemutatás, milyen 

újdonságokat hoz pedagógusnak, résztvevőnek és alkotónak egyaránt. Dolgozatomban 

azok a letisztult értékek és meghatározható fogalmak is helyet kapnak, melyek a saját 

táncórámhoz kapcsolódnak, valamint egy csoport meghatározására és életben tartására is 

vonatkoznak. Tánctanárként sokak bizalmát élveztem már, sok visszajelzést és 

megerősítést is kaptam. A táncórákon évek alatt összegyűlt tapasztalataim alapján hiszem, 

hogy: a mozgás, mint kommunikációs eszköz sikeres segítsége lehet bárkinek, aki szeretne 

többet megtudni magáról és azt már felismerte, hogy a változáshoz nyitott és aktív állapot 

kell. Egy új struktúra generálja ezt a folyamatot, amelyben minden alkotóelem segíti és 

kiegészíti egymást. Mind a résztvevők, mind a pedagógusok, mind az alkotók új 

szempontokat és élményeket kaphatnak, de osztoznak a felelősségen és a sikerekben is. 

Dolgozatomban szeretném érinteni a mai magyar kulturális támogatási lehetőségeket is, 

mert azok nemcsak meghatározzák, hanem sok esetben determinálják is a folyamatokat, én 

pedig hiszem, hogy a szabad alkotáshoz elengedhetetlen a biztonságos közeg, a 

folyamatos támogatás és az állandó alkotást segítő körülmények. A pénz fontos: kell a 

teremek bérlésére, a táncosok, technikusok, zeneszerzők bérére, a jelmezekre, a 

dokumentálásra, propagandára, utazásokra. Az állami támogatás a művészetek terén 

folyamatosan és drasztikusan csökken, és még nem alakult ki olyan (magán) támogató 

szféra, amely felismerte volna, hogy a kultúra támogatása hosszú távú és elemi érdeke. 

Erről szól az alábbi anekdota is: 

„Churchill angol miniszterelnöknek a második világháború alatt azt ajánlották tanácsadói, 

hogy vonjanak el minden pénzt a kultúrától, s költsék fegyverekre, hogy megnyerjék a 

háborút. Mire Churchill azt kérdezte: - Jó, de akkor miért is harcolunk?” 
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2. Táncpedagógia, tapasztalatok és értékek 
 

Kezdetben egy helyettesítés okán kezdtem tanítani, a közeli általános iskola néhány 

osztályát tornaterem hiányában a tánciskolába hozták át, ahol én is tanuló voltam még, és 

így oldották meg a tantervben szereplő testnevelés órákat. Tanárhiány lépett fel, és én 

szívesen vágtam bele az azóta hivatásommá vált szerepbe. Mindig is gyerekek közelében 

voltam és jó kapcsolatom volt velük, de itt nehezített terepre léptem, a kötelezőség nem 

segíti a művészetek megszerettetését. Kezdetben az órarendbe épített táncórákat inkább a 

fiúkkal kellett elfogadtatni, nekik kellett megmutatni, hogy a mozgás nem feltétlenül 

lányos dolog, hogy találhatnak maguknak nagyon érdekes megoldásokat és ki tudják 

használni a gyorsaságukat, erejüket és az ötleteiket. Folyamatosan tanultunk egymástól, az 

osztály összetétele és érdeklődésének egyenetlensége sok kreativitást és rugalmasságot 

kért tőlem, nagyon élveztem azt az időszakot. Hamarosan gyerekcsoportjaim is lettek, ahol 

már mindenki azért jött, mert ezt akarta csinálni – de tisztában vagyok azzal is, hogy ez 

sokszor nem a gyermek, hanem a szülő döntése – és ez megkönnyítette a munkámat. 

Rengeteget lehetett tanulni tőlük, róluk és magamról, arról, ahogy egy-egy órán ki hogyan 

reagál a feladatokra, ki milyen tempóban érti és jegyzi meg a gyakorlatokat, ki milyen 

instrukciókat hall és ért meg. Már itt megfigyeltem, hogy erősen elkülönülnek az inkább 

vizuálisan, látvány után tanuló, inkább auditív, azaz a hallás után értő és az inkább 

kinesztetikus, azaz mozgással vagy tapintással érzékelő tanulók és vannak, akiknél 

mindhárom terület viszonylag egyenlő gyakorisággal szerepel. Természetesen ezek a 

határok nem különülnek el élesen, de azt látni kell, hogy az eredményességhez mindhárom 

típusnál más és más utakat kell találni. Hat gyermekekkel eltöltött év után úgy éreztem, 

kezdek a saját magam számára unalmassá válni, berögzült elemeket használni, kevésbé 

érdeklődni. Ezért váltottam és kezdtem felnőttekkel foglalkozni, tánctechnikai és 

improvizációs órákat párhuzamosan tartani. Ez egészen új világot nyitott ki előttem és bár 

csak jóval később fogalmaztam meg, már itt elkezdődött az a folyamat, amelyben sikerült 

megtalálnom, hogy mit tudok jól csinálni. Figyelni tudok az emberekre, látom őket és 

nekem ebben a mozgás lett a segítségemre.  

Kezdő tanárként nagyon sokat segített Angelus Iván Táncoskönyvében talált inspiráló 

összegzés:  

 

 

peterpetra
Highlight



  

6 

 

„Lehetőleg… 

legyen valami bevezető játék vagy esemény, ami elválasztja a táncórát a külvilágtól, 

megadja az alaphangot. 

legyen olyan közös mozgás, ami minden irányban, változatos tónusokban megmozgatja az 

egész testet. 

legyen olyan gyakorlat, ami valami új tapasztalatra vezet. Egy új mozdulat, egy új irány, 

egy új ritmus, valami, ami eddig nem volt. 

legyen idő fennakadni, belekapaszkodni, és amíg lehet végigvinni, ha valami váratlan, 

érdekes vagy fontos, vagy nagyon erős dolog történik. 

legyen olyan feladat, ami könnyű és amit élvezetes megoldani, és legyen olyan, ami nehéz, 

kihívás, de azért végül mindenki képes megoldani, aki koncentrál. 

minden órán mindenki szerepeljen legalább egyszer egyedül is, a saját nevével. Nem 

mindegy, hogy ő ma ott volt vagy sem. 

minden órán legyen tánc a saját magunknak és legyen bemutató másoknak. 

jusson idő erősítésre és valamilyen levezető játékra. 

Ne csak félbeszakadjon, hanem – időben – legyen vége az órának.”
2
 

 

Táncpedagógusi pályafutásom alatt igyekeztem fejben is tartani és el is felejteni ezeket az 

instrukciókat, mert ugyan egytől egyig követendőnek tartom őket, egy jó csoportos 

foglalkozást nem lehet kottából megtartani. Ami nekem a legkézenfekvőbb, hogy én ő 

értük vagyok a teremben. Lehetnek nekem céljaim és olyan gyakorlataim, amiket 

mindenképpen szeretnék aznap megcsináltatni, ha a csoport nincs abban az állapotban, 

biztosan erőlködés, kudarc és rossz hangulat lesz a végeredmény. Nagyon hamar 

megláthattam, hogy akkor élő és izgalmas egy óra, ha az ott jelenlévőkből indul, és 

folyamatosan rájuk reflektál. Én nagyon régóta – úgy kezdem el az improvizációs órákat, 

hogy nincs pontos feladat vagy akarat a fejemben - nem tudom, mi fog történni ezeken a 

táncórákon, de abban mindig biztos vagyok, hogy lesz egy olyan pont, ahonnan el tudunk 

indulni. A kiinduló ötleten, képen, mozgásminőségen vagy élményen már biztosan 

könnyedén lehet tovább haladni, ezekre már tudatosan lehet kitalálni a feladatokat. 

Természetesen ehhez kell rutin is, a tanításban eltöltött évek és az élmények száma ad egy 

fajta biztonságot ebben, de a figyelem a lényeg. Figyelni és megbízni. Két éve megkértem 

                                                 
2
 Angelus Iván: Táncoskönyv ,magánkiadás,  32. oldal 
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a hozzám járókat, hogy ha kedvük és idejük engedi, írjanak az órámról, arról, hogy miért 

is járnak ide. Tanítványom írásában találtam egy ide illő részt:  

„Az óra (és egyben az improvizáció) lényegét akkor értettem meg igazán, amikor Orsi egy 

alkalommal elmondta, hogy a feladatokat mindig helyben találja ki. Sokat gondolkoztam 

aztán, hogy mi mindent is jelent ez, illetve mit tanulhatok mindebből a tánc 

viszonylatában. Orsi esetében számomra ez azért is fontos, mert amit tanít és csinál, az 

egybevág, teljes mértékben önazonos és hiteles. Azt üzeni számomra, hogy bízik 

önmagában, bennünk, az együttlétben, hogy úgyis lesz egy olyan mozzanat (akár benne, 

akár bennünk), ami mentén el lehet indulni az órán. Figyelemből, az ő figyelméből indul 

az óra; végül is az improvizációhoz nem kell más, csak nyitottnak és kíváncsinak lenni. 

Számomra ez sokat segített abban, hogy az órán elengedjem magam, és a teljesítmény 

kényszereimet.”
3
 

Tapasztalataim szerint vannak tanárok, akik ugyan imádnak táncolni, és a táncórájuk az ő 

tudásukat tükrözi, de nem törődnek a tanítványokkal, nem veszik figyelembe tánctudásuk 

szintjét. Ilyenkor általában nem lesz harmonikus a kapcsolódás. Ezekben az estekben a 

pedagógiai eszközök közül szinte csak a demonstrációt használják, elmarad a javítás és a 

gyakorlás, az önálló munka vagy a felfedezés szakasza. A másik véglet az, amikor a 

pedagógus túl alacsonyra teszi a mércét és még a kipróbálás előtt túlmagyarázza a 

feladatokat, ez viszont unalomhoz vagy ellenkező esetben a feladatok túlértékeléséhez 

vezet, azaz a táncos úgy érzi, ezt biztosan nem tudja megoldani, és ha esetleg mégis 

sikerül, akkor sem jól csinálja. A táncórán jelen lévők tudásával helyes arányban lévő 

feladatok és pedagógiai eszközök változatosabb használata sikerélményt nyújtanak. Én az 

elején beledurrantok a közepébe, aztán fokozatosan tisztul a kép, megmutatom a technikai 

megoldásokat, apró segítségeket adok. Sok teret adok az egyéni próbálkozásoknak, eleinte 

nem is igen korrigálok, csak ha nagyon kell. „ A legszebb pillanatok általában akkor 

következnek be, amikor valaki testi vagy szellemi teljesítményét megfeszített akarattal a 

végletekig fokozza, hogy véghez vigyen valamilyen nehéz, de fontos feladatot. A tökéletes 

élmény tehát olyasvalami, ami nem csak úgy megtörténik velünk, hanem inkább mi 

hozzuk szándékosan létre.”
4
 A saját megoldások megtalálása százszor többet érnek, és 

maradandóbb élményeket adnak, mint a másolás. Gyakran használom a páros korrekciót 

is, ilyenkor a társ keresi meg a hibát és mutatja meg a helyes megoldást, fejlesztve ezzel a 

figyelmet, a kommunikációt és az együttműködés gördülékenységét. 

                                                 
3
 részlet: Élmények és gondolatok Pete Orsolya Modern tánc és improvizáció óráiról című írásból 

4
 Csíkszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat, Akadémia Kiadó, Budapest, 2010. 22.oldal 
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Az improvizációs feladatokban a szabadság és az elfogadás, a kreativitás és a sokszínűség, 

az együttdolgozás képessége és az alkalmazkodás, a bátorság és az újdonságok 

kipróbálása, mint célirányok szerepelnek nálam. Mélyen ezek a fogalmak határozzák meg 

a feladatokat, ezek mentén haladunk. A kezdő kép, a hangulat, a minőség, a forma stb, 

csak kiindulás, a végeredmény és az oda való eljutás a fontos. 

A tanár részéről siker, ha nem kell túlbeszélni az instrukcióikat, sikerül mindenkit egy 

olyan nyitott és érdeklődő állapotba hozni, ahol működnek a feladatok; ahol senki nem a 

külsőségekkel van elfoglalva, hanem az instrukciókra, magára vagy a társakra koncentrál. 

Olyan energiaszint valósul meg, melyet legjobban Csíkszentmihályi Mihály könyvét 

olvasva találtam meg: „…a  »flow« vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy 

tevékenységben, hogy minden más eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, 

hogy a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk, pusztán magáért.” 5
  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Csíkszentmihályi Mihály Flow. Az áramlat, Akadémia Kiadó, Budapest, 2010. 22.oldal 
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2.1 Értékek meghatározása 
 

Az értékek pontos megfogalmazása hosszú ideje kavarog a fejemben, folyamatosan 

kristályosodtak ki és nyertek egyre inkább teret az óráim meghatározásában, és annyi 

visszajelzést kaptam már arra vonatkozóan, - néhányat mellékletben csatoltam is a 

szakdolgozatomhoz - hogy jelen vannak, hogy mostanra létjogosultságát érzem ezen 

értékek összegyűjtésének és leírásának. Értékek, melyek segítik ezt a dolgozatot is, mert 

ösvényt jelölnek ki a gondolatok menetében 

1. Elfogadás - „nincs jó és rossz mozdulat” 

Ne a kétpólusú értékskála határozza meg a napjainkat, kedvünket, gondolatainkat, 

mozdulatainkat és életünket. A kategorizálás helyett a minőségek meghatározása sokkal 

jobban segítenek egy mozdulatnál is, mint például: kecses és folyamatosan gyorsuló, 

lomha, esetleg szaggatott vagy nehézkes. Egyik tanítványom így látja ezt: „… nincsen 

általános értelemben vett mérce. Ez felüdülés a mindenütt tapasztalható ide-oda 

rakosgatott lécek közepette. Nincs jó végrehajtás vagy rossz végrehajtás. Az iskolában, az 

anyámnak, a munkahelyemen, a férjemnek, az anyósomnak, a szomszédnak, a 

kutyámnak....mindnek van mércéje. Nehezebb esetben mindnek más és más. Itt meg csak 

én vagyok meg a csoport. Nincsen ügyes és ügyetlen. Persze, nyilván vannak technika-beli 

különbségek, és történik is technikai fejlesztés, de alapvetően nem a külsőségek 

határozzák meg, hogy én mennyit érek. Gyakorlatilag bármit teszek, az jó. És ettől tud 

TÉNYLEG jó lenni, amit csinálok. Szerintem ennek a kulcsa a bizalom, amit ritkán lehet 

megkapni, de legalábbis mindenhol azzal lehet találkozni, hogy »meg kell érte dolgozni«. 

Az impró órán nem kell.”6 

2. Lehetőségek - „ne egyből válasszunk”  

Évekig párhuzamosan tanítottam tánctechnikai órákat és improvizációt, ismerem mindkét 

út előnyeit és hátrányait. A szabadság megélése és a táncról alkotott sztereotípiák 

elengedése az improvizáció segítségével hatékonyabban működik, a technika sok esetben 

lekorlátozza a gondolatokat és lemerevíti a testet. Sok esetben találkozom azzal, hogy az 

emberek fejében a tánc szinte csak a harmóniáról, a szépségről és a szimmetriáról szól. 

Talán ezért gondolják sokan, hogy nem tudnak táncolni, mert elérhetetlen magasságba 

helyezik ezt a művészeti ágat, amely, főleg régebben, a szórakozás és az ünneplés 

                                                 
6
 részlet: Miért járok improvizációs táncórára? című írásból 
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természetes eleme volt. Táncolni, mozdulni mindenki tud, azt kellene csak meglátni, hogy 

nem kell megfelelni egy tökéletes ideálnak. Az improvizáció lehetőséget jelent arra, hogy 

kapcsolatot létesítsünk, hogy kommunikáljunk a testtel, emellett fenntartja a 

koncentrációt, mert folyamatosan nyitott állapotot követel, amely készen áll a váratlan 

helyzetekre, figyel a társak reakcióikra és a saját válaszokra. „…az improvizáció nem 

végcél, hanem eszköz. Állapot. Fokozott jelenlét, egyszerű, természetes és ezáltal könnyed 

befogadása a világegyetemnek. Az improvizáció a szellem és a lélek játékos edzése, és 

mint ilyen, a személyiség mondhatni stílusos formálója”
7
 

A mozgás tanulásnál kiderül, hogy sokkal több elem van a birtokunkban, mint hittük, 

sétálni, leülni, lefeküdni és felállni mindenki szokott, a különbség egy improvizációs 

helyzetben az, hogy ezekre az automatikus mozgásokra most új fókuszt helyezünk, 

elkezdjük megfigyelni, mi is történik a mozgás közben, például tudatosan sétálunk hátra és 

oldal irányokban is, az ülés helyzetbe pedig négykézláb pozíción keresztül jutunk el. 

Játszunk a dinamikákkal, az idővel, lassan és puhán érkezünk fekvésbe, majd hirtelen 

állunk fel és ugrunk a magasba… Az improvizációs feladatok talán legfontosabb eleme a 

koncentrált tudatállapot, a figyelem, amely a külsőségekről - mint például elég szép-e egy 

mozdulat – a feladat megoldására koncentrál. A jó improvizációs feladat a kellő szabadság 

mellett pontosan jelöli ki a szabályokat, inspiráló és elérhető célokat tűz ki.    

Amikor egy improvizációs feladatban a határok kijelölésre kerülnek, mindig jut idő arra, 

hogy a táncosok kísérletezzenek, keressék a megoldásokat. Kipróbálják az instrukciók 

számos megoldását, olyan ötletek születnek, melyek térbeli, dinamikai, formai, 

kommunikációs, előadói és kapcsolati megoldásokká, mozgásminőségekké válnak. Az 

egyetlen megoldás sokszor lehet szorongáskeltő, leblokkoló és unalmas. Cél a több jó 

megoldás megtalálása és a megfelelő(ek) kiválasztása. Sokszor a megtalált forma, vagy 

mozdulat „elengedése” a legnehezebb feladatok közé tartozik, eldobni valamit nem 

könnyű. 

