
AThe at ron fo lyó irat nagy vo na lúan felaján lot ta, 
hogy a so ro za tá ban a kö zel jö vô ben meg je lenô 
köny vecs kém bôl, amely a moz du lat mû vé szet 

ma gyaror szá gi tör té ne té vel fog lal ko zik, be ha ran -
go zó ként vá lasszak ki egy ív nyi rész le tet ezek re a 
ha sá bok ra. Mi vel azon ban a könyv anya ga már 
amúgy is egy má sik dol go zat ból nôtt ki, és több 
bôrt nem ta lál nám il len dô nek le nyúz ni ró la, a tör -
té net bi zo nyos ré szei nek ko ráb bi fel dol go zá sát pe -
dig már sok év vel ezelôtt volt mó dom ban kö zöl ni, 
fel hasz ná lom az aján la tot ar ra, hogy em lé ket ál lít -
sak egy moz du lat mû vész nek, aki vel szem ben, úgy 
ér zem, adós sá gom van, s aki több év ti ze des pe da -
gó gu si pá lyá ján úgy ta ní tott moz du lat mû vé sze tet, 
ezen be lül or kesz ti kát, hogy a „szak má ban” jó for -
mán sem mi fé le vissz hang ja nem volt. 

A moz du lat mû vé szet ki fe je zés sok min dent takar. 
Az em be ri moz gás szá za de le ji re for má to rai a modern 
tánc, a gyógy tor na, a megúju ló is ko lai test ne ve lés 
alap jait egyaránt le fek tet ték. Kö ve tôik bôl let tek tán -
co sok, ko reog rá fu sok, pe da gó gu sok. Má sok részt 
vet tek avant gárd szín pa di kí sér le tek ben. A hú szas-
har min cas évek ma gyaror szá gi moz du lat mû vé szeti 
is ko lái va la mennyien fog lal koz tak test kép zés sel, és 
hoz zá szok tat ták nö ven dé kei ket a nyil vá nos fel lépés -
hez, így az tán szín pa di mû vé szek is ne ve lôd tek közü -
lük. Ami kor az öt ve nes évek ele jén Ma gyaror szágon 
meg szûnt a moz du lat mû vé szet, volt aki pá lyát mó -
do  sí tott, volt aki át ta nult ba lett ra, nép tánc ra, sokan 
gyógy tor ná szok let tek, volt aki – hogy az ere de ti -
leg ta nul ta kat foly tat has sa – igény be vet te a rej tek -
utat: a tor ná ból le vált mû vé szi tor na, ma rit mi kus 
gim nasz ti ka ta ní tá sa ál tal kí nált le he tô sé get. Hirsch -
berg Er zsé bet az ön ál ló mû vész pá lyá ról le mond va, 
ál ta lá nos is ko lai ta nár ként, ama tôr tánc cso por tok 
tu cat jai nak ve ze té sé vel ma radt hû hi va tá sá hoz.

Hogy a fel szó lí tás nak mégis ele get te gyek, íme 
egy kis íze lí tô a könyv bôl: 

„…Azért jöt tél ha za, hogy tor nát ta níts és tán -
colj” – mond ja kül föl dön ta nult moz du lat mû vész 
fe le sé gé nek a ma gyar köl tô.1 A ti pi kus moz du lat -
mû vé sze ti élet út így né zett ki: a nö ven dék va la me -
lyik moz gás mû vé sze ti is ko lá nak jó eset ben gyer -
mek ko ra óta nö ven dé ke, ki tû nik te het sé gé vel, szor -
gal má val, am bí ció já val – rossz hi sze mûen azt 
mond hat nánk: egy-két eset ben édes any ja am bí ció -
já val, bár volt aki nek épp csa lád ja el lenál lá sá val 
kel lett meg küz de nie – min de ne set re elôbb-u tóbb 
szó lista lesz. Ha ko mo lyan ér dek li a do log, érett -
sé gi vagy legalább a négy pol gá ri el vég zé se után el -
vég zi elô ször sa ját is ko lá ja ta nár kép zô jét (vagy ha 
nem olyan  ba járt, ke res ma gá nak egy ta nár kép zôs 
moz du lat mû vé sze ti is ko lát, hogy to vább lép hes sen), 
majd a Ró ka-tan fo lyam moz du lat mû vé sze ti sza kát, 
köz ben ilyen kor már ál ta lá ban mes te re asszisz ten -
se ként mû kö dik s egy ben szó ló est re tré nin ge zik. 
Ami kor meg van a dip lo ma, va la hol ki bé rel egy ter -
met, el kezd ta nít vá nyo kat fo gad ni, eset leg há zak -
hoz is jár, szé leskö rû kép zett sé gé vel gyógy tor nát 
ta nít, gaz dag úri asszo nyok nak so vá nyí tó tor nát dik -
tál, sa ját cso port já ban te het sé ge ket ne vel, és közben 
idô rôl idô re ön ál ló es te ket tart. Ideá lis eset ben ehhez 
szé les kö rû tá jé ko zó dás, kül föl di to vább kép zés járul, 
nya ran ta egy-egy kur zus La xen burg ban, rész vé tel 
– legalább né zô ként, eset leg sze rep lô ként, mint pél -
dául Szent pá lék 1930-ban – a nem zet közi tánc kong -
 resszu so kon, oly kor kül föl di sze rep lés, mint az or -
kesz ti ká sok be mu ta tó ja 1918-ban Berlin ben vagy 
1919-ben Bécs ben, ak kor még Dienes Valé ria sze -
mé lyes fel lép té vel, majd rend szer be mu ta tó elôadása 
asszisz ten sei vel Mün chen ben 1928-ban, vagy Nagy 
Etel elin du lá sa a var sói tánc ver se nyen stb. 

LENKEI JÚLIA 

A Hirschberg-hagyaték 
Egy moz du lat mû vé sze ti kar rier

1 Vas Ist ván, A fél be sza kadt nyo mo zás, Budapest, 1967, 32.
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A bé relt te rem elein te egy ben la kó he lyül is szol -
gál, a rú don és a tük rön, eset leg zon go rán kí vül 
nemigen van más be ren de zé se, mint a szo ba sar -
ká ba le fek te tett mat rac: „A reg ge li nap szé le sen be -
sü tött az ab la kon, s ned ves, arany fé nyé vel elözön -
löt te a ha tal mas, üres tor na ter met, amely nek egyik 
sar ká ban, föld re fek te tett mat ra con volt meg vet ve 
az ágy. A fia tal lány nem rég köl tö zött el szü lei tôl, 
s a Sza bad ság tér s a Bál vány ut ca sar kán bé relt ki 
egy tor na te rem nek is al kal mas iro da he lyi sé get, 
amely nek csak az elô szo ba be ren de zés re fu tot ta 
pén ze – há rom fe hér szék re, ru ha fo gas ra s egy pi -
ros fu tó szô nyeg re – a mat ra cot nap köz ben az öl tö -
zô- és mos dó fül ké ben tar tot ta, az ágy ne mût egy 
gya lult pu ha fa-pad bel se jé ben, a ha tal mas, tíz mé -
ter hosszú tor na te rem üres volt, csak egy zöld bár -
sony ke re tes tü kör füg gött az egyik ol da lán. A te -
rem pad ló já nak óriá si via szolt fe lü le te sár gán ra -
gyo gott a nap fény ben, mint a jás pis.” 2 Nagy do log 
volt a kez dô és sze gény moz du lat mû vész nek, ha 
már kü lön la kó szo ba is van: „…min den pen gô re 
szük sé günk volt a la kás fo gya té kos és kis sé egy ol -
da lú be ren de zé sé hez… elô ké szü le tül Eti ele gen dô -
nek tar tot ta tisz tí tó- és ta ka rí tó sze rek mér ték te len 
és fô ként arány ta lan be szer zé sét. En nél fog va a Hold 
ut cai la kás nak jó nagy szo bá já ban és hall já ban 
ugyanannyi sza bad hely volt, mint a Ná dor ut cá -
ban, nem is be szél ve a ren del te té sé nél fog va is üres, 
szép és ugyan csak nagy tor na te rem rôl, amely ben 
egyéb kel lék sem volt lát ha tó, csak egy bé relt pia -
ní nó meg Eti tánc dob ja: fô leg ta ní tás köz ben ke -
zel te.” 3 

