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I. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálával tartozom mindazoknak az embereknek, akik segítettek abban, hogy ez a dolgozat
megszülethessen. Elsősorban témavezetőmnek, Gallyas Veronikának találó kérdéseiért,
biztató szavaiért, valamint lelkiismeretes munkájáért. Köszönöm partneremnek, Mikó
Dávidnak a lényegre törő iránymutatásokat, a közös gyakorlások tanulságait, valamint a
videók elkészítésében nyújtott nagyfokú segítségét. Ahhoz, hogy a poi eszközével
megismerkedhettem,

a

Tűzmadarak

és

a

Flame

Flowers

cirkuszcsapatok

előadóművészeivel való közös munkákra volt szükség. Általuk elsajátíthattam a poi és a
rövid botok manipulációjának alapjait. Külön köszönettel tartozom Weszelovszky Annának,
aki elkötelezett módon tanított poizni és botozni az Inspirál Cirkuszközpontban. Köszönöm
Angelus Ivánnak az útmutatásait a kortárstánc pedagógiai megközelítésével kapcsolatban,
valamint a precíz és rendszerezett gondolkodásmódot. Végül, de nem utolsósorban
köszönöm a segítséget Péter Petrának, aki a dolgozatírás elején a megfelelő irányba
terelgetett.
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II. BEVEZETÉS
Dolgozatom témája a poi1 mozgásfejlesztő lehetőségeinek bemutatása a kortárstánc
tanításában. Azt a feltevést szándékozom alátámasztani, miszerint a poizás képes
hatékonyan segíteni a test körüli terek és pályák megismerésében a karmozdulatok
rendszerbe foglalása által, ugyanakkor a mozgás minőségi aspektusait is képes inspirálni.
Számomra a poi egy olyan öröm- és inspirációforrás, amely képes a figyelmemet hosszú
ideig lekötni, valamint karjaimat és a felsőtestemet felszabadítani.
Az a tapasztalatom, hogy a poi új és átlátható utakra viszi a végtagokat (érdekes
kölcsönhatás ez: mi mozgatjuk és az mozgat minket), melyek később más testrészekkel is
bejárhatók. Célom, hogy a poi-pörgetők (poi spinners) által kialakított rendszert alapul
véve és belőle építkezve olyan mozgásfejlesztő módszert hozzak létre, amelyben a
karmozgás koordinációja az egész testtel összekapcsolódik.
Azt gondolom, hogy a kortárstánc újra és újra megújuló, nyitott táncforma, amely képes
magába olvasztani más művészeti irányzatokat és inspirálódni belőlük, mint például a
zsonglőrködésből és a flow artból2.
Kortárstáncosként az a tapasztalatom, hogy a nagyfokú koncentrációt igénylő poimozdulatok, a test körüli terek felfedezése, valamint a felső végtagok tudatos mozgatása
fejlesztően hatnak a kortárstáncban, hiszen általuk a mozgás iránya és minősége jól
látható, ami nagyban fokozza a hatékony tanulási folyamatot. A poi által a végtagok
meghosszabbodnak, a kifejtett energia láthatóvá válik, amely a tánc során absztrahálható.
A poival való gyakorlás után pedig az improvizáció, vagyis mozgás lehetőségeinek
kutatása felfrissül és gazdagodik, ami hozzájárul az új inspirációkhoz mozdulat-, előadóiés alkotói- szinten.
Célom egy olyan pedagógiai anyag megalapozása, amelyben a saját tapasztalataim a
rendszerezett gyakorlatok segítségével átadható formába kerülnek. A kortárstánc tanítása
1
2

A poi olyan páros eszköz, amely jelenleg a cirkuszvilágon belül a flow art irányzatába tartozik. Két zsinór
végére erősített súly ritmusos és folyamatos mozgatását jelenti köríves pályákon a test körül. Korábbi
elnevezése a meteor, amely a harci eredetére utal.
A flow art olyan művészeti ág, amely valamilyen kézzel fogható tárgy meghatározott pályán történő
mozgatását/manipulációját jelenti, míg a hagyományos zsonglőrködésben a dobások kerülnek előtérbe.
Olyan kísérletező irányzat, amely szemléletmódját az újcirkusz műfaja adta.

