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Bevezetés 

 

 Tóth Laura vagyok, a Budapest Kortárstánc Főiskolán végeztem BA 

Táncművész szakon 2014-ben. Édesanyámnak köszönhetően igen hamar 

megismerkedhettem a mozgással, aki kitartóan vitt mindenhová, még akkor is, ha 

képességeim alapján nem volt túl sok esélyem arra, hogy a jövőben ezzel foglalkozzak. 

Az előbb kifejtettek talán visszatetszőnek hathatnak, azonban családi tény, hogy 

botlábú, botfülű kislány voltam. Tehát mindig csináltam valamit és sok helyen 

megfordultam (úszás, szinkronúszás, lovaglás, rock&roll, nevesebbnél nevesebb 

színitanodák, karate), de azt mindig szem előtt tartva, hogy csak akkor maradjak hosszú 

távon, ha szeretem azt, amit csinálok és ahol vagyok. Épp ezért lehet, hogy édesanyám 

sok helyre vitt, és lehet, hogy háromszor kellett általános iskolát váltanom, de mindig 

azt kerestük, hogy hova megyek szívesen. 

 Így kötöttem ki végül a Vass Lajos Általános Iskola tánctagozatán, ahol 

fantasztikus tanáraim voltak. Számomra a legfontosabb tanár Varga Katalin, „Kati néni” 

volt, akivel rengeteg kreatív munkát, előadást készíthettünk. Az irodalomóráin is 

keveset ültünk, mindig más és más feladattal dolgoztunk fel egy-egy tananyagot vagy 

művet. A kedvencem az volt, amikor egy-egy műből fel volt rajzolva, írva a táblára egy 

szereplő, és ki kellett találnunk, hogy ha találkozhatnánk vele, mi lenne az az egy 

mondat, amit mondanánk neki. Sorban álltunk, és nagyon komolyan véve, teljes 

érzelemmel mondtuk el egyesével a magunkét. Fontos volt nekünk, mi lesz az az egy 

mondat, hiszen ez önkifejezés és a mű feldolgozása volt egyszerre, miközben sok 

mindent megtudhattunk az osztálytársainkról is. Ebben az iskolában ért először olyan 

megerősítés Szirmai Béla személyében, hogy a tánccal kellene foglalkoznom, 

emlékszem, hogy mindenáron meg akart győzni, hogy ne a színészet legyen az álmom.  

Mivel kiskorom óta nagy vágyam volt a színészet, így jelentkeztem a 

Vörösmarty Mihály Gimnázium Dráma Tagozatára. Ez volt a második táptalaja annak, 

hogy remek pedagógusokkal találkozhassak, itt kaptam meg férfiben a második „Kati 

nénit”, Keresztúri Józsefet, akkori osztályfőnökömet és későbbi munkaadómat, a Nemes 

Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium igazgatóját.  

Hálás vagyok, hogy nem rögtön a tánc felé sodort az élet, és csak a színészet 
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után ért a táncos szakma iránti meggyőződés, mert nem biztos, hogy végül a Budapest 

Kortárstánc Főiskolán kötöttem volna ki. 

A BKTF (Budapest Kortárstánc Főiskola) egy folyamatosan alkotástól, 

kreativitástól forrongó hely volt, amely még jobban erősítette bennem azt, hogy a tánc 

mennyire kifinomult, érzékeny és gazdag világ, és messze áll tőle az ész nélküli 

végrehajtás. Persze mindent lehet mindenhogy csinálni, ezért is írom, hogy 

szerencsésnek tartom magam, hogy ezen a főiskolán kezdtem „kicsírázni”. A 

tánctechnikák mellett az ember olyan, mintha részvételt nyert volna egy harcokkal teli 

önismereti tanfolyamra. Szembenéz és megküzd mindennel, ami megakadályozhatná 

majd abban, hogy önmagát és a világot szerető, elfogadó, felszabadult, elsősorban 

ember és utána táncos lehessen. 

Tanításomban nagyon fontosnak tartom az előzményeket és a közegeket, 

amelyek körülvettek. A mai napig be tudom magamon azonosítani a tanárok által 

tanított oktatói hozzáállást, az emlékeket, hogy ők hogyan oldottak meg problémákat és 

legfőképpen, hogy hogyan viszonyultak hozzánk. 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban 2016-ban kezdtem el 

tanítani, négy, színész szakképzésben lévő évfolyam színpadi mozgás tanáraként. 
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1. Szakdolgozat célja 

Szakdolgozatomban a kortárstánc és saját tanítási módszerem hatásait vizsgálom a 

tinédzserkorúak testi és lelki fejlődésére.  

A kortárstánc egy olyan táncművészeti ág, mely a sokszínű tánctechnikán túl 

magában foglal még sajátos gondolkodásmódot, az emberekhez való holisztikus 

hozzáállást és egyedi pedagógiai hitvallást is. Meghatározom, hogy a kortárstánc 

tanulása, majd tanítása közben szerzett tapasztalataim alapján számomra mit jelent a 

„kortárstánc pedagógia”. A dolgozat a Nemes Nagy Ágnes Művészeti 

Szakgimnáziumban töltött két évre fókuszál, ahol a színész szakképzésen négy 

évfolyamnak tanítottam színpadi mozgás tantárgyat.   

A Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozatán végeztem, majd nyertem 

felvételt a Budapest Kortárstánc Főiskolára. A drámatagozatos múlt miatt ismerős volt 

számomra a környezet, ezért kortárstánc tanárként nem okozott nehézséget tudásom 

beleillesztése a színész tagozat képzési keretei közé.  

Munkámban kifejtem saját pedagógiai nézeteimet és módszereimet, melyek 

szorosan kötődnek egyrészt természetesen kortárstánc tanáraimhoz, másrészt 

drámatanáraimhoz. Kitérek továbbá a drámapedagógia és a kortárstánc pedagógia 

hasonlóságára, mely biztonságos alapot nyújtott számomra a színésztagozatos diákok 

tanításához.  

Kutatásom során a kortárstánc elementáris szükségét vizsgálom a tinédzserkorúak 

fizikai és mentális egészségéhez. A kortárstánc tinédzserekre való jótékony hatásai 

továbbá alátámasztják abbéli meggyőződésemet is, hogy a kortárstánc releváns helyet 

foglal el a színész szakképzésen belül.  

Ezzel kapcsolatos tapasztalataimat összevetem a diákok élménybeszámolóival is. 

A diákok véleményét anonimitásra lehetőséget adó kérdőív1 feldolgozásának 

segítségével ismertetem.  

Fontos megemlíteni, hogy dolgozatomban a konkrét esetek tanulmányozásakor és 

példák felhozásakor az említett személyek védelmében kitalált keresztneveket 

                                                 

 
1 A tanítványok számára készített kérdőív a szakdolgozat Függelékében található. 
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használok majd a későbbi fejezetekben. 

 

A legtöbb táncművész és tánctanár pályafutása során találkozik olyan helyzettel, 

amikor amatőrök számára kell betekintést nyújtania a kortárstánc világába. 

Dolgozatomban a tinédzserkorúak oktatásának tárgyalásával, egyúttal érintem az amatőr 

oktatás témáját is.  

Miért sorolom a színész szakos diákok színpadi mozgás-óráit az amatőr oktatás 

kategóriájába? Ennek több oka is van. Az első, hogy a tanulók számára heti egy alkalom 

nyílik arra, hogy részt vegyenek mozgásórán, ezenkívül testnevelés órákon adódik 

alkalmuk megmozdulni. Figyelembe kell venni, hogy az órán résztvevők nagyrészt nem 

találkoztak még a kortárstánccal, vagy az általános iskolai torna órán kívül semmilyen 

más fizikai aktivitást, sportot nem végeztek. A tánctanárnak tehát szükséges felmérnie, 

hogy tanítványai milyen testi állapotban vannak, és külön kell választania a profi 

célközpontú és az amatőr oktatást. A táncszakmára készülő résztvevők egészen más 

terhelést bírnak és követelnek fejlődésük érdekében, továbbá sokkal otthonosabban 

mozognak a testi és lelki gátlásokkal való találkozásban. Az amatőr oktatásban az óra 

anyagának összetételekor figyelembe kell venni a mozgásszegény életmódból adódó 

nehézségeket, ezáltal az óra felépítése több fokozatosságot igényel. A tanárnak 

felkészültnek kell lennie továbbá arra is, hogy a testi és lelki gátlások leküzdése sokkal 

jobban igénybe veszi az amatőröknél a pedagógus empatikus, helyzetmegoldó és 

kommunikációs képességeit. A profi oktatással ellentétben a technikai finomságok 

csiszolása helyett a stabil alapok megszerzése áll a fókuszban, hogy a táncosok az órán 

elérhessék azt az alapvető testtudatot, amelyben aztán sérülésmentesen, szabadon 

kísérletezhetnek.  

Szeretném, ha dolgozatomat bátran forgatnák kollégáim, akik először kerülnek ilyen 

helyzetbe és nem tudják, hogy saját tudásukat és személyiségüket hogyan 

kamatoztassák egy specifikus szakképzés esetén. Nincsen két ugyanolyan ember és 

közösség, mindenki saját egyéni személyisége és tudása szerint alakítja az 

„alapköveket”. Számomra a továbbiakban taglaltak adták meg azt az önbizalmat, 

amellyel őszintén tudtam továbbítani gondolataimat és irányelveimet tanítványaim 

számára. 
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2. Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium egy rendkívüli iskola, amely 

pezseg az aktivitástól és kreativitástól. Ennek a pezsgésnek egy igen családias hangulatú 

épület ad otthont, ahol a tanárok és diákok egyaránt igyekeznek kihozni mindenből a 

legjobbat és a maximumot.  

 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban az alábbi OKJ-s képzéseket lehet 

elvégezni: 

1. OKJ 55 212 01 SZÍNÉSZ (régi Színész II) Szakképesítés-Ráépülés 

2. OKJ 54 212 03 GYAKORLATOS SZÍNÉSZ Szakképzés 

3. OKJ 55 212 09 TÁNCOS II. Szakképzés 

 

 Az öt éve alakult táncművészeti tagozatnak egyre több térre van szüksége – 

hiszen az igényes oktatás igényes körülményeket követel – és sajnos ez néhol ütközik az 

iskola a kapacitásával. A körülmények tehát szűkösnek bizonyulhatnak, hiszen a 

szakképzések mellett természetesen a közismereti oktatás is folyik még.2  

 

2.1. Színházművészeti tagozat 

2016-ban a színházművészeti tagozaton tanítottam a 9. évfolyamtól a 12. 

évfolyamig bezárólag, 2017-ben pedig saját szakmai utam miatt csak a 10. és a 11. 

évfolyamot tanítottam tovább. 

A tagozat 5/6 éves szakképzésből áll, attól függően, hogy a diákok az érettségi 

után folytatják-e az OKJ-s képzést. A középiskolai négy évet az 1 vagy 2 éves OKJ-s 

képzés előkészítőjeként tekinthetjük. 

A diákok órarendje igazodik a képzéshez, a középiskolai tantárgyak mellett van 

színpadi mozgás, beszédtechnika, ének- és hangképzés, vers- és prózamondás, 

színházelmélet és színészmesterség óra is. Beszédtechnikából, ének- és hangképzésből 

délután egyéni órák is vannak, amikor a tanár jobban tud koncentrálni a diák 

                                                 

 
2 Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium pedagógiai program: 

https://www.kir.hu/KIR2_INFO/Pub/DokLetolt/PEDPROG-035445-0 Letöltés: 2019. március 05. 

https://www.kir.hu/KIR2_INFO/Pub/DokLetolt/PEDPROG-035445-0
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fejlődésére.  

Mindemellett a diákok indulhatnak különböző tanulmányi versenyeken, a 9. 

évfolyam készíti a Mikulás műsort, a 10. évfolyamosok felelnek a március 15-i, a 11. 

osztályosok pedig az október 23-i műsorért.  

A felsorolásból kihagytam még a januári Ádámok és Évák Ünnepét a Nemzeti 

Színházban, a karácsonyi ünnepséget, a farsangi bált, a gólyaműsort, a végzősök 

búcsúztatását és–mint minden középiskolai intézmény, több órás Szalagavató 

rendezvényt is tartanak november környékén. Márciusban pedig a 11. és a 12. 

évfolyamosok égnek lázban a közelgő Országos Diákszínjátszó Fesztivál közeledtével. 

A regionális válogató március végén, az országos döntő áprilisban szokott lenni.  

Az utolsó általam tanított végzős csoport az utolsó évben osztályszinten 4 

darabbal is készült, ebből az egyik a mozgáselőadás, amit velem készítettek.  

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban eltöltött két év alatt a 

diákok hatalmas mértékű leterheltségét észleltem. Sejtelmem sincs, hogy a rengeteg 

elfoglaltság, plusz feladat mellett hogyan jut idő minőségi módszerrel való tanulásra. Az 

a nagy mértékű elvárás, amelyet minden alapműveltségi tantárgy és 

színészmesterséggel kapcsolatos külön foglalkozás igényel tőlük, úgy érzékeltem, hogy 

a gyors bemagolás-gyors felejtésen alapuló vizsgaközpontú tanulási módszert neveli 

beléjük. Tapasztalatból tudom, hogy a legtöbb dráma és színész tagozatos diák közül 

aligha fog akadni egy-kettő, aki valóban emlékezni fog az érettségire tanultakra. Nekem 

egy egész nyelvet sikerült elfelejtenem úgy, hogy jelesre érettségiztem olasz nyelvből. 

Egy harminc fős létszámú osztályban kevés diák marad, aki szeretné folytatni a színész 

szakmára való felkészülést. Ellenben bizton állíthatom, hogy mindannyian nagyon 

eseménydús kamaszéveket tudhatnak magukénak. Felelősségvállalást, projektvezetést 

és csapatban való dolgozást tanulhatnak. Megtapasztalják, hogyan osszák be 

leghatékonyabban az idejüket, és kivétel nélkül nagyon jó kommunikációs készséget 

tudhatnak majd magukénak. Sok, hasonló képzéseken részt vett diák végül 

kommunikációs területen helyezkedik el.  
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2.2. A színpadi mozgás tantárgy 

A mozgás egy kiegészítő óra a színészmesterség, a vers- és prózamondás órák 

mellett, hasonlóan a beszédtechnikához és a hangképzéshez.  

Tanításom során a következő három szemlélet alapján osztottam be gyakorlataimat: 

1. Egészségmegőrzés: Testhasználat a hétköznapokban, erősítő nyújtó gyakorlatok, 

testismeret 

2. Testhasználat a színjátszásban: karakterek, érzelmek, állapotok, reakciók 

megjelenítése 

3. Tánc: Improvizatív vagy koreografált tánc, zenében való kiigazodás, ritmusérzék 

 

A Színpadi mozgás gyakorlat tanításának célja a gyakorlatos színész kerettanterv 

alapján: 

„A színpadi jelenléthez, alkotáshoz szükséges test-tudat kialakítása. A fizikai kondíció, 

állóképesség fejlesztése. A test részeinek, izomzatának tudatosítása és kontrollált 

irányítása. A feszítés, lazítás technikáinak elsajátítása. A színpadi kifejezéshez 

szükséges test-használat kialakítása. Az izomzat differenciálása és differenciált 

használata. Színpadi kontakt-mozgás alaptechnikáinak elsajátítása. 

Alkalmazott koreográfiák, megfigyelése, rögzítése, reprodukálása.  

Balett-tánc, jazz-balett, néptánc mozgásformák és stílusok alapelemeinek bemutatása. 

A testtartás, a testhelyzet, a helyváltoztatás, a jelbeszéd, a gesztus, a mimika 

eszközrendszere, alkalmazásának alapismeretei. A test- és arcjáték szerepének 

kiemelése a karakterábrázolásban, a jellemvonások színpadi megjelenítésében. 

Célja továbbá megismertetni a test részeinek mozgáslehetőségeit, a különböző korok és 

stílusok mozgásjellemzőit, magatartásait, a néptánc jelentőségét kultúránkban, a 

mozgás jellemábrázoló karakterjegyeit. Ösztönözni az egyéni mozgásstílus 

kialakítására, az improvizációs készség kibontására. Kialakítani a színészi 

tevékenységhez szükséges önfegyelmet, a rendszeres mozgás igényét.”3 

                                                 

 
3 Gyakorlatos színész, színházi és filmszínész kerettanterv, Színpadi mozgás gyakorlata, 74. oldal   

http://www.pmsza.hu/images/document/2016.masodev.gyakorlatos.szinesz.pdf  

Letöltés: 2018. augusztus 04. 

http://www.pmsza.hu/images/document/2016.masodev.gyakorlatos.szinesz.pdf
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2.3. A körülmények befolyása a táncóra menetére és minőségére 

 

Időbeosztás: (heti egy alkalom minden évfolyammal) 

 

• 9.B: 2x45 perc  

• 10.B: 2x45 perc 

• 11.B: 2x45 perc 

• 12.B: 3x45 perc 

 

A heti egy alkalom véleményem szerint nem alkalmas igazán mély tudás 

átadására. A tanulók egyéb elfoglaltságai és a rengeteg tananyag akaratlanul is kisöpri 

az agyból az előző órán tanultakat. Az előbbiekben már említettem, hogy a heti egy 

alkalom miért minősül számomra amatőr oktatásnak. A heti egy alkalom sok türelmet 

követel a tanártól, és sokat kell ismételnie ahhoz, hogy a diákok el tudják sajátítani az 

alapokat, amelyek biztonságos keretet biztosíthatnak számukra a továbbiakban. 

Ilyen kevés óraszámnál a tanárnak még jobban kell törekednie arra, hogy az óra 

kellően felszabadult és élménydús legyen ahhoz, hogy fenntartsa a motivációt a 

gyakorlásra, még ilyen kevés alkalmak mellett is. 

 

Terembeosztás: 

 

9.B: tanterem  

 

10 perc minimum elment az asztalok és padok oda-visszapakolásával, télen- 

latyakos időben felsöprés és felmosás jobb esetben az órák előtt, ha a terem használaton 

kívül volt, és volt lehetőségem előbb bemenni. A talaj parketta volt. 

A parketta többféle szempontból is befolyásolhatja a táncórát. Fontos először 

ellenőrizni, hogy vannak-e a parketta között rések, kiálló szögek, szálkák. Abban az 

esetben, ha ilyet találunk, több lehetőségünk van. 1. Másik termet igényelni. 2. Ha a 

probléma csak egy helyen, jól körülhatárolhatóan és a tánctér szélén van, akkor 

figyelmeztetni a diákokat, és jól láthatóan körül barikádozni. 3. Akkor, ha nincs 

lehetőség termet cserélni, a talajgyakorlatok minimalizálása vagy mellőzése szükséges. 

Megkérdezni az osztályfőnököt, hogy osztálypénzből megoldható-e csepptalpú 
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balettcipő vásárlása a gyerekeknek. Nem lehet kötelezővé tenni a tánccipő vásárlását, 

hiszen nem minden szülő tudja ezt anyagilag megoldani. Végső megoldásként marad 

bármilyen tornacipő, amely nagyon lecsökkenti a tánctanár lehetőségeit. Alap 

állógyakorlatok például plié, karlengetés, gerinc átmozgatás elvégezhetőek benne, tendu 

és forgás már nem igazán. Kreatív feladatoknál, illetve ritmusos gyakorlatoknál sem 

zavaró, sőt ritmusgyakorlatoknál, néptáncnál megfelelőbb a tornacipő, mint a balett.  

Ebben a teremben a parketta állapota jó volt, ezért maradt a zokni vagy a mezítláb. A 

talaj hideg hőmérséklete miatt nem kötelezhettem őket, hogy legyenek mezítláb, ezért 

sokan voltak zokniban. A zokni és a parketta azonban nagyon “csúszós páros”, ezért 

veszélyes is, és sok gyakorlat, például plié vagy dinamikusabb mozgás a térben, nehéz 

volt számukra. Sajnos, hiába söpörtem és mostam fel, amikor tudtam az órák előtt, a 

talajon való mozgás, illetve a mezítláb felvetett higiéniai kérdéseket, tudván, hogy utcai 

cipővel használták előttünk a termet. Amennyiben volt időm takarítani, használtuk a 

talajt és a mezítlábat, mikor nem tisztasági állapottól függő volt, hogy hogyan, milyen 

lábbelivel dolgoztunk.  

 

   10.B: Síva terem  

 

18 fő 40 nm2-es teremben, egy puha szőnyegre rárakott táncszőnyeg, puha talaj. 

A diákok körében legnépszerűbb terem, olyan mintha ágyon járkálnának, emiatt a 

biztonságos talajhasználat átadása, a csontok talajkeménységéhez szoktatása szinte 

lehetetlen. Annak az osztálynak, amely ebben a teremben mozgott egy évig, majd a 

tornateremben mutatta be félévi vizsgáját, kellemetlen élményben volt része. 

Feladatomnak éreztem egész évben sulykolni beléjük azt az információt, hogy amit itt 

átélnek, az nem a valóság, és valójában körülbelül fél- egy évbe telik, amíg a csontozat 

megszokja a talaj keménységét, és az izomzat pedig olyan parancsot kap, amellyel 

ütődésmentesen koordinálja az ember súlyát. Tanácsoltam nekik, hogyha van egy kis 

idejük, akár testnevelés órán próbálják ki a mozgást azon a talajon is. Érezték a 

különbséget, fel is készültek lelkileg, de vizsgájukon látszódott, hogy ők kevésbé 

tudatosak a talajon, mint más évfolyamok.  

A Síva teremhez tartozik tükör és balettrudak is. A tükör tréninggyakorlatoknál 

segítette őket, hogy ellenőrizzék magukat, de számomra is könnyebbség volt, hogy 

amíg még nem tudták fejből a gyakorlatokat, nem kellett mindent letükröznöm, ahhoz, 

hogy közben lássam is őket. Számomra nehéz volt észrevenni apróbb részleteket, 
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pozíció- illetve tartásbeli hibákat, miközben együtt tréningeztem velük, számoltam és 

még le is tükröztem a mozgást. A terem nagyon kis méretű volt, ezért egyhelyben álló 

gyakorlatokat, illetve páros haladó gyakorlatokat tudtunk csinálni. Improvizáció néha 

fele csoportban, illetve kreatív- alkotó feladatok során, aki épp gondolkozott, szünetet 

tartott, illetve elkészült, átadta a helyet a másiknak. Ezek a kiállások, várakozások nem 

a legideálisabbak az idő felhasználása, illetve koncentráció és “fegyelem” 

szempontjából sem. 

 

11.B: Klub terem 

 

80 nm2 beton, táncszőnyeg: A klubterem volt a leghálásabb óratartás 

szempontjából. A táncszőnyeggel, függönnyel ellátott, ablakkal és tükörrel rendelkező 

terem a legoptimálisabb helyszín volt az általam tartott órákhoz. A táncszőnyeg 

alkalmas a mezítláb dolgozásra, a tükör segítségével akkor is átláttam a teret, amikor 

konkrét matériát adtam át.  A hátránya a talaj keménysége volt, amelyet nem is annyira 

talajtechnika tanítása közben, hanem állásban történő ritmusos és ugrálós feladatoknál 

éreztem. A térdeim szinte rögtön küldték a fájdalmas információt arról, hogy nem a 

legoptimálisabb, ízületkímélőbb környezetben mozgok, ezért voltak olyan órák, 

amelyekben, ha hosszabb ugrásos feladatokat tartalmaztak, felajánlottam nekik a cipő 

lehetőségét. 

 

12.B: Tanterem 

 

A legrosszabb helyzet, amelyben egész tanításom során kerültem, az a végzősök 

számára tartandó tanteremi órák voltak. A tanterem ugyanazokat a 9. évfolyamnál 

felsorolt problémákat hozta elő, továbbá nehezítette az elmélyült munkát, hogy ez a 

körülmény erőteljesen negatívan befolyásolta az utolsó évesek motivációját.  

 

  

Benyitások: 

 

A benyitásokkal való megszakítása az óra menetének, elsősorban a tanteremi 

beosztásnak voltak köszönhetőek. Az órarend és a terembeosztás fél évente változik, 

ezért szeptember-október és február-március voltak a garantált időszakok arra, hogy 
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kopogással, benyitással zavarják meg más diákok óráimat kétségbeesetten keresve a 

helyes tantermet. Ezáltal megtörve, kiengedve azt az intim szférát, amelyet 

megteremtettem. 

 

Csengő: 

 

A tanár számára tehát heti egy alkalom áll rendelkezésére, hogy egy biztonságos 

és nyílt közeget hozzon létre, ahol a résztvevők szabadon kísérletezhetnek, 

bontogathatják szárnyaikat, saját kreativitásukat és mozgásnyelvüket illetően. 

Rendkívül nehéz körülménynek éltem meg az óra koncentráltságát folyamatosan 

kizökkentő csengőt, és az ezzel járó hangzavart a folyosón.  

Ilyenkor reflexszerűen lazult az órán a koncentráció, egyrészt a megszokás 

miatt, hogy a csengő szünetet jelent, másrészt a kívülről hallatszódó diáksereg moraja 

szintén kivitte a figyelmet a tanteremből. Nem hibáztattam őket, nehéz lehet másfél órát 

elmélyülten eltölteni, miközben munkájukat kétszer is megzavarja a hirtelen és hangos 

csengő. Megoldási lehetőségem volt abban az esetben, hogyha a csengő villásdugóval, 

elérhető helyen volt csatlakoztatva, ilyen esetben a táncórák idejére áramtalanítottam. 
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3. A kortárstánc pedagógia 

 Eddigi pályafutásom során, mint tanuló, mint szabadúszó táncművész és tanár, 

lehetőségem volt részt venni számos külföldi és hazai kurzuson, versenyeken és egyéb 

fórumokon, amelyek által állítom, hogy létezik egy általános kortárstánc pedagógiai 

szemlélet. Mivel a kortárstánc egyik legfőbb jellemvonása, hogy nem szeret 

betagozódni vagy behatárolódni, ezért óvakodnék attól a kijelentéstől, hogy a 

pedagógiai hozzáállás a kortárstáncban mindenhol konzekvensen azonos volna. 

Ugyanakkor nem lehet nem említést tenni arról, hogy a kortárstánc szellemisége az 

általam tapasztaltak és tanultak alapján Európában sokszor azonos tőből fakadnak.  

Amit a Budapest Kortárstánc Főiskolán tapasztaltam, meghatározó volt abban, 

hogyan viszonyulok a tanításhoz és a diákokhoz. A legfontosabb fogalmak, amelyek 

eszembe jutnak a kortárstánc oktatásról: őszinte, partneri, személyes és rugalmas. 

3.1. A kortárstáncról röviden 

A kortárstánc egy olyan táncnyelv és világnézet, amely arról híres, hogy képes 

befogadni szinte bármit. Tapasztalataim szerint ez a nyelv azon kívül, hogy befogadó, 

nagyon könnyen befogadottá is tud válni. Képes bárhová befolyni és értékeit ezáltal 

nem kizárólag kortárstáncosok élvezhetik, hanem bárhol, bárki a világon. Nem véletlen, 

hogy Deltebrén4, az egyik leginnovatívabb kortárstánc fesztiválon a táncosok mellett 

megannyi cirkuszi akrobata és színész is található. Ahogyan a kortárstáncos darabokban 

elburjánzik néha az akrobatikus mozgás, vagy minimális mozgás mellett inkább színészi 

játék és a virtualitás kap szerepet, ugyanígy működik ez az előbb példának hozott 

cirkuszi és színészi világban is. Tehát a kortárs művészetben a hatás oda-vissza 

működik a különböző művészeti ágaknál. A Kortárstánc Főiskola nagyban befolyásolt 

abban, hogy hogyan határozom meg a kortárstánc fogalmát.  