A la ká sul is szol gá ló bé relt te rem azután ki csi -
nek bi zo nyul, a ta nár nô ne ve is mert té vá lik, a nö -
ven dé kek szá ma meg sok szo ro zó dik, lesz sa ját la -
kás és tor na te rem szín pad dal, öl tö zô vel, zu ha nyo -
zó val, a mes ter nô pe dig ma ga nem tán col töb bé, 
min den ener giá ját a ta ní tás ba és a ko reog ra fá lás ba 
fek te ti, pá lyá ja ta nít vá nyai si ke rei ben tel je se dik ki. 

* 
Ed dig a rész let. Majd nem pon to san így tör tént 
Hirsch berg Er zsé bet ese té ben is. Csak hogy a pá lya 
há rom ne gye de mint ha csú fon dá ro san a fo nák já ról 
mu tat ná ezt a ké pet. Bár már az in du lás is kis sé szo -

kat lan: a fia tal lány, miu tán sok fé le sport ág ban akti -
vi zál ta ma gát, 1931-ben ter mé szet tu do má nyi sza -
kok ra irat ko zik be az egye tem re, és BE AC- tor nász -
ként ke rül be le Dienes Va lé ria egyik pro duk ció jába. 
A ze ne és a tánc irán ti sze re tet ko ra gyer mekkora 
óta élt ben ne, sôt: meg is mu tat ko zott, hi va tá sá nak 
tu da tá ra azon ban ak kor éb red, ami kor ezek után 
el kez di Dienes Va lé ria is ko lá ját lá to gat ni. Beirat ko -
zik a moz du lat mû vé sze ti ta nár kép zô be. Egye te mi 
vizs gái val pár hu za mo san vizs gá zik az orkesztika 
el mé le ti tár gyai ból, a moz du lat mû vé szet ta ní tá sá -
nak gya kor la tá ból. Ba let tet és sztep pet ta nul, gyer -
me ke ket ta nít és ko reog ra fál, nyil vá nos vizs gá kon 
és más mû so ro kon sze re pel te ti ta nít vá nyait, ma ga 
is fel lép, jön nek a ze ne aka dé miai szó ló es tek (1943, 
1944, 1947 – esetenként di ák tár sá val, Ge guss Kor -
né liá val, aki ké sôb bi is ko lá já ban asszisz ten se ként 
se gí ti mun ká ját, idôn ként nö ven dé kei vel). Meg lesz 
a sa ját is ko la, a sa ját te rem is. Még a há bo rú sem 
okoz túl sá go san nagy tö rést a pá lyán. Már ek kor 
meg mu tat ko zik hi he tet len szí vós sá ga, és meg je len -
nek a kép be nem il lô ele mek: ve gyész mér nök ként 
dol go zik, moz du lat mû vé sze ti ak ti vi tá sa emel lett 
zaj lik. Az is stim mel, hogy a tor na te rem egy ben la -
kás, sôt: egy ideig azoknak a nö ven dé keknek a laká -
sa is, akik nek nincs ho va men ni ök, to váb bá ez eset -
ben iro da is: az ost rom után ide köl tö zik a Moz du -
lat kul tú ra Egye sü let, sôt a Moz du lat mû vé sze ti Ta -
nár kép zô Tan fo lyam is. Ke reszt be fe szí tett kö té len 
szá ra dó pe len kák kö zött zaj la nak az órák, ülé se zik 
a Vá laszt mány, vizs gáz nak a hall ga tók. A for du lat 
éve kö rül azon ban (fia ta lab bak ked véért: 1948) már 
vál to zik a hely zet. Egy re nyil ván va lóbb, hogy a kü -
lön bö zô moz du lat mû vé sze ti/moz gás mû vé sze ti cso -
por to su lá sok, ki hogy sze ret te ne vez ni ma gát, igye -
kez nek ki szo rí ta ni egy mást. Ta lán mert még nem 
tud ják, hogy jobb len ne össze fog ni, mert pil la na -
to kon be lül mind annyian ki lesz nek szo rít va, az 
egész mû faj le lesz ra dí roz va a tánc mû vé szet pa let -
tá já ról. Ô eb ben a harc ban nem vesz részt, nincs 
rá ide je, de úgy tû nik, nem is na gyon lát ja, s ha lát -
ja, sem mi kép pen nem ér ti, hogy mi tör té nik. Leg -
fel jebb rosszat sejt. Ál lá sát el vesz ti, a Tánc szö vetség 
ígé re te tu da tá ban újabb aján la tot nem fo gad el, 

2 Dé ry Ti bor, A be fe je zet len mon dat, Budapest, 1963, III/80. Az idé zet tár gya s hô se fik tív, mo dell je nyil ván va lóan Vas István 
fe le sé ge, Nagy Etel volt, de ilyen le he tett min den kez dô moz du lat mû vész kör nye ze te. Az „ere de ti” így né zett ki: „…abban 
a Ná dor ut cai gar zon szo ba- kom ple xus ban (…) ut cá ra né zô vi lá gos, nagy szo ba volt, és mint hogy bú to ro zat la nul ad ták 
bér be, meg le he tô sen üres is. De nem csak ezért volt üres, ha nem azért, mert eb ben a szo bá ban Eti már tor na órá kat is 
adott.” (Miért vij jog a sas ke se lyû? I. 390.) 

3 Miért vij jog a sas ke se lyû? I. 395.
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majd mivel az ígéret nem valósul meg, óra adó, 
késôbb fél-fél ál lá sú ta nár lesz kü lön bö zô is ko lák -
ban. Pál fy György igaz ga tó ha lá la után ôt ne ve zik 
ki a Tan fo lyam élé re, hi szen az úgyis az ô is ko lá já -
ban mû kö dik, s ô ma ga nem csak órá kat tar tott ben -
ne, ha nem már ed dig is köz re mû kö dött az ad mi -
niszt rá ció ban is. (A jegy zô köny vek, fel jegy zé sek, 
be szá mo lók ko rát él jük, min den rôl rész le tes do ku -
men tum nak kell ké szül nie.) És nem tud ja, hogy 
ek kor már el dön tött tény a Tan fo lyam meg szün te -
té se, nem ve szi ész re, hogy rom el ta ka rí tás ra szer -
zôd tet ték. Vég zi a dol gát, egy ro ha nás az éle te, tanít, 
ko reog ra fál, ad mi niszt rál, ér te ke zik, mel les leg szül 
még egy gye re ket. Ennyi feladat mel lett a sa ját tánc -
mû vé szet nek annyi, de nem szá mít, majd jön nek 
a ta nít vá nyok. Az tán ami kor már minden nek vége, 
ál ta lá nos is ko lá ban ta nít test ne ve lést, fi zi kát, kémiát, 
ma gyart, élet te len ter mé sze tet, szám tant és al kot -
mány tant, és or kesz ti kát, or kesz ti kát, or kesz ti kát. 
Mun ka he lyi tánc cso por tok ban, is ko lai tor na órán, 
út tö rô szak kör ben. Egé szen nyug dí ja zá sáig. Per sze 
nem így ne vez ték, de ô Dienes Va lé ria mód sze réhez 
ha lá láig hû ma radt, mert hitt ben ne. Ami kor pe dig 
már nem volt több ta nít vány, ba rá tai biz ta tá sá ra 
leír ta a rend szert. 

