
„A moz du lat kul tú ra köz kinccsé té te le (…)  
szá mos mun kást kí ván.”1 

 

 Amúlt szá zad el sô fe lé ben kiala ku ló ma gyar 
moz du lat mû vé sze ti moz ga lom tör té ne te, ki -
ala kul á sa, há nyat ta tá sai, vé gül be til tá sá nak 

kö rül mé nyei, Len kei Jú lia mun kái ból2 megis mer -
hetô. A kul túr po li ti kai kény szer hely zet ha tá sá ra3 
1928-ban lét re jött Moz du lat kul tú ra Egye sü let mind -
há rom, el sô ge ne rá ciós is ko la a la pí tó ja, Die nes Va léria, 
Ma dzsar Ali ce és Szent pál Ol ga iz gal mas el mé le ti írá -
so kat ha gyott az utó kor ra. El sô sor ban eze ket az íráso -
 kat ve szem ala pul, ami kor an nak pró bá lok utánajár -
ni, hogy az egy plat form ra kény sze rült, de kü lönbö -
zô for rás ból táp lál ko zó is ko lák nak a (mozgó) test tel 
kap cso la tos szem lé let mód ja mennyi ben ha son ló. 

Elô ször azt vizs gá lom meg, hogy mi lyen vi -
szony ban van a moz ga lom esz té ti kai-tár sa dal mi tö -

rek vé se a mo der ni tás sal. A test ké pek vizs gá la tát egy 
tár sa dal mi-po li ti kai kon tex tus sal in dí tom, majd a 
mû vé sze ti ki fe je zés re al kal mas test kri té riu mai nak 
vizs gá la ta után té rek rá a szû kebb ér te lem ben vett 
test tech ni kai alap el vek leírá sá ra. 

 
A kor szak: a mo dern tánc ko ra 

 
„A mo dern ség nem cél,  

ha nem kö vet kez mény.”4 

 Ahá rom is ko la a la pí tó mun kás sá gát a sze rény 
mennyi sé gû ma gyar nyel vû tánc tör té ne ti 
szak iro da lom egy han gú lag a „mo dern tánc” 

cím szó alatt tár gyal ja. Fuchs Lí via 2008-ban meg -
je lent hu sza dik szá za di tánc tör té ne ti össze fog la ló -
ja5 csakúgy, mint az 1977-es Ko eg ler- fé le, ma gyar 
cím sza vak kal kiegé szí tett Ba lett le xi kon.6 Ez utób bi 
szi no ni ma ként a kö vet ke zô fo gal ma kat so rol ja fel: 

1 Die nes Va lé ria, Az Or kesz ti kai Egye sü let prog ram ja, http://www.moz du lat mu ve szet. hu/tar ta lom/mozd muv/dv-a1.htm letölt -
ve: 2010. ja nuár 3. 

2 Len kei Jú lia, A moz du lat mû vé szet Ma gyaror szá gon. Váz la tos tör té net, Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2004. 
Len kei Jú lia (szerk.), Moz du lat mû vé szet. Do ku men tu mok egy le tûnt moz ga lom tör té ne té bôl, Bu da pest, Mag ve tô–T-Twins, 1993. 

3 1928-ban egy belügy mi nisz te ri ren de let ál la mi lag elis mert test ne ve lô ta ná ri kép zett ség hez kö ti min den fé le „tor na” ta nítá sát, 
köz tük a moz du lat mû vé sze ti is ko lák te vé keny sé gét is. A moz du lat mû vé szek már a meg je le nés elôtt ér te sül tek a rende let-
ter ve zet rôl. Lásd er rôl: Új mi nisz te ri ren de let a tánc- és tor na ta ní tás ról, Es ti Ku rír, 1928. jú lius 5., idé zi Len kei Júlia in uô. 
(szerk.), Moz du lat mû vé szet. Do ku men tu mok egy le tûnt moz ga lom tör té ne té bôl, Bu da pest, Mag ve tô–T-Twins, 1993. 52–53. 
Lásd er rôl még: Len kei Jú lia, A moz du lat mû vé szet Ma gyaror szá gon. Váz la tos tör té net, Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 
2004. 21. 
Er re hi vat ko zik Me ré nyi Zsu zsa is: L. Me ré nyi Zsu zsa, Szent pál Ol ga mun kás sá ga. Ha lá lá nak 10. év for du ló ja al kal má ból, 
Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok, 1978–1979. 286. 
Die nes Va lé ria is ezt az okot em lí ti visszaem lé ke zé sé ben. A moz du lat mû vé szet és a ha tó sá gok, in Die nes Va lé ria, Or kesztika 
– Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 111. 
To váb bá az Egye sü let alap sza bá lya a cé lok kö zött el sô he lyen em lí ti a ma gyar moz du lat kul tú ra ér de kei nek a ha tó sá gok 
elôtt va ló kép vi se le tét. Lásd Fuchs Lí via, Egy el fe lej tett egye sü let do ku men tu mai ból, Tánc mû vé sze ti Do ku men tu mok, 1990. 
78–81. 

4 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, TÁNC. A Moz gás mû vé szet köny ve, Bu da pest, Ál ta lá nos Nyom da, Könyv- és Lap kiadó Rt., 
1928. 11. 

5 lásd: „3. A ba lett al ter na tí vá ja: a mo dern tánc (1920–1950)” fe je ze ten be lül: „A mo dern tánc ma gyaror szá gi megala po zói” 
in Fuchs Lí via, Száz év tánc. Be ve ze tés a tánc mû vé szet XX. szá za di tör té ne té be, Bu da pest, L’Har mat tan, 2008. 103. 

6 lásd: „mo dern tánc” cím szó in Horst Ko eg ler (szerk.), Ba lett le xi kon, Bu da pest, Ze ne mû kiadó, 1977. 490–491.
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szabad tánc, ki fe je zô tánc, exp resszio nis ta tánc, kö zép-
 euró pai tánc, új mû vé szi tánc, moz du lat mû vé szet. 
Lenkei Jú lia kö vet ke ze te sen pusz tán moz du lat mû -
vé szet ként tár gyal ja az al ko tó kat és a kor sza kot, de 
a 2004-ben meg je lent össze fog la ló mun ká já nak 
szer kesz tôi elô sza va a je len sé get egyér tel mûen a 
klasszi kus avant gárd ko rá hoz, azaz a mo dern ség -
hez kö ti.7 Szin tén a mo dern tánc ra utal a Ma gyar 
Szín ház tör té net kö tet ben meg je lent, a moz du lat mû -
vé sze tet tár gya ló írá sá nak be ve ze tô je is a moz ga -
lom mal kap cso lat ban.8 

Milyen tám pon tot ad nak ezek a mun kák ah hoz, 
hogy mit je lent a mo dern ség, mint tánc mû vé sze ti 
fo ga lom? Mi lyen kö zös (esz té ti kai, tár sa dal mi) jel -
lem zôk alap ján le het ôket egy moz ga lom ré szei nek 
te kin te ni? Ta lá lunk-e olyan spe cifi ku mot, ami csak 
rá juk jel lem zô, és az idô ben pár hu za mo san vi rág -
zó mo dern ba lett ra már nem? 

A kér dés na gyon egy sze rû nek is tûn het, ugyan -
ak kor meg le pôen in go vá nyos te rü let re visz. A mo -
dern tánc el sôd le ges spe cifi ku ma ként ugyanis a 
legtöbb idé zett mun ka azt ne ve zi meg, hogy az a 
ba lett-mû vé szet tel szem ben, at tól va ló kü lönb sé -
gé ben fo gal maz za meg ön ma gát. A kor tár sak in -
ten ció ja va ló ban ez volt, s a leg több ko ra be li, és 
nem csak ma gyaror szá gi, val lo más, do ku men tum, 
el mé le ti mun ka megerô sí ti ezt az ál ta lá no san el ter -
jedt ma gya rá za tot. A ba let tel va ló szem ben ál lást 
eme li ki az Ox ford Dic ti o na ry of Dan ce „mo dern 
dan ce” cím sza va is: olyan tánc for mák gyûj tô fo gal -
ma ként ír ja le, ame lyek kö zös jel lem zô je, hogy nem 
a klasszi kus ba lett tech ni ká ra épül nek, eluta sít ják 
an nak struk tu rá lis kö tött sé geit és könnyed te ma ti -
ká ját. Kö zös je gyük egy sza ba dabb moz gás stí lus, 
és té ma vá lasz tás ban a po li ti kai vagy pszi cho ló giai 
irá nyult ság.9 

A mo dern tánc kiala ku lá sá nak moz ga tó ja ként 
ugyanak kor az idé zett írá sok gyak ran nem esztéti -
kai, ha nem tár sa dal mi fo lya ma to kat, igé nye ket je -
löl nek meg. Ezek a tán co sok „a sa ját ko ruk ról akar -
tak szól ni, s eh hez új moz gás for má kat kí sér le teztek 
ki. Ez pe dig ha ma ro san több fé le egyé ni, és az aka -
dé mi kus ba let tet el ve tô tánc nyelv meg szü le té sé hez 

ve ze tett, s ez zel kiala kul tak az ek kor tól mo dern 
tánc nak ne ve zett irány zat ko difi kált rend sze rei.”10 

Su san Au tánc tör té ne ti mun ká já ban a te ma ti -
kai vál to zást hang sú lyoz za: „Ami kor a „mo dern 
tánc” ki fe je zés 1927 kö rül fel buk kant, na gyon jól 
il lett azok ra a tán co sok ra, aki ket ez zel je löl tek, 
mi vel ôk úgy gon dol ták, hogy a tánc nak a kor társ 
vi sel ke dé se ket és gon do la to kat kell ki fe jez nie. 
Még ha a da rab jaik más kor sza ko kat is idéz nek 
meg, mint pél dául Gra ham gö rög mi to ló giai tár -
gyú da rab jai, mégis XX. szá za di szem pont ból 
nyúl nak a fel dol go zott té má hoz. A ké sôb bi évek -
ben azon ban a „mo dern tánc” fo gal mát szé les kör -
ben hasz nál ták alap el vek és tech ni kák meg ha tá -
ro zá sá ra, né me lyik cél jai messzi re es tek az ere de -
ti mo dern tán co so kéi tól. Ma a ki fe je zés már nem 
je len ti az egy ol da lú el kö te le zett sé get a mo dern 
élet ki fe je zé se fe lé.”11 

Sally Ba nes a poszt mo dern tán cot be mu ta tó, 
ma gya rul is meg je lent, kö te té nek két be ve ze té sé -
ben rész le te sen tár gyal ja a mo dern ség fo gal mát, 
el sô sor ban a poszt mo dern tánc hoz va ló vi szo nyá -
ban. „Mo dern tán con ere de ti leg bár mely, a ba let -
tól és a nép sze rû szó ra koz ta tó mû fa jok tól el té rô 
szín pa di tán cot ér tet tek. Az 1950-es évek vé gé re 
azon ban a mo dern tánc ön ál ló tánc ága zat tá vált – 
ki fej lô dött sa ját for ma rend sze re és el mé le te. Han -
gu la tok és tár sa dal mi üze ne tek köz ve tí té sé hez sti -
li zált moz gá so kat és ener gia szin te ket hasz nált vi -
lá go san ér tel mez he tô struk tú rák ban (pél dául té -
ma és va riá ciók, ABA, stb.). A ko re o gráfiát olyan 
ki fe je zô szín pa di esz kö zök kel tá mo gat ták, mint a 
ze ne, a kellé kek, a kü lön le ges fény ef fek tu sok vagy 
jel me zek.”12 

Ba nes a to váb biak ban azt is leír ja, hogy a mo -
dern tánc cél ja a test fel sza ba dí tá sa volt, és hogy a 
tánc hoz zá fér he tô vé vál jon akár a gyer me kek szá -
má ra is, majd hoz zá te szi, hogy saj nos ép pen ez nem 
va ló sult meg, mi vel a kiala ku ló mo dern test tech -
ni kák ha son lóan „sti li zált for ma nyelv vé cson to sod -
tak”, mint a so kat kár hoz ta tott ba lett-tech ni ka. Sôt, 
a ko reog rá fu sok a mo dern tánc mû ve ket is drá mai-
i ro dal mi-ér zel mi je len tés sel duz zasz tot ták fel, 

17 Len kei Jú lia, A moz du lat mû vé szet Ma gyaror szá gon. Váz la tos tör té net, Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2004. 7. 
18 Len kei Jú lia, A moz du lat mû vé szet, in Bé csy Ta más–Szé kely György (fô szerk.), Ma gyar szín ház tör té net 1920–1949, Bu da -

pest, Ma gyar Könyv klub, é. n. 920. 
19 De bra Cra i ne–Ju dith Mack rell (ed.), The Ox ford Dic ti o na ry of Dan ce, New York, Ox ford Uni ver sity Press, 2004. 328. 
10 Fuchs Lí via, Száz év tánc. Be ve ze tés a tánc mû vé szet XX. szá za di tör té ne té be, Bu da pest, L’Har mat tan, 2007. 81. 
11 Su san Au, Bal let and Mo dern Dan ce, Lon don, Tha mes & Hud son, 2002. 119. 
12 Sally Ba nes, Terp szik ho ré tor na csu ká ban. Az ame ri kai poszt mo dern tánc, Bu da pest, Pla né tás, 2000. 11.
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ahogy az a ba lett ro man ti kus és klasszi kus ha gyo -
má nyá ban is kö te le zô ér vé nyû el já rás volt. 

A mo dern ség fo gal mát te hát a kor tár sak el sô -
sor ban a szó hét köz na pi ér tel mé ben hasz nál ták, 
azaz a mo dern kor ra reflek tá ló, a mo dern kor prob -
lé máit meg je le ní tô mû vé szet lét re ho zá sa volt a ki -
tû zött cél juk. Eh hez ke res tek új esz kö zö ket, mert 
a meg lé vô ket (a ba let tet, vagy szó ra koz ta tó ipar ke -
re teit) nem ta lál ták al kal mas nak er re a feladat ra. 
A „mo dern tánc” fo gal ma, aho gyan azt ma tánc esz -
té  ti kai fo ga lom ként ért jük, már az utó kor ta paszta -
la tá val lát tat ja a kor szak ban kiala kult test tech ni kai 
rend sze re ket, és azok kö zül is el sô sor ban azo kat, 
ame lyek (a ba lett hez ha son lóan!) struk tu rált rend -
sze rek ké vál tak. Mi vel ez a fo lya mat nem pusz tán 
a rend szer al ko tók, de nagy mér ték ben a ta nítványok 
mun ká ját igé nyel te, a ma gyar moz du lat mû vé sze ti 
moz ga lom, az 1945 utá ni el le he tet le nü lé se miatt, 
nem ter melt ki ilyen ér te lem ben „tech ni kát”. Ma 
mo dern tánc tech ni kák közt tart ja szá mon a tánc -
mû vé sze ti ok ta tás a Gra ham-, a Limón-, a Lá bán-, 
a Cun ning ham-„tech ni ká kat”. Az ál ta lam tár gyalt 
há rom al ko tó kö zül egye dül a Die nes- fé le or keszti -
 kai rend szer ha gyo má nyát ápol ja a ki lencvenes évek 
ele jén (új ra)ala kult Moz du lat mû vé sze ti Egye sü let, 
de a hi va tá sos tánc mû vész kép zés be az általuk gon -
do zott or kesz ti kai ha gyo mány nem épült be. 

A mo dern tánc kiala ku lá sá nak hang sú lyos tár -
sa dal mi hát te re miatt ér de kes Ba nes nek az a megál -
la pí tá sa is, hogy a hat va nas évek poszt mo dern tán -
co sait sem va la mi lyen kö zös esz té ti kai elv kö töt te 
egy más hoz, ha nem a tánc tár sa dal mi sze re pé nek 
új ra ér tel me zé se, és csak a het ve nes évek re ala kul 
majd ki egy sa já tos esz té ti ká val ren del ke zô új forma. 
Ba nes er rôl Mi chael Kir by-t idé zi a Dra ma Re view 
1975-ös szá má ból: „a poszt mo dern ko reog rá fus 
nem vi zuá lis kí vá nal mak nak kí ván ele get ten ni. 
A lát vány be lül rôl fa kad: a moz gást nem elô re, jel -
leg ze tes sé gei sze rint vá lo gat ják ki, ha nem bi zo nyos 
dön té sek, cé lok, ter vek, kép le tek, sza bá lyok, el -
kép ze lé sek vagy prob lé mák ered mé nye képp jön 
lét re. Az elôadás ban bár mi lyen moz du lat el fo gad -
ha tó, ame lyik bi zo nyos el vek kor lá tain és irá nyí tá -
sán be lül ma rad”.13 

Ba nes be ve ze tô je sze rint a mo dern tánc idô -
szem lé le te is ha son ló a ba let té hoz: a klasszi kus hár -
mas ta go lá sú szer ke ze ti di na mi ka ha tá roz za meg, 
azaz elô ké szí tés- te tô pont- vég ki fej let. A tér hez va -

ló vi szony ban sem mó do sult lé nye gi leg a mo dern 
tánc a ba lett hez ké pest: ti pi ku san víz szin tes, aka -
dály men tes, egy ne mû pad ló fe lü le tet hasz nál, ha -
gyo má nyos szín pad-né zô tér osz ta tú te rét egy kon -
ven cio ná li san szín há zi kör nye zet ben (nem kü lön -
bö zô alter na tív hely szí ne ken) hoz za lét re. Ez zel 
össze füg gés ben a mo dern tánc a kö zön ség hez va -
ló vi szo  nyá ban is kö zel áll a XIX. szá za di ba lett hez, 
ugyanis ha son lóan nem tart igényt a kö zön ség ak -
ti vi tá sá ra, nem foly tat ilyen irá nyú kí sér le te ket. 

Ba nes to váb bi meg ha tá ro zó kü lönb ség ként 
mutat rá ar ra is, hogy a poszt mo dern tánc a kon -
tex tu sa miatt te kint va la mit tánc nak, míg a mo dern 
tánc va la mi lyen esszen ciá lis tar tal mat fel té te lez ön -
ma gá ról. Ezek bôl kö vet ke zik a poszt mo dern nek az 
a sok kal szé le sebb spekt ru mú kér dés fel te vé se, 
amellyel a test, az idô és a tér hasz ná la tát vizs gálja. 

A mo dern tánc ban to váb bá a tánc hang sú lyo -
san az ön ki fe je zés esz kö ze ként je le nik meg, szem -
ben a poszt mo dern nel, ahol a test ak ciói gyak ran 
mun kát, vagy más hét köz na pi te vé keny sé ge ket mu -
tat nak be. To váb bi jel lem zôi még a mo dern tánc -
nak, a poszt mo dern táv lat ból te kint ve, a ze nei ség 
és rit mi kus szer ke zet, a drá mai ta go lás, a kont rasz -
tok, a felol dás, a pszi cho ló giai vagy iro dal mi je len -
tés (me lyek több nyi re a ro man ti kus és klasszi kus 
ba let tek re is jel lem zôk). 

A poszt mo dern test ké pe is ra di ká lis újat hoz 
(s ez zel szin tén egy plat form ra he lye zi a ba let tet és 
a mo dern tán cot), ugyanis nem tesz kü lönb sé get a 
tán cos test és a min den na pi test kö zött. A mo dern 
tán cos tes te, ha son lóan a ba lett-tán cos tes té hez, ki -
dol go zott, tech ni kai tu dás sal fel vér te zett test. 
A poszt mo dern nem fel tét len tart igényt er re a fajta 
test re. 

Szin tén csak a poszt mo dern táv la tá ból vá lik lé -
nye ges sé az a jel leg ze tes ség is, ami a po pu lá ris kul -
tú rá hoz va ló vi szony ban mu tat ko zik meg: a mo -
dern tán co sok ön defi ní ci ó ja sze rint nem csak a ba -
let tól, ha nem a szó ra koz ta tó ipar tól is éle sen el ha -
tá ro lód tak, hi szen épp tán cuk mû vé szi mi vol tát 
akar ták elis mer tet ni. Ez zel szem ben a poszt mo dern 
ép pen meg nyit ja ha tá rait a po pu lá ris kul tú ra elôtt. 

Da vid Mi chael Le vin ta nul má nyá ban ki fe je zet -
ten amel lett ér vel, hogy utó la gos né zô pont ból a ba -
lett és a mo dern tánc kö ze lebb áll hat egy más hoz, 
mint azt a mo dern tánc mû ve lôi a sa ját ko ruk ban 
gon dol ták. A tánc tör té net „mo dern” pa ra dig má ján 

13 Uo.
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be lül két irány za tot kü lön böz tet meg, me lyek idô -
ben egy mást kö ve tik: egyi ket tra di cio ná lis mo dern -
nek hív ja, s ide so rol ja a ro man ti kus és klasszi kus 
ba lett-re per toárt. A má si kat avant gárd nak ne ve zi, 
s itt em lí ti Dun can, Gra ham, Humph rey, Wig man, 
Jooss, Ni zsinsz kij, sôt Ta y lor, Ni ko la is, J. Rob bins 
és Fred Asta ir ne vét is.14 

Le vin gon do la tá val pár hu za mos az a ki lenc ve -
nes évek ele ji ma gyar iro da lom tör té ne ti kon cep -
ció, mely ha son lóan a mo dern ség pa ra dig má já hoz 
so rol ja a klasszi kus (esz té ti sta) mo dern ség és a tör -
té ne ti avant gárd for má ció ját, s a kü lön bö zô for má -
ció kat a szub jek tum fel fo gás és a jel hasz ná lat te kin -
te té ben kü lön böz te ti meg egy más tól.15 

Az el mé let sze rint a klasszi kus mo dern szem lé -
le té ben a szub jek tum nak van egy sta bil kö zép pont-
ja, mely meg ra gad ha tó, ki fe jez he tô. A mo dern tán -
co sok ön ki fe je zés re tö rek vé sé nek hát te ré ben ezt a 
szem lé let mó dot ér het jük tet ten. Eh hez kap cso ló -
dik for mai lag a nép sze rû vé vá ló szó ló tánc for ma, 
va la mint az egyé ni moz gás for mák fel fe de zé sé nek 
igé nye a pe da gó giai mun ká ban. 

A kö zép pont sze re pe a kiala ku ló új test tech ni -
ká ban is meg ha tá ro zó lesz: a Dun can ál tal „meg fi -
gyelt” so lar ple xus, vagy a Gra ham-tech ni ka egyik 
kulcs fo gal ma, a „köz pont” azt a „fel fe de zést” ír ják 
le, mely sze rint a tánc moz du la tok a test (ener ge ti -
kai) köz pont já ban ke let kez nek, és on nan ter jed -
nek to vább a test töb bi ré sze, vé gül a vég ta gok felé. 
A mo dern tánc órák inst ruk ció ja sze rint: „a köz -
pont in dít ja a moz du la tot”. 

A test de cent ra li zá ció ja, ami kor a test bár mely 
pont ja le het a moz du lat elin dí tó ja, ten den ció zu san 
csak a kor társ tánc ban vá lik tu da to san al kal ma zott 
elv vé. 