                                                 

 
4 A Deltebre Dansa 2004 óta, immár 13 éve megrendezésre kerülő táncfesztivál, melyet a katalán 

Deltebre városában tartanak. Deltebre a kortárstánc művészet egyik legnívósabb fesztiválja, amelyen az 

önéletrajz alapján kiválasztott résztvevők nemzetközi hírű táncosok, koreográfusok kurzusain vehetnek 

részt napi 5x1,5 órában.  A két héten keresztül zajló esemény résztvevői sokszínűek, a szervezők célja, 

hogy minél több országból, minél többféle stílusból érkezzenek kiemelkedő művészek a fesztiválra s a 

találkozással, ismeretség köttetése által elősegítsék azt a folyamatot, amelyben a kortárstánc gazdagodik 

és gazdagít más művészeti ágakat, stílusokat. A kiválasztás során fontos, hogy a professzionális 

táncosoknak, színészeknek és cirkuszi akrobatáknak erős tudásuk legyen szakmájukat illetően–legyen az 

hip-hop, kortárstánc, vagy színészet, illetve, ha nem kortárstáncosok, legyen erős kötődésük a 

kortárstánchoz. 
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Általa azt tanultam, hogy a kortárstánc a múlt technikáiban gyökerező műfaj, 

amely több technika ismerete mellett és mindazokat végül eldobva végigjárja az ember 

fejlődési szakaszait a talajtól egészen az ugrás pillanatáig. A szabad szellemiség, a 

rendszerek felhasználása, alkotása és eldobása mind-mind megfér ebben a világban. 

3.2. A kortárstánc tanítás eklektikussága 

 A kortárstánc sok esetben azért nehezen behatárolható, mert aki tanítja, az 

formálja az óra menetét és határozza meg azt, hogy mit tanít, és azt is, hogy hogyan. A 

kortárstánc nem köti meg egy kortárstánc tanár számára, hogy az óráknak milyen 

arányban kell tartalmaznia a talajtechnikát, az álló gyakorlatokat, a kontakt technikát és 

az improvizációt. Főiskolás tanéveim során a Budapest Kortárstánc Főiskolán Hód 

Adrienn kizárólag improvizációval tanította a kortárstáncot, Varga Viktória 

talajtechnikára és az izomhasználat tudatosságára helyezte a fókuszt. Bakó Tamás 

kortárstánc óráin szintén a tudatos izomhasználat, az engedésből lendülő testrészek 

irányultsága volt hangsúlyban, ugyanakkor az óra felét álló, legfőképpen haladós 

koreográfiák tették ki. Bakó Tamástól kontakt technikát is tanultunk, amelyben az 

improvizáció, a gyors problémamegoldás, a kapcsolatteremtés kapott hangsúlyt az 

együtt táncolás élménye mellett. Érdekes, hogy a Kortárstánc Főiskolán, mialatt a 

kortárs táncos-létre készültünk, az órarendben mégis szerepelt heti három balett óra és 

heti két néptánc óra. Továbbá első évben tanultunk Graham és Cunningham technikát, 

Joe Alegado-tól pedig Limón technikát. A műfaj nyitottságát elárulja, hogy gyakran 

kapcsolódik össze más mozgásformával, például a harcművészettel. Fogékony az újabb 

trendekre is, így kerültek végzős évem órarendjének részévé a mostanában nagy 

népszerűségnek örvendő Parkour órák, amelyek az erőnlétet, állóképességet és az 

egyensúlyérzéket is fejlesztik. 

A kortárstáncosok közül gyakori az érdeklődés és készség szerinti behatárolás, 

tehát aki kiemelkedő volt néptáncból, valószínű, hogy az órájának szerves részét a 

ritmus használat fogja kitenni. Volt osztálytársak, jelenlegi kollégák közül is van, aki 

leginkább talajtechnikát tanít, de olyan is van, aki a modern technikákhoz visszanyúlva 

fejlesztette ki saját tréningjét vagy táncát. A tanítás és művészi elképzelések oda-

visszahatnak, vagy akár össze is forrhatnak, mint például Hód Adriennél, aki a 

Hodworksben az improvizáció alapú előadások alkotása mellett improvizációs órákat 

tart a Főiskolán. 
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3.3. Pedagógiai szemlélet a kortárstáncban 

 

Egészségtudat:  

  

A test egészségközpontú használata azt gondolom, az egyik legfontosabb alapkő, 

amely a táncművészetet megreformálta. Az egészségtudatos szemlélet az alkotók 

hozzáállását, ezáltal művészetét is meghatározta, hiszen a mozgás esztétikai prioritása 

helyett előtérbe kerültek az egyéni adottságok és képességek. Számomra ez az amerikai 

posztmodern Trisha Brown (1936-2017) mozgásán és művészetén, az általa használt 

áramló és ruganyosan könnyed release technikában gyönyörűen megmutatkozik. Trisha 

Brown tehát szakított az akadémikus tánctechnikai szigorral, sőt gyakran alkotásaiban 

olyan mozdulatokat használt, amelyek egy hétköznapi ember számára sem okoztak 

volna gondot. A release technika, mellyel tanulmányaim során én is találkoztam, a test 

legkisebb ellenállását kutatja a gravitációval szemben, mégis felhasználva a gravitációt, 

nem a teljes megadás irányába visz, hanem az aktív, hatékony mozgás felé. Trisha 

Brown egyébként ismerte és alkalmazta is az Alexander-technikát5, Karczag Éva 

magyar származású táncosa pedig a szomatikus tánc6 egyik úttörőjévé vált.   

 

A hagyományos táncoktatásban leginkább az izmok erejére és hajlékonyságára 

fektetik a hangsúlyt. Gyerekkori tánctanulásaim során a tánctanárok formai 

követelményeket állítottak elém, mozdulatokat tanítottak, de a testemről mégis igen 

kevés információval távoztam. Az ízületek optimális pozíciójáról, az izmok helyes 

                                                 

 
5 Alexander-technika: „Az Alexander-technika fontos segítség a tudatosság és az önképzés felfedezéséhez. 

A huszadik század fordulóján a Frederick Matthias Alexander által alapított módszer az önsegítség és az 

önuralom hatékony módszereként széles körű elismerést vívott ki orvosi, oktatási, színházi és zenei 

körökben.” Robert Macdonald–Caro Ness: Alexander-technika, Budapest, Scolar Kiadó, 2007. 8. oldal 

 
6 Szomatikus tánc: A szomatikus táncot–mely anatómiai információk által inspirált mozgást jelent -, 

sokféle módon közelítették meg az utóbbi hatvan évben. Alapjául szolgál többek között a Feldenkrais, a 

Body-Mind Centering módszereknek, és táncterápiás technikák is építkeznek belőle. A szomatikus mozgás 

improvizáción alapul, az adott anatómiai témán belül szabad élményszerzési is elmélyülési lehetőséget 

nyújt.” Tóth Laura: Táncoló tudat–A képzelet és a módosult tudatállapot hozzájárulása a táncos fizikai és 

pszichés fejlődéséhez, (Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 2015. 4. oldal 

http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/06/T%C3%B3th-Laura_szakdolgozat-BA.pdf Letöltés: 

2019. január 10. 

 

 

http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/06/T%C3%B3th-Laura_szakdolgozat-BA.pdf
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használatáról a Budapest Kortárstánc Főiskoláig (BKTF) nem hallottam. Karczag Éva 

improvizáció alapú táncóráin értettem meg igazán, hogy a testemnek nem csak 

használójának, hanem gondozójának is kell lennem. Tánc közben azontúl, hogy értékes 

információkat hallottunk a testünkről, lehetőségünk volt elképzelni, megélni és figyelni 

is egész lényünk működését. Azt gondolom, hogyha egy hétköznapi embernek 

taglalnám, milyen fantasztikus élmény az emésztési folyamatokkal kapcsolatban 

improvizációs feladatokat kapni, táncolni, valószínű nem értené, hogy miről beszélek. 

 

Kísérletezés:  

 

A régi dogmák elvetéséhez szükség volt az újítói hozzáállásra és nagyfokú 

kísérletezői kedvre is. Véleményem szerint az a csodálatos a kortárstáncban, hogy 

azáltal, hogy nem lettek kőbe vésve technikai és művészeti szempontjai, mindig képes 

megújulni és újat mutatni.  

Hód Adrienn koreográfus és kortárstánc tanár például létrehozta saját 

nyelvezetét az improvizációban, amellyel táncosaiban és diákjaiban hatalmas 

változásokat tud elérni és produkcióival igazi kuriózumként lépett be a kortárstánc 

szakmai közegébe.  A kortárstánc ki mer lépni a koreografikus szemléletből is, és újfajta 

virtuózitásokat keres és talál. Például az előbb említett Hód Adrienn szerkesztette 

improvizációs előadásokban lenyűgöző az, hogy a táncosok mennyire kifinomultan 

érzékelik az időt, a teret, egymást és a nézők reakcióit. Virtuóz módon használják a 

testüket, meglepő és új megoldásokat hoznak mozgásukban. 

Tapasztalataim szerint tehát, a kortárstánc tanár egy nagyon intuitív személyiség, 

aki nem kőbe vésett óravázlattal érkezik. Figyelembe veszi a résztvevők testi és lelki 

állapotát és képes improvizálni. Mer új dolgokat kipróbálni, még általa sem ismert 

területekre lépni, új feladatokat kitalálni.  

 

Hibázni jó: 

 

 A „hibázni jó” egy alapelv, amely a merev perfekcionizmussal ellentétben 

sokkal emberségesebb hozzáállást rejt magában. Egy kortárstánc órán például sosem 

hallod azt, hogy rosszul oldottál meg egy feladatot. Az első dolog, amit megtanultam a 

kortárstánc által, és amelyre erőteljes fókuszt helyeztem saját óráimon is: olyan, hogy 

hiba, nem létezik.  Legalábbis negatív értelmében biztos nem. Vannak más utak, más 
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megoldások, amelyek nem rosszak, attól függetlenül, hogy én, mint tanár, azon az órán 

nem azt kérem. Érdekes tehát, hogy amikor korrigál egy kortárstánc tanár, jellemzően 

kerüli a negatív jelzőket. A fókuszt a különbségekre helyezi, ezáltal lehetővé téve azt, 

hogy a táncos mélyebben megérthesse saját megoldásait és a tanár által kérteket. Az is 

nem ritkán előfordulhat, hogy az új megoldás annyira inspirálja a kurzust vezető tanárt, 

hogy megreformálja saját rendszerét. 

A „hibázni jó”-ban benne van a bátorság és a szabadság, amely alapja a 

kísérletezésnek és az új utak, megoldások keresésének is. Vágner Orsolya – frissen 

végzett táncos – kutatásai például pont az esetlenség felé kanyarodnak. Azáltal, hogy 

magát tudatos használójává teszi a hibáknak, az ügyetlenségnek és az esésnek, egy 

egészen új és érdekes formanyelvet talált.  

 

Hitelesség:  

 

„A Budapest Tánciskolában tanító tanárok nem törekednek, hanem egyszerűen 

jelen vannak egész személyiségükkel az életükben és ennek egyenes következményeként, 

ilyen arányban jelen vannak a tanítási órákon is. Segítségükre van az a tény, hogy 

szeretik csinálni, amit csinálnak, nem egy tőlük elidegenedett dolgot tanítanak, szívvel 

hisznek annak a fontosságában, ami nekik is fontos, és ez átsugárzik a diákokra.”  

Varga Viktória7  

 

Az órákon a tanárok személyisége mind-mind más színnel itatta át a 

foglalkozásokat. Bármilyen órám is volt, legyen az zongora, anatómia, néptánc vagy 

kortárs, nem volt egy olyan tanárom sem, akiből ne sugárzott volna a hit, tisztelet és a 

szeretet az iránt, amit csinál és azok iránt, akikkel megosztja ezt. Azáltal, hogy hitelesek 

voltak, ránk, diákokra is könnyebben ragadt rá a tananyagok iránti lelkesedés. A 

kortárstánc tanárok számomra eleinte meglepően természetesek voltak, minden álarc- és 

mázmentesek, és épp ezért egytől-egyig különlegesek. Alapvető az őszinteség, és az, 

hogy ez milyen formában jelenik meg – bántó, nyers, vagy éppen szofisztikált – az már 

az egyén természetén múlik.  

                                                 

 
 7 Varga Viktória: Közös nyelv–Mit és hogy tanítunk. (Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 

2014. 22. oldal http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/11/Varga-Viki-MA-szakdolgozat.pdf 

 Letöltés: 2018. október 12. 
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A kortárstáncosokra és kortárstánc tanárokra jellemző az, hogy a táncon kívül 

több műfajban, illetve szakmában érdekeltek, ezzel tovább színesítve ezt a befogadó és 

sokszínű stílust. 

 

Partnerség:  

 

A Budapest Kortárstánc Főiskolában közösségként működött igazgató, tanár és 

diák. Meg kellett tanulni, hogyan fogalmazz meg építően a társaid és tanáraid felé 

kritikát, hogyan fogalmazd meg érthetően, ha problémád akad, hogyan készíts reális 

rövid- és hosszútávú célokat és ezekhez terveket. 

A partnerség szintén a diákokkal való kommunikációt meghatározó hozzáállás. 

Az, hogy nem „mindenek felett álló” lényként beszélsz le egy képzeletbeli porondról a 

tanítványokhoz, mint alárendeltekhez, egy általános közoktatási intézményben a diákok 

és tanárok számára is szokatlan lehet.  

 

Személyiségközpontúság: 

 

„Azt gondolom, hogy minden olyan dologban, ahol a személyesség, a 

személyiség szerepet játszik, ott nem lehet módszerként átemelni a folyamatokat, mert 

akkor csak fals dogmákat kapunk. Az adott módszerek élénken, az adott személyiséggel 

együtt élnek és valósulnak meg.” Varga Viktória8   

 

A személyiségközpontú oktatás Carl Rogers9 nevéhez fűződik, aki a 

legfontosabb pedagógiai célként az érdeklődésből fakadó, motivált tanulásban látta az 

emberiség jövőjének reményét. Mindennek a magját pedig a személyes tanító-tanuló 

kapcsolatban látta, amelynek alapja a hitelesség, az elfogadás és a megértés táptalajáról 

származik.  

                                                 

 
 8 Varga Viktória: Közös nyelv–Mit és hogy tanítunk. (Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 

2014. 48. oldal http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/11/Varga-Viki-MA-szakdolgozat.pdf 

 Letöltés: 2018. október 12. 

 
9 Carl Rogers (1902-1987): „A pedagógia célja szerintem napjainkban teljesen újszerű: a tanulás 

facilitásával (serkentésével) elősegíteni az emberiség fennmaradását. Az értelmes tanulás serkentése a 

facilitátor és a tanuló közötti személyes kapcsolattal érhető el. A fejlesztés szükséges, és talán elégséges 

feltétele három attitűd jellegű tényező: a hitelesség, az elfogadás és a megértés” Carl R. Rogers–Jerome 

Freiberg: A tanulás szabadsága, Budapest, EDGE 2000 Kiadó–Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, 2007. 

204-205. oldal 
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Ahogyan Varga Viktória szakdolgozatában kifejtette, a Budapest Kortárstánc 

Főiskola egy alternatív, személyiségközpontú iskola. Minden bizonnyal saját 

tanításomban is a főiskolán tanult hozzáállást viszem tovább, amely lényege az, hogy a 

tanár nem a tananyagra, hanem magára a diákra helyezi a fókuszt. Az átadni kívánt 

anyag ezáltal vivőanyaggá alakul, a tanár pedig hozzájárul a tanuló 

személyiségfejlődéséhez azáltal, hogy képes hatni és létrehozni viselkedésbeli 

változásokat.10 

 Számomra a személyiségközpontú oktatás azt jelenti, hogy a tanár önmagát 

teljesen beleadva, érzékelve a diákok érzelmi állapotát és teljes figyelemmel követve 

személyiségbeli változásaikat „adja át tudását”. Mindezt úgy, hogy közben partneri 

viszonyt igyekszik kialakítani tanítványaival és közben önmagához hű, hiteles 

személyiség marad. Továbbá a „tudás átadásakor” pedig nem a tananyag átadására és 

annak hibátlan visszamondására fókuszál, hanem elsősorban az érdeklődés és a 

motiváció felkeltésére, amely segíteni fogja a tanuló további tanulási folyamatát. 

Érdekes tanulság volt számomra, hogy amelyik osztályban személyiségközpontú 

hozzáállással volt jelen az osztályfőnök, ott működött a partnerség, míg a hagyományos, 

bevett szokásokat követő pedagógus osztályánál sokkal nehezebb dolgom volt.  

 

Egyéni motiváció megszerzése:  

 

Tanulni valamit kizárólag úgy érdemes, ha megvan hozzá a saját egyéni 

motiváció és érdeklődés. Nélküle a tanulás kínkeserves magolássá alakul, amely a 

tananyag másolását jelenti. A másolás helyett sokkal fontosabb az információ 

megértése, illetve aztán annak szétszedése és újraalkotása saját magunk rendszere 

szerint. A tanulás lényege a módszer, ahogyan képesek vagyunk megemészteni a 

tanultakat és saját „tudástároló edényeinkbe” elrendezni azt. Ettől válik valami 

személyessé, ettől leszünk használói az információknak. Ehhez a folyamathoz azonban 

elengedhetetlen a motiváció tüze. 

Két év alatt öt különböző osztály tanítása során arra a megállapításra jutottam, 

hogy a személyiségközpontú, partneri viszonyt kialakító és alternatív oktatás magja az, 

                                                 

 
 10Varga Viktória: Közös nyelv–Mit és hogy tanítunk. (Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 

2014. 27. oldal http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/11/Varga-Viki-MA-szakdolgozat.pdf 

 Letöltés: 2018. október 12. 
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ha meg tudod értetni a diákokkal azt, hogy amit csinálnak és tanulnak, azt önmagukért 

tegyék és senki másért. Hogy fontos legyen az, amit tanulnak, találják meg, hogy mi 

érdekli őket, és ha valamit nem éreznek magukénak, mégis fontos legyen számukra az, 

hogy akit viszont érdekel, zavartalanul tanulhassa.  

 

„Arra a meggyőződésre jutottam, hogy kizárólag az a tanulás befolyásolja 

jelentősen az ember viselkedését, amely felfedezésen alapul, és amely belső igényt elégít 

ki.” Carl Rogers11  

 

Ez a legfontosabb dolog, mert a motiváció megtalálása ez élet minden 

területének fő kulcsa.  Enélkül ismereteket szerezni komoly nehézséget jelent és szinte 

lehetetlen. Legfőképpen abban az osztályban volt nehéz dolgom, ahol egy idős, nagyon 

szigorú tekintetű hölgy volt az osztályfőnök. Mikor egyeztetnem kellett az osztály 

dolgaival, mikor hozzám szólt, ismét 14 évesnek éreztem magam, és a félsz diktálta a 

kommunikációt. Óriási tehetsége volt hozzá, hogyan keltsen az emberben félelmet, 

bármilyen őrület volt is a folyosón előtte, mikor megjelent, mindenki mintagyerekké 

változott.  

 

„A kényszer hatása alatt történő cselekvés, lélektanilag nem teszi lehetővé a 

folyamattal való azonosulást, a felelősségvállalást.” Benda József12 

 

Ez az osztály mesterévé vált annak, hogyan hazudjon tanárainak és önmagának 

is. Megtanulták, hogy akkor érdemes cselekedniük, amikor tetteiket valamilyen retorzió 

követheti, egyébként szerették megúszni a dolgokat. Nehéz, de nem lehetetlen ilyen 

környezeteben elvetni a motiváció, a hitelesség és a kíváncsiság magvait. 

Hogyan jelenik meg ez a szabadság és személyiségközpontúság magában a 

technikában? Úgy, hogy figyelembe veszi az egyén testállapotát, határait, képességeit. 

Nem forszíroz egy tökéletes testképet, egy tökéletes pozíciót vagy mozdulatot, helyette 

arra biztat, hogy mélyen értsd meg a mozdulatot, és a te saját testeddel valósítsd meg 

azt.  Hogy becsüld a minőségbeli dolgokat, légy érzékeny és kifinomult, önmagad és a 

                                                 

 
 11 Klein Sándor, Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Budapest, Kiadó: Edge 2000 

Kft, 2011. 454-455 oldal 

 

 12 Klein Sándor, Soponyai Dóra: A tanulás szabadsága Magyarországon. Budapest, Kiadó: Edge 2000 

Kft, 2011. 260. oldal 
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környezeted felé. Nagy hangsúlyt fektet a kreativitásra, arra, hogy az ember képes 

legyen kifejezni magát táncában és alkotásaiban. 
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4. Kortárstánc a színész szakképzésben 

 A kortárstánc nyitottsága és mindenbe beleilleszkedni tudó tulajdonsága elejétől 

kezdve azt az érzést keltette bennem, mintha a színész szak mozgásórái valójában 

kortárstánc óráknak lettek volna teremtve. Ezzel kapcsolatban érdekes élmény volt 

számomra Gyevi-Bíró Eszter drámapedagógus órájának megfigyelése is. Gyevi-Bíró 

Eszter a Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium mellett továbbá a Kolibri Gyermek- és 

Ifjúsági Színház színházpedagógusa és Karinthy Színház koreográfusa is.  

Mikor érkezett Keresztúri József igazgatótól a felkérés a Nemes Nagy Ágnes 

Szakgimnáziumban való helyettesítés eleinte aggodalommal töltött el, hogy 

kortárstáncosként eléggé kvalifikált vagyok-e erre a feladatra. Voltak emlékeim saját 

drámatagozatos múltamról, de szerettem volna frissebb és közelibb élményt kapni, ezért 

megkértem Gyevi-Bíró Esztert, hogy részt vehessek megfigyelőként az általa tartott 

mozgásórákon.  

Meglepődve tapasztaltam, hogy az általa tartott mozgásóra javarészt kortárstánc 

talajtechnika haladós elemeket tartalmazott, egy-két álló gyakorlattal a végén. Hasonló 

emlékeim vannak Herold Eszter (Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium: Színész szak- 

színpadi mozgás tanár) és Mezey Gábor (Vörösmarty Mihály Gimnázium: 

Drámatagozat- színpadi mozgás tanár) óráiról is. Ami mindhárom pedagógusban közös, 

hogy Uray Péter koreográfus-rendezőtől tanultak színpadi mozgást, és ezt a tudás 

továbbfejlesztve alakították ki saját stílusukat.  

Azt világosan látom, hogy más dolgokra fektetem én a hangsúlyt, mint amit 

például Gyevi-Bíró Eszter képviselt az óráján, de alapvetően az anyag majdnem 

ugyanaz volt. Tehát a gyanúmat, melyben úgy véltem, hogy a kortárstánc a 

színészképzéssel valahol kéz a kézben jár, már több mint három színész szakon tanító 

kolléga is megerősítette bennem és megbizonyosodást adott. 

Érdekességként: a Budapest Kortárstánc Főiskola igazgatója, Angelus Iván is 

színészként kezdte pályafutását.  
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4.1. A drámapedagógia és a kortárstánc pedagógia kapcsolata 

A drámapedagógia és a kortárstánc általam leírt pedagógiai szemlélete között sok 

hasonlóságot véltem felfedezni. Véleményem szerint a közös pedagógiai szemléletnek 

is köszönhetem, hogy a Nemes Nagy Ágnes Szakgimnáziumban nem volt küzdelmes 

számomra a közös hang megtalálása a diákokkal.  Azt gondolom, hogy sokkal nehezebb 

dolgom lett volna nem művészeti képzésű intézményekben. A drámapedagógiában 

rengeteg más módszer és érték is megtalálható, melyen szintúgy hozzájárulnak a 

művészeti képzésben jelenlévők személyiségfejlődéséhez, szakdolgozatomban csak 

néhány találkozási pontot említenék meg. 

 

„A drámatanári lét teljes embert kíván, az idő és a tér pedagógusi és emberi 

értelemben is csak így tölthető ki. A siker sok-sok kínlódással, temérdek türelemmel, a 

szeretet és a megbocsátás képességével érhető el. A közben megtett út racionális 

mértékegységgel alig fejezhető ki, hiszen az ésszel fölfogható tudás mellett a lényege 

lélektől lélekig vezet. A drámatanár munkája minden résztvevőre–a téblábolókra is!–

kiterjedő személyes figyelmet igényel. Ez a munka hitről, elhivatottságról, az 

alkotómunkáról, a nevelés öröméről, felelősségről, vagyis a ránk bízott gyerekekről és a 

velünk élő felnőttekről is szól.” Keresztúri József13 

 

Keresztúri József írásában megjelenik, hogy a drámapedagógia 

személyiségközpontú, de számomra még fontosabb, hogy megjelennek a munka 

örömére is vonatkozó állítások. Megtanulni szeretni a tanulási folyamatot, örömöt lelni 

az alkotásban és a tapasztalatszerzésben értékes életcélokat is hordoznak magukban. A 

játszva tanulás, illetve az, hogy a tanulás maga a játék, szorosan kapcsolódik a saját 

motiváció megszerzésének témaköréhez, melynek fontosságát korábban a kortárstánc 

pedagógia fejezetben tárgyaltam.  

Továbbá a kortárstánc pedagógus és a drámapedagógus is törekszik a partneri 

viszony kialakítására. A tudatosan és jól kialakított partneri viszony kellő biztonságot 

                                                 

 
 13 Keresztúri József: Előzmények és mai tendenciák – drámapedagógia a közoktatás rendszerében In: 

DRÁMA–PEDAGÓGIA–SZÍNHÁZ–NEVELÉS–Szöveggyűjtemény középhaladóknak. Budapest, Kiadó: 

Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, 2016. 157. oldal 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/dramapedagogia_online.pdf Letöltés: 2019. március 02. 

 

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/dramapedagogia_online.pdf
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ad arra, hogy a tanítványok szabadon megnyilvánulhassanak. Azáltal, hogy a pedagógus 

bevonja őket a megoldási folyamatba, megadatik számukra a lehetőség, hogy a 

megértést követően véleményük, látásmódjuk megerősödjön vagy változzon, ezáltal 

kijelenthetjük, hogy a partneri viszony hozzájárul a diákok személyiségfejlődéséhez.  

 

„A drámapedagógiát alkalmazó tanárnak valóban képesnek kell lennie arra, hogy 

tanítványaival partneri viszonyt alakítson ki. És ezt semmiképpen sem kell összekeverni 

a „bratyizással” vagy a „haverkodással”. A partneri viszony azt jelenti, hogy 

elfogadjuk, hogy minden ember (így a gyerekek is) rendelkezik olyan 

élettapasztalatokkal, a különböző̋ emberi megnyilvánulásokkal kapcsolatos 

véleménnyel, melyekben éppoly érvényes igazságok vannak, mint a mi felnőtt és egyéni 

vonásaink által meghatározott véleményünk és igazságunk. Mindezzel együtt lehetőséget 

biztosítunk mind a tanulóknak, mind pedig magunknak arra, hogy a tanulás 

folyamatában ezek a vélemények, attitűdök megváltozhassanak, fejlődhessenek a 

megértésben történő változás során.” Lipták Ildikó14 (2006) 

4.2. Különbségek egy drámapedagógus és az általam tartott órák 

között: 

A megfogalmazott különbségek legfőképpen Gyevi-Bíró Eszter drámapedagógus 

órájának megfigyelésén alapulnak. Illetve táplálkoznak még gimnazista éveimből, 

mikor részt vehettem Herold Eszter és Mezey Gábor színpadi mozgásóráin is, hiszen a 

színpadi mozgás tantárgy részét képezte a drámatagozatos képzésnek. A Nemes Nagy 

Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban pedig az óratartásaimon kívül betekintést 

nyerhettem drámapedagógus kollégáimnak munkáiba, látva számos előadást, félévi, 

illetve évvégi vizsgát. 