Két do log el ké pesz tô. Az egyik az, hogy hányféle 
tan fo lya mot kel lett el vé gez ni a már na gyon ma ga -
san kép zett „tan erô nek” az el sô évek ben a ta ní tá si 
en ge dély hez. A má sik az, hogy ez az asszony 
mennyit volt ké pes dol goz ni az esze lôs is ko lai óra -
szám (heti 58–62 óra!!) mel lett. Pél dák a leg sû rûbb 
évek bôl:1948. jú nius–1950. ta vasz: ideo ló giai tan -
fo lyam, 1948. no vem ber – 1949. jú nius: Pe da gó -
gus Szak szer ve zet pe da gó giai tan fo lya ma, 1949–
50: test ne ve lé si sza ko sí tó tan fo lyam, 1949: szak -
kör ve ze tôi tan fo lyam, 1950: vizs ga tánc írás ból, 
1950-tôl a Nép mû vé sze ti In té zet 5 éves nép tánc -
tan fo lya ma éven kén ti vizs gák kal, 1951. au gusz tus -
tól ideo ló giai tan fo lyam, szep tem ber tôl két éves pe -
da gó giai to vább kép zô tan fo lyam éven kén ti vizs -
gák kal, 1954: ba lett vizs ga két év fo lyam anya gá ból, 
1954/ 55-tôl mû vé szi tor na edzôi tan fo lyam a Test -
ne ve lé si Fô is ko lán,4 újabb vizs ga tánc írás ból. 

Cso por tok: 1946/47: Ra nol der In té zet, Csil lag -
hegy, Mar git In té zet. 1949/50. Út tö rô tánc szak kör 
a XI I I. ker. Szt. Lász ló ut cai is ko lá ban, XI I I. ke rüle -

ti tánc szak kör. 1950/51: Út tö rô tánc szak kör a Reál -
 ta no da ut cai és a Sze me re ut cai is ko lá ban, V. kerü -
le ti pe da gó gus tánc cso port, Vö rös Aka dé mia dolgo -
zói nak tánc cso port ja. 1951/52: 4 tánc szak kö ri cso -
port a Re ál ta no da ut cai is ko lá ban, szü lôi mun kakö -
zös ség tánc cso port ja. 1952/53: az ad di giak mel lett 
a Sport kór ház dol go zói nak tánc cso port ja, Deák téri 
is ko la tánc cso port ja, Már tí rok úti is ko la tánc cso -
port ja. 1953/54: 8 tánc szak kö ri cso port az is ko lá -
ban, V. ker. pe da gó gu sok és egye te mis ták tánc cso -
port ja. 1954/55: 5 tánc cso port a sa ját is ko lá ban, 3 
a Deák té ri ben. 

Mindez „A tánc sze re pe éle tem ben” cí mû em lé -
ke zé sei bôl tud ha tó. Sok-sok év nyi ész re vét len mû -
kö dés után ha lá lá ról 1990-ben megem lé ke zett a 
Tánc mû vé szet cí mû lap. A cikk író – egy ko ri ta nít -
vá nya – mun kás sá ga is mer te té se után el me sé li, 
hogy Hirschberg Erzsébet „utol só évei ben vissza -
vo nul tan élt. Köz ben cso dá la tos rész le tes ség gel 
leírta tán cos mû kö dé sét, egy má sik kö tet ben pe dig 
nép sze rû nyel ven a Die nes- rend szert, hogy „bár ki 
to vább ta nít has sa”, mond ta, ami kor még az el múlt 
nyá ron meg mu tat ta ne kem jegy ze tét.” 5 

1988 tá ján kezd tem jár ni hoz zá, sö tét, pi ci Dam -
ja nich ut cai la ká sá ra. Egyik ci ga ret tá ról a má sik ra 
gyúj tott, és me sélt. A sa rok ban ap ró zon go ra állt, 
ilyet még nem is lát tam, na gyon tet szett. A fa la kon 
fia ta lon elhunyt lá nya fény ké pei. Ke se rû volt, de élet -
 erôs. Tü de jét nya ran ta ba la to ni nya ra ló já ban szel -
lôz tet te ki. Bí zott az orkesztika jö vô jé ben. Írá sait 
idead ta, majd vissza kér te, dol goz na még raj tuk. 
Aztán hir te len meg halt. Önélet raj zá ban gyak ran em -
le ge tett Klá ri hú ga küld te el ne kem új ra a kéz ira tot. 
Pró bál tam rá kia dót ke res ni, nem ment. A 
„Theatron” kö tet ben meg pró bál tam el he lyez ni 
önélet raj za né hány rész le tét. Az or kesz ti kát nem te -
kin tet te sa ját mû vé nek, csak a ta nul tak és a ta pasz -
tal tak össze fog la lá sá nak. Nem to la ko dott mes te re 
elé, csak év ti ze de kig mû vel te és élet ben sze ret te vol -
na tar ta ni a mód szert. Nem tud ha tom, hogy ko reog -
rá fiái mi lye nek vol tak. Nem tud ha tom, hogy a rend -
szer ho gyan mû kö dött a gya kor lat ban, az órán, a 
tré nin gen, a pró bán, ho gyan lett be lô le élô mû al -
ko tás. Az se ér de kel, hogy mû al ko tás lett-e. Van 
olyan vé le mény, hogy az orkesztika min den, csak 
nem tánc. Azt sem tu dom, hogy akik ma mû ve lik, 

4 Ami azért vic ces, mert a mû vé szi tor na tu laj don kép pen moz du lat mû vé szet, an nál töb bet, mint amit a Die nes -is ko lá ban 
és a Moz du lat mû vé sze ti Ta nár kép zô ben ta nult, nemigen ta nul ha tott a Testnevelési Fôiskolán, leg fel jebb a sport ági elôírá -
so kat meg a pon to zást. – L. J. 

5 O. E. Hirsch berg Er zsé bet, Tánc mû vé szet, 1990/2.
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mert új ra di vat ba jött, mennyi re hi te le sek, kell-e 
egyál ta lán, hogy hi te le sek le gye nek, és mûveik mi -
ben kü lön böz nek azo kéi tól, akik nem or kesztikát 
mû vel nek, csak si mán mo dern tán cot. Vagy moz -
gás mû vé sze tet, mert ez a szó is is mét di vat ba jött, 
ki csit mást je lent, mint an nak ide jén. Így van ez 
rend jén. Nem tud ha tom, hogy le het-e, sza bad-e ma 
Dienes Va lé ria-fé le or kesz ti kát mû vel ni, vagy pedig 
in kább a ma Dienes Va lé riái nak kell ki ta lál niuk a 
ma guk or kesz ti ká ját. Én a be tû vel dol go zom, a múl -
tat és az em bert ku ta tom. Ezért most köz re bo csá -
tom dr. Fe ke te Gé zá né Hirsch berg Er zsé bet Dr. 
Dienes Va lé ria orkesztikai rend sze re cí mû mû ve tar -
ta lom jegy zé két, elô sza vát, va la mint füg ge lé két. 