3

tehát a poi használatával egészül ki egy meghatározott, de rugalmas rendszer alapján,
melynek főbb alapmozdulatait videókkal prezentálom.
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III. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Az ősi történetek szerint a poi rituális és harci gyakorlóeszköz volt, később a flow art
alapvető eszköze lett, végül pedig a zsonglőrködéssel ért össze napjainkban. Célom a
történeti áttekintés mellett a fogalmak és a kategóriák bemutatása is egyben, hiszen a poi
történeti útja többféle egymásra ható műfaji kategórián átívelt. Ebből kifolyólag
szükségesnek gondolom a zsonglőrködés és a poi eredettörténetének, valamint a –
többek között – harcművészetekből inspirálódott flow art történetét röviden ismertetni.
Ezt

az

átfogó

összegzést

ugyanakkor

azért

is

tartom

fontosnak,

hogy

a

kortárstáncművészt és a zsonglőrművészt közelebb hozhassam egymáshoz, mely fúzió az
újcirkusz műfajában ma már egyáltalán nem újdonság. 3 Az ismertetés célja nem csak a poi
történetének megismerése, hanem azon kategóriáké is, amelyekbe beletartozik.

III.1 A zsonglőrködés rövid története
A zsonglőrködés (juggling) – hasonlóan a tánchoz – nagyjából az emberi kultúrával
egyidős lehet, azonban a források kis száma megnehezíti a gyökerekig hatoló kutatást –
írja Thom Wall a Juggling – From Antiquity to the Middle Ages: the forgotten history of
throwing and catching című
könyvében, melyre ebben a
fejezetben többször fogok
hivatkozni.4 Már a címéből
is

látható,

hogy

a

hagyományos

értelemben

vett

a

zsonglőr

tárgyak

dobásának és elkapásának
(throwing

and

catching)

mestere, ami azért érdekes, mert annak ellenére, hogy a poi-pörgetés eredetileg nem
tartalmazott dobásokat, manapság elterjedőben van ez a fajta megközelítése is a
zsonglőrök hatására.
3
4

Azt gondolom, hogy ennek egyik oka az, hogy a kortárstánc egyre több cirkusziskolában tantárgyként
van jelen, mint például a Stockholm University of the Arts vagy a rotterdami Codarts cirkuszművész BA
képzésein.
Wall, Thom, Juggling – From Antiquity to the Middle Ages: the forgotten history of throwing and catching,
Modern Vaudeville Press, Philadelphia, PA, USA, 2019, 11.
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A fennmaradt forrásokból ismert történet Beni Hasan körülbelül 4000 éves egyiptomi
sírkamrájában kezdődik, amelyben labdázó és akrobata nőket ábrázoló rajzok találhatók. 5
(1. kép, jobbra fent)
Az ókori Római Birodalomból fennmaradt írásos és tárgyi források az
akkoriban népszerű labdajátékról – a trigonról – informálnak, kés- és
karikadobálásról, valamint megjelenik az első „zsonglőr”, aki saját
magáról ír feljegyzéseket, mint a legügyesebb labdadobáló, ő Ursus
Togatus.6 Az első ábrázolás egy pilariusról – ami ügyes labdadobálót
jelentett (tehát nem megegyező napjaink hivatásos zsonglőrével) –
időszámításunk előtt 300 környékére datálható.7 (2. kép, balra)
Az ókori görög eredetű vázák rajzai
(3. kép, jobbra) arról árulkodnak,
hogy a nők főként otthoni környezetükben gyakorolták a
zsonglőrködést8, de több különböző feljegyzést is találtak
Caranus macedón király i. e. 8. századi lakodalmáról,
ahol a női táncosok meztelenül (vagy lenge ruhában)
adták elő zsonglőrszámaikat.9
Az ókori Babilon területéről származó források alapján a
zsonglőr mutatványok vallási ünnepekhez, rituálékhoz is
kapcsolódtak.

