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SZAKDoL GIZAT rÉm,q.:

-A szorongás és kreativitás viszonya a táncoktatás köztlen.

-A szorongás valóban csak blokkolja a kreatív gondolkodást?

-Mit tehet a táncpedagógus'' ha a szorongást gyümölcsözővé akarja tenni?

-Egyáltalán lehetséges ez? Hogyan lehet mégis az alkotás szolgálatába állítani' és

ebben eszköz vagy cél a mozgás, tánc?





I. BEVEZETO

Miért pont ezt a témát választottam?

Tulajdonképpen intuitívan felmerülő ötlet vo|t; egy az iskolában történt beszélgetésen

éppen zárővizsgák és szakdolgozatok lehetséges változatait taglaltuk, ami belőlem

rögtön egyfajta jól ismert gyomorgörcsöt váltott ki. Aztán az jutott eszembe, hogy

é|etemben ez nagyon sokszor előfordu|t, és többnyire, ha nem mindig, úgy

menekültem ki belőle, hogy valamilyen heves fizikai mozgást kellett végeznem. Ha

módom nyílt aznap vagy másnap ,,megizzadnom'' akkor megoldhatónak de

legalábbis kibírhatónak találtam az é|etet. Vonatkozhatott ez családi vagy iskolai

dolgokra, félelmekre. (Nem ez az egyetlen dolog amiért a táncos pálya jutott nekem,

de ez nem képezi jelen dolgozat témáját) Aztán az is felrémlett, hogy nemcsak

remekül fel tudtam oldani a feszültségeinret a tánccal, hanem nem kis mértékben

inspirálóan is hatottak vissza a táncra.

Tisztában vagyok vele, hogy ez mennyire ,,személyes'' de hitem szerint személyes

ügyekből épiil fel a világ, és hiszek a személyesség erejében.

Lassan húsz éve tanítok, kisebb megszakításokkal gyerekeket és felnőtteket egyaránt,

úgv érzem rengeteg tapaszta|at halmozódott fel bennem. Naponta találkozom a

tanítványok kapcsán a legkülönfélébb gátlásokkal, görcsökkel, félelmekkel, amelyeket

r alahogyan oldani jó irányba terelni próbálok és legtöbbször tiszttinösen cselekszem.

\lapvetően a mozgást használom eszközül, de nem csak kész mozgásanyagot tanítok

be, hanem az improvizáciők révén igyekszem alkotó, énjiiket is előcsalogatni.

.\z a|ábbiakban megpróbálom csokorba gyűjteni eszközeimet, módszereimet, és

igr ekszem feltárni a kreativitás és szorongás e|méleti alapjait.



]. \{I TEHÁT A SZoRoNGAS?

l. A szorongás filozófiai megközelítése

Eg}.filozófiaimegközelítésselkezdeném,melyKierkegaardtólszármazik:

. .Aszo rongás taszédü léshez l ehe thason l í tan i . L zak i t á tongómétységbe tek in t '

.zédülni kezd. De miért? Egyrészt a szakadék miatt, másrészt azért, mert látja a

t á t ongómétysége t .Deva jons zédü l t vo l na -e ,hanemnéz  
t e?Aszo rongás tehá ta

.zabatlság szédülete, amely akkor jön létre, ha a szellem tételezni akarja a szintézist' a

.zabadságpedigsaját lehetőségeinekmélyérenéz,ottmegragadjaavégességet,hogy

rhhoztartsamagát.Ebbenaszétl i i letbenaszatladságiisszeomlik.o' l

\ 1 á rpec l i gaho ln i n c s s zabadság ,o t tnem lehc ta l ko tn i .Gondo lok i t t be l s ő

. zabadság ra ,h i s zen j ó t t ud juk ,m i t y remekművésze t i a l ko t á soks zü l e t t eka

J i k t a túrák i de jén i s . Soks zo rmegk önnyí t ve^z iden t i t á s kérdését .A r r a t a l án

k i inn1 ' .ebbvá laszo ln i ,hogyhovanemtartozom,mintpontosanmeghatározn iazt ,

hogv hova igen'

F zért is érzik magukat sokszor a gyerekek eleinte bizonytalannak az óráimon; nrert

l r em inden t s zabad ,akko rm ia j ó ?Vagy , , j ó , , s i n c s ?Akko rm ivan?M ihez ta r t sa

:rregát .JJe l lemzőenazokérz ik leg i jesztőbbnekezeketadolgokat ,ak ik leg inkábbte le
.'ennak megfelelni vágyással, korlátokkal' kudarctól való félelmekkel. Itt

: r cq i eg - . l e zném:magam i s i t yenvo l t am.K i i r ü l be l ü |17évesko rom ignem i s

:rlálkoztam az improv izáciőfogalmával, így érthető hogy első élményem több mint

.cnrisztő volt. Jól emlékszem a belső riadalonrra és futni vágyásra egvaránt, anri erőt

. ( t t ra j tam.Je lentapaszta lata imbir tokábantrag ikusnakta lá lomezt ,amaimag. 'var

.krllarends Zerrenézve. Úgy érzem nem vagYok egyedül ezze| a problémáva.., ezért

.zükségesnek tartom a későbbiekben erről részletesebben szólni.

I r i n t oSdo log fo l 1 ' ama tosan r áébres z t en i agye rekeke ta s zabadságuk ra .Abe l s ő

.zrlratlságukra amely végtelen' szemben ennek kiitső rétegeivel amely mint tudjuk.

.Jttig tart ahol a másik emberé etkezdődik. Időt és türelmet igényel lépésenként

: . l gg tapasz t a l n i , hogyezenaző ranneme l s őd l egescé lnekemmeg fe l e l n i .Nem

-luködnek az isÉolában jól bevált mechanizmusok, nem kell kifürkészni az én



elvárásaimat. Es akkor megijed, mert nem érti mit akarok, de én nem akarok

semmit. Illetve azt akarom, hogy ne nekem akarjon. Nézzen magára, jobtlan mondva

érezzen magára és onnan táplálkozva keresse a mozgást. És e' a mélység ijesztő

szorongató tud lenni. Ismét Kierkegaard idevágó mondatát idézném:

',A Szorongásban a lehetőség onző végtelensége rejlik' amely nem kísért meg a

r.álasztás lehetőségével, hanem kéjes rémisztgetésével tlénító félelmet kelt.''2



2. A szorongás hétköznapi értelemben

Szorongás: általában úgy szokás meghatározni; konkrétan meg nem határozhatő

tlolgoktól való félelem. Illetve konkrét félelmek oly mértékű sokasága, amely már

szétváiaszthatatlansága révén együttes erővel hat' és i|y módon a mennyiség, minőségi

r.áltozást eredményez.

{ szorongás egy olyan valami, amit mindenki kénytelen megtapasztalni még

tudattalan korában; hiszen megszü|etésünk pillanatától otlatársul a biztonság, a

teljesség érzete mellé. Ha egy pi|lanatra magunkra hagy az anyánk rögtön a helyébe

lép. Ez persze egy szükségszerű és egytlen természetes folyamatnak a része, melyben

minden megszületett egyén elkezd önálló éIetet élni.

Eletünk elég korai szakaszában mellénk szegődik és mindvégig kitart. Igaz tötlbször

áta|akul, a legkülönfélébb formákat ölti, attól függően, milyen válaszokkal táplátjuk

életünk során. Szoronghatunk múltbéli események hatására, de ugyanennyire

nr omasztóan hat a jövőre nézve. Vagyis az ember idő és térbeli meghatározottságával

!Zoros iisszefüggésben van. fla a világvallásokra gondolunk szembeötlő, hog1. az

trnbert ősidők óta foglalkoztatja ez a kérdés. Különben mitől alakultak volna ki oh'an

rlepfogalmak mint: megr'ilágosodás' nirvána, megváltás.

.1 . Szorongás-pszichológia
\ szorongás mértéke egyénenként és életszakaszonként nagyon küItinbiiző lehet. A

..zicho|ógia . tudomán--v kiirébe tartozik ennek ana|izálása és kórós esetekben

.r tigr'ítása.

]' \Zorongás a táncórán

r fentiekben leírtakból jól látható, hogy ez a fogalom széles spektrunron

:tcImezhető.

ngem ebből pillanatnyi|ag az, az egészen kis szeglet fogla|koztat, hog1' mil.v.en

.l.. lnrekkel lép be r'a|aki egv táncterembe, i l letve mily'en gátlásokka| talá|ja szcmben

lgát, ha impror' izációra keri i l  sor. Felsorolok néhányat, melyeket maguk a

' r ítr ánr'ainr fogalnraztak meg saját érzéscikből:

- ,,félek, hog1. lribázni fogok, elrontom''

- ..nchog1.kiröhögjenek' hoqY milven béna vag\.ok''



- ,,én ezt nem tudom megcsinálni''

- ,,ügyetlen vagyok''

- ',zayar' hogy mások néznek''

- ''nem tudok semmit kitalálni''

- 'rnem akarom magamat szégye|lni utána, hogy mit csináltam''
- ,,félek, hogy nem tetszik, amit csinálok''

- ''nem biztonságos, mert én találtam ki, csak miattam van''
- ,,kit érdekel ez a mozdu|at?,,

- ,,fél az ember, hogy kirekesztődik''

- ,,én nem tudok olyan jót kitalálni, mint mások''
- ,,biztosan kinevetnek, nevetséges leszek''

- ,,el fogom rontani a lépést''

Ezek az egyszerű mondatok ötlenek fel, de ténylegesen elég sok problémát ketl

Ieküzdeni egr, kezdőnek.

Révén nem gyakorlott táncos' nem uralja a testét biztonságosan. Esetleg elképzel egy
nagr.szerű mozdulatot, de annak saját Íizikalitása szab határt. Nem abból indul ki.

hogy ő mit tud, hanem hogy mit szeretne.

\ehéz a térre| is megbarátkozni. Nem ktinnyű dolog elindulni a térben, főleg egyertíil.

Í-'zért szokott g.vakori reakció lenni a nagyon gyors átszaladás, és a mozdulat

eIkapkodása.

'\ mások bírálatátó| való félelem is alapmotívum. Minden ember természetes

törekr'ése, hogy elfogadott tagia legyen a ktizösségnek. Úgy ffinik ezt a közősséget én
l.czetem, 1'agvis nrár a mozgássor utolsó harmadában rám néz (nem is a mozgásra

fi91'el) vaion elnyerte-e a tetszésemet?

\ ntozgásró| én azt vallom, hogy nem tud csak úgy eszünktle jutni. Lehetetlen

mozgás-sorokat e|őre elképzelni, de |egalábbis nem érdemes. Nem lehet tehát ülve,
passzivitásunkat megőrizve gondolkozni a feladaton.

\ fentebb vázolt nehézségek mindegyike visszavezethető az onbiza|om kérdésére. De

hog1.an tanu|hatok nreg bízni magamban? A|apja a gyermekkorban megtapaszta|t

rzeretct. Nlásrészt ismernem kell magamat jó és rossz tulajdonságaimma| együtt. Az

iinismeret tehát tbntos része a tanításnak, és nem utolsósorb an. az ezze| va|ő birkózás

kihathat óletünk valamennyi területére.