 
Tar ta lom jegy zék 

 
Elô szó 

 
Plasz ti ka. A moz du lat fan tom. Sík rend sze rek. Tá -
masz ték fo kok, pro fil pó zok. Pro fil moz du la tok. 
Pro fil tá masz ték vál tá sok. Pro fil sík vál tá sok. Kar -
ská lák. Láb szár ská lák. A töb bi ten gely pó zai és 
moz du latai. El moz du lás-e le mek. Lé pés- fu tás- és 
ug rás fa jok. 2, 3, 4 és 5 stb. ele mû el moz du lás for -
mák. Hom lok sí kú pó zok, moz du la tok. Hom lok sí -
kú ten gely ská lák. Hom lok sí kú el moz du lá sok. Moz -
du lat mó do sí tó el já rá sok. Trié der rend szer ta go zat. 
Szám szó lók, szám ket tô sök. Szám hár ma sok, -né -
gye sek és -ötö sök. Trié der ten gely ská lák. Há rom -
sí kú moz du la tok. Szög let já rá sok. In ga tá sok. Há -
rom sí kú el moz du lá sok. Póz ban já rá sok. 

Rit mi ka. Moz du lat rit mus. Há rom egy sé gû idô -
lá bak. Négy egy sé gû idô lá bak. Öt egy sé gû idô lá -
bak. 6, 7 és 8 egy sé gû idô lá bak. Met ri ka, so rok. 
Pro zó diai so rok, met ru mok. Vers for mák. Kar üte -
me zés. Moz du lat rit mi ka, szök ke nés. Len dü le tek 
rit mu sa. Fel szök ke nés rit mu sa. Fel len dü lés, ma ga -
sabb ren dû len dü le tek rit mu sa. Elô ké szí té sek, le -
sze re lé sek. Ze ne rit mi ka. Te ma ti ka for mák, dal for -
ma stb. Rit mi kai el len pont. Tánc for mák. Vo ká lis 
for mák. 

Di na mi ka. Em ber sé ma, súly pont, súly vo nal. Di -
na mi kai szol gál ta tá sok, erô hul lám. A re la tív di na -
mi ka tör vé nyei. Az ab szo lút di na mi ka tör vé nyei 
(el moz du lá sok). For ma-össze té te lek. Moz du lat -
mon da tok, emel ke dôk. Le szál ló mon da tok. Di na -
mi kai mi nô sé gek. 

Szim bo li ka. Reflex-ív. A moz du lat je len tés reflex -
ta na. A moz du lat mû vé szet ki fe je zés for mái. Esz mé -
le ti ál la pot és vi sel ke dés for mák kap cso la ta. Ki fe je -

zés for mák osz tá lyo zá sa. Or kesz ti kai mû fa jok. Moz -
dul kat kó rus, misz té rium já ték. 

Füg ge lék. Az orkesztika mód szer ta ná ról. A moz -
du lat ne ve lô ér té ke. Je lek, rö vi dí té sek. 

 
Elô szó 

 
Hosszas töp ren gés után mer tem hoz zá fog ni ah hoz, 
hogy dr. Dienes Va lé ria orkesztikai rend sze rét leír -
jam, még pe dig olyan leegy sze rû sí tett for má ban, 
hogy min den ki megért hes se. Per sze a rész le tes tel -
jes ség igé nye nél kül. 

Aján lom so rai mat mind azon volt nö ven dé keim -
nek és test ne ve lô ta ná rok nak, akik az or kesz ti kát 
megis mer ni vagy ta ní ta ni akar ják. 

Dr. Dienes Va lé ria ere de ti, tel jes orkesztikai 
rend szer ta na nincs bir to kom ban, mindössze kézira -
tá nak egyes rész le tei. Te hát csak annyi ról tu dok 
be szá mol ni, amennyit tô le, a ve le együtt töl tött 10 
év alatt el sa já tí tot tam. Me rem ezt ten ni, an nál is in -
kább, mert egy részt pon to san ve ze tett jegy ze teim 
van nak Va li né ni órái ról, más részt több mint há -
rom év ti ze den át ta ní tot tam or kesz ti kát, s úgy ér -
zem, hogy e gya kor la ti mun ka fo lya mán el mé lyül -
tek ben nem az orkesztikai is me re tek. Nem be szél -
ve ar ról, hogy fódr. Dienes Va lé ria, so kunk Va li né -
ni je is bí zott ben nem annyi ra, hogy is ko lá já nak 
meg szûn te kor rám tes tál ta az orkesztika ta ní tá sá -
nak jo gát. Úgy ér zem, meg is ér de mel tem bi zal mát. 
An nál is in kább, mert az öt ve nes évek alatt, ami -
kor is nem volt elô nyös dr. Dienes Va lé ria kö ve tô -
jé nek len ni, én hû ség gel foly tat tam rend sze ré nek 
ta ní tá sát. Az 1949–50-es tan év alatt meg szün tet -
ték az Or szá gos Moz du lat mû vé sze ti Ta ní tó kép zô 
Tan fo lya mot, amely nek igaz ga tá sá ra Pál fy György 
igaz ga tó ha lá la után én nyer tem meg bí zást. A tan -
fo lyam meg szûn té vel ál lás után kel lett néz nem. Az 
ak ko ri kö rül mé nyek miatt nem tud tam mint ké -
mia–fi zi ka sza kos kö zép is ko lai ta nár el he lyez ked -
ni. Vé gül is, há la a Test ne ve lé si Sza ko sí tó Tan fo -
lyam nak, amely re ak kor jár tam, mint test ne ve lô, 
óra adó he lyet tes ta nár nyer tem ál lást a XI I I. ker. 
Lász ló ut cai ál ta lá nos is ko lá ban. 

El sô dol gom volt az is ko la tánc cso port já nak 
megala kí tá sa. Ah hoz azon ban, hogy el kezd hes sem 
a moz du lat mû vé szet ta ní tá sát, en ge délyt csak úgy 
kap tam, ha el vég zem a Test ne ve lé si Fô is ko lán meg -
szer ve zett mû vé szi tor na tan fo lya mot. A nép tánc ta -
ní tá sá hoz szük sé ges en ge dély meg szer zé se ér de ké -
ben öt éven át jár tam a Nép mû vé sze ti In té zet nép -
tánc-, ba lett stb. órái ra. Dr. Hor vát El za igaz ga tóm 
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ké ré sé re megala kí tot tam a XI I I. ke rü le ti Út tö rô 
tánc szak kört. Ez sem ment en ge dély nél kül. El kel -
lett vé gez nem egy „gyer mek tánc” tan fo lya mot, 
majd az út tö rô szak kör ve ze tôi tan fo lya mot. Még 
több át kép zô tan fo lyam el vég zé se után, vég re el -
nyer tem a jo got ar ra, hogy mû vé szi tor nát, nép tán -
cot ta nít has sak és út tö rô tánc szak kört ve zet hes sek. 
A XI I I. ke rü let bôl át he lyez tek Rá kos csa bá ra, on -
nan a Jáz min ut cai ál ta lá nos is ko lá ba, majd 1951. 
aug.-ban ke rül tem az V. ke rü let be Fél El la ig. ál ta -
lá nos is ko lá já ba. Itt már a test ne ve lé sen kí vül ta ní -
tot tam ké miát, fi zi kát, szám tant, al kot mány tant stb. 