A

feljegyzésekben

megjelenik

a

fáklyadobálás is.10
Az ókori és középkori India rituáléiban szintén jelen volt a zsonglőrködés, amelynek
jelentése a 16. században már nem egy gyűjtőfogalom volt – a szórakoztató előadó
jelentésében, hanem a varázsló és más foglalkozások mellett említik a források. 11 Az indiai
zsonglőrködés olyannyira magas színvonalú volt, hogy a spanyol és portugál kifejezés

5

Wall, Thom, Juggling – From Antiquity to the Middle Ages: the forgotten history of throwing and catching,
Modern Vaudeville Press, Philadelphia, PA, USA, 2019, 14.
6 Wall, i. m. 20-28.
7 Wall, i. m. 20.
8 Wall, i. m. 30.
9 Wall, i. m. 30.
10 Wall, i. m. 32.
11 Wall, i. m. 39.
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mindmáig a malabarista lett, ami a dél-kelet indiai Malabar tartományból származó
művészekre utal.12
Az ókori Kínában is találunk bizonyítékokat arra, hogy a zsonglőrködés nagyjából
ezeréves múltra tekint vissza. A Han-dinasztia idejéből származó kőbe vésett rajzok
akrobatákat és zsonglőröket ábrázolnak, és egy legenda szerint létezett egy híres harcos,
aki id. e. 600 körül a csatamező közepén kilenc labdával zsonglőrködött, aminek hatására
az ellenfél hátat fordított és a táborok között béke lett. 13
Japánban sajátos zsonglőr stílus alakult ki, amelyről a legkorábbi feljegyzések az id. sz.
1000 körüliek. A daikagura máig fennmaradt előadói sílus, mely az 1600-1800-as években
vált népszerűvé. A vallási szertartásokban gyökerezik, azon belül is a rossz szellemeket
hivatott

elűzni

az

imádat

előtt.

Botokat,

labdákat,

esernyőket,

teáscsészéket,

sárkánykosztümöket használnak benne nők és férfiak egyaránt. 14
A középkori Oroszországban a skomorokhok performanszai szintén pogány rituális
szertartásokban gyökereznek, de abban a korban főleg a szórakoztatás volt a feladatuk
egészen addig, amíg vallási okokból ki nem tiltották őket a városokból. 15
A dél-csendes-óceáni területeken belül az új-zélandi Tonga szigetén látott labdadobáló
lányokról a 18. századi természettudós Johann Reinhold Forster tudósított. A hiko nevű
labdajátékot főleg nők gyakorolták méghozzá igen magas szinten rituális és szabadidős
tevékenységből fakadóan évszázadok óta.16
Egy másik egzotikus tájról, az azték kultúra mexikói területéről az 1500-as években a
spanyol konkvisztádor Hernán Cortés tudósít. Az itteni akrobaták és zsonglőrök lábukat
használták, amely a xocuahpatollin nevet viselte. Ők is vallási szertartások és rituálék
alkalmából adták elő műsorszámaikat, amelyek a gyarmatosítás idejében eljutottak
Európába, valamint a Vatikánba is.17

12
13
14
15
16
17

Wall, i. m. 41-42.
Wall, i. m. 48.
Wall, i. m. 50-51.
Wall, i. m. 55-58.
Wall, i. m. 74-77.
Wall, i. m. 78-81.
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A 19. század végétől kezdve a zsonglőrködés már
kevésbé

jelentett

csodás

tettet

vagy

trükkök

sorozatát, inkább olyan képességeket takart, amely
a dobás és elkapás gyakorlásán alapult. 18 Ehhez
nagyban hozzájárult Paul Cinquevalli (4. kép, balra)
megjelenése, aki olyan híres zsonglőrművész volt a
20. század elején, hogy évtizedekkel a halála után
bárki, aki hihetetlen tehetséggel végezte a munkáját
„egy Cinquevalli” volt.19 Ettől kezdve pedig számos
művész követte példáját és kialakult a zsonglőr – aki
a dobás-elkapás vagy az egyensúlyozás mestere –
mint foglalkozás és mint művészi tevékenység, mely
egykor

magába

foglalta

az

állatidomárokat,

varázslókat és az illúzió mestereit.20
Ebből tömör és vázlatos történetből láthatjuk, hogy a
zsonglőrködés nagyon változatos eszközök használatát jelentette a történelem során,
változatos célokból kifolyólag. Ezek a célok többek között az otthoni szórakozás, lakodalmi
műsorszám, ügyességi vetélkedés, vallási rituálé, „varázslók” eszköze, pogány szertartás,
valamint harcosok ügyességi fejlesztése voltak. Wall talán nem véletlenül hagyta ki a poi
eredetének tárgyalását, hiszen inkább a harci fegyverek közé tartozhatott a történelem
során.