Véleményem szerint egy drámapedagógus által tartott mozgás óra sokkal inkább a 

külsőségekre és az azokból fakadó hatásra fekteti a hangsúlyt. Ez heti egyszeri, másfél 

órás mozgásóra beosztással úgy gondolom, nem is felróható, hanem természetes 

velejárója. Azt is fontos megemlítenem, hogy a látottak alapján egy drámatanár nem 

tudja olyan precízen végrehajtani és átadni például a talajtechnikai elemeket, hiszen 

                                                 

 
 14 Lipták Ildikó (2006) A drámatanár. In: Kaposi László, Lipták Ildikó, Mészáros Beáta: Tanítási Dráma–

a drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában, Budapest, Kiadó: 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008. 13. oldal  

http://www.hiszem.hu/sites/default/files/tanitasi_drama_hallgatoi.pdf Letöltés: 2019. január 24. 

http://www.hiszem.hu/sites/default/files/tanitasi_drama_hallgatoi.pdf
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nem ez a fő profilja. A Budapest Kortárstánc Főiskolán a kortárstánc szakon mi éveket 

töltöttünk el azzal, hogyan lehet elindítani egy kar vagy láb által vezetett haladást a 

talajon. Nem összehasonlítható tehát az ő tudása egy kortárstánc tanáréval, hiszen 

amelyeket én hiányosságnak látok, az egy másfajta nézetből is fakad, amelyben nem 

fontosak azok a dolgok, amelyekre én külön hangsúlyt fektetnék. Emellett egy 

drámatanár (mint például Gyevi-Bíró Eszter), olyan drámapedagógusi ismeretekkel is 

rendelkezik, amellyel egy kortárstáncművész tanár nem.  

A színész szakon a magától értetődően mélyebben foglalkoznak a diákok a 

színjátszással és a szövegmondással, mint a mozgással. A mozgás a testtudat 

mélyítésére, a színészetben való tudatosabb testhasználat céljául szolgál. Egy 

drámapedagógus által a mozgásórákon a koreográfiák kiemelt szerepe az előadásokat 

megtámogató illusztratív elemek, mozgásanyagok, kapcsolatok, érzelmek 

megjelenítésében van. Nagyon fontos számára továbbá, hogy megtanulják, hogyan lehet 

indulatosabb jeleneteket okosan, sérülésmentesen végrehajtani. Az illúzió megteremtése 

a fő cél: gondoljunk akár egy verekedés, rosszullét, vagy akár egy szerelmi légyott 

megformálására. 

 

4.3. Miért illeszkedhet jól a színészek szakképzésébe a kortárstánc 

Mit adhat hozzá, miben segíthet, hogyan fér bele a kortárstánc a színpadi mozgás-

órákba, mire fókuszáltak az órák? A kortárstánc nemcsak technikát, de 

gondolkodásmódot, egyfajta hozzáállást is tanít gyakorlója számára. A 

személyiségfejlődés, az önbizalom növelése, a nyitottság, a tanulási és 

befogadóképesség javulás olyan értékek, amelyek az élet minden területén hasznosak, 

színész szakon pedig elengedhetetlenek. A kortárstánc lehetővé teszi a test mélyebb 

ismeretét, elfogadását, szeretetét, amely hozzájárulhat az életben és színpadon való 

tudatosabb, természetesebb mozgáshoz. Továbbá segíthet a társas kapcsolódás, fizikai 

kontaktus létrehozásában, ugyanígy a színpadon való kontaktusteremtés során is. 

Tapasztalataim szerint a kortárstánc és a kontakt technika, illetve ezen technikák 

szellemisége oldhat a közösségi, illetve egyéni gátlásokon, megteremtve a tiszteletteljes 

és mégis könnyed kapcsolódás lehetőségét. 
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A diákok számára készített kérdőívben15 arra a kérdésre, hogy a mozgás óra 

hatással volt-e a színészi órákon való teljesítményükre 28 válasz alapján 89,3%-uk 

igennel válaszolt. Azok közül a diákok közül, akik úgy vélték, hogy a mozgás óra 

befolyással volt teljesítményükre (25 fő), a hatást 100% -ban pozitívan jellemezték.  

Az alábbiakban a kérdőív azon részét emeltem be, melyben a diákok konkrét 

példákkal támasztják alá abbéli meggyőződésemet, hogy a kortárstánc pozitív hatással 

van rájuk a gyakorlatos színész képzésen belül. 

 

• „A mozgáskoordinációmat segítette. Illetve sokkal többet kerestem társaimmal a 

lehetőségeket a színpadon. Sokkal kreatívabb lettem és merészebb ötleteket is 

bevállaltam.” 

• „Pontosabb testtudat, fegyelmezettség.” 

• „Például a darabok közbeni esések, és hogy ezek biztonságosak legyenek. Akár a 

hajlékonyságot is mondhatom, és a lazaságban is sokat hozzá tettek az órák.” 

• „Közvetlenebben tudtam hozzáérni a többiekhez gyakran kontakt alakult ki közöttünk. 

• „Önkép, felszabadultság, kreativitás” 

• „Állóképesség például” 

• „A jelenlétet. Mármint azt, hogy milyen kiállással állok ki a színpadra.”  

• „A testem természetesebb, biztosabb használata.” 

• „A báb etűdök könnyebb megjegyzésében is sokat segített.” 

                                                 

 
15 A tanítványok számára készített teljes kérdőív a szakdolgozat Függelékében található. 
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5. Pedagógiám alapkövei 

Az alábbiakban felsorolt alapok azok, amelyekre tanítási módszeremet fektetem. 

Ezek az elemek adják meg azt az egészet, amely meghatározza tanítói ars poeticámat: 

hogy tanárként milyen szempontokat veszek figyelembe, és ezeket hogyan alkalmazom. 

Az alternatív személyiségközpontú oktatásba természetesen belefolyik a tanár és a 

diákok személyisége is, amelyek miatt valahol egyedi és utánozhatatlan minden egyes 

pedagógusi munka. Ehhez szorosan kapcsolódik az „empatikus varázslat” című rész, 

melyben kifejtem az empatikus képesség fontosságát. Ez a képesség egyrészt 

személyiségemhez szorosan kötődik, másrészt tudatos és rendszeres használatával a 

tanításom részévé vált. Megtalálhatóak továbbá a felsorolásban olyan objektív 

szempontok is, mint a tanár felkészültsége vagy az óra összeállítása a diákok 

képességeinek alapján, mindezeket a tapasztalás és megfigyelés alapján könnyű 

elsajátítani. 

 

5.1. Felkészültség 

 

A felkészülés az órára a legalapvetőbb dolog, amelyben azt hiszem, minden 

jelenleg is tanító, illetve tanítási pályára készülő kolléga egyetért. Hiszen a tanár és diák 

biztonsága a realitás talaján álló, kellően előkészített és világos óravázlaton, 

célkitűzésen is múlik. Folytathatnám a szociális, érzelmi intelligenciával, a 

megalapozott tudással és még sok mindennel, de jelen dolgozatban ezt adottnak veszem. 

Ha a tanár rendelkezik tehát a konkrét éves, havi és órára lebontott célokkal és 

vázlatokkal, azt mondhatjuk, hogy egy nagyon biztató kezdet ahhoz, hogy elinduljon 

egy gazdag és izgalmas információáramlás és csere. 

 

5.2. Empatikus „varázslat” 

 

Azonban a tervek egyéb készségek nélkül le is koppanhatnak felhasználatlanul a 

talajra. Tapasztalatom szerint kiemelten fontos a fejlett empátia, és kevésbé 

szakkifejezéssel élve az, hogy a tanár tűpontos radarokkal rendelkezzen minden irányba, 
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amint belép az osztályba. Képes legyen „rácsatlakozni” minden kobakra, aki a teremben 

van. Tanárként és diákként is tapasztaltam, hogy az a tanár, aki nem képes empatikusan 

kapcsolódni a diákokhoz, iszonyúan nagy ellenállásba ütközik. Ez az ellenállás nemcsak 

órai viselkedésben nyilvánulhat meg, az ellenállás tanulási nehézségekben is 

megjelenhet–nem megy be az információ, mert az útja elutasításokkal teli.  

Attól a tanártól, aki a tiszteletet nem követeli, hanem kiérdemeli, aki megértéssel, 

partnerként kezeli diákokat, sokkal könnyebb a befogadás a diákok részéről.  

 

„Még „saját praxisomon” belül is veszélyes, ha önnön technikáimat másolom. Azt 

vettem észre, hogy ha egy órámon születik egy fantasztikus gyakorlat, játék, amit én és a 

csoport is élvezünk; majd megpróbálom ugyanezt megvalósítani egy másik csoporttal, 

akkor nem jutok a kívánt eredményre. Mindig újra élővé kell tenni. Soha nem lehet 

mellőzni sem a csoportot, sem magamat. Ez egy szinte megfoghatatlan letapogatása a 

jelenlévők állapotának, és akkor elkezdődik egy kölcsönhatás, én viszem a keretet, 

figyelek rájuk, ők figyelnek rám és jó esetben megszületik egy áramlás. Azt a bizonyos 

„letapogatást” (amikor bemegyek a terembe) azt nem lehet kihagyni.” Varga Viktória16 

 

Varga Viktória személyisége és tanítási módja nagy mértékben befolyásolta azt, 

hogy én milyen pedagógussá akartam válni már a kezdetektől fogva. A főiskola első 

évében, amíg Varga Viktória az iskolában jelen volt, addig ő és Angelus Iván szárnyai 

alatt ismerkedhettünk meg a kortárstánc alapjaival. Varga Viktória azáltal, hogy 

mentorom is volt, olyan érzést keltett, mintha évfolyamunk osztályfőnöke is lett volna.  

Rengeteget tanultam azáltal, hogy hogyan tanítottak engem. Erre tanítás során 

lettem csak figyelmes. Beszélt belőlem Angelus Iván, ahogyan meghatároztam 

fogalmakat, alap pozíciókat, Bakó Tamás nyugalma és finomsága is. Nem tudom, hogy 

tanárként én is olyan érzékeny, őszinte, partneri és személyes lettem volna, ha engem 

nem így kezeltek volna. Érdekes utazás volt mindenesetre felfedeznem, hogy hogyan 

keveredik bennem legfőképp Varga Viktória módszertana és az én személyiségem. 

Varga Viktória nagyon érzékeny ember és tanár, mindig lenyűgözött, hogyan igazodik 

az óra csoport dinamikájához azáltal, hogy elsöpör minket energiájával és ezáltal át 

tudtuk lépni nehézségeinket, vagy pont kihasználva a mélypontokat, hogyan csíráztak ki 

                                                 

 
 16 Varga Viktória: Közös nyelv–Mit és hogy tanítunk. (Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 

2014. 49. oldal  http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/11/Varga-Viki-MA-szakdolgozat.pdf 

Letöltés: 2018. október 12. 

http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/11/Varga-Viki-MA-szakdolgozat.pdf
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belőle mégis értékek.  

Elég korán felismertem, hogy az empatikus képességem nagyon fejlett, ez hol 

előnyömre, hol hátrányomra vált mind az életben, mind a tanítás során. Apró 

rezdülésekből tudok észlelni érzelmi állapotokat, azt, hogy hogyan viszonyul 

egymáshoz két ember, és persze azt is, hogy milyen az osztályban jelenleg a 

„közhangulat”. Bár a csoport energiája annyira hatalmas, hogy azt gondolom, akarva-

akaratlanul érzi minden tanár.  

Ez a képesség nagy hátrányom is lehetne, például olyankor, amikor alacsony 

energiaszintű, passzív hozzáállású és nehezen induló csoporttal találkozom. Az óra 

végére olyan érzésem támad, mintha súlyemelő bajnokságon vettem volna részt, 

elfáradva, kiürülve esek össze. A legtöbb esetben azonban kellő empátiával, humorral 

és lendülettel, nagyon jó hangulatú, munkával teli órát sikerült kreálnom. Az órák végén 

általában arról számolnak be a diákok, hogy alig hiszik el, hogy azután a demotivált 

állapot után, hogyan sikerült tele energiával, mindent beleadva dolgozniuk. Sajnos ez az 

a rész, amelyet lehetetlen leírni, mert az eszközeim nem tudatosak, ez a tanári pályának 

az a bizonyos „varázslat” része, amely véleményem szerint nem tanítható. Köze lehet 

még a tanár személyiségéhez és kisugárzásához is. 

 

5.3. Spontaneitás 

 

“…megtalálni az egyensúlyt, a legjobb arányt a tervek szisztematikussága és a 

spontaneitás öröme között. A tervek megvalósításának öröme és a tervek felrúgásának 

öröme között.” Angelus Iván17 

 

Az óra témájának spontán változtatása nem az igények kiszolgálásról szól, 

hanem hogy egy adott állapotból, hogyan hozzuk ki a legjobbat. Ehhez szükséges 

azonban az, hogy a „radarok” nagyon pontosan működjenek. Amikor tele vannak 

energiával, felpörögtek és/vagy tele vannak feszültséggel, vizsgadrukkal, jobb elővenni 

a farzsebből egy néptáncórát, és nézni az ugrásoktól, csapásoktól eufórikussá vált 

arcokat, verejtékeket. Ez nem azt jelenti, hogy a tanár a tervezett órát magát ne tehetné a 

jelen hasonlatban pörgőssé. Vannak olyan helyzetek, amikor az állapot, az energiaszint 

                                                 

 
17 Angelus Iván: Táncoskönyv, Budapest, Magánkiadás, 35. oldal 
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gátolhatja, illetve az előző hasonlatra visszatérve, elősegítheti egy adott anyag 

könnyebb befogadását, minőségi elsajátítását. 

Megjegyzem, amatőr oktatásról van szó, ahol heti egy órában nem mindegy, hogy 

mennyit sikerült haladni, és hogy hogyan marad meg a fejekben az információ. 

 

5.4. Feladatcentrikusság és gyerekközpontúság  

 

Olyan feladatcentrikus tanárnak tartom magam, aki az adott anyagra fókuszálva 

végig érzékenyen figyeli a diákok érzelmi és mentális állapotát.  

Fontos számomra, hogy mindemellett a diákok tudják, hogy van lehetőség velem 

négyszemközt beszélni, és hogy érdekelnek engem a problémáik, szívesen 

meghallgatom őket. Az órán a hangsúly mindig a tananyagon van, de ha felmerülnek 

olyan problémák, amelyek globálisan is nagyon fontosak, illetve feldolgozandók, nem 

félek az óra folyamatát megállítani, vagy az óra végén megbeszélni azt.  

 

5.4.1. „VICA” Példa:  

Egy kontakt technikai improvizációs feladat közben az egyik diákomból erős 

érzelmek törtek fel, félrevonult az óra végén és sírt. Mindig gyors „szkennelés" kell, 

hogy emlékezzek az előzményre, ezek alapján mérlegelem, hogy történt-e sérülés 

fizikálisan, vagy lelkileg egy másik diák által. A középiskolások nagyon szélsőséges 

érzelmi helyzeteket élnek meg, ezeket nem fojtom el, de tartom magamat az óra 

fonalához, és igyekszem, hogy az egyéni, privát élmények ne határozzák meg a többiek 

élményét.  

Mindannyian érzékeljük, és én sem mutatom magamat érzéketlennek a 

problémára. Nehéz kifejezni, hogy hogyan, de igyekszem erősíteni az elfogadó és 

pozitív légkört. Ezen az foglalkozáson sem engedtem el az óra fonalát, így végig tudtam 

vezetni a többieket abban a koncentrált állapotban, amiben voltak.  

A végén körben ülve mindenki beszámolt az óra közbeni élményeiről, és mivel 

mindenki nagyon pozitív volt, „VICA” nem mert felszólalni, pedig éreztem, hogy 

szeretné megosztani az élményét. Felajánlottam neki, hogy ha szeretné elmondani, hogy 

mi történt, nyugodtan tegye meg. Ő pedig beszámolt a társainak arról, hogy mennyire 

retteg attól, hogy ráhelyezze a testsúlyát egy másik emberre. Ugyan a kontakt technikát 
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igyekeztem hosszan felvezetni, sokat beszélgettünk róla, rávezető gyakorlatokat is 

csináltunk, de a tapasztalat által tudták csak jobban megérteni. 

Ebben a beszélgetésben visszautaltam ezekre a feladatokra, és azokra, amikről 

beszéltünk a kontakt technika kapcsán. Egy egyszerű súlyadás során megtudhatjuk, 

hogy mennyire fogadjuk el a saját testünket, mennyire félünk a másik ember 

véleményétől, mennyire tudunk megbízni a másikban, magunkban, hogyan viseljük az 

érintést, tudjuk-e függetleníteni magunkat a hétköznapi, verbális kommunikációtól. 

Teljesen normális, hogy ez kellemetlen lehet még, hiszen nincsenek hozzászokva ilyen 

mennyiségű érintéshez és közelséghez. A kontakt tánc a testek párbeszéde: az érintés 

minősége, a súlyadás milyensége, és a döntések sok mindent elárulnak a másikhoz való 

hozzáállásunkról, saját személyiségünkről és annak mélyebb tudatalatti szintjeiről. Ez 

az érzés egy nagyon hasznos információ saját magáról és nem baj, hogy így érez.  

Fontos, hogy merjenek egymás közt beszélni, hogy mi miért volt jó, vagy mi volt 

kevésbé jó a közös táncban, milyen új információkat tudtak meg önmagukról és 

egymásról, mindezt támogatóan és tisztelettel. A kontakt tánc fantasztikus élményeket 

adhat, olyan is lehet, akár egy óriási játszótér, de ahhoz, hogy idáig eljussunk, türelemre 

van szükség, és sokat kell tanulni, nemcsak technikailag.  

 

5.5. A szabályozás nem uralkodás 

 

Sok szempontból lehet elemezni azt, hogy az ember miért lesz tanár, többek 

között nálam közrejátszott a véletlen is, hogy be kellett ugranom helyettesíteni majdnem 

teljes állásban.  

Nem teljesen tapasztalatlanul kezdtem azonban neki a feladatnak, hiszen már 

korábban is szerettem foglalkozni emberekkel, szerveztem önálló órákat. A 

foglalkozások megtartása mindig varázslatos élmény volt. A tanár, mint egy mágus 

próbál teljesen különböző rezgésű, személyiségű és energiájú embereket nagyjából 

ugyanazon cél felé eljuttatni. A cél összesen mindig ez volt: lépj túl magadon, az aznapi 

bajodon, add bele az ott és az akkori maximumot, és egy pillanatra merülj el a táncban 

és a tanulásban.  

A tanár hatalmi és felelősségteljes pozícióban van, azonban nem mindegy, hogy 

a felméri-e ennek a felelősségnek a súlyát, és ha igen, kellő empátiával rendelkezik-e 

ahhoz, hogy ez a hatalom ne uralkodásról és ne kizárólag az irányításról szóljon. Hiszen 
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ahogy Horváth Szabó Katalin írja, a „A hatalom a ’hat’ igében gyökeredzik, erőt, hatni 

tudást tartalmaz”.18 Tudni kell arról, hogy hogy a hatás nem merül ki a tananyag 

sikeres vagy sikertelen „visszamondásában”. Sok olyan dolgot tanítunk, amely inkább 

szól a valós életről, a kommunikációról, viselkedésről, helyzetek kezeléséről, mint 

magáról a tananyagról. Számításba kell venni, hogy jobban megmarad a diák 

emlékezetében, hogy a tanár milyen visszajelzést adott, mint a számonkért tananyag. 

A restriktív megoldások a tanulók tevékenységének szabályozásában és 

korlátozásában jelennek meg. Ezek a korlátozások lehetnek pozitívak, megerősítőek, 

vagy éppen elutasítók, felszólítással vagy büntetéssel. A szabályozás, a határok 

tisztázása nélkülözhetetlen dolog, amely alapja a kreatív és felszabadult légkörnek is. A 

tanár egyik nagy felelőssége az, hogy a korlátok, illetve az óra menete, feladatai 

világosak legyenek. Ez az egyik biztos fonala annak, hogy a kreatív mozgás-órán a 

tanulók felszabadultan kísérletezhessenek. 

A tanárnak nem szabad azonban megfeledkeznie arról, hogy a szabályok 

elsősorban nem őt szolgálják, hanem a tanulókat. A tanulók szabályok elleni harca, azok 

be nem tartása az esetek 90 százalékában nem konkrétan a tanár személye ellen szól. 

Ezért is fontos, hogy a tanár erős személyiség, pszichésen és szociálisan felvértezett 

legyen. Nem szabad, hogy regresszív állapotba kerüljön, hogy a hirtelen harag, 

sértettség által váljon motiválttá, hiszen onnantól kezdve nem nevelés történik, hanem 

öncélú kielégülés érzelmi zsarolás vagy bosszú által. 

Az egyik legtermészetesebb ellenállás egy osztálynál, mikor legelőször 

találkozik a tanárral, beindul a határok feszegetése. Kíváncsiak, meddig lehet elmenni, 

hogyan is reagál a tanár bizonyos helyzetekben. Nem is beszélve a közös ellenség 

közösségformáló erejéről.  

Ebben témában a diákok természetes hatalmi törekvéseiről, illetve a szabályok 

fontosságáról fontos idézetnek tartom Járó Katalin sorait.: 

 

„A diákok próbálkozásai, a hatalomért vívott küzdelem a különféle szociális 

erővel rendelkező, más és más intézményeket képviselő felnőttekkel szemben egy 

                                                 

 

18 Horváth Sz. K.–2002. Az iskolai konfliktusokról. In: Mészáros A. (szerk.): Az iskola 

szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 275. oldal 
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határon belül nem az antiszocialitás jellemzője, hanem a felnevelkedés teljességgel 

normális tartozéka. A fejlődést nem segíti, ha ezt a hatalmi vetélkedést szigorú és 

kíméletlen eszközökkel elfojtják–emellett a kíméletlen elfojtás az esetek túlnyomó 

többségében csak részlegesen sikerülhet -, de az sem, ha a diákok nem ütköznek 

megfogható akadályba hatalmi törekvéseikben. A konfliktuskerülés nem a békét és a 

zavartalan működést segíti elő, hanem azt, hogy a feszültségek, ellentétek a felszín alatt 

maradnak. Másrészt a konfliktusok „szőnyeg alá söprése” azt eredményezi, hogy a 

fiatalok nem tanulják meg, hogyan tudnak céljaikért megfelelő̋ eszközökkel küzdeni, 

milyen módon lehet, szabad és hatékony a hatalom képviselőivel szembeszállni.” 

Járó K 19 

 

A szabályok azonban önmagukban nem jók, nem biztos, hogy a küzdéshez 

megfelelő eszközöket tanulják meg a diákok. Mindenesetre sokféle pedagógussal, 

módszerrel van lehetőségük találkozni, akik tudatosan vagy tudattalan, de más és más 

megoldani kívánt helyzetet tárnak majd eléjük. 

 

„A hatalmi helyzet a befolyási lehetőségek egyenlőtlenséget jelenti, de a 

szélsőséges diktatúra esetét kivéve mindig erőtérről van szó, ahol a szereplők küzdenek 

az arányok megváltoztatásáért. „(Járó K. 2002) Járó K. arra hívja fel a figyelmet, hogy 

éppúgy illuzórikus az iskolai osztályt teljességgel autonóm formációnak tekinteni, mint 

azt hinni, hogy a pedagógus megfelelő eszközök birtokában korlátlanul alakíthatja a 

diákcsoportok életét saját elvárásai, értékei szerint. A hatalom birtokosának, így a 

tanárnak bonyolult stratégiát kell követnie, hogy megőrizze befolyásának informális 

bázisát. Az erő demonstrációk önmagukban ritkán hoznak létre stabil helyzetet: 

helyzetismeretre, diplomáciai érzékre, kompromisszumkészségre és gyors 

reagálóképességre is szükség van a helyzet stabilizálásához.” Járó Katalin20 

5.6. Kooperatív hozzáállás 

Tanításom ideje alatt úgy érzem, hogy sikerült kiérdemelnem a diákok tiszteletét, 

                                                 

 
 19Járó Katalin: Tanári Hatalom (2002) In: Vajda, Zsuzsanna, Kósa Éva: Neveléslélektan. 2005. 190-191. 

oldal https://www.tankonyvtar.hu/en/...neveleslelektan/2011_0001_520_neveleslelektan.pdf  

 Letöltés: 2018. november 12. 

 
20Járó Katalin: Tanári Hatalom (2002) In: Vajda, Zsuzsanna, Kósa Éva: Neveléslélektan. 2005. 190. 

oldal https://www.tankonyvtar.hu/en/...neveleslelektan/2011_0001_520_neveleslelektan.pdf  

 Letöltés: 2018. november 12. 

https://www.tankonyvtar.hu/en/...neveleslelektan/2011_0001_520_neveleslelektan.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/en/...neveleslelektan/2011_0001_520_neveleslelektan.pdf
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és ez nagy segítséget nyújtott abban, hogy ha nagyobb, közösséget érintő problémát 

kellett megoldani. Ilyen esetekben be tudtam őket vonni, hogy „együtt” oldjunk meg 

egy problémát.  Az együtt olyan szinten idézőjeles, hogy bizonyos szempontból a 

bevonás és annak módja is egyben a tanár által „kieszelt” probléma megoldási 

folyamatának a része. Tehát kooperáción jelen esetben azt a folyamatot értem, melyben 

a tanár megérteti a diákokkal egy problémát, meghallgatja véleményüket és bevonja 

őket a megoldási folyamatba.  

  A diákok számára nagyon fontos, hogy kompetensnek érezhessék magukat a 

saját ügyeikben, és ezeket a tapasztalatokat véleményem szerint felnőtt létük során is 

tudják majd hasznosítani.  

 

5.6.1. „TIBI” Példa: 

 

„TIBI” esetében egy olyan problémával szembesültem, melyben egy egészen 

más szociális viselkedést elsajátított személyiség folyamatosan ütközött az osztályán 

belüli normákkal.  Mivel „TIBI” sokszor kellemetlen érzést okozott társainak ezért 

nagyon gyorsan és tisztán láthatóvá vált számomra a kiközösítés. „TIBI” -ről tudni kell, 

hogy sokszor belépett mások intimszférájába, olykor szociálisan udvariatlannak számító 

őszinteséggel nyilvánult meg és higiéniai szokásai sem egyeztek a többséggel. 

Számomra is nehéz volt úgy órát tartani, hogy sírva fakadt valaki, aki éppen párba 

került vele, vagy panaszkodott, hogy „TIBI” viselkedése miatt nem tud elmélyülni a 

feladatban. Amikor először tapasztaltam ezeket a párválasztás szituációknál, akkor 

próbáltam megértetni a síró féllel, hogy ezzel milyen rossz érzést okoz a másikban. 