\Iire| elég hosszú ideje tanítok, többször volt lehetőségem, korábbi tanítványaimmal

későbbi éIethelyzeteikben találkozni. Nem feltétlenül vá|asztották hivatásuknak a



táncot, de érezhetően bo|dogabb, sikeresebb emberként élik az életüket. Nem

gondolom, hogy kizárólag miattam történt így, de biztosan érzem befo|yásomat.

Elgondolkoztat, hogy' különtisen a kevésbé tehetséges növendékeknél tapasztaltam ezt.

ott az órán nem ők r,oltak a legügyesebbek, de az önmagukon végzett munka

meghozta gyümiilcsét.

3. A MAGYAR ISKOLARENDSZER SZoRoNGÁsxnrrŐ MECHANIZMUSA

Több síkon is érintve vagyok, ezért sziikségesnek érzem, hogy kitérjek erre a témára.

l. Iskolai élményeim
Egvrészt saját korábbi tapaszta|ataim révén, miszerint rentlkívü|i nehézségekkel

talá|koztam tánctanulmányaim kezdetén. Úgy fudtam' hogy tanulni csak úgy lehet,

hogr'valaki (általában a tanár) megmondja, jó esetben megmutatja, hogy mit kell

csinálni, és én azt képességeimhez mérten megpróbálom megismételni, |eutálrozni.

Gorrdolok itt bármilyen dolog tanulására, treleértve az elméleti tárgyakat. Soha nem

éreztem kompetenciámat a tanulással kapcso|atban. Az eredményeim is attól függtek'

hogv mennyire r'oltam képes megfelelni az ehhez szükséges magatartásnak. Eg'v-egy

esszé megírásakor (leginkább magYar órákon történt ez) felcsillant némi öná|ló

gondolat foszlány, de a bizon1'talanság, hogy talán butaságot gondo|ok, rögtön

megpecsételte ezek sorsát.

Igazságtalanság lenne, nem említést tenni Kokas Klára és Forgách Péter Leiningen

úti á|talános isko|ában végzett kísérleti munkájáról. Arra emlékszem; széttoltuk a

patlokat. voltak igazi hangszerek is, énekeltünk és kézze| nyúlkáltunk a festék|ren,

cgész ten;*erünkkel fcstettünk a termet beborító papírokra. Néha ének|és ktizberl

kiirbe nrentiink' de lelretett össze-vissza szaladni is. Legkülönösebb mégis az r'o|t,

tllikor llehoztak egy vidcó kamerát (mindez |975-76-ban) és mindenki csinálhatott

egy táncot, amit aztán egr'ütt visszanézttink. ttgt' cmlékszem repültem, a valóságban

r a!ószÍnűleg a harisn.v.ámon csúsztam a parkettán mindenféle pózokban.

\ ttirte1netnek hanrarosan r'ége lett, a tanítő nénik panaszkodtak, hogr'

fegr,e|mezhetetlennó válik az osztá|1', al' őráik után, és mi el is kö|töztünk.
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l)c.. ettől az egyébként nem mellékes eseménytől eltekintve' nem em|ékszem, hogy
. alaha is tanulmányaim során, számítottak volna ^z én tlelső érzéseimre,

:.rndolataimra, intuitíve felmerülő megnyilvánulásaimra, mint magam vagy mások
:.;jlődését e|ősegítő momentumra. Nem csoda hát, ha első kreatÍv illetve improvizációs
.lnrénvem a ,te|jes ismeretlenség szorongásával ttiltött el. Több mint ijesztő és
. i.thetetlen r.olt. Ennek, a később hosszan tartó folyamatnak kezdete a Kreatír.
\tozgás Stúdióban volt. Angelus Ir,án tartott kreatív kortárs tánc órát' melynek
-lctodikáia, gondo|kodásmódja meghatározó volt későbbi pedagógiai munkámban.
. ) rrzcgYűjtött tapasztalatai TÁNCoSKoxyv formában láttak napvilágot.3

]. Tánctirai tünetek
\:p nrint nap fog|alkozom 14-25 éves korú emberekkel. Kortárs táncot tanítok nekik.
:u ennek szer\.es része az improvizáció és az ijná.J|ő munka. Nem érintet|enek, hiszen
^u|önböző intézményekből jönnek, és reakcióikból jóI leszűrhetők az'ok a
:;pusprob|émák, berögzött minták, ame|yek az isko|ai oktatás tüneteit hordozzák.
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-Szembetűnő mindjárt a köszönés: ,.Csókolomlo' Nyelvészetileg nem válla|koznék a

megfejtésére, de mégis visszásnak érzem. Számomra egy alárendelt, ,,megadom

magam'' állapotot sugall. Egy hátára fordított béka jut eszembe, amelyik kissé

bénultan várja, hogy tiirténjen vele valami. Ebben rryoma sincs a tiszteletadás vagy a

távolságtartás kifejezésének, amire egyébként a magyar nyelvben a magázőclás, ad

lehetőséget.

-Engedélyt kérnek, hogy kimehessenek a mosdóba. Kisebtl gyerekekné| ezt még

indoko|tnak érezném, de ennyi idősen már nem. Nyílván az iskolában ez egy bevált

nrenckü|ési útvonal, de én szeretnék olyan órákat tartani, ahonnan nem érdemes egy

percre sem hiányozni, viszont pisilni lehet tlármikor engedély nélkül.

-.Ielentkeznek, ha szeretnék elmondani a véleményüket, pedig a hétköznapi

ktlttrmunikációink során sem szoktunk jelentkezni, mégis meg tudjuk beszélni amit

rkarunk. Fontos megtanulni a vélemény nyilvánításnak azt a fornráját' amikor neln

.águnk egymás szavába,, hanem kölcsöniisen figyelve egymásra tleszélgetünk. Igaz itt

kis létszámú csoportokról van szó, ahol ez még megvalósítható.

r fentiek mind formá|is problémák' de kitérnék egyéb kérdésekre is.

.\crn tlíznak a szemkontaktus kapcsolatteremtő erejében. Ha ránézek, hátrafordul

:icgbizon1'osodni, valóban neki szóltam-e.

.\thézségeket okoz követni egvmást egy bemutatás során, ha én nem szabom meg aZ

' :r másutániság sorrendjét.

-l{a adok egy feladatot, amin önállóan kell dolgozni, akkor az első reakció a

:.-izakérdezés és további öt kérdés feltevése. Nem hiszik el, hogy az instrukciót

..:rér.e a megoldás többi része rá van tlízva. Annál is inkább fontos ez, mert egy

.. lacletnak annyi megolclása van, ahányan vannak.

i kérdések még azt a célt is szolgálják, hogy a tér'edés lehetőségét minimumra

..;.kkentsók. Ehhez szükséges az a prekoncepció. '  hogy létezik jó és rossz megoldás.

\,, meg fel sem merül, hog1'valamit önmagáért teszünk nem pedig a jutalomért.

: I 'kola kontra gyermekeim
-..i iskolás gyermckem van. Az egyikk.el már nyolc éve halnrozódnak atapaszta|atok,

' : i l ir i} ' nrég éppen az elcjén van. Ker'és tanító néninek sikerült a kedvencél'é válnom.,

. lrtnom ke|lett hogyan sínylik ezt meg a gyerekeim.

I I



Nem a magánéIetemről szeretnék beszélni, de nem tudják
azok az azonos tünetek, melyeket megielenni látok mind
tanítványaimon.

elkerüIni a figyelmemet,

a gyerekeimen, mind a

Továbbá szülőként és a társada|om, felelős tagiaként egvaránt úgy érzem, ktizös és
nagyon fontos ügyrő| van szó. Jó lenne tenni vala mit azért, hogy a következő
generációk olyan oktatásban részesüljenek, amit egész éIetükben nem kiheverni kel|'
l'agy túIéIni, hanem köze legyen az é|eth ez) az érzelmekhez és a művészetekhez.
,,Nincs szükségünk a testet, |elket betegítő iskolákra.o,a
Ilyen mondat ne hangozhasson el a kör,etke ző pedagőgus generációk szájából:-
,'Kedves Anyuka! Az éIet nem a művészetről szól!''- utaltak itt gyermekem átrrándozó
r'oltára, segítő szándékkal. A ,,hanem miről?', vá|asztjobbnak láttam fel sem tenni,
menekülőre fogtam. másik isko|ába vittem. Néhány évvel később arra gondo|tam
miért nem ordíthattam olyan hangosan a ,,hanem mirőI-t?,,, hogy a tanárnőnek, sőt
az egész iskolának keltjen e|menekiilnie. Tudom arra gondolt, jobb ha most készítjük
fe| a gyermeket az éIetre, (ami úgyis csak vacak lehet) mint később. NIég méI1,ebben;
mi felnőttek boldogtalanok vagyunk, soha nem azt csináljuk amit szeretnénk,
|cgyenek a gyerekek is bo|dogtalanok, már most!? Ennek ellentmond az a nézet,
nre|yet Vekerdy Tamás nemegyszer több fórumon hangoztatott, úgy látszik nern
elégszer:

..\{iné| tovább őrizhetünk meg egy gyereket a testéhez és lelkéhez és szellemi
fe.ilődéséhez szabott, azt tekintetbe vevő körÍi|mények között, annál töbtlet teszünk
'lzért, hogy kibírja mindazt, arni a nrai felnőtt világban rátámad szemé|yiségére és azt
nr egsem m isíterri törekszik.''5

\Iég eg1 gondolat, arni irtekívánkozik; egész gyerekkoromban sokan mondták nekem,
tfőként Apukánr hangia cseng a fülemtren) hogy ,.adc|ig örülj amíg gyerek vagy'!,,
I,ec|ig- .,minden gyerck tudja nrég a |egkisebb is' hog."- felnőttnek lenni sokkal jobb. A
|-elnőtt azt csináI, anrit akar, a g1,creknek pedig azt kel| csinálnia, amit a felnőtt
i i kAr . t t ( i

Tor'ábbál addig é|l,ezzem a tanulást, ameddig csak lehet, mert utána úgyis csak
i.rrsszabb lesz! Hát nem. Én amióta nem kell isko|ába járnom, minden nap újra
.jríi|tik ennek, és nagyon is jó| érzem magam ebben az iskola nélkü|i életben.

I
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Nem mintha sanyarú gyerekkorom lett vo|na, de felnőttnek lenni is határozottan
szeretek, és élvezem ennek a szabadságát, amit Janikovszky Éva oly zseniá|isan
megfoga|mazott. Bármennyire infanti|isan hangzik, de időnként annak is örüIök,
hogy bármikor ehetek fagylaltot etréd előtt, és gyakran érzem az ,,azt csinálok amit
akarok'' szabadságát.

A szakirodalomban is gyakran lehet találkozni az oktatás több nézőpontból is
megvilágított problémáival. A folyamatok felgyorsulni látszanak, nem várhatunk 10-
20 éveket, hogy valami vá|tozzon. Újraértelmeződni látszanak olyan kérdések mint:
Kiket tanítunk? Mire? Milyen módszerekkel?