III.2 A poi eredete
A ma poi néven ismert eszköznek több különböző eredete van, amelyet az is alátámaszt,
hogy a meteor elnevezés máig fennmaradt, leggyakrabban poi meteorként. A meteor
elnevezés a kínai eredetű meteorkalapács harci eszközére utal, míg a poi elnevezés a
maori kultúrából ered, és a flow art irányzattal együtt terjedt el.
A poi maori eredettörténetét Kate Riegle Van West foglalja össze The effects of
International Poi on physical, cognitive, and emotional health in healthy older adults című

18 Wall, I. m. 95.
19 Wall, I. m. 95.
20 Wall, I. m. 97.
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2018-as doktori disszertációjában, melyből a teremtéstörténetről szóló részt saját
fordításomban az alábbiakban összegzek:
A poi eredete az újzélandi
kultúrában

maori
gyökerezik.

A

maori

teremtéstörténetek

a

világ, az istenek, az
emberiség, és a poi
születéséről
Nem

szólnak.
tekintik

mítoszoknak
meséknek,

vagy
hanem

megőrzött

ősi

ismereteknek. Te Ara,
az
Enciklopédia

Új-Zéland
szerint

rengeteg változata létezik a maori teremtéstörténetnek, de a legtöbb a Te Kore, vagyis a
Semmi állapotából a Valamibe történő mozgást írja körül, valamint a Te Po, vagyis a
Sötétségből a Te Ao, a Fénybe. A maori poi Whakapapa-ból, vagyis a poi genealógiájából
láthatjuk (5. kép, jobbra), hogy a maori nép hogyan kapcsolódik, hogyan élik át és váltak
eggyé a poival. Ahhoz, hogy valaki a maori poit gyakorolja, meg kellene értenie a tágabb
fogalmait, mozdulatait, lépéseit, dalait,
melyek mélyen a maori kultúrában
gyökereznek.

A

poi

gyakorlása

veleszületetten ritmikus tevékenység. A
ritmus képviseli a poi életerejét. A kísérő
dalokon kívül létezik olyan poi is, amely
szerkezetéből

kifolyólag

különböző

hangmagasságokat tud kiadni magából,
amikor a testhez ütközik.21

21 Riegle van West, Kate, The effects of International Poi on physical, cognitive, and emotional health in
healthy older adults, The University of Auckland, 2018, 23-25.
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A poit hagyományosan arra használták, hogy a rugalmasságot, az erőt és a koordinációt
fejlesszék vele munkában és harcban egyaránt. Poijuk eredetileg kőből volt, amit egy
lenmadzag végére erősítettek. Hatékony gyakorló eszköznek bizonyult más lengő
fegyverekhez, de már maga a poi is hatásos fegyver volt bármilyen támadás esetén. A poi
nagyon egyszerűen működik a lendület, a gravitáció, valamint a centripetális erő 22 révén.
Mivel a kis kézmozdulatok és a csukló rotációja a zsinór végén felerősödnek, a lendület, a
mozdulat, és az ütés jelentősen megnő. Fegyverként használva a poi gyors és erőteljes
csapást biztosít, míg az előadóművészetben hipnotikus tánccá válik. A női (wahine) maori
táncosok az ügyességükről, a mozgásuk összetettségéről híresek, valamint arról, hogy
akár négy poit is képesek pörgetni egyszerre.23 (6. kép, jobbra)

A poihoz hasonló fegyver-eredetű eszközök
A poi mechanikája más ősi eredetű harci eszközökre is jellemző, amelyek az úgynevezett
lágy vagy rugalmas fegyverek kategóriájába tartoznak. Ismertetésüket azért gondolom
fontosnak, mert közülük szinte mind megtalálható átalakított formában a flow art eszközei
között.
1. A meteorkalapács egy ősi kínai fegyver. A harcban
úgy

működik,

cséphadaró:

