
tul  n6zetben, farmernadrAgban
vagy tr.itiiben, pofaszak6l lasan
vagy par6kdban. A szakembe-
reket ezek termeszetesen
megr6mitik. Az eg6sz egy
hartfordi cip66rusra eml6kez-
tet, aki gyakran allt iizlete
el6tt,  mikor elmentem el6tte,
de sohase nekem, hanem min-
dig a cip6mnek koszont.

Magamat egy 6sz szakal l0
oreg0rnak tartom, aki kozel
l6l6vszezada van a ,,busi-
ness"-ben. Az i lyen hosszu 6s
intenziv elfoglalts6gb6t egy-
szer0 matematikai t6nyek ko-
vetkeznek. Lehetetlen t0l6lni
az i lyen hosszti  id6t valamely
m0v6szeti 6gban csiszoltsAg
6s humor6rz6k n6lkr1l.  Beval l-
hatom azt is, 6rzek egyfajta
vonz6d6st, 6rtat lanul vagy
m6sk6pp, a kozons6gess6g
irdnt. Ez persze eltorpul hisz-
terikus sz6ps6gkeres6sem
mellett .  Egy i lyen kaland sor6n
az  ember  mi l l i6  do logga l  meg-
merettetik, torten6ssel, ta-
pasztalattal 6s bele6l6ssel
szemben; ezerszer is megm6-
ri  saj6t eszt6t ikai h6m6rs6kle-
t6 t .  M ind ig  k iv6ncs i ,  m ind ig
k6rdez 6s l6leg mindig k6tke-
dik, legaldbbis a felszinen.
Mindezek el lenere kialakul va-
lamif6le bels6 biztons6g az
6vek sorAn, miutAn az ember
megm6reti  magAt el6szor a ro-
konokkal 6s baratokkal, utana
vArosokkal, majd nemzetek-
ke l ,  v6g0 l  ped ig  a  v i l6gga l .
Tort6nel mi behatArolts6g, szo-
cidl is v6ltozAsok 6s esetleges
rossz id6zlt6sek vihart okoz-
hatnak, mely hol elArasztja,
hol meg a sz6l szarnyara eme-
l i  le96nys6gedet.

J6ltStiink att6t filgg, hogy
eszttetikai ldtdsm6dunk egybe-
esik-e a tejl6d6 tiirtdnelem
szesz€lyeivel. M69 az id6jdrirs
is szdmit.  PAr 6ve p6ldriul Lon-
donban tArsulatunk tor6st
szenvedett * turn6beteg lett.
Technikusaink valami f6lreer-
t6sbe keveredtek, 6s ezzel
6rriletes k6s6st okoztak, fel-
tartva a kozonseget is, amig mi
technikai lag keszen nem All-
tunk. HShull6m csapott Lon-
donra, a szinh6zban pedig
nem volt l6gkondicionAlds, s6t
m6g rendes venti l l6ci6s lehe-
t6s6g sem. Mindezek tetej6-
ben egy t0lzs0folt  t6ncszezon
v6g6n voltunk, amire a londo-
niak csak langyosan reagel-
tak. A t6ny, hogy egyAltal6n
tr l l6l t i ik a hAromhetes vend6g-

szerepl6st, mAr onmag6ban is
a csod6val hat6rosult. . .  Es
persze orszAgonk6nt m6s volt
a kiilonboz6 darabok fogadta-
tasa is. A francidk az ,,Echot"
szerettek, az angolok tulajdon-
k6ppen kozombosek maradtak
ir6nta. A m0sorok osszedll i tr i -
sdt orsz6gok szerint v6ltozta-
tom. Elkerulom humoros da-
rabjaim el6addsAt Olaszor-
sz6gban, merl az olaszokat
humoroit hidegen hagyja.

Most talen meg6rthetj i jk,
mennyire fontos a m0v6sz
sz6,m{ra, hogy megkemEnyit-
se maget a rossz tapasztala-

A kontakt- improvizAci6t 6l-
taleban a posztmodern ir6ny-
zat egyik v6gletek6nt tart jAk
sz6mon. A ,,helyzetek m0v6-
szete", amely nyitott ,  spontan,
egyszerrisit6 6s felszabadit6
- ehhez hasonl6 jelz6kkel i l -
let ik. E st i lus homlokegyenest
el lenkez6j6nek a struktu ral ista
iranyzatot tekinthetj t ik, Lucin-
da Childs j6volt6b6l.

