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„Szeretnék valaminek a végére járni"
ANGELUS IVÁN TÁNCPEDAGÓGUS

„Az urak a vendégeim, 
ők ugyanúgy a munkájukat 
végzik, mint mi” -  mutat 
a Respublika munkatársára, 
Dávid Péterre és a fotósra 
Angelus Iván. A gyerekek már 
túl vannak az első 
tomboláson: amikor 
berobbantak a táncterembe, 
három iskolai óra fegyelmét 
igyekeztek kiviháncolni 
magukból. Értik egymást 
Ivánnal (aki nem tanár úr 
és nem Iván bácsi, egyszerűen 
csak Iván) és dolgoznak, 
beleadva apait-anyait.
Ebben az újlipótvárosi 
iskolában már második éve, 
heti három alkalommal 
egy egész osztály vesz részt 
kötelező táncoktatásban.

A gyerekek felszabadultak, élvezik a 
táncóra játékos részeit (ezek hajszál
pontosan akkor kezdetinek, amikor a 
gyerekek figyelme lankadni kezd). 
Iván szinte folyamatosan értékel: több
nyire csak arcjátékával, testtartásával 
jelzi, elégedett-e. Ha mégis megszó
lal, általában kérdez. Tanítványait 
nem kezeli felnó'ttként, de partner
nek tekinti őket. Ha a helyzet úgy kí
vánja, pár perces anatómia-előadást 
tart vagy együtt elemzik egy zeneda
rab stílusát. Nincs drill, bárki kérdez
het, ha udvarias és betartja a játéksza
bályokat (jelentkezni is felesleges).

A táncterem, mely a Kreatív Moz
gás Stúdiónak és a Budapest Táncis
kolának is otthont ad, egy öreg bér
ház alagsorában található. Ugyanott 
van a Tam Tam Klub, ide telepszünk 
le beszélgetni.

-  Mennyi idő' alatt érted el, hogy 
a gyerekek szavak nélkül is meg
értsenek?

-  Egész munkánk, együtt!étünk ér
telme az, hogy értsük egymást. Azt 
gondolom, ez a kezdettől meg is való
sul. Az első órát is beszéd nélkül kezd
tem. Voltam nyelvtanár, a legelső órán 
már spanyolul indítottam. Most, ha 
úgy tetszik, metakommunikációt taní
tok. A tánc számomra elsősorban ki
finomult kapcsolatteremtő eszköz, to
vábbá egy művészet alapanyaga, esz
közkészlete. Itt mi nem a művészet
tel foglalkozunk, hanem a táncot mint 
nyelvet fogjuk fel. Tehát rögtön a ne
vükön szólítom őket, és az első perc
től kezdve azon a nyelven beszélek ve
lük, amelyet tanítani akarok. Ezt egy
re elmélyültebben értik meg, olyan 
szinten, ahogyan ők maguk így beszél
ni képesek.

-  Milyen ez a szint?
-  Nagyok a különbségek, de beval

lom, ezen nem szoktam rágódni. Az 6 
dolguk gondolkozni önmagukról. Egy 
teremben vagyunk, nekem is vannak
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problémáim, és mivel intenzív az 
együttlétünk, ezek részben közösek.

-  Láthatóan nagyon erős érzel
meket tápláltok egymás iránt.

-  így igaz. Valóban kőkemény és fel
emelő dolgok történnek a táncórán, 
mégpedig olyan mértékben, amennyire 
én megengedem magamnak. Ök is 
ugyanilyen mértékben viszonozzák ezt.

-  Nyilván az a célod, hogy a kül
világgal is azon a nyelven kommu
nikáljanak a gyerekek, amin veled...

-  Ez nehéz dolog. Nekem nincs pe
dagógiai „programom”, nap mint nap 
próbálom feltalálni magam abban a 
helyzetben, amelyben vagyok. Nem hi
szem, hogy valaki egy bizonyos terüle
ten kiválóan gondolkodik, másutt pe
dig képtelen erre: hacsak ott nem gát
ló tényezők, fékek hátráltatják.

-  A csoportban vannak esetlenül 
mozgó gyerekek, akiket te nem biz
tatással próbálsz feloldani, hanem 
rá akarod döbbenteni őket, hogy  
nem figyelnek, nem koncentrálnak, 
nem  azt csinálják, ami a feladat. 
Nem a gátlásokat erősíted ezzel?

-  Egyforma mércével mérem az em
bereket, egyforma követelményeket ál
lítok eléjük. Néha magam is megdöb
benek, mi mindent kibírnak, elfogad
nak tőlem a gyerekek -  mert ember
számba veszem őket. Ezen belül és eh
hez képest teljesen mindegy, mit csinál 
az ember.

-  Biztos, hogy ez oda-vissza ér
vényes?

-  Biztos. Sokszor megengedem 
magamnak, hogy magamra nézve ne
gatív megjegyzést tegyek, például: „Ez 
az óra sajnos rossz volt”, vagy „Ma na
gyon hisztis vagyok”. Egy hatéves gye
rek persze nem fog bizonyos dolgokat 
a fejemhez vágni. Tiltással mégsem 
mennék semmire. Ha egy gyereknek 
ma nem engedem meg, hogy depresszi
ós legyen, attól még a következő a l
kalommal ő újra megengedi magának. 
Tiltani csak az ön- és közveszélyes ma
gatartást kell. Minden egyéb csak ja 
vasolt. Egyenrangúak vagyunk, együtt 
dolgozunk.

-  Látni a gyerekeken, hogy f i
gyelnek  magukra, szeretnének  
szépen mozogni, ahogyan tőled ta
nulják. Nagy a felelősséged, hiszen 
hozzád igazodnak.