A jel hasz ná lat te kin te té ben a klasszi kus mo dern 
for má ció ját Kul csár Sza bó elem zé se sze rint az auto -
sze mi o tiz mus jel lem zi, a de no tá tum (a jel tár gya, 
azaz a je lölt) lé te zé sé nek evi den ciá ja, míg az avant -
gárd sa ját ja épp a de sze mi o ti zá ci ó. A mo dern tánc 
mû ve lôi kö ré ben erôs az a hit, hogy a kiala kí -
tott test nyelv vel a tán cos ké pes kö zöl ni bi zo nyos 
gon dola to kat, han gu la to kat. Az ön ki fe je zés (a moz -
du lat mû vé sze ti tö rek vé sek egyik kulcs sza va) is ezt 

a szemlé le tet fel té te le zi. Die nes fi lo zófiai rend sze -
ré ben (evo lo gi ka) ugyan te ma ti zál ja a köz lés (be -
fo ga dó) prob lé má ját, amit óriá si szel le mi ener giá -
val egy ma tema ti kai kép let tel le is ír, de ez zel, még 
a het ve nes évek ben tar tott hí res elôadá sá ban is,16 
in kább megerô sí ti a klasszi kus mo dern ség re jel -
lemzô jel fel fo gást. 

Az avant gárd jel hasz ná la tá ra jel lem zô de sze mio -
ti zá ció ke vés bé ér he tô tet ten a ma gyar moz du lat -
mû vé szek, de az eu ró pai vagy ame ri kai mo dern 
tán co sok gon dol ko dá sá ban is. Az a gon do lat, hogy 
a meg mu ta tott moz du lat jel ként funk cio nál, és 
hogy egy bi zo nyos je len tés kap cso ló dik hoz zá, me -
lyet az ér tô né zô „ol vas ni” ké pes, elég so káig tar -
tot ta ma gát a mo dern tán cos kö rök ben.17 An nak 
el le né re is, hogy a ma gyar avant gárd szín ház tör -
té ne te, Pa la sovsz ky Ödön ré vén, szo ros kap cso lat -
ban volt Ma dzsar Ali ce is ko lá já val. Az együtt mû -
kö dés ered mé nyei, a be mu ta tott elôadá sok azon -
ban in kább a szín há zi jel rend szer más as pek tu sai 
(tér, idô, szín pad kép, dra ma tur gia) ír ha tók le az 
avant gárd esz té ti ká val, és jó részt érin tet le nül hagy -
ták a test rôl és a moz du lat ról val lott né ze te ket. 

Mi az, ami mégis meg ma rad, mint a mo dern 
tánc ra, il let ve a moz du lat mû vé szet re jel lem zô spe -
ci fi kum, ha a fen tiek ben leírt ta pasz ta la to kat fi gye -
lem be vesszük? 

A ba let tôl va ló éles el vá lasz tott sá got óva to san 
kell ke zel jük, és szi go rúan a test tech ni ka bi zo nyos 
alap el vei re kor lá toz ni. A kom po zí ció te rén, va la -
mint a társ mû vé sze tek kel va ló együtt mû kö dés te -
kin te té ben a mo dern tánc sok kal in kább kö tô dik 
még a megelô zô szá zad hoz, s eze ken a te rü le te ken 
az iga zi vál to zást a ké sô mo dern, s a poszt mo dern 
kí sér le tek hoz zák el. 

A test tech ni ká ban olyan alap el ve ket igye kez tek 
meg va ló sí ta ni a mo dern tánc nem ze dé ké nek tag -
jai, Eu ró pa- és Ame ri ka-szer te, mely szo ros össze -
füg gés ben van az em ber, és kü lö nö sen a nô, ak ko -
ri tár sa dal mi hely ze té vel, igé nyei vel. A sza bad ság 
megélé se, az igaz ság ki mon dá sá nak igé nye, a füg -
get len ség, az egész sé ges test és lé lek vol tak azok az 
esz mei moz ga tók, ame lyek élet re hív ták az új esz -
mé ket meg mu tat ni ké pes test tech ni ká kat. 

14 Da vid Mi chael Le vin, Post mo der nism in Dan ce: Dan ce, Dis co ur se, De mo cra cy, in Hugh J Sil ver man (ed.), Post mo der -
nism–Phi lo so phy and the Arts, New York–Lon don, Ro ut led ge, 1990. 222. 

15 Kul csár Sza bó Er nô, Be széd mód és ho ri zont. For má ciók az iro dal mi mo dern ség ben, Bu da pest, Ar gu men tum, 1996. 11. 
16 Die nes Va lé ria, A szim bo li ka fôbb prob lé mái, in Gráfik Im re–Vo igt Vil mos (szerk.), Kul tú ra és sze mio ti ka, Bu da pest, Aka -

dé miai Kiadó, 1981. 15–37. 
17 Az 1950-es évek ben, Ame ri ká ban Mer ce Cun ning ham sza kí tott prog ram sze rûen ez zel az igénnyel.
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A ma gyar moz du lat mû vé sze ti moz ga lom há rom 
is ko la a la pí tó ja így nyi lat ko zik a mo dern kor ki hí -
vá sá ról: 

A Szent pál is ko la prog ram adó köny vé nek el sô fe -
je ze té ben, az” er köl csi prog ram” fe je zet alatt ol vasható 
Ra bi novsz ky Má ri us írá sa: „Új tán cot aka runk? Nem. 
Mû vé szi tán cot aka runk. Olyan táncot, mely a lé lek 
mé lyé bôl tör elô és sû rí tett lel ki él mé nyek nek ad tes -
tet. A mai em ber lel ké bôl fa ka dó mû vé szet azon ban 
szük ség sze rûen mai és bi zo nyos fo kig új mû vé szet 
lesz. A mo dern ség nem cél, ha nem kö vet kez mény. 
A mo dern ség nem akart, ha nem ön kény te len.”18 

Ma dzsar Ali ce köny vé nek a ki bô ví tett, má so dik 
kiadá sá ba ke rült be le ez a szö veg rész, a „ki fe je zô 
moz gás ról” írt fe je zet be: „Szín pa di mû kö dé sün ket 
az a tö rek vés ve zé rel te, hogy az em be ri moz gás ban 
rej lô erôt és ele ven ér tel met új esz kö zök kel és új 
vi szony la tok ban pró bál juk meg mu tat ni a mai kor 
em be ré nek. (…) A szok vá nyos bu rok ból ki há mo -
zott em be ri moz du lat szug gesz tív ere jé vel rá mu -
tat ni azok ra az össze füg gé sek re, me lyek fennáll nak 
köz tünk és a kör nye zô dol gok kö zött s me lyek a 
mai élet ira mát meg ha tá roz zák. Az em be ri ta gok 
éle té ben meg nyil vá nu ló sors sze rû sé ge ket, az em -
be ri test és a me cha niz mu sok vi szo nyát, az em ber 
és a gép köl csö nös sé gét, a mun ka rit mu sait, vagy 
a ter mé szet for mái hoz va ló kö zün ket igye kez tünk 
mo dern mû vé szi for má ban ki fe je zés re jut tat ni.”19 

Die nes Va lé riá tól elég ne héz ta lál ni olyan uta -
lást, mely kor hoz kö tött nek te kin ti az or kesz ti ka 
kiala kí tás nak igé nyét. El kép ze lé se, ér ve lé se kö vet -
ke ze te sen uni ver zá lis. Ez a kis szö veg rész let azon -
ban elárul ja, hogy „kor sze rû nek” ér zi a moz du lat -
tal va ló fog lal ko zást, de jel lem zôen nem hasz nál ja 
a „mo dern kor” fo gal mat az ér ve lé sé ben: „min den 
jel ar ra mu tat, hogy az iga zi és tel jes moz du lat re -
ne szánsz a mi szá za dunk ra várt. (…) az or kesz ti -
kai is ko la (…) nem utá noz ni vagy má sol ni kí ván -
ja a gö rö gök or kesz ti ká ját, ha nem az ô nyo mai kon 
in dul va a mai kor kul tu rá lis igé nyei hez ido mí tott, 
mo dern or kesz ti kát te remt a mai kor em be ré nek 
tes ti-lel ki tö ké le te sí té sé re.”20

A há rom is ko la a la pí tó pá lya fu tá sa, írá saik 
 

 Az is ko lák, va la mint a Moz du lat kul tú ra Egye -
sü let tör té ne té vel e ta nul mány ke re tei ben 
nem fog lal ko zom, csu pán annyit tar tok fon -

tos nak megem lí te ni, hogy a tár gyalt há rom is ko la -
a la pí tó mi lyen ha tás ra kez dett el moz du lat mû vé -
szet tel fog lal koz ni, mi lyen kul tu rá lis-tár sa dal mi 
kör nye zet ben él tek, mi lyen ta nul má nyo kat foly tat -
tak. A há rom is ko la a la pí tó há rom tel je sen kü lön -
bö zô szak mai ta pasz ta lat tal kez dett moz gás sal fog -
lal koz ni. 

Die nes Va lé ria (1879–1978) ma te ma ti ka, fi lo -
zófia és esz té ti ka tár gyak ból dok to rált, egyik el sô 
nôi egye te mi hall ga tó ként Ma gyaror szá gon, majd 
Pá rizs ban Hen ri Berg son ta nít vá nya volt. Szá mos 
ma te ma ti kai és fi lo zófiai pub li ká ciót je len te tett 
meg, de min den új tu do mány fe lé iz ga lom mal for -
dult, így pszi cho ló giai, ké sôbb jel el mé le ti ta nul má -
nyo kat is pub li kált. A moz gás sal egy részt Berg son 
el mé le te, más részt a szin tén Pá rizs ban megis mert 
Ra y mond Dun can (Isa do ra Dun can test vé re) ha tá -
sá ra kez dett el fog lal koz ni. Szi go rú tu do má nyos 
igénnyel dol goz ta fel az em be ri moz du lat „ha tá roz -
má nyait” és al ko tott egy rend szert, me lyet or kesz -
ti ká nak, azaz moz du lat tu do mány nak ne ve zett el. 
Die nes a szá zad elôn tag ja volt a Hu sza dik Szá zad 
kö ré nek, de ké sôbb el tá vo lo dott tô lük, ta nít vá nyai 
jel lem zôen a ke resz tény úri kö zép osz tály ból szár -
maz tak. A hú szas évek emig ráns ide jé ben Niz zá -
ban majd Pá rizs ban két évig élt a Ra y mond Dun -
can ál tal ve ze tett kom mu na sze rû ko ló niá ban21 két 
gyer me ké vel együtt. A szá zad má so dik fe lé ben gya -
kor la ti té ren nem fog lal ko zott a moz du lat mû vé -
szet tel, vi szont eb ben az idô szak ban pub li kál ta írá -
sait. Az ek kor kiala ku ló ka to li kus val lá sos sá ga in -
kább ta bu nak szá mí tott, mint ko ráb bi moz gás mû -
vé sze ti te vé keny sé ge.22 

Ma dzsar Ali ce (1880–1935) nôi „egész sé gi” 
torna ok ta tá sá ba fo gott, miu tán Bess M. Men sen -
dick nél, a nor vég mes ter nô nél, a Frau der Kör per -
kul tur szer zô jé nél ta nul ta a spe ciá li san nôi test re 

18 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 11. 
19 Ma dzsar né Já szi Ali ce, A nôi test kul tú ra új út jai, Athe naeum Rt., 1929. 128. 
20 Die nes Va lé ria, Az Or che sti kai Is ko la tör té ne te (1918), in Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Planétás, 

1995. 90. 
21 20–30 em ber élt együtt a ko ló niá ban, kö zö sen ne vel ték a gyer me ke ket, szö vés sel, ru ha fes tés sel, szan dál ké szí tés sel kerestek 

pénzt. Lásd Die nes Va lé ria, Emig rá ció és mig rá ció (1920–1929), in uô. Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Planétás, 
1995. 101–105. 

22 He gyi Bé la, A Vi gi lia be szél ge té se Die nes Va lé riá val, Vi gi lia, 1977/má jus. 330.



18

ki dol go zott gya kor la to kat és szem lé let mó dot. Or -
vos fér jé vel élénk tár sa sá gi éle tet él tek, a Hu sza -
dik Szá zad kö ré vel, és a szo cia lis ta Sza bó Er vin -
nel is szo ros kap cso lat ban áll tak. Test vé re, Já szi 
Osz kár volt a Husza dik Szá zad cí mû tár sa da lom -
tu do má nyi lap, va la mint a Tár sa da lom tu do má nyi 
Tár sa ság egyik ala pí tó ja. Pa la sovsz ky Er nô vel va -
ló együtt mû kö dé se ré vén Ma dzsar és ta nít vá nyai 
ak tív sze re pet vál lal tak a ma gyar avant gárd szín -
há zi moz ga lom ban is. Ko rai ha lá la után ta nít vá -
nyai vit ték to vább örök sé gét, 1945 után leg na -
gyobb ha tás sal, az ô el mé le ti és gya kor la ti mun -
kás sá gá ra épü lô, gyógy tor nász szak ma kiala ku lá -
sá ra volt. 

Szent pál Ol ga (1895–1968) a kor ban nép sze rû 
Emil Ja qu es–Dal cro ze ál tal ki fej lesz tett rit mi kus 
gim nasz ti ka mód sze rét ta nul má nyoz ta, miu tán itt -
hon el vé gez te a Ze ne aka dé mia zon go ra sza kát. A ta -
nult új mód szer, me lyet a ze ne ta nu lás ha té ko nyab -
bá té te le ér de ké ben fej lesz tett ki Dal cro ze, olyan 
mély ha tás sal volt rá, hogy pá lyát mó do sí tott és 
a moz gás sal kez dett el ko mo lyan fog lal koz ni. Férje 
Ra bi novsz ky Má ri us, mû vé szet tör té nész, aki a pe -
da gó giai rend sze rük el mé le ti ré szé nek meg fo gal -
ma zó ja volt. A há rom is ko la a la pí tó kö zül Szent pál 
volt az, aki már a kez de tek tôl meg ta lál ta az utat a 
hi va ta los-ál la mi ke re tek kö zött mû kö dô ro kon 
szak mák fe lé. 1924-tôl a Szín mû vé sze ti Aka dé mián 
ta ní tott tán cot, rend sze re sen dol go zott ko reog rá -
fus ként szín há zi ren de zôk kel, pél dául He ve si Sán -
dor ral és Né meth An tal lal. 1945 után a Szín mû vé -
sze ti Fô is ko la tánc ren de zô sza ká nak ve ze tô je, a 
Test ne ve lé si Fô is ko la tánc ne ve lé si tan szé ké nek ve -
ze tô je. Ké sôbb, ami kor min den moz du lat mû vé szeti 

te vé keny sé get be til tot tak, ô tu dott az 1950-ben 
megala pí tott Ál la mi Ba lett in té zet ben a tör té nel mi 
tár sas tánc mun ka kö zös ség ve ze tô je ként a pá lyán 
ma rad ni23 (mindez zel nem kis fe szült sé get okoz va 
az enél kül is ne héz sé gek kel küsz kö dô moz du lat -
mû vé sze ti moz ga lom ban24). 

Elem zé sem so rán el sô sor ban az el sôd le ges iro -
dal ma kat igyek szem fi gye lem be ven ni, azaz, hogy 
mit ál lí ta nak a ma guk rend sze ré rôl a tár gyalt is ko -
la ve ze tôk. Óriá si sze ren csé je az utó kor nak, hogy 
ezek az al ko tók ko moly el mé le ti igénnyel fo gal maz -
ták meg azt, hogy mit gon dol nak a vá lasz tott szak -
má juk ról. Per sze nem el ha nya gol ha tó tánc tör té ne -
ti tény, hogy több írás mû is ab ból a már em lí tett 
kény szer hely zet bôl szü le tett meg, mely so rán iga -
zol ni és vé de ni kel lett az új moz ga lom szak mai 
iden ti tá sát. Az 1928-ban megala kult Moz du lat kul -
tú ra Egye sü let be tö mö rült is ko lák együt te sen tud -
ták elér ni azt, hogy ne test ne ve lés ként, ha nem mû -
vé szet ként tart sák szá mon a te vé keny sé gü ket.25 A 
hú szas évek vé gé nek kul túr po li ti kai küz del mei va -
ló szí nû leg nagy lö kést ad tak ezek nek az el mé le ti 
mû vek nek a meg szü le té sé hez. 

Szent pál Ol ga az Moz du lat kul tú ra Egye sü let 
mag ala ku lá sa után, 1928-ban (s az Egye sü let ben 
fo lyó szak mai vi ták ha tá sá ra) je len tet te meg a Tánc. 
A Moz gás mû vé szet köny ve cí mû mun ká ját, mely ben 
el sô ként fo gal maz ta meg tánc mû vé sze ti alap el veit, 
me to di kai rend sze rét. Rá hat év re egy rö vid köz le -
mény ben fo gal maz ta meg új „tan el veit”.26 

Die nes Va lé ria szin tén 1928-ban ad ta ki Az Or kesz -
ti kai Egye sü let prog ram ja cí mû kiad ványt, bár annak 
megírá sa va ló szí nû leg en nél ko rább ra da tál ha tó.27 
Az ô tol lá ból va ló az el sô moz du lat mû vé sze ti tár -

23 L. Me ré nyi Zsu zsa, i. m. 320. Lásd még er rôl: Len kei Jú lia, A moz du lat mû vé szet Ma gyaror szá gon. Váz la tos tör té net, Veszprém, 
Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2004. 61–70. 

24 „A moz du lat mû vé szek nagy já ban-e gé szé ben két cso por tot al kot tak. Egyik ol da lon áll tak Szent pál Ol ga és ta nít vá nyai, 
a má si kon jó sze ri vel min den ki más.” Len kei Jú lia, i. m. 54–55. 

25 A má jus 7-én megala ku ló egye sü let egy jú lius 4-i belügy mi nisz te ri ren de let re Kle bers berg Ku nó köz ok ta tá si mi nisz ternek 
cím zett le vél ben rea gált, mely ben til ta ko zott a „moz du lat mû vé szet nek a tánc és tor na gya kor la tá val va ló össze za va rá sa” 
el len. (A „tánc” itt a tár sas tán cot je len tet te.) Fuchs Lí via, Egy el fe lej tett egye sü let do ku men tu mai ból. Tánc mû vé sze ti Doku -
men tu mok, 1990. 78–81. Lásd még: L. Me ré nyi Zsu zsa, i. m. 285–286. és Die nes Va lé ria, A moz du lat mû vé szet és a ható -
sá gok, in Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 111. 

26 Szent pál Ol ga, A moz gás mû vé szet út ja, in A moz gás mû vé szet út ja, Szent pál -is ko la, 1935. 4–8. 
27 A ki lenc ve nes évek ben új jáala kult Or kesz ti kai Ala pít vány szö veg gon do zói sze rint a szö veg ben megadott cím (Krisz ti na 

kör út 101.) alap ján da tál ha tó 1926-ra a ke let ke zés. De ma gá nak a fel hí vás nak a tar tal ma is ar ra utal, hogy a szö veg még 
a Moz du lat kul tú ra Egye sü let megala ku lá sa elôtt író dott, mi vel egy ha son ló er nyô szer ve zet lét re ho zá sát szor gal maz za: 
„Az Or kesz ti kai Egye sü let ott ho na akar len ni min den ko moly moz du lat tö rek vés nek. Nem spe ciá lis rend sze rek szol gá ló -
já vá sze gô dik, min den rend szert fel akar ölel ni, min den ki nek le he tô vé té ve a ma ga sza kosz tá lyai ban a sza bad mun kál -
ko dást. És ezért szí ve sen lá tunk min den kit, aki moz gal munk ba be kap cso lód ni óhajt.” Die nes Va lé ria, Az Or kesz ti kai 
Egyesü let prog ram ja, http://www.moz du lat mu ve szet. hu/tar ta lom/mozd muv/dv-a1.htm le tölt ve: 2010. ja nuár 3.
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gyú írás 1915-bôl.28 Egy 1925-re da tált, a pe da gó -
giai rend szer egé szé nek ter vét tar tal ma zó, ké zi rat 
csak a ha gya ték ból ke rült elô.29 Az ál ta la ki dol go -
zott „moz du lat tu do mány”, azaz az „or kesz ti ka” 
rend sze ré nek szisz te ma ti kus ki dol go zá sa az 1940-
es évek ele jé re te he tô, pub li ká lá sá ra pe dig csak a 
hat va nas-het ve nes évek ben ke rült sor, össze gyûjt -
ve és rend sze rez ve pe dig csak 1995-ben je lent meg 
fia, Die nes Ge deon szer kesz té sé ben.30 

Ma dzsar Ali ce A nôi test kul tú ra új út jai cí mû 
mun ká ját, mely elô ször 1926-ban je lent meg, 
1929-ben dol goz ta át és bô ví tet te ki új moz du lat -
mû vé sze ti fe je ze tek kel.31 

Eze ket ne ve zem te hát el sôd le ges szö ve gek nek, 
amik az is ko la a la pí tók tol lá ból (vagy köz vet len 
mun ka tár suk tól, mint Ra bi novsz ky Má ri us Szent -
pál mel lett) szár maz nak, és a moz du lat mû vé sze -
ti moz ga lom ak tív kor sza ká ban (1910-es évek tôl 
a 40-es éve kig) ke let kez tek. Eh hez kap cso lód nak 
még ese ten ként kor do ku men tu mok, va la mint az 
al ko tók ké sôbb ke let ke zett visszaem lé ke zé sei, 
szö ve gei (Die nes ese té ben). A szö ve gek ér tel me -
zé sé hez pe dig hasz ná lok má sod la gos szö ve ge ket 
is, amik vagy a tár gyalt té má ról szól nak köz vet -
le nül, vagy hoz zá se gí te nek a je len sé gek megér té -
sé hez. 

Ahogy azt a be ve ze tô ben már tár gyal tam, a 
mo dern tánc hoz kap cso ló dó mo dern ség fo gal mát 
tár sa da lom tör té ne ti és tánc tör té ne ti szem pont ból 
is ér de mes meg vizs gál nunk. A dol go za tom ban 
vizs gált, a fent fel so rolt, el mé le ti szö ve gek szer -
zôi is hang  sú lyoz zák a te vé keny sé gü ket lét re hí -
vó tár sa dal mi kö zeg fon tos sá gát. A kö vet ke zô ré -
szek ben há rom na gyobb té má hoz kap csol tam az 

ál ta lam kulcs fo gal mak nak ítélt gon do la ti cso mó -
pon to kat. 

Egy részt az al ko tók „tár sa dal mi prog ram ját”, 
más részt a (tánc)mû vé szet rôl val lott né ze tei ket, 
majd vé gül a dol go za tom fó ku szá ban ál ló, szû kebb 
ér te lem ben vett, test ké pü ket vizs gá lom meg. A há -
rom egy más sal szo ros össze füg gés ben van, ezért is 
ér de mes elidôz ni az ál ta lá no sabb, tár sa dal mi-mû -
vé sze ti, té má nál, mert az en gem kü lö nö sen ér dek -
lô test kép hez ezek szo ro san hoz zá tar toz nak, együtt 
raj zol ják meg az em be ri sze mé lyi ség rôl al ko tott 
ké pet, az én ké pet, mely nek egyik al ko tó ré sze a 
test. 