Kutatások sora mutatta ki, hogy a pozitÍvan értékelt gyerek engedelmes, tanulékony
alkalmazkodó, irányítható. Kevésbé pozitívan értékelt a függet|en és aktív tanuló.
Kreatív gyerekek helyzete ellentmondásos; a tanárok elfogadják a kreativitást és a
g.vermeki autonómiát mint értéket, de mégsem kedve|ik eléggé az ilven
t u laj donságokkal rendelkező gyerekeket.7

.{ pedagógusoknak kevés, a gyakor|atban jól alkalmazható módszer van a kezükben,
mel5'ekkel a többféle viselkedést kedvezően tudnák irányítani. Adott esetben nem
pusztán kezelni a ,,kreatívakat,'' hanem az ,,engedelmeseket'' kreativitásra késztetni.
\agy átlagban még mindig a frontális oktatás túlreprezentáltsága je|lemző a
gr-akorlatban, és a differenciálásra módot adó formák csak kevéssé terjedtek eI8.

Továbbá, és itt ismét Vekerdy Tarnás idevágó gondolatát idézném:
...{ feleltetés, a szá.monkérés a mai' kontinentális iskolában ismert módja szorongást
keIt. A szorongás- sok méréstlő| és vizsgálatbót tuctjuk _ tejesítménycsiikkentő hatású.
\Iai isko|áinkban úgy akarjuk kisajtolni, kipréselni a _ felejtésre Íté|t- maximá|is
teljesítmény't, hogy közben minden rcndelkezésünkre álló pszichológiai eszközzel
láto|juk és csökkentjük a teljesítményt9.

\Iég az ezredforduló utáni N{ag1ar.országon sem tú| jók a fe|tételek egy nyitottabb,
krrnrprelrenzír' iskolarendszer kifejlesztéséhez. Az iskolázás legfőbb cé|ja, aZ eg}.re
i,tagasatrb iskolafokozatokba r'aló bejutás előkészítése. Ennek eredrnényeként
rcngeteg diplornás cselleng a társaclaIrrnrban, anélkül |rogy bármi iránt valódi
cI kötelezettséget érezne.

! a
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A rendszerváltás után, ugyan több a|ternatír. iskola nyitotta meg kapuit (Waldorf-
isko|a, Montessori-iskola' Rogers-iskola) de ezek inkább csak kivételek és nem érintik
a szélesebb közeget. Továbbá jellemzően főIeg azokat a gyerekeket érinti, akiknek
családi hátterükből kifolyólag eleve széleselrtl a látókörük. Nyílván az a szülő fogia
inkább személyiség központú iskolába adni a gyerekét, aki maga is fontosnak tartja a
differenciálásra módot adó formákat, és saját személyiségét|0.
Saját példámmal szeretném érzékeltetni, hogy mi van, ha ez mégsem így történik.
Nekiink nem áll módunkban személyiségkiizpontú iskoláb a járatni a gyermekemet.
Az okok részint a fizikai megközelíthetőséggel vannak összefüggésben. Úgy vé|tem a
gyerek mindennapos, tölrb rírás fáras ztő utaztatásával ugyanannyit vesztek, mint
amelrnvit nyernék a másik oldalon. De azt is gondoltam,,elég a|ternatívát,, vagyunk
képesck nyújtani odahaza. Gyermekem édesapja festőművész, magamat táncosnak és
kreatív alkotónak vélem. Továbbá, ugyan összerándult a gyomrom, mikor első
g.v-ermekem iskolás korú lett - felrémlettek iskolai tapasztalataim,. de azt reméltem
.,ma már nem az vano mint akkor volt.'' A tapasztalat megdöbbentő és egvtren
tragikus. Tíirelmetlenség, rohanás uralja a pedagógusokat, bár kevesebb a gyerek.
tnégis eg1' túlzsúfolt osztálytla járunk. Gyermekem szeptember óta négy betűtípust
kc|lene, hogy tudjon a|kalmazni. Amikor ez nem megy gördülékenyen, iizennek, hogr.
g1.akoro|jak vele otthon. A tárgyi feltételek alig r,á|toztak. Az étkeztetés körülnrénvei
ugl'anolyarrok. Beszélni még mindig nem szabad evés közben.
Folytathatnám a sérelmek felsorolását végtelenségig, de visszatérve az eredeti
gondo|atra, ezek a normakülönbségek köztem és az iskola között sok feszültséget
okoznak mindannyinknak a családban. Igyekszem a gyerek szempontjait figyelcmbe
r cnni, de ezek nem eg\lszer a morá|is értékrendjeimme| ütköznek.



4. MI A BAJ A SZORONGASSAL?

1. Stresszmentes állapot?!

Az ezze| kapcsolatos gondolatok taglalását kicsit mélyebbről kezdeném. AbbóI a

feltételezésből indulok ki, hogy életünk során folytonos környezeti hatásoknak

vag1'unk kitéve, és ezekre részint állandóan válaszolni kényszerülünk, részint ezekre

adott reakcióink határozzák meg állapotunk stagnálását, avagy fejlődését. Ez az

alkalmazkodás mechanizmusa, mely az élet legiellemzőbb sajátsága. Az anyaméh

uÉc védelmet nyújt a legtöbb hatás ellen, a halát pedig tuÁn stressz mentes állapot.

A stressz tehát (ellentétben a köznyelvi használatával) nem feltétlenül rossz, és nem

o|yasvalami, ami elkeriilhető. Hatása klzáró|ag attól függ, hogy mennyire veszi

igénybe a szervezet a|kalmazkodó képességét''. Mi'de,'ki tapasztalta már, hogy

ugyanannyira érezhetett kimerültséget, örömében, mint szomorúságában.

2. Természeti és társadalmi meghatározottság

Selye János természettudós rámutatott az egyik paradoxonra amely, az emberi

r'iselkcdést jellemzi. A természet törvényei alapvetően meghatározzák létünket'

r.iszont viselkedésünk szociálisan és kulturálisan is meghatározott. Az egyén

r ise|kedésrepertoárját minden tetszőleges kultúrkörben korlátozza a szocializáció

sokrétű folyamata: a kultúrspecifikus határokon kívüli magatartásformákat

elnvomják, vagY legalábbis nem szívesen látják. Bizonyos mértékig tehát eleve

korlátozást jelent, ha valaki felnő saját kultúrkörének szokásai közepette és

c.Isajátítja az ott honos viselkedési repertoártl2.

Ennek a két dolognak az összehangolása nem kevés szorongást és félelmet gerjeszt.

Például' h:r méltánytalan vagy mega|áző támadás ér bennünket, az alka|mazkotlás ősi

nreclranizmusa biztosítja számunkra a védekezéshez vagy a meneküléshez aZ

o ptimális telj esítőképességet:

-szimpatikus idegrendszer extrém ingerülete

.mellékvese velőáIlomány hormonjainak mobil izálása

.szívműködés' légzés fokozása

-l érnvomáseme|kedés

-izmok és idegrendszer bővebb vérellátása
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Ebben a helyzetben, ha primitír, rendszerint agresszív reakció jön létre, mint azt egy

á|lat tenné, akkor a szervezet visszatérhet egyensúlyi helyzetébe.t3

De mi emberek mindent megtettünk, hogy ezeket a természetes reakciókat kiiktassuk.

Alig merésze|ünk va|akit pofán vágni, vagy csak egyszerűen felállni és elrohanni

onnan ahol éppen bántanak. Ha nagy ritkán sor kerül erre, akkor meg a gyötrő

bűntudat lesz a járulékos jutalom.

Hogy is van ez velünk, emberekkel?! A természet törvényei minden teremtésre

igazak, még az élettelenekre is (hiszen a ktir,et kivájja a víz) csak mi emberek

prólrálunk ellenállni' kivonni magunkat e ,,mindenhatóság'' alól. Meghazudtolni,

felülírni természeti mivoltunkat. Ehhez segédeszközül óriási agykérget növesztettünk.

Lelkünk és szellemünk, nem hagyja' hogy kizárólag biológiai jelenségként határozzuk

meg magunkat. De ennek ára van, késztetéseink egy részét elnyomjuk, másokat

előtérbe helyezünk, vagyis folyamatosan manipulálunk. Igaz ugyan, hogy cserétre

felcsillan a boldogság lehetősége' de az állandó szorongásé is. Vajon sikerül-e

boldognak lenni.

Szent-Gyiirgyi AIbert így foga|maz:

,,Az ember tevékenységét a boldogságkeresés uralja. A boldogság viszont |ényegében

beteljesiilés, oly'an állapot, amelyben minden igény' akár anyagi, akár szellemi

kielégítést nyer. Az öröm nem más, mint egy igény kielégítése, és nagy igények nélkü|

nagy örömök sem létezhetnek. A képességekkel együtt jár a képességek

felhasználására való igény.''Ia

3. A szorongá. 
",,,b".i 

volta

A szorongírs emberi sajátosság. Senki nem állítja, hogy a o,kő'' vagy akár az állatok

ké1leselr lennének szorongani.

Telepako|tuk életünket külső és belső megfelelni vágvások tiimegével, amelyek aztán

elhatalmasodtak felettünk, és gúzsba kötnek.

A fentiekkel arra szerettem volna utalni, hogy a szorongásnak milven méIy g1,iikerei

vannak.

A szorongás nregakadályoz bennünket abban, hogy teljes mivoltunkban átac|juk

magunkat egy tevékenységnek. Ha nem merünk azonosak lenni önmagunkkal, nem

leszünk képesek hitelesnek lenni sem. I{a nem játszok mást, mint aki valójában
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vagyok akkor nincs mitől félnem. Csakhogy eZ nem egy kis protlléma. A szorongást
ne|téz fe|adni, mert önismeretet kiivetel.

Ha ezt az á|ta|ános gondolatot leszűkítem a táncórákra, akkor ,,tyúk-tojás'' érzésem
lesz. EIőbb tegyek szert önismeretre, aztán merjek táncolni? A váIasz nyilvánva|óan:
Nem. Ez egy folyamat lehet csak, melynek során, az improvizá|ások és a mozgás
együttesen segítenek olyan tudatá|lapotokba kerüIni, ahol nincs szükség fe|esleges
szerepj átékokra.l5

A szorongás lehetséges feloldásait keresve, egy új fogalom a kreativitás merü| fel.

,,Ahogvan a szorongás feszültségét veszélyjelző figyelmeztetésként éIjiik át, úgy a
kreativitásnak is van egy alapvető átélési módja: az a|akítő kíváncsiságo s az íg1'
végrehajtott helyzetmegoldás kísérő élménye, az önmegvalósítás.''l6



5.A KREATIVÍTAS GONDOLATKÖRE

1. Kreativitás - Társadalom

Az emberi társadalmak történetében, mindig szükségesek és meghatározőak voltak

azok a személyiségek, akik alkotó erejükkel elősegítették a fejlődési folyamatokat

akár a kultúrao akár a tudomány területén. Ennek ellenére a pedagógiában, egészen a

közelmúltig alábecsült szerepe volt a teremtő gondolkodásnak. Felülértékelték a

megismerésre, emlékezésre alapozott teljesítményeket. Manapság viszont a

.,vízcsapból is kreativitás fotyik.'' Ellentétes szituáció jött létre; az oktatók próbálják

a|kalmazni, integrálni a tanítás során, csak könnyen abba a hibába esnek, hogy nem

tudják elválasztani a renitens viselkedéstől. Nehéz szabályozni azt a folyamatot, hogy

engedjem a gyereket kibontakozni, tle még megmaradjon koncentrált a légkör. Csak

zárójelben megiegyzem, hogy a legtiibb alternatív, |iberális iskola ezze| és az ehhez

kötődő problémákkal küzd.