Min t  a  ma i  tenc  annv i  0 i
irAnyzata, ezis az Egyes0-lt Ati
lamokban sztlletett. Sfeye Pax-
ton , , ta ld l ta  k i "  mesters6ge-
sen, 1972-ben.

Paxton a hatvanas evek ele-
j6n Merce Cunningham egy[i t-
tes6ben tancolt,  s mint a Jud-
son Dance Theatre 6s a Grand
Union egyik alapit6ja v6tt is-
mertt6. P6lyatdrsai ez id6ben
Yvonne Ra iner ,  Luc inda
Childs, Trisha Brown 6s Simo-
ne Fort i  voltak. Paxton, aki a
tAnc mellett  komolyan foglal-
kozott aikid6val 6s mas kelet i
mozg6stanokkal is, 1965{61 fo-
kozatosan tdvolodik Cunnrn-
gham munkaj6t6t. OnAil6 m0-
helymunk6ba kezd 6s kis6rle-
tei sor6n fokozatosan rd6rez
az iljfajta tencra, majd lassan-
k6nt t isztazza e st i lus alapjait .
Szintet iz6l6 munk6jAhoz vagy
tizenot tencost 6s sportol6t hiv

tokkal szemben, 6s hogy mun-
kajaban fel ismerie 6s 6rezze
az 6rt6keset. Ez nem indivi-
dual izmus vagy szer6nytelen-
seg, hanem sz6mos tapaszra-
lat 6r6n 6s hossz0 id6 alatt
megszerzett bels6 6s szuks6g-
szer0 bizonyosseg. Az 6let[t-
nak ezen a pontjdrn szinte lehe-
tet len rossz vondst h0zni a v6-
szonra - matematikai lao 6sz-
szer(rt len lenne. Meg ha- el is
kovetnE a hibAt a m0v6sz, bi-
zony6,ra 6szrevenn6, 6s nem
6ll i tanA ki a vAsznat.

Alwin Nikolais

(A tegti kt5zlem6ny eredetileg angol nyelv(t k1nyvben jelent
meg, resze - A. Nikolais neve utAn - az- (tn. NtK-ciokume'ntum_
nak, a szerz6 szem6lyes vailomdsilnak. HasAbiainkon term6sze_
fesen csak rovid, szemelvdnyes kozt6sre vethkozhattunk, Kiss
Andrea fordi6seban. - Szerk.)

ossze a Weber Gallerv New
York-ba,_ majd eredm6nyeiket
osszegzoen egy sorozat el6-
adAssal demonstr6l jdrk munk6-
jukat.

E kezdeti id6szakban a moz-
dulatok dinamikai variAci6it
f igyelt6k olyan alapk6rd6sek
metszet6ben, mint pl.  a test
sri lypontjAnak megvAltozdsa
€s eltol6d6sai ki j lonboz6 im-
pulzusok kovetkezt6ben, a te-
hetet lens6gi er6 6s a passzlv
el len5l lAs a megkezdett moz-
dulatban. A feladat ezeknekaz
,,alaper6k"-nek a meg6rz6se
6s a velt ik val6 azonosul6s
volt,  el6szor 6rint6seken ke-
reszti i l ,  majd egy 6tmeheti
mozgAsban l6trejott kontak-
tusban.

Az alapk6rd6sek, melyek a
sti lus megkozeli t6s6ben segi-
tenek, a kovetkez6k:

- mi a tests0ly?
- mi az es6s, 6s hogyan

alakul 6t egy el len6rzott eresz-
kedes kozben?

- mi a , , lent" 6s a ,, font"?
A bels6 6s kuls6 t6r6rz6keles.

- hol van a test kozeppont-
ia?' -  mit jelent a tests0ly az
es6s f6lelm6ben, 6s mit a ny0j-
t6zAs kozben?

- hogyan lehet egyeztetni
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A pdrizsi kontakt-m0hely tagjai A pdrizsi kontakt-mfihelyben egy kett6s,
telill Nagy J6zsef

az ernyedt (, ,relax") 6l lapotot
egy minden pi l lanatban rea-
gdlni tud6, pattan6 reflexszer!
dl lapottal?

- melyek a testek kozotti
6rintkez€si pontok? Ezek laza
6s m6ly viszonyai.

- mit jelent egyti t t  t6ncol-
n i ?