3. Figyelem - „ami van, az látszik”  

„A figyelem az, ami a lehetséges és elérhető több millió információegységből kiválasztja a 

lényegeseket, az emlékezetből pedig az esemény kiértékeléséhez szükséges utalásokat és 

emlékeket eleveníti fel, hogy aztán meghozhassa a szükséges döntést.” 
8
 

                                                 
7
 Hatházi András Attila:Improvizáció és személyiségfejlesztés,Mesteri pályamunka 2001-2003. 56.oldal 

     http://www.szfe.hu/uploads/dokumentumtar/hathaziaadolgozat.pdf (letöltés ideje: 2014.05.23.) 

8
 Csíkszentmihályi Mihály Flow. Az áramlat, Akadémia Kiadó, Budapest, 2010. 56. oldal 

http://www.szfe.hu/uploads/dokumentumtar/hathaziaadolgozat.pdf
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Tapasztalataim mindig azt mutatják nekem, hogy általában mindenki pontosan tisztában 

van azzal, hogy éppen milyen állapotban van, hogy éppen hol tart, HA olyan elfogadó és 

támogató közegben van, ahol ezt felfedezheti és ki is mondhatja. Ahol ezt egyáltalán 

megkérdezik Tőle. Pontosan meg tudja mondani azt is, hogy mit lát a többiek 

kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy kellő bizalom és biztonság mellett erre bárki képes. A 

figyelem is tanulható! Én is pontosan tudom, hogy kitől és hogyan tanultam meg figyelni. 

Persze ez a kompetencia sem fejlődik mindenkinél egyformán, van, akinél könnyebben 

van, akinél nehezebben megy, de fejleszthető. 

A figyelem jelentőségét egyik tanítványom így fogalmazza meg: 

„Úgy kezdtem, hogy 17 éves halálosan kiábrándult és fájdalommal teli kamaszként ültem 

a teremben. Ha önállóan kellett létrehozni valamilyen kombinációt, és ezután megmutatni 

a többieknek, a barátnőmmel mindketten azt mondtuk, hogy mi márpedig nem mutatjuk 

meg, amit csinálunk. Így volt. Rendben volt. Hagyva volt rá idő. Aztán, Orsi, amikor látta, 

hogy már menni fog, akkor azt mondta, hogy na, most már állj oda. És ez pontosan az a 

pillanat volt, amikor már oda tudtam állni. Nem tudom, honnan tudta, mikor van az a 

pillanat. De valószínűleg nagyon odafigyelt, és ezért el tudta kapni. Ahogy aztán, évekkel 

később, ennek a csapatnak egy részével oda tudtam állni egy színpadra is, és ez is a kellő 

időben történt.”
9
  

Fontos leszögeznem, hogy én sem pszichológus, sem mozgásterapeuta nem vagyok. Nem 

szeretnék olyan területen érvényesülni, amely nem tartozik szorosan a szakmámhoz, nem 

szeretnék vélt kompetenciák mentén babérokra törni. A tánc személyiségfejlesztő 

hatásának tetten érése az, amit tapasztalok, amit figyelek, amire felhívom a figyelmet, 

amiben segíteni tudok. 

Vekerdy Tamás a japán Nó színházról szóló könyvében a kellő pillanatról így ír: „… 

mikor a nézők már összegyűltek, ám soraikban még nyugtalankodnak, olyaddig vár az 

ember, mígnem elnyugszik minden, és ekkor él a pillanat, mikor százak szíve zárul 

egyetlenné a feszült várakozásban… és teljes figyelemmel csügg a bejáraton. Ebben a 

pillanatban – és ezt elvéteni soha nem szabad – hirtelen lépünk a színre, és felhangzik a 

isszei-ének.”
10

 

 4. Őszinteség - „azzal segítesz, ha ki is mondod” 

Itt két nagyon fontos dolog játszik, őszinteség és jóindulat. Mindent meg lehet mondani a 

                                                 
9
 részlet: Miért járok improvizációs táncórára? című írásból 

10
 Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei- Zeami mester művei szerint, Magvető Kiadó, Budapest, 

1974. 209.oldal  
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másiknak, ha az őszinte és a közlés nem öncélú. Segít, ha ez az őszinteség és közlés 

kölcsönös, ha nem kizárólag egy emberre irányul, hanem mindenkinek van lehetősége 

adni és kapni egyaránt. A jóindulat alapvetés. Az órákon mindig van verbális visszajelzés, 

sokszor egymásról, sokszor a saját érzéseinkről és tapasztalatainkról, alkalmanként előre 

megadott szempontok alapján. A kritika itt más értelmet kap, segítő és őszinte, 

mindamellett az elmozdulások, fejlődések és az önbizalom erősítésének egyik 

leghatékonyabb eszköze. Fontos, hogy a „tetszik - nem tetszik” gondolatkör helyett, 

sokszor a feltett kérdések segítségével, de mindig pontos minőségre vonatkozó 

megfogalmazások, érzések és gondolatok előhívása a cél. A saját mozgásokról 

megfogalmazott gondolatok szerepe meghatározó, sokszor ez a forma erősíti meg, vagy 

éppen hívja életre a minőségi változásokat, a megfogalmazás és a hangos kimondás 

minden esetben tudatosít.  

Tanítványom így ír erről:”… az a hangulat, az a jelenlét, ami az órákon jelen volt és a 

végén mindig beszélgetés, csak röviden, de lényegre törően. Ilyesfajta visszajelzést kevés 

más helyen kaphattunk, mint ott egymástól. A kérdései mindig nagyon élesek voltak, 

valami emberi lényeget lát, amit ki is mond és azt nagyon szerettem már akkor is.”
11

  

Másvalaki ugyanerről ezt írja: „Az óra végi visszajelzések a maguk tömörségében sokat 

adnak az itt végzett munkához. Szeretem, ahogyan ezeket Orsi vezeti. A tanítványok 

figyelmét felhívja az énközlés jelentőségére, és a saját élmények tudatosítására, illetve ő 

ezekhez és az órai munkához kapcsolódóan nagyon mély, lényegi meglátásokat tesz 

hozzá. Személyesen több olyan mondatot vittem magammal, amikkel még sokáig 

dolgoztam az órák után magamban.”
12

 

5. Biztonság - „biztonságban és bizalomban lenni”  

A biztonság olyan állapot, amikor nyugalomban vagyunk. Elengedettek, saját 

biztonságunk biztosítása, fenntartása, kontrolálása helyett figyelmünk a védekezés - 

támadás tengelyről elszabadul és lehetőségeket talál. Az órák egyik legfontosabb 

visszajelzése a bizalom témakörben érkezik hozzám, ez az a pont, amit mindenki nagyon 

hamar felismer. Ezeken az órákon bármit ki lehet próbálni, senki „nem él vissza” a 

szabadsággal, ráadásul nagyon hamar érkezik a visszajelzés is. Nincs versenyhelyzet, 

nincsenek rangsorok, mindenki a saját határait térképezi fel és tágítja azt. A bizalommal 

szinte automatikusan jár a biztonság érzése is, és a szabad és önfeledt mozgás lehetősége. 

A szabad és önfeledt mozgás új megoldásokat generál, az új megoldások pedig a változást. 

                                                 
11
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A változás lehetősége és megtapasztalása olyan belső nyugalmat okozhat, amely 

harmóniát és tudatos mozgást eredményez. 

  6. „ha Te unod, én is unom” 

A mozdulatok nem önmaguktól izgalmasak. Mindig az előadó izgalmas. Vannak emberek, 

akik vonzzák a szemet, bármit csinálnak érdekes és „jól áll” nekik. Ezek az emberek 

szeretik amit csinálnak, de ezen túl érdekli is őket a mozgásuk, kihívást és lehetőségeket 

látnak benne. Kíváncsiak valamire, gondolat van a tett mögött. Sokszor látok 

megoldásokat nulla kísérletezés, kevés gondolat vagy újdonság nélkül, ezekben a 

helyzetekben mind a néző, mind az előadó aktivitása alacsony marad. Az órákon kialakuló 

feladatokkal és improvizációs szituációkkal szeretem megmutatni az új helyzetek 

lehetőségeit, a kihívások energiáját és az újdonságok izgalmát.  

 7. Közösség - „a valahová tartozás élménye” 

“Szükségem volt mind a mozgás, mind az odatartozás örömére, olyan volt, mint egy 

szeretetközeg, amennyit adtál, annyit kaptál vissza, sőt, néha többet. Rengeteg energiát 

adott. “
13

 

A beszélgetések alapján elmondható hogy a táncórákra járók egyik legfontosabb és 

legértékesebb élménye a közösség élménye. Hamar kialakul a közös hangnem és az ember 

minden erőlködés nélkül kerül bele egy olyan közegbe, amely a MI közegünk lesz, közös 

célokkal és közös értékekkel. “Biztonságos, elfogadó környezet. Egyszerűen pillanatok 

alatt kialakult. Természetes volt az elfogadás, a másik felé való nyitottság. Nem tudom, 

hogy miért, de fel sem merült más opció.”
14

 

Az óra végi csoportos beszélgetések során kicsit megdöbbenve hallgattam, hogy ezek a 

közösségek nagyon ritka jelenséggé váltak, sok esetben vannak emberek térben közel 

egymáshoz ugyanazon tevékenységet folytatva, de nem alakul ki szorosabb kapcsolat 

közöttük. Biztosan tudom, hogy ebben a legfontosabb, legragadósabb elem a jó példa: ha 

nekem fontos a közösség, ha figyelmes, nyitott és érdeklődő vagyok, fontos nekem, hogy 

ki van ott a teremben és ezt jelzem is, ez pillanatok alatt ragad át minden egyes emberre és 

a csoport könnyedén válik közösséggé. Egy kurzus alatt ez még hatványozottabban látszik, 

mert mi, tanárok és koreográfusok is közeli és jó viszonyt ápolunk egymással, 

beszélgetünk és figyelünk egymásra. A dolgozatban szereplő Kreatív Projectben sem volt 

ez másként, beszélgetünk mindenkivel és fontos volt nekünk mindenki, aki a folyamatban 
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részt vett, a jelentkezési lapok kiválasztásától a kurzus egész ideje alatt és a bemutatón. 

Közösen oldottuk meg a feladatokat, néztük egymás óráit, koncentráltan voltunk jelen. 

„Az első pillanattól kezdve fontos volt ez az együttlét mindenkinek, azt éreztem. Mint 

ahogy fontos nekem egy ilyen közösségi alkotó együttlét, úgy éreztem, hasonlóképp 

fontos ez mindenkinek, aki itt összegyűlt, és ez a sok lelkes egyéni fontosság érzet élteti az 

egész rendszert – a testet, a táncot, a munkát, a kapcsolódást, a közösséget, és valahol a  

»végcélt« is: a program-végi nyilvános bemutatót."
15

 

 8. Kíváncsiság - „a kíváncsiság csodákra képes” 

Minden nyitott helyzet okozhat meglepetést, minden szokásos megoldás biztosan nem. 

Hasonló gondolat Vekerdy Tamás szavaival: „A meglepően újszerű Zeami egyik műszava; 

ugyanazt fejezi ki, amint Rilke, mikor azt mondja, hogy a költőnek úgy kell a dolgokat 

szemügyre vennie, mint ha ő lenne a legelső ember, aki lát, átél, szeret és elveszít, - így 

mondja el a legközönségesebb dolgot is. Így lepleződik le a világ a maga igazi természete 

szerint, mert a megszokottság – az a tévhit, hogy azt hisszük, úgyis tudjuk, úgyis ismerjük 

a világot – elleplezi a jelenségek lényegét.”
16

 Előfordul, hogy nem azzal az emberrel 

kerülünk egy csoportba, nem az a feladat lesz a mienk, esetleg nem az a szerep jut 

mindenkinek, amit szívesen csinálna. Mégis, ha eszébe jut, hogy minden helyzet 

változtatható és csak annyit kell tenni, hogy nem a szokásokból kell kiindulni, máris van 

esély az izgalmas munkára. Az ellenállás feladása nagyon sok mindent megtaníthat, az 

elfogadás is közelebb visz önmagunk megismeréséhez. 

Csíkszentmihályi Mihály az áramlat élmény keletkezésének nyolc elemét különbözteti 

meg. „… olyan feladatot kell vállalnunk, amely elvégzésére van esélyünk,…képesnek kell 

lennünk rá, hogy arra összpontosítsunk, amit csinálunk,….az összpontosításhoz 

szükségünk van arra, hogy az adott feladat céljai világosak legyenek és azonnali 

visszacsatolás álljon rendelkezésünkre…erőlködés nélkül, elkötelezettséggel kell 

cselekednünk, figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet frusztrációit és aggodalmait…az 

örömteli élménynek elő kell segítenie a saját cselekedetek feletti kontroll 

elérését,…megszűnik a léttel való foglalkozás,…megváltozik az időérzékelésünk,…e fenti 

elemek kombinációja az öröm olyan mély érzését hozza létre, és olyan kielégítő, hogy az 

illető azt érzi, minden fáradságot megér pusztán az, hogy átélheti.”
17
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 Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei- Zeami mester művei szerint, Magvető Kiadó, Budapest, 

1974. 76.oldal 
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Biztosan tudom, hogy a tánctanulás amatőr szintjein is temérdek ilyen pillanathoz lehet 

hozzájutni, ilyen pillanatot megtapasztalni, élményeket szerezni, tanulni és rácsodálkozni a 

mozgás és a kommunikáció lehetőségeire.  

 

3. A tánckurzus programja 
 

Az indíttatás, hogy VARGA Viktória és BAKÓ Tamás kollégáimmal új struktúrát 

használjunk, kettős volt. Először is hosszú évek óta pedagógusként dolgozva, nekünk is 

szükségünk van az új élményekre, a fejlődésre, a kihívásokra és az inspiráló helyzetekre. 

Másodszor, egy érdekes folyamat megfigyelőjeként azt tapasztaltuk, hogy megváltozott az 

emberek ideje. Átalakultak a prioritások és megsokszorozódtak a lehetőségek, amelyek a 

szabadidő eltöltésére adottak. Az egész évben zajló, hetente két alkalommal megtartott 

óráink során az utóbbi 3-5 évben az lett jellemző, hogy nagyszámban, ám rendszertelenül 

jártak a táncosok, megnehezítve a pedagógus és a rendszeresen járó táncosok helyzetét. 

Ennek komoly energetikai és még komolyabb anyagi következményei lettek, melyek 

ötletelésre és változtatásra sarkalltak minket. 

Azt tudtuk, hogy: 

 szeretünk és tudunk együtt dolgozni, közös „nyelvet” beszélünk, 

 új szakmai tapasztalatokat és emberi kapcsolatokat keresünk, 

 van egy meglévő táborunk, akik ismernek és szeretnek bennünket, 

 ez egy új be- és megmutatkozási lehetőség a szakma felé is, 

 elindíthatunk egy hosszabb távú együttműködést, mind a kollégákkal, mind az alkotó – 

koreográfusokkal mind a terem és intézményfenntartókkal, 

 lépni kell! 

Mindamellett azt is tudtuk, hogy: 

 marketing terén tapasztalatlanok vagyunk, 

 az időpont nagyon érzékeny és a létszámot is maximalizálnunk kell, 

 forráshiányunk van, mert a program célközönsége nem tudja finanszírozni az egész 

kurzust – pályázatot kell írni, 

 a pályázati rendszer bizonytalan és következetlen! 
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3.1 A képzés kronológiája  
 

Kronologikusan így alakult ki az új struktúrájú Kreatív Project: 

1. 2013 nyarán OBERFRANK Pál meghívására Tánc Zóna Veszprém néven a Veszprémi 

Petőfi Színházban adtunk egy öt napos kurzust, amelyen VARGA Viktória kortárstánc 

kompozíciót, BAKÓ Tamás kortárstánc technikát, KOVÁTS Tibor klasszikus balettot, 

jómagam improvizációt oktattunk. Itt lehetőségünk volt a Veszprém környéki tánc iránt 

érdeklődő és a Budapestről leutazó vegyes közönségnek órákat tartani. A kurzus jó 

hangulata és a megtapasztalt szakmai támogatottság hívta életre a  

2. workshopot, amelyet 2013 nyarának utolsó négy napján Budapesten Tánc Zóna 

Budapest néven a Műhely Alapítvánnyal együttműködve hívtunk életre. Ekkor több mint 

50 résztvevővel ismételtük meg a négy féle óratípust, melyek megfelelő sorrendje ismét 

nagyon hatékonynak tűnt, a kurzus résztvevők 2/3-a mind a négy órát látogatta. 

3. Ez már az új struktúrájú Tánc Zóna Kreatív Project néven meghirdetett kurzus, melyet 

2013 decemberében hirdettünk, melyben VARGA Viktória kortárstánc kompozíciót, 

BAKÓ Tamás kortárstánc technikát, jómagam improvizációt oktattunk, míg BICZÓK 

Anna, CUHORKA Emese és SIMÁNYI Zsuzsanna alkotó koreográfusként vettek részt. 

4. Ismét egy Tánc Zóna Kreatív Project, melyet egy Coaching Projecttel kiegészítve 2014 

júniusában hirdettünk meg. Ebben a munkában koreográfusként HORVÁTH Nóra és 

PETROVICS Sándor, a Coaching Projectben VADAS Tamara és VASS Imre voltak a 

partnerek, együttműködő intézményként pedig a SÍN Kulturális Központ is csatlakozott a 

munkánkhoz. Erre a kurzusra beadtunk egy NKA pályázatot, amely nem nyert támogatást, 

és ez a momentum is ösztönzött engem arra, hogy ebben a dolgozatban kapjon helyet a 

támogatási rendszer. 

5. 2014 augusztusa, ez a Tánc Zóna Budapest megismétlése, négy különálló órával.  