2. Mit is jelent a kreativitás?

\Ieghatározhatő,mint a gonolkodás egyik fajtája, avagy művészi alkotóerőként.

\ kreativitás nem tisztán egy befolyásolhatatlan spirituális jelenség. Ahhoz' hog}'

r alami újat tudjak |étrehozni, szükségem van korábbi tapasztalatok tudások

tömegére. Nem kétséges, hogy a külsőségekhez való extrém ragaszkodás és a túúzott

megfelelési kényszer gátolja a kreativitást, de nem mindegy, hogy jőzan keretek

köziitt tartjuk ezt,vagy teljesen kiiktatjuk.'' N"- vitatom a ,,Múzsa csókja'o létezését,

de önmagában biztosan nem elegendő.

Kreativitás elsősorban az a képesség., hogy valakinek titletek jutnak az eszébe, új

cretleti és termékeny meglátásai vannak. A mindennapi élettlen számos fogalomrnal

hc.Ir ettesítjiik. Lássunk néhányat ezek közül:

. Változatos

' Rugalmas

' Otletgazdag

. Találékony

' Nyitott

. Fantáziadúsl8
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A kreativitás tehát az á|ta|ános alkotóképesség megújító fokozata, mint helyzeti
rugalmassági készsé8, eBY e|kötelezettség nélküli új megolt|ás megtalálásának a
képessége.I9

3. Kreativitás - Pszichológia
A pszichológia divergens gondolkodásként határozza meg a kreativitást. Guilfo rd' az
á|ta|a eln evezett foga lomróI a követke zőket h an gs ú lyozza :

,, A divergens gondolkozást az je||emzi e|sősorban, hogy az ismerős tereprő| kiinduló
gondolatmenet több irányba mozdul el egyszerre' és ezenközben új, önálló
gondolatokat termel.

Divergens gondolkodás esetén az a feladat, hogy önálló gondolatok sokaságát állítsuk
eIő. Sem a helyes, sem a hibás eredményeket nem ismerjük előre: nem az a cél, hogr,
megtaláljuk az egyet|en he|yes eredményt, hanem hogy minél több különböző
gondolatra jussunk."

Gui|ford vo|t az első, aki maga hangsúlyozta, hogy nem lehetünk tliztosak benne,
vajon a gondolkodásnak ez a fajtája nem érdemel-e ugyanannyi elismerést és
tiszteletet, mint a konvergens gondolkodás.

A konvergens gondolkodás, ha jó úton halad egy megoldásba talál bele - az egyet|en
helyes megoldásba.
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Utmutató(k) Megoldás(ok)20

.{.Miért szükséges, jó, nélkülözhetetlen dolog a kreativitás?

-.{ társadalom igényli a kreativitást. A társadalomnak kreatív, rugalmas és

alkalmazkotló képes felnőttekre van szüksége. Itt persze túl nagy általánosságban

mindenkire gondolunk a péktől aZ orvosig, és nyilván mindenkinek a munkáia során

\annak9 olyan fázisok, amikor kénytelen használni találékonyságát, de ez nem ielenti

azt, hogy nrindenki kreatív. Kevésbé szokás hangsúlyozni, hogy a művészetekre

ugr.anakkora szüksége van a társadalomnak, mint bármi másra. Látszólag túlélhető

ltz é|et ku|túra nélkül, de csak látszólag. A társadalom olyan lenne kultúra nél|<ül'

nrint egy ember érzelmek nélkül. Tudjuk, hogy ilyen nincs.

--\. kreativitás egyéni szükséglet is. Lz archaikus társadalmaktól eltérően'

napjainkban nő az ember elidegenedése munkája termékétől. Amilyen mértékben nő

lz elitlegenedés, olyan mértékben válunk függővé munkánk során szinte kizárő|ag

egr.fajta be|ső mércétől. Csak ennek alapján juthatunk foglalkozásunk kiizben

Utmutatók
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sikerélményhez. Ráadásul időben nagyon eltolódottan kapunk vÍsszaje|zést

cselekvéseink hel1'ességéről. Képletesen szólva: aZ ősember' ha kifogta a halat

jóllakott' ha nem éhes maradt. Ez ma közel sem ilyen egyszerű, pedig szerintem

manapság sokkal nagyobtl halakat kell kifogni, csak esetleg évek múltán derü| ki,

hogy sikerült-e.

..{z e|sajátított kreatív problémamegoldó képességek, a tanulási folyamatokban is

pozitívan hatnak. Rengeteg kísérlet igazolta, hogy a kreativitás nem csak az

intellektuális mezőkre hat. Azok a gyerekek, akik az oktatást kreatív gondolkodással

kísérik' önmagukat erősítik meg tanulásukban, ezá|ta| erősebben motiváltak,

nagyotrb energiával, céltudatosan vesznek részt a dolgokban.2I

-\Iiért van mindenkinek szüksége arra' hogy elsajátítson kreatív gondolkodási

formákat, il|etve szert tegyen némi improvizációs jártasságra?

Idézném Lowenfeld és Guilford elméletét Erika Landau közvetítésében:

,.,..aZ egyes képességek és tényezők kreativitássá fejleszthetők, a kreativitást át lehet

rinni egyik terü|etről a másikra...Ha egy gyermekben érzékenység alaku| ki az

anr'agokkal és ezek sajátosságaival szemben, ha a gyermek nyitott a külvilág

ft-'Ifogására, és a fe|fogott dolgokat egymással kapcsolatbahozza, akkor idővel ezeket

l képességeket más teriileteken is meg tanulja alkalmazni.''

rzeretném saját példával alátámasztani:

Ha megtanítom a gyermeket megérirrteni egy másik embert, ha felhívom a figyc|mét

.rját és mások mozgásainak a részleteire, l'agy csak egyszerűen megmutatom neki a

hóesést, akkor megtettiik az első lépéseket a kreativitás felé.

[-orr'enfeld megállapítja,oo hogy a probléma iránti érzékenységet és a flexibi|itást meg

ilhet tarrulni a művészetbeno és más területekre át lehet vinni. Ez semmi nrást nem

jclcnt, mint szerzett biztonságot. Ha az ember az egyik területen biztos, akkor egy

nrásik területen is biztos mer |enni.22

\ pszichoanalízis szenrszögéből tekintve; az alkotó teljesítményt véghezvitt emberek.

ktpesek arra, hog1. késztetéseiket közr'etlenül kifuttassák, mí8 a többség a szociális

kÚnl'szereknek mcgfelelően módosítja ösztöncéljait, s magukat a késztetéseket is a

társaclaImilag tolerálható mederbe terel i .23
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S.Milyen tényezők befolyásolj ák az alkotó gondolkozást?

Az újszerű, bátor, eredeti, szabad gondolkodásnak három alkotóeleme van.

-intellektuális: képesség új ötletek termelésére

-motivációs: inspiráció, késztetés arra' hogy legyenek új ötleteink

-érzelmi: bátorság a,,másként gondolás'' felvállalására.2a



6.SAJÁT Éln,rÉNyEIM KRElrÍv. IMPRovIzÁctos rlxut,Ás sonÁx

Mint utaltam rá korábban, erre a Kreatív Mozgás Stúdióban került sor legelősziir.

Addig minden jól ment' amíg utánoznom kellett a mozgásokat, készséggel álltam

elébe, és különösen szerettem ha javítanak, lehetőleg minél szigorúbb

követelményeket állítva fizikailag. Gyerekkoromban szertornáztam, tehát ezt a

metódust ismertem ebből indultam ki. Ráadásul sikeres voltam és így pozitív

emlékekkel párosult az ,,idomítás'' légköre. Mindnyájan másféleképpen tanulunk, én

belehelyezem magam a másik emberbe, szinte azonosulok vele és így belülről értem

meg, hogy miről van szó. Ezért minden kapcsolat nélküli' ,,külső'' tanítás nehezemre

esik. Csak nemrégiben értettem meg; mire mondta Anyukám mindig, hogy most már

jó lenne, ha

-nem beszélnék úgy

-nem tartanám úgy a számat

-nem mozognék úgy

.nem intonálnék úgy

-nem tartanám úgy a kezem

N{int X vagy Y ismerősiim, barátom, edzőm, stb.

Egyszóval az utánzás tényleg jól ment.

Ktivetkezett egy improvizációs játék: csukott szemmel kellett követni a páromat

különböző mozgásminőségeket megvalósítva, és az irányok végett a párom keltette

hanghatásokat fig5,g|ni. Hirte|en nag}'on sok problémával találtam magam szemben:

-egyrészt nem tudom milyen mozgás' ha nem mutatják meg,

-rnásrészt nenl merem becsukni a szernem' de nem tudom miért'

-harmadrészt nincs térha|lásom egy gyerekkorban bekövetkezett hallóideg bénu|ás

miatt, vagyis nem tudok hangot követni.

-neg\'edrésZt ,,ez olyan játék'' és akkor komolytalan.

Azért írtam le ilyen részletességge| ezt a konkrét esetet, mert szerintem nagyon jó|

tükrtiz konrolv mögiittes tartalmakato melyekkel naponta találkozom a

csoportjaimtran.

\em tudtam a testemből előhívni mozgásokat. Csak olyasmire tudtam gondolni

amil1'et nrár láttanr. Pedig van olyan tartomány, mikor a test megszűnik tudatvezére|t

|enni, és ilyenkor képesek vagyunk a testünkkel gondolkozni. Ha ráta|á| az ember a

kezdő fonalra, akkor könnyebbé vá|ik' mert örvényszerűen működik.
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A szem becsukása a bizalommal kez<lődik. Sokszor csukjuk be a szemünket
különbtiző okokból, jó és rossz érzésünkben, fájda|munkban, de az a közös benne,
hogy inkább belüIre akarunk figyelni, mint kívülre. Én így, nem tuc|tam belülre
magamra figyelni akaratlagosan. Tor,ábbá szemme| akartam tartani a ,,terepet,, és
ezt a biztonság egyfaj ta zá|ogának éreztem.

A hallási problémáim meg direkt jól jöttek, hiszen menekülni akartam és mindenki
|áthatja, hogy ha nincs lábam akkor nem tudok futni. Lényeg, hogy elmélyüIés
helyett, menekü|ni akartam és kibúvókat keresni.
Végezetül, akkor már régóta nem játszottam. Nem emlékeztem milyen a jó játék,
mire való?

osszegzésként kiemelném azokat fogalmakat, ame|yeket Íbntosnak tartok:
testtel gondolkozni, bizalom, belüIre figyelés, nem menekülés, játék.
Ezek mind tanulhatók és nélkülözhetetlenek az improv izáciőhoz,kreatív jelenléthez.