- meddig terjedhet a koc-
kdzatv6llal6s, a felel6ss6g 6s
a bizAs rinmagunkban 6s part-
neri inkben?

- hogyan tudjuk Atadni a
sajAt tests0lyunkat 6s hordani
a mAsik6t minimdlis er6hasz-
nAlattal,  izommunk6val?

- hogyan tarthat6 a min6l
sz6lesebb sk6l6jri kontaktus a
partnerrel an6lk0l,  hogy meg-
tcirn€nk, akaddlyozn6nk az 6
kezdem6nyez6seit,  6m {gy,
hogy a tanc lazas6ga, lend[] le-
te mindvegig megmaradjon?

A kontakt-tAnc az eg6sz test-
t6l egyfajta intenziv reag6l6si
k6pess69et kdvetel,  az 6l land6
addsv6tel 6rz6keny 6llapotdt,
hiszen a t6nc szinte mindv6gig
a vert ik6l is egyens0lyi helyze-
ten kivril tort6nik: sokszor
olyan testhelyzetekbe ker[i-
l0nk, ahol a fej k6zelebb van a
f6ldhoz, mint a lAbak. Ezatajta
mozg6s dl land6 izomny0jtAst
6s az iz0letek ,, leveg6s" 6l la-
potban tartas6t kivdnja, mely
lazAbbit, konnyebb6 teszi tes-
trink neh6zked6si viszony6t a
fdlddel 6s a partnerrel szem-
ben is.

20

A kontakt-tAnc nyugati 6s
kelet i  mozgAsdiszcipl in6k
mesters6ges szint6zisek6nt
szilletett az aikido. atai-chi 6s
az dllatok (f6leg macsk6k) 1d-
t6kainak megfigyel6s6b6l.
(A pdrizsi kontakt-m0hely v6d-
jegye egy hemperg6 macska.)
Steve Paxton igy nyilatkozik a
st i lusr6l: , ,A kontakti  mproviz6-
ci6 nem kivdn k0lonosebb t irn-
cos vagy bArmif6le speciAl is
fizikai felk6szr.ilts6get. Egy bi-
zonyos id6 utiin elsajatitva az
alapgyakorlatokat - es6sek,
gcirdi.il6sek, bukfencek, emel6-
sek, ugrdsok - b6rki Dszinre
l6Phet,,. Fokozatosan kifejl6-

Kontakt-tdnc a pitrizsi
mIhelyben: pillanatkdp egy

kettdsb6l

dik egy fajta magabiztossag,
mely mell6zi a felesleges f6-
lelmet. A mozg6s tel jesen imp-
roviz6lt ,  tehAt minden eshet6-
s6gre dl land6an k6szen kel l
lenn i .  N incs  id6  gondo ln i  ma-
gunkra, el6k6sziteni az ak-
c i6 t . . . "

1974 6ta rendszeresen (ha-
romhavonk6nt) jelenik meg
egy 0jsdg ,,Contact Quartely"
clmmel, mely nyomon koveti  a
kontakt-tAnc korUli  lej lem6-
nyeket az Egyes0lt Al lamok-
ban, KanadAban, Eur6pdban,
lzraelben 6s Indidban, ahol
i lyen m0helyek m0kodnek.
A kiadvAnyban a tancosok mel-
lett tanarok 6s pszichol69usok
fejt ik ki  v6lem6nyUket .a kon-
takt-tanc sz6lesebb kor0 alkal-
mazAsi lehet6s6gei161 6s
,, gy6gyhat6s616l ". Fel l6p6sek-
16l, alaku16 m0helyekr6l,  a stO-
di6k munk6ir6l sz6lnak a hi-
rek, valamint a dzsessz muzsi-
kdban honos ,, jam session"-
<ikh<jz hasonl6 ,,kontakt jam"-
ek hirdet6seit tal6lhatjuk,
amelyeken k0l6nboz6 csopor-
tok adnak randev0t egym6s-
nak egy kozos improvizhci6ra.

Franciaorszdgban 1978 6ta,
Steve Paxton 6s Lisa Nelson
vend6gszerepl6se, i l letve st0-
di6munkdja eredm€nyek6nt
mfik<idik i lyen m0hely. Ma m6r
tdbb vArosban - BesanQon,
Nizza, La Rochelle - 6l land6
jel leggel tanit j5k ezt a diszcip-
l inAt.