mint
az

a
egyik

körkörösen
vége

lendített
lánccal

meghosszabbítható, hogy az ellenséget eltalálja.
“Repülő kalapács” vagy “sárkányököl” néven is
előfordul. A csapó- és láncfegyverek szélesebb
osztályába tartozik. Szimpla és dupla fejű változata
létezik. A tehetetlenségi erő következtében a dupla
fejű meteorkalapács csapásának ereje akkora, hogy képes összetörni a csontot is.
Pusztító hatását az is növeli, hogy mozgását nehéz szemmel tartani és nagy távolságból
képes lecsapni az ellenfélre, hiszen a két fej közötti lánc 2-3 méter hosszúságú. Hátránya
22 Azt az erőt, ami a körmozgást végző testeknél elkerülhetetlenül jelentkezik, centripetális erőnek hívjuk. A
poi esetében ha a zsinórra képesek vagyunk a körpálya középpontja irányába ható erőt kifejteni, akkor
ez a poi fejét körmozgásra, körpályára kényszeríti. Ezzel szemben a centrifugális erő egy olyan
tehetetlenségi erő, amely a forgástengelytől kifelé mutat. „A centripetális és centrifugális erő nagysága
egyenlő, függ a pálya sugarától, a szögsebességtől, a kerületi sebességtől, valamint a körmozgást végző
test tömegétől.” Összegeztem ez alapján: Kuczmann, Imre. Centripetális és centrifugális erő. Geogebra.
2017. https://www.geogebra.org/m/nF8kpTm2 (letöltés ideje: 2020. 04. 26.)
23 Bayliss, A., Sheridan, J. G., Villar, N., New shapes on the dance floor: influencing ambient sound and
vision with computationally augmented poi, International Journal of Performance Arts & Digital Media,
2005, https://pdfs.semanticscholar.org/f72b/078bdfdfa6095b420c2eae2176c051ed50b7.pdf 68.
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az, hogy nagy tér szükséges hozzá, ám a magas szintű térbeli intelligencia fejlesztésére
szolgálhat.24

(7. kép, balra fent) Manapság a kétfejű meteor a poihoz hasonlóan a

tűzzsonglőrök által is kedvelt eszköz, manipulációját a két fej közötti összeköttetés
nehezíti.
2. A rope dart egy hosszú kötél végére erősített súlyos fém szúró
eszköz, amely az ősi időkből származik. Az eszköz nagy távolságú
célba dobható, és a kötéllel vissza is húzható az újabb támadáshoz.
A rope dart kötéshez, körbefutáshoz, ütéshez, átszúráshoz,
meghúzáshoz

és

egyéb

technikákhoz

is

használható.

A meteorkalapács ennek a fegyvernek a variációja, működtetésük
hasonló.25 A rope dart szintén egy olyan eszköz, amelyet a
tűzzsonglőrök is használnak. Látványos, kiszámíthatatlannak tűnő,
valamint a poihoz hasonló köríves és lendített mozdulatok jellemzik. (8. kép, balra)
3. A nunchaku egy japán eredetű eszköz, amely a leginkább
hasonlít a cséphadaróra. Két farúd zsinórral, bőrrel vagy
lánccal összekötve. A szerszám két ága lehet egyforma
vagy felemás.26 Mozgása gyorsabb, mint a poié, de
ugyanúgy köríves, ami miatt az ellenfél számára szinte
követhetetlen és kiszámíthatatlan. (9. kép, jobbra)
4. Fontos megemlíteni a rövid botot is, mint harci és zsonglőreszközt, melynek
legkifinomultabb verziói Japánban és a Fülöp-szigeteken vannak. A rövid bot a
harcművészetben egyként vagy párban használatos, hasonlósága a poival pedig azokban
a test körüli pályákban nyilvánul meg, amelyek mentén a botokat mozgatni tudjuk.
Azonban a zsonglőrködésben előfordul kettőnél több bot egyidejű használata is, valamint
a fáklyákra és a buzogányokra jellemző dobás-variációk.
Összefoglalva tehát elmondható, hogy a megfelelő erővel és irányban lendített súly
használata a harcban igen elterjedt volt az ősi időkben, főként a távol-keleti kultúrákban,
ahol a harcművészet igen magas szintre fejlődött. Ehhez azonban elengedhetetlen volt a
24 Chinese Taizu Kung Fu School, https://learn-shaolinkungfu.com/meteor-hammer/ (letöltés ideje: 2020.
04. 21.)
25 Wing Lam Enterprises, https://www.wlereference.info/store/w_flexible.html#textbottom (letöltés ideje:
2020. 04. 20.)
26 Önvédelmi Iskola, 2020. http://onvedelmiiskola.hu/nunchaku (letöltés ideje: 2020. 04. 20.)
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poira és a hozzá hasonló eszközök használatához szükséges térérzékelő intelligencia
fejlesztése, amelyről azt gondolom, hogy a kortárstáncban is a kulcsfontosságú
képességek egyike.