. \ A
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7. MIT TESZEK Ér .q.zónÁtn,tox, és EZEK MEN|{YIBEN VÁLASZOK A
FENTEBB v tzotr PRoBLÉMÁxna:

1. Mit tanítok, és milyen ktirülmények között

Évek óta két fajta csoport dominál a tanítási gyakorlatomban.

Egyrészt van egy ,,gyerek'' csoportom, akik 12-16 évesek, lényegében kis kamaszok és

kamaszok. Ók az Alapfokú művészetoktatás keretein belül tanulnak. Korábban csak

a zenében volt erre lehetőség, de néhány éve _ többek kiizött Angelus lván

fáradozásainak kösztinhetően _ megszületett a táncra vonatkozó tanterv is. Heti két

órájuk van velem, ami alkalmanként 2x45 percet jelent. Szabad akaratukból járnak

és semmilyen konzekvenciát nem von maga utáno ha hiányoznak. Néhányan talán

szeretnének ^ későbbiekben felvételizni a Budapest Táncművészeti

Szakközépiskolába, (ahol már hivatásos képzés folyik) de alapvetóen azért járnak,

mert szeretik ezt csinálni, továbbá bárki részt vehet a csoport munkájában

amennyitlen életkorilag ide sorolható.

A másik csoport némileg különbözik. ot< egy intenzív felkészítésre jelentkeztek"

eitökélt céljuk, hogy felvételizzenek a Szakktizépiskolába vagy a Budapest Kortárs

Tánc Főiskolára. Heti 3napon 4x45 perces a képzésük. A kortárs tánc mellet,

klasszikus balettet, modern táncot, és kontakt táncot is tanulnak. Életkorokat

tekintve 15-20 évesek. A kiivetelmények szigorútlbak; meghatározott őraszámot

hiányozhatnak, és az ide való trejutást egy felvételi előzi meg. Tehát nem járhatnak,

o|1'anok akikn ''csak úgy'' szeretnének táncolni.

2. A g.v.erekórák nel.e: Kreatív g1'erektánc

...{ módszerről: a pedagógiai módszer kidolgozása idehaza a Kreatív Mozgás

5túdióban kezdőtlött 1983-ban. A Kreatív gyerektánc módszer gazdagodott minrlen

elérhető tánc- és mozgáspedagógiai rendszer tapasztalataiból, de sokat tanult más

nlűl'észetek g1.ermek pedagógiai módszereibőt is. A módszer ma sem |ezárt rendszer',

halála lesz' ha azzá vá|ik. Az alapelr,ek közösségén a lehetőségeko tapasztalatok

ktizkinccsé tételén túl döntően épít a pedagógus egyéniségére, saját tapaszta|ataira,

kreativitás árA.,, 25
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En ezt a dolgot először a ,,saját bőriimön,, tapasztaltam meg' mikor szertornázni
jártam. VoIt egy pont mikor édesanyám nem engedte' hogy tovább idomítsanako
kitenyésszeneko hiába zengtek tehetségem rő| azedzők. Továbbá ő sem volt a|kalmas a
,,jégmama'' szerepére. Érthetőtrben foga|mazva, egy élsportoló verse nyző me||é, ajobb eredmények hajszo|ása miatt néIküIözhetetlenné váIik, a háttérben stabilan jelen
lévő szemé|y, aki minden más problémát elrendez, annak érdekében, hogy a gyerek
mindig a legiobb teljesítményt tudja nyújtani. Ez a mi akkori élethelyzetünktren
teljesen reménytelennek |átszott. Hozzáteszeln, ezt egészen a legutóbbi időkig
sérelemként róttam fel neki.

Tovább kellett lépni, hát elvitt a Kreatív Mozgás Stúdióba, amiről akkoritlan hallani
|ehetett, hogy újszerű kísérletező dolgokkal foglalkoznak, és teszik mindezt a mozgás
égisze a|att.

Így kerültem oda, e|őször csak amatőr órákra jártam.
Ttibbünkben megfogalmazódot t az igény, hogy komolyabban folytatnánk
dolgot'' és ez párosult Angelus Iván hasonló elképzeléseivel, va|amint
semmilyen más |ehetőség nem volt kortárs tánc magas szintű
\{agyarországon.

Ezen kír,ül: ,oAnge|us figyelme előadói visszavonutását köve t(5en' a pedagógiára
összpontosult. E jelenségek iisszefonódása teremtette meg azt az alapot, ami azt,án
szisztematikus munkájának köszönhetően, két évtized alatt egy komplex kortárs
tá n cképzési ren dszer létrej öttéh ez v ezetett.,,26

.\Iiközben órákr4 jártam az éppen a|akuló szakközépiskolában, fo|yamatosan kaptam
lehetőséget oktatásra is. A pedagógiai módszert nem könyvekből vagy rnások
elmondásából tanu|tam, hanem gyakorlatilag egész napomat az iskolában töltiittern,
és ígl- szil.árogtak át be|ém a |cgapróbb részletek is. Sokat néztem lr'án óráit,
miközben nragam is tanultam, és rengeteg gvereket |áttam testköze|ben megvá|tozni.
}Iódom volt megfigy,e|ni, hogvan váInak egyre bátrabbá az improv izáciők során,
hogr'an tanulják meg egyre jobban koordináln i a mozgásukat, és mindezt milven
éIr'ezettel teszik.

Hosszú él.ek ezt megtoIdották a saját személyiségem, tapas ztalataimfej|ődésével.

3. SAJÁT ónÁtntnóL - Vertlalitás-Nonverbalítás
Szerintem lényeges kérdés, még akkor is, ha evidenciának tűník, de mégsem szoktuk
e|ég tudatosan kezelni. Mindennapi éIetünkben, de főleg az iskolai tanulmányaink

I

ezt a ,,tánc

akkoriban

tanu|ására
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során rászokunk arra az alapvetésre, hogy a gondolatok egyetlen igaz kifejezőeszköze

a beszéd. Mivel az iskolában relatíve kevés hangsúlyt fektetnek egyéb kifejezési

formákra, (legyen az rajz, zene vagy mozgás) ezért az olyan a|kotó gondolatok,

melyek nem ktinnyen foglalhatók szavakba gyakran halálra vannak ítélve. Arról már

nem is beszélve, hogy azok a gyerekek, akiknek nem a beszéd az erősségük, hog'van

t a| á|h atn ak kifej ezé si m ód o t gon d o| a tai kn ak. 27

Ezze| ellentétes dolog, de tény hogy mindannyian olvasunk embertársaink nem

beszéd által küldött iizeneteiből. A testtartás, a másik embernek a szaga, egyá|ta|án a

kisugárzás meghatáro ző. Ezze| kapcsolatosan mindenkinek ezer élménye van.

Eme helyzeteknek kiemelt terepe a táncóra. Minden nem verbális élmény halmozott

jelentőséggel bír. A táncórákon elsősorban a saját vagy mások testével dolgozunk.

Ehhez szükség van az intimitás légkörére, és egv másfajta figyelemre, ami kizárja a

beszédet.

4. Mozgássorok tanulása

Az úgynevezett tréningezés. Általában az őra közepén, tánc technika tanulását jelenti.

o|yan nrozgássorokat készítek, amelyek a test koordinálását fejlesztik' kikövetelik a

helyes testtartást. Ilyenkor tanulják meg tartani a hátukat, megkülönbtiztetni a

rogyoff térdet a behajlítottól, valamint a legkülönfélébb motívumokat; forgásokat,

ugrásokat. Ezek a gyakorlatok óráról órára ismétlődnek kisebb változtatásokkal

r.isszatérnek, illetve újabbakkal bővülnek, annak függvényében, hogy a csoport

milyen ütemben fejlődik.

.\ tréningezés során többször mutatonr különböző tempóktlan a mozgást, de

nrindenképpen eljutunk eg1, olyan stádiumba, amikor megnézem.

G1.akori jelenség ilyenkor, hogy a növendékek saját magukat bírálják szóban.

..Hát én ezt nem tudom megcsinálni! ' '

. .\I indig eldől ök ennél a forgásnál! ' '

\'agv egyszerűen egymásnak adnak tanácsot, hogyan csinálja jobban. Mindegyikkel

az a baj, hogy visszacsúsznak a verbális gondolkozás terepére, illetve elterelik a

Í-igr'elmet a magáról a mozgásró|. Hiszen vagy csinálok valamit' Yagy külső

lzemlélőként értékelcm azt. Ha kint vagyok' nem lehetek bent is. Ráadásul ez egv

feles|eges szerepjáték. ő is tudja, én is |átom, hogy ''nem tudja'' nem kel| mondani.

Bár kétségtelen a feszültség oldó hatása, én arra szeretném rávezetni, hogy a

feszültségét további koncentrálásba vezesse le.
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5. Bemelegítés
Valahogyan meg kell érkezni.

Rövid kitérő: Amikor elutazom valahova, akárhogy is igyekszem, akármilyen gyors

autóval megyek, aznap már kevés produktív dologra vagyok képes. Inkább csak
lézengek, szemlélődöm. ,,Várom a lelkemet.'' Nem tudom ennek az okát' miért ilyen
|assú a lélek?!

Egészen kicsiben, de hasonló a helyzet a táncórával. Különböző helyekrőI,

ál|apotokból érkezünk, ezeket össze ke|l hangolni. Magunkon belüI is, és a csoportban

egymás közt. Nem utolsósorban a testet is be kell melegíteni, de ez tud egyszerre

történni.

Pontosan szemügyre veszem' hogy kik vannak ott aznap. Akik ott vannak, milyen
levegőt árasztanak. (Erre lenne jó a névsorolvasás az iskolában is.) Kamasz csoportok

nagy változatosságot tudnak hozni ezen a téren. Időnként harsányan csacsognak,

máskor direkt sötétben ülnek, vagy neutrá|is á|lapotban várnak. Ehhez még
hozzáadódik a saját energiaszintem és ezek függvényében döntök, merre induljunk el.
Mindenképpen összpontosítást segítő, érzékszerveket finomító előjáték ajánlott.

.,Vakos játék' több szempontbóI remek megoldás tud lenni. Primer vá|tozatátban

egyszerű vezetést jelent, csak a pár egyik felének be van csukva a szeme. Mive| a

szemünk tril domináns érzékszervünk, ezért ha kiiktatjuk, rögtön másokat hagyunk

érvényesülni. Segít elkiilönülni a külvilágtóI is.

Utalnék a vertlalitásos részre; külön felhívom a figyelmet ne beszéljenek! Akkor nem
a tcstükkel.fogiák irányítani partnerüket, hanem szavaikkal, amit éppen szeretnék

háttérbe szorítani.

Ha cseré|getjük, a párokat még egy élménnyel gazdagodunk. Mindenki érezni fogia a
különbséget, menn1'ire nem mindegy, hog1' ki irányította.