Tehát az empátiájára fókuszáltam elsősorban. Majd észérvvel próbáltam hatni rá, hogy a 

felnőtté válás egyik állomása, amikor előítéleteinket félretéve megadjuk a lehetőségét a 

másik megismerésére, új információk szerzésére és a vélemény megváltozására is. 

Illetve természetesen „TIBI”-vel is próbáltam megértetni, hogy a többiek mit éreznek, 

és annak tükrében milyen benyomást kelt, amit tesz, például amikor közelről, hosszasan 

vette szemügyre társát egy improvizáció alkalmával, nem törődve a saját feladatával.  

Úgy éreztem, hogy a felhalmozódott óriási feszültségnek teret kell valahogy adni 

és beszélniük kell „TIBI”-vel kapcsolatos érzéseikről. Úgy véltem, hogy ezen a 

beszélgetésen „TIBI”-nek nem lenne jó jelen lenni, ameddig ennyire érzelmileg 
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irányítottak társai, és nem tartottam annyira fejlett személyiségnek a fiút, hogy egy ilyen 

szembesítést kelljen kiálljon.  A beszélgetés az osztállyal nagyon hatásosnak bizonyult, 

mert sokkal empatikusabbá váltak és a vele kapcsolatos problémáikat nem hirtelen 

haragból, hanem segítői szándéktól vezérelve közölték. Igen hamar átvették azt az 

igényt, hogy megértessék vele a problémát, mert így tényleges változásokat tudtak 

elérni társukban.  

Felismertem, hogy ha a tanár nincs egyedül, és meg tudja értetni csoportjával a 

problémát (jelen esetben a kiközösítést, a különbözőség miatt), egy ilyen helyzetben 

őszinte és építő jellegű visszajelzéseikkel maga a csoportnak is nagy ráhatása lehet, a 

problémás családi háttérrel rendelkező társuk integrálásában. 

Vegyes érzéseim vannak azonban azzal kapcsolatban, hogy a megoldás 

titoktartást is tartalmazott. Tehát a megoldásomban jelen volt a „TIBI”-vel való 

beszélgetés és a csoporttal való beszélgetés, de kimaradt a „TIBI” és a csoport közös 

beszélgetése. A diákoknak volt igényük arra, hogy legyen „TIBI”-vel is közös 

beszélgetés, de én mindig halogattam. Talán azért, mert féltettem a fiú érzelmi világát 

és még azért, mert megláttam, hogy a „beszélgetés” spontán, az osztály hétköznapokban 

való folyamatos visszajelzéseiből teremtődött meg „TIBI” felé. Csodálatos volt látni, 

ahogy egymást tanítják empátiára, kommunikációra, hogy őszintén és bántás nélkül 

tudtak beszélni az érzéseikről „TIBI”-vel, aki először, hogy nem csak elutasítást kapott, 

szépen lassan elkezdett fejlődni.  

A beszélgetésről és annak módjáról előzetes véleményt osztályfőnöküktől, Somfai 

Barbarától kértem, aki támogatott ebben. „TIBI” tudomására végül sosem jutott az első 

csoportos beszélgetés, amely miatt utólag elbizonytalanodtam, hogy a csoport 

szempontjából a megfelelő értéket közvetítettem-e. 
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5.7. Hibázni jó 

 

„Mindemellett annak megértése, hogy az esetleges ügyetlenségünk egy folyamat 

bizonyos fázisának helyénvaló része, szintén változtathat érzelmeinken” Maros Judit21 

  

A diákok az általam tapasztaltak alapján, elsőre szeretnék a jó megoldást 

bemutatni, és nincs tudásuk, tapasztalatuk arról, hogy ez egy hosszú folyamat része. Az, 

hogy egy személy mennyire kitartó és szorgalmas, nagyon egyénfüggő. Meglátásom 

szerint a technika és az internet által felgyorsult társadalmunkban előfordulhat, hogy a 

diákok többsége az előző generációkkal ellentétben kevésbé türelmes, és kevésbé van 

tisztában azzal, hogy az igazi eredmények kemény munkabefektetéssel járnak. Gyakran 

éreztem rajtuk elégedetlenséget és csüggedtséget már az első próbálkozásokat követően 

is. Ekkor tendencia volt a „bűnös keresés” cselekvés is, mikor különféle okokat kerestek 

„sikertelenségük” megmagyarázására. Kivetítették külső tényezőkre például a tanár túl 

gyorsan, nem jól mutatja be az adott feladatot, kevés a hely, zavarja a társa a tanulásban, 

rossz a zene, kevés a fény. Természetesen igyekeztem figyelembe venni minden 

visszajelzést, hiszen tanárként rengeteget lehet tanulni a diákoktól, ha kellő figyelemmel 

kísérjük reakcióikat, és értékes információként kezeljük őszinte visszajelzéseiket. Így a 

tanítványok segítségével az évek során, egyre hatékonyabb és kifinomult tanítási 

módszereket lehet kifejleszteni.  

 Sok esetben viszont az volt a benyomásom, hogy addig, amíg egy fiatal nem érti 

meg az „az ismétlés a tudás anyja” egyszerű alapelvet, addig sok mindent képes 

kitalálni a próbálkozás és gyakorlás helyett. Ez nem feltétlenül tudatosan megy végbe, 

én kifejezetten úgy éreztem, hogy a diákok őszintén nem értik, hogy miért nem megy 

nekik valami elsőre, és csupán csak választ próbáltak találni erre a kérdésre.  

A másik reakció gyakran az alacsony önértékelésből indult ki, azzal, hogy már 

előre lebecsülték saját képességeiket, és próbálkozási lehetőséget sem adtak 

önmaguknak. Az „ezt a feladatot én nem tudom megcsinálni” „én ebben nem vagyok 

                                                 

 
21 Maros Judit: Amatőr résztvevőkben lezajló lelki folyamatok összefüggései a próbafolyamat fázisaival. 

(Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 2014. 9. oldal 

 http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/Maros-Judit-BA-szakdolgozat.pdf  

 Letöltés: 2018. december 02. 

http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/Maros-Judit-BA-szakdolgozat.pdf
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tehetséges”, „nem tudok táncolni”, „béna vagyok” az ilyenkor gyakran előfordult 

frázisok, amelyekkel maradandó gátlásokat okozhatnak maguknak.  

 

Saját példa: 

 

Személyes tapasztalattal ezzel kapcsolatban főként az általános iskolai 

testnevelés órákkal kapcsolatban rendelkezem, ahol a labdajátékokban reménytelenül 

ügyetlennek tartottam magam. A labdáktól való félelmemre és ügyetlenségemre 

rásegített családom hozzáállása is, ahol mindez elfogadott ténnyé és vicc tárgyává is 

vált, illetve az, hogy testnevelés tanárom is partner volt abban, hogy komfort zónámon 

belül maradjak, nem bíztatott gyakorlásra, hagyta, hogy hagy játszanak a többiek, akik 

tudnak, és ez kihatott egészen felnőtt koromig. Ez a gátlás évekkel ezelőtt tudott csak 

enyhülni, amikor egy harcművészeti táborban, teljesen új környezetben kosárlabda 

meccsekkel melegítettünk be. Nagyban segített az, hogy mikor közöltem a közösséggel, 

hogy nekem nehézségeim vannak ezzel a játékkal kapcsolatban, reakciójuk nem volt 

érzelmi alapú, és nem értékelték az információt (sajnálat, nevetés), hanem 

megjegyezték, hogy egyrészt: nem gond, mi sem vagyunk professzionálisak, másrészt 

milyen jó, hogy most lesz lehetőségem gyakorolni. Mindez és az, hogy a körülöttem 

lévők nem rendelkeztek előzetes tudással arról, hogy milyen képességekkel 

rendelkeztem, felszabadított ahhoz, hogy gátlások nélkül próbálkozhassak és közben a 

játékban örömöt leljek. Kiderült, hogy egyáltalán nem voltam reménytelen, mégis 

gyerekkori kijelentésem még mindig visszaránt ehhez a gondolathoz. 

Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy számomra tanárként az egyik 

legfontosabb feladataim közé tartozik az, hogy biztonságos és elfogadó közeget hozzak 

létre és hogy megértessem a diákokkal, hogy „a cél maga az út”. Tehát olyan 

értékrendszert felépíteni a diákokban, ahol a lényeg a szabad próbálkozáson, 

kísérletezésen és a befektetett munkában rejlik.  

A kísérletezés útjában állhat még a megszégyenüléstől való félelem, hogy 

valami olyat tesznek, vagy olyan történik velük, amelyet a többiek kigúnyolnak, és 

aztán amely információval visszaélnek és az pedig a további megaláztatás táptalaja. 

Folyamatosan árgus szemekkel követik egymás, és a tükörből saját 

mozdulataikat, amely nem ad teret annak, hogy el tudjanak mélyülni a mozgásban.  

További tényező még a rivalizáció, hogy megfigyelésükkor összehasonlítják 

egymást és ez az „osztályozás” önértékelésük kárára megy, vagy önteltség, vagy az 
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önbizalom hiány felé.  A versengés a színészszakképzésen jelen lévő diákok között 

egyáltalán nem volt jellemző. Gyakran előfordult azonban az, hogy ha valamelyik 

társuk kiemelkedő volt valamiben, hajlamosak voltak őt piedesztálra emelni, és 

ugyanekkor önmagukat alul értékelni. Ez további gátlásokat és csökkenő motivációt 

okozhatott.  

 

Az iskola által képviselt értékek, adott keretek, mint nehezítő tényezők: 

 

 A Nemes Nagy Ágnes Szakgimnáziumot tapasztalataim alapján teljesítmény 

központú iskolának tartom. Véleményem szerint az ODT (Országos Diákszínjátszó 

Találkozó) körül létrejött nyeremény hajhászás nincs jó hatással a diákokra. Sajnálattal 

vettem észre, hogy sok a tanár ilyenkor a saját maga művészi megvalósítását és a 

produktum művészeti értékét helyezte előtérbe, pedig a művészeti iskolák legfőbb 

missziója meglátásom szerint a diákok testi–lelki és szellemi gazdagodása volna. 

Ehelyett versenyeztetve vannak egymással iskolák és osztályok, teret adva a 

rivalizálásnak, és a diákok a díjkiosztón, ha minősítés nélkül maradnak, sérülékeny 

állapotba kerülnek. Mert nem volna szabad, hogy a sok értékes munka között rangsor 

alakuljon ki, hiszen nagyon szubjektív és nehezen mérhető az, hogy a tanuló mennyi 

utat tett meg és valójában egy produktum által nem is látható. Kizárólag a tanuló és a 

tanár annak tudója, hogy az adott alkotófolyamat során, milyen változások mentek 

végbe, amely egy kívülálló zsűri számára nem látható. 

Az ODT-n kívül azonban a művészeti tantárgyakból még fél évente vizsgák is 

megrendezésre kerülnek, amikor is több tanár nézőként egy a “bizottságot” alkot, ezzel 

is erősítve a vizsgaszituációt. 

 A vizsgáztató tanár, például a mozgás tanár, a vizsgára összeállít egy csokrot, 

amelyben megpróbálja 30 percbe sűríteni az adott félév tananyagát, történéseit, melyet 

aztán a vizsga végén a többi tanár szóban értékel. Nehezen éltem meg kezdő tanárként 

azt, hogy a vizsgatantárgyat vezető tanárként a vizsgát követően nem, vagy alig 

szólhattam bele az értékelésbe. Azt gondolom, hogy a drámapedagógusok 

meglátásaiban is vannak értékes gondolatok, de olykor megfogalmazásuk 

kizárólagossága felvetett bennem néhány problémát. Elsőként azt, hogy tánchoz nem 

hozzáértő közönségként értékelik az általam tanított diákok munkáját, másodszorra 

pedig az ODT-n is taglalt probléma újbóli felmerülése, hogy nem voltak jelen a 

folyamatban és egy alkalom alapján ítélik meg pozitívan vagy negatívan a tanulók 
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munkáját. Habár ez csak szóbeli véleményezés, mégis nyomot hagyhat a tanulókban, 

éppen ezért mindig próbáltam sort keríteni arra, hogy ezen az értékelő megbeszélésen 

én is szóhoz jussak és az egész éves munkát is számításba véve jelezzek nekik vissza. 

Másrészt a vizsgát követően egy tanórát mindenképpen felhasználtam arra, hogy nyitott 

körben egyesével végig menve, tudjak én is a tanulóknak, és ők is nekem visszajelezni. 

Nehéz ilyen körülmények között megértetni, hogy az órán nincs vizsgaszituáció, 

olyan értelemben, hogy lehet „nem tudni” és hibázni. A tanóra lényege pont az, hogy 

megtapasztaljuk, amiket nem tudunk, és hogy a tudás megszerzése közben minél többet 

tapasztaljunk. Hiszen csak az hibázik, aki próbálkozik, és a próbálkozások sokasága 

adja meg majd a kirajzolódó megoldást. A tanórák egészen más jellegű vizsgák, ezeken 

a vizsgákon önmagunkat vizsgáljuk, fizikai és lelki határainkat, hogy bele tudunk-e 

merülni egy feladatba. Csak az a diák tudja, hogy örömöt lel majd, aki már kipróbálta, 

milyen az, amikor maximálisan átadja magát az adott cselekvésbe, hiszen a „Flow” –

pszichikai jelenség – ilyenkor járulékos elem. 

 

„A tökéletes vagy optimális élmény átélésére akkor van lehetőségünk, amikor 

egy számunkra értelemmel teli tevékenységnek szenteljük oda magunkat és ezáltal 

mintegy feloldódunk az élményben. Az ilyen tevékenységeket valójában nem egy cél 

érdekében végezzük, hanem azért, mert önmagukban már jutalmazó értékűek 

(autotelikusak).” Szirmai Anna Linda22 

 

5.8. A feladatok összetétele képesség szerint a motiváció érdekében 

 

„A tehetségüket sikeresen fejlesztő egyéneket vizsgálva világosan látható, hogy 

leginkább az készteti az embert a koncentrációra, ha örömét leli az adott 

tevékenységben.” Csíkszentmihályi Mihály23  

 

Az, hogy az tanítási módszeremet örömközpontúnak tudnám elsősorban 

                                                 

 
22 Szirmai Anna Linda: Mozgás és módosult tudatállapot, A tánc transz-kiváltó hatásainak a vizsgálata. 

(Szakdolgozat) Budapest, ELTE-PPK Pszichológia szak, 2009. 14. oldal 

 

 23 Csíkszentmihályi Mihály: Tehetséges gyerekek. Budapest, Kiadó: Nyitott Könyvműhely Kft, 2010.  

25. oldal 
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jellemezni, annak köszönhető, hogy a motiváció és az örömszerzés szoros kapcsolatban 

áll egymással. Tapasztalataim alapján tehát, ha az ember valaha örömet szerzett egy 

bizonyos cselekvésben, az elegendő üzemanyagául szolgál a cselekvés újbóli 

végrehajtásához.  

A motiváció motorja építkezhet a büntetéstől való félelemből, 

jutalomszerzésből, sikervágyból, és a „Flow”, a jutalom nélküli örömszerzés 

élményének vágyából is.  Az előbb említett Csíkszentmihályi Mihály által kutatott 

„Flow” élmény független a siker mértékétől, az öröm a cselekvésben való elmerülésből, 

az önmagáért való cselekvésből fakad, amelyhez, ha kötődik fejlődés és sikerélmény, 

tovább erősíti az újbóli végrehajtás motivációját.  

 

„...hogyha élvezünk egy tevékenységet, és külső körülmények nem vonják el a 

figyelmünket, akkor hosszabban és kreatívabban tudunk vele foglalkozni, mint ha 

ugyanazt a tevékenységet a belső hajtóerő helyett külső motiváció hatására végezzük.”  

Csíkszentmihályi Mihály24  

 

A büntetés elkerülése, a jutalom és külső elismerés hajhászása mind-mind külső 

motivációk. Az én célom, hogy olyan élményekkel gazdagodjanak a diákok az óráimon, 

amelyek a belső motivációjukat erősítik. 

 

„Nem lehet ugyanazt a dolgot hosszú ideig ugyanazon a szinten úgy csinálni, 

hogy élvezetes maradjon. A képességeink közben fejlődnek, és egy idő után unalmassá 

válik, ami kezdetben nagyon érdekes volt. Ilyenkor új lehetőségeket kell keresni az adott 

tevékenységben, csak úgy élhetünk át újra Flow-élményt. Vagyis, ha tartósan akarja az 

ember élvezni, amit csinál, az komplexitásra készteti - differenciálódásra (új 

lehetőségek keresésére) és integrációra (a meglevő képességek fejlesztésére az új 

feladatokhoz).” Csíkszentmihályi Mihály25  

 

Az örömszerzés mértéke a tanáron éppolyan mértékben múlik, mint a diákoknak 

                                                 

 
 24 Csíkszentmihályi Mihály: Tehetséges gyerekek. Budapest, Kiadó: Nyitott Könyvműhely Kft, 2010. 

22. oldal 

 

 25 Csíkszentmihályi Mihály: Tehetséges gyerekek. Budapest, Kiadó: Nyitott Könyvműhely Kft, 2010.  

32. oldal 
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a feladathoz való elkötelezettségétől és koncentrációjának mértékétől. A tanár 

elsősorban megteremt egy biztonságos és elfogadó légkört, amelyben a fiatal bátran 

kísérletezhet. 

A következő fontos szempont pedig, hogy a tanár olyan gyakorlatokkal 

készüljön, amelyek igazodnak a tanulók képességéhez, és se nem túl könnyűek, se nem 

túl nehezek a diákok számára. Ezt az arányt megtalálni azonban természetesen nem 

olyan könnyű. Ha a képességük szintje alá lövünk huzamosabb ideig, hajlamosak az 

unatkozásra. 

  

„Bármilyen újszerű, szokatlan vagy nehéz feladat teljesítése elképzelhetetlen a 

figyelem összpontosítása nélkül. Ezért tartjuk kulcsfontosságúnak a figyelem szerepét a 

tehetség kibontakozásában... Ez is része a lelki energiánknak. Egyszerre csak egy, 

nagyobb lelki energiát igénylő, feladattal tudunk foglalkozni.” 

 Csíkszentmihályi Mihály26   

 

                                                 

 
 26 Csíkszentmihályi Mihály: Tehetséges gyerekek. Budapest, Kiadó: Nyitott Könyvműhely Kft, 2010.  

25. oldal 
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5.9. Alapköveim - Kontra 

 

 Mindamellett, hogy dolgozatomban a kortárstánc hatásait vizsgálom saját -, és a 

kortárstánc pedagógia módszerem által, fontos megjegyezni, hogy az általam leírt 

kortárstánc pedagógiai módszerek dogmaszerű használata nem hordozza önmagában a 

sikert, mely számomra az óráimon résztvevők holisztikus, testi-lelki fejlődését jelenti.  

A kortárstánc technika eklektikusságánál kitértem arra, hogy az órán tanultak 

fókuszában sok minden lehet, (talaj technika, improvizáció, álló tréning, koreográfia) 

amelyek szintén befolyással lehetnek a csoport hozzáállására, azáltal, hogy ki miben 

ügyes, mit érez komfortosnak.  

A legmeghatározóbb alkotóelemek, az maga a csoport (például: milyen 

személyiségekből áll össze, melyek a közös pontok, milyenek a csoporton belüli 

erőviszonyok) a tanár (például: milyen személyiségű, kommunikációs képességű, 

mennyire empatikus), és a köztük létrejövő kapcsolat milyensége (például bizalom 

megteremtése, kémia működése).   

Mivel minden csoport és tanár egyedi, maguk a köztük teremtődő és fennálló 

helyzetek is mind, utánozhatatlan egységekké válnak.  

Fontos megemlítenem, hogy volt olyan csoport, például az első tanítási évemben 

a 12. B, ahol mindazon a módszerek, melyeket hatásosként említek dolgozatomban, 

egytől-egyig visszapattantak, és értetlenül álltam helyesnek vélt értékrendszeremmel és 

elveimmel. Úgy gondolom, hogy az akkor fennálló körülmények voltak egyrészt okozói 

módszerem sikertelenségének, de legfőképpen az, hogy kezdő tanárként nem tudtam, 

hogyan kell azonos hozzáállással új módszereket találni.  

 A partnerség nehezen működött, gyakran kihasználták ezt a hozzáállásomat 

hozzájuk azzal, hogy hazudtak, vagy azzal, hogy teljes ellenállásban át se öltöztek és 

nem vettek részt az órámon. Továbbá nem segítette a bizalom kialakítását, hogy minden 

évben új mozgástanárt kapott ez az osztály, és úgy éreztem, hogy már belefáradtak 

végzős éveikre az új tanár, ismerkedés és új módszerek procedúrájába.  

 A bizalmat jelen helyzetben, – ami az egyik legfontosabb alkotóeleme a tanár-

diák kapcsolatnak – nem sikerült, vagy csak egy-két diáknál, nehézségek árán 

alakítottam ki.  

Nehezítő körülmény volt még a tantermi helyszín is, a folyamatos kosz és padok 

pakolásának konfliktusa, és komoly problémát okozott számomra kitalálni azt is, hogy 
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milyen új és motiváló dolgot tudok tanítani, egy haladóbb tudású osztály számára ilyen 

kis térben, rossz körülmények között. 

 

5.9.1. Kérdőív eredmény27 

A diákok számára készített kérdőív megfigyeléseim összeegyeztetését szolgálja 

a tanítványaim által tapasztaltakkal. A tanítványok 92,9% -a érezte úgy, hogy a táncórán 

tapasztaltak valamilyen módon befolyással voltak életükre. Ennek részletezésénél 

legtöbben az önbizalom növekedésére, a gátlások leküzdésére, továbbá a mozgáshoz 

való saját motiváció megtalálására és testük elfogadására, mélyebb ismeretére tértek ki. 

Megjelölték maradandó értékekként kitartásuk megerősödését, félelmeik leküzdését és 

az ehhez szükséges bátorságot is.  

A döntően pozitív visszajelzések ellenére, – bármennyire is törekedtem arra, 

hogy tanítványaim az óráimon a lehető legjobban érezzék magukat – a kérdőív alapján a 

diákok 50%-a tapasztalt negatív élményt a mozgás órákon. A tanulók legtöbb esetben a 

gátlások leküzdésének negatívumairól, a többiek véleményétől való félelemről és 

önbizalomhiányról számoltak be. Ezek a nehézségek, miután a későbbi kérdésre adott 

válaszokban visszatérnek sikerélményként is – mint a velük megküzdés és hatásuk alól 

való felszabadulás – számomra megnyugtatásként szolgáltak. Hiszen a nehézségek 

leküzdése valóban nem egy könnyű feladat, mégis a visszajelzések alapján többségében 

hatalmas és sikeres élmény volt számomra és a diákok számára is.  

A válaszokból jól láthatóak még olyan problémák is, hogy például mennyire 

kihívást jelentő feladat egy tanár számára, megtalálni a csoport optimális nehézségi 

szintjét. Míg saját megoldásaimmal kapcsolatban megtalálhatóak pozitív visszajelzések 

is (pl. az ismétlések pozitív megjelölése), a vélemények között ugyanúgy fellelhetők 

azok is, akik az ismétlések miatt, az óra menetét túlságosan könnyűnek és monotonnak 

találták. Nehéz volt számomra, amikor egy unatkozó tanítvány és egy saját 

sikertelenségének és ügyetlenségének érzetétől frusztrált másik tanítvány igényei között 

kellett egyensúlyt tartanom.  

Igyekeztem óránként – és ha volt rá lehetőségem az órán belül is – teremteni olyan 

lehetőségeket, amelyekben a különböző mozgás szinten lévő diákok meg tudták találni 

a maguk kihívásait. Ahogy a kérdőív is mutatja, változó sikerrel. 

                                                 

 
27 A tanítványok számára készített kérdőív a szakdolgozat Függelékében található. 
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6. A tinédzserkorúak tanítása 28 

Fontos megjegyeznem, hogy minden ember önálló, és teljesen egyedi entitás. Nincs 

két ugyanolyan ember, úgy ugyanolyan kamaszkor sem, nem is említve a családi 

hátteret, illetve egyéb körülményeket. Nem hátrány azonban, ha a tanár nem kizárólag 

saját kamasz éveinek emlékeire hagyatkozik, hanem utánanéz annak, hogy pontosan 

milyen folyamatok játszódnak le az emberi életnek ezen szakaszában.   

 

„A serdülőkor a gyermekkorból a felnőttkorba való átmenet. Nagyjából tizenkét 

éves kortól a tizenéves kor végéig, a testi érés – ha nem is teljes – befejezésééig tart. Ez 

alatt az időszak alatt a fiatal személyiség szexuálisan éretté válik, és családjától 

független egyénként határozza meg magát.” Atkinson & Hilgard29  

 

Rengeteg változást hordoz magában a pubertás kor, hiszen az emberi fejlődésnek 

egyik mérföldköve az, amikor teste felkészül arra, hogy biológiailag éretté váljon a 

szexualitásra. Mindez pedig viszonylag gyorsan, 3-4 év leforgása alatt, tehát a 

tinédzserkorúaknak sok változást kell kis idő alatt megemészteniük.  

Ezek a testen belüli változások igen erőteljes hatással vannak arra, hogy a 

kamasz hogyan érzi magát a bőrében, mennyire gátlásos és ezek meghatározzák azt is, 

hogyan viszonyulnak majd a táncórai feladatokhoz. A lányokra jellemző korai érésnél a 

szorongás, a depresszió és az alacsony önértékelés. A hirtelen mellnövekedésen áteső 

lányoknál megfigyelhető tartáshiba a behorpasztott mellkas, előre néző vállak és a 

görnyedt hát. Előfordul, hogy emiatt a változás miatt nem szívesen mozognak, ugranak. 

A fiúknál gyakran a társaikhoz képest való későn érés okozhat önértékelési 

problémákat. Továbbá szintén fiúknál jellemző a hirtelen növekedéstől aránytalan 

hosszú végtagok, melyek miatt mozgásuk összehangolását, néha még kissé ügyetlenül 

tudják szervezni.  

A testi változások mellett még meghatározó az identitásképzés feszültsége is, 

folyamatos válasz keresés arra, hogy „Ki vagyok én?” és „Merre tartok” kérdésekre. A 

                                                 

 
28 Forrás a fejezet kidolgozásához: Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó, 2005, 

122-127. 

 
29 Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó, 2005. 122. oldal 
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fiatalok folyamatosan változtatják ilyenkor viselkedésüket, érdeklődésüket, ezért a 

serdülőkor egyben a „szerepkísérletek” időszaka is. 

 

6.1. Megfigyelések és módszerek 

6.1.1. Énazonosság keresése és lázadás 

A középiskolában való tanításban fontos megemlíteni azt, hogy nem árt, ha az 

ember felkészül arra, hogy óriási különbség van egy felnőtt kurzusra járó amatőr és egy 

középiskolás, részvételi kötelezettség súlyától görnyedő kamasz között. Az 

amatőröknek tartott kurzusaimon ugyan foglalkoztam már kamaszokkal, de hatalmas 

különbség van aközött, hogy egy kamasz az általa választott különórán, vagy az iskola 

rendszerén belül lévő táncórán vesz részt.  