Hogyan is mutat egy foglal-
kozds? Az els6 r6szben a kti-
lonf6le ny0jt6z6sok, lazitdrsok,
massz6zs utan egy szinte min-
denijtt kotelez6 alapgyakorlat
kcivetkezik, , , the small  dance"
(az apr6 t6ncocska): Al lva, tel-
jesen ki lazulva, az izmok
finom vibr6l6s6t el6id6zve las-
s0 jAr6sba kezdesz...  zu-
hansz...  elkapod a s0lyod 6s
tov6bb j6rsz...  Majd ki i lonbci-
z6 el lens0lyi gyakorlatok,
emel6sek, es6sek valtozatai
kovetkeznek: d5l6 partnerodat
elkapod, ir6nyitod 6s viszed
tov6bb a mdsik test s0lydt.. .

Meglep6en gyakori a pszi-
chol6gusok jelenl6te a foglal-
koz6sokon. Er16l a kanadai
tdncosn6nek, Dena Davida-
nak, a m0faj egyik ismert m0-
vel6jenek is van v6lem6nye:
,,M6r megszokott jelens6g,
hogy r6sztvesznek az 6r6in-
kon, de n6melyiktik a kontakt-
tanc terapeutikus _volt6t p16-
bdl ja bizonygatni.  En etzaik6-
zom minden hasonl6 megko-
zelit6st6l, sz6momra a kon-
takt-tenc improviz6ci6 egy sa-
jAtos nyelvezettel bir6 stilus-
ban, ahol a tanc, a mozdulatok
alapja az 6rint6s."

Noha a test6rint6sek skAl6ia
a fejtet6t6l a lAbujjakig terje-d,
a kezeket nem, vagy csak rit-
kdn hasznAljdrk. Kett6s tAnc-
helyzetekben a felek egy6ni
akci6t fej lesztenek, de mind-
v6gig nyitottak egymAs moz-
dulataira, kezdem6nyez6sei-
re. Erz6keny f igyelm0k j6vot-
t6b6l nemcsak a test i ,  hanem
a lelki kapcsol6d6rs helyzet6-
ben vannak, hol egyik f6l sem
keri l lhet aldrendelt,  avagy ki-
szolg6l6 szerepbe. A kolcso-
ncis p6rbesz6d homog6n moz-
dulatsort, t6ncot eredm6nyez,
mely nem t6lem vagy t6led
ered, hanem mindkett6nkt6l,  s
a jelen pi l lanatban szi i let ik,
megaj6nd€kozva benn0nket
az ,,okos hemperg6s" or<jm6-
v e l . . .

Nagy J6zsef

(Az ires jetentlseglre 6s a
ddtum iddszerfisdg5re val6 te-
kinteftel k6z6ljilk, hogy a cikk-
ir6 Nagy J6zsef, a perizsi
,,American Center" hnera ez
6v december 27-30. k6ziitt
Budapesten, Angelus tvdn
Kreativ Mozgds Stidi6j6ban
vezet n6gynapos, intenziv kon-
hft-tenc mfrhelvmunkdt. -
Szerk.)

Utolso pillanatban. . .
Evek 6ta figyelem n6pt6nc-

egyti t teseink alakuldsAt, 6le-
t6t, de val6j6ban az6ta l6tok
t iszt6bban, mi6ta kikeri lhem a
hivatasos egytittes kotel6k6-
b6l. A dolog term6szet6b6l
fakad6arr m6sk6pp szeml6l-
tem eddig a n6ptdncmozgalom
helyzet6t, amig csupAn a mAr
j6l kepzett s a t6ncnak hiva-
tAsszer0en elkotelezett embe-
rek kozott mozogtam. Nem l6t-
tam egeszen vilagosan azokat
a vesz6lyeket, melyeket az
amat6r mozgalom rejt  mage-
ban, s melyek eseileg felszl-
nes vagy elsek6lyesedett n6o-
tdnckult0rAhoz vezetnek.
Egem kizilr6lag a n6pt6nc
ir6nti  aggodalom 6s elkotele-
zettseg vezet e sorok megird-
sa kozben, s felt6telezem,
hogy j6 szandekomat nem
vonja k6ts6gbe senki.