Ertra nehézsége ennek a feladatnak, hogy felelősséggel jár. Jelzem, semmiképpen

nem történhet olyan' hog.1 valaki nekimegy valakinek vagy valaminek, ettől kezdve ez
nlár nem játék! Meg kell figyelni o,menn1'it bír a párom?'' Nem az a cé|, hog1, féljen,

hanem éppen el|enkezőleg a lehető legnagyobb biztonságérzet elérése. Érintéssel kcll

l.:iépíteni a bizalmat. Ennek megfelelően lehet gyorsítani, lassítani, irányt r'áltani.
\ehczített vá|tozat: bárki bármikor szabadjára bocsájthatja ,,vak'' társát, ez,á|ta|

Íblr.amatos párcsere van, ekkor nrindenkinek figye|ni kell mindenkire. Célszerű egy
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extra figye|őt beá|lítani, aki segítségre tud sietni' ha szükséges. Nagyon izgalmas
együtt|ét tud kialakulni, de nagy koncentrációt igényel.
Te|jesen kezdő vagy egymást nem ismerő csoport esetében számolni kell azza|, hogyjelentős biztonságvesztéssel járó fe|adat tud lenni.
Másik fajtája a kezdéseknek, ennek pont az ellenkezője. Hirtelen a dolgok közepébe
r,ágok. Improvizatívé elkezdek mozogni, ügyelek rá, hogy a mozdulatok viszony|ag
egyszerűek és követhetőek legyenek, viszont fizikailag akár megterhe|ő. Arra kérem,őket ne törőtljenek, semmivel csak próbáIjanak mindenáron követni. Itt nem a precíz
végrehajtás kido|gozás fontos, hanem a lendületemet, impulzivitásomat kel| átvenni.
Ne gondolkozzon, ne cenzúrá zzon,kövessen.
Az én szerepem cserélhetőo bárki ,,vezethet.,, A forma tiibbféle |ehet: kör, csoport,kígyó. Lényeg a cenzűrán van. Ne legyen reakcióidő' ne aggya| fogia fel, hogy mitörténik, hanem a szemétőI egyenesen a testébe vigye át. I|yenkor a ,,bugyi, hajigazítás, vagy a tétlenkedés is tánccá vá|ik. Utána érdemes megbeszélni, ki hogyanérezte magát mindkét szerepben. Ki, me|yik mozdulatát tudná fe|idézni a másiknak.
Természetesen mutassa' ne mondja. Az emlékekbő! aztán egész komtlinációt |ehetösszerakni.

6. Mennyiben játék, mennyiben munka?
Ennek a szétváIasztása nem egyszerű.
..Játék érdeknélkü|i volta, kívüI áI| a szükségesség kie|égítésének processzusán.
Értelme és tarta|ma önmagában van.
A játék köt, o|d, és lekiit.

\.alami' ami sem nem hasznos' sem igaz, vagy hason|atértékű, sem pedig káros,Iegiobban a benne foglalt báj mértéke szerint íté|hető meg' vagy é|vezet szerint.
ame|y'et nyújt. Ilyen élvezet, ame|y'' sem számottevő hasznot, sem kárt nem okoz a.|áték.'' 28

Ezze| részben r'itatkoznék. Azt gondo|om, hogy a játék épp o|1,an létszükséglet, minti7z a|r'ás \,ag},' az, evés. Tudjuk, hog}. a gverekek egészséges fejlődésének,
n j|külözhetetlcn e|eme, de biztos vagyok benne, }rogy ha a felnőttek többet
iá{szanának., akkor ker.ésbé lennónek neurotikusok. Számotter,ő haszna van' hiszenalapr.ető készségeket csak így tudunk elsajátítani. A játéknak, szerintem van egyszinte nregfoghatatlan rész e) az aZ ál|apot, amiben ilyenkor vagyunk. Egy dologra
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koncentrálunk, elmélyülünk, lényeges része az önmagáért valóság, és mindez kívül áll

a logikán és racionalitáson. Talán ez adja abáját.

Az teljesen téves felfogás, hogy ami játékos az nem komoly, időpocsékolás.

Annál is inkább szomorútrb ez,, mert a közvéIemény ugyanúgy nem fogatlja el a
játékot és a játékos oktatási módszert a tanulási folyamat teljes értékű elemének,

ahogy elutasítja a művészeti nevelés hasonIó szerepét is.29

Pedig az ókori Görögországban még uralkodó szerepe vo|t a művészeti oktatásnak. A

mai európai ember természettudományosan iskolázott gondolkodásátlan a

legéberebb. A tudományosság eluralkodott mindenek felett, semmit nem hiszünk el,

amit nem látunk, vagy nem tudunk tlebizonyítani. Pav|ov így fogalmaz:

,,A tudomány a maga analitikus tevékenységével apró, jól vizsgálható részekre bontja

szét a jelenségvilágot, de soha töbtlé nem tuja eleven, élő egésszé tisszerakni, míg a

művészi szemléletmód eleven egész képtlen látja a világot, a részek aprólékos

feltárása nélkül.'' 30

Játék ktiztlen lehetőségiink van szabadjára engedni a képzeletünket, atlszolút egyéni

módon érintkezni a környezetünkkel, ilyenkor tevékenységünkben a be|ső

értékmérők dominálnak. Tehát előáll a he|yzet, amikor a kreatív gondolkodást övező

szociális és érzelmi gátlások érvényüket vesztik. 3l

Sokfé|e játék van, de a táncórákon a dolog lényege miatt színházijáték adódik.

,.\/an a valóságnak egy olyan tartománya, amely nem a cselekvéshezvezet, hanem a

cselekr'ésnek.egy sajátos másához: realizá| ugYan' de mégis helyettesíti a rea|izálást.

Ez a megszelídített, mégis teljes indulati értékű va|óság a színház, a játéknak az

.,oIYan mintha'' mechanizmusa. A megszelídítés sámántáncának, mágikus

szertartásának folytatása és realizálása más feltételek közt.''J2

Ez eg1'ben a pszichodráma alapgondolatához tartozik, de ezen a ponton kapcsolódik a

tánchoz is, hiszen a tánc az én érte|mezésemben színház.

Az óráimon nem pszichodráma foglalkozás zajlik, hiszen alapr.etően más a cél, de az

indulatok átvite|ének mechanizmusa hasonló. A tegkülönbözőbb érzéseket,

tantáziákat, indulatokat vezettink le egy sajátos cselekvési formában; a mozgásban.

Eszktizül az improvizáciőt használjuk.



,,Kultúránk évszázarlok, talán évezredek óta abban az irányban haladt, hogv a
cselekvés helyett inkább verbalizáljunk: az inger és a reakció kiizé beiktassuk a
szőhoz kötött intellektuális mérlegelés tartományát. De ezzel ellene tlolgozunk
mindannak, ami közvetlen, mindannak ami spontán, és egyre inkább hozunk létre
intellektuális-verbális sztereotipeket.'' 33

A cselekvésnek kiemelt jelentősége van.

Gyakran hangzik eI ná|am: Ne mond, csináId! Nem lehet valamit gondolni, anrit
aztán nem tudok. Gondolhatom, hogy atomfizikus vagyok, de közben csak itt ülök és
gubbasztok. Konkrétabban: nagyot akartam ugrani, de amit végü| csináltam az
mások szerint éppen kúszás volt. Ennek szembesítő ereje van. Az improvizáIások,
táncok megnézése után mindig meg szoktuk beszéIni ki mit látott. A gondolás s a
megvalósítás közötti távolság így időről időre csökken. Így nyílik lehetőség egyre
közelebb kerüIni önmagukhoz.

A folyarnatnak még egy nagyon lényeges kötőeleme van; a ,,megbeszélés,, nem |ehet
bírálat. Tartalmazhat ugyan negatív reakciókat, de nem lehet megsemmisítő erejű. A
jó r'agy rossz helyett inkább a o,mil1,en volt?'' kérdést járjuk körül. Mindenkinek
éreznie kell, hogy alapvetően elfogadjuk, és ez bíztatást nyújt a további
megnyiIvánuIásokra.

Tapasztalataim szerint az önmagukról alkotott vélemények sokkal |esújtóbbak,
kegyetlenebbek' mint a társaké. Ez részint az egymás iránti udvariaskodásból, részint
önértékelési zavarokbóI fakad. Az én szerepem ennek irányításátran, úgymond
perdöntő. Segíteni azzaltudok, ha újabb és újabb szempontokat adok az értéke|éshez,
i|letve ha a mér|eg nye|ve elbillenni látszik, akkor igyekszem az egyensúlyt
visszaá|lítani. rtinu.,yire ösztönösen cselekszem , t|e az alábbiakban megpróbálok
felsorolni néhány attitűdöt:

-llindenkinek a munkájáró| muszáj, hogy szó essen. Minclen csoport hajlamos arra,
hogy valakit kinevezzenek ,ojónak.'' A favorizálás csapdája senkinek nem tesz jót.
Mt'gpróbáljuk együtt pontosítani, hog.v- me|yek azok az elemek amelyek nagyon
tetszenck' r'alakinek a mozgásában és miért.

.,N{ert olyan jő| néz ki... ' '

, ,N{ert o|yan érdekes... ' '

A két válasz ma.i<lnem ugyanaz ,de nem. Az etőbtlir ő| á|ta|ában az derül ki, hogy már
|áfták r'a|ahol, (TV-ben, clippekben) a másikrót épp az e|lenkezője; még sosem |átott
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ilyen rnozdulatot. Az egyik valós értéket képvisel, a másikból hiányzik az eredetiség.

Próbálom a vélt és valódi értékeket elválasztani egymástól.

-Megitlésem mindenkire nézve egyedi.

Ha bármelyik tanítványtól olyan megmozdulást látok, ami magához képest szokatlan,

újdonság akkor azt rtigtön észrevételezem. Mindenkinek magához képest kel|

e|őrelépni, illetve olyan tartományokat elsajátítani, amelyek számára idegenek.

A balettintézetbő| hozzám került növendéket arra bíztatom, próbálja meg nem

mindig az iisszes izmát megfeszíteni. Ez persze nem ennyire egyszerű, mert többnyire

nem is tud róla, hogy éppen feszeget, számára ez a természetes.

Másokat viszont arrabíztatok igyekezzenek több kontrollt tartaniazizmaikfelett.

N{indenkinek más az erőssége, ez tény és egyben segítség is.

Ha valamire lecsapok, hogy ezt vagy azt mennyire nagyszerűen csinálta kis veszél5't is

hordoz magában. A jó dolog nem válhat sémává. A jó dolgokat improvizációk során

nem lehet, érdemes reprodukálni. Ez egy olyan műfaj, aho| mindig újra eredetit kell

teremteni, ez az egyetlen záloga a jónak.

Meglátásom szerint ez jelenti a táncórán a játékot.
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A bennem lévő exhibicionizmus, kifelé fordultság pedig végképp eltántorított a

magányos tevékenységektől.

Saját tapasztalatomból kiindulva, én úgy képzelem, hogy mindenkinek vannak i|yen

mélyen lévő szinte tudatlan érzései, hogy mi az, ami igazán inspirálja. Ezek olyan

dolgok, amelyek nem múlnak el, viszont vezérfonaluI szolgáIhatnak.