6. 2014 szeptemberétől Tánc Zóna Quartier néven indított project, melyben VARGA 

Viktória, VADAS Tamara, BAKÓ Tamás és én, minden kedden tánceseményeket tartunk 

és ahol minimum ketten tartjuk az órákat.  

7. 2014 decemberében pedig lesz egy újabb Tánc Zóna Kreatív Project, koreográfusként 

MOLNÁR Csaba lesz a partnerünk. 
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3.2 A képzésben résztvevő pedagógusok és koreográfusok 
szakmai háttere 
 

Mindannyian ANGELUS Iván iskolájából – a Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, 

Kortárstánc Főiskola – jövünk. Közös nyelvünk és értékrendszerünk mentén könnyedén és 

hatékonyan tudunk együttműködni. Ez a közösség az egyik legerősebb előnyünk, a 

biztonság, az elfogadás és az inspirált közeg meghatározóan van jelen közöttünk. Eddigi 

tapasztalataink alapján is mondhatom, résztvevőink leginkább a figyelmünket és a közös 

nyelvet értékelik. Az, hogy ezt a közös nyelvet koncentrált időben és térben képviseljük, 

segít a jelenlévőknek abban, hogy a kortárstánc világának esszenciája észrevétlenül 

beépüljön, a technikai tudás éppúgy, mint a nyitott életszemlélet. 

A programban résztvevő pedagógusok közül többen az elmúlt években számos olyan 

szakmai felkérést kaptunk, amelyek mind Magyarországon, mind a nemzetközi szintéren 

bizonyítják, hogy elismerik munkánkat, alkotó partnereink a hazai kortárstánc élet 

meghatározó egyéniségei, számos hazai és nemzetközi díjjal elismert művészek. Részt 

vettünk a Műhely Alapítvány által 10 másik nemzetközi partnerszervezettel közösen 

beadott, a kortárs tánc fejlődését szolgáló pályázat, a Jardin d’Europe keretein belül 

Európai Uniós támogatással szervezett „Teaching The Teachers – Tanárok Tanárokat 

Tanítanak programon, melyről itt található egy bővebb projectleírás: 

http://ttt2013budapest.blogspot.hu/. Szakmai tudásunkat pedig kamatoztattuk a Tempus-

Leonardo partnerségben létrejött IDOCDE - a nemzetközi kortárs tánc-képzés 

dokumentációjának és metodológiájának fejlesztéséért – programban is. 
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3.3 TÁNC ZÓNA KREATÍV PROJECTEK 

3.3.1 2013. Tél 
 

A Kreatív Project struktúrájában a tanulás, az alkotás és a bemutatás egy folyamatban van 

jelen. Három napig naponta három tanárral táncórákon tanul mindenki, melynek célja a 

technikai fejlődésen és az új élmények szerzése mellett az anyaggyűjtés is. A negyedik nap 

első felében a három nap anyagából demonstrációt készítenek a koreográfusok, akik a 

három napon végig bent voltak a táncórákon és figyelték a résztvevőket. A negyedik 

napon az elkészült performanszt be is mutatjuk. A struktúra különlegességei közé tartozik, 

hogy a tanulási folyamatot végig figyelemmel kísérik a koreográfusok, akik szabad kezet 

kapva dolgozhatnak azokkal az anyagokkal, melyek a tánckurzus folyamata alatt 

felmerültek, ezek lehetnek tánckombinációk, improvizációs feladatok, formai játékok, 

hangulatok és előadói állapotok. Ők határozzák meg, hogy a három nap történéseit milyen 

rendezési elv szerint fonják össze, kire milyen feladatokat bíznak. Különlegesség még, 

hogy amatőr résztvevőkkel is hogy nagyon rövid idő – öt, hat óra - alatt készül egy 

performansz, amit nézők előtt be is mutatunk. Ezek a keretek is hozzásegítenek egy 

összetartó közösség pillanatok alatti kialakulásának, a koncentráció és figyelem magas 

fokának, amely végig kíséri a kurzus idejét. A bizalom mindkét oldalon természetes, csak 

olyan helyzetek születhetnek, amelyekben mindenki biztonságban van. Ez a belső 

biztonság nagyon hamar kezdeményezővé és bátorrá teszi a résztvevőket, segíti a 

tudatosságot és az összpontosítást. 

Ezt a formát a Műhely Alapítvánnyal, amelynek lehetősége volt támogatni ezt a 

programot, együttműködésben találtuk ki, így lett a termek bérleti díja kedvezőbb és ez 

adott lehetőséget a demonstráció színházi körülmények közötti megrendezésére. A 

kurzusra jelentkezők között amatőrök és hivatásos – szakmájuk szerint a táncművészettel 

foglalkozó – táncosok egyaránt jelen voltak és magas számuk miatt végül három 

koreográfust hívtunk és 24 fővel vágtunk bele az első Kreatív Projectbe, amelyben a 

terveinkhez hűen három napon keresztül táncórák, majd a negyedik napon az alkotás és 

színházi körülmények között a demonstráció is megvalósult. VARGA Viktória, BAKÓ 

Tamás és jómagam pedagógusként, míg BICZÓK Anna, CUHORKA Emese és SIMÁNYI 

Zsuzsanna alkotó koreográfusként vettek részt a folyamatban. Az első három napon 

mindenki ugyanazon kurzusokon volt jelen, és a negyedik nap kettéoszlott csapat. Ebben a 

projectben már azt kértük a jelentkezőktől, hogy adataik mellé motivációs levelet is 
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küldjenek, hogy a kiválasztásnál figyelembe tudjuk venni a motivációjukat és 

gondolataikat. A leírt mondatoknak súlya van és az írás segít átgondolni, megfogalmazni, 

hogy ki mit is vár ettől a programtól. A Jurányi Inkubátorház színháztermében tartott 

demonstrációra nagy volt az érdeklődés, mind szakmai, mind ismeretségi körökből, és a 

kurzus lezárásaként megtartott zárókörön elhangzottak alapján egyértelmű volt a folytatás.  

BAKÓ Tamás megfogalmazásában: „A visszajelzésekből számos olyan élményt, reflexiót 

halhattunk ki, hogy a fizikai, kreatív és kapcsolatteremtő képességeink ilyen fokú intenzív 

megélése egy egyenrangú és ítéletmentes, reflektív és gondolatiságában kiterjedt tanulói 

környezetben nem mindennapos tapasztalatot jelent. Meghatározóvá vált, hogy szabadon 

élhettük át a mozgás örömét, kreatív erőinket, az előadói jelenlét izgalmát és inspiráló 

voltát, az együtt táncolást, a közösség megtartó erejét. Új fényben tűnt fel az a gondolat, 

hogy a tánc, mint kreatív művészi gyakorlat és önismereti eszköz messze túlmutat a tánc 

általános értelmezésén.„
18

 

Erről a kreatív folyamatról videó is készült.
19

 

 

 

3.3.2 2014. Nyár 
 

A téli kurzus élményein felbuzdulva újabb Kreatív Project következett, ami kiegészült egy 

Coaching Projecttel. A Kreatív Projectben a három állandó tanár mellett alkotóként 

HORVÁTH Nóra és PETROVICS Sándor, míg a Coaching Projectben VADAS Tamara 

és VASS Imre voltak a partnerek.  A Kreatív Project tartalmi oldala változatlan maradt, 

néhány apró változtatással: az egész folyamat hosszabbra, a bemutató színházteremről 

próbateremre és a résztvevők száma 21-re változtak. A Coaching Project olyan kurzus, 

amelyben a jelentkezők egy folyamatban végig partnerként dolgoznak együtt az alkotókkal 

és ahol a cél egy bemutató létrehozása, ám ezek a folyamatok nagyságrendekkel rövidebb 

ideig tartanak, mint egy profi előadás próbafolyamata. A két kurzus így már eleve kijelölte 

a jelentkezők helyét, a profi táncosok a Sín Kulturális Központban dolgoztak öt napon 

keresztül, míg az amatőr táncosok a Műhely Alapítvány termében a már ismert metódust 

követve. A demonstráció a hatodik napon a Műhely Alapítvány tánctermében közösen 

történt, melyet ismét nagyszámú szakmai érdeklődő és ismerős tekintett meg.  

                                                 
18

 Részlet Bakó Tamás: Tánc zóna Budapest Kreatív Project című írásából  
19

 
https://www.youtube.com/watch?v=OASUnAM0c_o 
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A megfelelő időpont megtalálása mindig nehéz feladat, az egyeztetésnél több szempontot 

kell figyelembe venni: szabad terem, ráérő alkotók, alkalmas időpont a célcsoport 

számára, konkurens események ismerete, financiális biztonság. Ehhez a kurzushoz 

pályázatot adtam be az NKA-hoz, mert a Műhely Alapítvány sem tudta már biztosítani a 

kedvezményes terembérleti díjakat és azt is jól láttuk, hogy a célcsoportunk anyagi terheit 

nem növelhetjük, a részvételi díj megemelésével nem szerezhetjük meg a hiányzó pénzt. 

Pályázati téren pedig igen mostoha körülmények fogadják a tánckurzushoz pénzt kereső 

pedagógusokat, és erre a részre a dolgozatom későbbi fejezetében még visszatérek. 

Legtöbbször a kiírás merev korlátai és az elszámolhatóság feltételei okozzák a legnagyobb 

nehézséget. Pályázatunk semmilyen támogatásban nem részesült, egy egyéni támogató 

tette lehetővé a kurzus terv szerinti megtartását. 

Így visszanézve az is világossá vált, hogy míg az első projectben a bemutató szerepe volt 

fontosabb, addig most, a másodikban maga a folyamat és a kialakult kapcsolatok 

számítottak jobban. Karvalics Fruzsina szavai erről: „Bíztam és hittem magamban, bíztam 

és hittem a többiekben, és úgy érzetem, hogy ezt is kaptam vissza; kíváncsiak voltak rám, 

nyitottak voltunk egymás felé, egymásra. Ritka az ilyen légkör. Ritka az is, hogy úgy van 

együtt huszonegy ember, hogy mindenki ott szeretne/akar lenni, vár valamit az »ottléttől«, 

és hogy mindenki azt közvetíti: amit közösen csinálunk (jelen esetben a tánc), az neki 

fontos, ad. Különleges volt. Akaratlanul is egymásra hangolódtunk. … Szerintem kevés 

jobb dolog van a »mi pillanatunk« érzésnél. Amikor mindketten, mindhárman, mind a 

négyen stb. azt érezzük, hogy ez valami különleges/szuper stb., de még akkor is ha »béna« 

volt. Öröm volt megtalálni az »én pillanataimat« a »mi pillanataink«-ban, és még nagyobb 

öröm, hogy sok ilyen volt.”
20

 

A kurzus rövid összefoglalója.
21

 

 

3.4 A képzés haszna 

3.4.1. A résztvevők számára: 
 

A jelentkezők végig bensőségesen, egy csoportban, biztonságban szereztek 

tapasztalatokat, végig figyelve és tanulva saját magukról.  A workshop hangulat – amikor 

rövid idő alatt nagy mennyiségű mozgásanyag kerül átadásra - mindig különleges 

                                                 
20

 részlet az Önreflexió-Tánczóna című írásából 
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kapcsolatokat és élményeket rejt. Ezen a kurzuson további érdekességet jelentett, hogy a 

később koreográfusként dolgozó táncosok ezeket az órákat végig figyelemmel kísérik, 

figyelik a részvevőket. A megfigyelt állapotban történő tanulás az első percek 

feszélyezettsége után hamar feloldódott és természetessé vált, később biztonságot adott a 

résztvevőknek, akik megismerték egymást, megismerték a koreográfusokat, megismerték 

a mozgásos anyagokat, kísérleteztek az önálló munka keretén belül. „Az nagyon jó volt, 

hogy a lányok felkészülten jöttek, mindent előre kitaláltak. Fogalmunk sem volt, hogy mi 

fog történni vasárnap. Ez egyszerre volt izgalmas és ijesztő. És attól, hogy ők ennyire 

magabiztosan instruáltak minket, egy pillanatnyi kétely sem fordult meg a fejemben. 

Bíztunk bennük meg az egészben. Sikerült elérni, hogy teljesen komfortosan legyünk a 

színpadon.” A munkabemutató kiváltotta adrenalin csodákra képes, olyan teljesítményre 

sarkall, mely a próbateremben elképzelhetetlen lenne. Az emberek egy része imádja a 

színpad erejét, hiszen ez megszépíti, megnöveli, megsokszorozza őket, mások éppen ettől 

félnek, nehézséget okoz nekik a nézők figyelme, nehezen szokják az előadás előtti 

idegességet, a lámpák fényét, a tapsot. „Az előadás maga volt nekem a »coming out«. 

Elhívtam a szüleimet, akik életükben nem láttak még kortárs táncolni, barátokat, akik 

szintén nem, sőt mivel eddig nem is nagyon tudtam elmondani, hogy mi is pontosan, amit 

csinálok, szerintem képük se nagyon volt, mi fog történni. Vagy volt. De az valószínűleg 

egészen más. Viszont attól, hogy eljöttek és megnéztek, elkezdtek kérdezni. Tudtak már 

mit és hogyan. Megmutattam valamit belőlem, az életem egy számomra nagyon fontos 

szeletét, amit eddig magamnak tartogattam. Az anyámmal végre meg tudtuk beszélni a 

különböző látásmódunkat, és megegyezni abban, hogy értjük egymást, még ha nem is 

értünk egyet.”
22

  

Így vagy úgy, itt mindenkinek lehetősége van gyakorolnia ezeket a helyzeteket, 

mindenkinek jót tesz, ha kipróbálhatja magát, megmutathatja, mit tud. „Sokszor elvárom 

magamtól, hogy »mutassak fel valamit«.  A kurzuson az volt a nagyszerű, hogy szinte 

minden »felmutatássá« válhatott, anélkül, hogy ez lett volna az elődleges cél."
23

  

A tapasztalat nagyon hasznos, szembesít azzal az állapottal, amiben éppen vagyunk, 

megmutatja készen állunk-e egy adott helyzetre, lépésre. Le tudunk-e csendesedni, 

magunkra és a feladatunkra koncentrálni, kizárva a zavaró körülményeket. Mindkét kurzus 

végén a „zárókör”-ön elhangzottak alapján a leginkább bizalom, a figyelem és a biztonság 

volt lényeges, az a nyitott és elfogadó közeg, amelyben a közösen átélt élmények és 
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 részlet a Tánc Zóna című írásából 
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létrehozott darab sok „mi pillanatot” azaz közös célokat és közös nyelvet okozott. Nem 

lepődtem meg, amikor Carl R. Rogers könyvében is ezt a megállapítást olvastam, 

miszerint a technikai tudás és képességek ellenére mely három körülmény segít elő 

leginkább a pszichológiai értelemben vett fejlődést: „1. Mára bebizonyosodott, hogy egy 

terápián résztvevő személy pozitív változásához elengedhetetlenül szükséges az, hogy 

pszichoterapeuta önmagát adja, hogy kliense előtt hitelesnek hasson (minden máz vagy 

felvett póz nélkül), és nyíltan azonosuljon pillanatnyi érzéseivel és attitűdjével. 

2. A második feltétel a terapeuta meleg, elfogadó, támogató attitűdje. 

3. A harmadik feltétel az empatikus megértés.”
24

 

3.4.2. A pedagógusok számára: 
 

Minden pedagógusban folyamatosan kérdések merülnek fel a saját munkáját és 

eredményességét illetően, hiszen ennek megítélése szubjektív elemeket is tartalmazhat. A 

szakmai objektivitás mellett nagyobb teret kap az egyéniség, a kifejezés újdonsága, a téma 

kidolgozásának minősége, vagy akár a kreativitás. 

Ez a képzés kínálkozó lehetőség volt arra, hogy mindenki a saját munkáját egy közösen 

kialakított folyamatba helyezhesse, és újra fókuszálhassa a céljait. 

Esetünkben egy közös és sikeres workshop megvalósítása, melyet célzott szakmai 

előkészület, a jelentkezők közös kiválasztása, a kurzus egésze alatt folyamatos beszélgetés 

a résztvevőkről és a munkabemutató mind-mind elősegítették a szakmai fejlődést és az új 

szempontok megtalálását. Az, amit én tanítok, hogyan kapcsolódhat két másik táncórához, 

miközben tudom, hogy mindebből egy demonstráció kerekedik? Nem rögzítettünk 

előzetesen sem témát, sem szempontot, amely alapján tanítottunk, de folyamatosan 

beszélgettünk a történésekről és az élményeinkről, a résztvevőkről és a velük kapcsolatos 

tapasztalatainkról. Emlékeszem, VARGA Viki már az első napon az órája után érezte és 

mondta, hogy: a nyári kurzuson - a télivel szemben – nem az előadás, hanem a folyamat 

lesz fókuszáltabb és érdekesebb a résztvevőknek. Ez így is lett.  