 
1. A tár sa da lom szá má ra hasz nos test 

 

 Amoz du lat mû vé szet ta ní tá sá val fog lal ko zó is -
ko lák pe da gó giai szem lé le té nek kö zös vo nása, 
bár ezt kü lön bö zô mér ték ben hang sú lyoz zák, 

hogy a ne ve lés so rán nem pusz tán moz gás for má -
kat ta ní ta nak, ha nem a ta nít vá nyo kat sa ját moz gás -
for máik meg ta lá lá sá ra ösz tön zik. Emö gött egy részt 
az a, már em lí tett, sze mé lyi ség kép áll, mely sze rint 
a test és lé lek egy más tól el vá laszt ha tat lan egé szet 
al kot, s mind ket tô egy más sal pár hu za mo san fej -
lesz ten dô. Más részt a moz du lat nak az a fo gal mi 
meg  ha tá ro zá sa is töb bé-ke vés bé kö zös pont, mely 
sze rint a moz du lat a lé lek ki fe je zô dé se a test ál tal. 
Te hát a moz gás mû vé szet ben az in di vi duum fe je zi 
ki ön ma gát, a pe da gó giai mun ka pe dig lé nye gé ben 
sze mé lyi ség fej lesz tés, mely so rán tu da tos, ön ma -
gáért és má so kért fe le lôs, krea tív, egész sé ges, aktív, 
te hát a tár sa dal mi-kö zös sé gi élet szá má ra is, hasz -
nos em ber for má ló dik.

28 Die nes Va lé ria, Mû vé szet és test edzés, Ma gyar Ipar mû vé szet, 1915/7–8. 226–237. 
29 Die nes Va lé ria, A moz du lat ról, Tánc mû vé sze ti Do ku men tu mok, 1984. 125–149. (Meg té vesz tô le het a cím egye zés az 1964-es 

írás sal, a két szö veg azon ban tel je sen kü lön bö zô!) 
30 Lásd Die nes Va lé ria írá sait: 

A moz du lat ról, Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 1964/2. 47–67. 
A re la tív ki ne ti ka alap vo na lai, Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok, 1965–1966. 47–75. 
A moz du lat rit mi ka alap vo na lai, Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok, 1969–1970. 91–114. 
Em lé kek és gon do la tok az or kesz ti ká ról, Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 1971/1. 80–96. 
Fe je ze tek az or kesz ti ka tör té ne té bôl, Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 1972/3. 35–49. 
A szim bo li ka fôbb prob lé mái, Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 1974/1. 63–89. 
Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. (Saj nos a gyûj te mény ben a ta nul má nyok eredeti 
meg je le né si he lyei re nem min den hol egyér tel mû az uta lás.) 

31 Eh hez még ér de kes, szin tén kul túr po li ti kai, ada lék, hogy az 1977-ben, Ma dzsar Ali ce szü le té sé nek 100. év for du ló já ra 
meg je lent har ma dik kiadás a Me di ci na–Sport Kiadó gon do zá sá ban, ami nem a má so dik, bô ví tett vál to za tot vet te ala pul, 
ha nem az el sôt. Így hiá nyoz nak be lô le a moz du lat mû vé sze ti ré szek, sôt az el sô két kiadás mez te len nôi és gyer mek alakokat 
mu ta tó raj zai és fo tói he lyett csak raj zolt tor na ru hás ala ko kat lát ha tunk il luszt rá ció ként.
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Tár sa dal mi ha tás 
 

„A moz gás mû vé szet sa já to san  
tár sa dal mi mû vé szet.”32 

„Mi is épí tô mun ká sok aka runk len ni  
egy tisz tább vi lág felépí té sé ben.”33 

 

 A tár sa dal mi élet re va ló fel ké szí tés as pek tu sát 
legerô seb ben Ma dzsar Ali ce hang sú lyoz za, 
ami nem meg le pô, egy részt erôs kö tô dé se ré -

vén a szo cia lis ta esz mék hez, más részt mi vel ô a 
rend sze rét el sô sor ban egész ség ügyi szem pon tok 
alap ján fej lesz tet te ki, s csak ké sôbb irá nyult fi gyel -
me a tor na mû vé sze ti le he tô sé gei fe lé, va ló szí nû -
leg nem kis sze re pet ját szott eb ben sze mé lyes kap -
cso la ta és gya kor la ti együtt mû kö dé se Pa la sovsz ky 
Ödön avant gárd szín há zi kez de mé nye zé sei vel.34 
Köny vé nek a má so dik kiadá sá hoz írt elô sza vá ban 
fo gal maz za meg ezt a vál to zást: „Ami kor a nôi test -
kul tú rá val fog lal koz ni kezd tem, be val lom ôszin -
tén, még nem le beg tek a sze mem elôtt mind azok 
a cé lok, ame lyek fe lé ma tö rek szem. Ak kor még 
csak egy célt lát tam ma gam elôtt: ho gyan le het ne 
test ben és lé lek ben szebb, tisz tább és egész sé ge -
sebb nôi ge ne rá ciót fel ne vel ni.”35 

Ma dzsar köny vé nek több fe je ze tét szen te li an -
nak, hogy mun ká já nak tár sa dal mi ér té ke mel lett ér -
vel jen. „Az egész ség és szép ség: kö te les ség” cí met vi -
se lô fe je zet ben az egyé ni fe le lôs ség re hív ja fel a fi -
gyel met, s a szép ség, azaz az egész sé ges és tes ti-lelki 
har mó niá ban élô sze mé lyi ség, meg va ló su lá sát tár -
sa dal mi el vá rás ként ál lít ja min den nô elé. „Egész -
sé ges nek len ni te hát kö te les ség ma gunk kal és a jövô 
nem ze dék kel szem ben. Eh hez azon ban még hozzá -
tar to zik: szép nek len ni is kö te les ség! (…) dí szítsd 
fel ma ga dat egész ség gel és szép ség gel, tedd ma gad 
kel le mes sé azok sze mei szá má ra, akik kel együtt élsz, 
egy la kás ban, egy vá ros ban, egy vi lá gon, akik számá -
ra te is ré sze vagy a dí szí ten dô kör nye zet nek. Ez a 
tár sa dal mi együtt élés leg fôbb esz té ti kai pa ran csa.”36 

A kul tú ra ha tá sa a test re cí mû fe je zet ben fel so -
rol ja azo kat a test re és lé lek re ká ros ha tá so kat, me -

lyek nek for rá sa a mo dern élet for ma. Ezek kö zül az 
egyik leg fon to sabb a még máig sem megol dott 
prob lé ma: az is ko lás ko rú gyer me kek egy ol da lú 
szel le mi ne ve lé se, mely so rán nap juk dön tô ré szé -
ben az is ko la pad ban ül nek. Az ál ta lá nos test ne ve -
lés be pe dig máig nem épül tek be a tu da tos izom -
mun ká ra, a lég zô gya kor la tok el sa já tí tá sá ra és az 
egyé ni tes ti prob lé mák ke ze lé sé re irá nyu ló tö rek -
vé sek. Több más ja vas la ta azon ban má ra már, ha 
nem is meg va ló sult, de legalább a szak mai és tár -
sa dal mi köz be széd té má já vá lett. Ilye nek pél dául 
az egész sé ges táp lál ko zás, a nap fény és a friss le ve -
gô fon tos sá ga, a kü lön bö zô mér gek (al ko hol, ni -
ko tin, morfium, ko kain) fo gyasz tá sá nak vissza szo -
rí tá sa. Ma már csak utó pia ként tud juk el kép zel ni 
azt a ja vas la tát, hogy min den gyár ban kö te le zô vé 
kel le ne ten ni a na pi több szö ri test moz gást, még -
hoz zá az adott mun ka tí pus tól füg gô gya kor la tok -
kal. A ja vas la tok mö gött ál ló gaz da sá gos sá gi elv a 
pre ven ció fon tos sá gá ra irá nyít ja a fi gyel met, s ez is 
máig ér vé nyes szem lé let mód: „gaz da sá go sabb, ha 
a pénzt nem kór ház ra költ jük, ha nem olyas mi re, 
ami vel em ber anya got ta ka rí tunk meg.”37 

Az em be ri test tö ké let len sé gei cí mû fe je zet ben az 
em be ri evo lú ció val, a két láb ra ál lás sal, ma gya ráz -
za azo kat az ana tó miai ne héz sé ge ket, me lyek kel az 
em be ri test nek meg kell ma küz de nie. A ge rinc re 
és a csí pô re ne he ze dô súly és az ana tó miai lag hely -
te len test hasz ná lat szá mos de for má ció oko zó ja, me -
lyek kö zül a leg gya ko ribb a ge rinc fer dü lés és a lúd -
talp. Ma dzsar a gyógy mód so rán a négy kéz lá bas 
test hely zet hez va ló vissza té rést ja va sol ja, s itt is 
hang sú lyoz za a pre ven ció fon tos sá gát, hogy már 
kis gyer mek kor ban nem sza bad a gyer me ket idô 
elôtt ül tet ni, ál lás ra vagy já rás ra kész tet ni, mi vel 
ek kor a még nem elég gé erôs cson tok és iz mok nem 
ké pe sek meg tar ta ni a test sú lyát és el de for má lód -
hat nak. Szin tén el len zi a kü lön bö zô fû zôk au to ma -
ti kus hasz ná la tát, mi vel ezek még in kább gyen gí -
tik a tes tet, az zal hogy az iz mok he lyett vég zik el a 
mun kát. Ez a szem lé let mód má ra tel je sen el fo ga -
dot tá vált. 

32 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 44. 
33 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 8. 
34 1928-tól mû kö dött is ko lá já ban a mû vész cso port, de Ma dzsar már 1925-ben, a Zöld sza már Szín ház ban is ko re o gráfiai 

ta nács adó ként volt je len. Lásd er rôl: Pa la sovsz ky Ödön, A lé nye gre tö rô szín ház, Bu da pest, Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, 
1980. 

35 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 7. 
36 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 10. 
37 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 19.
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Die nes és Szent pál ke ve seb bet be szél a moz du -
lat mû vé szet köz vet len tár sa da lom ala kí tó ere jé rôl, 
de írá saik ban nyo má ra buk kan ha tunk eb bé li meg -
gyô zô dé sük nek. Die nes az Or kesz ti kai Egye sü let 
prog ram já ban ír ja ezt: „Aki ru ga nyos, élet vi dám, 
mun ka ké pes akar len ni, aki le akar ja vet ni a rá ne -
he ze dô el fá ra dá sok, ide ges ke dé sek nyo mo rú sá gos 
kön tö sét, aki bel sô har mó niát ke res és azt kül se -
jén is gyô ze lem re akar ja jut tat ni, aki tes ti-lel ki szép -
ség re, kül sô és bel sô ará nyos ság ra vá gyó dik, az 
kezd je azon, hogy moz du la ti fe gyel met vál lal, moz -
du lat kul tú rá ba fog.”38 

Szin tén Die nes egy 1964-es ba lett pe da gó gu sok -
nak szó ló elôadá sá ban be szél a pe da gó gus fe le lôs -
sé gé rôl, aki a „tár sa da lom ér ték tár gyain”39 dol go -
zik. Az 1925-ös írá sá ban ami kor a moz du lat „ta ní -
tó ér té ké rôl” be szél, az er köl csi ne ve lés ben be töl -
tött sze re pét eme li ki leg sú lyo sabb al kal ma zá si 
te rü let ként. Ér ve lé sé ben pszi cho ló giai és fi zi o ló gi -
ai je len sé gek kap cso la tá ra épít: is mert ta pasz ta lat, 
hogy bi zo nyos ér zel mi ál la po tok mi lyen fi zi o ló gi -
ai vál to zá so kat okoz nak a test ben (szív ve rés, lég -
zés vál to zá sa). Ez a kap cso lat azon ban nem egyirá -
nyú: ha va la ki meg ta nul ja ke zel ni az ér zel mi ál la -
po tok ál tal elô hí vott fi zi kai tü ne te ket, me lyek a 
moz du lat tar to má nyá ban ér he tôk el, ak kor ké pes 
lesz úr rá len ni az ér zel mein. Azaz „mi nél in kább 
ha tal munk ban van nak moz gá saink, an nál tel je seb -
ben urai vá le he tünk aka ra ti éle tünk nek.”40 

A Szent pál -is ko la „Er köl csi prog ram ja” szin tén 
több ször megem lí ti te vé keny sé gük tár sa dal mi hatá -
sait. Ôk el sô sor ban a sze mé lyi ség fej lô dé sét, az em -
ber in di vi duá lis fej lô dé sét hang sú lyoz zák, s ke vés 
köz vet len uta lást tesz nek en nek tár sa dal mi hatására. 

„A va ló di, a hasz nos test kul tú ra azon ban nem a 
test cél jait szol gál ja, ha nem a lé lek fel sza ba du lá sát. 
Kép zett test hí ján a lé lek nem tud ja kiél ni ké pes -
sé geit. Ah hoz, hogy a lé lek ural kod has son az élet 
fe lett, hogy hi va tá sát mél tón tel je sít hes se, kell, hogy 
a test ben en ge del mes, ki fe je zô ké pes esz köz re ta -

lál jon. Nem az egész sé ges test te rem ti az egész sé -
ges lel ket, ha nem – vég ér te lem ben – az egész sé ges 
lé lek ala kít ja ma gá nak az egész sé ges tes tet.”41 

A „moz gás mû vé szet le he tô sé gei” kö zött el sô he -
lyen so rol ják fel an nak „nép ne ve lô” vol tát: „a moz -
gás mû vé sze ti kul tú rá nak be kell vo nul nia az ele mi 
és a kö zép is ko lák ba, va la mint az egye sü le ti élet be, 
mert az egy ol da lúan szel le mi és az egy ol da lúan testi 
(spor ti) ér dek lô dést tö ké le te sen hi dal ja át. A moz -
gás mû vé szet a leg jobb pe da gó giai esz kö ze an nak, 
hogy az önural mat és a gát lá sok le küz dé sét kiegyen -
lít se. A tö meg ne ve lés szem pont já ból az aka rat erô 
fej lesz té sé re, va la mint a rej tett ké pes sé gek fel sza -
ba dí tá sá ra nincs jobb esz köz a moz gás mû vé sze ti 
pe da gó giá nál.”42 

A mû vé sze ti mun ka tár sa dal mi el kö te le zô dé sét 
jel zik az olyan ese mé nyek is, me lyek so rán köz vet -
len konf ron tá ció ala kul ki a mû vész és a tár sa dal -
mi rend hi va tá sos „ôrei” kö zött. Ilyen ese mény, 
ami kor egy tánc be mu ta tót va la miért be til ta nak. 
Ezek az ese mé nyek bi zo nyít ják a moz du lat mû vé -
sze ti moz ga lom nak a szo ro san vett mû vé sze ten túli 
ha tá sát, azaz jel zik a tár sa dal mi prob lé mák, köz -
ügyek irán ti nyílt el kö te le zô dé sü ket. 

Ma dzsar Ali ce tánc cso port ja 1928-tól ak tí van 
együtt mû kö dött a Pa la sovsz ky Ödön-fé le balol dali 
szín há zi kez de mé nye zé sek kel. Pa la sovsz ky 1922-
ben kez dett He ve sy Iván nal együtt dol goz ni a 
„mun kás mû ve lô dés” fej lesz té sén, s cél juk a szo cia -
lis ta szín ház alap jai nak le ra ká sa, a balol da li kul túr -
front kiala kí tá sa volt. Tet ték mindezt egy olyan tár -
sa dal mi-po li ti kai kö zeg ben, ahol belügy mi nisz te ri 
ren de let tel til tot ták be a mun ká sok mû vé sze ti szö -
vet sé gé nek mû kö dé sét.43 Nem meg le pô hát, hogy 
a mun ká sok kal, vagy mun kás ott ho nok ban meg va -
ló su ló elôadá so kat ki tün tet te fi gyel mé vel a rend -
ôr ség. Pa la sovsz ky mun kás szín há zi kez de mé nye -
zé seit gyak ran a fô pró bák után be til tot ták (vagy 
egy sze rûen csak pél dául tûz vé del mi ok ra hi vat koz -
va nem ad ták meg a ját szá si en ge délyt). Ilyen elôz -

38 Die nes Va lé ria, Az Or kesz ti kai Egye sü let prog ram ja, http://www.moz du lat mu ve szet. hu/tar ta lom/mozd muv/dv-a1.htm le -
tölt ve: 2010. ja nuár 3. 

39 „Aki egyé ni tes tet for mál moz du lat tal, akár mi lyen me der ben te szi is, az nem csak az egyén nek, ha nem a kö zös ség nek, 
a tár sa da lom nak is dol go zik, mert az em ber spon tán sá gá nak te rü le tén jár, és ha tal má ban van an nak út jain tö ké le te sí te -
ni is, rom bol ni is. Em be ri fej lô dé sek sor sa van rá bíz va.” Die nes Va lé ria, A moz du lat ról (1964), Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 
1964/2. 48. 

40 Die nes Va lé ria, A moz du lat ról (1925), Tánc mû vé sze ti Do ku men tu mok, 1984. 136. 
41 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 13. 
42 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 30. 
43 lásd er rôl bô veb ben: Ko csis Ró zsa, Igen és nem. A ma gyar avant gard szín já ték tör té ne te, Bu da pest, Mag ve tô, 1973. 309–

311.
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mé nyek után nem meg le pô hát, hogy a Ma dzsar-
 fé le moz du lat mû vé sze ti is ko lá val együtt mû kö dés -
ben szü le tett több elôadás is ha son ló sor sa ju tott. 

Az egyik be til tott elôadá suk a Kor sze rû szvit címû 
pan to mim-e lôadás volt, a Mun kás Test edzôk köz -
re mû kö dé sé vel, 1933-ban, mely nek a ko re o gráfiáját 
Ma dzsar Ali ce és Ró na Mag da ké szí tet te, mely re „a fé -
le lem drá má ja ként” em lé kez nek a kor tár sak. A há -
rom té te les da ra bot, há bo rú el le nes sé ge44 miatt, még 
a be mu ta tó elôtt til tot ták be, s végül csak egy ki sebb 
tán cos rész le tet ad tak elô be lô le a Szol no ki Mû vész -
te le pen.45 A Bá bel cí mû da rab jukat há rom elôadás 
után til tot ták be, a töb bi, már meg hir de tett elôadást 
a rend ôr ség aka dá lyoz ta meg.46 Nem sok kal ké sôbb, 
1934-ben be til tot ták a Ma dzsar -is ko la mû kö dé sét 
(egy év re rá halt meg az is ko la ve ze tô), és Pa la sovsz -
ky tól is be von ták a ját szási en ge délyt.47 

Szent pál Ol ga Gép em ber cí mû ko re o gráfiáját 
1935-ben egy elôadás után til tot ták be.48 Er rôl az 
elôadás ról saj nos nem sok leírás ma radt fenn. Min -
den bi zonnyal az elem ber te le ne dés fe lé mu ta tó tár -
sa dal mi fo lya ma tok ra hív ta fel a fi gyel met. 

 

Po li ti kus ság 
 

„De az egyé ni ség fej lesz té se ön ma gá ban  
mit sem ér a kó russzel lem meg te rem té se nél kül. 

A kó russzel lem az, mely a tán cot  
nagy mû vé szet té avat ja.”49 

 
 A szó ló for ma mel lett a moz du lat mû vé sze ti pro duk -
ciók szin tén nép sze rû for má ja volt a moz du lat kó -
rus, mely mind há rom is ko la mû vé sze ti prog ram -
já nak szer ves ré sze lett. A kol lek ti viz mus esz mé jét 

a szín pa di mû vé szet ben meg va ló sí ta ni kí vá nó mû -
faj ar ra a tár sa dal mi ta pasz ta lat ra kí vánt vá laszt ad -
ni, mely az in di vi dua liz must, az elide ge ne dést lát -
ta a kor szak alap ve tô él mé nyé nek. A kó rus nem -
csak Ma gyaror szá gon, de Eu ró pa-szer te is szé les 
kör ben hasz nált kö zös sé gi mû vé sze ti for ma lett.50 

En nek a mû faj nak el mé le ti és gya kor la ti pro pa -
gá to ra Ma gyaror szá gon szin tén Pa la sovsz ky Ödön 
volt, aki a kó rust te kin tet te a ha la dó mû vé szet egyik 
leg jel lem zôbb for má já nak.51 Pa la sovsz ky sze rint a 
kó rus for ma min den em ber szá má ra le he tô vé te szi, 
hogy ve le szü le tett ter mé sze tes mû vé szi haj lan dó -
sá gát egy kö zös sé gi él mény ré sze ként megél hes se. 
Ugyanak kor nem csak a szo cia lis ta, de a pol gá ri 
avant gárd is fon tos nak tar tot ta a kó rus for mát – 
„mind két irány zat a tö meg szín pad lé nye gé nek kiál -
tot ta ki.”52 

A Ma dzsar -is ko la a Pa la sovsz ky- fé le szín há zi 
kez de mé nye zé sek kel va ló együtt mû kö dé sé nek ke -
re té ben mu ta tott be ilyen cso por tos mû ve ket, gyak -
ran együtt mû köd ve a Mun kás Test edzôk kel. 

De a Szent pál -is ko la is el kö te le zet ten fog lalt ál -
lást az in di vi dua lis ta irány za tok el len: „A szél sô szó -
lis ta és a szél sô kó rus elv fe lett (…). A har ma dik, 
ma ga sabb elv a cso port elv. Min den ki a cso port ál -
tal, de egyé ni le he tô sé gek kel él. Ha ma erô seb ben 
hang sú lyoz zuk a kol lek tív el vet az in di vi dua liz -
mus nál, en nek ki zá ró la gos oka, hogy in di vi du a -
lisz ti kus kor után élünk, és el len sú lyoz ni kell a köz -
tu dat nak mû vé szi ügyek ben még min dig tel je sen 
in di vi du a lisz ti kus fel fo gá sát.”53 

A Ma dzsar- és a Szent pál -is ko la in kább olyan 
ki sebb cso por tos for mák kal dol go zott, me lyek ben 
a részt ve vôk tény le ges kö zös sé gi él ményt él het tek 

44 A tánc mû vé szet po li ti kai ten den ciá já nak el fo ga dott sá gá ra jó pél da, hogy egy év vel ko ráb ban Kurt Jooss, aki La ban tanítvá -
nya volt, a Pá ri zsi Nem zet kö zi Ko re o gráfiai Ver se nyen a Zöld asz tal cí mû, ba lett és mo dern tánc tech ni kát öt vö zô pacifista 
ko re o gráfiájá val el sô dí jat nyert, majd vi lág szer te ka pott meg hí vá so kat. Bu da pes ten 1934 áp ri li sá ban mu tat ták be a dara -
bot. vö. Fuchs Lí via, A tánc for ra dal má rai. Ven dég sze rep lôk 1898 és 1948 kö zött, Bu da pest, OSz MI, 2004. 66–71. 