Tanítványaimat próbálom arra ösztökélni, hogy legyen bátorságuk megkeresni

magukban ezeket az érzéseket. Olyan támpontok tudnak lenni, amelyek mentén el

lehet indulni. Elnyomásuk akár külső, akár racionális elvárások miatt, hosszú távon

fru sztr á ciőva| fen yeget.
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7. Kreatív fe|adatokkal kapcsolatos problémák és azok lehetséges megoldásai

Páros csoportos gyakorlatok:

Az önáIIó munkát, a|kotást, netán szóIok bemutatását gondosan eIő kell készíteni.
Kevesen képesek arra) hogy gond nélkiit megnyi|vánuljanak, hozzák legiobb
formájukat, mit sem törődve az esetleges bírálatokkal.
Könnyebb párban vagy csoportban dolgozni, eleinte mindenképpen.
Ezért gyakoriak órámon a páros, csoportos feladatok.
Nem ritkán még a párba állás sem o|yan egyszerű, mint gontlolnánk. Gyakran
hangzik a r'á|asz: (olyanoktól, akiknek éppen nincs párjuk) Nekem mindegy!
Szerintem ilyen nincs. Egyrészt semmi nem mindegy, másrészt mindenkinek tudnia
kell, hogy kivel dolgozna szívesebben. Legfeljebb nem akaro mer dönteni.

Ha a tanulók ketten vagy tiibben dolgoznak együtt, az rengeteg előnnye| szo|gál:
-Tegyük fe|, hogy semmi nem ál| a kreatív gondolkodás útjábano és va|akibőI dőlnek
az öt|etek, |ehetséges megoldások, de nem képes őket rends zerezni, kivá|ogatni, nem
tud dönteni, és a tetejébe még szorong a mások előtt való megnyilatkozástól. Társsal
könnyebben áthidalhatók ezek a nehézségek. osztönös reakciója; - hogy péIdául
me|yik mozdu|atot használjam fel, eset|eg mindkettőt,- segíteni fog, továtlbá csökken
a bemutatás szorongása is, hiszen Íigyelnem keII rá, így nem jut elég energia a saját
féIelmemre, miszerint: ,,mindenki engem néz.,, Megosz|ik a felelősség.
G1,'akran az együtt dolgozás nem is r,onatkozik, az egészÍ.e|adat megoldására.
Mindenki külön-kÍi|ön készít egy rész megoldást, de megnézni csoportban fbgjuk.
Pé|dául: Mindenki készít egy gyors' és egy lassú mozdulatot. A bemutatás során
impror'izá|ni fogunk. Kizárő|ag ezeket a már e|őre elkészített mozdulatokat
felhasznáIva keII párbeszéclet készíteni nozgásban. A véIetlen is szerepet kap, ez acIja

a jelenet izgalmát.

-\,ugy; futás közben kel| egy forgást csinálni a fti|dön, test bármely tengelye körüt.
},Iiután adtam időt, hogy ezt mindenki kigyakorolja, előre nem megbeszé|t
sorrendbcn fogjuk megnézni. Azt kérem, ha valaki már elkezdte, láncreakció szerűen
menjen torább a fol1'amat. Ha |ehet, ne szakacljon meg a sor' mindig lépjen színrc
valaki, és inkább többen indu|janak el egyszerre, mint senki sem.
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Mindig r'an mód ismétlésre, újra kezdésre. Ez mindenfé|e feladatra igaz, soha nem

hagyom úgy befejezni az etűdöket, hogy ne legyenek elégedettek magukkal. Ne

történjen az,hogy mire érti és élvezi a feladatot addigra vége.

Még egy nagyon fontos jellemzője Yan a különbiiző ,,társas játékoknak.''

Az együttdolgozás során olyan érzéseket lehet megtapasztalni ame|yekre, ritkán

nyílik alkalom.

Alapjáték a ,'tükrös játék.'' Ketten állnak egymással szemben és miközben ^z eg1'ik

mutatja a mozgást addig a másik utánozza,, és fordítva. Mozdulatok és pozíciók

pontos megfigyelésére szolgál, s emellett a mozgáskoordinációt is javítja. De ami

ennél |ényegesebb.' hogy arra szoktam kérni őket, ne vezessen egyikőjük sem, hanem

próbáljanak egyszerre mindkét szituációban lenni.

A kezdettlen lehetetlennek |átsző feladat elkezd megvalósulni. Ha igazán egymásra

koncentrálnak és minclkettőjük dominanciáját felváltja a kölcsönös figyelem, akkor

sikerülhet meg tapasztalni, néhány pillanatra egy a szokványostól eltérő

tudatállapotot.

I'ényege, hogy maximális figyelmet ktivetel a résztvevőktől' az ember száz száza|ékig

odaadja magát annak, amit tesz. Az idő megállni látszik' ilyenkor nem tudjuko hog1.

fél órao avagy öt perc telt el.

',A játék ereje, kialakítja a pillanat megélésének képességét.

A teljes bentlét, a jelen kifeszített perceiben.'' 35

Kisebb-nagyotlb csoportokban is szoktuk játszani, de ilyenkor a mozgás már nem

tükörben torténik. Az említett tudatállapot váltás akkor tud megttirténni, ha már

tiibbé nem arra figyelnek, hogy éppen ki vezet, hanem automatikusan veszik és adják

át a mozdulat sorokat.

Tévedés azt hinni, hogy a ,,pillanat megélésének'' képességére csak a színészeknek

iIletve előadóművészeknek van szükségük' bár kétségte|en, hog}' nekik feltétlenül.

\Íindenkinek fontos, hog1' oda tudja adni magát időnként dolgoknak. Lehet az eg'

l'irág, egy' festmény vagy egy' másik enrber. De ilyenkor félni kezdünk. Félünk attól,

hog1' ha feladjuk az egónkat, akkor megsemmisülünk.

.{ki szoi.ong, aki szég1'el|i magát valamiért, soha nem tudja átadni a teljes figyelnrét

sernminek, sem amit tesz. 36

Eg1'szerűen foga|mazva, jő lenne mindig iinmagunkat adni, ez igazán felszabadító

érzés tud lenni.



Minden feladat tarta|maz egy vagy több fix pontot. Elmondomo hogy mit kérek én;

például:

-sorminta legyen

-hosszanti haladás, de legyen benne ugrás

-olyan mozgást készíts, amit nagyon gyorsan és nagyon lassan is meg tudsz csinálni

-csak a fiitdön lehet, térd magasságnál ne gyere feljebb

-sútyt a karodon, vidd át, ne a lábadon stb.

Millió variáció lehetséges, de amit nem határoztam meg az szabad megoldásokat

kíván. Rengeteg felesleges kérdés érkezik ilyenkor; ,,de hátra ugrás lehet?

Amit nem mondtam, hogy nem leheto azt lehet.

Türelmesen elmondom még egyszer' hogy mi az, amit én kérek, A TOBBI nÁo vnx

sízv d,.
Nehezen válla|nak rizikót. Nem tudom, miért yan ez' félnek tévedni, pedig lehet tudni,

hogy nem az iskolában Yagyunk, senki sem fog egyest kapni, nem eszem megt aZ

egyetlen ami ttirténhet, hogy megbeszéljük, ki mit értett félre és miért. Nem kizárt

annak a |ehetősége sem' hogy olyan megoldás szü|etik, ami engem további' jobb

feladatok gondolására inspirál. Mindenki ,,tutira'' akar menni' pedig a kísérletezés

(ami persze magában rejt rossz megoldásokat is) maga a lényeg.

Az én olvastomban rossz megoldás nincs, csak nem megoldás.

\/alaki semmit' ne produkáljon, azt mindenképpen megpróbálom elkerülni.

8. N{utatom-nem mutatom...

Pete orsolya kolléganőm, bejött egyszer megnézni az őrámat és érdekes dologra hÍvta

Í'el a figyelmemet. Észrevételezte, hogy a tréningezés során (amikor az á|ta|am

mutatott mozgássorokat kel| elsajátítani) kevésbé fejezem ki magamat szatratosan. A

mozgásra adott instrukcióim gy'akrabban tarta|mazzák a ,,csináld így,'' .,otartsd úgv''

monclatokat, mint a g1'akorlatra r'onatkoző szakszerű körülírásokat. Jobb lábbal

indítsd, aztán p|ié és egy tour stb.

Vagyis megmutatom ezerszer' és az ut,ánzás útján próbálják megtanu|ni. Aztán

amikor nézem, őket javítok és szóképekke| segítem megtalálni a mozdulatok lényegét.

Ritkábban használok technikai kifejezéseket, inkább érzésekre utalok egv mozdulat
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milyenségénél. Megfigyeltem, hogy az érzelmileg leginkább telített mozgások egyrészt

nagyon népszerűek, másrészt ezeket tanulják meg először pontosan.

Ez egyfajta átadási módszer, és nem is feltétlenül a legiobtl. Tudni kell, hogy

mindenki másként tanul. Vannak, akik esetleg jobban igényelnék a pontos verbális

instrukciókat, de egyelőre ez fakad belőlem hitelesen, és persze a továbbiakban

igyekszem majd erre is figyelni.

Ellenben az a|kotő munkát igénylő feladatoknál kínosan figyelek arra, hogy rnég

véletlenüI se mutassam. Ezeknek a feladatoknak a lényegét mindig csak szóban

próbálom meg levezetni. Ha mutatom, azza| e|eve meghatározom az irányt, amit nem

szeretnék. Általában van egy képem arról, hogy mit szeretnék, de nem ragaszkodom

hozzá görcsösen. orülök annak is, ha valami egészen más szüIetik, mint amit vártam.

Ilyenkor felmérem, hogy vajon azért lettek a válaszok ennyire eltérőek, mert nem

tudtam kellőképpen verbálisan közvetíteni, vagy azért mert nrég ennyi más megoldás

is rejlett a feladattran, csak én nem vettem észre.

Lényeg az, hogy tlármelyik eset álI fenn, a legérdekesebb dolgok ilyenkor szoktak

születni.

Az ilyen lrelyzetek kültinlegessége abban van, hogy sajátos kölcsönhatás alakul ki a

tanulrík és köztem. Egymástól tanulunk. Ez lényeges elem a továbbiak szempontjából.

Ha én nem YagYok képes tanulni a diákjaimtól, akkor az őráim megmerevednek és

autokratikussá válnának.

Németh Lász|ő így fo galm azta meg azt a p ar ad,oxont :

''Tanítani csak azt szabad, amit maga sem tud az ember. Akkor csillog a tanító

munkájáb an az a frissesség, öröm, amelyet csak az egyiitt tanulás adhat meg.'' 37
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Egyébként is sokszor építek arra, hogy a tanu|ók' mit hoznak rnagukkal aznap és azt
megpróbálom integrá|ni azza| amit, én szeretnék. Előfordul, hogy proponálok valamit
és egyből e|kezd működni. Elkezdenek intenzíven dolgozni a feladaton, már a
gyakorlás kezdeti stádiumában is érezhető, hogy inspirálva vannak. De van, hogy
ennek az ellenkezője történik és már a bemelegítő gyakorlatokná| nagyfokú
energiátlanságot érzek.Ilyenkor tenni kell valamit; lehet, hogy koncepciót váltok és
teljesen más fog történni, mint amit elterveztem. Ha éppen a tréningezésben
motiváltak, akkor aznap több konkrét mozgást tanulunk, lehet csak rövid idő fog
maradni improvizálásra. Vagy pont fordítva: fáradtak, pontatlanok, de kreatír,
munkába szívesen tlelemennek. Arra ügyelek, hogy mindkét része az órának
megvalósu|jon |egfeljebb más sorrendben, időarányban.