BAKÓ Tamás gondolatai a folyamatról: „… az alkotás során a Kortárs Tánc más-más 

eljárásai kaptak szerepet, de ami a szemléleti-pedagógiai részét illeti közös irányban 

gondolkoztunk-gondolkozunk. Ez tette lehetővé, hogy az elágazó gyakorlatok 
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összehassanak és összeadódjanak és, hogy a Kortárs Táncot átható kreatív szemlélet 

komplex módon nyilvánulhasson meg.”
25

 

Olvasva a szociális befolyásolás három lehetőségét, egyértelmű, hogy mi mindannyian az 

azonosulásra (identifikáció) törekszünk: „a jelenlévő azért azonosul a tanárral, mert az 

részét képezi önmagáról alkotott képének. A viselkedést elfogadja, a tanár elvárásai 

alapján reagál, és akkor is annak megfelelően viselkedik, ha a tanár nem felügyeli 

közvetlenül…” Tudatosan kerüljük a másik két lehetőséget, melyek: - „a belsővé tételre 

(interiorizáció) a tanár által közvetített értékek a diák saját értékrendjébe beépülnek, 

függetlenné válnak a forrástól. Azért tartja be azokat, mert megszegésük bűntudatot, 

lelkiismeret-furdalást okoznának, behódolás - jelenlévő azért viselkedik a tanár által elvárt 

módon, mert ezzel jutalmakat szerezhet, illetve elkerülheti a büntetést, de csak akkor 

tanúsítja ezt a viselkedést, ha a tanár jelen van, vagy nagy valószínűséggel tudomást szerez 

viselkedéséről.”
26

 Az önálló és felelősségteljes gondolkodás és ennek kommunikációja az 

első lépés egy tanulási folyamatban, vállalni a gondolatokat és ezeknek a gondolatoknak 

olyan formát találni, amely őszinte és elfogadható és segítő a társaknak is. A gondolatok 

mások felé való kommunikációja sokszor ott bukik meg, hogy nincs struktúrája, nincs 

vezérfonala, ezért szélsőséges esetekben a beszélgetések a fecsegés vagy a hallgatás két 

végpontjában maradnak. Ezeken a foglalkozásokon célzott kérdések, fókuszált 

szempontok segítik a megfigyelést és a közlést. Fontos még megemlítenem, hogy az is a 

céljaink közé tartozik, hogy mindenkit a saját keretein belül mozdítsunk meg, és erre 

minden esetben fel is hívjuk a figyelmet. Nem hagyjuk, hogy a résztvevő megelégedjen az 

automatikus megoldásaival, válaszaival, koncentrációjával. Itt – az adott pillanatban meg 

lévő állapotra figyelve és azt tiszteletben tartva – mindenki szembesül a könnyen jött 

eredményei megkérdőjelezésével, nem maradhat fedésben, nem tud „kamuzni”. Nincs 

értelme. Előrelépni akkor lehet, ha változás van. Változni akkor lehet, ha új megoldásokat 

keresünk. És ahogy a feladatok újak lesznek, a megoldások mechanizmusában is 

újdonságokra és nyitottságra kell törekedni. 

A munkabemutató új színt is hozott a munkánkba, demonstrálta, hogy az órai anyagok, 

technikai elemek miként kerülhetnek színpadra, miként válhatnak egy előadás részeivé. A 

válogatott, de még így is biztosan vegyes csoport gyors felmérése, mind technikai, mind 

tudatosság szintjén, nem könnyű feladat, de szakmailag az ezekhez a helyzetekhez 
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alkalmazkodó a gyors, sokszor rögtönzött megoldások hoznak előrelépési és fejlődési 

lehetőségeket. Az órán kialakult helyzetek, főként a nehézségek kreatív megoldása 

okozhat meglepetéseket, remek helyzeteket, melyek a résztvevők és a tanárok részéről is 

rugalmasságot, empátiát és nyitott ötleteket követelnek. VARGA Viki gondolatai a 

lényegről: „Az erőteljes figyelem hatására (ez a figyelem belőlünk árad) elkezd mindenki 

figyelni. A figyelem köre tágul, figyelni kezdenek magukra, egymásra, belülről és kívülről 

egyaránt. A figyelmünk nem lankadhat, ez szinte kikényszeríti a jelenlét intenzitását 

mindenkiből. A dolog elkezdi gerjeszteni önmagát, mivel mindenki elkezd úgy figyelni, 

ahogy nem szokott, (magára, másokra) mindenki adja és kapja a figyelmet azon a szinten 

ahol ő éppen van…Szerintem a figyelem mellet a másik alap generáló tényező, hogy nem 

kell félnie senkinek. A sokat emlegetett bizalom, bizalmi légkör. Ugyan a saját maga iránti 

félelmeket nem tudjuk felülírni, de a kívülről érkezőket a minimumra csökkenthetjük. 

Alapvetően jót akarok, hogy ő élvezze magát, mert tudom milyen jó amikor én élvezem 

magam... Van bennem egy elfogadás, szeretet féle, ez nekem is jó érzés. Nem restellem 

megmutatni adott esetben gyengeségeimet, hogy bátorítólag hasson, ő is lehet nem 

tökéletes. Nem kell szégyellnie magát, ez döntő tényező ugyanis a szégyen a lélek 

mételye, Feldmár szavaival élve a szégyen olyan mintha tüzes vassal megégetnének, 

vagyis azt mindenképpen el akarja kerülni mindenki, mindenáron. 

Itt az ellenkezője a fontos olyan légkör jön létre, amelyben mindenki kísérletet tehet arra, 

hogy megpróbálja felvállalni magát úgy, ahogy van. Elfogadhatónak érzi magát és 

amilyen mértékben sikerül ez neki olyan mértékben a többieket is elfogadja.  

A figyelem és a szeretet ragályos terjedése. 

Még egy gondolat: fontos attitűdöt képviselnek a tanárok, koreográfusok. Résztvevőknek 

lehet az az érzésük, hogy mi bizonyos szakmai szempontból egy elérhetetlen messzeséget 

képviselünk, de ugyanakkor azt is éreztetjük, hogy »te is lehetsz ott, ahol én vagyok«. 

Szakmai fölényünket nem fitogtatjuk, és ily módon nem élünk vele vissza. Minden 

erőnkkel azon vagyunk, hogy próbáljuk mutatni az utat. Ami főként egy saját utat jelent 

nem pedig egy dogmatikusan követendőt. Ez az attitűd nem engedi, hogy irigység érzete 

uralkodjon el a jelenlévőkön. Amikor irigy vagyok az rossz érzés nekem, viszont ha nem 

kell irigykednem, akkor figyelhetek magamra, nem emészti fel az erőmet.”
27
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3.4.3. A koreográfusok számára: 
 

Ez a szerep remek lehetőség az ötletek kipróbálására, a játékra. A koreográfusok a 

worshop ideje alatt a lehető legtöbbet jelen vannak az órákon, ismerkednek, figyelnek, 

jegyzetelnek, ötletelnek. 

Az ötletnek, amely meghatározza a készülő darabot, nagyon erős benyomáson kell, 

hogy alapulnia, mert nincs idő a változtatásra. A struktúra meghatároz bizonyos 

korlátokat, pl. a koreográfusok csak a kurzuson szereplő elemeket használhatják és 

biztonságban kell tartani a szereplőket, de emellett szabad kezet is ad. Az öt nap figyelme 

beépül a darabba, minden szereplőt biztonságban és a lehető legjobban lehet szerepeltetni, 

a megfelelő feladatot adva a komponálás során. Felelősségteljes feladat koreográfusként 

emberekről dönteni, helyzeteket és szerepeket kiosztani, lehetőségeket teremteni a 

megmutatkozásra. Észrevenni és jól kihasználni egy egy táncos előnyös oldalát, egyrészt 

megmaradni az eredeti koncepciónál, ugyanakkor rugalmasan kezelni a felmerülő 

ismeretlen helyzeteket. BICZÓK Anna ezt így fogalmazta meg: „… fontos nekem egy 

ilyen közösségi alkotó együttlét, úgy éreztem, hasonlóképp fontos ez mindenkinek, aki itt 

összegyűlt, és ez a sok lelkes egyéni fontosság érzet élteti az egész rendszert – a testet, a 

táncot, a munkát, a kapcsolódást, a közösséget, és valahol a »végcélt« is: a program-végi 

nyilvános bemutatót. Az összekötő éltető erő e közösségben egyrészt a tánc szeretete, 

illetve a testtel való munkához való olyan kreatív és szabadságot adó hozzáállás, ami 

önmaga meghatározza és megalapozza e közösség egyénei között a kommunikációt.”
28

  

CUHORKA Emese ugyanerről így ír: „… figyeltem az amatőr táncosok személyes 

reakcióját az óra anyagaira, hogy a folyamat alatt milyen irányt vesz az önmagáról, mint 

táncoló emberről alkotott tapasztalata, mi lehet az, amihez mi hozzá tudunk tenni, mi lenne 

az a helyzet, amiben megsokszorozódhatna az inspirációja egy csoportban a színpadon, 

előadói minőségben. Igyekeztem az egyes táncosokat külön-külön nyomon követni, hogy 

milyen lehetőséget ajánl fel tudatos és tudattalan reakcióként az órákon, és hogyan lehetne 

ezekhez a színpadon egy olyan elfogadó környezetet teremteni, amiben mindezeket egy 

tudatos, szerkesztett, de szabadságot hagyó élményként élhetik meg, egy műalkotásban, 

értékként ismerve el a kutató és találó, önazonosságában bátran kísérletező embert.”
29
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Biztos vagyok abban, hogy ez a struktúra egyszerre jelent kellően kiegyenlített 

szabadságot és lehetőségeket, de felelősséget és nyomást is. Nóra szavai: „Nagyon érdekes 

volt ilyen rövid idő alatt kreálni, főleg úgy hogy ilyen sokan voltak. Amit nagyon érdekes 

volt felfedezni - és ez a folyamat segítséget adott ahhoz, hogy elkezdjem megtanulni ezt, - 

hogy mi kell ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, és hogy ez mennyire 

fontos.”
30

 Az egész kurzusra jellemző volt az az intenzív, felfokozott állapot, amely 

mindenkit beszippantott és ami miatt szerettünk együtt lenni. 
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4. A kultúra finanszírozása – Nemzeti Kulturális Alap 
 

Táncosaink visszajelzése alapján a táncteremben meg tudunk teremteni egy olyan stabil 

biztonságos környezetet, amely alapvetés egy sikeres tánckurzus folyamatában. A 

művészek, pedagógusok részére ez a biztonságot a támogatási formák olyan következetes 

és szakmai alapon történő elosztása jelentheti, amely segítené a munkánkat, legfőbbként a 

tervezhetőséget. A szakmai oldal mellett kikerülhetetlen a financiális háttér, hiszen nagyon 

sok esetben ezen a ponton vérzik el számos átgondolt és értékes kezdeményezés. Mi 

például ebben a projectben terembérletre tudtunk csak pályázni, mert a résztvevő 

művészek nem számlaképesek, ez pedig elengedhetetlen ebben az elszámolási 

rendszerben. Kinek a bejelentett munkahelye, kinek a havi keresete nem engedi meg a 

vállalkozáshoz nélkülözhetetlen plusz költséget: sokunknak okoznak problémát az ilyen 

helyzetek. Fontosnak tartom, hogy röviden áttekintsem a kultúratámogatási rendszert, mert 

2014-ben még mindig nem látszik megoldottnak a független (kortárs) művészek 

támogatása – persze idealizmus lenne azt gondolni, hogy ez valamikor is megváltozik, mé 

ha nem is kellene sokban megváltoznia. Az önmagában nem baj, ha nem minden művész 

él állami pénzből, keresni kell azokat az utakat, melyek az alkotáshoz szükséges anyagi 

biztonságot megadhatják. Mégis, a legutóbbi támogatások megítélése majdhogynem 

nélkülözött minden szakmai hozzáértést és tájékozottságot, megnehezítve, néhol 

ellehetetlenítve a művészek szabad és őszinte munkáját. Ha az előző évben Lábán díjat 

nyert és külföldi fesztiválok elismerését és meghívások magas számát produkáló 

táncelőadások résztvevői sem kapnak anyagi támogatást a jövőbeli munkáikhoz, mindez 

megkérdőjelezi az egész kortárs művészet és gondolkodás létjogosultságát, szerepét és 

jövőjét. 

A rendszerváltás óta a finanszírozás szempontjából hármas tagolódás alakult ki 

Magyarországon. Az állami finanszírozás állandó és biztos működést jelent, ez a kör szinte 

változatlan a mai napig. A második kör az önkormányzatok által fenntartott vagy 

támogatott társulatok adják, amelyek általában vidéken a helyi színházban működnek, 

szinte mindegyik együttes más és más konstrukcióban részesül a város támogatásában. A 

harmadik csoport a függetlenek csoportja, akik pályázatokból tartják fent magukat. Az 

utóbbi két csoport mind támogatottságában, mind nézettségében nehéz időkön van túl. A 

kilencvenes években a független kulturális élet meghatározó támogatói az NKA-n kívül, a 

Soros Alapítvány, a Fővárosi Önkormányzat és a Kulturális Minisztérium voltak. Ezek 
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közül napjainkban megmaradt támogató a hazai kultúrafinanszírozás meghatározó 

képviselője, a Nemzeti Kulturális Alap, mely jelentős szellemi erők összefogásával 1993-

ban jött létre, és az elmúlt húsz évben a hazai és határon túli magyar kulturális élet 

finanszírozásának legmeghatározóbb intézménye lett.  

Az elmúlt években jelentősen átalakult szakmai struktúra figyelhető meg, a 17 állandó és 2 

ideiglenesen működő kollégiumot 10 új állandó és 1 ideiglenes kollégium váltotta fel.  

Fontos azt megjegyezni még, hogy az NKA 20 éve alatt a pályázati rendszer jelentősen 

átalakult. Nem térek ki részletesen a minden résztvevő által igen jól ismert és játszott: 

úgyis többet kérek, mert nem kapok annyit és az úgyis kevesebbet adok, mert 

mindenképpen megcsinálod játékra. Minden résztvevő tisztában van ezzel, mégis 

eljátsszák ezt a véleményem szerint felesleges és rengeteg energiát és nem kevés munkát 

felemésztő játékot, ahelyett, hogy tiszta lappal, őszintén és reális határok mentén 

folytatnák a pályáztatást és a pénzek elosztását. Emellett még: „A pályáztatás 

mechanizmusáról elsősorban azt tudom elmondani, hogy egyre bonyolultabb és egyre 

»profibb« lett. Az első években még egy-két órás munkával el lehetett készíteni, és be 

lehetett adni a pályázatot, igazolásokat, dokumentumokat alig kellett mellé tenni. Némi 

túlzással azt mondhatnám, »becsületszóra« ment a pénz felvétele és az elszámolás is. A 

változás fokozatos volt, és egy irányba mutatott: szigorítás, szigorítás. A gazdaság 

területén is… egyre bonyolultabb »igazolási eljárásokat« vezettek be. Újabb és újabb, 30 

napnál nem régebbi igazolásokat kértek a pályázóktól, függetlenül attól, hogy vállalkozók, 

magáncégek, önkormányzati vagy állami intézmények. Pedig köztudott, hogy – nagyon 

ritka kivételtől eltekintve – utóbbiaknak nincsenek adó-, tb- vagy vámtartozásaik. Újra és 

újra igazolni kell a pályázó intézmény, szervezet létét (alapító okirat vagy bírósági 

bejegyzés), a bankszámla létét (még akkor is, ha ez a Magyar Államkincstár), az aláírási 

jogosultságot stb. Ráadásul egyes években minden egyes pályázatnál meg kellett ismételni 

az egész »cécót«. Egyre alaposabb, terjedelmesebb és »kíváncsibb« lett maga a pályázati 

adatlap is. Fokozatosan mind bonyolultabb és részletesebb elszámolásokat követeltek, 

majd a számlák másolatát is be kellett nyújtani, miután a pályázó hitelesítette őket. 

Röviden szólva: tíz év távlatában a pályázati rendszer (az NKA-é is) fokozatosan egyre 

bonyolultabb és nehezebb lett, miközben az elnyerhető összegek nagyságrendje 

lényegében nem változott.”
31
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A magyar állam hozzájárulása a független színházak fenntartásához, amelyben a független 

színházak, a tánctársulatok és ezeket fenntartó intézményeknek szerepelnek, 30-40%. A 

maradék 60-70%-ot a jegybevételek, a külföldi turnék és az EU-s pályázatok adják. 

A 2012-es évben szinte ellehetetlenítette a függetlenek helyzetét, a későn kiírt 

pályázatokat későn hirdette ki, majd a kihirdetett összegek (660,7 millió forint helyett) 

1/3-át – állami felszólításra – az NKA zárolta. Az így megnyirbált pénzösszegek (419,5 

millió forint) 1 éves csúszással kerültek kifizetésre ezzel adóságokba és 

működésképtelenségbe sodorták az addig is bizonytalan független színházak és társulatok 

többségét. 

A viszonyítások miatt néhány adat:  

- 3.000.000.000 forint 1 km autópálya,  

- az államháztartásnak 2012-s évi főösszege: 15.013.208,9 millió forint volt, míg a 

független színházak zárolás előtti támogatása ennek 0,0044%-a.  

- a Magyar Állami Operaház 2011-ben az éves támogatásán felül 1.400.000.000 forint 

többlettámogatást kapott,  

- Markó Iván 155.000.000 forintot kapott az államtól soron kívül,  

- Kerényi Imrét 300.000.000 forinttal támogatta az állam a Nemzeti Könyvtár projektre.  

Míg sokan a réteg és elszigetelt helyzetről beszélnek, addig 2010-ben 377.433 jegyet 

váltottak független színházi előadásokra. 

A kulturális alap elnöki pozícióját is betöltő Balog Zoltán miniszter kijelentette, hogy a 

kultúra finanszírozása négy lábon áll: a kulturális államtitkárság támogatásai, a Magyar 

Művészeti Akadémia pályázati kerete és a magán mecenatúra mellett az NKA évi 10 

milliárd forintot fordít a magyar kultúrára. 