-  Szeretnék eljutni oda, hogy meg 
tudjam mondani, milyen irányban kel
lene keresni a megoldást. Nem sze
retném megszabni, mit nem szabad 
vagy hogy mit kellene csinálni. Kissé 
túlfogalmazottnak fog hatni, mégis azt 
kell mondanom: szeretném, ha a spon
taneitásban oldódna fel az előre elkép- 
zeltség és az utólagos kontroll teljes hi
ánya. Ez a célom.

-  Vagyis szabadítsák fel magu
kat arra a heti háromszor három 
órára vagy csak arra a mozdulat
sorra...

-  Éppen az a probléma, hogy az ál
talam tanított magatartásforma súlyos 
beilleszkedési nehézségeket fog okoz
ni nekik a társadalomban. Mégis azt 
gondolom, hogy ez az emberi és ez sze
rez boldogságot. Igaz, sok kínnal és 
konfliktussal jár, de a frusztráció és 
a boldogság arányában mérve az élet 
értelmét, én ezt ajánlom. így boldogab
bak lesznek. A túlkontrollált viselke
désmód ennek a lehetőségét is meg
szünteti: belül van a cenzúra, s ennél 
nincs szörnyűbb dolog.

-  Célod-e, hogy a későbbiekben 
hivatásos táncos váljon egyik-má
sik növendékedből?

Angelus Iván 1953-ban született Bu
dapesten. Táncos, koreográfus, peda
gógus. Az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán szerzett nyelvtanári diplomát, s 
közben az Orfeo együttes, majd a Fo
dor Tamás vezette Stúdió K. tagja volt 
1971-1979 között. Tánctanulmányait 
Jeszenszky Endre magániskolájában 
kezdte, később különböző nyugat-euró
pai nyári kurzusokon ismerkedett meg 
a különféle modern tánctechnikákkal. 
Önálló mozgáskísérleteket folytatott, 
majd Kálmán Ferenccel és másokkal lét
rehozta első mozgásszínházi produkció
ját, a Tükröket. 1983-ban a modern 
tánctechnikák hazai elteijesztésére ala
pította a Kreatív Mozgás Stúdiót, ahol 
rendszeresen tartott nyári és téli kurzu
sokat. Világhírű vendégtanárokat -  
mint Matt Mattox, Steve Paxton, Nagy 
József, Bruce Taylor -  hívott meg. 
1984-1988 között évente Új Táncszem
léket szervezett, 1991-ben pedig alapító
ja s egyik vezetője lett a Budapesti Tánc
iskolának, amelyben hivatásos modem- 
táncos-képzéssel foglalkozik. Szervezői 
és pedagógiai munkája mellett több szín
padi produkcióval is jelentkezett.

(A Színházművészeti Lexikon alapján)

-  Egyáltalán nem. Az a cél, hogy 
előbbre jussunk, mert ez önterápia va
lamennyi résztvevő számára. Ok ab
ban a furcsa helyzetben vannak, hogy 
nekik ez kötelező. Nekem nem. Ez az 
egy csalás van a dologban: igyekszem 
úgy tenni, mintha nekik sem lenne az.

-  Miért nem elégedtél meg az
zal, hogy felnőtteket tanítasz?

-Amikor 1983-ban először kezdtem 
gyerekekkel foglalkozni, akkor is 
ugyanezt éreztem, mint ma minden 
táncórán. Erről még gondolkozni is 
megható. Bementem és belém hasított, 
hogy itt most valamit tenni kell. Sem
mi elképzelésem nem volt -  aztán ki
alakult egy gondolkodásmód. Velük 
azért foglalkozom, mert nekem kihívás 
a gyerekeknek kötelező táncóra. Ilyen 
stabil és intenzív gyerekcsoportom még 
nem volt. Az elkötelezettség, az odafi
gyelés, a munka intenzitása és ezál
tal a fejlődés sebessége egészen más az 
amatőröknél és a hivatásos táncosok
nál, a heti egy órában és a heti három 
órában tanulóknál. Az én életem ese
ményei is felgyorsulnak ezáltal. Szeret
nék valaminek a végére járni.

-  Talán ez neked most fontosabb 
is, mint a gyerekeknek?

-  Nem hiszem. Nekik ugyanolyan 
fontos. Nem az ő kedvükért csinálom, 
semmilyen áldozatot nem hozok. Ha a 
gyerekek között akár csak egy is len
ne, akinek ellenállásába ütköznék, ab
bahagynám. Szerencsés pillanatban 
kezdődött a közös munkánk, kellő alá
zattal tudtam közeledni feléjük. Amit 
mi itt tanulunk, az a frusztráció ellen
téte. Erre figyelek. A táncórán mélyen 
avatkozik be az egyik ember a másik 
egyéniségébe: megszabja neki, mikor 
vegyen levegőt, hogyan tartsa a lábát, 
a csontjait. Ha valaki ilyen közelségbe 
enged magához, akkor ezt a mély inti
mitást csak egyenrangú partneri vi
szonyban lehet fenntartani. A legdur
vább konfliktushelyzetben is érzem a 
szeretetet. Kíváncsi vagyok, az ő életük
ben mennyire marad meg vagy kerül 
háttérbe a tánc. Tudom, akinek nem 
adott elég sikerélményt a táncóra, már 
régen elment volna, ha ez nem lenne 
számára kötelező. Szerintem jó is, hogy 
így van: ez nem olyan, mint a szerelem, 
inkább olyan, mint egy család, amely
ből nem lehet csak úgy kilépni. ■
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