Ktizelmúltban tiirtént a kamasz csoportban, hogy az óra elején mintlenkinek kellet
vezetni egy kicsit. Egyszerű gyakorlat, de nagyfokú spontaneitást igényel.

Hiába a jó zene, kelletlenek voltak, a legrosszabb tornaórára hason|ítő mazgásokat
produkáltak' vagy fél-egész testrészeiket ejtették a ftildre, koordiná|t mozgásnak
nYoma se m volt. F-zt je|eztem nekik, de aztán továbbléptünk, tréningeztünk és az őra
utolsó harmadában arra kértem őket; készítsenek egy hosszabb mozgássort, ami
csupa olyan e|emet tarta|maz,, mint az óra elején produkáItak. Közös nevező legyen,
az elinduló mozdulato ami aztán szétesik és a testrészek zuhanásában, fiildre ejtésében
végződik.

Természetesen nagyszerű megoldások születtek, de kétféle: egyik részük tudta
rcprodukálni, de már tudatosan (állapot nélkül!) a mozgást és így egv töredezett ám
érdekes nrozgássor vo|t az eredmény.

A csoprrrt rrlásik része, viszont áttendült a túloldalra és óriási vetődéseket csiná|t.
melyek nag\.on is energia dúsak voltak.

\.égüI még kánon szerűen megisméte|tük mintlenkiét, ekkor már egész komol1'
kompozícióvá áltt össze.

9. Egyéni feszültségek oldása
A fe|adatok azon rószénél ahol eg1.edi megoldásrrkat ke|l találni, gyakran egyfajta
llénultság lesz úrrá a növendékeken' még akkor is, ha több atkalmazkodási pontrrt
adok meg.

I|venkor jellemző gondolatok:-,,Én nem tudok semmit kitalálni, vagy nem jut

eszembe semmi!o'

39



Megnyugtatom afelőI, hogy ez másokkal is e|ő szokott fordulni. Igyekszem rávenni,
hogy mindenképpen kezdjen be|e valamibe;- mondjuk a feladattlól számára
legszimpatikusabb részbe- a ttibbi már menni fog magától. Nem baj, ha nem jut a
végére, csak olyat csináljon, ami neki tetszik, de legalábbis nem érzi magát közben
kínosan. Nem céI, hogy olyat csináljon, amit nem tud.

Bíztatom, de nem noszogatom.

-Csinálj nyugodtan ,,rosszato' csináIj ,,ici-picit'', ha végképp nincs, titleted másold le a
másikét- Te úgyis másképpen fogod csinálni, hiszen Te nem vagy o. Eköztlen időben
és térben folyamatosan közeledek és távo|odok felé, tőIe. Mintha egy elasztikus
gumiszalagon lennénk összekötve. Ú;ra és újra békén hagyom (másokkal
fog|alkozom) de visszatérek hozzá. NIindvégig éreztetem személyes Íigye|memet,
törődésemet.

A legkisebb ígéretesnek tűnő kezdeményezésre lecsapok, nyilvánvalóvá teszem, hogy
ez azirány jó lesz, csak haladjon rajta tovább.

Akik előrébb tartanak, ebtlen a folyamatban azoknak továLrtli instrukciókat adok,
hogy ne ragadjanak le a legkézenfekvőbtl megoldásnál, hanem próbátják tovább
tiikéletesíteni, amit csináItak.

Az is inspirálóan tud hatni, ha időközben magam is készítek egy mozgássort.

,,Együtt gyakorolunk,, ez nekik is adhat energiát' de a hangsúly mindenképpen az ő
mego|dásaikon van.

Ellenkező esetben csak ültik és nézem, ahogy ők próbálkoznak, de intenzíven figyelek
és nem eg.'Yszer a bemutatásnál utalok rá, hogy ezt vagy azt, mlért nem használta fel a
végső variációtlan.
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10. Szeretet

Még egy dolog, amit szinte félek |eírni, szeretem őket. Nem tudom miért, hogyan, de

mint sok bölcs mondta már; a szeretet csak úgy van, és talán nincsenek is okai, de

leginkább nem lehet akarni, erővel kiváltani.

Ez veszélyes volna?! - Mert akkor ennek van egy ellentéte is, a ,,nem szeretés.o'

\/alahogy úgy van ez, hogy ott az órán mindig mindenkit szeretek. Elfogad om az

ügyetlenségét' ügyességét, akkor is ha bénultan áll a sarokbano akkor is ha

sziporkázik.

Meghatározott irJőre együtt vagyunk egy szituációban, amelytlen ő tanulni akar

valamit én meg próbálok ehhez adni valamit, amit én tudok. Az is lehet, hogy sikerül,

az is lehet, hogy kevéstléo de ami történik arra tőlem telhető őszinteséggel igyekszem

reagálni.
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s. osszEczÉs

1. A tanár feladatai és eszközei

Mint a fentiekben részletesebben kifejtettem, a kreativitásnak személyes és szociális

akadályai egyaránt léteznek. Legtágabtl értelemben, a társadalomtran, aztán a

gyerekek kortárs csoportjaiban, és végül a személyiségben. Mindenki, aki a

kreativitás fejlesztésére vál|alkozik, nem kevés problémával találhatja szemben

magát. Sem az iskolák, légköre, sem a pedagógusok felkészültsége egvelőre, nem

optimális ennek elősegítésére. Viszont nyomós érvek szólnak amellett, hogy az a|kotó

gondolkodást érdemes és szükséges fejleszteni.

Tehát a pedagógusnak egyrészt le kell küzdenie ezeket a külső akadályokat, másrészt

tiirekednie kel| arra, hogy minden tanulóban felébressze aZ igényt az alkotásra. ol\.an

tanítási légkört kell teremtenie, ahol az érzelmi és motivációs feltételek egyaránt

adottak.

Milyen eszközei vannak a tanárnak, hogy ezt képes |egyen megvalósítani:

1. A legfontosabb eszköze saját maga. Személyisége mindenképpen meghatároző és a

gyerekek szá'mára példaértékű. A gyerekek olyan csatornákon és érzéseken keresztül

is tájékozódnak rólunk, amelyek szinte megfoghatatlanok. Még magunknak is

könn.vebb hazudni, mint nekik.Ha az ember figyel, ebből sokat kapacitálhat.

Továbbá előnyös, ha a pedagógus minél magasabb szintű önismerettel rendelkezik.

Értem ezalatt; képes kezelni belső feszültségeit, rálátása van iinnön hibáira és

előnveire egyaránt.

2. Lz eddigiek alapján azt állítom, hogy a szorongás nagymértékben csökkenti az

alkotó munkára r'aló hajlandóságot és egyértelműen gátolja a kreativitást,

következésképp a divergens gondolkodást elősegítő ,,motivációs |égkört'' a szorongás

csökkentésével lehet elérni, gondoskodni kel| arróI, hogy a fenyegetettség általános

órzése e|tűnjön.38

Né|kültizhetet|en, hogy érze|mi|eg nrindenkinek biztonságban kell éreznie magát. Az

összes fé|elmet keltő tén1,czőtki kell iktatni:

-Szabad hibázni! Vagyis tribáktól r.aló szorongás cstikkentése;

.Minden nör.endéknek segíteni ke|l abban' hogy képesek legyenek leküzdeni a

tehetetlenség, elmagányosodás érzését;



-Meg kell akadályozni, hogy bárkinek szégyellnie kelljen magát, vagy nevetségessé

váljon.

Bátorítani kell a növendékeket, hogy merjenek gondolni, sőt értésükre kell atlni, hogy

ezt e| is várjuk tő|Íik. Nem szabad félniük sem saját maguktól, sem másoktóI.

Tisztázni kell' hogy számunkra a nyitott, bátor gondolkodás értéket jelent.

3. Értékelés szerepe.

Azok után, hogy Malevich kiáIlította a fekete négyzetet, illetve Duchamp a \\'C

csészét elég megfoghatatlanná vá|t a művészeti alkotások megítélése. Bizonyosra

vehetjük' hogy a művészi kreativitás jelentősen szubjektív megítélés alá esik, szemben

más egzaktabb tudományokhoz képest.

Mégis szükségesnek látok valamilyen visszacsatolást, értékelést.

Mivel a külső kontroll és a vele kapcsolatos várakozási szorongás igen erős negatív

hatást gyakorol, ezért az értékelő eljáráson kell változtatni.

A hangsúlyt a kritikus önértékelés képességének fejlesztésére kell helyezni. A

diákoknak meg kell tanulni, hogy saját teljesítményeiket ne külső, hanem belső

mércék szerint ítéIjék meg. Persze az önértékelés is tartalmaz külső megítélésbő|

származő motívumokat. A tanár feladata, hogy ezt a folyamatot egyensúlyban

tartsa.39

2. A szorongás, mint motiváló tényező

Itt olyan szorongásra gondolok amit ,,|ámpa|áznak'' is lehetne becézni. Ez ta|án

szükségszerű velejárója az előadóművészeteknek, színháznak, táncnak. Illúziót

akarunk kelteni és félünk a lelepleződéstől. Szerintem, ha az ooéletben'' van eZ akkor

nern nagyon jó dolog, mert azt jelenti, hogy nem sikerül nagyon azonosnak lenni

iinmagunkkal, valódi vágyainkkal, érzéseinkke|.

[Ia viszont színházró| van szó, akkor attól félünk' hogy elrontjuk, nem leszünk elég

jók' hitelesek. Ebből a feszü|tségből fakadó adrenalin segít átjutni a kritikus

holdponton és kiszabadulhat mögtile az emberben rejlő energia' ami párosu| a

háttérbcn lóvő 91'akorlással, konkrét tudássa| és ebben a szintézisben hitelessé váIik a

személ1.. Ily'enkor látjuk az e|őadő sugárzását. Ha ez a sugárzás elér egészen hozz,ám a

nér,Íjig, és katalizál bennem fontos felismeróseket, érzéseket' gondolatokat akkor talán

katarzisról beszélhetünk.

Á 1
+ J



,,Sir John Gielgoud mondta hetvenöt éves korában, több mint negyven vagy
ötvenéves színházi karrier után' hogy kivétet néIküI, minden alkalomma | |ámpa|áza
volt, mielőtt színpadra lépett volna. Ha véIetlenü| kevesebbet szorongott, akkor nem
volt o|yan jó az estéje mint akkor, amikor sokat szorongott,, a0

Egyszerűen szólva: Jó lenneo ha nem kéne féInünk soha semmitől, de egyrészt ez
Iehetetlen, másrészt lehet ezen vá|toztatni. harmadrészt fel lehet használni pozitívan
az ebből fakadó energiát.
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