Ne héz idô szak volt ez szá mom ra, an nál is in -
kább, mert 1948-ban meg szü le tett el sô kis lá nyom 
és 1951-ben a má so dik. Dél elôt tön ként ta ní tot tam 
ké miát, fi zi kát stb., dél utá non ként vol tak a mû vé -
szi tor na- és tánc tan fo lya mok. Eb ben az is ko lá ban 
ta ní tot tam 1972-ig, ami kor is nyug dí jaz tak. 

E könyv megírá sá ra ösz tö kélt az is, hogy az 
orkesztika rend sze rét tar tom a legal kal ma sabb nak 
ar ra, hogy gyer me keink bôl tes ti-lel ki szem pont ból 
har mo ni ku san fej lett, fe gyel me zett, a szé pért, jóért 
lel ke se dô, mun ká ra ké pes em be re ket ne vel jünk. 

Írá som mal egy ben sze ret nék em lé ket ál lí ta ni dr. 
Dienes Va lé ria ne vé nek, akit min den szem pont ból 
rend kí vü li egyé ni ség nek tar tok. Mint a ma te ma ti -
ka, fi lo zó fia, esz té ti ka dok to ra, a ze ne tu do mány, a 
né met, fran cia, an gol nyelv tö ké le tes is me rô je, vi -
lág já ró uta zá sai fo lya mán ju tott el a moz du lat jelen -
tô sé gé nek felis me ré sé hez. A két vi lág há bo rú kö zött 
ala pí tot ta meg orkesztikai is ko lá ját. Az orkesztika 
el ne ve zés gö rög ere de tû szó. Or keszt ra tán co lók 
he lye volt a szín pa don. Az orkesztika a moz gá sok 
ta nul má nya. 

Mi is a moz du lat? Olyan moz gás, hely vál toz ta -
tás, ame lyet élô lény vé gez, anél kül hogy er re külsô 
erô kény sze rí te né: „moz dul”. A moz du lat ha tá ra a 
póz, az élô lény hely ze te. Min den moz du lat póz tól 
pó zig ter jed. 

És mi a moz du lat mû vé szet? Az em be ri moz du -
lat ki fe je zô ér té ké nek ön ál ló mû vé szet té eme lé se, 
az em ber tes ti-lel ki for má lá sa ál tal lét re jött új, 
klasszi kus mû vé szet. A mû vé sze ti ágak legôsibb és 
legál ta lá no sabb fa ja. Legôsibb, mert már a leg pri -
mi tí vebb né pek nek is sa ját ja, és legál ta lá no sabb, 
mert ma gá ba öle li úgy szól ván az összes mû vé sze ti 
ága kat. Ro kon a ze né vel rit mu sá ban, a szob rá szat -
tal for ma- és vo nal já té ká ban, ro kon a fes té szet tel a 
szí nek és fé nyek ha tá sá ban. El vá laszt ha tat lan a tu -
do má nyok egyes ágai tól, a geo met riá tól, a fi zi ká -
tól, az ana tó miá tól, a lé lek tan tól stb. 

Mit je lent az egyén szá má ra a moz du lat mû vé -
szet? Mit je lent tán col ni? Átél ni a moz du lat, az iz -
mok fe lett ér zett ura lom, a rit mus oly má mo rát, 
mint ami lyet ta lán a re pü lô em ber érez. Hogy ennek 
va rá zsát fel fog juk, nem elég sem mi fé le ma gya rá zat, 
azt át kell él nünk. Azon ban nem min den tánc mû -
vé szet is egy ben. Ah hoz, hogy az zá vál jék, nem elég 
a tech ni kai adott ság, te rem tô erô re van szük ség. Ez 
a te rem tô erô az em ber rel együtt szü le tett aján dék. 
Ez per sze nem azt je len ti, hogy ez vég nél kül ki -
apad  ha tat lan, ön ma gá tól min dég megúju ló öt le tek, 
ideák hal ma za, ha nem ko moly mun kát je lent. E 
tény el sô pil la nat ban ta lán el lent mon dá sos nak lát -
szik, pe dig nem az. Te rem tô erô nél kül nem lehet 
va la ki moz gás mû vész, de hiá ba van en nek bir toká -
ban, ha nem ta lál ja meg moz du lat él mé nye szá mára 
a meg fe le lô for mát. Ha nem vég le ges ez a for ma, a 
tánc egy töb bé-ke vés bé si ke rült imp ro vi zá ció csak, 
mely ál lan dóan a vé let le nek be fo lyá sa alatt áll. 

A be nyo má sok ha tá sá ra a moz du lat mû vész ön -
tu da tát ér zel mek áraszt ják el, ame lye ket fan tá ziá ja 
ki fe je zé sek ké for mál, ha ren del ke zé sé re ál la nak bi -
zo nyos tech ni kai is me re tek. Eze ket az is me re te ket 
nyúj ta ni cél ja az orkesztika ta ní tá sá nak. A tech nika 
fej lesz té sét se gít he tik az ak ro ba ti kai, a ba lett, a 
sztepp stb. gya kor la tok is. 

Az orkesztika rend sze ré nek is me re te le he tô vé 
te szi, hogy moz du lat ne tör tén jék öt let sze rûen, ha -
nem terv sze rûen, job ban meg tud juk ér te ni, rögzí -
te ni és ta ní ta ni azt. Nem elég te hát érez nünk iz -
maink se gít sé gé vel a moz du la tot, ha nem is mer -
nünk kell azt gon dol ko dá si lag is. 

Min den rend sze re zés hez há rom té nye zô szük -
sé ges: 

1. egy va ló ság tar ta lom, amit rend sze re zünk; 
2. egy ki vá lasz tott elv, amely sze rint a rend sze -

re zést vé gez zük; 
3. egy ér tel mi és ta pasz ta la ti mun ka, amely sze -

rint a rend sze re zést vé gez zük. 
 

Az orkesztikai rend szer va ló ság tar tal ma az em be ri 
moz du lat. 

A ve ze tô elv meg vá lasz tá sa szem pont já ból sok -
fé le moz du lat rend szer lé te zik. Pl. Men sen dieck 
rend sze re zé si el ve az ana tó mia, Del sar te fran cia mû -
vé szé a mi mi ka, Dal cro ze alap el ve a rit mi ka, és még 
fel so rol hat nánk so ka kat. 

A fen ti rend sze rek, bár mindegyik cso dá la tos 
volt a ma ga ne mé ben. Bi zo nyos fo kig mel lôz nek 
va la mi fon tos té nye zôt. Ez zel szem ben az orkesztika 
rend sze re át fo góbb és ál ta lá no sabb, mert fi lo zó fiai 
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szem lé le ten ala pul. A moz du la tot ke let ke zé se pil -
la na tá ban fi gye li meg. Meg vizs gál ja, hogy mi lyen 
lé te zôk szük sé ge sek lét re jöt té hez. 

a) El sô sor ban szük ség van a tér re, mely ben a 
moz du lat tör té nik. 

b) Szük ség van idô re, ami alatt le ját szó dik. 
c) Szük ség van erô re, mely lét re hoz za. 
d) Vé gül min den moz du lat ki fe jez va la mit. 
 

E négy té nye zô ha tá roz za meg az orkesztika négy 
ta go za tát, ame lye ket más szó val a rend szer négy 
ha tá roz má nyá nak is ne vez he tünk. 

A moz du lat tár be li sé gét ta nul má nyoz za a plasz -
ti ka. Idô be li elosz lá sát a rit mi ka. Erô ada go lá sát a di -
na mi ka. Min den moz du lat va la mi lyen esz mei tar -
ta lom ki fe je zô je, mind nek van va la mi je len té se. S 
mint hogy min den moz du lat csak jel ké pez ve tudja 
ki fe je zés re jut tat ni az esz mé le ti tar tal mat, a ne ve 
szim bo li ka. 