45 Pa la sovsz ky Ödön, i. m. 116. 
46 Pa la sovsz ky Ödön, i. m. 167. 
47 Ko csis Ró zsa, i. m. 348. (Ezt a tényt Len kei Jú lia nem em lí ti a moz ga lom ról szó ló össze fog la lói ban, de Ko csis Ró zsa sem 

kö zöl hi vat ko zást köny vé ben.) 
48 Len kei Jú lia, A moz du lat mû vé szet Ma gyaror szá gon. Váz la tos tör té net, Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2004. 46. 
49 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 43. 
50 A moz du lat kó rus esz mé jé nek Né metor szág ban ki ma gas ló kép vi se lô je volt Lá bán Ru dolf, aki több ezer fôs, lai ku sok ból 

ál ló moz du lat kó ru sok kal is dol go zott. Ô ké szí tet te a 36-os ber li ni olim pia nyi tó ün nep sé gé nek ko re o gráfiáját is, mely ben 
tíz ezer fôt moz ga tott. Fuchs Lí via, Száz év tánc. Be ve ze tés a tánc mû vé szet XX. szá za di tör té ne té be, Bu da pest, L’Har mat tan, 
2007. 90–92. 

51 Pa la sovsz ky Ödön, Kó ru sok, Szín ház és Film, 1930/1. 4–11. új ra kö zöl ve in Ko csis Ró zsa, i. m. 571–585., va la mint in Pala -
 sovsz ky Ödön, i. m. 30–42. 

52 Ko csis Ró zsa, i. m. 318. 
53 A ta ne rô kép zô 1933/34. évi tánc pe da gó gia tan jegy ze té bôl (8.1. sz. ha gya té ká ban), idé zi L. Me ré nyi Zsu zsa in uô. i. m. 301.
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meg. A cso por tos mun ka so rán a részt ve vôk nek le -
he tô sé gük volt egyé ni színt vin ni a kö zö sen meg -
va ló sí tan dó feladat ba, s ezek az egyé ni tel je sít mé -
nyek a né zôk szá má ra is lát ha tó vá vál hat tak. 

Die nes, ha kó rus mun kát ké szí tett, ak kor jel lem -
zôen mo nu men tá lis (több száz fôs) „kó rus drá má -
kat” kom po nált szín pad ra. A mû pró bá lá sa so rán 
ô is cso por tok kal dol go zott, s csak a kö zös pró bán 
ál lí tot ta egy más mel lé a kü lön-kü lön meg kom ponált 
cso por to kat. Egy Die nes- fé le mo nu men tá lis da rab -
ban a szi go rúan szer kesz tett tér rend szer ben az 
elôírt moz du la to kat az elôírt rend ben kel lett meg -
va ló sí ta ni. Ez a né zô szá má ra min den bi zonnyal 
lát vá nyos elôadást nyúj tott, de az eset le ges ap róbb 
elôadói kü lönb sé gek ér zé ke lé se nem volt le het séges. 

 

Nôk és am bí ciók 
 

„nem csak nôi, de em be ri am bí ciói is van nak”54 
 

 Az ál ta lá nos tár sa dal mi ha tá son túl a ma gyaror szá -
gi moz du lat mû vé sze ti tö rek vé sek a fe mi nis ta esz -
mék hez is kap cso lód nak. Nem vé let len, hogy ép -
pen nôk azok, akik Eu ró pa- és Ame ri ka-szer te a 
mo dern tánc el sô mû ve lôi és is ko la a la pí tói vol tak. 
A tánc a XIX. szá zad vé gé re elég gé el nôie se dett 
szak má vá vált, mind a ba lett szín pa don, mind a szó -
ra koz ta tó ipar ban, a tán cos nô ket pe dig, ál ta lá no san 
el ter jedt né zet sze rint, le dér nô sze mély nek te kin -
tet ték. Az új faj ta, a ba lett hez ké pest ra di ká li san más 
moz gás stí lu so kat meg je le ní tô, tánc for má kat ezek 
az „út tö rôk” igye kez tek mû vé szet ként, ma gu kat pe -
dig mû vész ként elis mer tet ni a kö zön ség gel. A tán -
cos igényt tar tott ar ra, hogy ko moly szak mai mun -
ka ként is mer jék el mû vé sze tét. Er re meg is volt az 
esé lyük, mi vel ezek a nôk ké pe sek vol tak a hi va tá -
suk ból el tar ta ni ma gu kat, ön ál ló éle tet él ni. Élet -
for má juk elég nagy füg get len sé get, ön ál ló sá got kí -
vánt meg, ami már ön ma gá ban szo kat lan volt a szá -
zad elô tár sa dal mi kö ze gé ben. Ráadá sul mindezt 
nem akár hol, ha nem ér tel mi sé gi kö rök ben ér ték el. 

Az ál ta lam tár gyalt há rom is ko la a la pí tó ról nem 
ál lít hat juk, hogy a fe mi nis ta moz ga lom ak tív tag -
jai let tek vol na, de élet mód juk kal meg va ló sí tot ták 
(s ez zel bi zo nyá ra so kak nak pél dát nyúj tot tak) a 
fe mi nis ta tö rek vé sek ön ál ló, dol go zó nô ideál ját. 
Die nes Va lé riá ról is mert, hogy 1906-ban be lé pett 
az 1904-ben ala pí tott Fe mi nis ták Egye sü le té be,55 
s a ren dez vé nyei ken elôadá so kat tar tott: „Én tudni -
il lik azt hir det tem, hogy nem azért kell a nô ket sza -
bad tér re bo csá ta ni, mert van nak ôk is olya nok, 
mint a fér fiak, ha nem azért, mert má sok, mint a 
fér fiak. Ezért min de nütt azt han goz tat tam a fe mi -
nis ta elôadá so kon, hogy azért kell a nô nek szó hoz 
jut ni – min den té ren, még po li ti kai lag is –, mert 
más ra gon dol, mint a fér fiak, más az egész bel sô 
vi lá ga! Ha te hát az ô bel sô vi lá ga más, ak kor mást 
fog csi nál ni az egész tár sa da lom ból.”56 

Die nes el kö te le zett je volt a tu do má nyos gon dol -
ko dás nak, a szel le mi ki hí vá sok nak.57 Ez zel a szem -
lé le té vel egy olyan nôi ma ga tar tást va ló sí tott meg, 
me lyet a kor ban fér fias vi sel ke dés nek tar tot tak. Pár -
kap cso lat-fel fo gá sa is a tel jes szel le mi egyen ran gú -
ság ra épült. Szép bi zo nyí té ka en nek a Lesz nai An -
ná hoz írt nyílt le vél, mely a Nyu gat ban je lent meg 
1910-ben: „Az asszony ne fá tyo lo san, ko szo rúz va 
és szem le süt ve, a fér fi ne do rong gal és nôs té nyét 
véd ve, ha nem egy mást se gít ve, egy más ból él ve, egy -
más vál lá ra tett kéz zel, üdén, me ré szen, messze cé -
lok ra sze ge zett te kin tet tel ha lad junk együtt elô re.”58 

Ez zel szem ben Ma dzsar olyan nôi sze rep fel fo -
gást fo gal maz meg, mely igen csak tá vol áll et tôl 
a szel le mi ön ál ló ság tól. Fel fo gá sa sze rint a faj -
fenntar tás ban be töl tött nôi és fér fi sze rep meg for -
dul a szel le mi al ko tó mun ka so rán, azaz az utób bi -
nál a nô töl ti be a meg ter mé ke nyí tô sze re pet, s a 
fér fi az, aki az al ko tó mun kát vég zi. Ugyanak kor ag -
go dal mát fejezi ki a „dol go zó nô” tí pu sá nak ál ta lá -
nos el ter je dé sé vel kap cso lat ban, de in dok lá sa ár -
nyal ja a vé le mé nyét, s nagy éles lá tás sal mu tat rá 
azok ra a le het sé ges prob lé mák ra, amik kel ma is 
küzd a nô po li tika. 

54 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 72. 
55 Acsá dy Ju dit, A ha zai fe mi niz mus fény ko ra 7., in Csa pó Ida (szerk.), Fe mi nis ta Al ma nach, Bu da pest, MI Nôk Egye sü le te 

és Nô Társ Ala pít vány, 2005. 159. 
56 Vi tá nyi Iván in ter jú ja Die nes Va lé riá val, in Bo rus Ró zsa (szerk.), A szá zad nagy ta núi, Bu da pest, RTV–Mi ner va, 1978. 22–23. 
57 „A reg gel nek pom pás üde óráit (értsd: 4 órá tól kezd ve) ma te ma ti kai gyö nyö rû sé gek ben töl töm, le aka rom te per ni Matezis 

urat, ab szo lút rab szol ga ság ra, hogy alá za tos esz kö ze le gyen gon do la taim nak. Meg kell len ni és meg lesz, én nem hi szek 
ab ban, hogy be le fog has sak olyas mi be, amit ne tud nék meg csi nál ni vé ges idôn be lül, ha rá szá nom a kel lô idôt.” Die nes 
Va lé ria Sza bó Er vin hez Bu da pest re, Deb re cen, 1906. au gusz tus 3., in Lit ván György és Szücs Lász ló (szerk.), Sza bó Ervin 
le ve le zé se 1905–1918, Bu da pest, Kos suth Könyv kiadó, 1978. 403. 

58 Die nes Va lé ria, Le vél Lesz nai An ná nak, http://www.e pa. hu/00000/00022/00061/01756.htm le tölt ve: 2010. ja nuár 4.
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„A nôk hely ze té ben legutóbb beál lott vál to zá -
sok még to váb bi kér dé sek elé is ál lí ta nak ben nün -
ket. Ha mindin kább sza po rod ni fog az ön ál ló dol -
go zó nôk szá ma, szó val a nôk mindin kább fér fi -
mun kát vé gez nek, a ke nyér ke re set nek ez a ter he 
nem fog-e ép pen el len ke zô leg a nô meg lé vô ener -
giái nak is ká rá ra vál ni azál tal, hogy a még szo kat -
la nul fá rad sá gos mun ka tel je sít mény min den erôt 
le köt és fel szí ma gá ba? Nem szól va ar ról, hogy a 
nôies tu laj don sá gok ro vá sá ra fér fias tu laj don sá go -
kat fej leszt het ki a nôk ben (…).”59 

Die nes és Ma dzsar mind ket ten sa ját élet ta pasz -
ta la tuk alap ján fo gal maz ták meg eze ket az el ve ket. 
Die nes nek si ke res egye te mi kar rier, in ten zív tu do -
má nyos mun kás ság áll a há ta mö gött, s ezt va ló sít -
ja meg élet prog ram ként egé szen ha lá láig. Ma dzsar 
Ali ce a kö rü löt te fo lyó in ten zív tár sa sá gi élet ben in -
kább „klasszi kus” há ziasszony volt, jel lem zô, hogy 
Die nes elég éle sen fo gal maz ve le kap cso la tos él mé -
nyé rôl: „szép, fi nom, pi ci fe hér pon gyo lás szo ba -
dísz ként áll eb bôl az idô bôl elôt tem”.60 Ma dzsar 
Ali ce Sza bó Er vin éle té ben tölt het te be azt a „szel -
le mi meg ter mé ke nyí tô” sze re pet,61 ami rôl ír. 

Ma dzsar há rom fé le nô tí pust kü lön böz tet meg: 
az anya, a sze re tô és a dol go zó nô tí pu sát. Az el sô 
ket tô vel kap cso lat ban prob lé ma ként fo gal maz za 
meg, hogy míg az el sô tí pus „el vesz ti egyé ni sé gét a 
gyer mek ben”, ad dig a má so dik „se ké lyes sé vá lik a 
nar ciz mu sá ban.” A har ma dik nak vi szont „nem csak 
nôi, de em be ri am bí ciói is van nak”. Mindeze ket fi -
gye lem be vé ve a leány gyer mek-ne ve lés cél jául azt 
tû zi ki, hogy majd fel nôtt ként a „tár sa da lom ra hasz -
nos, de egyút tal mint nô bol dog le gyen.”62 Ma dzsar 

tár sa da lom tör té ne ti okok ra ve ze ti vissza, hogy 
miért a nôi test ne ve lés re form ját tart ja sür ge tôen 
fon tos nak. A nôk is ko láz ta tá sá nak be ve ze té se kor 
ugyanis a fiúis ko lák tan ter vét vet ték át, így a fiúkra 
ki fej lesz tett gya kor la to kat al kal maz ták a lá nyok 
test ne ve lé se so rán is, fi gyel men kí vül hagy va a két 
nem köz ti ana tó miai, fi zi kai és funk cio ná lis kü -
lönb sé ge ket.63 A moz du lat mû vé sze ti moz ga lom 
egyik vissza té rô tö rek vé se volt, hogy elér jék a nôi 
test ne ve lé si mód sze rek meg vál toz ta tá sát.64 

Die nes Va lé ria is megem lí ti ezt a prob le ma ti kát, 
s az or kesz ti ka rend sze rét úgy mu tat ja be, mint ami 
„ala pul szol gál hat na egy nôi tí pu sú és nem férfi után -
zó sport és at lé ti ka megala pí tá sá hoz”.65 Ma dzsar fel 
is so rol ja, hogy mi lyen te rü le tek re kel le ne kon cent -
rál nia a spe ciá lis nôi test ne ve lés nek: azok ra, me lye -
ket az anya ság igény be vesz: has izom és mell iz mok 
erô sí té se, va la mint a ge rinc osz lop he lyes tar tá sa.66 

Az új faj ta nô kép té má já hoz kap cso ló dik a mez -
te len ség kér dé se is, mely gyak ran er köl csi kri ti ka -
ként fo gal ma zó dik meg a ko ra be li saj tó ban és gyak -
ran köz vet le nül a kö zön ség so rai ban is. Kez dô dött 
Dun can, „a me zít lá bas miss”,67 fel lé pé sei vel (nem -
csak a ci pôt, de a ha ris nyát is el hagy va!), majd foly -
ta tó dott olyan kosz tü mök kel, me lyek, a moz gás 
sza bad sá ga és a ki fe je zés ér de ké ben, egy re ke ve -
seb bet ta kar tak el a láb ból, a kar ból, a test bôl. 

Ma dzsar Ali ce egész ség ügyi szem pon tok miatt 
tel je sen mez te le nül, té len-nyá ron nyi tott ab lak mel -
lett ja va sol ja vé gez ni a tor na gya kor la tait.68 Is ko lá -
ját en nek meg fe le lôen is ve ze ti a Mé ne si úti vil lá -
ban. Az elôadá sok so rán azon ban a tel jes mez telen -
ség nem volt jel lem zô eb ben a kor szak ban, in kább 

59 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 40. 
60 „most nem kor raj zot írok, csak ma ga mat” – Nap ló-em lé ke zés. Or pheus, 1993/1. 147. idé zi Len kei Jú lia in uô. A mozdulat -

mû vé szet Ma gyaror szá gon. Váz la tos tör té net, Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2004. 14. 
61 Lásd er rôl: Lit ván György és Szücs Lász ló (szerk.), i. m. 
62 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 71–72. 
63 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 49. 
64 Lásd er rôl: Ma dzsar Ali ce le ve le a köz ok ta tás ügyi nép biz tos hoz, 1919. jú lius 11., in Test ne ve lés és sport Ma gyaror szá gon 

a pol gá ri de mok ra ti kus for ra da lom és a Ta nács köz tár sa ság ide jén – Ira tok a ma gyar test ne ve lés és sport tör té ne té hez, Bu da pest, 
1970. 244–246. Köz li Len kei Jú lia in uô. (szerk.), Moz du lat mû vé szet. Do ku men tu mok egy le tûnt moz ga lom tör té ne té bôl, 
Buda  pest, Mag ve tô–T-Twins, 1993. 26–27. 
Ja vas lat a moz du lat mû vé szet nek kö te le zô tan tárgy ként va ló be ve ze té se tár gyá ban, 1947. ja nuár 29., Ma gyar Szín há zi 
Inté zet Tánc arc hí vu ma, Fond 3/44/21, köz li Len kei Jú lia in uô. (szerk.), Moz du lat mû vé szet. Do ku men tu mok egy le tûnt moz -
ga lom tör té ne té bôl, Bu da pest, Mag ve tô–T-Twins, 1993. 204–208. 

65 Die nes Va lé ria, Az Or kesz ti kai Egye sü let prog ram ja. http://www.moz du lat mu ve szet. hu/tar ta lom/mozd muv/dv-a1.htm le -
tölt ve: 2010. ja nuár 3. 

66 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 50–52. 
67 Ady End re, Isa do ra Dun can, Nagy vá ra di Nap ló, 1902. jú nius 4., idé zi Len kei Jú lia in uô. (szerk.), Moz du lat mû vé szet. 

Doku men tu mok egy le tûnt moz ga lom tör té ne té bôl, Bu da pest, Mag ve tô–T-Twins, 1993. 17. 
68 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 130.
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a „so kat sej te tô”, len ge, a test sza bad moz gá sát és 
szel lô zé sét le he tô vé té vô ru hák vol tak ra di ká li san 
újak a kor szín pa di mû vé sze té ben. 

 
Tu do má nyos ér ve lés 

 
„(MA + TA) – E1 – I1 – R (MB + TB) – I2 – E2”69 

„Mindez egy sze rû és vi lá gos.”70 
 

 A moz du lat mû vé szek érv rend sze ré nek szer ves ré -
sze volt a kü lön bö zô kor sze rû tu do má nyos el mé -
le tek al kal ma zá sa. A kor sze rû pszi cho ló giai ku ta -
tá si ered mé nyek nagy ha tás sal vol tak a test és lé -
lek kap cso la tá nak leírá sá ra, a mû vé sze ti ki fe je zés 
el mé le té re. 

Ma dzsar egész pe da gó giai és mû vé sze ti rend sze -
rét pszi chofi zi kai ala pok ra épí ti, azaz a test és lé -
lek össze tar to zá sá nak kon zek ven ciáit köz vet le nül 
al kal maz za mun ka mód sze ré ben mi vel a mû vé sze -
tet a lel ki tar tal mak ki fe je zé se ként ér ti, ah hoz hogy 
ezek a lel ki tar tal mak spon tán és ôszin te mó don 
jus sa nak ki fe je zés re, szük sé ges nem csak a test, de 
a lé lek fel sza ba dí tá sa is a mun ka so rán.71 

Die nes rend szer al ko tó mun ká já ban össze kap -
cso lód nak a szer teága zó ta nul má nyai: fi lo zófia, ma -
te ma ti ka, esz té ti ka, a Ra y mond Dun can- fé le gyakor -
la ti tánc órák, a pszi cho ló giai tá jé ko zó dás ho za dékai 
mind je len van nak az ál ta la meg fo gal ma zott „moz -
du lat tu do mány ban”. Az or kesz ti ka név re ke resztelt 
moz du lat tu do mány Lá bán Ru dolf ha son ló igé nyû 

és nagy ság ren dû tel je sít mé nyé hez mér he tô. Mind -
ket ten, egy más tól füg get le nül, uni ver zá lis igé nyû, 
nem csak a tánc ra kor lá to zott rend sze re zést vé gez -
tek el az em be ri test moz gás le he tô sé geit vizs gál va. 
Lá bán azon ban a tánc szû kebb te rü le tén is több je -
len tôs el mé le ti mun kát ha gyott az utó kor ra.72 

Die nes fi lo zófiai gon do lat rend sze ré nek alap ja 
Hen ri Berg son fran cia fi lo zó fus gon do lat rend sze -
re,73 aki nek ta nít vá nya volt a pá ri zsi Sor bonne egye -
te men, ná la ír ta dok to ri disszer tá ció ját. Die nes a 
berg so ni „esz mé let” (=tu dat) fo gal mát al kal maz za 
rend sze ré nek „szim bo li ka” ré szé ben, ahol a mozdu -
la tok je len té sé vel és megér té sé vel fog lal ko zik. Szin -
tén hasz nál ja a berg so ni „szub jek tív idô” fo gal mát 
is, ezt ne ve zi a „mû vé szet ide jé nek”, mely nek jel -
lem zô je, hogy nem li neá ris, ha nem „a múlt és a jövô 
a je len ben együtt dol go zik” ben ne.74 Az ilyen ér te -
lem ben al kal ma zott „idô szin té zis” alap ve tô fo gal ma 
lesz a „szim bo li ka” fe je zet nek, s kulcs fo ga lom a mû -
al ko tás megér té sé nek jel el mé le ti leírá sá ban. Az esz -
mé le tek kö zöt ti „köz le ke dés” leírá sa ugyanak kor pe -
dig egy be fo ga dó esz té ti kai megértés-szem lé let tel is 
ro kon sá got mu tat,75 mely gon do lat a szá zad elôn 
Pop per Leó és Paul Va lé ry mû vé szetfi lo zófiai írá -
saiban is meg je le nik.76 Die nes a mû al ko tás megér -
té sé nek fo lya ma tát ír ja le, hasz no sít va ma te ma ti kusi 
gon dol ko dá sát, az zal a kép let tel, mely e fe je zet elsô 
mot tó ja.77 Die nes a berg so ni moz du lat pszi cho ló gia 
gon do la tait is át ve szi, s ál ta lá ban nagy je len tô sé get 
tu laj do nít a mo dern lé lek ta ni ku ta tá sok nak.78  

69 Die nes Va lé ria, A szim bo li ka fôbb prob lé mái, in Gráfik Im re–Vo igt Vil mos (szerk.), i. m. 22. 
70 Die nes Va lé ria, A szim bo li ka fôbb prob lé mái, in Gráfik Im re–Vo igt Vil mos (szerk.), i. m. 20. 
71 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 106. 
72 Pár pél da: ef fort -el mé let (az erô hasz ná la tá nak le he tô sé gei és rend sze re), ko re o zófia (a tánc ról val lott fi lo zófia), tánc -

jelírás, ko reu ti ka (kom po zí ció tan), tér har mó nia-el mé let (a ze nei ská lák min tá já ra kiala kí tott tér ská lák rend sze re) Fuchs 
Lí via, Száz év tánc. Be ve ze tés a tánc mû vé szet XX. szá za di tör té ne té be, Bu da pest, L’Har mat tan, 2007. 93–94. 

73 „A berg so ni gon do lat 1908 óta szel le mi éle tem min den te vé keny sé gé ben je len volt és ter mé sze tes, hogy az em be ri moz -
du lat nak az az ér de kes szem lé le te, amely Ra y mond Dun can óráin ala kult ki ben nem, ele ve a berg so ni gon do lat nak vezér -
le te alatt for má lód ha tott ki gon dol ko dá som kö vet ke zô évei ben or kesz ti ká vá.” Die nes Va lé ria, Fe je ze tek az or kesz ti ka tör -
té ne té bôl, II I. In téz mé nyes kor szak, Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 1972/3. 41. 