 A tinédzserkor kapcsán az első fogalom, amely talán a legtöbb embernek eszébe 

jut, az énazonosság-keresés. A kamaszkor a válság, az eddigi tapasztalatok és minden 

egyéb információ megkérdőjelezésének korszaka, ezt nevezi Erikson 

identitáskrízisnek30. Egy tantárgy, vagy egy konkrét személy ellen való lázadás egyben 

egy szerepvállalás, akkor ő az a „Kis Jóska, aki nem szeret táncórára járni”.  Egy 

információval több tehát, amibe tud kapaszkodni a nagy rengetegben, amely még arra 

vár, hogy felfedezzék és önazonossá formálják. 

Az énazonosság kereséshez kapcsolódik az is, hogy a fiatal milyen szerepet tölt 

be az osztályon belül. Ezek a szerepek nagyon sokfélék lehetnek, és akár hetente 

változhatnak attól függően, éppen milyen kedvükben találtam őket, nem beszélve arról, 

hogy milyen „csomaggal” érkeztek az órára. Mindenki más családi környezetből, 

tapasztalatból kerül be az iskolába, ahol azok a szokások, ideológiák, amelyet a 

családtól vagy korábbi környezetétől tanult, „küzdésben” állnak az összes többi 

osztálytárséval, és az együtt töltött idő alatt ezek közül lesznek, amelyek 

lemorzsolódnak, lesznek, amelyek megerősödnek, illetve mindannyian újakkal is 

gazdagodnak.  

Éppen ezért a „minden kezdet nehéz” elv alapján nem olyan könnyű a 9.-ben 

tanítani. Személy szerint olyan élményem volt, mint hogyha egy folyamatosan nyüzsgő 

                                                 

 
30 Erik H. Erikson: Az ember nyolc korszaka In: Gyermekkor és társadalom. Budapest, Kiadó: Osiris, 

2002. 243-271 
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darázsfészek közepén állnék. Annyi minden fontos dolog van, megfigyelések, apró 

interakciók, amelyeknél a legfontosabb dolgok dőlnek el. Például bemelegítés közben, 

ha a két frissen barátkozó fiatal egyaránt viccesnek talál valamit, és megragadják a 

pillanatot, hogy összenézzenek, nevessenek, akkor és ott az a kapcsolatuk 

megerősítésére szolgál, és sokkal fontosabb számukra, mint a rend és a fegyelem. 

Szeretem, ha jókedv van az óráimon, szeretek nevetni velük és megnevettetni is őket, de 

ügyelek arra, hogy finoman tudjam behatárolni a kereteket, hogy a laza légkör ne álljon 

új élmény megszerzésének útjában. 

 Egy pedagógusnak véleményem szerint fontos tisztában lenni azzal, hogy 

minden egyes tanóra a tanulás és az ismeretek megszerzése mellett, valójában a diákok 

számára egy további platform arra, hogy kifejezhessék önmagukat, kapcsolatot 

teremtsenek, behatárolják érdeklődésüket, és ezek által mindig egy lépéssel többet 

tegyenek meg az énmeghatározás útján. 

 

„A végső döntés abban a kérdésben, hogy kinek a céljait helyezi előtérbe a 

fiatal, a magáét vagy a társadalomét, tulajdonképpen egy többlépcsős folyamat, 

amelynek során az egyén pszichikus energiái feletti uralomért küzdő, egymással 

szemben álló erők nyugvópontra jutnak.” Csíkszentmihályi Mihály31  

 

Tehát az, amikor a serdülő katonai módon elsőként és kétségek nélkül követi a 

tanárt, avagy deviáns, lázadó magatartást mutat (és az ezek közötti sok-sok fokozat), 

megjeleníti a tanulók szerepvállalását, identitás-keresését. 

 

„A serdülők a családról való leváláskor megkérdőjelezik a család által képviselt 

érték- és normarendszert, de ugyanígy megkérdőjelezik a társadalom érték- és 

normarendszerét is. Szükségük van erre önmeghatározásuk, identitásuk kialakítása 

szempontjából. Viselkedésüket tekinthetjük deviánsnak, vagyis a normától eltérőnek, de 

mégis „normálisnak”, amennyiben az identitáskeresés részét képezi, és nem eredményez 

olyan tartós deviáns működés módot, melyet a társadalom is elutasít.” K. Németh 

                                                 

 
31 Csíkszentmihályi Mihály–Reed Larson: Kamasznak lenni–A felnőtté válás útjai. Budapest, Kiadó: 

Libri, 2016. 48. oldal 
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Margit–Koller Éva32   

 

 A szerep tehát jórészt nem a tanár vagy tantárgy, vagy érdekében történik, ez 

leginkább róluk szól, ezért nagyon döntő tud lenni, hogy erre a pedagógus milyen 

módszerrel reagál, valamint, hogy a reakció milyen hatást fog váltani abban az egyedi 

személyiségben, azokkal az egyedi tapasztalatokkal és azzal a hátérrel, amellyel 

rendelkezik. Éppen ezért véleményem szerint nincsen egy tökéletes módszer, egy 

tökéletes recept. Én úgy gondoltam és gondolom, hogy elvek, ideológiák és törekvések 

vannak, amelyekhez hű akartam lenni, többek között ahhoz is, hogy soha ne tegyek 

olyat a cél érdekében, amely mindezekkel ellentétes. 

 

6.1.1.1. „JÁNOS” példa: 

 

„JÁNOS” egy nagyon intelligens és érzékeny fiú, aki mindezt egészen sikeresen 

próbálta palástolni egész 9. első félévében. Nagyon szerette a biciklizést és kedvenc 

hobbija a foci volt. A hangja még vékony, testalkata is még nagyon kisfiús volt. A lábai 

hirtelen nőttek hosszúra, még nem voltak összhangban a felsőtestének a fejlődésével. 

Sok helyzetben fájlalta a térdét, ezért már az első alkalommal javasoltam neki, hogy 

forduljon ortopédushoz, mert nem normális az, hogy egy kamasz ne tudjon guggolni, az 

álló-fekvő és széken ülő helyzeten kívül mást csinálni. Természetesen nem erőltettem 

azokat a mozdulatokat, amelyek fájdalmat okoztak neki, ezzel bevállalva a “valójában 

nincs kedvem csinálni és tettetem a fájdalmat” eshetőségét is. Nagy hanggal és 

magabiztossággal és flegmasággal próbálta rejteni önbizalomhiányát és tehetetlenségét. 

Mivel hangadó volt, ezért elég hamar zavarba tudta ejteni társait is, ezért az első 

hónapokban még tükörjátékot sem tudtam velük csináltatni, mert látszódott, hogy a fiú 

hatására képtelenek voltak belemerülni egy ilyen egyszerű feladatba is.  

„JÁNOS” természetesen talált partnert maga számára, a kosarasokat is 

megszégyenítően magas „Pétert”. „Péter” nem tudott mit kezdeni magasságával, mély 

hangjával és azzal, hogy jóval fejlettebb volt összes osztálytársánál is. Mozgásórán 

képtelen volt megmozdulni, zavarában mosolygott és köszönte, de neki ez nem fog 

menni. Mindketten a trágárság és mások gúnyolása mögé rejtőztek, amely 

                                                 

 
 32 K. Németh Margit-Koller Éva Serdülőkor: normatív krízis vagy deviancia? Iskolapszichológia 33.szám, 

21. oldal, http://www.eltereader.hu/media/2015/11/IP33_READER.pdf Letöltés: 2018. november 29. 

http://www.eltereader.hu/media/2015/11/IP33_READER.pdf
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kényelmesebb volt számukra, mint szembenézni félelmeikkel. 

Éreztem, hogy ez nem mehet tovább, akármennyire próbálkozom bevonni őket, 

vagy a többieket védettebb helyzetbe hozni, ezt velük kell külön megbeszélnem.  

Magamhoz hívtam őket óra után és őszintén felvázoltam nekik a problémámat, 

mint pedagógus, mindezt nagyon személyesen, mindenféle szidás, vagy szemrehányás 

nélkül. Az első célom az volt, hogy megmutassam nekik, én is ember vagyok, 

érzésekkel, problémákkal és nehézségekkel ugyanúgy, mint ők. Másodjára úgy 

tartottam tükröt számukra, hogy lefestettem a helyzetüket és azt, hogy megértem őket. 

Nagyon fontos, hogy nem fentről beszéltem, hanem partnerként kezeltem őket. 

Elmondtam nekik, hogy nem lennék a helyükben, hogy borzasztó lehet attól félni, hogy 

nevetségesek lesznek, hogy tisztában vagyok fele, hogy mindaz, amit én kérek az órán, 

az teljes mértékig komfortzónán kívül van számukra.  

Elmondtam nekik, hogy akár hiszik, akár nem, az ő kezükben is van hatalom. 

Hogy az a probléma, amivel küzdők, azért áll fenn, mert a többiek figyelnek rájuk. 

Felvázoltam, hogy társaik számára az ő véleményük fontos és követik őket, és az ő 

kezükben van a döntés, hogy ezzel a befolyással hogyan élnek. Hogy páncélként 

használják, hogy a komfortzónájukon belül maradjanak, vagy hogy valami jót hozzanak 

ki a többiekből. 

Ekkor hihetetlen dolog történt számomra. „JÁNOS”, akiről véleményem szerint 

sok felnőtt azt gondolta volna, hogy egy „buta, gonosz” gyerek, könnyekben tört ki és 

beszámolt arról, hogy mennyire nem érzi magát jól a saját bőrében. Az, hogy nem érzi 

komfortosnak a feladatokat, számára csak hab a tortán, nehéz megbirkóznia azzal, hogy 

a térde miatt sok mindent nem is tud megcsinálni.  

„Péter” is megnyílt, ő kifejezte negatív érzéseit azzal kapcsolatban, hogy 

biztosan „hülyén” néz ki, amit csinál, ezért nem szívesen jár be mozgásórára, ami 

egyébként rossz érzés neki, mert ő nagyon szeret mozogni.  

Azzal érveltem, hogy mindez a félelem nemcsak az ő fejükben létezik, 

mindegyik osztálytársuk tart attól, hogy nevetségessé válik, és ők pont ezzel éltek eddig 

vissza. Nem merültek bele a feladatokba és azáltal, hogy külső szemlélőként vettek 

részt az órán, a többi társukat hozták olyan kellemetlen helyzetbe, amitől önmagukat 

megóvni szeretnék. Arról meséltem nekik, hogy még ha nehéz is elképzelni számukra, 

de fantasztikus és felszabadító élményekkel gazdagodhatnak a mozgással. Ám ez csak 

akkor történhet meg, hogyha ezeket a negatív gondolatokat, külső elvárásokat magukkal 

szemben képesek elengedni. Ez a külső szem, amellyel a környezetüket és magukat is 
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folyton megítélik, ugyan mindig megmarad, mert hasznos tulajdonság, de mozgásórán 

ez az egyetlen dolog, amely a legnagyobb akadály most számukra. Ha a gátlásaikon 

nem akarnak dolgozni, akkor ez a négy év, amit itt töltenek, hosszú és szenvedéssel teli 

mozgásórákkal lesz övezve. Azt is mondtam nekik, hogy ha ez így folytatódik, akkor 

olyan módszerekhez kell folyamodnom, amiket utálok és nem hiszek bennük, például 

kiküldöm őket az igazgatói irodába, hogy addig se zavarják a munka menetét, vagy 

figyelmeztetőt, intőt kell adnom nekik.  

Ezek után rögtön hozzátettem, hogy viszont én szeretnék velük dolgozni, 

kíváncsi vagyok, hogy milyen, amikor szabadon engedik a kreativitásukat, hiszen azért 

is vették fel őket művészeti gimnáziumba, mert nagyon intelligensek és van 

érzékenységük a művészethez.  

Az eddigi mozgásórák alapján észrevehették, hogy ugyan persze kívül esik az 

eddigi megszokott, egyszerű hétköznapi emberek által tartott „fiús” mozgáson, de a 

kortárstánc, amelyet én tanítok az nemtől, kortól független. Nem a külsőségekre és a 

szépségre épít, hanem önmagunk természetes mozgásának megtalálására. A kortárstánc-

órán nincs hiba, csak más megoldás, amelyet megvizsgálva jutnak majd el ahhoz az 

információhoz, hogy mi a különbség az ő testük megoldása és az általam mutatott 

információk között. Ha nem tesz jót a testének, akkor fény derül rá, és legközelebb 

tudni fogja, hogy azt hogyan kerülje el, tehát mélyülni fog a testtudata, nehezebben fog 

lesérülni focizás közben. 

Így hát két választási lehetőségük van. Egy: Maradnak az eddigi megfutamodás 

módszerüknél, maradnak a biztonsági zónájukban, nem hagyják se a többieket, se 

engem dolgozni, ezért végül mindannyiunk a legrosszabbat hozza ki a helyzetből és 

önmagából.  

Kettő: Elköteleződnek a feladatoknak és kilépnek ezáltal egy olyan ismeretlen 

terepre, ahol még nem jártak. Új ismereteket szereznek önmagukról, új dolgokat 

tanulnak, és új élményekkel gazdagodnak. Élnek azzal a befolyással, amivel 

rendelkeznek a társaik felett, és megmutatják nekik, hogy lehet másképp is jelen lenni. 

 

Következmény: 

 

Ezután a beszélgetés után „JÁNOS”-t egészen a mai napig az egyik leglelkesebb 

tanulónak tartom. Azóta már könnyebben megnyílik az osztálynak. Vele kapcsolatban 

az egyik legmegindítóbb élményem az, amikor a félévi körben ülős megbeszélésen 



 53 

őszintén el tudta mondani a többieknek, hogy a térde miatt miket él meg, és milyen 

nehéz neki ilyen korlátokkal dolgozni. 10.-re az ortopéd orvos tanácsára szüneteltette a 

focit, rendszeresen, nagyon komolyan véve gyógytornázik és sokalt javult az állapota, 

illetve a táncban is rengeteget fejlődött.  

„Péter” még mindig küzdött a gátlásaival, de nem hagyta, hogy az érzései 

elragadják és az óra, illetve a többiek figyelmének kárára cselekedjen. Nagyon hálás 

volt, amikor talált egy-két olyan feladatot, amelyben jobban érzi magát, amelybe jobban 

bele tudja magát adni. Például ilyenek voltak 10.-ben a kontaktos feladatok, főleg, 

amikor erejét, magasságát kihasználva másokat kellett megemelnie. 

 

6.1.2. Megfelelni akarás és szégyenérzet 

Nem meglepő módon előfordul, hogy ami kötelező, már eleve terhesnek bizonyul 

egy kamasz számára. Nem értik, hogy miért nem tudható le a mozgás a testnevelés 

órával, és gyakran azzal a félelemmel érkeznek, hogy nevetségessé fognak válni a 

társaik előtt. 

 

„Ezzel a bennük lezajló fiziológiai forradalommal és az előttük álló, 

kézzelfogható felnőtt feladatokkal szembesülő, növésben és fejlődésben lévő fiatalok 

elsősorban azzal törődnek, hogy milyennek látják őket mások ahhoz képest, amilyennek 

érzik magukat…” Erikson H. Erikson33 

 

A tinédzserek extra érzékenysége a külvilágra abban is megragadható, mennyire 

fontosnak tartják azt, hogy melyik csoportba tartoznak, kivel vannak jóban, illetve 

legfőképpen azt, hogy a többiek miként vélekednek róluk az osztályban vagy akár az 

iskolán belül. Tapasztalatom szerint a kirekesztés is egyfajta elhatárolódás a kirekesztők 

számára, így kifejezik, hogy ők egy csoporthoz tartoznak, aminek más nem a része.  

A tanárnak kiemelt szerepe van abban, hogy a megszerzett tekintélyét hogyan és 

milyen célra használja fel. Érdekes megemlíteni, hogy a kisebb tekintélyű tanár kiállása 

és felszólalása a kirekesztett, érzelmileg bántalmazott mellett még jobban fokozhatja a 

bántalmazott szégyenérzetét, illetve a kirekesztők megerősítését. Ezért nagyon fontos 

                                                 

 
33Erik H. Erikson: Az ember nyolc korszaka In: Gyermekkor és társadalom. Budapest, Kiadó: Osiris, 

2002. 243-271 
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egy tanárnak kiérdemelnie a diákok tiszteletét, amely, ha őszinte és nem félelmen 

alapuló, nagyon nagy hatással tud lenni a közösség életének alakításában, továbbá a 

termékeny, nagy figyelmet kapó órai légkör kialakításában is. Személy szerint sokszor 

ültem le velük beszélgetni, és ilyenkor olyan optimális hozzáállásról és támogatói 

légkörről meséltem nekik, amelyben létrejöhet az egymás és saját maguk megítélése 

nélküli szabad kísérletezés. Ennek viszont a kulcspontja: egymás tisztelete. 

A hagyományos oktatásban mindig a tanár tiszteletére fektetik a hangsúlyt, és 

nem emlékszem, hogy bármikor is a velem egyenrangú társam tiszteletére tanítottak 

volna.  

Elmagyaráztam a diákoknak, hogy mozgásórákon fantasztikus élményeket 

szerezhetnek magukról és a másikról, hogyha engedik, akkor kikapcsolódhatnak és 

játszva tanulhatnak. Ehhez azonban meg kell tanulniuk kikapcsolni azt a fajta 

gondolkodást és megfelelési akarást önmaguk és egymás felé, amellyel a mozgásórán 

kívül találkoznak, illetve amelyeket előzetes tapasztalás alapján hordoznak. 

 

6.1.3. Testi és lelki gátlások 

 A gátlások, ha kezdőként indulunk neki valaminek, természetesen jövő félelmek 

is lehetnek az ismeretlennel szemben. Gátlásokkal tehát kamasz és felnőtt amatőr órán 

egyaránt találkoztam már. Ezt Maros Judit szakdolgozatában úgy fogalmazta meg, hogy 

amatőrként az első mozgás órán a résztvevők úgymond a nulláról indulnak, mert az 

„önmagukról addig alkotott kép testi vonatkozása nem jelent kapaszkodót számukra”34. 

Ez frusztrációt okoz bennük, és az első nagy feladat a tánctanítás során nem az elemek 

megtanítása, hanem azok mellett egy olyan befogadó légkör kialakítása, amely eléri, 

hogy ebben az “énidegen” környezetben is fokozatosan fel tudják dolgozni az újabb 

tapasztalásokat önmagukról. 

 Tisztában voltam azzal, hogy milyen divatos test nézetekkel találkoznak a 

diákok, és ezáltal milyen előítéletekkel rendelkeznek önmaguk, társaik, illetve akár 

felém, akár az óra anyaga felé. Mi az, amit többségük táncnak tart, mi a 

szépségideáljuk, hogy mindezekre rácáfolva más és új dolgokat tudjak tanítani nekik 

                                                 

 
34 Maros Judit: Amatőr résztvevőkben lezajló lelki folyamatok összefüggései a próbafolyamat fázisaival. 

(Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 2014. 6. oldal 

  http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/Maros-Judit-BA-szakdolgozat.pdf  

Letöltés: 2018. december 02. 

http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/Maros-Judit-BA-szakdolgozat.pdf
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szóban és mozgásban egyaránt. 

Éppen ezért szükséges volt, hogy nagyon tisztán kommunikáljam, hogy milyen 

értékeket képviselek, így hamarabb letisztult bennük az a világnézet, amelyet a 

kortárstánc által kínáltam nekik. 

A médiából árad a szexualitás, nemcsak eladásra szánt termékeket reklámoznak, 

hanem már dalokat is a szexualitással akarnak megnyerni. A kortárstánc unisex, 

nincsenek női szerepek, lépések, mint a balettben. Ez a technika a gyermekkor 

kísérletezéseire nyúl vissza, a talajon létezéstől egészen állásig újra lehet élni, újra lehet 

tanulni ezeket a folyamatokat. Gurulni, csúszni, mászni, lemenni a talajra, felállni, futni, 

ugrani. A mostani popkultúra egyszínezetűnek, szexuális tárgyaknak képes ábrázolni 

nőket és férfiakat. A kortárstánc visszahív ebbe a gyermeki létbe, ahol lehet szexuális 

elgondolás, hátsó szándék nélkül kapcsolódni, érinteni a másik embert. Egy utazás a 

saját testeddel, a tested, a talaj és más testek körül. Természetesen a másik intim 

szférájának tiszteletben tartásával. 

6.1.4. A család befolyása  

„Nagyon sokban nem vagy képes megváltoztatni a gyereket, például azt 

megtanultam, hogy a szülői házzal szemben, vagy a szülői ház magatartása által 

képviselt értékekkel szemben vagy azon túl te nem vagy képes a gyereket megváltoztatni. 

Szerintem elég erősen meg van írva, hogy milyen lehet egy adott gyereknek az adott 

fejlődése, amiatt, hogy milyen családi környezetben van. ... Amikor fiatalabb voltam, azt 

hittem, hogy az iskola sokkal erősebb befolyást gyakorolhat a gyerekekre, és nyilván 

hosszú távon hat is, de akkorát sose, mint a szülői ház.” Juhász Iván35 

 

Egy fiatal személyiségének meghatározó része mindaz az információ, tapasztalat 

és élmény, amelyet családjától a múltban, és jelenleg is napi szinten kap. Ezért a 

pedagógus számára fontos figyelembe venni a családot, mint környezeti tényezőt, amely 

erőteljesen befolyásolhatja a tanulók viselkedését. Amennyiben a családi környezettől 

tanult értékek ütköznek az iskolában foglaltakkal, az gyakran konfliktushoz vezethet a 

tanárokkal szemben, illetve az osztályon belül is. Kiemelkedően fontos egy tanár 

                                                 

 
 35 Varga Viktória: Közös nyelv–Mit és hogy tanítunk. (Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 

 2014. 44. oldal  http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/11/Varga-Viki-MA-szakdolgozat.pdf 

 Letöltés: 2018. október 12. 

http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/11/Varga-Viki-MA-szakdolgozat.pdf


 56 

számára tehát, hogy kezdetben lefektesse az általa képviselt értékeket, majd egy olyan 

biztonságos, elfogadó és őszinte környezet alakítson ki, melyben a diákok is szabadon 

megnyilvánulhatnak.  

 

Saját tapasztalatom, hogy a tanár számára, miután megtalálta a közös nyelvet saját 

csoportjával, könnyebb dolga lesz segítségére lenni például egy problémás otthoni 

környezetből jövő diáknak.  (Például az Alapkövek: Kooperáció című részében „TIBI” 

esete.) Azonban jelen esetben nem egy beszélgetés alatt létrejövő változásról, hanem 

egy hosszú folyamatról van szó, amelynek eredményessége sokszor nem a tanár 

kvalitásain, hanem a szülői, családi környezet ráhatásának erősségétől függ. 
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7. A kortárstánc és a személyiségfejlődés 

 A tánc gyönyörű művészet, és nemcsak művelője, hanem magától értetődően 

nagy rajongója is vagyok. Hazudnék, ha azt írnám, hogy a tánctanítást önmagáért a 

táncért teszem. Hogy az a célom, hogy a diákok jól vagy szépen táncoljanak. Egyrészt 

azért, mert a jó és a szép nagyon szubjektív fogalmak, másrészt azért, mert nem 

táncművészeti pályára készülő növendékeket oktattam két éves pályafutásom alatt.  

A felnőttnek, ha elmegy különórára, vagy a diáknak, aki belép a tanterembe, 

meglehet, hogy első számú célja az esztétikus és ügyes mozgáskészség megszerzése, és 

a tánctanár lehetséges, hogy látszólag kizárólag csak táncot tanít. Ám a tánctanulás 

közben a diákok személyiségfejlődésen mennek keresztül. Megtanulják, hogyan 

fogadják el a testüket, hogyan dobják le azokat a gátlásokat, amelyek akadályozzák, 

hogy belemerüljenek egy feladatba és ezáltal információkkal, élményekkel 

gazdagodjanak. Arra tanítom őket, hogy nincsen hiba addig, amíg küzdenek és 

próbálkoznak, hogy maga a tanulási folyamat fontosabb, mint a végcél. Hogyan 

legyenek türelmesek magukkal és egymással, hogyan legyenek egymásnak támaszai. 

Ezzel lehetőséget adok a bizalom átélésének és gyakorlásának absztrakt formájára, akár 

mélyebben gyökeredző bizalmi problémák átélésére is. 

 

„Nem művészetet tanulunk, hanem tanulunk a művészetből. Én bizony a 

„táncnál” fontosabbnak tartom – úgymond – mellékhatásait. Személyiségformáló 

erejét.  Minden tanár az egész embert neveli, nem csak a szakterületét oktatja. Akár 

akarja, akár nem. Akár tudja, akár nem.” Angelus Iván36  

 

Hogy Angelus Iván szavaival éljek, számomra sokkal izgalmasabbak a tánc 

mellékhatásai, mint maga a tánc. A tánc vagy bármilyen tantárgy mellékhatásainak 

figyelembe nem vétele, illetve az azok felismerésére való inkompetencia elveszi azt a 

lényeget, amelytől egy tanár igazán jó tanárrá válhat. Nélküle jellemtelen, lelketlen 

robotok adják le a tananyagot, nem törődve azzal, hogy minden „leadott tananyag” egy-

egy mag, mely, ha jól ültetik, kicsírázik és ki tudja, milyen magasra nő. Ha nem 

foglalkozunk saját magunk és a diákok test-szellem-lélek bűvös hármasával, elfelejtjük 

                                                 

 
36 Angelus Iván: Táncoskönyv, Budapest, Magánkiadás, 22. oldal 
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a legfőbb célt, hogy öntudatos, egészséges emberek tudják folytatni az életüket a véget 

nem érő tanulási folyamat útján.  

Az óráimat mindig egy adott témának, anyagnak szentelem, legyen az 

improvizációs-, kreatív- alkotói feladat, tréninggyakorlat vagy mozgásanyag tanulása. 

Minden egyes tanórának megvannak a maga fókuszai, amelyek végső soron a minél 

kifejezőbb és tudatosabb mozgás elsajátítását hívatottak elérni.  

Meglátásom szerint a színpadi mozgás tantárgy legfőképpen a képesség- és 

készségfejlesztésen, illetve a testtudat mélyítésén keresztül hat a 

személyiségfejlődésére. 

7.1. Személyiségfejlődés 

„A személyiséget meghatározhatjuk úgy is, mint az egyén gondolatainak, 

érzéseinek és viselkedésének olyan egyedi és jellegzetes mintázatát, amely az egyénre 

jellemző, személyes kapcsolatot eredményez fizikai és társas környezetével.” 37 

 

 Annak megállapítása, hogy a különböző személyiségeken milyen pozitív, építő 

jellegű változások mennek végbe, azt egy csoportos munka folyamatában – a különböző 

személyek egyedisége és ebből fakadó sokszínűsége miatt – nehéz pontosan 

megállapítani. A táncórán a nonverbális cselekvések válnak megfigyelési szemponttá, 

ezáltal én, mint kortárstánc tanár, a személyiségben végbemenő változásokat leginkább 

a test használatán keresztül észlelem. 

 

„Bármilyen módon definiáljuk is azonban az én fogalmát, a legtöbb nézet ott 

már közös nevezőre jut, hogy a saját énünkről – mely abban a különleges helyzetben 

van, hogy a megfigyelő és a megfigyelt is egyszerre – birtokolt információink saját testi 

megtapasztalásainkból, valamint a környezetünkből kapott visszajelzésekből tevődik 

össze. Így a saját testünkről és mozgásunkról kialakult kép az „én tudatunk” egyik 

alapja.” Maros Judit38 

                                                 

 
37 A személyiség mérése In: Atkinson & Hilgard: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest 2005, 481. oldal 

 

 38 Maros Judit: Amatőr résztvevőkben lezajló lelki folyamatok összefüggései a próbafolyamat fázisaival. 

(Szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, 2014. 6. oldal 

  http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/Maros-Judit-BA-szakdolgozat.pdf  

 Letöltés: 2018. december 02. 