III.3 A poi mint flow art
A poi az egész világon elterjedt főleg a tűzzsonglőr performanszok által, azonban a tüzes
poi nem része a maori kultúrának. Úgy tűnik, senki sem tudja, hogy ki volt az első tüzes
poizó és mikor történt. A maori poihoz csak lazán kapcsolódik, és gyorsan fejlődött, hiszen
népszerűvé vált az egész világon. A rajongók új mozdulatokat, új mintázatokat találtak ki,
és olyan diszciplinákból inspirálódtak, mint pl. a zsonglőrködés, buzogányozás, tánc, vagy
ritmikus gimnasztika. A poi elnevezés pedig megmaradt. 27
A poi máig nem tartozik a tradicionális cirkusz által elismert zsonglőrművészet
kategóriájába – amelyben a dobásokon van a hangsúly, tehát mind vizuálisan, mind
mentálisan más hatással bír –, hanem az 1970-es évektől kezdődően kibontakozó, és a
2000-es évek elején hivatalosan is megfogalmazott flow art irányzatába, amely olyan
tevékenységeket jelöl, amelyben „egy vagy több tárgy mozgatása történik a tárgy
funkciójától elvonatkoztatott módon.” 28 Egyfajta „tárgytáncoltatás” folyamatosan változó
minták és rendszerek alapján a test körül. „Különböző tradicionális harcművészetekből
(Vusu, Kung-Fu, Maori Poi), táncformákból, valamint a zsonglőrködésből inspirálódik” 29.
Ezt a fajta új megközelítést Michael Moschen indította el a 80-as években, aki az
eszközöket és a különböző tárgyakat a megszokottól eltérő módon kezdte el használni,
manipulálni. Moschen a világ egyik leglátványosabb zsonglőr- és flow art művésze, aki
forradalmasította az ősi cirkuszművészetet, és hipnotikus színházi formává változtatta
kreatív, illúziókkal teli bemutatóival, amelyekben a művészet és a tudomány találkozott. 30
Ez a fajta újító és folyamatosan kísérletező hozzáállás fokozatosan elterjedt az
előadóművészetben – különösképpen az új cirkusz műfajában – , ahol a tárgyak, formák,
és anyagokkal való játék művészi szintekre emelkedett. 2016-os interjújában így szól:
„Nem vagyok nagy rajongója a határoknak és a definícióknak, amelyek korlátozzák a
lehetőségeket. Megpróbálom megnyitni a dolgokat a közönség előtt. (…) A zsonglőrök az
27 Riegle van West, Kate, The effects of International Poi on physical, cognitive, and emotional health in
healthy older adults, The University of Auckland, 2018, 23-25.
28 Axtell, Kevin, Flow Arts – A Film. Neversmedia, 2015, http://flowartsafilm.com/ 00:50 (letöltés ideje: 02.
05.)
29 Nuengsigkapian, Prisna, Flow Arts – A Film. Neversmedia, 2015, http://flowartsafilm.com/ 03:17
30 Michael Moschen honlapja, http://www.michaelmoschen.com/index.html (letöltés ideje: 04. 18.)
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irányítás megtestesítői, az irányítás mesterei. És ezt meg lehet tenni különféle okokból.
Amikor