74 Die nes Va lé ria, A szim bo li ka fôbb prob lé mái, in Gráfik Im re–Vo igt Vil mos (szerk.), i. m. 18. 
75 „…ezek a (…) mû vé sze tek va ló já ban csak ak kor él nek, ha em be ri esz mé let ben fo gan meg a ha tá suk, ha élet re ta lál nak, 

amely foly tat ja ôket az üres te rem holt vá ra ko zá sai he lyett.” il let ve „A tel jes opusz ban te hát Al ko tó és Be fo ga dó együtt 
teremt.” Die nes Va lé ria, A szim bo li ka fôbb prob lé mái. in Gráfik Im re–Vo igt Vil mos (szerk.), i. m. 27, 34. 

76 Hans Ro bert Jauss, Ho ri zont szer ke zet és di a lo gi ci tás, in Hans Ro bert Jauss, Re cep ció el mé let – esz té ti kai ta pasz ta lat – irodal -
mi her me neu ti ka, Bu da pest, Osi ris, 1997. 291. 

77 A kép let felol dá sa: MA=A egyén múlt ja; TA=A egyén jö vô je; E1=az ih let (A egyén esz mé le ti ál la po ta, mely ma gá ban fog -
lal ja A múlt ját és jö vô jét), I1=a je lek ben rög zít he tô moz du lat mû; R=re zo nan cia (a jel rend szer át vi te le); MB=B egyén múltja; 
TB=B egyén jö vô je; I2=a tel jes vá lasz a mû re (mely ma gá ban fog lal ja B múlt ját és jö vô jét); E2=B egyén esz mé le ti ál la po ta 
a be fo ga dás után; a nyi lak a fo lya mat egyirá nyú sá gát hang sú lyoz zák. 

78 „Ha meg hall gat nánk, amit a mo dern lé lek tan a moz du lat ról be szél, job ban megér te nénk, mi le he tett a Pe rik lész ko ra beli 
gö rö gök nek az or kesz ti ka. En nek a legfiata labb tu do mány nak a leg fris sebb haj tá sai job ban megér te tik ve lünk a moz dulat 



26

Az or kesz ti ka plasz ti kai fe je ze té ben geo met riai el -
vek alap ján rend sze re zi az em be ri moz gás le he tô sé -
ge ket, amel lett, hogy ana tó miai adott sá gok ra is fi -
gyel met for dít. 

A ter mé szet tu do má nyok (ana tó mia, fi zi ka, élet -
tan) megis me ré se és ered mé nyei nek beépí té se a 
gya kor la tok ba nagy ban se gí tet te az is ko la a la pí tókat 
ab ban, hogy rend sze rei ket szé le sebb kör ben is elfo -
gad  tas sák. A mo dern tár sa da lom tu do má nyok ered -
mé  nyei nek al kal ma zá sát pe dig már fen tebb lát hat -
tuk. Ma dzsar Ali ce pél dául szo cio ló giai ku ta tás ered -
 mé nyét idé zi köny vé ben, ami kor azt mu tat ja be, 
hogy a gyer me kek kö zött ho gyan nö vek szik az is -
ko lás kor so rán a ge rinc fer dü lés sel küz dôk ará nya.79 

Ma dzsar Ali ce ami kor leír ja, hogy mi lyen for rá -
sok ból ta nul ta a szak má ját, Del sar te rend sze rét em -
lí ti, mely ana tó miai ala po kon fog lal ko zott az em -
ber rel. Men sen dieck Del sar te rend sze rét fej lesz tet -
te to vább or vo si ala pon, majd a Men sen dieck- fé le 
tor nát fej lesz tet te to vább Ma dzsar az em be ri moz -
gás me cha ni kai el vei nek al kal ma zá sá val. A moz -
gást Ma dzsar sze rint ana tó miai, esz té ti kai és fi zi kai 
tör vé nyek ha tá roz zák meg.80 Köny vé ben szá mos 
hi vat ko zást kö zöl a kor szak több tu do má nyos 
mun ká já ra, köz tük van Ro bert Wie der sheim, 
német ana tó mia tu dós, aki lis tát ál lí tott össze az evo -
lú ció során el csö ke vé nye se dett em be ri szer vek rôl; 
Il ja Il jics Mecs ni kov, orosz mik ro bio ló gus, az im -
mun rend szer No bel-dí jas ku ta tó ja; a ma gyar-oszt -
rák bel gyó gyász Stil ler; Ru dolf Klapp, né met or vos, 
aki a ge rinc fer dü lés or to pé diai ke ze lé sé ben hasz -
nált gim nasz ti kát, va la mint gyógy tor nász kép zést 
kez de mé nye zett; Hans Spi tzy, oszt rák or to pé dor -
vos, aki a tes ti fej lô dés sel, kü lö nö sen a kis gyer me -
kek kel fog lal ko zott; Ge ne vie ve Steb bins, aki a Del -
sar te- rend szert fog lal ta írás ba; a né met Edu ard 
Fuchs, marxis ta kul tú ra- és tör té ne lem tu dós; Yo gi 
Ra ma cha ra ka (azaz Wil liam Wal ker At kin son), aki 
a jo gi pá lyáját cse rél te fel a jó gi pá lyá ra; Leo Kofler, 
ti ro li szár ma zá sú ame ri kai ének mes ter, va la mint 
ta nít vá nya, Jean ne von Ol den bar ne velt, akik mind -
ket ten a „lég zés mû vé sze té rôl” ír tak köny vet. 

A ki raj zo ló dó em ber kép te hát tu do má nyos ala -
po kon nyug szik, s a mû vé sze ti-pe da gó giai te vé -
keny sé gük cél jai kö zött sze re pel, hogy olyan, a tár -
sa da lom szá má ra hasz nos, ön ma guk éle téért fe lelôs 
em be rek (nôk) nô je nek fel, akik akár a fennál ló po -
li ti kai rend del is konf ron tá lód nak, ha el veik ezt kí -
ván ják. 

 
2. A mû vé sze ti ki fe je zés re al kal mas test 

 
 A há rom is ko la kö zül a Szent pál -is ko la val lot ta ma -
gát már a kez de tek tôl tánc mû vé sze ti profi lú in téz -
mény nek. Ma dzsar Ali ce az egész sé ges nôi test kul -
tú ra el ter jesz té sé vel kezd te a mun kát, Die nes Va -
lé ria pe dig olyan uni ver zá lis ér vé nyû moz du lat-
rend szer leírá sá ra tett kí sér le tet, melynek ha tó kö re 
nem szû kül le a mû vé szi tánc ra. Azon ban mind -
annyian szük sé gét érez ték an nak, s nem pusz tán a 
kul túr po li ti kai nyo más ha tá sá ra, hogy meg fo gal -
maz zák, a moz du lat kul tú rá ból mi lyen fel té te lek ér -
vé nye sü lé se mel lett szü let het mû vé szet. 

 
Mi a tánc/mû vé szet? 

 
„S vaj jon kell-e fo rog nunk a gya kor la ti élet ben? 

Soha. 
A tán cos bo szor ká nyos pör gé se  

min den cél sze rû ség káp rá za tos cá fo la ta.”81 
„a len dü le tek kö zé ik ta tott tel jes  

(360º-os) for du la tok kal 
a tánc sze rû ség egyik lé nye ges alap vo ná sát  

vit te a moz du la tok ba.”82 
 

 Min de nekelôtt szem elôtt kell tar ta ni azt a fo gal mi 
kü lönb sé get, aho gyan a „tánc” szót hasz nál ják a kü -
lön bö zô kon tex tu sok ban. A Szent pál – Ra bi novsz -
ky- fé le könyv in kább esz té ti kai fo ga lom ként hasz -
nál ja, s gya kor la ti lag nem tesz kü lönb sé get a moz -
gás mû vé szet és tánc mû vé szet kö zött. Sze rin tük 
ugyanis moz gás nak az a foka, ami mû vé szi szint re 
emel ke dik, már tánc. (Ôk in kább a „moz gás” és 
nem a „moz du lat” ki fe je zést hasz nál ják!) Egy Szent -

fon tos sá gát, mint a gö rög or kesz ti ká ról fenn ma radt fel jegy zé sek fá rad sá gos bon col ga tá sa.” Die nes Va lé ria, Em lé kek és 
gon do la tok az or kesz ti ká ról, Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 1971/1. 89. 

79 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 16. 
80 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 78. 
81 Ra bi novsz ky Má ri us, A tánc. Ta nul mány egy új ra szü le tô mû vé szet rôl, Anony mus, 1946. 7. 
82 Die nes Va lé ria, Mû vé szet és test edzés, Ma gyar Ipar mû vé szet, 1915. 237.
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pál ál tal írt le xi kon-szó cikk a tánc min den más for -
má já tól, így a ba let tôl is el ha tá rol ja ezt az új mû -
vé sze ti for mát.83 

Sok szor azon ban a „tánc” szó a ko ra be li ál ta lá -
nos hasz ná lat sze rint a tár sas tán cot, vagy ahogy ak -
kor hív ták, a „sza lon tán cot” je len ti. Ilyen ér te lem -
ben til ta ko zott a Moz du lat kul tú ra Egye sü let te vé -
keny sé gük nek mind a tor ná val, mind a tánc cal való 
össze ke ve ré se el len. S mi vel a „tánc” ki fe je zés a köz -
be széd ben a sza lon tánc szá má ra volt fog lalt, ezért 
a Szent pál -is ko la is el fo gad ta a moz du lat mû vé szeti 
„be so ro lást”, azon ban kö vet ke ze te sen igye ke zett el -
ha tá ro lód ni az ál ta luk di let táns nak ítélt irány za tok -
tól. A di let tan tiz mus vád ja nem csak ré szük rôl, ha -
nem sok irány ból, sok fé le kép pen meg fo gal ma zó -
dott (va ló szí nû leg min den ki mást és mást ér tett 
alat ta), s a moz ga lom meg szün te té se so rán is fontos 
érv lett. 

De tér jünk vissza ere de ti kér dé sünk re, hogy mi -
tôl lesz egy moz du lat ból mû vé szet? 

Egy gya kor la ti meg kö ze lí tés Ra bi novsz ky Márius -
tól: „Va ló ban, ott kez dô dik a tánc, ahol a reá lis élet 
moz gá sa vé get ér. Ha a köz na pi élet ben a szo ba 
egyik sar ká ból át aka runk men ni a má sik ba, a 
legegye ne sebb utat vá laszt juk s a le he tô leg ki sebb 
erô fe szí tést moz gó sít juk. A tán cos azon ban, ha a 
szín pad egyik sar ká ból a má sik ba igyek szik, jobbra-
bal ra lép del, fo rog, ug rik, me rô ben cél sze rût le nül. 
Cél sze rût le nül a gya kor la ti élet szem pont já ból.”84 

Te hát esze rint a tánc mû vé szet, ahogy azt a fe je -
zet nyi tó két idé zet is bi zo nyít ja, lé nye gét te kint ve 
nem a min den na pi élet hez szük sé ges, cél sze rû moz -
gá sok ból áll. Azaz van nak olyan moz du la tok, me -
lyek a tánc hoz, és van nak olya nok, me lyek a hétköz -
na pi élet hez tar toz nak. Ez az alap ve tô tánc esz tétikai 
elv vál to zik majd meg a poszt mo dern és kortárs -
tánc moz gás nyel vi kí sér le tei so rán a szá zad öt venes 
évei tôl kez dô dôen (de nem Ma gyaror szá gon). 

Die nes nél a cél sze rû ség azon ban egész más értel -
met kap, sok kal tá gabb ér te lem ben hasz nál ja. Az ô 
fi lo zófiai rend sze re sze rint min den moz du lat (azaz 
tu da tos moz gás) szük ség sze rûen cél sze rû, mi vel 

esz mé le ti tar tal ma van, azaz va la ki szán dé kosan, 
va la mi lyen ok ból és va la mi lyen cél ból vég zi el. 

Ma dzsar is meg kü lön böz tet két fé le moz gást, 
azon ban nem for mai, ha nem tar tal mi kri té rium 
alap ján. „A moz gás sal két fé le szem pont ból le het 
fog lal koz ni: az egyik szem pont az élet ta ni: a moz -
gás, mint izom mun ka, hely vál toz ta tás; a má sik 
szem pont a moz gást a ki fe je zés esz kö zé nek te kinti. 
A moz du lat mû vé szet, mely a test kul tú ra to vább -
fej lesz té se, a moz gás sal ter mé sze te sen csak ez utób -
bi szem pont ból fog lal ko zik.”85 

Die nes Va lé ria is eh hez ha son ló vé le ményt fo -
gal maz meg. El mé le te sze rint az kü lön böz te ti meg 
a moz gást a moz du lat tól, hogy utób bi csak bel sô 
kész te tés bôl, va la mi lyen cél ból jön lét re, és er re 
csak esz mé let tel bí ró élô lény ké pes. Mi vel az orkesz -
ti ka tu da tos, ki fe je zô em be ri moz gás sal, azaz moz -
du lat tal fog lal ko zik, ezért ne ve zi az er re épülô mû -
vé sze tet moz du lat mû vé szet nek.86 De mi kü lön böz -
te ti meg a test edzést a mû vé szet tôl? 

„a tor na ad dig a ha tá rig jut, me lyen a test gya -
kor ló moz gás ön ként si mul át az em be ri lé lek ki -
fe je zô esz kö zé vé. Ezen és csak ezen a ha tá ron túl 
ne ve zi rend sze rünk tánc nak a moz du la to kat. Itt 
kez dô dik a mû vé szet, ön ál ló moz du lat te rem tés a 
bel sô élet szol gá la tá ban, ezen in nen ma rad e mûvé -
szet spon tán sá gát és sza bad sá gát biz to sí tó elô le ges 
tor na ta nu lás, mely nek min den ele me geo met riai -
lag pon to san meg ha tá ro zott és szi go rúan el lenôr -
zött moz du lat.”87 

Az or kesz ti ka rend sze ré ben az el sô há rom fe je -
zet (plasz ti ka-rit mi ka-di na mi ka) leíró jel leg gel 
rend sze re zi a geo met riai el ven megal ko tott em beri 
test mo dell, a „moz du lat fan tom” moz gás le he tô sé -
geit. A ne gye dik fe je zet, a szim bo li ka fog lal ko zik 
az em be ri moz gás „esz mé le ti” tar tal má val, azaz ki -
fe je zô ere jé vel. Az or kesz ti ka el mé le ti rend sze ré -
ben így nem, a pe da gó giai mun ka so rán azon ban 
kü lön vá lik a moz gás/moz du lat mû vé sze ti il let ve 
test kép zô funk ció ja. (A mû vé szi tánc nak) „mon da -
ni va ló ja van: köz lés. Va la ki megal kot ta, hogy moz -
du la tai ban esz mé let cse rét va ló sít son meg. A mûvé -

83 „A »tánc« el kop ta tott szó. Ér tik alat ta a csár dást csakúgy, mint a cserlsz tont, a bal le tet csakúgy, mint a ba ja dér kul tusz-
moz gá sát, a gör lök mó káit csakúgy, mint az ak ro ba ti kus pro duk ció kat. Ha a tánc szi go rúan mû vé szi és mo dern tö rek -
vé seit mindezen csak rész ben mû vé szi tánc fa jok tól meg akar juk kü lön böz tet ni, új szót kell te rem te nünk. Ez az új szó a 
»moz gás mû vé szet«.” Szent pál Ol ga, Moz gás mû vé szet (szó cikk), in Schöpflin Ala dár (szerk.), Ma gyar Szín mû vé sze ti Lexikon. 
A ma gyar szín ját szás és drá ma iro da lom en cik lo pé diá ja, II I., Bu da pest, Or szá gos Szí nész egye sü let és Nyug díj in té ze te, 1931. 292. 

84 Ra bi novsz ky Má ri us, A tánc. Ta nul mány egy új ra szü le tô mû vé szet rôl, Anony mus, 1946. 7. 
85 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 102. 
86 Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 11. 
87 Die nes Va lé ria, Mû vé szet és test edzés. 237.
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szi tánc a moz du la tok ba ön tött kom mu ni ká ció.”88 

Die nes olyan ál ta lá nos test kép zés nek te kin ti rend -
sze rét, mely alap ja le het a tánc mû vé szet nek: 
„A tánc mû vé szet nek ele mi is ko lá ja, min den em be -
ri moz gás nak kiin du ló pont ja és ren de zô je kí ván 
len ni ez a rend szer, amit min den ki hez szó ló ál ta -
lá nos ságban ta lán leg job ban mû vé szi sport nak ne -
vez het nénk.”89 

Ma dzsar Ali ce mû vé sze ti prog ram ja szo ros kap -
cso lat ban áll a tár sa dal mi prog ram já val: „Igye kez -
nünk kell olyan szé pen moz gó és élô ge ne rá ciót ne -
vel ni, hogy a min den na pi élet ben dol go zó küz dô 
em ber ma ga le gyen a mû vé szet ele ven for rá sa.”90 

A mû vésszé vá lás te kin te té ben azt a ro man ti kus 
né ze tet oszt ják, mely sze rint mû vésszé vál ni te het -
ség, azaz a szü le tés kor adott tu laj don ság nél kül 
nem le het sé ges. Vi szont ne ve lés nél kül nem lesz a 
te het sé ges em ber bôl mû vész. A Szent pál -is ko la sze -
rint „va la kit mû vésszé ne vel ni, aki nem szü le tett 
an nak, nem le het. Csak a mes ter ség re le het ne vel -
ni, azaz min den esz közt megad ni, hogy a mû vé szi 
ké pes ség kiala kul has son és ér vé nye sül hes sen. (…
) A mes ter sé get min den ki el sa já tít hat ja, szor ga lom -
mal és in tel li gen ciá val. (…) A mû vé szi adott ság gal 
bí ró pe dig csak ne ve lés ál tal le het kész mû vésszé.”91 
Ma dzsar is azt vall ja, hogy „aki ben al ko tó kész ség 
nincs, ab ból so ha sem lesz iga zi mû vész. Bár mennyit 
ér jen is a tech ni kai tu dás, mégis csak az ösz tö nös 
mû vé szi ér zék a leg fon to sabb.”92 

Die nes Va lé ria éles lá tóan ír ja le a rend sze rek for -
rá sai köz ti kü lönb sé get 1915-ös cik ké ben.93 A 
Men sen dieck- fé le tu do má nyos mód szer a tes tet, az 
izom cso por tok tu da tos mun ká ba ál lí tá sa ré vén, 
szép pé for mál ja, azaz a test a gya kor la tok so rán sa -
já tít ja el a szép sé get. Ma dzsar Ali ce is ezt a fel fo -
gást kép vi se li: „Ami kor tes tünk felépí té se már si -
ke rült és he lye sen tu dunk lé le gez ni, mi kor már tes -
tün ket jól tud juk kor má nyoz ni, ak kor le het szó a 
mû vé szi moz gás ról.”94 

Ez zel szem ben Dun can már a ta ní tá si fo lya mat 
kez de té tôl úgy tesz, mint ha a „fel dol go zan dó test” 
máris szép vol na, azaz „a test moz gást nem mint tu -
do mányt ta nít ja, ha nem mint mû vé sze tet szug ge -
rál ja”. A Dal cro ze- fé le rit mi kus tor na pe dig nem 
annyi ra test gya kor lás, mint in kább „ze ne-mí me -
lés”, a test kép zés így esz kö ze lesz a ze nei kép -
zésnek. A Dun can ál tal megörö költ szel lem ben Die -
nes nél nem ta lál juk ezt a kü lönb ség té telt „szü le tett 
mû vész” és „mes ter ség” kö zött. Leírá sa alap ján nem 
szab ilyen kor lá tot an nak, hogy test gya kor ló moz -
gá sok egy szer csak ön ként „át si mul ja nak” az embe -
ri lé lek ki fe je zô esz kö zé vé. Va ló szí nû leg ez in kább 
a sze mé lyi ség sza bad sá gá nak és krea ti vi tá sá nak 
függ vé nye, ami pe dig a pe da gó giai fo lya mat ban fej -
leszt he tô. Eb bôl a szem pont ból övét tart hat juk a 
leg nyi tot tabb szem lé le tû is ko lá nak. Vi szont azt is 
hoz zá kell ten nünk, hogy eb bôl a szem lé let mód -
ból könnyen vál hat ön je lölt mû vésszé sok „di let -
táns”, ahogy az a szá mos Dun can-„hí vô” elôadó tól 
a mai na pig lát ha tó.95 

 
Mi nem a tánc/mû vé szet? 

 
„A mi felada tunk te hát nem az ér zé ki  

és in di vi dua lis ta test kul tusz, ha nem  
a moz gás kul tú ra, a moz gás mû vé szet.”96 

 
 Ha a má sik ol dal ról kö ze lí tünk a kér dés hez, azaz 
meg pró bá lunk bi zo nyos ro kon je len sé ge ket ki zár -
ni, az zal is kö ze lebb ju tunk az ere de ti kér dés meg -
vá la szo lá sá hoz. A moz du lat mû vé szek is igye kez -
tek (an nál is in kább, mi vel szak má ju kat új disz cip -
lí na ként kel lett elis mer tet ni) el ha tá rol ni te vé keny -
sé gü ket a test kép zés más for mái tól. 

A Szent pál -is ko la prog ram ja rá mu tat a két leg -
fon to sabb test tech ni ká ra, mi tôl el ha tá rol ja a ma ga 
rend sze rét. Ez a ba lett, va la mint a sport. A klasszi -
kus ba lett egyed ural mát a tánc mû vé szet ben ah hoz 

88 Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer. 127. vö. „A tánc az em be ri test be szé de” in Die nes Va lé ria, Az em ber test 
be szé de, Vi gi lia, 1977. 339–343. 

89 Die nes Va lé ria, Mû vé szet és test edzés, Ma gyar Ipar mû vé szet, 1915. 226. 
90 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 8. 
91 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 41. 
92 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 113. 
93 Die nes Va lé ria, Mû vé szet és test edzés, Ma gyar Ipar mû vé szet, 1915. 226–227. 
94 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 94. 
95 „Isa do ra em lé ke a di let tán sok pré dá já vá vált, tán cai pe dig sza ba di de jük ben mû vész ke dô höl gyek idô töl té sé vé.” Fuchs 

Lívia, A jö vô, a múlt és a je len, Élet és Iro da lom, 2002. no vem ber 22. http://www.es. hu/in dex.php?view=doc;123 le töltve: 
2010. ja nuár 3. 