 

http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/Maros-Judit-BA-szakdolgozat.pdf
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A test folyamatosan kommunikál. Megfigyelhetjük, például kontakt 

improvizáció során, hogy egy nehezen induló duettnél milyen lelki folyamatok mennek 

végbe. Csupán abból, ahogyan kapcsolódik egyik test a másikhoz meg tudjuk állapítani, 

hogy önértékelés problémái vannak, a másik emberben nincs meg a bizalma, vagy 

esetleg mindkettő felmerül egyszerre. Mikor ezek a bizalmi problémák feloldódnak, 

akkor a változás látványosan mutatkozik meg a test használatán keresztül. Az 

önbizalom hiányos embernél az önmagába vetett hit megerősödésével bátrabb, nagyobb, 

lendületesebb és erőteljesebb mozdulatokat láthatunk.  

A személyiségfejlődésnek fontos momentuma az önismeret elmélyítése. „A 

személyiség teljes koherenciájának kifejlődéséhez döntő jelentőségű az öntudatosság 

kialakulása és fejlődése.”39 Az önismeret egyik szemléletes modellje a Joseph Luft és 

Harrington Ingham pszichológusok által elnevezett Johari-ablak.40  

 

A Johari-ablak szerint személyiségünk négy mezőre osztható:  

 

1. nyílt terület: amely észlelhető és mások számára ismert tulajdonságainkból, 

viselkedésünkből áll 

2. rejtett terület: amelyben olyan érzések, gondolatok, viselkedések és tények 

vannak, amelyeket szándékosan elrejtünk mások elől 

3. vak terület: amely mások által észlelhető viselkedésmódjainkból, 

cselekvéseinkből áll, de ezeknek mi magunk nem vagyunk tudatában 

4. ismeretlen terület: amelynek sem mi, sem mások nincsenek tudatában, s amit a 

tudattalannal azonosíthatunk 

 

Tehát a Johari ablak értelmezésén keresztül az önismeret mélyülése azt jelenti, hogy 

magunk számára rejtett, vak és ismeretlen területek feltárulnak, feldolgozásra kerülnek 

                                                 

 
39 Kállai János, Herold Róbert, Simon Mária: Személyiség neurobiológiája, személyiségzavarok 

hátterében lévő kognitív és idegrendszeri kiesések, In: Emberi életfolyamatok idegi szabályozása–a 

neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma 

témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon  
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0094_neurologia_hu/ch06s04.html 

Letöltés: 2019. március 11. 

 
40 Rudas János: Delfi örökösei, Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok, Budapest, Kiadó: 

Gondolat–Kairosz, 1997. 37-38. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0094_neurologia_hu/ch06s04.html
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és önmagunkat pedig ezáltal hitelesebben és magabiztosabban tudjuk képviselni a 

külvilág felé. 

 

„A csoportos önismeretszerzési folyamat abból áll, hogy a Johari ablakon belül a 

határok megtapasztalása után ezek a határok oly módon tolódnak el, hogy növekszik a 

nyílt terület, és egyúttal csökken a rejtett és a vak terület.” Rudas János41  

 

Fontos még említést tenni a diákok személyiségfejlődésének szempontjából, a 

táncórán gyakran megjelenő „Flow”, áramlat élményéről, amely egy olyan módosult 

tudatállapot, mely egy koncentráltan végrehajtott tevékenység közben alakul ki. Ekkor 

énünk képes egyesülni az általunk végzett cselekménnyel, így az arról szerzett 

tapasztalataink elmélyülnek, s azáltal, hogy a figyelem ekkor képes minden más zavaró 

tényezőt kizárni, teljesítő képességünk határai is kitolódnak. Észrevettem, hogy egy 

sikeres táncórán a résztvevők akkor tudtak igazán hatékonyan dolgozni, mikor nem 

gondolkoztak azon, hogy tevékenységük éppen mit jelent énjük számára. A „Flow” 

átélője tehát lehetséges, hogy az adott pillanatban az én-tudatosság elhalványodását 

észleli, az élményt követően a személy azonban mégis személyiségfejlődésen megy 

keresztül. 

 

„Az Én fogalma csúszik le a tudatküszöb alá, az az információ, amelynek 

segítségével önmagunkat szoktuk megjeleníteni.” „Amikor nem foglalkozunk túl sokat 

saját énünkkel, akkor lehetőséget kapunk arra, hogy kiterjesszük az önmagunkról 

alkotott fogalmunk határait” Csíkszentmihályi Mihály42  

 

A táncórák csoportosan történnek, ezért természetes tényezők a csoportdinamikai 

elemek. Kialakulnak csoporton belüli normák, szerepek és interakciók, amelyek szintén 

hozzájárulnak a személyiségfejlődéséhez. Rudas János fogalmazta meg a “Delfi 

örökösei”43 című könyvében, hogy bármilyen csoportos foglalkozás, melynek célja a 

                                                 

 
41 Rudas János: Delfi örökösei, Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok, Budapest, Kiadó:  

Gondolat–Kairosz, 1997. 38. oldal 

 
42 Csíkszentmihályi Mihály: Flow, Az áramlat. Budapest, Kiadó: Akadémiai Kiadó Zrt., 2010. 47. oldal 

 
43 Rudas János: Delfi örökösei, Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok, Budapest, Kiadó: 

Gondolat–Kairosz, 1997. 17. oldal 
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készségek fejlesztése és az önismeret mélyítése, egyúttal csoport-pszichoterápiás 

folyamatként is felfogható. A csoportos személyiségfejlesztés a kortárstánc órák 

járulékos eleme.  

 

7.2. Testtudat és egészségtudat-fejlesztés 

 

A kortárstánc tanár tudással rendelkezik arról, hogy milyen mozdulatot, hogyan, 

milyen izmok használatával kell végrehajtani és van rálátása arra, hogy észrevegye az 

instrukcióval ellentétes izomhasználatot és javítsa azt: például túl feszes vagy túl 

ernyedt. Az izomhasználat mellett mindenképp előkerül az ízületek felépítésének és 

mozgástartományának vizsgálata is. Annak ellenére, hogy biológia órán elméletileg a 

tinédzserkorúak tanultak a testről, az a tapasztalatom, hogy egy tánctanárnak úgy kell 

hozzáállnia, mintha a résztvevőknek semmilyen ismerete nem volna anatómiai 

felépítésükről. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy anatómia leckéket kell tartani 

minden egyes órán, de az alapok lefektetésénél sokkal pontosabb egy mozdulat, pozíció 

megértése, ha a tanár készül képekkel vagy videóval arról, mi is történik pontosan a 

testen belül és mire szükséges figyelni. Ez azért is fontos, mert a kortárstánc pedagógia 

fókuszában nem a külsőségek állnak, hanem a tudatosan végrehajtott pontos mozgás.  

 A tréninggyakorlatok pontos elsajátítása azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők 

idővel olyan testtudattal rendelkezzenek, hogy különösebb befektetett, erőteljes 

koncentráció nélkül, automatikusan hozzák létre az instrukciók szerinti pozíciókat és 

mozdulatokat.   

Mivel nagyon más adottságú, gondolkodású személyek vesznek részt az órán, 

ezért az instrukciók értelmezése és végrehajtása is nagyon különböző. Az órán gyakran 

elhangzó általános instrukciók mellett például hosszú nyak, hosszú gerinc, aktív 

központ, laza vállak, egész talpon a testsúly, teljes tüdős légzés, (hasi, mellkasi, háti, 

oldalsó szakasz megtelítése) törekedtem arra, hogy egyéni instrukciókat is adjak. Arra, 

hogy egyéni visszajelzést is kapjon a tanuló, arra ezeket a módszereket találtam:  

 

• Gyakorlat közben segítettem a munkáját 1. verbálisan, vagy 2. verbálisan és 

érintéssel, vagy 3. segítő érintéssel emlékeztetettem csak az elmondott 

instrukciókra.  

• Ha már úgy éreztem, hogy a csoporttal kialakult a közös nyelv és értik a 
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szempontokat, akkor párba állítottam őket, és lehetőséget kaptak arra, hogy 

tanulmányozhassanak egy másik testet, jobban megismerhessék társukat és egyben 

gyakorolhassak a segítő szándékú, tiszta és őszinte kommunikációt.  

• Gyakran előfordult az is, hogy csoportosan kellett figyelniük egy vagy két embert és 

közben én mondtam fókuszpontokat, hogy mit figyeljenek meg társukon. Ehhez 

természetesen a már sokszor említett oldott, elfogadó és támogató légkör szükséges, 

tehát ezt a módszert csak akkor használtam, ha tudtam, hogy nem sérül benne senki 

sem, sőt élvezi a „tanulmányt”. Ezen a csoportos megfigyelésen én instruáltam azt 

az egy-két embert, és a bennük végmenő változást figyelhette meg ilyenkor a 

csoport.  

 

Fontosnak találtam megismertetni a diákokkal azt, hogy az, ahogyan magukról 

vélekednek, befolyással bír a testük működésére. A gondolkodás meghatározó ereje 

sokat adhat testi és lelki állapotunkat illetően.  

 

Mindazt, amit teszünk, amilyen hatások érnek bennünket, testünk elraktározza és 

megtanulja, hogyan reagáljon rájuk. A környezetünkre való reagálás során pedig vannak 

sémák, amelyeket gyakran használunk, kialakítva ezáltal jellemző személyiségbeli és 

testtartásbeli tulajdonságainkat. Az ismétlődő mozgássorok elkezdik formálni testünket, 

izmaink működését, hatással vannak ízületeink állapotára, csontjaink szerkezetére. Nem 

túlzás tehát azt állítani, hogyha képesek vagyunk gondolatainkat átformálni, 

gondolkodásmódunkat irányítani, akkor a testünkben is hatalmas változásokat érhetünk 

el. Ehhez azonban képesnek kell lennünk gondolkodni magáról a testről, és a testtel 

pedig megtanulni észlelni azt, hogy vajon mit üzen a psziché. 

 A tánc azért is mélyítheti a test mélyebb érzékelését, mert a mozgás által 

folyamatos információt kapnak a testükről, amelyek időről időre gazdagítják az 

önmagukról alkotott képet. Természetesen lassabban és kevésbé fókuszáltan jutnak el a 

tudatos test használatig, mint az Alexander-technikánál, vagy az egy testrész 

működésére fókuszáló gyógytornánál.  

Az Alexander-technika az agy és a test tudatos kommunikációjának kedvező 

befolyásolásában segíthet. Ezért mindenképp megéri megemlíteni a diákoknak, hogy 

ajánlott járni magánórákra (természetesen, aki meg tudja engedni magának). Persze a 

legjobb az lenne, hogyha világszinten is sokkal ismertebbé válna ez a technika, és 

ráadásként még be is emelnék a közoktatásba. Ebben az álombéli világban már óvodától 
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kezdve az óvónők, pedagógusok, illetve szaktanárok mellett lenne egy pszichológus és 

egy Alexander-technika tanár, akik minden nap egyesével is tudnának foglalkozni a 

gyerekekkel.  

Én, mint kortárstánc-tanár, nem rendelkezem olyan tudással, mint egy Alexander-

technika tanár, de még ha lenne is végzettségem, idő és tér sem állna rendelkezésemre, 

hogy egyesével segítsem a diákok testének finomhangolását. Annyival azonban előrébb 

tudom őket vinni a tudatlanságból, hogy tisztában legyenek azzal, hogy nem csak a 

rossz mozgássémák, hanem érzelmeik, lelki működésük is kihathat a testükre. A rossz 

tartás, egy-egy izom folyamatos feszítése vagy épp elernyesztése ugyanolyan reakció az 

őket ért behatásokra, mint a hanghordozásuk, a tekintetük, az arcmimikájuk és maguk a 

szavaknak az üzenete. 

 

7.3. Képességfejlesztés és készségfejlesztés 

 

A pedagógiai lexikon44 szerint a képesség alkalmasságot jelent valamely 

tevékenységre, teljesítményre és ennek mértéke a tehetség. Személy szerint ezzel már 

vitába szállnék, hiszen rengeteg olyan példát ismer történelmünk, amikor emberek 

adottságaikkal szembe szállva, kitartó gyakorlással és készségfejlesztéssel érnek el 

hatalmas teljesítményeket, maguk mögött hagyva jobb képességekkel született 

embertársaikat. Dr. Ozsváth Ferenc fogalmazza meg azt, hogy folyamatos tudatos 

gyakorlással a képességek kialakíthatóak és az adott rendszeres cselekvéshez lassan a 

test is hozzászerveződik: 

 

„A képességek tudatosan tervezett, fejlesztő hatású tevékenységekkel alakíthatók 

ki. A folyamatos gyakorlás a szervekben és szervrendszerekben strukturális és egyéb 

változásokat hozhat létre, mely lehetővé teszi a tevékenység magasabb szintű 

végrehajtását.” Dr. Ozsváth Ferenc45  

                                                 

 
44 Pedagógiai lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977 
45 Dr. Ozsváth Ferenc: A testi és lelki nevelés harmóniája. Kiadó: Balaton Akadémia, 2009. 17. oldal 
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7.4.  A kortárstánc által fejleszthető képességek46 

 

Az alábbiakban Dr. Ozsváth Ferenc “A testi és lelki nevelés harmóniája” című 

könyvéből gyűjtöttem ki azokat a képességeket, amelyeket tapasztalatom szerint egy 

kortárstánc óra során is lehet fejleszteni.  

 

Kondicionális képességek: 

1. Állóképesség 

2. Izomerő: Futóképesség, Ugróképesség 

3. Gyorsaság: Mozgás és mozdulatgyorsaság, Reagálás gyorsasága, Gyorsulóképesség 

4. Lazaság, hajlékonyság 

5. Aktivitás 

 

Alkalmazkodás és terhelhetőség: 

1. Az izmok alkalmazkodása, fejlődése: milyen az anyagcsere, az információ megőrzése 

2. Mennyi időbe telik a mozdulatok automatikussá válása 

3. Testtudat fejlődése: érzékelés, beazonosítás és az instrukciók önálló alkalmazása  

 

Dr. Ozsváth Ferenc jelen fejezetben leginkább az izmok terhelhetőségére és 

annak hatékony használatának megtanulására teszi a hangsúlyt. Heti egy vagy két 

mozgás órával azonban nem cél és nem is lehetséges az izomzatban és a koordinációban 

sportolói szinten kiemelkedő változásokat elérni.  

Az amatőr oktatásban leginkább a testtudat megalapozása és a tanulási 

módszertan fejlesztése áll fókuszban. Hiszen mindezek adják meg a lehetőséget arra, 

hogy még ilyen kevés alkalom mellett is képesek legyenek a diákok arra, hogy új 

dolgokat tudjanak elsajátítani és fejlődni.  

A tanulási idő mennyisége és a testtudat fejlettsége meghatározó tehát abban, 

hogy a tanár hogyan és mennyire tudja terhelni tanítványát. 

 

                                                 

 
46 Dr. Ozsváth Ferenc: A testi és lelki nevelés harmóniája. Kiadó: Balaton Akadémia, 2009. 18-78. oldal 
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Mentális tényezők: 

1. Szorgalom, Kitartás, Tűrőképesség, Küzdőképesség, 

2. Önállóság 

3. Döntés 

4. Figyelem koncentrációja, Figyelem tartóssága, Figyelem megosztása 

5. Helyzetfelismerés 

 

Ügyesség: 

1. Egyensúlyérzék 

2. Térérzékelés: távolságbecslés, térbeli beazonosítás 

3. Izomérzékelés: mennyi energia befektetés, irányváltoztatás,  

4. Tempó- és ritmusérzékelés 

 

Koordinációs képesség:  

1. Izmok tudatos használata  

2. Izmok összehangolt munkája 

 

Szociális képességek: 

1. Együttműködés 2. Vezetés 3. Engedelmesség 4. Figyelmesség 5. Fegyelmezettség 

6. Segítségnyújtás 7. Segítség elfogadása 8. Konfliktusmegoldás 9. Önmotiválás 

10. Önmagunk ellenőrzése 11. Önértékelés, önismeret 12. Társértékelés, társismeret  

13. Önszabályozás14. Őszinteség 15. Lelkiismeretesség 16. Lelkesség 17. Felelősség 

18. Bátorság 19. Vidámságigény 20. Humorérzék 21. Szorongás leküzdése 22. Félelem 

leküzdése 23. Tériszony leküzdése 24. Sikerérzés feldolgozása 25. Sikertelenség 

feldolgozása 26. Önbizalom, egészséges becsvágy 27. Demokratizmus 

 

Negatív attitűdök felismerésének és megszüntetésének képessége 

1. Nagyképűség 2. Önhittség 3. Beképzeltség 4. Önzés 5. Agresszivitás  

6. Önkényeskedés 7. Dacosság 8. Feltűnni vágyás 9. Túlzott szerénység 10. Kishitűség 

11. Bohóckodás 12. Kérkedés 13. Hazudozás 14. Árulkodás 15. Lenézés 16. Kigúnyolás 

17. Kegyetlenség 18. Kényelmesség 19. Enervált magatartás  
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7.5. Személyiségfejlődés a tinédzserkorúaknál 

 

Külső/belső fókusz változása: 

  

 A külsőségek szerepe kiemelkedő fontosságú egy kamasz számára, ezért 

kortárstáncot tanítani, – amelyben én alapvetően a belső munkára és figyelemre 

helyezem a hangsúlyt – számukra nem volt könnyű feladat. Számolnom kellett a nemi 

érésből eredő frusztrációkkal, többek között a mell növekedéséből fakadó tényezőkkel, 

amelyet a „Tinédzserkorúak tanítása” cím alatt már részleteztem: például a lányokat 

zavarja a mell mozgása és nem segít számukra ennek a gátlásnak a leküzdésében az, 

hogyha a fiúk szintén zavarba jönnek és zavarukat például viccelődéssel próbálják 

leplezni. 

Figyelembe kellett vennem, hogy olyan személyeket invitálok mozgásra és 

utazásra, akik számára cikinek számít a nem csinos tréningruha, az izzadtság, a testszag 

és a szőr is. Bőven elképzelhető, hogy azért nem szeretne valaki mozogni az órán, mert 

elfelejtett szőrteleníteni és fél, hogy meglátják a többiek.  

A külsőségek azért is fontosak, mert közösségükben gyakran meghatározó 

elemek lehetnek abban, hogy milyen szerepet vehet fel egy adott tinédzser. Például a 

nagyobb keblek, a pattanások, a szőrösség, hogy ki-milyen ruhákban jár, mind-mind 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valaki kitüntetett figyelmet, ignorálást, vagy elutasítást 

kap társai részéről. Azonban a kamaszoknál a legtöbb tabu, – mint az emésztés, az 

izzadás, vagy a szőrnövekedés – csupa olyan dolgok, amelyek természetesek, 

hétköznapiak és legfőképpen: emberiek. 

Azt tapasztaltam, hogy saját pedagógiai módszeremmel, személyiségemmel és a 

kortárstánccal, mint „közvetítő anyaggal” nagyon sokat tudtam segíteni a fiataloknak 

önmaguk elfogadását, saját emberi valójukban. Mindazonáltal, hogy tánctanárként a 

mozgásommal, személyiségemmel és azzal, ahogyan tanítottam, hozzájárulhattam 

ehhez az elfogadási folyamathoz, szükség volt arra, hogy meg is beszéljünk ezeket a 

problémákat. A szavaim voltak mindig a leghatásosabbak, és a legtöbb helyzetet nyílt és 

őszinte kommunikációval oldottam meg.  

A külsőségekből eredő frusztráció is sokszor szóba került, és az első fél év után 

egyértelműen érzékelhető volt a változás. A fókuszuk lassan elindult befelé, és nem az 

volt a legfontosabb például, hogy a tükörben ellenőrizzék, hogy a frizurájuk 
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megmaradt-e, hanem hogy megéljék, élvezzék és pontosítsák a mozgásukat. Ezáltal a 

légkör is sokkal nyugodtabbá és koncentráltabbá vált. 

 

Szépségideák és önálló értékalkotás: 

 

Gyakran éreztem zavart az első alkalmakkor amiatt, hogy a diákok nem tudták 

az általuk ismert kategóriákba osztani az általam tartott mozgást. Előfordult, hogy azzal 

a kérdéssel jöttek hozzám, hogy vajon mikor tanulunk már valami szépet, (valószínűleg 

ehhez hozzátartozik a balett és a társastánc általános népszerűsége is, amelyeknél az 

esztétika igen hangsúlyos szerepet kap). A fiataloknak egészen más fogalmuk van arról, 

hogy mi a szép és hogy mi a „menő”. A klipekben gyakran előforduló hip-hop 

alapvetően a nemi sztereotípiákra építkezik, ha lány mozog legyen „szexi”, ha férfi 

legyen „macsó”.  

Tapasztalataim szerint az absztraktív mozgásba nem könnyű egy fiatalnak 

beleilleszkednie, de miután ez megtörténik, nagyon felszabadító számára az, hogy 

kimozdulhat, új utakat találhat magának minden esetleges társadalmi nyomással 

szemben. Úgy vettem észre, hogy ezek az újfajta tapasztalások hozzásegítették őket 

ahhoz is, hogy nemiségüket megéljék és kifejezzék, továbbá a kortárstánc órák 

segítették őket, hogy megtalálják saját, önálló véleményüket, és kevésbé legyenek 

kiszolgáltatottak az újabb és újabb trendeknek.  

 

A test elfogadása és tisztelete: 

 

 A tinédzserkorúak talán a leginkább érintettek a kor divathullámai tekintetében. 

Mivel a kamaszkorral általában megjelenik az igény a szülői háztól való elszakadásra, 

ezért a fiatalok jellemzően az otthonon kívülről várják leginkább a külső megerősítést. 

A szexualitással és a test eltárgyiasításával az internet korában már igen hamar 

találkoznak, a média olyan rejtett „üzeneteket” is tartalmazhat, hogy hogyan kell 

kinézniük, illetve, hogy hogyan illik használni a testüket.  

Továbbá felmerülnek különböző testrészeknek hol negatív, hol pozitív kultuszai, 

jelen esetben a fenék testrésznek az elfogadása, minden évfolyamban neuralgikus pont 

volt. Arra minden kezdő tanárnak fel kell készülnie, hogy az első órákon egy 

csípőkörzést, csípőbillentést, előre hajlást vagy homorítást hatalmas nevetés, ováció 

vagy zavar követ, az is előfordul, hogy valaki nem is hajlandó ezekre a mozgásokra.  
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Az egyik legfontosabb dolog, amelyet meg lehet tanítani, hogy el tudjanak 

vonatkoztatni attól, amelyet társadalmunk üzen: egyes testrészek szexuális 

szimbólummá való kiemelése, illetve annak meghatározása, hogy mit illik és mit nem 

mozgatni.  

Nagy élmény volt számomra főiskolás éveimben az, amikor megtanultam 

elvonatkoztatni a külsőleg belém táplált szexualitással kapcsolatos nézetektől, mert 

akkor egy hihetetlenül gazdag világ tárult elém. Lehetővé vált ezáltal, hogy újabb 

dolgokat tudtam felfedezni saját és társaim testével kapcsolatban. Annak megértése a 

fiatalok számára, hogy az órát nem használjuk ki szexualitásunk kiélésére és társunk 

szexuális szemszögből való vizsgálatára, illetve semmilyen értékítéletnek nincs helye, 

az nagyon fontos. Az ilyen egymást tiszteletben tartó és elfogadó légkör az alapvető 

bizalom alapja, innen lehet egyáltalán elindulni és hosszú utat megtenni az intimebb 

kontakt helyzetek felé. 

A kortárstánc nemtől, kortól függetlenül mindenki tánca, amely nem erőltet rá 

nemi szerepeket arra, aki űzi és szabad teret ad arra, hogy mindenki saját személyiségét 

vigye bele, ezért is tartom kiemelkedően fontosnak a kortárstánc szerepét a 

tinédzserkorúak számára. A mozgás és egy empatikus tanár, nem csak az önismeret 

mélyüléséhez járulhat hozzá, hanem ahhoz is, hogy elfogadjuk és tiszteletben tartsuk 

saját testünket. A kortárstánc azáltal, hogy saját testünk szeretetére nevel, egyúttal 

megtanuljuk megszeretni önmagunk teljes egészét, szellemi és lelki értelemben is. 

 

Megszégyenüléstől való félelem csökkenése / Önbizalom növekedése: 

 

 A 9.B első óráján egy egyszerű tükörjátékkal akartam indítani az ismerkedést, 

majd arra lettem figyelmes, hogy nagy a zavar, és senki sem csinálja a feladatot. A 

legtöbb diák a másikra várt, hogy vajon a másik mit fog cselekedni, egy-két ember 

talán, ha mert mozdulni, de nagyon határozatlanul. Ilyenkor már csak egy „JÁNOS” 

(Tinédzserkorúak tanítása: Megfigyelések és módszerek, Énazonosság keresés és 

lázadás alcím alatt) „hiányzik”, aki kineveti az egy-két próbálkozó személyt, és ez pedig 

az óra leállását jelentheti, ami számomra teljes kudarcot jelent.  

A kirekesztéstől való félelem kizárja a spontán megnyilvánulás lehetőségét, 

amely nélkül egy kortárstánc improvizáció elképzelhetetlen. Azt, hogy ezt a helyzetet, 

hogy kezeltem, azt már az előzőekben kifejtettem. A fókusz jelen esetben azon a nagy 

mértékű változáson van, amely során a tinédzserkorúak félelmüket legyőzték.  



 69 

A legnagyobb öröm egy tanár számára az, amikor a leggátlásosabb „Jánosokat” 

egyszer csak meglátja belefeledkezni a „tananyagba”. Ha a tanár el tudja érni, hogy a 

diákok merjenek próbálkozni és mindezt pozitívan megerősíti, akkor már „nyert ügye 

van”.  

A fiatalok próbálkozásaik által egyre nagyobb önbizalomra tesznek szert, és ez a 

bizalom lesz a táptalaja aztán annak, hogy bele merjenek vágni további, számukra új és 

ismeretlen feladatba. 

 

Társakba vetett bizalom és tolerancia:  

 

A pedagógiám alapkövei: feladatcentrikusság és gyerekközpontúság alcím alatt 

a „VICA” példánál részleteztem, hogy a kontakt tánc milyen mély önmegismerési 

folyamatokat indíthat el egy egyszerű érintés, súlyátadás során. Rengeteg információt 

kapnak a diákok ilyenkor önmagukról és a másik emberről is. A tanáron sok múlik, 

hogy az információk feldolgozása miként történik és megtörténik-e, ezt „Vicánál” ki is 

fejtettem, hogyan segítettem abban, hogy továbblépjen a kezdeti nehézségeken.  

Az, hogy a tinédzserkorúak bizalma egymás felé megerősödött, a kontakt órák 

folyamata csatolta vissza számomra. A párválasztás idővel egyre kevésbé volt kényes 

procedúra, nyitottabbá váltak arra, hogy azokkal a társaikkal is táncoljanak, akiket 

kevésbé ismernek – bár erre én is bíztattam őket. Az egymással táncolás, az érintés, a 

súlyátadás kezdetekben egy fiatal számára nagyon intim, ezért rengeteg gátlásnak a 

feloldása szükséges ahhoz, hogy elmélyülhessenek ebben a technikában.  