. Mit tapasztaltam orszdgj6-
resom kozben egy 6v alatt? Ha
somm6san akarom megfogal-
mazni a latottakat, azt mond-
hatom, hogy kev6s kiv6telt6l
eltekintve a tAncok Sltakiban
felszinesek, sti lustalanok, ve-
szesen egyformAk, izehagyot-
tak, ak5l egy6ni produkci6k le-
gyenek, aker csoportosak.
Ezeket a megAllapit6sokat a
latottak alapjdn, tapasztalatb6l
irom, s gondolom, a n6ptdnc-
mozgalom jov6j6r6l val lott  ag-
godalmammal nem 6l lok egye-
di. ir .

Mi lehet a magyar6zara a
felsorolt  hibdknak?
' a) At4ncos egyilttesbe lep6-
se 6s szinpadi bemutatkozhsa
kcizdtt igen kevds id6 telik el.
b) Ugyanakkor hiAnyzik a2
alap, az alapozdsi id6. Magya-
rdn: a t6ncosok nem tanulr iak
meg t6ncolni.  Kordntsem el6g
az a vAgy, amely sok fiatalt
vonz, hogy kozossegbe tartoz-
hasson, vagy uram bocs6'az a
c6l, hogy k0lfoldre, vi tAgot kirt-
ni utazgathasson. Ez is j6 do-
log, de ne ez motivdl ja a tenco-
sokat, hanem maga a kult0ra,
term6szetesen kivalt a n6p-
tAnckult0ra. A megkozelit6st
ezen az oldalon kel lene kezde-
ni.  -  l t t  kemeny munkara van
szUks6g! Meg kel l  tanulni a
tAnc.alapelemeit,  ehhez pedig
id6 6s szakember kiv6ntat ikl  

-

A legalapvet6bb kri t6rium e
tanuldsi szakaszban a tdncos
er6nl1ti kondiciondl*sa, tech-
nikai felkeszf|€se, ritmikai
k6szs'ge fejleszt6se, tartesa
ki€pit6se, valamint velr ik p6r-
huzamosan a stilustanites.
Fontos, hogy azt kel l  csin6lni-
uk, amit a tanuland6 t6nc st i lu-
sa kovetel, 6s nem forditva.
ahogy sok helyen l6ttam, mi-
szerint a tdncosok magukra
alakit j6k a tdncot. Ogy ci inat-
j6k, ahogy meg tudj6k oldani,
nem pedig 0gy, hogy alkal-
mazkodjanak a tAncok mds-
m6s stilus6hoz, kiilcinboz6 k6-
vetelm6nyeihez. Ez nem z1ria
ki azt, hogy mAr teljes vertb-
zetben ne legyen egy-egy t6n-
cosnak egy6ni st i lusa, de ez az
id6 a kezdethez k6pest m6g
lgen messze van.

Vizsg6ljuk hat egyenk6nt a
tanul6si szakasz kovetelm6-
nyeit!

1. Er6nl6t. Az6rt tartom fon-
tosnak, mert hidnya mindent6-
lek6pp kihat a tencos produk-
ci6ra 6s mag6ra a t6ncra is. Az
erSnl6t hiAny6val sziirk6bb,
merevebb, durvdbb a t6nc, de
ez konnyebben kiki iszobolhe-
t6. Fontosnak tartom az er6n-
l6ti gyakorlatok beiktataset a
tr6ningbe, de ami enn6l is ha-
t6konyabb: a fetes er6vel val6
Encoleil a pr6bdkon is hono-
sftsuk meg!

2. Technikai felkdszif6s. ltt
az a helyes m6dszer, ha el6-
szcir 6s hossz0 id6n keresztrll
a mozg6sokat tanitjuk. A tanit-
vdnyoknak kifogastalanul kel l
tudniuk a tanuland6 tAncsti lus
vagy tAncstilusok sok-sok
mozdulatet, melyek a t6ncok
alapjdt k6pezik. igy pl.  sz6les
l6bkciroket, sz0k l6bkorciket,
t6rdb6l vagy combb6l val6 l6b-
kcirciket, magas ugrdsokat, ter-
peszeket; guggol6sb6l, egy
l6br6l,  k6t l6b16l val6 felug16-
sokat; tudniuk kel l ,  hogy a bo-
k6z6k ott csattanjanak, ahol
kel l ,  6s mindezeket akar , , lent"
aker , , tent" hangsri l lyal.  lsmer-
nir ik kel l  a magas l6gbok5z6-
kat, keztik kiilonf6le haszndla-
tdnak m6dj6t, azt, hogy dina-
mikus, sz6les mozdulattal tao-
sol janak - vagy 6pp az el len-
kez6j6t. Tudjanak stabi lan 6s
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