E négy ta go zat nem vá laszt ha tó el egy más tól éle -
sen, csu pán ar ról van szó, hogy va la me lyik a töb -
bi hez ké pest hang sú lyo zot tab ban jut elô tér be. A 
rend szer va ló di cél ja a ne gye dik ta go zat. 

Az orkesztika rend szer ta ná nak felada ta a négy 
fen ti ha tá roz mány tár gya lá sa: is mer te ti az em be ri 
test kép zé sé re va ló al kal ma zá sát s az egyes gya kor -
la tok köz lé sé nek mód ját. Utób bi már rész ben mód -
szer ta ni feladat. A rend szer tan és a mód szer tan egy -
mást kiegé szí tô ta nul má nyok. A mun ka te hát ket -
tôs: el mé le ti és gya kor la ti. 

Az el sô há rom ta go zat, to váb bá a ba lett, a sztepp, 
az ak ro ba ti ka stb. az esz köz ként sze rep lô tech ni -
kát szol gál tat ják. Ezek bir to ká ban tud ja a mû vész 
ki fe jez ni mind azt, ami esz mé le té ben le ját szó dik. 

 
Füg ge lék 

 
Az orkesztika mód szer ta ná ból 

 
Az ed dig leír ta kat az orkesztika rend szer ta ná nak 
váz la tos is mer te té sé re szán tuk. Egy kö vet ke zô kö -
tet az orkesztika mód szer ta nát óhajt ja tar tal maz ni. 
Nem zár hat juk le még sem e kö te tet anél kül, hogy 
legalább né hány tá jé koz ta tó meg jegy zés ben ne utal -
nánk az orkesztika rend sze ré nek mód szer ta ni hasz -
ná la tá ra, me lyek az orkesztika ta ní tá sá nak 25 esz -
ten dôs tar tal ma alatt ki kris tá lyo sod tak. 

Rend szert épí te ni és an nak mód sze rét megal -
kot ni nem azo nos, sôt, mint e mun ka be ve ze té sé -
ben lát tuk, bi zo nyos ér te lem ben el len tett irá nyú te -
vé keny ség. Té ved ne te hát az, aki azt hin né, hogy e 

rend szer ta ni felis me ré sek alap ján cso por to sí tott 
moz du la tany got min den to váb bi ala kí tás nél kül át 
le het vin ni a ta ní tás ba. 

A moz du lat na y ag mód sze res átadá sá ban nem 
ha nya gol hat juk ugyan el a rend szer tan alap jait, sôt 
nem is ál la pít ha tunk meg mód szer ta ni sza bá lyo kat 
anél kül, hogy meg gon do lá sain kat ne a rend szer tan 
ta la já ból fa kasz ta nánk. Ez azon ban nem je len ti, 
hogy a mód szer tan a rend szer tan nak má so lá sa. 
Azo nos rend szer ta ni ta go zat ba ti. tar toz nak olyan 
moz du la tok, me lyek a ki vi tel szem pont já ból igen 
tá vol ál la nak egy más tól. A rend szer el mé le ti, a 
mód szer gya kor la ti cél lal dol go zik. A rend szer a 
gon dol ko dás ked véért ké szül, a mód szer a cse lek -
vés for má kat szol gál ja. Nem biz tos, hogy ami gon -
do la ti lag egy sze rû, cse lek vé si leg is egy sze rû lesz, 
és le het sé ges, hogy ami gon do la ti lag bo nyo lult, cse -
lek vés ben köz vet le nül meg va ló sít ha tó. 

A kö vet ke zôk ben adan dó mód szer ta ni uta sí tá -
sok azok hoz szól nak, akik a je len rend szer ta ni 
mun ka alap ján a ta ní tás gya kor la tá ba óhajt ják át -
vin ni az itt meg tár gyalt moz du lat anya got. 

Két gon do lat kö ré cso por to sít juk eze ket az uta -
sí tá so kat. Egyik az orkesztikai anyag átadá sá nak 
mód já ra, a má sik en nek az anyag nak meg vá lasz tá -
sá ra vo nat ko zik. 

Kezd jük a má so di kon, hi szen a mun ka ott kez -
dô dik. Az orkesztika moz du lat anya ga két fé le kép -
pen ke zel he tô: 

Le het sé ges, hogy olyan ta nu lók nak szán juk, 
akik szak sze rûen kí ván ják ké pez ni ma gu kat avég -
bôl, hogy az orkesztika ta ní tá sa élet pá lyá juk ká vál -
jék. A leg több eset ben azon ban ama tôr ta nít vá -
nyok kal van dol gunk, akik az or kesz ti kát sa ját tes -
tük jobb felépí té sé re és egyé ni éle tük gaz da gí tá sá -
ra akar ják for dí ta ni. Az anyag vá lasz tás ra vo nat ko zó 
mód szer ta ni meg jegy zé seink er re az utób bi eset re 
vo nat koz nak. 

Az orkesztika ál ta lá no san al kal maz ha tó test kép -
zô ér té ke úgy ér vé nye sül, hogy an nak min den 
rend szer ta ni ta go za tát pár hu za mo san al kal maz zuk. 
Egy és ugyanab ban az órá ban te hát plasz ti kai, rit -
mi kai, di na mi kai és szim bo li kai gya kor la to kat vé -
gez te tünk. A ha la dás te hát kon cent ri kus. 

Az óra el sô pil la na tai nak fris sí tô fu tá sa után 
plasz ti kai gya kor la tok kö vet kez nek. A plasz ti ka to -
va vi te les moz du lat anya ga al kal mas az izom zat át -
me le gí té sé re. Az egész tes tet min dég más-más 
izom cso por tot igény be ve vô gya kor la tok min den 
ol da lú ké szen lé tet te rem te nek a foly to no san in ten -
zí veb bé vá ló mun ka ki vi te lé re. Az ezt kö ve tô ritmi -



85

kai gya kor la tok a fel vett és már át dol go zott plaszti -
kai anya got idô ta go lá sok ba vi szik, s azok nak ritmi -
kus elosz lá sai val egy re fo koz zák in ten zi tá sát. Az 
adott idô for mák nak és az át vett plasz ti kai anyagnak 
most a di na mi kai töl té sek kel va ló el lá tá sa kö vet ke -
zik. Ez zel a moz du lat anyag eléri in ten zi tá sá nak leg -
ma ga sabb fo kát, és elér ke zik az utol só sza kasz, a 
szim  bo li ka. Eb ben az át vett tér for mák és idô for mák 
új és össze füg gô rend be, moz du lat  kó ru sok ba fog -
lal tat nak. A cso port fej lett sé gé hez ké pest, eset leg 
sza bad moz du lat vá lasz tás sal tör té nô gya kor la tok, 
imp ro vi zá lá sok zár ják az órát. Az anyag konk rét 
meg vá lasz tá sa ter mé sze te sen at tól is függ, hogy a 
nö ven dé kek mi lyen ko rúak. A gyer me kek más 
moz du lat anya got igé nyel nek, mint a fel nôt tek. Más 
lép tek kel ha la dunk az is ko lá ba még nem já ró, más -
sal az al só vagy fel sô osz tá lyok ba já ró gyer me kek 
ta ní tá sá ban. 