darabokat

készítek,

néha

alkimista

vagyok,

néha

a

főpap,

néha

kapcsolatfenntartó.”31
Ezzel párhuzamosan és ebből fejlődött az a fajta tevékenység, melynek átfogó neve a
flow art lett. Habár a kifejezés létrejötte a 2000-es évek elejére tehető, a megelőző
évtizedekben már jelen volt a mögötte húzódó új hullám. Az irányzat története a Flow Art
Institute honlapján található, melyet az alábbiakban foglalok össze saját fordításomban:
Csíkszentmihályi Mihály, Stuart Brown és sok más pszichológus kutatásainak segítségével
a civil társadalom szép lassan ráérzett a test által átélhető flow örömteli élményére.
Terjedőben voltak a táncklubok és a fesztiválok, mint például a Burning Man. Később
ezeket a tapasztalatokat a flow art irányzataiban és a cirkusz területén keresték. Annak
ellenére, hogy a zsonglőrködés már kialakította a saját közösségeit, a tűzzsonglőr szcéna
elszeparálva létezett. Az egész világon elterjedt az a gondolat, hogy a játék és a flow
állapota képes arra, hogy a kreativitást, a közösségépítést és önmagunkat teljessé
tehesse. A zsonglőrök által akkoriban a tűzzsonglőrködés nem volt elismerve, és ezért
gyakran elutasították. Azonban ez nem számított, és a tűzzsonglőr csapatok folytatták
tevékenységeiket és elkezdték átadni tudásukat. Ekkor alakult ki a flow art fogalma. A
lényeges újdonság ebben az volt, hogy teljesen átlagos emberek is elkezdhették tanulni.
Azok az oktatók, akik a világot járták, nehezen tudták megfogalmazni ennek a játékos és
áramló “eszköz-táncoltatásnak” a lényegét. 2005-ben számos értekezés folyt erről a főbb
úttörők között az Egyesült Államokban. 2006-ban a terminus elkezdett terjedni. Európán
belül Londonban hasonló viták folytak, mígnem a manipuláció fogalma lett elfogadott és a
Manipulációs Minisztérium megalakult 2006-ban. Internetes oldala pedig kiemelte a
legújabb, a zsonglőr művészethez kapcsolódó technikákat, amelyeket az akkor létrejött
Youtube felülete szolgáltatott.32

A flow, avagy az áramlás állapota
A flow fogalma Csíkszentmihályi Mihály pszichológushoz köthető, amelyet angol nyelvű
előadásában ismertet 2004-ben. Ennek lényegét a következő sorokban foglalom össze:
31 Lustig, Jay, Juggling outside the box: Michael Moschen to explore subject of creativity in Jersey city,
2016, https://www.njarts.net/uncategorized/juggling-outside-the-box-michael-moschen-to-exploresubject-of-creativity-in-jersey-city/ (letöltés ideje: 2020. 04. 21.)
32 Yee, Noel, Axtell, Kevin, Dr. Chen, Howard, Zan, Pyrus, Garcia, Nick, The history of term „Flow Arts”,
Flow Art Institute, https://flowartsinstitute.com/history-of-term-flow-arts/ (letöltés ideje: 2020. 02. 04.)
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Egy olyan extázis-szerű alternatív valóság, amely egyszerre tartalmaz kihívásokat és
igényel magas szintű képességeket. Ebben az állapotban a személyiség (és az azzal
kapcsolatos gondolatok), és a test (pl. fáradtság, éhség) is megszűnni érződik, mert a
magas fokú koncentráció nem engedi meg, hogy a figyelem elkalandozzon. A megfelelő
szintű képzettség fontos összetevője ennek az állapotnak, amelyben a tevékenység
kellemes érzéssel tölt el, és könnyeden, erőlködés nélkül áramlik. Ilyen érzés az, amikor a
zenével szinte összeolvadunk a tánc során. A kultúrától és az oktatástól függetlenül hét
feltétele van a flow állapotának: koncentráció, egyfajta extázis, belső tisztaság és jelenlét,
a megfelelő képességek birtokában tudjuk magunkat, derű, időtlenség érzése, belső
motiváció.33
Ben Drexler – akit DrexFactor néven ismertem meg internetes oktató videói révén – a
következő módon fogalmazza meg a flow art fogalmát: „Olyan mozgásművészetek
családja, amelyek középpontjában egy vagy több tárgy/eszköz esztétikusan történő
mozgatása áll. Ezek magukban foglalhatják, de nem korlátozódnak a következő
eszközökre: maori poi, hula hoop, kontaktbot, rövidbotok, legyező, stb. Sokféle
mozgásművészet