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János 2013-ban tett nyilatkozata szerint: „A 

kultúra, a művészetek, színházak, irodalom, könyvkiadás nélkülözhetetlen a társadalom 

sikeres működéséhez. Ezért finanszírozásából az állam nem vonhatja ki magát.”
32

 Mégis a 

támogatások összege csökken, a nézők száma fogy, a világban felbukkanó felületes és 

„kultúra gyilkos” eszközök, megoldások és alkalmazások népszerűsége 

megállíthatatlannak tűnik. A művészetben, mint sok más területen is a kapcsolatok és a 

szokásjog határoznak meg sorsokat és pénzösszegeket. Az elosztások igazságtalansága, a 

maga szubjektivitása mellett, mérgező elemként épül a kollégák közé, akik sokszor 

elfelejtik, mi is az igazi ok, ami alkotásra és az előadóművészetre sarkallta őket. Hosszú 
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távú és kellően átgondolt megoldásról nem tudok beszélni, jelen pillanatban inkább jutok 

el a kritika megfogalmazásáig magamban, azonban azt tudom, hogy arról szabad csak 

felelősen dönteni, amit körültekintően megismerünk. 
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5. Összegzés 
 

A gyermeknevelésen kívül nem ismerek értékesebb és értelmesebb hivatást, mint 

művészettel segíteni az embereknek. Van, akit a szakmája elérésében, kit a 

kiteljesedésében, kit a napi taposómalom feloldásában, kit a szabad mozgás és az 

örömforrások megtapasztalásában. A művészet olyan eszköz, amelyben nem kell 

rangsorokat állítani, nem kell jobbnak lenni senkinél, nem kell megfelelni. Saját 

élményemből táplálkozva mondhatom, hogy 17 évesen, amikor elkezdtem tánccal 

foglakozni, talán az egyik legnehezebb dolog az volt, hogy megszokjam, itt nem kell 

versenyezni senkivel. Sporttagozatos iskolával és komolyabb röplabdás múlttal ez nem 

volt egyszerű, meg kellett találni azt a motivációt, amely nem a nyerés és a másik csapat 

legyőzése volt. Minden nap magammal kellett „harcba” szállni, fejlődni a saját 

tempómban egy olyan közegben, ahol a visszajelzések minősége és hangvétele is 

újdonságnak hatott. Lassanként megismertem és megszerettem ezt a közeget, később 

pedagógusként megtanultam a figyelem és a segítség új minőségét. Szeretem, hogy a 

tanítás állandó fejlődési lehetőséget nyújt, szeretem, hogy könnyedén megy és szeretem a 

folyamat minden egyes lépcsőfokát.  

Ez az új struktúra – két kurzus tapasztalataiból kiindulva – sikeres megoldás lehet az egyre 

erőteljesebben érezhetően időhiányban szenvedő, de önmagukkal minőségi időt eltölteni 

akaró embereknek és a nyitott, új lehetőségeket kutató és fejlődni vágyó pedagógusoknak 

és művészeknek egyaránt.  

A dolgozat írása közben megtalált források is megerősítettek, hogy mások is értékesnek 

tartják a művészetek szerepét mind az oktatásban, mind a hétköznapokban. Fontosnak 

tartom a saját helyzetemben azt is, hogy azt a tudást, amit a táncpedagógia terén 

szereztem, kiterjesszem egy olyan körben is, ahol a segítségre nyitott és befogadó közeg 

van. Figyelem az embereket és segítek nekik. Ezt a segítséget szeretném szélesebb körben 

is kamatoztatni, minél több emberhez eljuttatni. Egy lehetséges önismereti kurzus 

elindítása új lehetőségeket és tapasztalatokat nyújthat majd. Hiszem, hogy a mozgás remek 

eszköz a segítségre! 

 

Végezetül még két idézetet választottam zárógondolatként, Vekerdy Tamás és Sir Ken 

Robinson gondolatai megtámogattak engem, olyannyira, hogy utóbbitól kölcsönöztem a 

dolgozat mottóját is. 

peterpetra
Highlight

peterpetra
Highlight
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„Képzése a harmonikus mozgással kezdődik, a tánccal. És a harmonikus beszéddel, az 

énekkel. Ez az a „tartó edény”, ami majd minden más képességet – a tudatos átváltozás, az 

ábrázolás, a hatás képességet befogadja. A törzsfejlődéssel és az egyedfejlődéssel egyező 

úton halad a nó-színész képzése - a tudattalantól a tudatos felé.  

Mozgás – beszéd - gondolkodás.”
33

 

 

„...a Földön minden oktatási rendszerben ugyanaz a tárgyak hierarchiája. 

Mindegyikben, mindegy hogy hova megyünk. 

Azt gondolnánk, hogy máshogy van, de nem ám. 

A tetején a matematika és a nyelvek aztán a bölcsészet, és alul a művészet. 

Mindenhol a földön. 

És szinte minden rendszerben, a művészeten belül is van egy hierarchia. 

A képzőművészet és a zene általában magasabb rangot kap, mint a színház és a tánc. 

Nincs olyan oktatási rendszer a bolygón, ami táncot tanít a gyerekeknek minden nap, úgy 

ahogy matematikát tanítunk. Miért? 

Miért ne? 

Azt gondolom, hogy ez igen fontos. Azt gondolom, hogy a matematika fontos, de a tánc 

is. A gyerekek mindig táncolnak, ha engedik nekik, mind így teszünk. 

Mindenkinek van teste. Nem? 

Valójában ez történik: ahogy a gyerekek felnőnek, oktatni kezdjük őket, fokozatosan a 

csípő fölött. És később a fejükre fókuszálunk, és kicsit az egyik oldalra.” 
34
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 Vekerdy Tamás: A színészi hatás eszközei- Zeami mester művei szerint, Magvető Kiadó, Budapest, 

1974. 82.oldal 
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 http://eduline.hu/kozoktatas/2013/12/25/Sir_Ken_Robinson_1BWBIK 
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Mellékletek 
 

Micsinai István: Élmények és gondolatok Pete Orsolya Modern tánc és improvizáció 

óráiról 

2012. december 28. 

 

Az óra (és egyben az improvizáció) lényegét akkor értettem meg igazán, amikor Orsi egy 

alkalommal elmondta, hogy a feladatokat mindig helyben találja ki. Sokat gondolkoztam 

aztán, hogy mi mindent is jelent ez, illetve mit tanulhatok mindebből a tánc 

viszonylatában. Orsi esetében számomra ez azért is fontos, mert amit tanít és csinál, az 

egybevág, teljes mértékben önazonos és hiteles. Azt üzeni számomra, hogy bízik 

önmagában, bennünk, az együttlétben, hogy úgyis lesz egy olyan mozzanat (akár benne, 

akár bennünk), ami mentén el lehet indulni az órán. Figyelemből, az ő figyelméből indul 

az óra; végül is az improvizációhoz nem kell más, csak nyitottnak és kíváncsinak lenni. 

Számomra ez sokat segített abban, hogy az órán elengedjem magam, és a teljesítmény 

kényszereimet. (Volt olyan alkalom, amikor nem sikerült, és volt olyan alkalom, amikor a 

partneremmel abban állapodtunk meg, hogy bár nem jutottunk előre a kért feladat 

megvalósításában, éppen ezért improvizálunk.) Azt konkrétan szeretem látni, ahogyan 

Orsi kitalálja a feladatokat. Emlékezetes számomra az az eset, amikor az egyik óra előtt 

valaki betett egy ¾-es szomorú szerelmes számot (nekem akkor ez úgy tűnt, hogy 

személyesen is érintette az illetőt), és ebből hogyan lett egy olyan feladat, amiben hármas 

csoportokban kellett a zene ritmusára taktusonként, mozdulatokat hozzátenni. (Nem 

tudom, hogy igazam van-e, ha igen, akkor ez a feladat biztosan segített az említett 

társunknak abban, hogy összerakja magát.) 

Egyedül az alázaton keresztül tudok arról beszélni, milyen az, amikor egy alkalommal azt 

feltételezem magam voltam egy gyakorlatnak az inspirálója. Jó. Az órákon különböző 

szerepekben próbálhatjuk ki magunkat. Innen közelítem meg azt, hogy milyen is 

inspirálónak lenni. Nagyon jó volt pl. rendezőnek, koreográfusnak lenni egyes 

gyakorlatokban. A partner mozgásanyagából kerek sort alkotni, képeket kitalálni ezek 

összekötéséhez, instruálni az egyes minőségeket. Az már egyenesen tobzódás, ahogyan a 

másik mozgásanyagából egy-egy elemet ki lehetett dobni. (Sűríteni az anyagot és egyben 

energetizálni a másikat, ezek nagyon hálás feladatok.) Arra az időre, míg az óra végén 

megnéztük az alkotásokat, koreográfusnak éreztem magam. Izgultam és nagyon élveztem. 

(Ennek kapcsán méginkább érthetővé vált számomra, hogy a hazai kortárs táncosok közül 

sokan miért is szeretnek amatőröket tanítani.) Az óra végi visszajelzések a maguk 

tömörségében sokat adnak az itt végzett munkához. Szeretem ahogyan ezeket Orsi vezeti. 

A tanítványok figyelmét felhívja az énközlés jelentőségére, és a saját élmények 

tudatosítására, illetve ő ezekhez és az órai munkához kapcsolódóan nagyon mély, lényegi 

meglátásokat tesz hozzá. Személyesen több olyan mondatot vittem magammal, amikkel 

még sokáig dolgoztam az órák után magamban. 

 

Táncoltam/táncolok más helyeken is kortárstáncot, számomra itt az nagyon fontos, hogy a 

technika és a kontakt improvizáció módszere egyszerre van jelen. A város többi helyein ez 

általában ketté válik, vagy az egyikre, vagy a másikra van lehetőség. Egészen más 

minőség az, amikor az improvizációban megjelennek a technikai és kontaktos elemek. És 

most kicsit csalok - egy volt növendék hívta fel a figyelmemet arra, hogy tudatosan az óra 

közepén helyezkedik el az a blokk, amikor rögzített sorokat táncolunk. Ez azt szolgálja, 

hogy tudjunk váltani a struktúra és az improvizáció között. Apró mozzanat, de ahogyan a 
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fentiek esetében is, itt is gondolkodásra késztetnek és inspirálnak ezek az elemek. 

(Milyenek is ezek a minőségek egymás fényében? 

Milyen az átmenet az egyikből a másikba? Milyen az egyik minőségből emlékezni a 

másikra?) 

 

Abban a másfél-két hónapban, amióta járok az órára nagyon változó létszámban voltunk 

jelen. Volt egy időszak korábban, amikor aggódtam az órákon, vagy az egyes 

workshopokon részt vevők létszáma miatt. Természetes is, hogyha kevesebben vagyunk, 

akkor más minőség van jelen, mintha tízen. Aztán egy workshop alkalmával Gál Eszter 

(ahol bizonytalan volt a részt vevők létszáma) elmondta, hogy ő ugyanúgy tanít különböző 

létszámú csoportok esetében. 

Azóta számomra ez egy fokmérővé vált, hogy egy tanár hogyan kezeli ezeket a 

helyzeteket. Orsi esetében ez nem kérdés: tudom, függetlenül attól, hogy hányan vagyunk, 

az óra izgalmas lesz és megtalálom azt, amit haza tudok vinni. 

 

Ahogy utaltam már rá, rövid ideje látogatom az órákat, éppen ezért a perspektívám ennek 

fényében érthető. Egy folyamat részeként gondolok erre az órára. Úgy gondolom, hogy itt 

nagyon sokat tudok még tanulni, sok olyan élményben lesz még részem, amire hálával 

fogok emlékezni, sok lehetőség lesz még, hogy kérdésekre keressek válaszokat és hogy 

mindazokat, amiket leszűrök magamban használjam táncban és táncon kívül egyaránt. 
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Sik Dorka Miért járok improvizációs táncórára?  

2012. május 22. 

 

Érdekes kérdés, miért járok erre az órára, mivel, ha jól számolom, már 8. éve teszem ezt, 

kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de mindig vissza-vissza térve. Valószínűleg minden 

évben, hónapban, héten mást válaszoltam volna, a motivációm együtt változik velem, és 

nem csak az életkorom előrehaladtával, maga ez a táncóra az, ami alakítja, formálja a saját 

miértjét számomra. 

A kamaszkorom legnehezebb részekor kezdtem ide járni. Ekkor, elsődlegesen a 

közösségért jöttem. A közegek, melyekben akkortájt mozogtam, elég terheltek voltak, 

mint ahogy én is, így, azt gondolom, elsősorban családot, csapatot kerestem, a serdülőkre 

jellemző identitáskeresés zűrzavara közepette az impro óra mérhetetlenül befogadó 

csapata, mint minden más addigitól teljesen eltérő közeg, a valahova tartozás érzését 

biztosította. A mérhetetlen befogadás természetesen lehetetlen egy olyan pedagógiai 

attitűd nélkül, mint amivel Orsi szerintem ösztönösen rendelkezik, és amivel olyan légkört 

képes teremteni gyakorlatilag bármilyen összetételű csoportban, hogy annak tagjai 

elfogadják egymást. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki rendkívül szoros kapcsolatot ápol 

mindenkivel, de Orsi alapvetően elfogadó attitűdjét tapasztalatom szerint mindenki 

átveszi, aki a csoportba jár, és ez még párosul egyfajta nyitottsággal is, ami szintén át 

tudod ragadni a résztvevőkre. 

 

Az impro óra minden mástól eltérő. Maga a tevékenység, amit ott végzünk, számomra 

korábban semmilyen más mozgással kapcsolatos aktivitásban nem volt fellelhető. 

Korábban többféle sportot és táncstílust kipróbáltam, ezek közül egyikben sem 

tapasztaltam azt a fajta  fókuszt, amit itt. A fókusz az embereken van, a történet attól 

születik meg, aki csinálja. Akik csinálják, hatnak egymásra. Ettől minden óra más és más. 

Nem hétről hétre tanulunk, csiszolunk, gyakorlunk egy-egy koreográfiát, hanem magunkat 

csiszoljuk magunkhoz képest, állandó jelleggel. Orsi közben folytonosan reflektál. 

Mindenkire. Ritkán történik direkt, szemtől-szembe közlés, habár, ha megfogalmazódik ez 

az igény valaki részéről, akkor meg szokta kapni ezt. Inkább feladatválasztásban, 

csoportok kialakításában, tekintetekben nyilvánul meg a reflexió. Azt gondolom, hogy aki 

ide jár, mind úgy érzi, hogy Ő fontos. Ezt sehol máshol nem tapasztaltam. A 

közösségekben mindig akad, aki kívül érzi magát vagy mellőzve. Itt ilyen nem létezik. 

Ez azért lehetséges, és ez is fontos, hogy nincsen általános értelemben vett mérce. Ez 

felüdülés a mindenütt tapasztalható ide-oda rakosgatott lécek közepette. Nincs jó 

végrehajtás vagy rossz végrehajtás. Az iskolában, az anyámnak, a munkahelyemen, a 

férjemnek, az anyósomnak, a szomszédnak, a kutyámnak....mindnek van mércéje. 

Nehezebb esetben mindnek más és más. Itt meg csak én vagyok meg a csoport. Nincsen 

ügyes és ügyetlen. Persze, nyilván vannak technika-beli különbségek, és történik is 

technikai fejlesztés, de alapvetően nem a külsőségek határozzák meg, hogy én mennyit 

érek. Gyakorlatilag bármit teszek, az jó. És ettől tud TÉNYLEG jó lenni, amit csinálok. 

Szerintem ennek a kulcsa a bizalom, amit ritkán lehet megkapni, de legalábbis mindenhol 

azzal lehet találkozni, hogy "meg kell érte dolgozni". Az impro órán nem kell. Nem 

tudom, el lehet-e veszíteni, erről talán Orsit kellene megkérdezni, de hogy eleve adott, 

abban biztos vagyok. 

 

Amikor belépünk az ajtón, sokunknak még a külsőségek számítanak. A térd kinyújtása. A 

kecsesség. Lehet, hogy még sokáig. Aztán telik az idő, egyre többször lépünk be, és egyre 

inkább változik a szemünk, változik az, ahogyan egymást látjuk, ahogyan a másikat 

figyeljük. Nem arról van szó, hogy nem akarunk ügyesek lenni technikailag. De a technika 
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másodlagos. Itt emberek vannak. És az előbb említett bizalom, amit itt kapsz, szerintem 

egy idő után át tud alakulni önbizalommá, és ez nagyon-nagyon jó dolog. 

Az nagyon érdekes, hogy ki mennyit változik. Sok mindenkiről beszélhetnék, de talán azt 

majd megteszik ők, hogy ki honnan hová jutott évek alatt...Én rengeteget változtam, mióta 

ide járok. Természetes, hiszen sok éve vagyok itt. De, talán úgy tudnám jobban 

érzékeltetni ennek a változásnak az impro órával való kapcsolatát, hogy az itteni munka 

mindig tökéletesen illeszkedett az éppen bekövetkező változásokhoz...segítette azokat egy 

olyan értelmezési keretbe helyezni, amelyben megfoghatóak, feldolgozhatóak. És azt 

gondolom, hogy terelgette is ez a munka a változásokat, vagyis, folyamatosan terelgeti, 

még most is.  

 

Úgy kezdtem, hogy 17 éves halálosan kiábrándult és fájdalommal teli kamaszként ültem a 

teremben. Ha önállóan kellett létrehozni valamilyen kombinációt, és ezután megmutatni a 

többieknek, a barátnőmmel mindketten azt mondtuk, hogy mi márpedig nem mutatjuk 

meg, amit csinálunk. Így volt. Rendben volt. Hagyva volt rá idő. Aztán, Orsi, amikor látta, 

hogy már menni fog, akkor azt mondta, hogy na most már állj oda. És ez pontosan az a 

pillanat volt, amikor már oda tudtam állni. Nem tudom, honnan tudta, mikor van az a 

pillanat. De valószínűleg nagyon odafigyelt, és ezért el tudta kapni. Ahogy aztán, évekkel 

később, ennek a csapatnak egy részével oda tudtam állni egy színpadra is, és ez is a kellő 

időben történt. 
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Dömötör Judit 2012.02.23 

Orsi impró órái 

 

 Nagyon szerettem Orsi óráira járni. Nyitott hangulat, izgalmas emberek, kreatív feladatok 

vártak. Az egész mindig fejlődött, egy órán belül is, és az évek alatt zajló folyamat is. Egy 

idő után nyitott gondolkodású összetartó csapattá váltunk, és táncdarabok is születtek - a 

Billegáll megalakulásától kezdve 4 év alatt 4 darab.  