96 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 13.
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ha son lít ják, mint ha a ze né ben csak Gluc kot ját sza -
nánk és hall gat nánk, de Ba chot vagy Bar tó kot nem. 
Egy ké sôb bi, 1935-ös cik ké ben azon ban már épp 
en nek az éles ha tár nak az el mo só dá sá ról be szél, és 
a két tánc mû vé sze ti for ma egy sé ge sí té se mel lett ér -
vel.97 Egyér tel mûen el ha tá rol ják vi szont te vé keny -
sé gü ket a po pu lá ris kul tú rá tól, a tánc kü lön bö zô 
szó ra koz ta tó ipa ri for mái tól (eu ró pai va rie té, ameri -
kai „görl”). A sport tel je sít mény-köz pon tú szem lé -
le tét és a ver sen gés re va ló orien tált sá gát pe dig tár -
sa dal mi szem pont ból ma rasz tal ják el: „Áll hat-e 
a né pes ség szol gá la tá ban, ha tíz ez rek né zik, mint 
ve szô dik egy tu cat láz ba ho zott em ber cen ti mé ter -
nyi és ti zed má sod perc nyi elô nyö kért?”98 

Ma dzsar Ali ce a tor ná tól és a tár sa sá gi tánc tól 
mint a moz du lat mû vé szet két ro kon szak má já tól 
kü lön böz te ti meg te vé keny sé gét. Leírá sa sze rint99 
a tor na pusz tán az egész sé get szol gál ja, a tánc a szó -
ra ko zást, a moz du lat mû vé szet vi szont az em be ri 
ki fe je zés esz kö ze, azaz mû vé szet. Tánc (értsd: 
társas tánc) és moz du lat mû vé szet me to di ká já ban is 
lé nye ges kü lönb sé get fo gal maz meg, mi sze rint a 
tánc ugyanazo kat a for má kat (lé pé se ket) gya ko rol -
tat ja a gye re kek kel, mint a fel nôt tek kel, míg a moz -
dulat mû vé szet nek spe ciá lis gya kor la tai van nak 
gyer me kek szá má ra, s fi gye lem be ve szi a sze mé lyi -
ség fejlô dé sét is. Összes sé gé ben a tánc nak sok kal 
kö töt tebb for ma nyel ve van, mint a moz du lat mû -
vé szet nek. 

Die nes Va lé ria az 1915-ös cik ké ben100 „mû vészi 
sport nak” ne ve zi az or kesz ti kát, s ô is meg fo gal -
maz za a sport tól va ló el vá lasz tás kri té riu mát. Ahogy 
a cím ben is jel zi, a test edzés egy le he tô sé gé nek te -
kin ti rend sze rét, a test ne ve lés bôl azon ban hiány -
zik egy fon tos té nye zô: 

„nem vol na sza bad a test ne ve lés nek a test nél 
megáll nia. Vagy a test ne ve lés nek is a lé lek a cél ja, 
vagy, ha a test ki zá ró la gos szol gá lá sá ban me rül ki, 
nem tesz ele get ren del te té sé nek. A test ne ve lés ne 

csu pán a „Mess sa na in cor po re sa no” ér tel mé ben 
szol gál ja a szel le met. Szol gál ja az ér zés, az in tel lek -
tus és a mo rál egész vo na lán.”101 A test ne ve lés tehát 
a „lé lek tôl túl sá go san el ha tá rol ja ma gát”.102 S ez zel 
elér kez tünk ah hoz a té má hoz, mely ben va la mennyi 
moz du lat mû vész egyetér te ni lát szik. 

 

Test és lé lek 
 

„(a moz du lat) út ja pe dig el ve zet  
a tes ten át egé szen a lé le kig”103 

 
 Len kei Jú lia jog gal saj nál ko zik azon, hogy össze -
fog la ló köny vé nek „egyet len le het sé ges va ló di cí -
mét” Paul Va lé ry „elír ta” elô le.104 A lé lek és a tánc 
össze tar to zá sa ha nem is a tel jes tánc mû vé szet re, 
de a moz du lat mû vé sze ti moz ga lom ra bi zo nyára 
fennáll. A szá zad elôn, ta lán a mo dern pszi cho ló gia 
rend kí vü li nép sze rû sé gé nek ha tá sá ra, köz ke le tû 
né zet volt (legalábbis a moz du lat mû vé szek kö zött), 
az a duá lis szem lé let, mely alap ján az em bert két 
rész bôl, egy anya gi ból (test) és egy nem anya gi ból 
(lé lek, szel lem, tu dat, esz mé let) ál ló or ga ni kus 
egész nek te kin tet ték. 

A moz du lat a min den na pi élet ben is, a mo dern 
pszi cho ló giai ta ní tá sok ér tel mé ben, az em ber tes ti 
és lel ki tu laj don sá gait mu tat ja meg. Sôt ilyen ér te -
lem ben a moz du lat iga zab ban szól az em ber ér zé -
sei rôl, mint a sza vai. A moz du lat tal több min dent, 
olyan tar tal ma kat is ki le het fe jez ni, ami ket sza vak -
kal nem. Ez a szem lé let köz vet le nül kap cso ló dik 
a „mo dern ség” fe je zet ben tár gyalt jel fel fo gás hoz, 
mely sze rint a mû vé szek hit tek ab ban, hogy a moz -
du la tok ál tal kö zöl ni ké pe sek gon do la to kat, ér zé -
se ket, esz mé ket. A „tánc az em be ri test be szé de”.105 

A moz du lat mû vé sze ti is ko lák le von va a pe da -
gó giai mun ká ra vo nat ko zó ta nul sá got, kö vet ke ze -
te sen tar tot ták ma gu kat ah hoz, hogy a test és lé lek 
ne ve lé se csak egy más sal pár hu za mo san, egy mással 

197 „A ba lett és a moz gás mû vé szet nem kiegyen lít he tet len el len té tek.” va la mint: „Meg gyô zô dé sem, hogy az egy sé ge sí tés nek 
be kell kö vet kez nie.” Szent pál Ol ga, Ba lett és moz gás mû vé szet, Moz du lat-kul tú ra. Gim nasz ti kai és tánc mû vé sze ti fo lyó irat, 
1935/1. 5. 

198 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 13. 
199 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 106. 
100 Die nes Va lé ria, Mû vé szet és test edzés, Ma gyar Ipar mû vé szet, 1915. 226–227. 
101 Die nes Va lé ria: Az Or kesz ti kai Egye sü let prog ram ja, http://www.moz du lat mu ve szet. hu/tar ta lom/mozd muv/dv-a1.htm le -

tölt ve: 2010. ja nuár 3. 
102 Uo. 
103 Uo. 
104 Len kei Jú lia, A moz du lat mû vé szet Ma gyaror szá gon. Váz la tos tör té net, Veszp rém, Veszp ré mi Egye te mi Kiadó, 2004. 9. 
105 Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 126.
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össz hang ban foly tat ha tó. De pon to san mit is ér tet -
tek az egyes is ko lák „lé lek” alatt, és mi lyen he lyet, 
sze re pet szán tak ne ki a moz du lat mû vé sze ti rend -
sze rük ben? 

Die nes a „moz du lat” meg ha tá ro zá sá nál hi vat ko -
zik test és lé lek ket tôs sé gé re, de en nek ér vé nyes sé -
gét nem kor lá toz za a moz du lat mû vé szet te rü le tére, 
ha nem uni ver zá lis je len ség ként ír ja le: „A moz du -
lat tes tet ad a lé lek nek és lé lek kel te lí ti a tes tet”.106 
„Mint hogy a moz du lat az em be ri test me cha ni ká -
já nak és lé le ki rá nyí tot ta aka rat nak ter mé ke, har -
mo ni kus csak ak kor le het, ha e két té nye zô je közt 
a súr ló dás a leg ki sebb, ha a moz gás cél sze rû, vagyis 
az aka rat nak leg tö ké le te sebb át vi te le, meg tes te sí -
té se. A moz du lat e bel sô har mó niá ja a moz du lat -
szép ség for rá sa.”107 Fi lo zófiai rend sze re ér tel mé -
ben ott vá lik moz gás ból moz du lat, ahol a lé lek (esz -
mé let/tu dat) is részt vesz an nak lét re ho zá sá ban. Az 
esz mé let pe dig az em be ri kom mu ni ká ció ban kap 
kulcs sze re pet eb ben az el mé let ben. A kom mu ni -
ká ciós fo lya ma tot gya kor la ti lag két esz mé let közt 
va ló köz le ke dés ként ír ja le.108 

A Ma dzsar- fé le el gon do lás ban is je len tôs sze rep 
jut az em be ri lé lek nek, el gon do lá sa in kább ant ro -
po ló giai ér ve lést mu tat, és erô sen kö tô dik a „hasz -
nos” tár sa dal mi élet esz mé jé hez. „A test a lé lek la -
kó he lye – a moz du lat a lé lek ki fe je zô dé se: ma ga az 
ele ven élet. A tisz ta moz gás át for mál ja, fel sza ba dít -
ja a tes tet.”109 Le szö ge zi, hogy a tes ti és lel ki ne ve -
lés egy más tól tel je sen el vá laszt ha tat lan. Del sar te-
 ra hi vat ko zik, aki elô ször mond ta ki, hogy a moz -
du lat a lel ki élet ki fe je zô je.110 Test és lé lek köl csö -
nös egy más ra ha tá sa mel lett ér vel: „A lel ki 
be rozs dá so dás gyor sít ja a tes ti ha nyat lást, aki szel -
le mi leg friss ma rad, an nak tes te is megôr zi fris ses -
sé gét.”111 „A tes ti leg ké nyel mes em ber lel ki leg is 
ké nyel messé vá lik, ez pe dig az el kon zer va tí vo so -
dá shoz ve zet.”112 

A Szent pál -is ko la a test-lé lek vi szonyt szer ve sen 
beépí ti a rend sze ré nek tánc szak mai ré szé be. Tan -

ter vé ben a moz gás mû vé szet tárgy (a test tech ni kát, 
a rit mi kát és a plasz ti kát kö vet ve) felada ta, hogy 
„a moz gás mû vész min den le he tô lel ki fel fo gó- és 
rea gá ló ké pes sé gét, va la mint for mai és tar tal mi fan -
tá ziá ját ki fej lessze.”113 Test és lé lek össze tar to zá sá -
ról pe dig ezt ír ják: „A va ló di, a hasz nos test kul tú -
ra azon ban nem a test cél jait szol gál ja, ha nem a lé -
lek fel sza ba du lá sát. Kép zett test hí ján a lé lek nem 
tud ja kiél ni ké pes sé geit. Ah hoz, hogy a lé lek ural -
kod has son az élet fe lett, hogy hi va tá sát mél tón tel -
je sít hes se, kell, hogy a test ben en ge del mes, ki fe je -
zô ké pes esz köz re ta lál jon. Nem az egész sé ges test 
te rem ti az egész sé ges lel ket, ha nem – vég ér te lem -
ben – az egész sé ges lé lek ala kít ja ma gá nak az egész -
sé ges tes tet.”114 

A Szent pál- fé le me to di ká ban fon tos he lyet kap 
a test és lé lek együtt mû kö dé se. A rend szer sze rint 
a moz gás egyik ka te gó riá ja, a tér, a rit mi ka és a di -
na mi ka mel lett, az „erô ada go lás”. Ez a négy ka te -
gó ria a „tánc moz du lat azon vo nat ko zá sai, ame lyek 
ki vé tel nél kül min den moz du lat ra ér vé nye sek”.115 
Szent pál az erô ada go lás két faj tá ját a test és a lé lek 
együtt mû kö dé se alap ján ha tá roz za meg: A „len dí -
tett” moz du lat há rom moz za nat ból áll: 1. erô gyûj -
tés, ami kor a test la za, a lé lek vi szont ak tív, mert 
erôt gyûjt; 2. in dí tás, ami kor a test és a lé lek egy -
szer re ak tív, ek kor „öm lik át” az erô a lé lek bôl 
a test be; 3. ma ga a moz du lat, ami kor a lé lek ki kap -
csol, és csak a test dol go zik. A „ve ze tett” moz du -
lat nál vi szont a test és a lé lek fo lya ma to san együtt -
mû kö dik. A me to di ka plasz ti ka ré sze (mely a test -
ér zék rôl és a tér ér zék rôl szól) is hasz nál ja a test-lé -
lek ket tôs sé get: „A tor na a lé lek küz del me a test tel: 
az el lenál ló, lus ta, te he tet len tö meg meg mun ká lá -
sa, meg gyú rá sa, ido mí tá sa. A plasz ti ká nál a lé lek 
nem a test el len küzd, ha nem a test ben. A lé lek bir -
to ká ba vet te a tes tet, a test en ge del mes esz kö ze lett: 
a lé lek kiárad a test min den por ci ká já ba, a test olyan 
haj lé kony anyag a lé lek ha tal má ban, hogy pil la na -
ton ként ké pes a lé lek ál tal meg kí vánt for mát öl te -

106 Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 108. 
107 Die nes Va lé ria, Az Or kesz ti kai Egye sü let prog ram ja. http://www.moz du lat mu ve szet. hu/tar ta lom/mozd muv/dv-a1.htm le -

tölt ve: 2010. ja nuár 3. 
108 Die nes Va lé ria, A szim bo li ka fôbb prob lé mái, in Gráfik Im re–Vo ight Vil mos (szerk.), i. m. 15–37. 
109 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 8. 
110 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 76. 
111 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 14. 
112 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 36. 
113 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 43. 
114 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 13. 
115 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 49.
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ni, hogy mo zog (…) ön ma gá ban te he tet len, de a 
lé lek ál tal min den ha tó szerv ként.”116 

 

Moz du lat és ki fe je zés 
 

„Értsd meg a moz du la tot  
és megér ted az Em bert.”117 

 
 A  moz du lat mû vé szek mû vé szet-szem lé le té vel, va -
la mint a test és lé lek vi szo nyá val kap cso lat ban már 
sok szó esett a moz du lat ról és az ah hoz tar to zó ki -
fe je zés rôl. A moz du lat mû vé sze ti is ko lák, bár a szó -
hasz ná la tuk nem egy sé ges (moz gás/moz du lat), 
egyetér te nek ab ban, hogy a mû vé szi moz gás 
(=moz du lat) lét re jöt té ben a test és a lé lek egyaránt 
sze re pet ját szik, s a moz du lat va la mi lyen lel ki tar -
ta lom ki fe je zé sét je len ti a test, mint esz köz ál tal. 

A leg komp le xebb, ugyanak kor legin kább ál ta -
lá nos ér vé nyû, gon do lat kört ez zel kap cso lat ban 
Die nes nél ta lál hat juk. Ô ugyanis az egész or kesz -
ti kai rend sze rét ar ra a fi lo zófiai ál lí tás ra ala poz ta, 
hogy a moz du lat ma gá nak az élet nek a meg mu tat -
ko zá sa.118 A moz du lat ál tal lesz lát ha tó vá, vá lik 
kom mu ni kál ha tó vá az em be ri lé lek, az em be ri aka -
rat, bár mi lyen em be ri te vé keny ség vagy gon do lat. 
A berg so ni fi lo zófia és moz du lat pszi cho ló gia ér ve -
lé sét al kal maz za, mely sze rint ez a vi szony két irá -
nyú: az élô lény a moz gás ré vén esz mél, azaz ön -
ma gunk megis me ré se is moz gás ál tal tör té nik:119 
„egész lel ki éle tünk mo to ri kus ere de tû”.120 

Így vá lik Die nes nél a moz du lat és a moz du lat -
ta nu lás uni ver zá lis ér vé nyû vé, min den ta nu lás mo -
dell jé vé. Die nes fel fo gá sá ban a moz du lat fo gal mát 
az vá laszt ja el a moz gás fo gal má tól, hogy az elôb -
bit va la mi lyen aka rat hoz za lét re, va la mi lyen cél ja 
van, azaz ki fe jez (=je lent) va la mit. Moz du la tot csak 
esz mé let tel (=tu dat tal) bí ró élô lény ké pes lét re hoz -

ni. Ez a fi lo zófiai ál lí tás szer ves ré sze lesz az or kesz -
ti ka moz du lat rend szer nek: a moz du lat fi zi kai „ha -
tá roz má nyai” (tér–idô–erô) mel lett ugyanis a ne -
gye dik, pszi chi kai „ha tá roz mány” te szi a moz gást 
moz du lat tá.121 Ez a ne gye dik fe je zet (szim bo li ka) 
a moz du lat je len té sé rôl szól, de még in kább ar ról, 
hogy ho gyan „köz le ke dik” két esz mé let (tán cos és 
né zô) kö zött a je len tés. Die nes ko moly lo gi kai, fi -
lo zófiai és pszi cho ló giai ap pa rá tust moz gó sít, öt -
vöz ve ez zel sok irá nyú ta nul má nyait, ami kor a jel 
és je len tés vi szo nyát, va la mint a megér tés fo lya ma -
tát elem zi. A hú szas évek kö ze pé re da tált szö ve gé -
ben egy moz du lat ala pú moz du lat tu do mány lét re -
ho zá sa mel lett ér vel, szem ben a Dal cro se- fé le ze -
nei ala pú vagy a Del sar te- fé le mi mi kai ala pú rend -
sze rek kel. 

A Szent pál -is ko la nem oszt ja a moz gás és moz -
du lat ilyen ér tel mû meg kü lön böz te té sét. Sôt, Szent -
pál moz gás mû vé sze ti kép zés nek ne ve zi mun kás sá -
gát,122 s nem tu laj do nít fi lo zófiai je len tô sé get, mély -
sé get a moz du lat fo gal má nak. A kü lön bö zô mozdu -
la tok, di na mi kai megol dá sok, lég zés faj ták, fe szí tés 
és la zí tás hasz ná la tai nak ki fe je zô ere jé rôl be szél, de 
ezt a fo gal mat nem ma gya ráz za, hasz ná la tát adott -
nak te kin ti. Kü lön be kez dés ben szól azon ban a be -
leélés rôl, s ez zel meg kü lön böz te ti egy más tól a tánc 
al ko tó já nak és elôadó já nak sze re pét. „Min den mû -
vé szi tánc tar tal ma va la mi lyen je len tôs él mény”,123 
ál lít ja, s hoz zá te szi, hogy ezért a tán cos-kép zés nek 
a leen dô mû vész kép ze lô ere jét kell nö vel nie, s er re 
ajánl kü lön bö zô gya kor la to kat, me lye ket két fô cso -
port ra oszt: az abszt rakt be leélés (ze ne, vo nal, irány, 
sík, ma gas ság, emel ke dés, tá gu lás, lágy ság, ke mény -
ség), va la mint a drá mai be leélés (ter mé sze ti je len -
sé gek, élô lé nyek, va la mint a gé pek vi lá ga) gya kor -
la tai ra. A ki fe je zés így a be leélés ál tal lesz ré sze en -
nek a pe da gó giai rend sze rek. Szent pál ér ve lé se, 

116 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 81. 
117 Die nes Va lé ria, Em lé kek és gon do la tok az or kesz ti ká ról. Tánc mû vé sze ti Ér te sí tô, 1971/1. 89. 
118 Vö. „Kez det ben volt a moz gás (…) és a moz gás volt a lét. Azután volt a moz du lat (…) és a moz du lat volt az élet.” Dienes 

Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer. Bu da pest, Pla né tás, 1995. 7. 
119 Fe ke te Va lé ria, Berg so niz mus és gö rög ség-kép Die nes Va lé ria moz du lat rend sze ré ben, Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok, 1988–

1989. 25. 
120 Die nes Va lé ria, A moz du lat ról (1925). Tánc mû vé sze ti Do ku men tu mok, 1984. 133. 
121 „Ezen fi zi kai ha tá roz má nyok (te hát tér, idô és erô) mel lett a moz du lat nak le het je len té se, vagyis tar tal ma, ami azt je -

lenti, hogy ki fe jez het va la mit. Ez az esz mé lô (tu dat tal bí ró) élô lé nyek jel lem zô tu laj don sá ga, ami kor is a tes tet a szel lem 
irányítja. A moz du lat tu do mány nak ez a pszi chi kai fe je ze te, ame lyet szim bo li ká nak ne ve zünk.” in uo. 

122 A Schöpflin- fé le szín há zi le xi kon ban is moz gás mû vészt cím szó alatt ír a moz ga lom ról. vö. Szent pál Ol ga, Moz gás mû -
vé szet (szó cikk), in Schöpflin Ala dár (szerk.), Ma gyar Szín mû vé sze ti Le xi kon. A ma gyar szín ját szás és drá ma iro da lom encik -
lo pé diá ja, II I., Bu da pest, Or szá gos Szí nész egye sü let és Nyug díj in té ze te, 1931. 292–293. 

123 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 94.
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egész szem lé let mód ja meg ma rad a szû kebb ér te -
lem ben vett szak mai ság ke re tén be lül. 

A Ma dzsar- fé le el kép ze lés kö ze lebb áll Die nes 
fi lo zofi kus szem lé le té hez, bár ko ránt sem bír olyan 
mély sé gû fi lo zófiai megoko lás sal. A moz du lat mû -
vé szet cél ja, Ma dzsar meg fo gal ma zá sá ban, hogy ki -
fe je zô vé te gye a tes tet. El kö te le zett balol da li mû -
vész ként a ki fe je zés fo gal mát ô hasz nál ja a leg di -
rek tebb ér te lem ben: a ki fe je zés olyan köz lé si fo lya -
mat ré sze, mely nek cél ja a né zô meg gyô zé se, 
ta ní tá sa.124 Ma dzsar nem ra gasz ko dik a „moz du -
lat” vagy a „moz gás” szó ki zá ró la gos hasz ná la tá hoz. 
Ál ta lá ban a mû vé szi moz gást moz du lat mû vé szet -
nek ne ve zi,125 de ha ön ál lóan hasz nál ja a szót, ak -
kor in kább „moz gást” és nem „moz du la tot” mond. 
A „test mint hang szer” ha son lat ból kiin dul va azt 
ál lít ja, hogy ezen a hang sze ren a lé lek ját szik: a ki -
mû velt test te hát az az esz köz, mely al kal mas „a mo -
dern em ber bo nyo lult lel ki é le té nek ki nyil vá ní tá sá -
ra.”126 Ma dzsar sze rint a moz du lat el sô sor ban az 
ér zel mek ki fe je zé sé re a legal kal ma sabb esz köz, mi -
vel töb bet mond hat ró luk a test, mint a be széd. 

 
3. A tánc ra kép zett test 

 
„Min den mû vé szet alap ja – bár so ha se cél ja –  

a tech ni ka.”127 
 

 Va la mi lyen test tech ni ka el sa já tí tá sa a tán cos/moz -
du lat mû vész kép zés so rán ma gá tól ér te tô dô kö ve -
tel mény volt, és az ma is. Azon ban hogy en nek mi -
lyen sze re pet tu laj do nít az adott rend szer, és hogy 
mennyi re felépí tett, mi lyen alap el vek re épül, és 
azok az alap el vek mennyi re ér vé nye sül nek ben ne, 
az rend kí vül vál to za tos ké pet mu tat. Eh hez a je -
len ség hez kap cso ló dik a moz ga lom tör té ne té ben 
so kat em le ge tett di let tan tiz mus prob lé má ja is, 
mely rôl elég éle sen ír Ra bi novsz ky Má ri us: „Dun -
can sok kö ve tô je és majd nem az egész új moz ga -
lom a ba lett stí lu sá val együtt el ve tet te nem csak a 
ba lett tech ni ká ját, ha nem min den tán cos tech ni ka 

ápo lá sát is. Mert a gim nasz ti ka, mint más ne mû cél -
ki tû zé sek kel ren del ke zô és ezért más ne mû moz -
gás rend szer, sem mi kép pen sem al kal mas a tánc -
mû vé szet tes ti elô fel té te lei nek meg te rem té sé re. Az 
új moz gal mak tech ni kát la nok ká vál tak és ez a di -
let tan tiz mus fe lé so dor ta ôket.”128 

A be mu ta tott há rom moz du lat mû vé sze ti is ko la 
szak mai mun ká já hoz hoz zá tar to zik a test tech ni kai 
kép zés. Eb ben a fe je zet ben át te kin tem, hogy mi -
lyen esz té ti kai alap el vek meg va ló sí tá sát tûz ték ki 
cé lul, majd össze gyûj töm, hogy a test tech ni kai kép -
zé sük ben mi lyen kö zös pon tok ta lál ha tók. 