A 9. B-nél, ahol az első órán egy tükörjáték is nehézségekkel járt–a másik 

ítéletétől való félelem miatt–végül annyira beleszerettek a kontakt improvizációba, hogy 

minden óra elején reménykedve kérdezték: „Tanárnő, ugye ma is kontaktolunk?!” 

 

„A csoportmunkában végzett művészeti tevékenységek, illetve az egyéni 

tevékenységek közösségi térbe pozícionálása (kiállítás például) mind kapcsolódást, 

beleélést igényelnek. A közös alkotás, saját alkotásunk érzékelése a többiek 

kontextusában és a többiek alkotásainak befogadása során is verbális és nonverbális 

kapcsolódások jönnek létre. A műbefogadás, és a szerephelyzetek is empátiás beleélésre 

adnak lehetőséget, mindez elősegítheti az integrációt, inklúziót. A közös művészeti 

tevékenység során társismeretre és önismeretre egyaránt szert teszünk, a sztereotípiák 

és előítéletek mögött valódi emberi személyekkel szerezhetünk személyes 
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tapasztalatokat.”  Kiss Virág47  

 

A kortárstánc tehát tapasztalataim alapján megkönnyítheti a kamaszkor 

identitáskríziséből és drasztikus változásaiból eredő feszültséget. Ez a technika 

közelebb viszi önmagukhoz a fiatalokat, ezáltal könnyebben fogadhatják el önmagukat 

és egymást. Fizikumuk használatával és ismeretének mélyülésével sokan felismerték, 

hogy testüknek is szüksége van a „gondozásra”, arra, hogy fejlesszék, ezáltal kialakult 

bennük saját motiváció a mozgásra. Saját maguk elfogadásával, testüket szeretetével 

úgy gondolom, hogy a kortárstáncot tanuló fiatalok társaikkal ellentétben sokkal 

felvértezettebbek lesznek a kor sajátos szépségideáival és szokásaival szemben.  

A leglátványosabb fejlődést az általam tanított osztályok közül a 9.B osztálynál 

tapasztaltam. Két évet töltöttem velük, és ezalatt végigkövetettem mérföldköveiket, 

ahogyan folyamatosan meghaladták saját magukat a kortárstáncon keresztül. Mikor 

társulati munkáim miatt el kellett búcsúznom ettől az osztálytól, ajándékul egy 

befőttesüveget kaptam tőlük, amelyben kis cetliken hagytak számomra üzenetet.  

Az üzenetek főként köszöneteket tartalmaztak, amely információk bizonyos 

szempontból sokként értek engem. Hiszen mindazt a pozitívumot, amelyeket a 

kortárstánc tanítása során sejtettem és tapasztaltam, akkor láttam először szavakba 

öntve.  

• „Nagyon szépen köszönöm a tanárnőnek, hogy rengeteg gátlásomat 

levetkezhettem az óráján...”  

• „...sikerült engem megtáncoltatnia, hiszen köztudott, hogy problémáim vannak a 

táncban a magabiztosságommal. Köszönöm a kiváló órákat, még a jóga órát is, 

pedig azokat igazán nem szerettem!”  

• „...hogy a tanárnőtől annyi önbizalmat kaptam, és meg merek már mozdulni 

mások előtt!”  

• „...kezdtem élvezni és elengedni magamat”  

• „A tanárnő ébresztett rá arra, hogy mennyire fontos a gátlásaink és a félelmeink 

leküzdése.” 

                                                 

 
47 Kiss Virág: Művészetalapú módszerek. In: Szolgálva, nem tündökölve, Trencsényi 70. Budapest, Kiadó: 

Iuvenis–Ifjúságszakmai Műhely,  ISZT Alapítvány, 2017. 205. oldal 

http://mek.oszk.hu/18600/18644/18644.pdf?fbclid=IwAR2t2zab4JeUv6K3lI8dM2PqgYWYW4Oc4m2B61

GxVL2kMkNoiEd-_LDngZM#page=189 

Letöltés: 2019. február 13. 

http://mek.oszk.hu/18600/18644/18
http://mek.oszk.hu/18600/18644/18
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• „...már nagyobb a kitartásom, egyre kevésbé érdekel, hogy nézek ki mozgás 

közben, szeretek mozogni...” 

• „A tanárnőtől kaptam az önbizalmam nagy részét.” 

• „...segített a gátak leküzdésében, és hogy megszerettette velem a táncot.” 

• „...megtanultam, hogyan tudok vigyázni a térdemre, hogyan tudom leküzdeni a 

gátlásaim. Rengeteg önbizalmat gyűjtöttem az órán.” 
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8. A nem professzionális célközpontú táncoktatás veszélyei 

 A heti egy vagy kétszeri táncoktatásnál már taglaltam az előzökben azt, hogy 

rengeteg lelki gátlás levetkőzése szükséges ahhoz, hogy egy átlagember megmozduljon, 

legfőképp egy kortárstánc órán. Egy empatikus tanár emlékszik első élményeire a 

kortárstánc órákon, és remélhetőleg megtalálja saját eszközeit arra, hogy a résztvevő 

megtalálhassa saját útját ebben az általam nagyra tartott műfajban is.  

Ugyanakkor egy testtel foglalkozó szakembernek–aki jelen esetben egy 

tánctanár–nagyon fontos lenne tisztában lennie az alapanyaggal, amivel dolgozik. 

Amikor amatőr táncosokkal foglalkozunk, vannak látható különbségek, nehezen tudnak 

eleinte kapcsolódni az adott feladathoz, nem ismerik még testük határait, észrevesszük, 

hogy kevésbé izmosak és kevésbé rugalmasak.  

 Azt gondolom, hogy nagy hibát követhetünk el azzal, ha nem vagyunk teljes 

mértékig tisztában azzal, hogy mennyire más egy táncos test és egy tánccal hobbiként 

foglalkozó személy testi állapota.  Egyrészt a feladatok nehézsége és gyorsasága 

sokszor egy életre képes megutáltatni a mozgást a kezdő táncossal, mert teljesítményét 

ilyenkor gyakran kudarcként éli meg, és ezáltal úgy érezheti, hogy megalázó helyzetbe 

került. Természetesen a lelki kérdések és a motiváció megteremtése és fenntartása is 

nagyon fontos a tánctanítás során, de alapvetően az a tapasztalatom, hogy nagyon sok 

tánctanár nincs azzal tisztában, hogy mekkora felelősséggel tartozik a résztvevők testi 

épségéért.  

Sajnos ennek felismeréséhez saját tapasztalatom vezetett, amikor frissen végzett 

táncosként kezdtem szervezni saját óráimat, és életemben először találkoztam egy 

gerincsérves tünettel. Egy fiatal 16 éves lány kezdett járni az órámra, de már előre szólt, 

hogy egy ideje erőteljes derékfájdalmai vannak. Azt tanácsoltam neki, hogy csinálja azt, 

amiről úgy érzi, nem erősíti a fájdalmat, illetve órák után mutattam neki földön fekvő 

Feldenkrais mozgásterápiából, illetve Alexander-technikából vett alapgyakorlatokat, 

amelyekre nagy megkönnyebbüléssel emlékszem utólag vissza. Azonban az egyik órán 

földön ülve előre hajlással nyújtottuk meg a hátsó combizmokat, aminek után hatalmas 

fájdalmai lettek és sírás közepette kellett őt hazavinni. Kiderült, hogy egy kezdődő 

gerincsérv súlyosbodott a mozdulat által. 

 Sajnos nem csak saját tapasztalatom bizonyítja azonban azt, hogy sem a 

táncművész, sem a tánctanár képzések sem tartalmaznak olyan anatómiai képzést 
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melyben nagy hangsúlyt fektetnének az esetleges sérülések, problémák megelőzésére és 

elkerülésére. Főleg a tánctanár képzésekből hiányzik számomra egy olyan modul, 

amelyben felkészítenék a leendő tanárokat arra, hogy időben felismerjenek egy 

problémát, és a kellő szakemberhez tudják továbbítani a tanulókat.  

Számomra sokat adott, hogy a tánctanári képzés mellett Pilates oktatói OKJ-s 

papírt, és Nemzetközi Jóga oktatói diplomát is szereztem. Mindezek mellett még részt 

vettem Bene Máté gerincspecialista fizioterapeuta képzésein, amelyen gyógytornászok, 

ortopéd orvosok és más mozgással foglalkozó szakemberek vettek részt. Bene Máté az 

orvostudomány legfrissebb kutatásai alapján, sikerrel kezeli a gerincsérvet mindenfajta 

gyógyszeres és műtéti beavatkozás nélkül. Ezen az oktatási sorozaton számomra 

hatalmas, hiányos területek tárultak fel és rengeteg információt szereztem arról, hogy a 

mindennapi, ülő és mozgásszegény életmód milyen változásokat hoz létre a testben, és 

én, mint testtel foglalkozó tanár, hogyan tudok segíteni az ülő életmódot folytató 

embereken.   

Mikor a test valamilyen úton-módon megpróbálja megvédeni és fenntartani a 

rendszert, dominószerűen történik az izomegyensúly felborulás. A stabilizáló izmok 

gyengülésével a feladatot más izmok próbálják átvenni, melyek nem arra lettek 

„tervezve". Az egyik részről túlműködés lép fel, a másik részről pedig nincs működés. 

A test egyik oldalán összezsugorodnak, a másik oldalán túlnyúlnak izmok.  

Amikor a háti görbület fokozódik, a mellkas zártabbá válik, a karcsont feje előre 

rotál. A berotált felkarnak köszönhetően az amúgy is zsugorodásra hajlamos mellizmok 

eredése és tapadása közelebb kerül egymáshoz, a lapockák szétcsúsznak, felemelkednek 

és előre esik a váll, és már kész is az előrehelyezett fejtartás. A hosszú ideig fennálló 

előrehegyezett fejtartás a nyaki lordózis kiegyenesedését okozhatja, majd ezek után 

könnyen nyaki porckorongsérv is kialakulhat. A gerinc görbület egészséges képletének 

függvénye, a helyes testtartás.  

Izmok, amelyek a görnyedt testtartás során megrövidülnek és nyújtani érdemes: 

mellizmok, trapézizom felső része, nyaki mélyizmok, lapockaemelő izom, és amelyeket 

erősíteni érdemes: mélyhátizmok háti szakasza, trapéz középső és alsó része, 

rombuszizmok. 

 

„Ezzel párhuzamosan megnőtt a feldolgozandó ismeretanyag és az információ 

mennyisége. Mindezt befogadni csak úgy lehetett, hogy a pedagógus és a szülő rafinált 

módszerek alkalmazásával, visszafojtva a gyermek génjeiben még működő belső feszítő 
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erőket, vagy ha ez nem használt, „tűzzel-vassal” elérte, hogy 10-12 éves korában tudjon 

a gyermek napi 8-10 órát ülni, kialakítva korunk sajátos embertípusát, a homo esdést 

(ülő ember).” Dr. Ozsváth Ferenc48 

 

Amikor 6-7 évesen beülünk az iskolapadba, romlásnak indul a gerincünk 

egészsége. Az ülés által folyamatosan nehezedő nyomás miatt a porckorongok 

fokozatosan veszítenek rugalmasságukból és elkezdenek lelapulni. Az iskolás évekhez –

amely életünk majdnem felét teszi ki – adjuk még hozzá a buszon, a tv előtt, illetve az 

otthoni, olvasás és tanulás közben ülve töltött órák számát. A 70-es években egy 

Nachemson nevű orvos már kísérletezett azzal, hogy mérőműszert vezetve az 

önkéntesek porckorongjaiba, kiderítse, hogy milyen testhelyzetben mekkora a nyomás a 

discusban. Ezt a kísérletet nemrég megint megismételték, amelynek eredménye 

bizonyítja, hogy az ember porckorongja egyedül éjjel tudja megszívni magát 

táplálékkal, mikor nem helyezedik rá ekkora nyomás. Ezzel szemben járás közben is 

folyamatosan ürül, azonban üléskor veszíti a legtöbb vizet, mert akkor nehezedik rá a 

legnagyobb teher.  

Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy a legfiatalabb gerincsérvben érintett 

gyermek már 8 éves is lehet, tehát a tinédzserek már bőven küzdhetnek ezzel a 

problémával. Az ülőéletmód miatt kialakult gerincbetegség korunk betegsége, amely 

miatt a testnevelőknek, tánctanároknak sokkal behatóbban kellene ezzel foglalkozni, 

ami többek között annak a tudását is jelentené, hogy milyen pozíciókat, mozgásokat 

kellene kerülni és melyeket pedig alkalmazni a megelőzés érdekében. A függelékben 

megtalálható pár gyakorlat, amelyeket tanításom során alkalmaztam. Képzéseim során 

sokat tanultam egyéb elváltozásokról, például, hogy milyen gyakorlatokat alkalmazzak 

a lábboltozatainak kiegyenesedése ellenében, hogy a térdek bedőlését milyen erősítő, 

egyensúlyozó módszerekkel tudom megelőzni. Még két Scheuermann-kóros diákkal is 

volt alkalmam együtt dolgozni, de mivel jelen szakdolgozat témája nem ezeknek az 

eseteknek az részletezése és megoldása, ezért nem részletezem őket. A függelékben a 

sérvet, mint leggyakoribb veszélyt részletezem, és azokat a gyakorlatokat, amelyek 

segíthetnek a diákoknak kiegyensúlyozni a sok ülés által okozott elváltozásokat. 

 

                                                 

 
48 Dr. Ozsváth Ferenc: A testi és lelki nevelés harmóniája. Kiadó: Balaton Akadémia, 2009. 10-11.oldal  
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9. Összegzés 

Nagy köszönettel tartozom Keresztúri Józsefnek, hogy 2016 nyarán felhívott, és 

megbízott engem, hogy egyszerre négy évfolyam mozgás tanára legyek. Kezdő 

tanárként ez nem volt könnyű, de minden perce nagyon értékes volt számomra.  

Emlékszem, hogy a feladat nagy nyomásként nehezedett rám, úgy éreztem, hogy 

teljes emberként fogok megmérettetni egy nagyon nehéz vizsgán, és a legszigorúbb 

vizsgabizottság nem más, mint a tizenéves korosztály. Minden szavamnak, 

mozdulatomnak súlya lesz, és embert próbáló feladatnak tartottam, hogy hihetetlen 

következetességgel és hitelességgel kell majd önmagam közvetítenem. Talán heti 

egyszeri másfél órával úgy tűnhet, hogy túlértékeltem saját hatáskörömet és személyem 

fontosságát. De végül a diákok visszajelzései által bebizonyosodott számomra, hogy az, 

amit teszek és mondok igenis számít, és egy tanár hatásköre személyiségformáló erővel 

is bírhat.  

 Azt gondolom, hogy nem érdemes kevesebb energiával és felelősségtudattal 

tanítani, mert a diákok százszázalékos figyelmet, tehát egész embert érdemelnek. Ha a 

tanár úgy is érzi, hogy csekély ráhatással bír, sosem szabad alábecsülnie azt, hogy a 

diák életére egy óvatlan szó vagy tett is nagy befolyással lehet. 

Hihetetlenül hálás vagyok diákjaimnak, mert nagyon sokat fejlődtem általuk, és 

nélkülük nem lennék az az ember, aki most vagyok. Tanításomban a kortárstánc 

pedagógiai sajátosságait és saját tanítási módszereimet bevetve igyekeztem pozitívan 

hatást gyakorolni a tinédzserkorúak fejlődésére, amelyet bár nem tökéletesnek, de a 

diákok visszajelzései alapján többségében sikeresnek éltem meg. Köszönettel tartozom 

bizalmukért, amelyet egy fiatal és kezdő tanárnő kezébe raktak és csodálattal 

szemléltem azt a sok fejlődést és hosszú utat, amelyet e röpke két éve alatt megtettek. 

 2018-ban megszakítottam tanári pályafutásomat, többek között azért, mert 

Herold Eszter, akit helyettesítettem, visszatért szülési szabadságából, a másik ok pedig 

táncművészi karrierem kiteljesítése volt. A tanári szakma egy nagyon felemelő és egy 

egész embert kívánó feladat, ezért úgy éreztem, amíg művészi megvalósításom még 

hiányérzetet okoz bennem, addig nem lehetek teljesértékű pedagógus sem. Kétségkívül 

beleszerettem azonban ebbe a nemes hivatásba, és jelen szakdolgozat megírásával is azt 

szeretném megerősíteni, hogy művészi kiteljesedésem után, szeretnék visszatérni a 

tanári pályára.  
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11.Függelék 

11.1. Tantervek  

 

„…megtalálni az egyensúlyt, a legjobb arányt a tervek szisztematikussága és a 

spontaneitás öröme között. A tervek megvalósításának öröme és a tervek felrúgásának 

öröme között.” Angelus Iván49 

 

Tanterveimet Angelus Iván Táncoskönyvében található tanterv szövegek (173-

229. oldal), és a Gyakorlatos színész, színházi és filmszínész kerettanterv50 segítségével 

dolgoztam ki. Továbbá útmutató irányelveket tartalmaztak a Budapest Kortárstánc 

Főiskola első évében tanultak is, melyeket szintén alkalmaztam tanításom során. Az 

alábbiakban ismertetem, hogy milyen tantervek alapján tanítottam négy középiskolás 

évfolyam számára színpadi mozgás gyakorlatot. 

 

9. évfolyam: 

 

• Testismeret: Főbb testrészek, ízületek megnevezése, helye és mozgásuk lehetőségei. 

Testközpont fogalmának megismerése és gyakorlatban való tapasztalása. Saját 

testérzetek, figyelmeztetések észrevétele: izommunka által okozott égés, fáradtság, 

nyújtás közbeni, jól vagy kevésbé jól eső feszülés felismerése. Szúró, tépő fájdalom 

érzése ízületen belül >>> veszélyforrás (helytelenül végrehajtott feladat, túl gyorsan, túl 

intenzív, illetve helytelen pozíció) 

• Térismeret: szubjektív és objektív irányok 

• Ritmika: gyors, lassú és köztes tempójú mozgások. Számolásra mozgás és egyszerűbb 

zenei beosztások 

• Hozzáállás: Egymás lelkének, testének tiszteletben tartása, koncentráció, figyelem a 

                                                 

 
49 Angelus Iván: Táncoskönyv, Budapest, Magánkiadás 35. oldal 

 
50 Gyakorlatos színész, színházi és filmszínész kerettanterv, Színpadi mozgás gyakorlata, 74. oldal, 

    http://www.pmsza.hu/images/document/2016.masodev.gyakorlatos.szinesz.pdf  

   Letöltés: 2018. augusztus 04. 

 

http://www.pmsza.hu/images/document/2016.masodev.gyakorlatos.szinesz.pdf
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testi érzetekre, a külvilágra. Intelligens tér-test használat, empatikus jelenlét. 

• Egészség: Diákok tartásbeli és egyéb mozgásszervi rendellenességeinek észrevétele, 

szakemberhez való tovább küldése. 

 

Bemelegítés 

• Talajon való nyújtózkodó gyakorlatok 

• Ízületek tehermentes átmozgatása fekvésben, talajon 

• Jóga alapú nyújtások 

• Pilates és jóga alapú erősítő gyakorlatok 

 

Tréning 1. (egyhelyben) 

• gerincmobilizáló gyakorlat (talajról indulva egészen állásig, fókuszban a 

gerinccsavarás, mellkas-medence izolációk) 

• plié: a láb és csípő ízületeinek mozgatása, izmok bemelegítése, nyújtó és erősítő 

pozíciók bejárása 

• tendu és jeté: lábfej és boka bemelegítő gyakorlatsor, kitüntetett figyelemmel a helyesen 

kivitelezett paralel és enyhén kiforgatott pozíciókra, demi pliék 

• Jóga alapú egyensúlygyakorlatok 

• sauté: paralel pozícióban ugrások (két lábról két lábra) 

• Forgások: paralel forgások en dedan (befelé): az álló láb irányába, en dehors (kifelé) 

álló lábbal ellentétes irányba 

 

Tréning 2. (haladós gyakorlatok)  

• talajtechnikai gyakorlatok: gurulások, gördülések, csúszások és kartámaszos helyzetek a 

talajon, illetve ezek végtelen számú kombinációja 

• talajról fel és talajra megérkezés variációk, technikák 

• forgások: második pozícióból en dedan (féltalpon), chainés (féltalpon) 

• láb- és karlendítések 

• láb- és kar vezetések 

 

Tréning 3. (ritmusos gyakorlatok) 

• Egyszerű ritmusos lépések, illetve tapsolások 

• Cifra (Dél-dunántúli ugrós lépések, amelyek a cifra motívum számtalan változatát 

adják) 
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• Titi-tá ugrások: elöl kereszt, hátul kereszt  

• Titi-tá ugrás nélküli lépés variánsok 

• Csárdás–kortárs pliés jobbra-balra szimmetrikus haladás  

• Kortárs „csárdás” – vezetett, lendített kar variánssal 

 

Improvizáció: 

• tükörjátékok 2. utánzás, de szintkülönbséggel, (fekve, állásban) 3. csak a tempót 

• ellentétpár játékok: 1. mindig másik testrészt kell használni, mint a másik 2. ellentétes 

tempóban mozogni 

• hétköznapi és absztrakt mozgások, különbségek, vegyítések, áttranszformálás egyiket a 

másikba 

• „rajz szakkör”: 1.testrészekkel megrajzolni a körülöttük lévő formákat 2. elképzelt 

formákat 3. egymás testének körvonalait 

• mozgás adott zenének a ritmusára (amit ők meghallanak belőle) 

• mozgás adott zenében mindig csak az 1-ekre/ páros /páratlan ritmusegységre 

 

10. évfolyam 

 

• Testismeret: Alapok ismétlése. Ízületek helye és mozgástartományaik.  Saját 

testérzetek, figyelmeztetések észrevétele, ezek megfogalmazása és tudatosítása. Egyéni 

szükségletek felismerése és beleépítése a hétköznapokba.  

• Térismeret: Mozdulatok irányultságának tudatosítása, tér intelligens használata: előre 

gondolkodás, merre halad a gyakorlat, mekkora méretűek a mozdulatok, társhoz való 

optimális távolság, szög. Különböző térformák kialakítása, térformák betartásához 

térben való tudatos létezés, pontos érzékelés. 

• Ritmika: gyors, lassú és köztes tempójú mozgások. Számolásra mozgás és egyszerűbb 

zenei beosztások 

• Hozzáállás: Egymás lelkének, testének tiszteletben tartása, koncentráció, figyelem a 

testi érzetekre, a külvilágra (például intelligens tér-test használat), empatikus jelenlét. 

• Egészség: Diákok tartásbeli és egyéb mozgásszervi rendellenességeinek észrevétele, 

szakemberhez való tovább küldése. 
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Bemelegítés 

• Talajon való nyújtózkodó gyakorlatok 

• Ízületek tehermentes átmozgatása fekvésben, talajon 

• Jóga alapú nyújtások 

• Pilates és jóga alapú erősítő gyakorlatok 

 

Tréning 1. (egyhelyben) 

• gerincmobilizáló gyakorlat (állásból talajra és vissza) 

•  plié: a láb és csípő ízületeinek mozgatása, izmok bemelegítése, nyújtó és erősítő 

pozíciók bejárása, demi és grand plié-k 

• kar lengetés pliével (fókuszban a kar szerepe a felsőtest átmozgatásában, lendített és 

vezetett karmozdulatok is) 

• tendu és jeté: lábfej és boka bemelegítő gyakorlatsor, kitüntetett figyelemmel a helyesen 

kivitelezett paralel és enyhén kiforgatott pozíciókra, demiplie-k. Bonyolultabb 

gyakorlatsor 

• Lábemelések: Relevé lent (lassú lábemelések) developpé – enveloppé, lendítések 

• Jóga alapú egyensúly gyakorlatok 

• sauté: paralel pozícióban ugrások (két lábról két lábra) 

• Forgások: paralel forgások en dedans (befelé): az állóláb irányába, en dehors (kifelé) 

állólábbal ellentétes irányba 

 

Tréning 2. (haladós gyakorlatok)  

• talajtechnikai gyakorlatok: kombinációkba helyezve, kézfej és lábfej kapcsolata a 

talajjal, nagy hangsúly a talajon lévő dinamikai váltásokra, izomhasználat: engedett, 

minimálisan aktív–talajba beleolvadó, vagy finoman engedett–talajon aktívan gördülő, 

lendülő mozgássorok, illetve maximálisan aktív–gyors gurulások, kéztámaszos 

haladások, aktív központ 

• talajról fel és talajra megérkezés variációk, technikák ismétlése 

• forgások: sarok, kisféltalp, teljes féltalp 

• láb és karlendítések ill. vezetések kombinációba helyezése 

• off balance 
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Tréning 3. (Ritmus) 

• Ismétlés tavalyról 

• Bonyolultabb ritmusú lépéskombinációk, taps gyakorlatok 

• Féltalp, egészsúly, sarok: súlyáthelyezés megfigyelése a lábfej ritmusos táncában 

osztály igényei és képességei szerint akár Kalotaszegi legényes 

• Páros táncok (mezőségi) 

 

Kontakt Technika: 

Alapok 

• Az egymással táncolás élményének tudatosítása, olyan páros feladatok ismétlése, vagy 

újak kipróbálása, ahol nincs még érintés 

• Egymás terének körül táncolása: 1. Egyik passzív, másik aktív 2. Válaszolgató 3. 

Egyszerre 4. Improvizatív beosztás 

• Másik testének manipulálása 1. Akit mozgatnak, passzív 2. Segíti az aktív felet céljának 

elérésében 3. Reakció a manipulációra szubjektíven, ahogy a mozgatott megéli 

(hosszabban, rövidebben variálva) 4. Párbeszéd: oda-vissza manipuláció 

• Tolás: különböző testrészekkel, különböző erőbefektetéssel (súlyadással vagy direkt 

izommunkával), teljes testsúly adással 

• Húzás: különböző testrészekkel, különböző erőbefektetéssel (súlyadással vagy direkt 

izommunkával), teljes testsúly adással 

 

Alapelemek: 

• Súlyfolyó variánsok: szemben, oldalt, háttal / karral, lábbal stb. indított /  

• Kis asztal-variánsok: le- és felmenetelek a négykézláb pozícióban lévő társról 

(keresztben, egysíkban, szemben, háttal, legördülve, fejen állva stb. 

• Földre lemenetel a partnerrel együtt: 1. egymásnak háttal eltolva a másikat 2. 

Egymással szembe két kézzel fogva a másikat „húzás” (teljes testsúllyal való dolgozás, 

inkább dőlés történik, mintsem valós erőkifejtés) 

• Földre lekísérése a partnernek: 1. Lekísérés karral: (alkar alsó ívek kapaszkodásával) a 

partner a talajra megérkezik, háton gördülve a fordulásból adódó lendületből újra feláll 

(ugyanaz a láb kombinációja, mint ülőforgáskor) 
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11.–12. évfolyam 

 

A 11. és a 12. évfolyamban az órák különböznek az első két képzési évtől. 

Ugyanis az utolsó két évben már nem a technikák elsajátításán, hanem a tanultak 

alkalmazásán van a hangsúly. Mindkét évben a mozgástanárok előadást hoznak létre a 

színész szakos osztályok számára, amelyben a tanulók új oldalukat is kipróbálhatják, a 

hagyományosabb színészi feladatok mellett. 