A moz du lat megér té se ál ta lá ban gyor san fej lô -
dik. Az orkesztika ta ní tá sá ban szer zett ta pasz ta la -
taink azt mu tat ják, hogy a gyer mek át la go san a 
nyol ca dik élet évé ben megy át ezen a fej lô dés sza -
ka szon, me lyen alul még moz du la ti lag gyer mek -
nek, és me lyen felül már moz du la ti lag fel nôtt nek 
te kint he tô. Ál ta lá nos ság ban ki le het mon da ni, hogy 
a tíz éves gyer mek moz du lat megér tés ben egyen ér -
té kû a fel nôt tel. Leg fel jebb moz du lat fe gyel me vagy 
moz du lat kon cent rá ció ja le het ki sebb, de kel lô 
figye lem mel és fe gyel me zés sel nem ma rad a fel nôtt 
mö gött. 

A moz du lat annyi ra kö zel áll a gyer mek hez, 
hogy még an nak el mé le ti vo nat ko zá sai is könnyen 
át te kint he tôk szá má ra, és a gyer mek cso por tok ban 
si ke re sen le het a rend szer ta ni fo gal mak kal úgy ját -
sza ni, hogy az a gyer me kek tel jes ér dek lô dé sét le -
kös se és moz du lat ala kí tás ra bír ja ôket. 

Az orkesztikai óra ter vek nek ez a ter mé sze te a 
tech ni kai fej lett ség nek min den fo kán egy for mán ér -
vé nye sül. A tech ni ka azon ban nem az egyet len ren -
 de zé si szem pont. Van nak tech ni kai lag könnyû gya -
kor la tok, me lyek azon ban fel fo gás be li ne héz sé gek -
kel jár nak: egy beál lí tá suk meg gon do lá so kat kí ván, 
tér re, idô re, erô re vo nat ko zó megíté lé se ket, amelyek 
a tes ti leg könnyû gya kor la tot szel le mi leg ne héz zé 
te szik. Van nak vi szont igen könnyen át te kint he tô, 
egész tér-i dôs-e rôs mi vol tuk ban azon nal megért -
he tô gya kor la tok, me lyek nek tech ni kai ki vi te le 
azon ban szél sô sé ges szol gál ta tást vár az izom zat -
tól, és így a tech ni kai lag „ne héz” gya kor la tok közé 
so ro zan dók. En nek a két szem pont nak egye sí té sé -
vel ha tá roz zuk meg a ta na nyag fo ko za tos rend jét. 

Azo kat a moz du la to kat kell ki vá lasz ta nunk, me -
lyek a szem ál tal tá masz tott igé nyek nek meg fe lel -
nek, azaz a szép ség kö ve tel mé nyei nek ele get tesz -
nek, egy szer s mind kielé gí tik a test har mo ni kus 
kép zé sé nek kí vá nal mait is. 

A plasz ti kai anyag meg vá lasz tá sa azon az ala pon 
tör té nik, hogy elô ször gya ko rol juk a tá masz ték vál -
toz ta tá so kat, azután ezek nek a ten gely ská lák kal 
mó do sí tott vál to za tait. Vé gül azo kat a for má kat, 
me lyek az el moz du lá so kat ké szí tik elô. 

A rit mi kai anyag el sô ré sze az idô ta go lás pon tos 
ér zé kel te té se miatt ki sebb erô szol gá ta tá sú, mert a 
test nek az idô ér zé ke lé se vé gett elôbb az el moz du -
lá sok le ga to for mái val kell él nie, hogy az idô meg -
fi gye lés ben sem mi ne za var ja. Azután kö vet ke zik 
az egé szen a moz du lat erô té nye zô jé nek átadott test 
mun ká ja, mely ben a rit mus a ma ga ter mé sze tes 
hang sú lyá val je le nik meg. Ezt kö ve ti a plasz ti ka át -
di na mi zá lá sa, mely ben a to va vi te les moz du la tok 
sza ka szon ként egy szer re adott és azo kat sza ka szon -
ként ki me rí tô moz du lat ele mek bôl ál la nak. 

A szim bo li kai gya kor la tok, ame lyek az órát be -
fe je zik, a le he tô leg vál to za to sab ban és a nö ven dék -
cso port fej lett sé gé hez mér ten al kal ma zan dók: pél -
dául a gyer mek já té kos ked vét fej lesz tô gya kor la -
tok for má já ban. A fel nôt tek felada tai le het nek or -
na men ti kai cé lúak, ké sôbb, mi kor a moz du lat anyag 
vál to za to sab bá vá lik, esz mé le ti ál la po tok egy sze rû 
for má ban va ló áb rá zo lá sai le het nek e mun kák 
felada tai. 

 
A moz du lat ne ve lô ér té ke 

 
Az esz mé le ti je len sé gek moz du lat ele meit em le -
getni, han goz tat ni azt, hogy bel sô éle tünk ese mé -
nyei nek moz du la tok a hor do zói, mindez ma már 
a lé lek tan köz he lyei kö zé tar to zik. Moz gás-ész re -
vé te lek, moz du lat em lé kek nyújt ják azt a szi lárd 
ge rin cet, me lyen lel ki vi lá gunk nak áram lá sa ki kris -
tá lyo so dik 

Ha a lel ki élet nek a mo to ri kus fel fo gá sa igaz, ak -
kor a test ne ve lés nek a szel le mi és er köl csi ne ve lés -
sel szo ro sabb kap cso lat ban kel le ne len nie, mint ed -
dig. A test ne ve lést ki kell hoz ni az ál ta lá nos ne ve -
lés tu do mány me ze jé re, hogy an nak min den ágá val 
kap cso lat ba ke rül jön. 

Ré gen mond juk, hogy a lé lek haj tó ke re ke a test. 
Nem néz zük meg azon ban elég gé, hogy a test nek 
mi fé le ké pes sé ge az, ami a lé lek hez leg kö ze lebb ve -
zet. Ezért nincs ter mé keny ve zér el vünk a test ne ve -
lés ben. Fej leszt jük a tes tet ön ma gáért, ana tó musok, 



86

fi zio ló gu sok va gyunk, és test ne ve lé sünk kü lön sza -
kad a ne ve lés szel le mi és er köl csi ágai tól, legalábbis 
nem lép ve lük terv sze rû kap cso lat ba. A tes tet nem 
mint ön célt, ha nem mint a lé lek esz kö zét kel le ne 
for má ló ke zünk be ven ni. 

Mind az, ami rôl meg le het tud ni, hogy a test nek 
lel ke van, tu laj don kép pen a moz du lat, mely min -
den spon ta nei tá sunk hor do zó ja. A moz du lat aka -
ra tunk egyet len ter mé ke, moz du lat min den tet -
tünk, min den ér zel münk, be szé dünk, gesz tu sunk. 
Em lé ke zé sünk, kép zet tár sí tá sunk csu pa moz du lat -
kap cso ló dás. 

Tes tünk va ló já ban nem más, mint lel ki éle tünk 
moz du lat szín há za, aka ra tunk bi ro dal ma, mon da -
ni va lóink köz ve tí tô je. 