 
Esz té ti kai alap el vek 

 
„Iga zi moz du lat mû vé szet csakis  

a ter mé szet ál tal meg sza bott  
ôsi tör vény sze rû sé ge ken ala pul hat.”129 

 
 A moz du lat mû vé sze ti tö rek vé sek ál tal meg fo gal ma -
zott alap el vek szo ro san kap cso lód nak a mo dern 
kor ál ta lá nos esz méi hez. Az egyik leg fon to sabb 
ilyen elv a ter mé sze tes ség igé nye. Ezt az el vet fo -
gal maz ta meg már Dun can is, aki a ba lettnak azért 
for dí tott há tat, mert an nak test tech ni ká ját (ki for -
ga tott csí pô, spicc re kény sze rí tett láb fej) és ki fe je -
zé si for má ját (könnyed ség mí me lé se, ér zel mes his -
tó riák elôadá sa) ter mé szet el le nes nek tar tot ta. 

A ter mé sze tes ség mint a mo dern tánc alap el ve 
ál ta lá nos ér vé nyû vé vált,130 s fô leg a ba lett-tech ni -
ká tól va ló meg kü lön böz te tés ben ka pott nagy sze -
re pet. Test és lé lek olyan szo ros köl csön ha tá sá ban, 
ahogy azt a mo dern kor em be re lát ta, a lé lek el len 
va ló vé tek lett vol na a tes tet ter mé szet el le nes moz -
gás ra kény sze rí te ni. Die nes is a ter mé sze tes ség re hi -
vat ko zik, ami kor a ba lett és az or kesz ti ka köz ti kü -
lönb ség rôl be szél: „A ba lett (…) nem a ter mé szet 
dik tá tu ma (…), (ha nem) meg fe le lô ko rok be li tánc -
mes te rek íz lé se sze rint kiala kult me re ví tés rend sze -
ré nek a so ro za ta, amely in téz mé nyes sé, szín há zias -
sá, rend szer ré vált, min dig ugyanab ban az irány ban 

124 „A moz du lat át fo gó mû vé sze té vel ér zé se ket, gon do la to kat aka runk kö zöl ni, a moz gás mû vé szi ere jé vel esz mé ket közve -
tí te ni, meg gyôz ni, ta ní ta ni.” Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 8. 

125 „A moz du lat mû vé szet a test kul tú ra to vább fej lesz té se a mû vé szi moz gás irá nyá ban.” Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 101. 
126 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 103. 
127 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 35. 
128 Ra bi novsz ky Má ri us, A tánc. Ta nul mány egy új ra szü le tô mû vé szet rôl, Anony mus, 1946. 24–25. 
129 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 105. 
130 Vö. „A tánc re form moz gal mai a mult szá zad vé gén és az új szá zad ele jén a „ter mé sze tes” tánc je gyé ben in dul tak és in -

dí tot tak ha dat az ural ko dó ba lett stí lus ter mé szet el le nes, ske ma ti kus, mes ter kélt at ti tûd jei nek.” in Szent pál Ol ga–Ra bi -
novsz ky Má ri us, i. m. 35.
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fej lô dött. Amit én az or kesz ti ká ban akar tam csi nál -
ni, az ter mé szet tör vény, nem íz lés tör vény.”131 

Ma dzsar nál is el sôd le ges szem pont a ter mé sze -
tes ség: „Az én moz du lat mû vé sze ti rend sze rem (…
) ar ra tö rek szik, hogy a test kul tú ra te rén a moz gá -
so kat új ra a ter mé sze tes ala pok ra fek tes se.”132 

A Szent pál- fé le le xi kon-szó cikk ben is ez az érv 
je le nik meg: „Ez az áram lat he ve sen ki kelt a bal let 
»mes ter kélt« és egy ol da lú moz gá sai s fô leg ter mé -
szet el le nes sé ge el len.”133 

A ter mé sze tes ség fo gal má hoz hoz zá kap cso ló dik 
a kü lön bö zô élet tu do má nyok ból fel hasz nált em -
ber kép is. Ma dzsar fo gal maz za meg azt, hogy egy 
moz du lat ak kor he lyes, ha ana tó miai lag in do kolt. 
Az ana tó miai szem pont fi gye lem be vé te le va ló ban 
nagy újí tá sa mo dern tánc szem lé let nek, s ezt szem -
lé let mó dot a poszt mo dern és kor társ tánc is örök li 
tô le. Szin tén ilyen ha tá sú „fel fe de zés” a moz du lat 
öko no mi kus szem lé le te, azaz hogy egy moz du la tot 
csak annyi erô rá for dí tás sal és csak azok kal az iz -
mok kal hoz zunk lét re, amit az fel tét le nül meg kí -
ván. Mind ezek az alap el vek az egész sé ges test kiala -
kí tá sá ra, illet ve meg tar tá sá ra irá nyul nak. Tár sa dal -
mi ol dal ról néz ve pe dig ah hoz a de mok ra ti kus je -
len ség hez ve zet nek el, hogy az em be rek szé les kö re 
szá má ra elér he tô nem csak a né zé se, de a mû ve lé -
se is, va la mint a tán cos pá lya fu tás idô be li ha tá rai 
sok kal kö tet le neb bé vál nak, nem fel tét le nül szük -
sé ges gyer mek kor ban el kez de ni a test tré nin ge zé -
sét, va la mint egé szen idôs ko rig foly tat ha tó nem 
csak pe da gó giai, de elôadómû vé szi mun ka is. Bár 
ez utób bi el ter je dé sé hez szük sé ges volt a be fo ga -
dói el vá rá sok meg vál to zá sa is. 

 
Kell-e test tech ni ka? 

 
 A kor köz ke le tû ha son la ta sze rint a tán cos tes te 
olyan, mint a ze nész nek a hang sze re. Ahogy a leg -
jobb ze nész sem tud rossz mi nô sé gû hang sze ren 
ját sza ni, úgy a tán cos nak is tö ké le tesre kell for mál -
nia mû vé sze té nek esz kö zét, a tes tét. A test tech ni -

kai kép zés te hát elen ged he tet len a tán cos sá vá lás 
fo lya ma tá ban. A ba let tel va ló szem be for du lás azon -
ban ma gá val ho zott egy faj ta tech ni ka-el le nes sé -
get,134 mi vel a ba lett ról olyan kép ala kult ki, hogy 
leg meg ha tá ro zóbb je gye a kü lön le ges tes ti ké pes -
sé ge ket be mu ta tó tech ni kai vir tuo zi tás. 

A ma gát út tö rô mû nek val ló135 Szent pál- me to -
di ka a kép zés alap já nak te kin ti a test tech ni ka el sa -
já tí tá sát, ezért a rend szer el sô lép csô fo ka, a „test -
tech ni ka” meg ta nu lá sa, mely nek cél ja, hogy ki fej -
lessze a test ben szunnya dó összes moz gás le he tô sé -
get. Ez azon ban nem pusz tán fi zi kai tré nin ge zést 
je lent, ha nem pár hu za mo san a test tu dat kiala kí tá -
sát is. A test tech ni ka ki ké pe zi a tán cos tes tét, és ki -
fej lesz ti test tu da tát. 

Te hát el sô nek a test tech ni ká ra, azaz a tán cos 
moz gás alap el vei nek el sa já tí tá sá ra van szük ség. 
Ilye nek (a még ké sôb biek ben rész le te seb ben tár -
gyalt) fe szí tés és la zí tás, a tu da tos izom mun ka, a test 
súly pont ja, a he lyes lég zés. A to váb bi képzés pe -
dig ezek re épül: A „bel sô szem lé let” azaz a test tu -
dat esz kö zeit pe dig két irány ban kell ke res ni: egy -
részt a rit mi ka te rü le tén, amely tárgy az idô vel fog -
lal ko zik, más részt a plasz ti ka te rü le tén, ami pe dig 
a test és tér vi szo nyá val fog lal ko zik. Ha mind ezt el -
sa já tí tot ta a nö ven dék, ak kor ke rül het sor a moz -
du lat mû vé sze ti kép zés re, mely nek cél ja, hogy al -
kal mas sá te gye a tes tet mû vé szi felada tok megol -
dá sá ra. 

A Ma dzsar- fé le rend szer nem ennyi re szi go rú: 
„A tánc ban csak az nél kü löz he ti az ala pos test kul -
tú rát, aki nek azon fe lül, hogy már ere de ti leg is jó 
test al kat tal van megáld va, kez det tôl meg van a he -
lyes izom ér zé se és lég zô tech ni ká ja.”136 Te hát Ma -
dzsar nál az esz té ti kus sá és har mo ni kus sá for mált 
test ter mé sze tes mód al kal mas sá vá lik mû vé szi ki -
fe je zés re. Köny vé ben a kü lön bö zô test ré szek re sza -
bott gya kor la tok után egy sze rûen csak föl so rol pár 
pél dát az esz té ti kai gya kor la tok ra is. Ugyanak kor 
hang sú lyoz za, hogy a mû vé szi mun ka so rán már 
nem sza bad moz du la to kat ta ní ta ni, a ta nít vá nyok -

131 Die nes Va lé ria a tánc ról. In ter jú, ké szí tet te: Biszt ray György, Kul tú ra és Kö zös ség, 1981/4. 8–10. idé zi Fe ke te Va lé ria in 
uô. i. m. 33. 

132 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 105. 
133 Szent pál Ol ga, Moz gás mû vé szet (szó cikk), in Schöpflin Ala dár (szerk.), i. m. 292. 
134 „A ba lett leg fôbb büsz ke sé gét, a tech ni kát, nem csak hogy el ha nya gol ták, de rész ben meg is ve tet ték.” in Szent pál Olga– 

Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 35. 
135 „úgy tud juk, hogy a moz gás mû vé szet me to di ká ját sem ma gyar sem ide gen nyel ven nem tár gyal ja könyv az egész te rü -

le tet át te kin tôn és a rész le te ket szisz te ma ti kus össze füg gés ben fel tá rón.” Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 7. 
136 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 91.
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nak ma guk nak kell meg ke res ni a ki fe je zés re legin -
kább al kal mas moz du la to kat.137 S mi vel az al ko tó, 
azaz kom po ná ló kész sé get is az ösz tö nös mû vé szi 
ér zék re bíz za, csak érin tô le ge sen fog lal ko zik a moz -
gás olyan té nye zôi vel, mint a tér, az idô és az erô, 
s szin tén rö vi den em lí ti a for ma tan, va la mint a 
kom po ná lás alap el veit is. A kom po ná lást is ösz tö -
nös feladat nak te kin ti: „csak a tel jes mû vé szi átélés 
ad hat ja meg a kom po zí ció ere jét és iga zi ér té két.”138 

Die nes ana li ti kus szem lé le te nem kí ván ja meg 
az ösz tö nös mû vészt. Rend szer ta na leíró jel le gû, 
fel tér ké pe zi az em be ri test le het sé ges moz du la tait 
a tér, az idô és az erô ki fej tés hár ma sá ban. A moz -
du lat mû vész fi zi kai kép zé se so rán en nek az el mé -
le ti és a hoz zá kap cso ló dó gya kor la ti tu dás nak a 
meg szer zé se szük sé ges. Er re a tu dás ra épül het a 
moz du lat ki fe je zô ere jé nek tu da tos hasz ná la ta, 
mely so rán az elôadó és a né zô tu da ta (esz mé le te) 
kö zöt ti kom muni ká ciós fo lya mat ját szó dik le, de 
ezt is uni ver zá lis je len ség ként fo gal maz za meg a 
szim bo li ka fe je zet ben. 

 
Test tech ni kai alap el vek 

 
 Eb ben a fe je zet ben azo kat a moz du lat mû vé szeti is -
ko lák ál tal hang sú lyo zott alap el ve ket te kin tem át, 
me lyek a köz vet le nül a test mû köd te té sé re, a moz -
du la tok fi zi kai lét re ho zá sá ra vo natkoz nak. A fel so -
rolt alap el vek mindegyi ke új szem lélet ként je le nik 
meg a XX. szá zad ele ji moz du lat mû vé sze ti és mo -
dern tán cos kép zé sek me to di ká já ban. Ezért elöl já -
ró ban a ba lett-tech ni ka test szem lé le tét mu ta tom 
be, hogy a két kor szak kö zöt ti éles különb ség (vagy 
ese ten ként a meg le pô ha son ló ság) látható vá vál jék. 
Az egyes jel lem zôk leírá sa so rán pe dig a Mar tha 
Gra ham ál tal ki dol go zott mo dern tánc tech ni ka fo -
gal mai ra hi vat ko zom,139 me lyet ma a leg le tisz tul -
tabb mo dern tánc tech ni ka ként ta ní tanak. 

A ba lett-tech ni ka140 olyan test mo del lel dol go -
zik, amely az em be ri tes tet egy for gás test nek te -
kin ti, mely nek sa ját sá ga a füg gô le ges ten gely, az 
egye ne sen és füg gô le ge sen tar tott törzs, kö rü li for -

gás. A láb mun ka hang sú lyos hasz ná la ta (for gá sok, 
ug rá sok, ap ró-gyors „láb min ták”) a láb ki dol go -
zott sá gát kí ván ja meg. A törzs gya kor la ti lag füg -
gesz tô ten gely ként funk cio nál, mely re a csí pô nél 
és a váll öv nél van nak föl füg geszt ve a vég ta gok. 
A kar mun ká ja több nyi re dí szí tés re, il let ve a láb 
mun ká já nak meg se gí té sé re (len dü let vé tel) kor lá -
to zó dik. A törzs sta bil, ke vés bé moz gé kony tar tó -
elem. A vég ta gok a törzs höz kap cso lód va, az ízü -
le tek bôl vég zik a moz gá su kat. A láb jel leg ze te sen 
csí pô bôl ki fe lé for dul, a láb fe jek 180 fo kos szö gig 
nyíl nak. A ba lett test ké pé ben a moz du lat ki ter je -
dé se a test fi zi kai ki ter je dé séig tart, ott vé get ér. 
A moz du la tok va riá ciós le he tô sé ge és egy más sal 
va ló kom bi nál ha tó sá guk rend kí vül kor lá to zott, 
csak a tér bi zo nyos ki tün te tett irá nyait (30, 45, 60, 
90 fo kos szö gek) hasz nál ja. A moz du lat kincs szin -
te ki zá ró lag ál ló po zí ciók ban va ló sít ha tó meg. 
A gon do san felépí tett me to di ká ban gya kor la ti lag 
a tel jes va riá ciós ská la leír ha tó, ezért le het sé ges a 
ba lett-tech ni ka ok ta tá sá ban és elôadá sok rög zí té -
sé ben a tánc je lí rás ha té kony hasz ná la ta.141 Vé gül 
pe dig ez a föl füg gesz tett, for gás test igyek szik úgy 
ten ni, mint ha nem hat na rá a gra vi tá ció. Egy ba -
lett-tán cos tel je sít mé nye an nál cso dá lat ra mél tóbb, 
mi nél in kább ké pes, le be gés sel, vagy ug rás sal, el -
sza kad ni a ta laj tól. 

A mo dern tánc-tech ni kák test ké pe sza kít ez zel 
a súly ta lan test kép pel (bár szá mos fenn ma radt és 
pub li kált fo tó le ve gô ben el ka pott, ug ró pil la na to -
kat rög zít!142), va la mint az is ál ta lá nos vál to zás, 
hogy a láb ki for ga tott sá gá nak igé nye meg szû nik, 
leg több ször pár hu za mos (pa ral lel) hely zet vált ja 
fel, a test ana tó miá já hoz vissza tér ve. A to váb bi ten -
den ciák, bár ezek az ál ta lam tár gyalt há rom is ko -
la prog ram já ban nem min den eset ben je len nek 
még meg, a kö vet ke zôk: a gra vi tá ció meg mu ta tá -
sa, a ta laj hasz ná la ta (fek vô, ülô, tér de lô gya kor -
la tok), a test köz pont mint ener ge ti kai köz pont 
hasz ná la ta, a moz du lat te ré nek ki ter jesz té se a tes -
ten túl ra, a törzs dif fe ren ciál tabb hasz ná la ta, és ál -
ta lá ban a test ré szek „egyen jo gú sí tá sa”, va la mint az 

137 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 111. 
138 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 124. 
139 Vö. Lô rinc Ka ta lin, Mar tha Gra ham nyo má ban, Bu da pest, Pla né tás, 2007. 
140 A leírás a klasszi kus ba lett-tech ni ká ra vo nat ko zik. A mo dern il let ve kor társ ba lett-tech ni kák már sok min den ben al kal -

maz zák a mo dern- és kor társ tech ni kák alap el veit. 
141 Vö. „A »klasszi kus« ba lett csu pa szte re o ti pe is mét lô dô mo tí vum. In nen van, hogy a ba lett a ma ga szûk szó tá ra szá mára 

meg ta lál hat ta a meg fe le lô tánc írást.” Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 93. 
142 Vö. „Az ug rás tá vo lít ja el a tán cot a leg job ban a rea li tás, a va ló ság sík já ról és eme li a mû vé szi tör vé nyek szfé rá já ba.” 

Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 59.
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egyes test ré szek moz du la tai nak sza bad kom bi nál -
ha tó sá ga.143 

A Die nes- fé le geo met riai szem lé le tû test mo dell 
bi zo nyos te kin tet ben erô sen ha son lít a ba lett-tech ni -
ka test ké pé re. A „moz du lat fan tom”, me lyet az emberi 
test mo del le zé sé re al kal maz a plasz ti kai fe je zet moz -
gás elem zé se so rán, test egy sé gek bôl és for gó pon  tok -
ból (ízü le tek bôl) áll, te hát a kü lön bö zô „pó zok” ná -
la is ízü le tek bôl va ló sí tan dók meg: „a fan tom nem 
ana tó miai, ha nem geo met riai mo dell. Felada ta meg -
mu tat ni, hogy a vo na lak ho gyan moz dul nak el az 
egyes pon tok ban az adott ten ge lyek kö rül.”144 

Die nes rész le te sen be mu tat ja a kar- és láb ská lá -
kat (azaz ezek moz gás le he tô sé geit), me lyek so rán 
ô is 30, 45, 60, 90 fo kos szö ge ket hasz nál, csakúgy, 
mint a ba lett. Meg jegy zi ugyan, hogy a törzs vo nal 
nem me rev és nem csu pán a ki tün te tett há rom pon -
ton ké pes moz gás ra (nyak, váll kö zép, de rék), de 
ezen túl nem rész le te zi a moz gás le he tô sé geit, s gya -
kor la ti lag ô is sta bil füg gesz tô ten gely nek te kin ti a 
tör zset. A pó zok tár gya lá sá nál ugyan be von ja a tér -
de lô, ülô, fek vô po zí ció kat is a leírás ba, de gya kor -
la ti lag rend sze rét ál ló test hely zet re dol goz za ki. 
A rit mi kai fe je zet ben tár gyalt „el moz du lás for mák” 
kö zött is csak ál ló gya kor la to kat em lít: a há rom 
alap elem a lé pés, a fu tás és az ug rás. A di na mi kai 
fe je zet ben tár gyalt „tá masz té kok” is csak a lá bak ra 
kor lá to zód nak (egy vagy két tá masz ték), s ugyanitt 
a hely vál toz ta tá si for mák mindegyi ke láb mun kát 
igé nyel (csossza nás, ug rás, csú szás, lé pés, ug rás). 
Die nes dar wi nis ta érv vel in do kol ja eze ket a kor lá -
to zá so kat, azaz hogy az em ber ré vá lás fo lya ma tá -
ban a két láb ra ál lás volt az egyik leg fon to sabb fi -
zi kai moz za nat. Ugyanak kor az zal is ér vel, hogy a 
„mo tosz fé ra”, azaz a moz du lat tal elér he tô em ber 
kö rü li tér, ál ló hely zet ben a leg na gyobb ki ter je dé -
sû.145 De fô ér ve a ter mé sze tes ség.146 

A Ma dzsar -is ko la egé szen más ered mény re jut 
a dar wi niz mus el mé le té re és a ter mé sze tes ség el vé -
re hi vat koz va. Az ô rend sze ré ben ép pen a két láb -
ra ál lás ne ga tív élet ta ni ha tá sait ki kü szö bö len dô je -
le nik meg a négy kéz láb ra va ló vissza té rés, és ez zel 

min den olyan gya kor lat, mely a ge rin cet te her men -
te sí tett hely zet ben dol goz tat ja. A ter mé sze tes ség el -
vé vel pe dig ép pen a kis gyer me kek olyan moz gás -
for mái ra hi vat ko zik, amik nem két lá bon, ha nem 
szá mos al ter na tív for má ban tör tén nek. Ma dzsar 
rend sze re ana tó miai szem lé le tû test tel dol go zik, a 
test cson to za tát, izom za tát ve szi fi gye lem be a moz -
gás le he tô sé gek megadá sa kor. De nem is igé nye a 
tel jes em be ri moz du lat kincs lel tár ba vé te le, mi vel 
„ta na nya ga” alap ve tôen a test hi báit el len sú lyo zó 
gya kor la tok ból áll. A mû vé szi moz gást pe dig ki zá -
ró lag az egyé ni moz du lat kincs fel fe de zé sé re épí ti, 
azaz nem ta nít for má kat, így egy ilyen lajst rom ra 
eb ben az eset ben nincs is szük sé ge. 

A Szent pál- fé le rend szer szem lé let mód ja áll leg -
kö ze lebb a mai mo dern és kor társ ta pasz ta la tok ra 
épí tô tánc kép zé sé hez. Egy részt a me to di ka ki fe je -
zet ten tánc mû vész-kép zés re irá nyul (azaz nem uni -
ver zá lis em be ri és nem is egész ség ügyi in dít ta tá sú). 
A kép zés alap ja ma ga a „test tech ni ká nak” ne ve zett 
rend szer, mely a tán cos tes té nek kép zé se mel lett a 
test tu da tát is ki fej lesz ti. Cél ja, hogy „ki fej lessze a 
test ben szunnya dó összes moz gás le he tô sé get”.147 
A test fej lesz té sét kö ve ti a bel sô szem lé le ti tech ni -
kák kiala kí tá sa a rit mi ka (idô) és a plasz ti ka (test és 
tér vi szo nya) ál tal. A ne gye dik szint ma ga a mozgás -
mû vé sze ti kép zés. A rend szer nem moz du la tok osz -
tá lyo zá sá ból, fel so ro lá sá ból áll, ha nem a moz dulatok 
jel lem zôi nek a szám ba vé te lé bôl rit mi kai, plasz tikai 
és di na mi ka té ren egyaránt. Így a moz gás le he tô sé -
gek nem szû kül nek le, ha nem a kü lön bö zô el vek -
nek a ké zen fek vô pél dák ról a ke vés bé ké zen fek vô 
pél dák ra va ló át vi te le kor ép pen gaz da god hat nak. 