Az eddig tanultakat ismételjük és gazdagítjuk, de a tananyagot leginkább maga 

az előadás és a rendezői elképzelések határozzák meg. 

A 2016/17-es 11. és a 12.B, illetve a 2018-as 12.B osztály tanmenete a 

szakdolgozat végén található meg. 

Számomra a két legmeghatározóbb alkotói folyamat a 2016/17-es 11.B-vel történt, 

akikkel olyan könnyedén alakult ki a közös hang, hogy 2018-ban szintén készítettünk 

előadást. Alábbiakban erről a két előadásról írok bővebben. 

 

11.2. A Drágaszág című előadásról: 

 

Fotórészlet a Drágaszág című előadásból51 

 

 

                                                 

 
51 Fotó: Németh Mónika, Képen szerepel: Lukács Bea 
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A Drágaszág című előadást a 11.B-vel készítettem el. Akkor kezdtem tanítani 

egyszerre négy osztályt, köztük őket is. Nehéz feladat elé lettem állítva–az iskola, 

illetve az osztály részéről is azzal az elvárással találkoztam, hogy szeretnék, ha 

készítenék nekik egy táncszínházi produkciót.  Hagyomány, hogy a Diákszínjátszó 

Fesztiválra a 11. és 12. évfolyam nemcsak színházi produkcióval, hanem 

mozgásdarabbal is készül. Volt rá–az iskolai szüneteket és egyéb programokat is 

beleszámítva–kevesebb, mint 5 hónapom, heti egy alkalmakkal, hogy felmérjem a 

szintjüket, tanítsak nekik technikát, megtaláljuk a közös nyelvet, és ebből előadást is 

készítsünk.  

A legfőbb célom az volt, hogy az általam tanított 18 fős csoportból mindenki 

megtalálja a maga helyét, és örömmel, önazonosan tudjon reszt venni az előadásban.   

 

Téma:  

A Drágaszág című előadásban a függőséget dolgoztuk fel, mely már a címéből is 

áthallik, popkulturális utalásban. (Gyűrűk Ura: Smeagol.)  Az addikció jelentős 

százaléka kamaszkorban alakul ki, ezért is tartottam fontosnak ennek a témának a 

feldolgozását. A színész szakos osztályok legtöbb diákja dohányzik, az 

alkoholfogyasztást nem is említve, amely igen népszerű a középiskolás korosztály 

körében. Szerettem volna, hogyha minél tágabban dolgoznánk fel ezt a témát, ezért 

először magával a függőség fogalmával foglalkoztunk. 

 

„A serdülőkor és a fiatal felnőttkor kitüntetett jelentőségű időszakok a 

szerhasználati problémák kialakulása szempontjából. A serdülőkor kritikus periódus 

jellegét biopszicho-szociális tényezők egymással szoros összefüggésben határozzák meg. 

Fiatal felnőtt korban e rizikótényezők mellé további tényezők is társulnak, melyek 

növelik a pszichoaktív szerek kipróbálásának, valamint a szerhasználati zavarok 

kialakulásának valószínűségét.” Matuszka Balázs52 

 

                                                 

 
 52 Matuszka Balázs: Egyes internalizációs és externalizációs tünetek vizsgálata a szerhasználati 

problémák kialakulása szempontjából veszélyeztetett serdülők és fiatal felnőttek körében (Doktori 

Értekezés) Budapest, Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, 2015. 131. 

oldal http://semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/matuszkabalazs.m.pdf  

 Letöltés: 2018. július 06. 

 

http://semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/vedes/export/matuszkabalazs.m.pdf


 85 

Az, hogy egy ember mitől függ, igen nagy témakörnek bizonyult, így engedtem, 

hogy szabadon soroljanak fel példákat az általam hozott rendszer alapján. A rendszer 

azt jelenti, hogy meg kellett nevezniük a függőt, a „függesztőt”, tehát azt, akitől vagy 

amitől függ az illető. Továbbá részletezniük kellett a függőség intenzitását, érzelmi 

kísérőit és magát a helyzetet, amitől tapasztalataik, illetve elképzeléseik szerint 

létrejöhet és fennmaradhat a függési állapot.  

Óriási merítési lehetőséget adott ez a csupán egyetlen fogalom, volt szó többek 

között gazdasági, egzisztenciális, párkapcsolati vagy valamilyen tárgyhoz kötődő 

függésről. Előkerült a telefon, amely mindennapi életük része és amelytől leginkább az 

okból függenek, amit képvisel. A telefon, a számítógép legtöbb esetben a 

kapcsolatteremtés és kapcsolattartás színterét, az önkifejezést, a láthatóságot, illetve az 

információszerzést jelentette. Megjelent a ragaszkodás fogalma is, az emléktárgyak, 

ékszerek, amelyeket számukra fontos embertől kaptak, vagy szerencsét, egyéb 

tulajdonságokat jelképeznek, és amelyeknek elvesztése nagy törést jelentene számukra.  

A kitárgyalt esetek közös nevezője azonban mindig a függő személy leírása volt. 

A csoport jelentős része a függőt olyan embernek ábrázolta, aki fél az elhagyatottságtól, 

a kirekesztéstől és az egyedülléttől. Motivációként ezen állapotok elkerülését, vagy már 

a fennálló, magányos állapot enyhítését hozták fel.  

Feldolgoztuk ennek a „törésnek” a pillanatát, amikor egy szenvedélybeteg ember 

akadályoztatva van, amikor nem jut a kívánt szerhez, vagy nem tud véghez vinni egy 

adott cselekvést. Hogy ezek a kényszeres viselkedési minták hogyan hozzák hátrányos 

helyzetbe magát az alanyt és a környezetét. Továbbá az addiktív viselkedésnek a 

legfőbb jellemzője az irányítás, az önkontroll elvesztése, hiszen a viselkedés irányítása, 

abbahagyása sikertelen. 
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Koncepció:  

 

Fotórészlet a Drágaszág című előadásból53 

 

Színházi nyelven a ragaszkodás megmutatásának számomra legkönnyebb 

formáját választottam, mégpedig eldöntöttem, hogy tárgyak használatával fogom 

megjeleníteni.  Kitaláltam egy történetvázat, amely azt a cél szolgálta, hogy azon belül 

ugyanakkor lehetőségük legyen szabadon mozogni.  

Kiválasztottam két személyt, akikben történő változás vitte a történet fonalát, és 

próbáltam úgy alakítani a darab szerkezetét, hogy mindenkire egyenlő arányban jusson 

figyelem. A darab értékét az egyének megnyilvánulása és az improvizációk képviselték 

nagyobb arányban. A két személy, egy marionett bábúként irányítható ember és 

irányítója volt és ő késztette a főszereplőt, és az ő kivetülésének számító többi szereplőt, 

saját tárgyaikhoz való ragaszkodáshoz. A két központi ember között lévő kapcsolat azt 

hivatott megjeleníteni, hogy az addiktív ember személyiségét, viselkedését egy idő után 

már maga a függés határozza meg. A függést jelen előadásban Fehér Fanni jelenítette 

meg, az áldozatául esett személy pedig Venyige Petra volt.  

Az előadás történeti szálában a függést megszemélyesítő embertől csak nagy 

nehézségek árán szabadul meg a főszereplő, és ezeket a nehézségeket tükrözik le a 

többiek „kórusként”. A kórus bár követi a főszereplő lelki változásait, mégis egyazon 

dolgokat nagyon sokféleképpen éltek meg és jelenítettek meg a darabban. Amely 

véleményem szerint az előadás egyik legfőbb értéke volt.  

A darab végén az irányított szereplő legyőzi a függést játszó szereplő, idegtépő, 

utolsó próbálkozásait–tehát túlesik az elvonási tüneteken – a kórus tagjai ezt a 

                                                 

 
53 Fotó: Németh Mónika, Képen szerepel: 11. b osztály (2017) 
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szenvedést átélve egytől egyig kidőlnek. Habár a főszereplőnek sikerül letennie a 

kezében lévő tárgyat, mégis mozdulataiban visszacsengenek azok a mozgásanyagok, 

amelyekre addig az irányító vette rá. Tánca közben a kórus immáron „megtisztult” 

tagjai is felélednek és úgy vizsgálják a körülöttük lévő világot, a saját testüket, mintha 

mindezen információkkal csak akkor ismerkednének. Most keletkezik köztük először 

társas interakció is, és rájönnek, hogy a tárgyak hiánya által okozott űrt valódi 

kapcsolódásokkal tudják pótolni. Mindenkinek lesz párja, csak a főszereplő nem tud 

senkihez kapcsolódni. A Venyige Petra által játszott szereplő a magányt nem tudván 

elviselni, újra elindul tárgya felé és az előadás, az irányító és a függés fogalmát 

megjelenítő ember újbóli megjelenésével zárul. 

 

Folyamat leírás:   

Az első két hónap az ismerkedés jegyében telt. Felmértem, hogy 11. osztályos 

korukra milyen alapokkal rendelkeznek. Az előző tanáruk, Asztalos Dóra, egészen 

sokszínű tudást adott számukra. Látszott rajtuk, hogy nyitottak az improvizációs 

feladatokra, ismerték az alapfogalmakat, és összességében rendelkeztek annyi 

testtudattal, hogy egészen könnyen vették az új információkat. Szerettem volna 

tudatosítani, finomítani talajhasználatukat, ezért az első két hónapban leginkább erre 

helyeztem a hangsúlyt.  

Az ismerkedés és az alapok újonnani lefektetése után felvetettem a darab 

témáját, amelyről sokat beszélgettünk, de az órák 70 százalékát a témával kapcsolatos 

improvizációk fedték le. Az improvizációkat követően, a témához kapcsolódó 

instrukciók alapján saját etűdsorok alkotása követte. 

Koreográfiákat is tanultak, amelyeket – amellett, hogy fejlesztő hatásuk van –, 

mindig nagy örömmel fogadták, mert kihívást jelentett számukra. 

A koreográfiákat és a kreatív feladatok során összegyűlt anyagokat, majd 

sorrendbe állítottam és összeszerkesztettem, hogy az átkötések is tiszták, gördülékenyek 

legyenek a darab folyása és a diákok lelki történései szempontjából. 
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12. évfolyam 

11.3. A Csontbrigád című előadásról: 

 

Részlet a Csontbrigád című előadásból54 

 

Ezt az előadást Rejtő Jenő Csontbrigád című műve alapján ugyanazzal az 

osztállyal volt lehetőségem elkészíteni, akikkel a Drágaszág előadást is. Újabb kihívás 

elé állítottam őket és magamat is, ebben az évben egy konkrét mű mozgásban való 

feldolgozását tűztem ki célul.  

 

Téma: 

A Csontbrigád bonyolult, fordulatokkal teli történeti szálában egy Fécamp nevű 

hányattatott sorsú férfi életét követheti végig az olvasó. Azért választottam ki ezt a 

történetet, mert úgy gondoltam, hogy olyan témákat jár körül ez a regény, amelyekkel 

érdemes foglalkozni ezekkel a fiatalokkal. 

A próbafolyamat során azt próbáltuk megfogalmazni, hogy az ember 

személyiségére mekkora hatást gyakorolhatnak a tapasztalataik, az őket körülvevő 

emberek és környezet, Fontosnak tartottam elmélyíteni azt a gondolatot, hogy az élet 

nem csupán jó és rossz személyiségekre oszlik, hanem érdemes belegondolni, illetve 

megkeresni az okát egy ember viselkedésének.  

                                                 

 
54 Fotó: Sípos Tamás, Képen szerepel: 12. b osztály (2018) 
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Jelen történetben a Henry Fécamp nevű úriembert egymást érik csapások, és 

személyisége változása rendkívül nagy utat jár be. A történet elején az író egy szerelmi 

háromszöget vázol fel: egy lány őrlődik két férfi között. Megtudjuk, hogy Fécamp és 

John Carew a 72-es erődben szolgáló katonák, régen jó barátok voltak, de rivális 

helyzetük és be nem teljesülő szerelmük Szaidzsa iránt megkeserítette barátságukat. A 

regény elején egy rejtélyes gyilkosság történik az erődben, az áldozat egy fontos hivatali 

személy és birtokában egy titkos iratokkal teli aktatáska is volt, mely a gyilkosság során 

eltűnt. A két barát elveszítette a motivációját az életre, belebetegedve a Szaidzsa iránt 

érzett erős vonzalomba, úgy döntenek a gyilkosság hírére, hogy feldobnak egy érmét. 

Így döntenek arról, hogy kié lesz a lány és vállal önkéntes kiűztetést ebből a nehéz 

helyzetből azáltal, hogy magára vállalja a gyilkosságot. Fécamp veszít a fogadáson, 

önként elvesztette a szabadságát, azt hitte élete nehézségei ezzel véget érnek, ámde 

sajnos még csak itt kezdődnek.  

 Elkezdődik főszereplőnk számára döntése következményeinek elszenvedése, 

rájön, hogy ezentúl mindenki gyilkosként fogja kezelni, és mindenkit a fontos, 

szigorúan titkos információkat tartalmazó aktatáska érdekel majd. Folyton a bizalmába 

akarnak férkőzni, majd ezt kihasználva próbálják kiszedni belőle azt az információt, 

amelynek – ártatlan emberként – nincs is birtokában.  

Az őrök és a börtönben dolgozók, megkeseredett, beteg emberek vetik alá 

Fécampot testi-lelki kínzások alá, de ő erkölcsi szilárdsággal áll ki abban, amiben hisz: 

megkötötték a fogadást és ő elfogadta a sorsát. Nem törik meg, mert nincs is mit 

elárulnia, és a lelkiismerete is tiszta.  

Majd miután nem tudnak belőle semmilyen információt kiszedni, a legsúlyosabb 

büntetést róják rá: a csontbrigádhoz küldik fel. A csontbrigád egy sziklaperem tetején 

robotmunkára fogott csoport, akik 50 fokban törik a követ, és munkamennyiség alapján 

kapják felvonón a fejadagot, éppen annyit, hogy ne szomjazzanak, éhezzenek halálra. 

Egy olyan drasztikus környezetváltozás, ahol nincs más cél, csak az életben maradás. 

Háttérbe szorulnak mindenfajta társas interakciók, a beszéddel, gondolkodással is csak a 

maradék erő fogy el. Brutális monotonitás, amelyben még helyet kapnak napi rituálék: 

az esti tűznézés és a hajnali jajgatás. Ez a két cselekvés egyedül az, amikor hangot 

adnak ki, tűznézéskor egyszerű használati tárgyakra próbálnak emlékezni, és nagy 

nehezen megformálni a szavakat, ez talán az egyetlen és egyben legnagyobb öröm 

számukra. A jajgatás a tűznézést követően feltörő, messzi elveszett élet emlékeitől és a 

monotonitás fojtogatásától való megtisztulás, hogy utána újra üres fejjel, robotikusan, a 
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szokásos rutinnal újra elkezdődhessen a céltalan és kemény munka.  

 

Koncepció: 

A Csontbrigádban rengeteg érdekes karakter, háttértörténet és motiváció 

található. Próbáltam mindenki számára kihívást jelentő feladatot adni, bár számomra a 

szerepek adása és kiválasztása nem volt egy hálás feladat. Ha lenne több kisebb project 

elkészítésére idő és lehetőség, akkor talán jobb lett volna, mert akkor talán nem érezte 

volna senki sem kihagyottnak magát. Mindenesetre volt olyan diák, aki előre jelezte 

szándékát, hogy egy nagyobb kihívást jelentő feladatot adjak számára, mert szeretne 

sokat dolgozni, és én örömmel megadtam neki azt. 

Henry Fécamp főszerepét úgy döntöttem, hogy négy szereplőre osztom szét a 

személyiségbeli változások alapján.  

 Az előadás egy monológgal kezdődött, amelyet a jövőbeli már mindenen 

túljutott Fécamp (Venyige Petra) mondott el számunkra, és amelyben kiderült, hogy az 

előadás a múltra való visszaemlékezés megjelenítése lesz.  

 A következő szereplő (Molnár Zorka) még az erőteljes és csökönyös Fécamp, 

aki a kocsmában fogadást köt, majd a börtönben büszkeséggel állja a rá váró 

igazságtalanságokat. Végig követjük, amint feljut a csontbrigádba, ahol egy haldokló 

embert megment, hogy ne ölje meg a plusz fejadagért a többi csontbrigádos. Miután 

Fécamp emberségből dolgozik a haldokló helyett, megosztja vele a fejadagját, kiderül 

számára, hogy a haldokló egy felküldött kém, aki emberségét kihasználva megpróbálja 

megtudni, hogy merre van az a bizonyos aktatáska. 

Itt jön a harmadik Fécamp Juhász Kitti személyében, aki mélyen csalódik az 

emberiességben és az erkölcsi szilárdság helyett, más túlélési stratégiát vált.  Felhagyja 

erkölcsi elveit, és a csontbrigád vezetőjeként másokat kihasznál, nem dolgozik és mégis 

megkapja a fejadagját. Majd a legnagyobb döfésként kiderül, hogy Carew valójában 

egyoldalú érmével fogadott, és ő követte el a gyilkosságot azzal a céllal, hogy Fécampot 

kiiktassa végleg.  Ezt a Fécampot játszó szereplőt leginkább a düh vezéreli, emberekben 

való csalódottságát agresszivitással és mások elnyomásával éli ki.  

 Az utolsó változásokat egy negyedik szereplő segítségével mutattuk be 

(Babinchak Atanáz), mikor Fécamp megtudja, hogy áldozata hiábavaló volt, Szaidzsa és 

Carew sosem éltek boldogan, mert Fécamp eltűnése után a lány öngyilkos lett. A gyász 

megtöri a düh által eltorzult személyiséget, mert mindent elveszített, amely az élethez 

kötné. A teljes megsemmisüléstől egy új szereplő menti ki Fécampot, egy nyomozó nő 
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(Jánky Eszter), aki átlát a férfi maga köré épített „várfalán” és meglátja a mélyen benne 

lakozó jóságot. Ez a kiváló megfigyelés és hit a férfi ártatlanságában végül előkeríti a 

bizonyítékot, melyben fény derül a Carew általi árulásra. Fécamp nagyon nehezen bízik 

a nőben az előzetes csalódásai miatt. Ezt megjelenítve a szerelmi duett úgy lett 

kialakítva, hogy Eszter nemcsak a Fécampot utoljára alakító Atanázzal táncolt, hanem 

az összes előző szereplővel megjelenítve azt múltjának pontjai szintúgy 

személyiségének részei lesznek, és traumáival együtt kell elfogadnia és szeretnie a 

másik embert. 

 

Részlet a Csontbrigád című előadásból55 

 

Folyamat leírás: 

Az első próbákon sor került az új előadás témájának részletezésére, Rejtő Jenő 

Csontbrigád című művének a morális és pszichológiai vonatkozásainak átbeszélésére.  

A Drágaszág című előadáshoz hasonlóan itt is használtam improvizációt, s 

eközben figyeltem, hogy ki melyik karakterhez áll közelebb, melyik téma áll közelebb a 

szívéhez.  

Általános módszer, hogy adott instrukciók, illetve egy adott szituáció alapján 

kaptak feladatot rövidebb etűdök, kisebb jelenetek készítésére.  

Ebben az előadásban a történetmesélő jellege miatt, több koreografikus munkára 

volt szükség a részemről, de fontos volt számomra, hogy a diákokból is építkezzek, 

hogy felhasználjam azt általuk kitalált ötleteket, mozdulatokat is.  

Ebben az alkotófolyamatban sokat kellett tréningezni a mozgás és a hang 

együttes, szabad használatára. Többféle feladatot, módszert is kipróbáltam, amelyeket 

                                                 

 
55 Fotó: Sípos Tamás, Képen szerepel: Jánky Eszter, Juhász Kitti, Babinchak Atanáz, Molnár Zorka 
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még Hód Adrienn improvizációs óráin tanultam.  

Február végén, március elején pedig a kísérletezések és kreatív munkafázis után 

a gyakorlás, a komponálás és a szerkesztés vált hangsúlyossá. 

Öröm volt számomra látni mindkét munkafolyamat végét (Drágaszág, 

Csontbrigád), mert úgy éreztem, két olyan előadást sikerült létrehozni, amelyet a 

tanulók szeretnek csinálni, hogy sok mindent ki- és megélhetnek a darabban. Mindig 

meghatott engem, amikor éreztem a bennük létrejövő a katarzist, és hogy a végén 

felszabadító jelleggel hatottak rájuk az előadások.  
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11.4. Az ülőéletmódból fakadó gerincbántalmak megelőzése 

Mielőtt taglalnám, hogy mely gyakorlatokat alkalmaztam a megelőzésre 

tanításom során, fontos megemlíteni, hogy mely mozgásokat kerültem a sérülések 

elkerülése céljából: 

 Egy amatőr számára tartott órán – a professzionális emberek számára 

alkalmazott tréninggyakorlatokkal ellentétben – kerülni kell a deréki szakasz terhelését, 

figyelni kell arra, hogy kevesebb előrehajlást, görbítést tartalmazzon az óra. Például a 

hamstring nyújtására az ülőpozícióban történő előre hajlás nem megfelelő, helyette. a 

földönfekvő tehermentesített verziót alkalmazzuk.  

Hasizom erősítéseknél is figyeljünk a gerinc tehermentesítésére, például a 

hagyományos testnevelés órai teljes felülés és leereszkedés az egyik legveszélyesebb 

gyakorlat sérv szempontjából. Helyette a lapockákig emelkedjünk csak, illetve 

hatásosak a lábleeresztő verziók is.  

A táncórákon pilates és jógaoktatói képzettségemből fakadóan mindkét fajta 

mozgásból használtam gyakorlatokat. Fontos volt még a megfelelő bemelegítés, hogy 

minden porcikát átmozgassunk, jusson idő erősítő gyakorlatokra és az óra végén alapos 

nyújtásra is. A bemelegítésbe és a nyújtásba is csempésztem Bene Máté axiális 

dekompressziós gyakorlataiból, amelynek a lényege röviden az alábbi idézetben 

található: 

 

„A csigolyatestek távolítása a sérv egyik legjobb, és legbiztonságosabb 

prevenciós, gyógytornászi vonalon pedig terápiás iránya. Javítja a porckorongok 

anyagcseréjét, és csökkenti a kompressziót a szegmenten. Ha magad elé képzeled a két 

csigolyatest távolodását, szinte látod, hogy a kiboltosult porckorongrész nem is tudna 

másfelé mozdulni, mint vissza, a centrum irányába.” Bene Máté56 

 

Dekompressziós gyakorlatok: 

 

• Nyújtott baba póz: térd a talajon, a fenék a sarkon nyugszik, homlok a talajon, a karok a 

fülek mellett hosszan nyújtóznak előre a földön 

                                                 

 
 56 Bene Máté: A gerinces edzés 33. oldal 

  https://www.scribd.com/document/367842153/Gerinces-Edzes-1-Resz  Letöltés: 2018. szeptember 10. 

https://www.scribd.com/document/367842153/Gerinces-Edzes-1-Resz
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• Hasizom gyakorlatok után háton fekve két kézzel nyújtózni fél percig, minden 

másodpercben jobban 

• Négykézlábról ellentétes kézzel-lábbal nyújtózkodni, miközben hasizom, gátizom aktív 

• Mellkasnyitás pad, vagy balett rúd segítségével, két tenyér megtámasztása rajtuk, majd 

hátrálni és terpeszben megállni olyan távolságban, hogy a lábak és a felsőtest körülbelül 

90 fokot zárjon be.  

• Lefelé néző kutya póz 

• Csimpaszkodni bordásfalon ezáltal nyújtani a gerincet, lazítani a deréki szakaszt 

• Mellkas nyitás háton fekve, lábakat felhúzni jó közel, majd leengedni őket egyszerre 

egyik-, majd a másik oldalra. Kezek a földön széttárva 45 fokban. 

 

Homorító gyakorlatok: 

 

„A homorító gyakorlatok a csigolyák hátsó részének közelítésével a porckorong 

magját (nucleus) centralizálva segítenek kompenzálni az egész napi ülés kóros hatásait, 

csökkentik a fokozott nyomást az annulus gerinccsatorna felé eső̋ részén. Ennek a 

preventív értéke páratlan, ha nem okoz fájdalmat, akkor sérv esetén terápiás hatása is 

van.” Bene Máté57 

 

Érdemes tehát sok homorítást rakni az óra anyagába, én a jógából bátran 

alkalmaztam a homorító pózokat, csak egy párat megemlítve: 

 

• Felfelé néző kutya 

• Négykézlábról előre csúsztatni a kezeket, áll vagy homlok a talajon, a mellkas a talaj 

irányába nyílik, ez a póz nyújtja a vállakat is 

• Jógahíd, Kerékállás 

 

Figyelni kell azonban a visszajelzésekre, mert gyakori az ülőéletmódból fakadó 

szegment instabilitás, és ha abban szenved a tanuló, akkor homorításkor erőteljes 

fájdalmat élhet át. (Vagy sérv miatt is okozhat fájdalmat a homorítás, de akkor más 

mozgások is nehézséget okoznak, és megfelelő tudással, a fájdalom jellege és 

                                                 

 
 57 Bene Máté: A gerinces edzés 32. oldal 

 https://www.scribd.com/document/367842153/Gerinces-Edzes-1-Resz  Letöltés: 2018. szeptember 10.  

https://www.scribd.com/document/367842153/Gerinces-Edzes-1-Resz
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lokalizációja alapján rögtön orvoshoz tudja küldeni a tanár tanítványát. Szegment 

instabilitásnál a porckorong, mivel nem elég vastag, hogy távol tartsa az ízületi 

felszíneket, azok irritáció alá kerülnek. Az ízfelszíneket borító tok érzékeny hártya, 

amely tele van érzőidegekkel elég nagy fájdalmakat, kellemetlenségeket tud okozni.  

A szegment instabilitással küzdő emberek számára a homorítás is kellemetlen 

lehet. Ha az ember jár, vagy áll, akkor a medence előre billenésével „homorít”, és 

ilyenkor az ízületi felszínek is közelednek egymáshoz. Ilyenkor szoktak szenvedni a 

gyerekek az iskolai ünnepségen, vagy vásárlás közben: le kell ülniük, vagy hajolniuk, 

hogy enyhítsenek magukon. A szegment instabilitásnál is a nyújtózkodó gyakorlatok 

napi szinten kell neki ajánlottak.  

 

Csípő körüli nyújtások: 

 

Az ülőhelyzet megrövidíti a csípő izmait, ami elbillentve a medencét tönkreteszi 

az egész test statikáját, ezekkel a nyújtásokkal pedig megelőzhetjük a rövidüléseket és 

az azokból fakadó becsípődéseket: 

 

• Hamtsring nyújtás fekve, segítséggel- vagy anélkül lábközelítés a testhez 

• Horpasz nyújtás 

• Farizom nyújtás fekve 
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11.5. Kérdőíves felmérés eredménye58 

A kérdőíves felmérést képernyőfotó segítségével rögzítettem, hogy a diákválaszait 

változatlan formában tudjam dolgozatomban közvetíteni. 

 

 

 

1. Kérdés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
58 A kérdőív elérhető interneten ezen a címen: https://forms.gle/6L2VQnB46uSxmM6E7 
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2. Kérdés 
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3. Kérdés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kérdés 
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5. Kérdés 
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6. Kérdés 
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7. Kérdés 
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8. Kérdés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kérdés 
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10. Kérdés 
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11. Kérdés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kérdés 
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