A fi zi kai vi lág ránk pa ran csol ja, hogy mit ér zé -
kel jünk. Nem te he tek ró la, hogy pi ro sat lá tok, ha 
pi ros fény su gár éri a re ti ná mat. Ér zék szer veim mel 
nem akar ha tok. Ugyanilyen te he tet len va gyok a tes -
tem bôl szár ma zó kö zér ze tek kel szem ben. Ha nincs 
en ni va lóm, éhes va gyok, a meg vá gott uj jam fáj, ha 
nem is aka rom. Még lel ki éle tem is meg csú fol ja aka -
ra to mat, ami kor pél dául nem tu dok elûz ni bán tó 
gon do la to kat, vagy nem tu dok felidéz ni szük sé ges 
em lé ke ket. Mindezen fi zi kai, bio ló giai és pszi cho -
ló giai le he tet len sé gek kel szem ben csak moz du lat -
tal vé de kez he tem. Ha nem aka rom a pi ro sat lát ni, 
el for du lok. Ha éhes va gyok, táp lá lék után né zek, s 
ha fáj az uj jam, or vos sá got ke re sek. Vagy pél dául, 
ha nem ta lá lom az em lé kei met, szán dé kos gon do -
lat so ro kat idé zek fel. Min den, amit tes ti vagy lel ki 
éle tem ben aka rat tal el kö ve tek: moz du lat. 

A test ne ve lés te hát, ha nem a tes tet ön ma gáért, 
ha nem a tes ten át az egész em bert akar ja ne vel ni, 
a moz du la tot kell cél jai nak kö zép pont já vá ten nie. 
Ez így fur csán hang zik. Le het más sal, mint moz -
du lat tal tes tet ne vel ni? Van-e tor na rend szer, mely -
nek nem moz du lat az esz kö ze? Nem, va ló ban nem 
le het mást ta ní ta ni, mint moz du la tot. 

Min den ér tel mi ta ní tás, min den er köl csi be fo -
lyás moz du lat so rok beideg zé se, reflex pá lyák ki já -
rá sa. Meg kell mu tat nunk a ta nu ló nak azo kat a mo -
to ri kus ele me ket, me lyek kel ta nu lá sá nak ered mé -
nyét elér he ti. 

Nagy kü lönb ség azon ban moz du la tot ta ní ta ni 
úgy, hogy tud juk mit ta ní tunk, és úgy, hogy nem 
tud juk. Test ne ve lé sünk még min dig nin csen áthatva 
at tól az újí tás tól, amit a va ló di moz du lat ta ní tás hoz -
hat na az is ko lá ba. Ez ter mé szet el le nes, mert a test -
ne ve lés nek kel lett vol na fel fe dez ni a moz du la tot. 
En nek az a ré gen be gyö ke re zett té ve dés volt a forrá -

sa, hogy a test ne ve lés egyet len cél ja az izom zat erô -
sí té se. Nem vol na sza bad meg fe led kez ni ar ról, hogy 
a test ne ve lés ben a test nem cél, ha nem esz köz. 

Csak a legutób bi év ti ze dek ben in dul vi rág zás -
nak egy né hány olyan moz du lat rend szer, mely nek 
jel sza va: „A tes tet is a lé le kért!” 

Az is ko lai tor na rend sze rek ne he zen en ge dik át 
a te ret az új áram la tok nak, me lyek nem kö zü lük 
ered nek. Szín pa do kon, ze neis ko lák ban, kul tu rá -
lat lan né pek kö ré ben szü let nek meg az új moz du -
lat kul tú ra ve ze tô gon do la tai, s a ré gi rend sze rek 
test ne ve lô tö rek vé sei vel szem ben moz du lat mû vé -
szet cím alatt cso por to sul nak az új tö rek vé sek. Ami -
kor meg je len nek, a né met és a svéd tor na vi rág zik. 
Ezek mind el sô sor ban pó zo kat, test tar tá so kat ta ní -
ta nak. A né met tor na sza bad gya kor la tai ab ból ál -
la nak, hogy bi zo nyos pó zo kat adott ütem re fel kell 
ven ni és adott ütem re meg szün tet ni. A szer-gya -
kor la tok lé nye ge a nem talp ra tá masz tott test súly 
kie gyen sú lyo zá sá hoz szük sé ges hely ze tek meg ta -
nu lá sa, az er re va ló izom erô meg szer zé se. 

A svéd tor na az em be ri test ana tó miai is me re té -
bôl kiin du ló izom tré ning, s min den gya kor la ta a 
bor dás fal se gít sé gé vel vagy anél kül fel vett test ál lá -
sok meg va ló sí tá sa, izom nyúj tá sok és -vas ta gí tá sok, 
hely ze tek ta ní tá sa árán. Az el moz du lás fa jok ból csak 
né há nyat: já rást, fu tást, szök de lést al kal maz nak, és 
sej tel mük sin csen a test el do bá sá ból s az el do bott 
test fel fo gá sá nak kü lön bö zô mód jai ból szár ma zó 
ha tár ta lan moz du lat kincs rôl. 

Ez a meg gon do lás ter mé sze tes. El sô sor ban azért, 
mert ad dig, amíg nem a lé lek kul tú ra, ha nem az 
izom kul tú ra a cél, ad dig a test fej lesz té sé nek a póz 
ép pen ele gen dô esz kö ze. Ne héz póz, szo kat lan póz, 
izom fej lesz tô póz, de póz és nem moz du lat. Má -
sod sor ban azért, mert el sô te kin tet re úgy tû nik, 
mint ha a póz len ne a moz du lat cél ja, hi szen sok -
szor azért moz du lunk, hogy más test tar tás ba, más 
hely zet be jus sunk. De a test pe da gó giá nak nem má -
sol nia kell a gya kor lat ban lá tot ta kat, ha nem a gya -
kor la ti élet si ke rét kell biz to sí ta nia. És mint hogy a 
pózt a moz du lat te rem ti, az iga zi moz du lat kul tú ra 
nem pózt, ha nem moz du la tot fog ta ní ta ni. 

E cél he lyes sé ge ki de rül, mi helyt a test ne ve lés 
olyan moz du la tok ta ní tá sá ra fek te ti a súlyt, ame -
lyek nek más cél ja is van, mint a kez dô és zá ró póz 
meg va ló sí tá sa. Ha pél dául pál cát kell átug ra ni vagy 
dár dát kell ha jí ta ni, ak kor két ség te len, hogy már 
nem az in du ló és zá ró póz a fon tos, ha nem az „elug -
rás”, az „el ha jí tás” moz du la tá nak ide je, di na mi ká -
ja. Az at lé ti ka fel sôbb sé ge in nen szár ma zik. Itt nem 
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hely ze te ket, ha nem moz du la to kat ta ní ta nak. A 
hely zet csak az el moz du lás út ba iga zí tó ja, de nem 
ô, ha nem a moz du lat fo lya ma ta dön ti el a cél ba vett 
cse lek vés si ke rét. 

A pe da gó giai cél te hát min den kép pen a moz du -
lat. E cél felis me ré se azon ban nem pe da gó giai, ha -
nem mû vé szi ere de tû rend sze rek ben tûnt fel elô -
ször. Az em be ri ér ze lem vi lág ze né be és mi mi ká ba 
öm lô igé nyei in dí tot tak el moz gal ma kat, me lyek 
Del sar te, a fran cia szí nész, Dal cro ze, a sváj ci ze ne -

pro fesszor, Isa do ra Dun can, az ame ri kai tánc mû -
vész, La ban, a ma gyar szár ma zá sú moz du lat pro -
fesszor stb. ne vé hez fû zôd nek. 

Mind annyian a moz du lat lé lek ta ni hor do zó ké -
pes sé gét ér zik, ak náz zák ki, de ugyanezért a cé lért 
kü lön bö zô uta kon jár nak. Ér zik, hogy az em be ri 
test sok kal tel je sebb, ere de tibb mû vé szet nek vál -
hat esz kö zé vé, mint ami nôt ko ruk be lô le ki ter mel, 
s a moz du lat nak lé lek ta ni és mo rá lis kin csé re esik 
te kin te tük.