A há rom is ko la te hát elég gé kü lön bö zô test kép -
pel dol go zik, mégis bi zo nyos test tech ni kai alap el -
vek te kin te té ben több kö zös vo nást ta lál ha tunk. 
Eze ket ve szem most sor ra. 

 
Lég zés 

 
 Ma dzsar kü lön fe je ze tet szen tel köny vé ben a lég -
zés nek, mely ben egy XV. szá za di jó gi köny vé re, a 

143 A sza bad kom bi nál ha tó sá got Cun ning ham al kal maz za tu da to san és leg ra di ká li sab ban, ami kor ko re o gráfiai szer ve zô elv -
ként be ve ze ti a vé let len al kal ma zá sát. 

144 Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 39. 
145 Nem szá mol pél dául az zal a rend kí vül egy sze rû eset tel sem, ami kor két ké zen áll va, fel fe lé nyú ló lá bak kal elér he tô 

ugyanaz a mo tosz fé ra. 
146 „a leg gya ko ribb és legegy sze rûbb, te hát leg ter mé sze te sebb faj tá jú tá masz ték a láb, és a leg gya ko ribb és leg ter mé sze te -

sebb tá masz ték szám a ket tô.” Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 64. 
147 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 35.
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Ha tha jó ga klasszi ku sá ra, va la mint egy XX. szá za -
di nyu ga ti kö ve tô jé re, hi vat kozva148 rend sze re zi a 
kü lön bö zô lég zés for má kat (ha si, mell ka si, kulcs -
cson ti, és tel jes lég zés). Hang sú lyoz za a lég zés 
egész ség ja ví tó és be teg ség megelô zô ha tá sát. A tánc -
mû vé szet hez szük sé ges test kul tú rá nak pe dig elen -
ged he tet len alap fel té te le ként em lí ti. Lé nye ges gon -
do la ta, hogy a lég zés rit mu sát össz hang ba hoz za a 
moz du lat tal: „Ügyel jünk ar ra, hogy míg az izom -
fe szü lés tart, te hát ener gi zá lunk, ad dig be lé leg zünk 
– mi kor pe dig az izom fe szü lés meg szû nik, ak kor 
ki lé leg zünk.”149 

Ez a szem lé let mód, te hát a tu da tos, a moz du -
lat tal har mo ni zá ló lég zés a mo dern tánc egyik sa -
ját ja. Gra ham szin tén fe szí tés-la zí tás el len té té hez 
kap csol ja a lé leg zést. 

A Szent pál- fé le me to di ka a test tech ni kai fe je ze -
ten be lül tár gyal ja a lég zô gya kor la to kat, me lyek -
nek az a felada ta, hogy au to ma ti kus sá te gyék a he -
lyes, gaz da sá gos és egész sé ges lég zést. Ô há rom fé -
le lég zést kü lön böz tet meg: ha si, mell ka si és tel jes 
lég zést. Eze ken túl be szél még fe lü le tes és mély, va -
la mint hir te len, las sú és ki tar tó lég zés rôl. Ez utób -
biak hasz ná la ta már szo ro san a moz gás mû vé szi ki -
fe je zés hez kap cso ló dik, s en nek tu da to sí tá sá val kö -
ze lebb ke rül a mo dern tánc lég zés-hasz ná la tá hoz. 

Die nes rend sze ré ben nincs ki tün te tett he lye a 
lég zés nek, és egyik fe je zet ben sem ta lál tam em lítést 
a lég zés sze re pé rôl. Die nes annyi ra a moz du la tok 
ana li zá lá sá ra kon cent rál, hogy er rôl a ki fe je zet ten 
a ki vi te le zés hez tar to zó je len ség rôl „meg fe led ke -
zik”. Va ló szí nû leg a gya kor la ti mun ka so rán a test 
ter mé sze tes igé nyé hez iga zít ja a lég zés rit mu sát. 

 
Tu da tos izom mun ka 

 
 Atán cos sa ját tes te fö lött gya ko rolt tu da tos kont -
roll ja alap ve tô kö ve tel mé nye a tánc mû vé szet nek. 
Azon ban a lég zés kér dé sé hez ha son lóan Die nes nél 
er re vo nat ko zó lag is csak el vét ve ta lál ha tó uta lás. 
Az „esz mé let” fo ga lom nak ugyan a „tu dat” egy le -
het sé ges szi no ni má ja, azon ban ezt a fo gal mat Die -
nes nem az iz mok mû köd te té sé vel, a moz du lat fi -
zi kai meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban hasz nál ja, ha -

nem a szim bo li ka fe je zet ben a moz du lat je len té sé -
nek elem zé sé nél, az ösz tö nös ség gel szem beál lít va. 
Die nes csak ké sôbb, egy 1964-ben írt elôadá sá ban 
be szél a tu da tos ság ról test tech ni kai ér te lem ben. Ek -
kor a „bel sô moz du lat lá tás” ki fe je zést hasz nál ja, s 
pe da gó giai szem pont ból hang sú lyoz za je len tô sé -
gét: „A moz du lat nak a lá tá son ke resz tül be kell vo -
nul nia a szem lé lô fi zi o ló gi á já ba, hogy on nan a kö -
zös bi ro da lom ba, a lát ha tó test fe lü let re jus son.” 

A Szent pál- rend szer ben a kép zés el sô fe je ze te, a 
„test tech ni ka”, mely nek cél ja amel lett, hogy ki kép -
zi a tán cos tes tét, az is, hogy ez zel pár hu za mo san 
kiala kít sa a test tu da tát.150 Ez azon ban még nem ele -
gen dô a mû vé szi tánc hoz, ha nem er re épül nek a 
töb bi fe je ze tek, úgy mint rit mi ka, di na mi ka, plasz -
ti ka, for ma tan. A plasz ti ka fe je zet ben az erô ki fej tés 
rész nél olyan rész le te zett moz gás ská la, és di na mi -
kai ská la leírá so kat kö zöl, ame lyek nagy fo kú tu da -
tos test hasz ná la tot fel té te lez nek, s így fej lô dik ki a 
test ér zé keny „rea gá ló kész sé ge” is, mely a tánc mû -
vész sa ját ja. „Nem min den erôs moz du lat ke mény 
és nem min den halk moz du lat ha tá ro zat lan. Az 
ilyen fi nom ár nya lat nyi kü lönb sé ge ket csak a bel sô 
átélés se gé lyé vel tud juk ki fe jez ni. A bel sô átélés vi -
szont ön ma gá ban szin tén nem ele gen dô, ha a test 
nem bír a meg fe le lô rea gá ló ér zék kel. Ezt a tes ti rea -
gá ló ér zé ket mû ve li ki a plasz ti ka.”151 A tán cos ak -
kor lesz al kal mas a moz gás mû vé sze ti kép zés re (mely 
a me to di ka ne gye dik, leg ma ga sabb fe je ze te, ha már 
ké pes a test tel jes kont roll já ra: „a moz gás mû vé szet 
(…) fel té te le zi a test fe let ti tel jes ural mat.”152 

Ma dzsar rend sze ré ben is hang sú lyos he lye van 
a gya kor la tok tu da tos ki vi te le zé sé nek. Az öt fô sza -
bály kö zött em lí ti meg (töb bek kö zött a lég zés mel -
lett): „min dig ar ra az izom cso port ra kell össz pon -
to sí ta nunk a fi gyel mün ket és aka ra tun kat, amellyel 
dol go zunk.”153 A test kul tú ra mód sze re cí mû fe je zet -
ben rész le te sen fog lal ko zik a tu da tos ság kér dé sé vel. 
Fel hív ja a fi gyel met, hogy nem csak a tu da tos izom -
fe szí tést kell el sa já tí ta ni, ha nem ugyanennyi re fon -
tos, ha nem fon to sabb, az iz mok tu da tos re la xá ció -
ja. A test kul tú ra felada ta és si ke res sé gé nek zá lo ga, 
hogy a tes tet „izom tu dat ra” éb ressze. Eh hez lel ki 
össze sze dett ség és aka rat erô szük sé ges. A gya kor -

148 Swat ma ra ma Swa mi és Yo gi Ra ma char ka (W. At kin son), in Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 85. 
149 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 131. 
150 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 84. 
151 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 92. 
152 Uo. 
153 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 131.
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la tok ki vi te le zé se erôs kon cent rá ciót igé nyel: „Mert 
nem ér nek sem mit a me cha ni ku san is mé telt se ma -
ti kus tor na moz du la tok. Kell, hogy mun ka köz ben 
min den moz du lat tu da to san tör tén jen.”154 

A tu da tos test hasz ná lat hoz kap cso ló dik a test 
hasz ná la tá nak öko no mi kus igé nye is. Ma dzsar nál 
meg je le nik ez az öko nó miai alap elv is, mely ké -
sôbb, a kor társ tánc tö rek vé sek egyik alap té te le lesz, 
azaz hogy egy moz du lat lét re ho zá sá hoz csak annyi 
izom mun kát al kal maz zunk, és csak annyi izom -
cso por tot hoz zunk mû kö dés be, amennyi fel tét le -
nül szük sé ges.155 

 
Fe szí tés és la zí tás 

 
„A fe szí tés és la zí tás tu laj don kép pen a mo dern tánc -
gim nasz ti ka alap ve tô fon tos sá gú fel fe de zé se”156 ír -
ja köny vé nek test tech ni kai fe je ze té ben Szent pál Ol -
ga. Hoz zá te szi még, hogy a ba lett di na mi ká ja elég -
gé kis ská lá ra szo rít ko zik, s nem hasz nál ja sem a 
tel jes fe szült sé get, sem a tel jes la za sá got. A ba lett 
esz té ti ká já tól tá vol áll, hogy lát ha tó vá te gye a moz -
du la tok ki vi te le zé sé hez szük sé ges erô ki fej tést. 
A mo dern tánc nak el len ben éppen egyik jel leg ze -
tes sé ge ez az „igaz mon dás”. Gra ham az igaz ság 
meg mu ta tá sá nak az igé nyé vel kezd te sa ját rend sze -
rét ki dol goz ni és ju tott el a fe szí tés és la zí tás kö zött 
foly ton pul zá ló moz gás vi lág megal ko tá sáig.157 

Szent pál és Ma dzsar egyaránt, ahogy fen tebb lát -
tuk, a tu da tos izom mun ká hoz kap cso lód va be szél 
a fe szí tés és a la zí tás tu da tos ki vi te le zé sé rôl, és 
mind ket ten hang sú lyoz zák hogy a két izom ál la pot 
vál ta ko zá sa, meg kü lön böz te té se alap ve tô test tech -
ni kai elem. 

Ma dzsar Del sar te- ra hi vat ko zik, hi szen Men sen -
die cken ke resz tül hoz zá ve ze ti vissza sa ját rend sze -
rét is. „Del sar te há rom lé nye ges alap elv ben ál la pí -
tot ta meg a test mo del lá lás lé nye gét és eze ket rend -
sze re összes to vább fej lesz tôi át vet ték. Ezek: az ener -
gi zá ció, a re la xí ro zás és a lég zés.”158 Ma dzsar a 
nyu ga ti em ber ci vi li zá ciós hát rá nyá nak tud ja be, 

hogy ke vés bé ké pes a la zí tás ra, iz mai a test pi he -
né se köz ben is gyak ran fe szül tek. Ezért a kép zés 
so rán a „re la xí ro zás ra” még na gyobb fi gyel met kell 
szen tel ni, mint az „ener gi zá lás ra”. 

Die nes nem fog lal ko zik a nagy kö rül te kin tés sel 
rend szer be sze dett moz du lat kincs ki vi te le zé sé nek 
mód já val. El mé le té ben nem utal ar ra, hogy a leírt 
moz du la tok vég re haj tá sa so rán ho gyan hasz nál ja 
az em ber az iz mait. 

 
Köz pont 

 
 A test kö zép fo gal ma vi szont már va la mennyi is ko -
la me to di ká já ban meg ta lál ha tó. Itt is mét Gra ham 
rend sze ré vel ér de mes össze vet ni a fo ga lom tar tal -
mát. Gra ham nél a köz pont (mely a test súly köz -
pont ja, azaz a me den ce te rü le te) a moz du lat lét re -
ho zá sá ban fon tos sze re pet ját szik. A Gra ham-tech -
ni ká ban a vég ta gok moz du la tai sem a váll- il let ve 
csí pô ízü let ben ke let kez nek, ha nem a köz pont ból 
kiin du ló im pul zus ha tá sá ra moz dul nak, vi szik to -
vább az ott ke let ke zett ener giát. 

A ma gyar moz du lat mû vé szek rend sze rei ben ál -
ta lá ban nincs ilyen or ga ni kus funk ció ja a test köz -
pont nak. Azon ban meg je le nik, mint a moz du la tok 
tér be li sé gé nek meg ha tá ro zá sát, leírá sát se gí tô vi -
szo nyí tá si pont. Ép pen ezért sok szor nem egy pon -
tot je lent, ha nem a törzs vo na lát. 

Szent pál a szív gö dör nél (a bor da ívek ta lál ko zá -
sá nál) ha tá roz za meg a test köz pon tot, de hoz zá te -
szi, hogy tá gabb ér te lem ben az egész törzs is köz -
pont nak te kint he tô.159 Em lí ti vi szont a test súly -
pont ját, mely nek he lyét a má so dik ke reszt csi go lya 
elôtt je lö li ki,160 de ez a pont a moz du lat kép zés -
ben ná la sem ját szik sze re pet. El len ben a moz du -
la tok di na mi kai elem zé se so rán mégis megem lít 
egy olyan kap cso la tot, mely so rán a be lül rôl ér ke -
zô im pul zus a test ré szek be ér kez ve hoz za lét re a 
moz du la tot: „A plasz ti ká nál a lé lek nem a test el -
len küzd, ha nem a test ben. A lé lek bir to ká ba vet -
te a tes tet, a test en ge del mes esz kö ze lett: a lé lek 

154 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 46. 
155 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 78. 
156 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 63. 
157 „cont rac ti on- re le a se” tech ni ka: A szak szó Gra ham nél nem egy sze rûen egy bi zo nyos izom fe szí té sé re il let ve la zí tá sá ra 

vonat ko zik, ha nem egy spe ciá lis test tech ni ká ra utal, ezért en nek ma gyar for dí tá sa nincs is a tán cos köz nyelv ben („kontrak -
ci ó- ri líz”) 

158 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 76. 
159 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 81. 
160 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 65.
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kiárad a test min den por ci ká já ba.”161 A moz du la -
tok két cso port ját kü lön böz te ti meg eb bôl a szem -
pont ból: az egyik az „au to szug gesz ci ós”, mely so -
rán „fel fo ko zott ér zel mi szim pá tiá val kí sér jük a test 
moz du la tait”, és „az az ér zé sünk, hogy min den 
moz du lat lel künk leg mé lyé bôl árad”, a má sik pe -
dig az in dif fe rens, mely nél ér zel mi leg kö zöm bös 
ma rad a tán cos (mint egy bá bu), és tech ni kai lag a 
moz du lat in dí tó ere jét „a moz gó ízü let re lo ka li zál -
ja”.162 Eb bôl a rész bôl kö vet kez tet he tünk ar ra, hogy 
Szent pál test tech ni kai szem lé le té ben már meg je -
lent a köz pont ból kiin du ló moz du lat gon do la ta. 

Ma dzsar nál is meg ta lál ha tó ez a gon do lat, ná la 
is a moz du lat ke let ke zé si he lyé nek egyik al ter na tí -
vá ja ként: „Igen nagy sze re pet ját szik az is, hogy hon -
nan, mi lyen test rész bôl, köz pont ból vagy peri fé riku -
 san in dít juk-e a moz gást, és hogy a moz gás ho gyan 
ter jed to vább és mi lyen ízü le te ken fut ke resz tül.”163 

Die nes nél az elô zôek is me re té ben nem meg le -
pô, ha ki zá ró lag geo met riai ér te lem ben fog lal ko zik 
a test köz pont tal. A moz du lat fan tom há rom di men -
zió jú koor di ná ta rend szer be ál lí tá sá val, a ten ge lyek 
met szés pont já nál ha tá roz za meg ezt az „ori gót”.164 
A test köz pon tot funk cio ná lis szem pont ból a végta -
gok hely ze té nek meg ha tá ro zá sá ra hasz nál ja. Vonat -
koz ta tá si pont ként ke ze li, s a moz du lat fan tom „fô -
vo nal so ra”, (azaz a ge rinc osz lop) men tén két he -
lyet ne vez meg, a váll kö zép pon tot (ahol a váll vonal 
ke resz te zi a fô vo nal sort) és a csí pô kö zép pon tot 
(ahol a csí pô vo nal ke resz te zi a fô vo nal sort). Ugyan -
ak kor rö vi den utal a test köz pont más ér tel me zé -
sére is: „Itt fel me rül a kér dés, hogy hol van a test 
kö zép pont ja. A mo dern moz du lat el mé le tek ezt a 
ma gyar ban oly kor nap köz pont nak ne ve zett ple xus 
so la ris ban je lö lik meg.”165 Die nes itt az Isa do ra 
Dun can ál tal meg fo gal ma zott ta pasz ta lat ra utal.166 

 
Összeg zés 

 
 Mind há rom is ko la ön defi ní ci ó já ban meg ha tá ro zó 
pont az (még ha egy más tö rek vé seit nem is így lát -

ják), hogy olyan ön ál ló (más, ro kon mû vé sze tek -
tôl füg get len) mû vé sze ti for mát hoz za nak lét re, 
amely nek „esz kö ze” a moz gó em be ri test, a moz -
du lat. Még pe dig olyan moz du lat, mely nem (ba -
lett)-tech ni ká ra épül, s a mo dern em ber ér zé sei rôl, 
gon do la tai ról ké pes kö zöl ni va la mit hi te les, kor -
sze rû for má ban. A tánc mû vé szet tör té ne té ben az 
ön ál ló mû vé sze ti ág gá vá lás igé nyé vel No ver re lé -
pett fel elô ször, s tö rek vé sei ve zet tek a ro man ti kus 
ba lett kiala ku lá sá hoz. A mo dern tánc út tö rôi a XX. 
szá zad ele jén új ból egy olyan hely zet ben ta lál ták 
ma gu kat, ami kor iga zol niuk kel lett a (mo dern/kor -
sze rû) tánc mû vé szet lét jo go sult sá gát. A szá za de le ji 
kul tu rá lis, tár sa dal mi, po li ti kai és mû vé sze ti hatások 
több fé le kiin du ló pon tot ad tak ezek nek az in téz -
ménnyé szer ve zô dô kez de mé nye zé sek nek. Kö zös 
gyö ke rük a mo dern kor prob lé mái ra va ló vá lasz -
adás igé nye, a tánc mû vé szet szû kebb te rü le tén pe -
dig az elô zô év szá zad ról rá juk ma radt, kor sze rût -
len örök ség tôl (a ba let tôl) va ló ra di ká lis el for du lás. 

Ezek a hu sza dik szá zad ele ji mo dern tánc tö rek -
vé sek ugyan, bi zo nyos szem pont ból, va ló ban for -
ma bon tóak vol tak, de mû vé szet el mé le ti kér dé sek 
te kin te té ben több szem pont ból in kább a múlt hoz 
kap cso lód tak. A test és a lé lek „együtt moz du lá sa”, 
az ér zel mek ki fe je zé sé nek igé nye a ro man ti kus mû -
vé szet fel fo gás hoz áll nak kö ze lebb, mint a mo dern -
ség esz méi hez. 

Vé ge ze tül rö vi den utal ni sze ret nék ar ra, hogy az 
egyes is ko lák ta ní tá sá ból mi az, ami a XXI. szá zad 
ele jén is ér vé nyes le het a tánc mû vé sze ti szak má -
ban. Mind há rom me to di ká ban több-ke ve sebb 
hang súllyal meg je le nik a tér–idô–erô hár mas sá ga, 
ami vel leír ha tó egy moz du lat. Ez ma is ér vé nyes 
rend szer ta ni alap elv. A moz du lat ön ma gá ban va ló 
je len té sé nek kiemelt sze re pe (mely ta lán szin tén a 
ro man ti ka örök sé ge volt) má ra el hal vá nyo dott, he -
lyét a tu da tos ko reog rá fu si mun ka, a ren de zôi kon -
cep ció, a dra ma tur gia fog lal ja el. 

A Die nes- fé le ana li ti kus szem lé let mód (nem ma -
ga az or kesz ti ka, ha nem az el vei ben ah hoz ha sonló, 

161 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 81. 
162 Szent pál Ol ga–Ra bi novsz ky Má ri us, i. m. 84. 
163 Ma dzsar né Já szi Ali ce, i. m. 119. 
164 Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 12. 
165 Die nes Va lé ria, Or kesz ti ka – Moz du lat rend szer, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 14. 
166 „Stú dió já ban órá kig állt ke zét a so lar ple xus ra he lyez ve. »…Ku tat tam és vé gül rá is jöt tem min den moz gás fô ere de tére, 

a mo to ri kus erô fész ké re, a köz pont ra, mely bôl a kü lön bö zô moz du la tok szü let nek… ke res tem a ki fe je zés lel ki for rását, 
ami a test csa tor nái ba ke rül ve, vib rá ló fénnyel töl ti meg azt…« – ír ja önélet raj zá ban.” Jo seph H. Ma zo, A mo dern ameri -
kai tánc tör té ne te, Bu da pest, Pla né tás, 1995. 37.
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azon ban erô seb ben in téz mé nye sült Lá bán- fé le 
rend szer), a moz du lat elem zés a tánc mû vé sze ti és 
tánc pe da gó giai kép zés fel sô szint jén al kal ma zott 
mód szer, mely se gí ti a moz du la tok tu da to sí tá sát, a 
me to di kai esz köz tá rat gaz da gít ja. 

Ma dzsar rend sze ré bôl a test ana tó miai szem lé -
le te, az öko no mi kus ener gia fel hasz ná lás el ve, a tu -
da tos lég zés (és ve le a jó ga irán ti ér dek lô dés), a 

tánc/moz gás gyó gyí tó és te rá piás ha tá sá nak felis -
me ré se az, ami ma is kor sze rû gon do lat. 

Szent pál -ö rök sé gnek te kint he tô a szi go rú szak -
mai ság igé nye, a lai kus és hi va tá sos kép zé sek és kö -
zös sé gek kö zöt ti ha tár meg hú zá sa, ugyanak kor pe -
dig a mo dern tánc ha tá rai nak meg nyi tá sa más tánc -
mû vé sze ti for mák, köz tük a ba lett, fe lé.
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