Összesen 7 évig jártam Orsihoz, egyetem, később munka mellett. Az előadások előtti 

időszak a mozgás öröme és könnyedsége, ill. emberközelsége, a Billegállos korszak pedig 

az intenzivitása, és a profizmus megízlelése miatt vált fontossá számomra.  

Eleinte a mozgással, magammal, egymással való ismerkedés kapott nagy hangsúlyt. 

Emlékszem, hogy rengeteget röhögtem az órákon, nagyon felszabadító volt. Szükségem 

volt mind a mozgás, mind az odatartozás örömére, olyan volt, mint egy szeretetközeg, 

amennyit adtál, annyit kaptál vissza, sőt, néha többet. Rengeteg energiát adott.  

Orsi személye ebben fontos volt. Az is érdekes, ahogy egymáshoz viszonyultunk. Azóta 

mindketten sokat változtunk, mindenesetre az akkori állapotunkban elég nagy 

különbözőségek mutatkoztak. Máshonnan fogtuk meg a dolgokat, így gyakran éreztem, 

hogy falakba ütközöm. Ez inkább az órákon kívüli beszélgetésinkre volt érvényes. A 

kérdései mindig nagyon élesek voltak, valami emberi lényeget lát, amit ki is mond és azt 

nagyon szerettem már akkor is. Viszont a válaszaitól, hozzászólásaitól néha megijedtem, 

úgy éreztem, hogy kizár a tudatából olyan dolgokat, amik nekem fontosak. Szerintem 

gyakran nem is értettük meg egymást, annyira más nyelvet beszéltünk.  Hozzá kell 

tennem, hogy én akkoriban túl nyitott és így bizonytalan természetű voltam, mindig 

minden szempontot figyelembe akartam venni. Az érzékenységtől és empátiától pedig 

majd kicsordultam épp. Még ha nehéz is volt néha így beszélgetni, érdekelt Orsi, a 

gondolkodásmódja, a véleményei, szükségem volt egy ilyen erős ellenpólusra, vagy talán 

jobb szó a velempólus, tudtam, hogy igazából kiegészít engem. Ez be is igazolódott, 

fontos ember számomra a mai napig, mióta a Kortárstánc Főiskolára járok, ő a mentorom 

is. 

Ahogy tanított, az is nagyon tetszett. Valahogy mindig egyszerre volt könnyed és 

határozott. Nagyon elkötelezett volt a tanításban és a pedagógiában egyaránt (amúgy ez 

nem is vált ketté), és azt hiszem ezzel a tulajdonsággal sem találkoztam előtte senkinél, 

vagy ha találkoztam is, nem ilyen formában. Talán az volt benne a különleges, hogy 

nagyon sikeres volt a tanításban, de ezt természetesnek vette. Sosem büszkélkedett evvel 

és nem várt cserébe semmit.  Végül is most, hogy erről gondolkodom, azt hiszem, tőle 

tanultam meg elköteleződni valami mellett. Amikor az iskolába (főiskolára) felvételiztem 

már volt egy szakmám (a tandíjra pénzem pedig nem nagyon) és mégis, azért is jöttem ide, 

mert akkor éreztem először, hogy van valami, a tánc, amiért mindent meg tudok és meg 

akarok tenni.  

  

A Billegállos időszakban élveztem, hogy van egy konkrét cél, de talán még jobban tetszett 

az út, ahogy afelé haladtunk. Orsi belőlünk, mint emberekből indult ki, abból, hogy mi mit 

hozunk ki magunkból és egymásból. Viták és beszélgetések árán megtanultam bízni 

benne, mint vezetőben. Összetartott minket, de ez nem volt könnyű az elején, azt hiszem, 

“mi nem vettünk olyan komolyan”, mint ő. Késtünk, vitatkoztunk, nehezen vállaltunk 

felelősséget egymásért, és nem is azonosultunk szerintem ezzel a profizmus fele haladó 

szereppel, Orsi pedig úgy tűnt ilyen keretek közt képzeli el, és hogy szerinte másképp nem 
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is lehet. Az évek során egyre könnyebb lett alkalmazkodni ezekhez az elvárásokhoz, egyre 

belsőbbé váltak, a főiskolán pedig az első pillanattól kezdve hihetetlen hasznát vettem 

annak a munkamorálnak, amit a Billegállban tanultam.  

Érdekes volt, hogy amikor új ember jött a csapatba, azzal újra meg kellett küzdenie 

Orsinak, nekem pedig a küzdelemmel kellett küzdeni, végignézve azt, amin én is, mi is 

keresztülmentünk már előtte. Nehéz volt, hogy mindkét embert szeretem, és azok 

egymásnak feszülnek. Olyanok voltunk, mint egy család, Orsi amolyan anyaapa, mi pedig 

a felnövekvő gyerekek.  

 

Nem is tudom, miről írjak még, olyan, mint hogyha lenne valami, amit alig tudok 

szavakba önteni. Talán az a holdudvar, amivel Orsi rendelkezett, hogy bevonzza azokat az 

embereket, akiket… az a hangulat, az a jelenlét, ami az órákon jelen volt és a végén 

mindig beszélgetés, csak röviden, de lényegre törően. Ilyesfajta visszajelzést kevés más 

helyen kaphattunk, mint ott egymástól. Nem tudom, vajon a többiek hogy élték meg, de 

szerintem közel olyasmi ereje lehetett a reflexióknak, mint egy pszichodrámán, vagy 

táncterápián. Persze nem mentünk olyan mélyre, hiszen nem is erről szólt a dolog, de 

mintegy egészség megörző, sőt néha terápiás mellékhatása lett az óráknak. Hangsúlyozom, 

mellékhatása, tehát anélkül, hogy az öngyógyítás vált volt a főszereplővé.   

Másrészt minden, ami az impróból jön: a jelenlét, hogy csak az itt és most létezik, 

megtanultuk kint hagyni a bajainkat. Mikor imprózol, az teljesen te vagy, imprózni nem is 

lehet másképp, vagy lehet, csak nem érdemes. Legyél, aki vagy, ne akarj többet, 

nehezebbet csinálni, nekünk ez elég, ezt szeretnénk látni. Találd meg, hogy mi az, amitől 

érdekes vagy magad számára, csak akkor leszel érdekes a nézőnek (másnak). Tudd 

meglepni magadat! Annyit veszel ki belőle, amennyit beleraksz… és még rengeteg olyan 

dolog hangzott el időről időre Orsi szájából, amit nem csak az órákon tudtunk 

hasznosítani, hanem sokkal tágabb értelemben, az életben váltak fontossá.  Szóval 

őszinteség volt köztünk, miközben mindig biztonságban éreztem magam, és úgy láttam, 

hogy mások is. A másik jellemzője az imprónak, hogy egyszerre vagy szabad és tudatos. 

Ez is mindig izgalmas feladat volt, főleg, amikor szabályokhoz is kötöttük az imprót 

és/vagy együtt is kellett dolgozni. Én akkoriban pszichológiát tanultam, így aztán 

különösen hajlamos voltam összekötni az órai mozgásos, vagy egyéb tapasztalataimat az 

önmagammal kapcsolatos megfigyelésekkel. Nagyon jó, hogy akkor végigjártam azt az 

utat, ahol összerakhattam magam. Ma már nem válik szét bennem test és lélek. Ezen az 

alapon tudtam elindulni a tánc, mint művészet irányába.   
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Tánc zóna Kreatív Project 2013. december  

Grélinger Ági 

 

Visszaemlékszem az utolsó körben történt beszélgetésre a Jurányi színháztermében.  

Nekem iszonyatosan fontos volt a workshop. Teljesen átmosott. Üresnek éreztem magam 

utána, fehéren üresnek, mintha egy nagy fehér lap lennék. Most is tisztán vissza tudom 

idézni. 

Az előadás maga volt nekem a „coming out”. Mint, amikor a gyerek hosszú idő után 

bevallja, hogy valójában meleg. Elhívtam a szüleimet, akik életükben nem láttak még 

kortárs táncolni, barátokat, akik szintén nem, sőt mivel eddig nem is nagyon tudtam 

elmondani, hogy mi is pontosan, amit csinálok, szerintem képük se nagyon volt, mi fog 

történni. Vagy volt. De az valószínűleg egészen más.  

Viszont attól, hogy eljöttek és megnéztek, elkezdtek kérdezni. Tudtak már mit és hogyan. 

Megmutattam valamit belőlem, az életem egy számomra nagyon fontos szeletét, amit 

eddig magamnak tartogattam.  

A szüleim azt mondták, „már értjük, miért öltözködsz, úgy, ahogy”. És ez nagy előrelépés. 

Az anyámmal végre meg tudtuk beszélni a különböző látásmódunkat, és megegyezni 

abban, hogy értjük egymást, még ha nem is értünk egyet. Nagy meglepetésemre, apum, 

egy január 3-i előadás után a kocsiban hazafele azt mondta, hogy „ez ilyen 

személyiségfejlesztő, ugye?”. Pedig tőle jobban féltem.  

Az előadás előtt például attól, hogy úristen, mit fog gondolni az apám, ha meglátja, hogy 

gyűrött ingben vagyok. Ez kicsit ijesztő.  

 

Viszont amint elkezdtük, tánc közben minden félelmem elmúlt. Nagyon élveztem, 

tudatában annak, hogy néznek, de ettől nem változtam meg. Nem tudom leírni, hogy 

milyen kiegyensúlyozott (?), rendben vagyok állapotba kerültem. A zenére szinte 

egyáltalán nem emlékszem. Egyre, ami valakihez nagyon passzolt, és nagyon 

megmosolyogtam.  

Az nagyon jó volt, hogy a lányok felkészülten jöttek, mindent előre kitaláltak. Fogalmunk 

sem volt, hogy mi fog történni vasárnap. Ez egyszerre volt izgalmas és ijesztő. És attól, 

hogy ők ennyire magabiztosan instruáltak minket, egy pillanatnyi kétely sem fordult meg a 

fejemben. Bíztunk bennük meg az egészben. Sikerült elérni, hogy teljesen komfortosan 

legyünk a színpadon.  

 

Aminek, megfogadtam, hogy soha többet nem állok a szélére. Minden barátom óriás 

mosollyal, „Ágii, Ági!” szólongatásokkal jött be, az apám rám kacsintott, megveregette a 

vállam, én meg álltam ott teljes zavaromban, és próbáltam emberi is maradni, meg már 

más állapotban lenni. Aztán egy ponton, amikor azért szólongattak, hogy nézzek oda, hogy 

lefotózzanak, elröhögtem magam.  

 

A körben még arra gondoltam, hogy milyen sokan említik a „csoportot”. Hogy őszinte 

legyek, én inkább magamra koncentráltam. Természetesen szuper volt a csoport és 

biztonságos és elfogadó, nyitott és kíváncsi, és lehet, hogy ezért is tudtam magammal 

foglalkozni. De én a saját perspektívámból emlékszem erősen az egészre.  

Nem mindig voltam elégedett. Nem éreztem, hogy elég „kreatív”, amit csinálok. Vagy 

nem úgy, ahogy én szeretném. Nem úgy, ahogy én gondolom, hogy akik néztek, azok azt 

gondolták volna arról, amit csinálok, hogy elég érdekes. Ezzel az új faktorral kellett 

dolgoznom. Új emberek figyelme. Akik „értékelnek”. 
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 De közben meg, az idő nagy részében teljesen el tudtam engedni, és nem kívülről látni 

magam, hanem csinálni, benne lenni. Nem érdekelve, hogy ki mit gondol, hanem, hogy jól 

érezzem magam. 

Mert tényleg úgy gondoltam és mentem oda, hogy ami van, az van. Ami kijön majd, az 

jön ki belőlem. Mert nem tudok máshol lenni, mint ahol vagyok. És Veled, Tomival, 

Vikivel már működik is. Úgy néz ki, kell idő, vagy az, hogy idáig eljutottam, vagy ki tudja 

mi, hogy el tudjam engedni, hogy ne érdekeljen, hogy belülre tudjak figyelni. Hogy ne 

legyen megfelelési vágy. Megfelelni valaminek úgy, hogy nem is tudom, mi az „elvárás”.  

Megfelelni annak, hogy „egyedi” legyek.  

Megfelelni úgy, hogy nem magam vagyok. 

Megfelelni úgy, hogy magam vagyok.  

De sokáig (és még most is néha) féltem attól, hogy az nem elég, vagy nem tetszik. Vagy 

csak magam sem tudtam, milyen az. Nem mertem magamat adni, azt hittem, hogy biztos 

más „kell”.  

 

Emlékszem például Dorkára. Amikor az intenzív után becsatlakoztam hozzátok, nem 

tudtam mit kezdeni vele, olyan zavart volt a viszonyunk. És aztán még jó ideig. Ez akkor 

változott meg, amikor úgy voltam vele, hogy nem érdekel. Nem érdekel, mit gondol 

rólam, vagy milyen velem, vagy én vele.  

Ezért volt még fontosabb, amikor az egyik szólós bemutató után, nekem választotta 

mondani, hogy „érdekes volt, amit csináltam”, hogy „elnézte volna színpadon” és „úgy 

nézte volna még el, hogy más nincs is mellette.” 

És pedig nem arról van szó, hogy a kezdetekkor ne lettem volna őszinte, hanem, hogy erre 

a helyzetre így reagáltam. Új helyzet, nem ismert viszonyok, valamit nagyon akarni, 

immáron többedszerre, mosolygás, belül zavar, egy szépen felépített maszk. Nem véletlen, 

hogy Ti sem láttatok át rajta.  

 

Viki a felvételi interjún azt mondta, szerinte én csak elképzelem, hogy megmászom a 

hegyet, de valójában nincs meg bennem az, ami ahhoz kell, hogy valójában fel is érjek. Az 

akkor nekem szörnyű volt. (Azt hiszem ez is része volt annak, amire aztán azt mondtad, 

hogy úgy tűnt, mintha feladtam volna. Meg az, hogy Iván szerint nem voltam képes az 

elmélyülésre.) Nem bánom, hogy nem vetettek fel. Megértettem és még egyet is értettem 

vele.  

De ez hasonló ahhoz, amit Te mondtál. Hogy „sosem gondoltad volna, hogy valaha így 

fogok mozogni”.  

Én valahol tudtam. És azt is tudtam, hogy Ti nem látjátok. És azt is tudtam, hogy 

valamiért nem tudom megmutatni, hogy képes vagyok rá. És bár lehet, hogy nem ott 

vagyok, ahova akkor elképzeltem, hogy el akarok jutni, és sokszor nehéz volt (néha most 

is) de még mindig mászom a hegyet. És egyre jobban élvezem.  

 

De visszatérve a workshopra. Ülünk a körben. „Úgy éreztem magam, mint egy moha.” 

Igen, iszonyú fárasztó volt. De nagyon akartam, és szinte gondolkodni se volt idő a 

fáradtságon, mert mindig mentünk tovább. De így volt meg a lehetőségünk arra, hogy 

tényleg a határainkat feszegessük és átlépjük. Ez a struktúra szerintem ezért is működik.  

Biztonságos, elfogadó környezet. Egyszerűen pillanatok alatt kialakult. Természetes volt 

az elfogadás, a másik felé való nyitottság. Nem tudom, hogy miért, de fel sem merült más 

opció. A Golisok közül ugye, többeket ez érzékenyített el.  

És emlékszem, amikor Imola elsírta magát, meghatódtam. És imádtam, hogy Fruzsi azt 

mondta, ő magát választotta volna sokszor.  És még sokakra. És a közös eső-zárásra.  
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Utána iszonyú lassan telt az idő. Mert annyira vártam, és tényleg annyira fontos volt 

nekem, és annyit „tettem fel erre a lapra”, és mert közben – mivel folyton csináltuk, szinte 

megállás és ezért feldolgozás nélkül - annyi minden történt. (Lehet, hogy ez az, ami a 

kurzus után bennünk dolgozik még sokáig.) Én nagyon furcsán éreztem magam utána, 

nem igazán találtam a helyem „kint”. És azóta is „lassan telik az idő”, mert annyira 

töményen történnek a dolgok.   

 

Aztán januárban történt meg, ismét a semmittevés közepén, közel a munkanélküli 

depresszióhoz, egy olyan napon, amikor egyedül a lakásban a gép előtt számomra érdekes 

cikkeket olvasva ragadtam, hogy lecsöpögött a szűrőmön át. Azóta tudok arról beszélni, 

mit csinálunk.  

 

Még mindig nem tudom pontosan, miért volt ez a 4 nap annyira fontos, de tudom, hogy 

majd tudni fogjuk. De az is elég, hogy egyszerűen tudom.  

És nagyon hálás vagyok.  
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Karvalics Fruzsina Önreflexió – Tánczóna 2014. június 16-21 

 

Önként mentem, úgy, hogy az volt bennem: ez jó lesz. Megmerem kockáztatni, hogy ezzel 

a többiek is így voltak. A hat nap alatt kíváncsi voltam magamra; a megoldásaimra, a 

jelenlétemre, és a kurzus résztvevőire; a megoldásaikra, a jelenlétükre. Bíztam és hittem 

magamban, bíztam és hittem a többiekben, és úgy érzetem, hogy ezt is kaptam vissza; 

kíváncsiak voltak rám, nyitottak voltunk egymás felé, egymásra. Ritka az ilyen légkör. 

Ritka az is, hogy úgy van együtt huszonegy ember, hogy mindenki ott szeretne/akar lenni, 

vár valamit az „ottléttől”, és hogy mindenki azt közvetíti: amit közösen csinálunk (jelen 

esetben a tánc), az neki fontos, ad. 

 

Különleges volt. Akaratlanul is egymásra hangolódtunk. Rendkívül erősnek éreztem a 

jelenlétünk intenzitását. Mind a belső, mind a külső figyelmet, a „munkamorált”, a 

másokhoz való kapcsolódást, a felszabadultságot. Számomra ez az intenzitás volt az egyik 

legmeghatározóbb élmény. Úgy éreztem, mindenki „belevetette”, „beleadta” magát a 

mozgásba, (kiváltképp az alkotó folyamatok és az improvizációk alatt), és ez a fajta 

„beleteszem magam abba, amit csinálok, úgy, ahogy tudom, és majd lesz valami” attitűd 

húz magával; engem biztosan. Nekem (és felteszem, a legtöbb embernek) egy ilyen 

közegben öröm a „munka”, a „lét”. Többek közt ezt a fajta általam „önenergiabefektetés”-

nek nevezett dolgot hiányolom az egyetemi életemből. 

Szeretem az hinni, hogy én „amúgy is” úgy működöm, hogy nagyon beleteszem magam 

abba, amit csinálok, de az, hogy jóformán mindenkin ezt láttam a kurzuson, hihetetlenül 

ösztönzően hatott rám, még inkább tolt afelé, hogy igenis így van értelme a dolgoknak. 

Amivel ez a „hozzáállásom” kiegészült/módosult, az az, hogy nem csak így van értelme, 

de hogy ez az alap, és ha ez már megvan/kialakult, onnantól minden belefér, az is, ha 

magamhoz képest kevesebbet adok. Szintén felerősödött bennem, hogy ez az 

önenergiabefektetés (amit akár az erős jelenlét szinonimájaként is használhatok) úgy is 

megnyilvánulhat, hogy ülök a földön, és nézem a többieket. 

 

Úgy gondolom, van különbség a között, hogy én és mások milyen „erősnek” érzem/érzik a 

jelenlétem, de nem is ez a fontos, hanem hogy az érződik, hogy a másik számára fontos-e 

az adott helyzet. Ha azt érzem, hogy igen, abban a pillanatba/10 percben stb., az én 

jelenlétem is „felértékelődik”, mert hozzám képest lesz neki fontos, úgy, hogy én is ott 

vagyok.  

Megérezni más „pillanatát” érzésben nekem nagyon közel van az „ép pillanatom”-hoz, és 

ha már megérzem „másét”, kicsit az enyém is lesz. Szerintem kevés jobb dolog van a „mi 

pillanatunk” érzésnél. Amikor mindketten, mindhárman, mind a négyen stb. azt érezzük, 

hogy ez valami különleges/szuper stb., de még akkor is ha „béna” volt. 

Így, hogy sokan voltunk, még inkább kiéleződött arra a figyelmem, hogy „hol van az én 

helyem, mit adhat hozzá az én jelenlétem a csoportdinamikához, egy-egy jelenethez stb.” 

és a „teret adok a másiknak” kifejezés több szinten is megnyilvánulhatott. Öröm volt 

megtalálni az „én pillanataimat” a „mi pillanataink”-ban, és még nagyobb öröm, hogy sok 

ilyen volt. Sokszor elvárom magamtól, hogy „mutassak fel valamit”. A kurzuson az volt a 

nagyszerű, hogy szinte minden „felmutatássá” válhatott, anélkül, hogy ez lett volna az 

elsődleges cél.  

Azt hiszem, azért használok ennyi zárójelet, mert úgy érzem, nem tudom elég jól 

szavakban kifejezni ezeket az átélt élményeket, hogy a szavak valahogy leegyszerűsítik, 

lebutítják, elvesznek a jelentőségéből, nem adják „úgy át”. Hiába, nehéz elfogadnom, hogy 
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nem is adhatóak át „úgy”, mert az „átadódás” sem kizárólag rajtam múlik, hanem azon is, 

akinek próbálom adni, vagy aki „magától veszi”, a nélkül, hogy adni próbálnám. 

Talán a bemutatóra való készüléssel/alkotással is ez volt a bajom, hogy én nagyon 

szerettem volna „adni” magamból, a kurzus pillanataiból a nézőknek, és „persze” adtam is, 

csak nem úgy, ahogy gondoltam, hogy „adhattam volna”, ahogy szerettem volna, hittem, 

hogy tudnék.  

De így utólag ez az adás is OK volt. 
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Varga Viktória 

1. Kitalálunk egy kurzust. Miért? 

- mert érdekelnek bennünket az emberek, kíváncsiak vagyunk rájuk. 

Kíváncsiak vagyunk magunkra is folyamatosan. 

- mert azt gondoljuk, hogy értünk valamihez (és tényleg) de mindig újra és újra próbára 

akarjuk tenni ezt a tudást. Mindig ott a lehetőség, hogy ez a tudásom valamilyen új 

dologgal, motívummal egészülhet ki. Izgalmas. 

- mert imádok bemenni a terembe és elkezdeni mozogni, mások néznek, ahogy mozgok, 

másokkal együtt mozogni. 

Különlegesnek is érzem magam ettől, nem sokan csinálják. A terem ki van szakadva a 

világból, ez a kiszakadt világ szabadság-élmény is. 

- mert pénzt akarok keresni azzal, amit szeretek és tudok csinálni. 

2. Résztvevők 

Alapvetően szerintem három félék:  

a. már van tapasztalata tudja hogy miért jön. Ismeri közelről vagy távolról a tanárokat, 

alkotókat ez motiválja. Szeret és tud improvizálni sokszor próbálta már. 

Tudatosan foglalkozik magával, bizonyos értelemben tudatosan formálja a személyiségét 

és ehhez minden alkalmat megragad. 

b. homályosan akar valamit, az ösztönei után megy, érzelmileg kötődik egy vagy több 

résztvevőhöz. Már egy ideje foglalkozik tánccal, szívesen belevág egy intenzívebb 

dologba. Próbálgatja magát. 

c. nem tud semmit, fél vagy bátor, ügyes vagy ügyetlen, vagy a barátja ismerőse hívta. Azt 

sem tudja hol van, de valahogy odakerült. 

A fentieket kell "KÖZÖS NEVEZŐRE" hozni és egy új dolog SZÜLETIK. 

A közös nevező nagyon fontos! valamint a születés. 

Mik ezek a közös nevezők, és mi hozza őket létre?! 

- Ami adott és nélkülözhetetlen, hogy mindenki az egész testével van jelen. Mivel 

"tánckurzus" az egész test a teljes valójában szerepel. Ez meghatározó, nem választódik le 

az intellektus, a gondolat, az érzések, az érzelmek. Mindezeknek egy kimenete van, a 

mozgáson keresztül az egész testével dolgozik mindenki. Ettől még tudhat érezhet bárki 

különböző dominanciákat magában, és indíthatja onnan a történést, de a kimenetben már 

az egész teste vesz részt.   

- amiben meghatározó a tanárok, alkotók szerepe, vagyis rajtunk múlik a "születés": 

mi hozzuk létre, teremtjük meg azt a platformot, ahol: 

 

- az erőteljes figyelem hatására (ez a figyelem belőlünk árad) elkezd mindenki figyelni. A 

figyelem köre tágul, figyelni kezdenek magukra, egymásra, belülről és kívülről egyaránt. 

A figyelmünk nem lankadhat, ez szinte kikényszeríti a jelenlét intenzitását mindenkiből. A 

dolog elkezdi gerjeszteni önmagát. mivel mindenki elkezd úgy figyelni, ahogy nem 

szokott, (magára, másokra) mindenki adja és kapja a figyelmet azon a szinten ahol ő éppen 

van. Mindenki "adóvá" és "vevővé" válik. 

Elkezd fontossá válni minden és mindenki. 

Minden pillanatnyi helyzet, történés fontos a jelenlévőknek. 
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Voltak, akik akartak valamit, de most már azok is akarnak valamit, akik eddig nem tudták, 

hogy akarhatnak valamit. Ez nagy dolog. 

 

- Szerintem a figyelem mellet a másik alap generáló tényező, hogy nem kell félnie 

senkinek. A sokat emlegetett bizalom, bizalmi légkör. Ugyan a saját maga iránti 

félelmeket nem tudjuk felülírni, de a kívülről érkezőket a minimumra csökkenthetjük. 

Ez (ha magamra gondolok) nem jelenti azt, hogy szuper cuki vagyok, sőt, folyamatosan 

technikai és jelenlétbeli igényeket támasztok, ráadásul, mint egy buldog nem engedem ha 

egyszer a markomba került. És mégis... 

nem akarom bántani, csak követelem, hogy nézzük meg együtt, mi van ott tovább... 

alapvetően jót akarok, hogy ő élvezze magát, mert tudom milyen jó amikor én élvezem 

magam... 

van bennem egy elfogadás, szeretet féle, ez nekem is jó érzés.. 

nem restellem megmutatni adott esetben gyengeségeimet, hogy bátorítólag hasson, ő is 

lehet nem tökéletes.. 

Nem kell szégyellnie magát, ez döntő tényező ugyanis a szégyen a lélek mételye, Feldmár 

szavaival élve a szégyen olyan mintha tüzes vassal megégetnének, vagyis azt 

mindenképpen el akarja kerülni mindenki, mindenáron. 

Itt az ellenkezője a fontos olyan légkör jön létre, amelyben mindenki kísérletet tehet arra, 

hogy megpróbálja felvállalni magát úgy, ahogy van. Elfogadhatónak érzi magát és 

amilyen mértékben sikerül ez neki olyan mértékben a többieket is elfogadja. Ne feledjük a 

történés globális testi szinten ér mindenkit. Ez is egy spirál. 

Ilyen helyzetben az emberek elkezdik szeretni egymást. A figyelem és a szeretet ragályos 

terjedése. 

Ez az állapot mindenkiből a legjobbat hozza ki, ami társul azzal, hogy mindenkinek 

alapvető  igénye van arra, hogy jónak és elfogadottnak élje meg magát. 

Nem nagy szavak, egyszerűen unikum az ilyen létérzés. 

Lásd Orsi záróbeszélgetésen hallott mondatát: szeretem az embereket! 

Ez az érzés önmagában felemelő. 

 

- Még egy gondolat: fontos attitűdöt képviselnek a tanárok, koreográfusok. Résztvevőknek 

lehet az az érzésük, hogy mi bizonyos szakmai szempontból egy elérhetetlen messzeséget 

képviselünk, de ugyanakkor azt is éreztetjük, hogy "te is lehetsz ott ahol én vagyok" 

Szakmai fölényünket nem fitogtatjuk, és ily módon nem élünk vele vissza. Minden 

erőnkkel azon vagyunk, hogy próbáljuk mutatni az utat. Ami főként egy saját utat jelent 

nem pedig egy dogmatikusan követendőt. 

Ez az attitűd nem engedi, hogy irigység érzete uralkodjon el a jelenlévőkön. Amikor irigy 

vagyok az rossz érzés nekem, viszont ha nem kell irigykednem, akkor figyelhetek 

magamra, nem emészti fel az erőmet. 

Mi történik?! 

 

A fentiek elméletek, de egyszerűen táncórák vannak,(technika, koordinációs gyakorlatok), 

improvizáció-játék és alkotás. 

A fentiek hátterében ez a valóság: gyakorlat, tér, idő, zene. 

Részünkről van egy művészi értékrend, pontosabban van előadóművészeti  tapasztalatunk. 

Ebből a szemszögből terelgetjük az eseményeket. Ezért gondolom, hogy ami történik 

(órák+alkotás+előadás) azt megidézni csak művészek képesek. Még akkor is, ha a cél 

lehet többféle. A cél meghatározása rajtunk múlik. 

Egy ilyen kurzus célja többféle is lehet. Amennyiben hivatásosokkal dolgozunk akkor az 

eredmény (bemutató) tekintetében lehet művészetet célnak, előadást kitűzni. 
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De ha a mesterségbeli tudás nem biztosított, akkor az "élményterápián" "önenergia-

befektetés" (kifejezés lásd Fruzsi) megtanulásán, megélésén lehet a hangsúly. 

De még egyszer hangsúlyozom, a mi művészi létünkre szerintem szükség van. E nélkül, 

én inkább terápiaként látom a dolgokat. Nem tudom hogy működik ez pontosan...a 

résztvevőknek fontos ez a "művészet háttér", mintha így ők is kapcsolódni tudnának a 

magukban lévő vagy vágyott művészetre, művészi attitűdre. 

Hazudni mégsem szabad. Azt hiszem ez az amikor a zárókörön arról beszéltem hogy 

amikor ők egy pillanatra a történésben tökéletesen hitelessé válnak jelenlétükkel (testükkel 

akár csodát művelve) akkor ez nekik nem ismételhető, rendelésre minden este stb. (az más 

kérdés hogy erre manapság szükség van-e egyáltalán) 

Spontán születő jelenléti állapotok, amik valóban hitelessé teszik a személyiséget (az adott 

behatárolt pillanatra)- - Ezt mindenki érzékeli a szereplő is és aki nézi az is. 

Ilyenek történtek, és erre vágynak az emberek. 

Továbbá ami biztosan történt és meghatározó élményként számoltak be róla a résztvevők: 

- a születő etűdök során, megszűnt a vezető és a vezetett hierarchiája. Valóban 

megszülettek együttlét élmények. Mindenki táncolt és ugyanakkor táncoltatta a többieket, 

megszűnnek a dominanciák, mindenki pontosan tudja érzi az ő helyét. Ugyanakkor nem 

kell dominálnia, illetve nem kell elviselnie mások dominálását. Tényleg együtt csinálunk 

valamit, és csak ez a közös "mi" számít. 

Ilyen pillanatokért érdemes élni. 

"a nem vagyok egyedül extázisa", képes vagyok kapcsolódni, és szabadon kapcsolódnak 

hozzám, van helyem a világban és biztosan érzem ezt. 

Ez nagyon fontos dolog. 

Ugyanakkor erről szól, ezt célozza az összes nyári fesztivál is. Együtt hallgatjuk a zenét, 

együtt vagyunk minden jó! Nyilván itt sokkal felületesebben, személytelenebbül történik 

mindez, és nincs fókusz az egyes személyeken. 

Esetünkben jobban fókuszált egy-egy személyre ezért is erőteljesebb. 

 

Végtermék - Bemutató 

A megcélzott bemutató, végig ott húzódik a mélyben. Tudatosan vagy tudattalanul, de ott 

van. Van, aki ezt várja, van, aki fél tőle, van aki túlélni akarja mindegy de ott van. 

Ráadásul az utolsó egy vagy két nap idő és döntéshozatali mechanizmusát alapvetően 

meghatározza. 

A bemutató, mint közös cél végig jelen van. 

Mindenki vágyik megmutatni ami történt vele. Kicsit mintha most lehetne nagydobra 

verni azt, hogy "milyen nagyszerű voltam, milyen nagyszerűen éreztem magam" az elmúlt 

napokban. A nyilvánosság ereje, a nyilvánossá tétel kihívása. Ez egy feszítő tényező 

kétségtelenül ugyanakkor próbatétel. 

Kipróbálhatom magamat egy új helyzetben, mi van, ha mások előtt kell reprodukálnom az 

elmúlt napok eseményeit. Sőt az lenne a cél, hogy a nézők is érezzék amiről nekem szólt 

ez a munka. 

Ezek miatt a tétek miatt fontos a koreográfusok szerepe. Milyen mély és mennyi segítséget 

tudnak ehhez adni?! Kinek milyen alátámasztásokra van szüksége ahhoz, hogy képes 

legyen a legjobbat kihozni magából. 

Ezeket felismerni + esetleges művészi pillanatokat létrehozni arányosan számolni a 

szempontokkal nem egyszerű feladat. 

A résztvevők a korábbi napok során megélték az egymásra figyelés élményét, hogy 

egymásra vannak utalva és hogy csak egymáson keresztül, egymást segítve vezet az út. A 

koreográfusnak ilyen értelemben nem kell küzdenie az "egokkal" 



  

47 

 

 

Közönség: 

Mindenki ismer valakit, a nézőnek személyes motivációja van, hogy a saját ismerősét, 

rokonát megnézze. Eleve pozitív, elfogult adott esetben. 

Nem fizet, még akkor sem ha színházi körülmények között ül. A keret más nem xy. 

darabját nézi, tulajdonképpen nincsenek elvárásai szabadabb, saját maga számára csökken 

a tét. 

Ugyanakkor van itt egy érdekes dolog: a néző a jelenlétével, "nézésével" egy értéket ad, 

mert akiket néznek azoknak pont ettől válik emelté a tét. Tehát a nézők is a jelenlétüket 

adják (mint korábban a szereplők) és a puszta jelenlétük kerül a latba. 

 

Személyes élmény: 

Fontos: felismerem az imént leírt mechanizmusokat  

Látom, hogy mennyiben generálom én ezeket a történéseket és így magam számára 

fontossá válok. 

A nem felhőtlenül alakuló szituációk kérdéseket vetnek fel bennem. Pl. Janka esete, de 

érdekes látnom a ti viszonyulásaitokat. Ti hogyan csináljátok?! Kinek?  mi? probléma. 

Nagyon jó, amikor sikerül jó órát tartanom, volt ilyen (nem egy) 

láttam hogy élvezik és én is élveztem, valami pörgött, együtt pörögtünk. 

Egyszerűen jó érzés így együtt csinálni valamit, ami fontos élményt okoz másoknak és így 

én sem érzem magam egyedül. 
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Bakó Tamás Tánc Zóna Budapest Kreatív Project  

 

A Tánc Zóna egy olyan kísérleti kezdeményezés, mely a Kortárs Táncot, szemléletváltó 

gyakorlatát, egyén és közösségformáló kapacitását, társadalmilag felelős irányultságát és, 

mint mozgáskultúrát szeretné egy szélesebb szakmai és társadalmi körben hozzáférhetővé 

tenni. 

A program struktúrája önmagában nem újdonság, hiszen egy a művészi gyakorlatban és 

művészetoktatásban is ismert, lehetséges formát használunk, ami ez esetben a 

mozgáskészség fejlesztés, improvizáció, önálló kreatív munka, alkotói folyamat és 

megmutatkozás egymásra hangolt elegye. Egyediségét inkább az adja, ahogyan a 

különböző foglalkozások teret engednek azoknak a megközelítéseknek, amelyek a Kortárs 

Tánc szerteágazó gyakorlatát jellemzik.  

Napi három gyakorlati óra, és a rájuk épülő alkotói munka, majd megmutatkozás teszik ki 

a folyamatot. Feladatom ebben az összeállításban az egyik táncóra magtartása volt, ami 

jellegében a mozgásra, a mozgás elsajátítására, a mozgáskészségek feltárására fókuszált.  

Saját óráim leginkább a mozgás mesterségbeli, a mozgás törvényszerűségeit elemző 

tréningbe foglalt rendszerek. De a táncanyaggal való munkát áthatja a felfedezés, az 

újragondolás és a mozgásos tapasztalat kreatív szemlélete. Az óra szövete sok forrásból 

születik, kezdve a különböző modern és kortárstánc technikákon át a harcművészetekig, 

vagy a Kontakt Improvizációig. Az órai mozgásanyag minősége és dinamikája, jellemzően 

áramló és lendületes.  

A testhasználat nyelvezete olyan sodró a teret minden irányban betöltő mozgásfolyam, ami 

követi és figyelembe veszi, a test anatómiáját és természetes mozgáskészletét. 

Mindemellett aktuálisan szeretek úgy tekinteni az óráimra, mint olyan nyitott tanulói 

helyzetekre, melyben a vivőanyag a tánc, de amivel lényegében foglalkozunk az a 

személyes befogadói tér és idő megteremtésének a képessége, a tanulói magatartásformák 

felismerése és gyakorlatba való átültetése, a megfigyelői és elemző magatartás 

megszerzése, az együttműködés termékeny használata és a szerzői és nem kivitelezői 

gyakorlat megteremtése.  

Ez önmagában is kijelöl egyfajta keretet és teret, ha az átadás módjaira gondolok, előtérbe 

lép az egyenrangú kommunikáció, a közös gondolkodás, partneriség.  

A másik két tánc órán és az alkotás során a Kortárs Tánc más-más eljárásai kaptak 

szerepet, de ami a szemléleti-pedagógiai részét illeti közös irányban gondolkoztunk-

gondolkozunk. Ez tette lehetővé, hogy az elágazó gyakorlatok összehassanak és 

összeadódjanak és, hogy a Kortárs Táncot átható kreatív szemlélet komplex módon 

nyilvánulhasson meg. 

A visszajelzésekből számos olyan élményt, reflexiót halhattunk ki, hogy a fizikai, kreatív 

és kapcsolatteremtő képességeink ilyen fokú intenzív megélése egy egyenrangú és 

ítéletmentes, reflektív és gondolatiságában kiterjedt tanulói környezetben nem 

mindennapos tapasztalatot jelent. Meghatározóvá vált, hogy szabadon élhettük át a mozgás 

örömét, kreatív erőinket, az előadói jelenlét izgalmát és inspiráló voltát, az együtt 

táncolást, a közösség megtartó erejét.  

Új fényben tűnt fel az a gondolat, hogy a tánc, mint kreatív művészi gyakorlat és 

önismereti eszköz messze túlmutat a tánc általános értelmezésén.  
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Biczók Anna Tánc Zóna Kreatív Project  

 

A kurzuson alkotóként vettem részt, a negyedik napon dolgoztunk a résztvevőkkel a 

napvégi nyilvános táncbemutatón. Cuhorka Emesével ketten néztük három napon 

keresztül a táncosokat Bakó Tamás, Varga Viki és Pete Orsi óráin. A negyedik napon 

déltől 5ig vezettük végig őket az alkotó folyamaton. Az első pillanattól kezdve fontos volt 

ez az együttlét mindenkinek, azt éreztem. Mint ahogy fontos nekem egy ilyen közösségi 

alkotó együttlét, úgy éreztem, hasonlóképp fontos ez mindenkinek, aki itt összegyűlt, és ez 

a sok lelkes egyéni fontosság érzet élteti az egész rendszert – a testet, a táncot, a munkát, a 

kapcsolódást, a közösséget, és valahol a “végcélt” is: a program-végi nyilvános bemutatót. 

Az összekötő éltető erő e közösségben egyrészt a tánc szeretete, illetve a testtel való 

munkához való olyan kreatív és szabadságot adó hozzáállás, ami önmaga meghatározza és 

megalapozza e közösség egyénei között a kommunikációt. Ez a fajta létezés, a testnek, 

mint kommunikációs eszköznek való megélése, és ebben az egyén szabadságának a 

közösség megtartó erejével együttműködésben tapasztalása a mag, amitől a megosztásra 

igény van, mind tanuló, mind tanító, mind alkotó felől.  

Önmagában persze a szeretet, az élmény, az érték nem jöhetett volna létre, ha nem egy 

nagyon tiszta rendszer részeként létezhettek volna benne az emberek. Szerintem a 

megélés, a fejlődés, a biztonság, a termékenység és alkotókedv nem tudott volna ebben a 

pár napban ilyen jó érzésekkel virágozni, ha nem állt volna mögöttünk egy nagyon pontos 

struktúra. A szervezés alatt gondosan meghúzott határvonalak és tiszta kommunikáció 

biztosította azt, hogy aztán a program kezdetétől a végéig mindenkinek világos legyen, 

meddig tart az ő felelőssége illetve játéktere.  

Talán így is foglalnám össze. A szeretet és a biztonság meglétéről beszéltem ... úgy 

gondolom, így történhetett, hogy végig maximálisan szerettük befektetni a munkába az 

energiáinkat, és úgy hiszem, nagyon sokat is profitálhattunk belőle. 
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Cuhorka Emese Tánc Zóna Kreatív Project   

 

A háromnapos workshopban három, szemléletükben azonos, de 

mozgásmegközelítésükben nagyon különböző órák anyagaiból dolgoztunk. Ebben a 

számunkra anyaggyűjtő fázisban még Biczók Annától függetlenül figyeltem az amatőr 

táncosok személyes reakcióját az óra anyagaira, hogy a folyamat alatt milyen irányt vesz 

az önmagáról mint táncoló emberről alkotott tapasztalata, mi lehet az, amihez mi hozzá 

tudunk tenni, mi lenne az a helyzet amiben megsokszorozódhatna az inspirációja egy 

csoportban a színpadon, előadói minőségben.  

Igyekeztem az egyes táncosokat külön-külön nyomonkövetni, hogy milyen lehetőséget 

ajánl fel tudatos és tudattalan reakcióként az órákon, és hogyan lehetne ezekhez a 

színpadon egy olyan elfogadó környezetet teremteni, amiben mindezeket egy tudatos, 

szerkesztett, de szabadságot hagyó élményként élhetik meg, egy műalkotásban, értékként 

ismerve el a kutató és találó, önazonosságában bátran kísérletező embert. 

A három napi megfigyelést segítette hogy az órák sűrűsége, hossza és intenzitása, és a 

csoportösszetétel teljesen bevonta őket egy „munkás” állapotba, figyelmüket a fejlesztés, 

próbálgatás kötötte le, így lényük, produktivitásuk, problémáik, stratégiáik a lehető 

legtisztábban jelenhettek meg. 

Mindegyikőjüket jól érintette a ’személyesen megfigyelve levés’, a fontosság érzése és a 

reakciójuk hitelességének tisztelete, mikor a 4. napon, az alkotás napján indirekt 

visszajelzésként érzékelték a létrejövő formán, hogy ők abban személyesen is helyet 

kapnak, személyreszóló feladatokkal, jelenléttel. 

A 3. nap után este olyan formát kerestünk Annával együtt, amiben a csoport és az egyén a 

lehető legkoherensebben tud viszonyulni mozgásához. Valamint behoztunk olyan új 

tartalmakat is, amik a mi inspirációink voltak az órákból. Ezek célja, hogy még 

személyesebbé, izgalmasabbá és felszabadultabbá oldja a hirtelen előadói minőségbe 

váltást, és megtartsa a csoportot mint egységet, az izguló kifeléfigyelmet befelé terelje.  

Az előadás zenéje élő, improvizációs mixduett volt Annával, így fizikálisan tapasztalható 

volt hogy velük vagyunk, segítette a felelősséget nyíltan megosztani, nem voltak 

magukrahagyva a különböző előadói tapasztalatú vagy tapasztalatlan táncosok, és élő 

kapcsolatottal támogatta és bátorította az értékké emelt mozgásanyagok, állapotok 

jelenidejűségét és esetlegességük megélését. 
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Horváth Nóri Tánc Zóna Kreatív Project  

 

- A kurzus, a megfigyelés, és a kreáció ideje alatt, azt éreztem, hogy jól működik minden, 

persze maga az alkotás nem volt egyszerű.  Voltak kisebb megakadások, de összességében 

azt éreztük Sanyival, hogy jól sikerült.  

A beszélgetés után azonban azt éreztem, nem tudom, hogy a struktúra miatt vagy 

miattunk(én,Sanyi), alakult így, de a résztvevők, ebben a kreációs rendszerben nem 

érezték magukat olyan jól.  

 

Nagyon nagyon nagyon sokan voltak, nagyon sok féle mozgásos háttérrel, és 

személyiséggel, vággyal, kurzuson szerzett élménnyel, mindenki mást szeretett volna 

csinálni, egy idő után türelmetlenek lettek, és ez így igen komplikált volt. Azt éreztem a 

beszélgetés után, hogy ha mindennap az órák után lett volna velük egy óránk időt tölteni 

együtt, ismerkedni, és egyféle élményösszefoglalót tartani az aznapról, akkor 

gördülékenyebben mehetett volna a kreáció. Mert úgy hogy csak egyféle megfigyelő 

szerepben voltam a kurzus végéig, nem tudtam elég közel kerülni hozzájuk, és bekerülni 

abba az intim környezetbe, ami az órák alatt alakult ki. 

 

- Megfigyelési időszak: 

A megfigyelési időszakban, amit nehézségnek éreztem, az az, hogy a három órán annyi 

minden történt, annyi feladat, érdekes és szép pillanat volt, hogy nehéz volt kiválasztani 

azokat a dolgokat, amiket használni szerettünk volna az előadásban. Fontos szempont volt 

az is, hogy olyan dolgokat válasszunk ki a megfigyelés alatt, amit a résztvevők is szívesen 

csinálnak, illetve kiemelik az erősségeiket. A végén kiderült, hogy a legtöbb dolog, amit 

kiválasztottunk, az olyan volt, amit ők nem olyan szívesen csináltak. 

Nem néztük az összes órát, egyéb elfoglaltságok miatt, amit én nem is éreztem 

problémának, mert így is rengetek ötletünk, és anyagunk volt, és ha még több órát néztünk 

volna, az még komplikáltabbá tette volna részünkről a dolgot, de a résztvevőknek meg 

nem volt jó érzés, hogy nem voltunk ott mindig, mert azt érezték, hogy pont akkor nem 

vagyunk ott amikor a "legjobb" dolgok történnek. 

Így utólag azt gondolom, hogy a megfigyelés időszaka alatt jóval többet kellet volna 

kommunikálni a táncosokkal, megkérdezni őket, hogy aznap hogy érezték magukat, mi 

történt azon a napon, amit szívesen bemutatnának. Csak ez meg azért komplikált mert 

nagyon sokan vannak. 

 

- Amit tanultam... 

Nagyon érdekes volt ilyen rövid idő alatt kreálni, főleg úgy hogy ilyen sokan voltak. Amit 

nagyon érdekes volt felfedezni - és ez a folyamat segítséget adott ahhoz, hogy elkezdjem 

megtanulni ezt, - hogy mi kell ahhoz, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, és 

hogy ez mennyire fontos. 

 

- Amit a résztvevők kaptak ettől a kurzustól, az egy normális biztonságos közeg, ahol az 

emberek odafigyelnek egymásra, kommunikálnak és őszinték. Teret, és időt kaptak arra, 

hogy magukkal és másokkal foglalkozhassanak, kilépjenek megszokásaikból a mozgás 

útján, és egyféle bátorságpróba is volt ez számukra. 
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Petrovics Sanyi Tánc Zóna Kreatív Project   

 

Emlékeztem, milyen volt nálad elkezdeni táncolni. Nagyszerű élmény, amikor szabad 

lehettem sok év fiúiskola, szabályok, és bajos extrovertáltság után. Mindig én voltam a 

suliban, akit nem lehetett komolyan venni. Volt bennem valami, ami képessé tett a 

figyelem középpontjába kerülni, de megbízni nem bíztak meg bennem. Aztán nálad nem is 

volt elvárás, és az nagyon jól esett.  

 

Emlékszem, hogy amikor még nagyon cikinek tartottam a táncot, és szalagavató afterparti 

után iszonytató frusztráció volt beállni mozogni, nem tudtam mit kezdeni a testemmel,és a 

hányinger kergetett a megpróbáltatás miatt, megláttam azokban a napokban a Megatánc 

egyik versenyzőjét, aki a Carmina Burana-ra táncolt. Majdhogynem szétmarcangolta 

magát a színpadon. Teljesen átadta magát az élménynek és a produkciónak, és azt éreztem 

magamban: EZ KELL NEKEM: „tudva akarok kifejezve lenni”! 

 

Akkor találkoztam egy lánnyal, aki elvitt először a Szandra órájára, aztán a tiédre is, 

amiről az a hír járta, hogy olyan feladatok vannak, hogy be kell csomagolni magunkat, 

miközben mi magunk vagyunk a csomag tartalma.  

Emlékszem első Dorkás duettünkre, a bobosra.  

 

Arra nem tudok egyértelmű választ adni, hogy ez hogyan befolyásolta a későbbi táncos 

pályámat, mert úgy érzem, az egészen más fejezet, leválik minden korábbiról, de tudom, 

hogy te indítottál el. Az idei tánczónára te kértél fel koreografálni. Ez az előbbiek tükrében 

(meg hogy a mentoráltságot érthető okokból megszakítottad), de most odabízol 21 embert- 

mutatja azt a hatalmas elmozdulást, fejlődést, amit jól esik észrevenni.  

 

Tartottam a feladattól, hogy 18-21 embert egy nap alatt meg tudjak mozgatni úgy, hogy 

annak eredménye is legyen. Úgyhogy elhívtam rá Horváth Nórit. És nagyon jó döntés volt 

a személye. Össze tudunk feszülni, de határozott elképzelései, rendezett képei nagy 

segítség voltak.  

Egész héten, mikor tudtunk bementünk nézni. a bennfentesség miatt igenis hasznos lett 

volna beállni, és játszani velük, együtt elmerülni, elmélyülni, mint mikor kiskorában 

bogarakat les a gyermek. De mi a Tomi óráján kívül, ami mozgásnyelvileg hiányzott 2 éve 

másra nem álltunk be. Igen, vannak kifogásaink a forgatás, meg egyéb elfoglaltságok 

keltette fáradtság, de nagyon fontos azonos szinten létezni azokkal, akiket irányítanod kell. 

Érdekes, ez korábbi munkáim során egyértelmű volt, de most csak megfigyelő maradtam. 

Ez rideg. 

 

Így nehéz hozzányúlni az emberekhez, az ő nyelvüket beszélni, az ő dolgaikat belerakni a 

darabba, a mi dolgainkat. Külön vált valóban a koreográfia meg a 4 nap.  

No nem mozgásanyagában, csak lelkületében. De ahogy te mondtad Orsi, ezt nekik kell 

megtanulni. De egy amatőr társulatnál, vagy a Javító intézetben, vagy a KuL 

Alapítványnál nem lehet eltávolítva lenni. Az a biztonság, hogy ott van a „fej”: csak ez ad 

nyugalmat a test többi részének. 

 

Az alkotási folyamatunk így zajlott. Bementünk az órákra, és az ottani feladatok közül a 

dinamika, csoportkép, látvány, megvalósíthatóság, játékosság szempontjai szerint 

kiválasztottunk párat, amiket be akartunk rendezni. ehhez jött 2 kombináció (Viki és 

Tomi), valamint elejét és végét biggyesztettünk hozzá. Zenéket az órákból és sajátokból 
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válogattuk. Nyilvánvalóan az eddigi munkáink szerint dolgoztunk, akartunk bele akciót, 

meglepetést, elaltatást, robbantást...  

Nórival volt egy konfliktusom, ami kívülről jött (Wim kontra itthon maradni dilemmája), 

és áldozati szerepemből az ebéd után tudtam csak kijönni. Addig elég keményen 

súrlódtunk Nórival, amit igyekeztünk visszafojtani, de a füstje így is messze látszott. Ez 

biztos nem tett jót.  

 

Szóval voltak a feladataink, de hogy ki csinálja, és minden más pontosítást bár mi biztosak 

voltunk abban, hogy a végére érünk szinte a végéig nem láttuk – láttathattuk meg, ami 

bennük is feszültséget okozhatott. Ez alatt nagyon nehéz volt csoportokhoz nyúlni, bár 

legtöbben nem védték a bőrüket. 

 

Azt a véleményt fájlaltam, hogy ez a bemutató nem róluk szólt. Azt gondolom, hogy a 

metodikánkat követve a leghumánusabban és legtöbb figyelemmel fordultunk feléjük. 

Tény, hogy a korábbi beállásokkal még közelebb kerülhettünk volna a „közös” alkotáshoz.  

 

Egy dologról akarok még írni: rólad. 

 

Nekem legtöbbször – főleg ha többen vagyunk körülötted - okosan távolságot tartónak 

tűnsz.  

És fogalmam sincs miért, de olyan láthatatlan kézzel tudsz nyúlni az emberekhez, amik 

mégis felnyitnak társadalom köré, önmaga védelmére húzott várfalába pontosan illesztett 

emberekhez, hogy ott valami megreped és patak fakad. Eszembe jut Mózes – pont most 

volt róla szó a Házi Csoporton: sziklából élő vizet fakasztott, ennek minden 

szimbolikájával, meg a Mátrix, amikor valakit felébresztenek.  

 

Erre az ébresztésre mondtam azt hogy ezt hivatásnak nevezem. 
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