kereszteződése,

legyen

az

harcművészet,

tánc,

cirkusz

vagy

tűzzsonglőrködés. Szinonimái: cirkusz, tárgymanipuláció, eszközforgatás. Más művészeti
formákkal ellentétben a flow art magát az áramlást célozza meg, nem pedig egy eszköz a
cél megvalósításához. Ez egy nagyszerű testmozgás és a törzs vagy a felső test edzése
az eszköztől függően. Nagy mentális kihívás is lehet, hiszen valaki minél mélyebben
elsajátítja egy adott eszköz használatát, annál valószínűbb, hogy összetett rendszerként
közelíti meg a mozgatását, és egy adott lépés minden variációját lebontja”. 34
A poi-mozdulatok körívessége és folyamatos, akadásmentes jellege hozzásegíti a mozgót
az egyenletes és hosszan fenntartható energiabefektetéshez, mentálisan pedig egy laza,
de fókuszált állapothoz. Hosszan tartó türelmet, a csendes belső figyelem fenntartását és
a fejlődésbe vetett hitet hozza magával. Igazi aktív meditáció.

33 Csíkszentmihályi, Mihály, Flow – The Secret to Happiness, TED Talks, 2004,
https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness?language=hu#t1118227 (letöltés ideje: 2020. 03. 16.)
34 Drexler, Ben, What are the Flow Arts? 2016, https://www.youtube.com/watch?v=oqemAYhTi9Q 00:31
(letöltés ideje: 2020. 02. 07.)
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IV. KÖRÍVES PÁLYÁK A TEST KÖRÜL
A kör, a köríves formák, az önmagába visszatérő folyamatok, a ciklikus ismétlődés és a
spirálirányú haladás a természet általános érvényű tulajdonságai közé tartoznak. Egy
olyan rend a világunkban, amely a makro- és a mikrokozmoszban is megfigyelhető.
Köríves pályák és ismétlődő ciklusok vesznek körül minket térben és időben egyaránt,
amelyek legfőbb alapja az állandó változás. Talán ez az a mindent átfogó és összekötő
áramlás, amelybe a poi-tánc során mi is bekerülhetünk.
Személyes tapasztalatok
Személyes tapasztalatom az, hogy a poi adta irányok és formák képesek gazdagítani a
mozgáskultúrát, méghozzá hatékonyan, ugyanis a poival történő gyakorlás képes
pontosítani a mozdulatok irányát, bátorítani és felszabadítani a végtagok munkáját, és
nem utolsósorban a mozgás folyamatos fenntarthatóságát segíti önmagába visszatérő
köríves pályarendszerei folytán. Saját táncos képességeimhez úgy ad hozzá a poi, hogy a
szabad improvizációban a karjaim szinte maguktól járják a már tanult pályákat. Képes
vagyok a táncban nem csak a kezek, hanem más testrészek tudatosabb és tisztább
izolációjára. Megad egyfajta belső ritmust, amelyhez mindig vissza tudok térni, amelyhez
képest színesíthetem a mozgás ritmusát és dinamikáját. Türelemre és kitartásra nevel
tánc közben, ugyanis a lendített mozdulatnak sajátos dinamikája és ideje van, amelyre
például az egyik kezet „rábízhatom”, hogy addig a test többi része valami mást
csinálhasson. Ezáltal tisztul a mozgás, csökken a kapkodás mértéke, ami a
türelmetlenségből fakadt. Érdekes élmény a – legtöbb emberre egyébként jellemző – két
kéz erőnléti és koordinációs különbségeit észlelni a poi által, mely egyben segíteni is tud
az egyensúlyra való törekvésben. A két kéz egyenlő mértékű edzése jó hatással bír,
hiszen így szembesülhettem azzal, hogy milyen keveset használom a bal kezemet. A
lendítéseket kísérő dinamikus kilégzések pedig rávezettek a tudatos ki- és belégzés
használatára.
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IV.1 A poi fiziológiai hatásai
Fontosnak gondolom ismertetni Kate Riegle Van West tanulmányának35 eredményeit a
nemzetközi poi36 kapcsán, ugyanis számos tanulmány és cikk foglalkozik a tánc jótékony
hatásaival, míg a poi elismertsége csak az utóbbi tíz évben kezdett el felfelé ívelni. Ahhoz,
hogy kellően körültekintő pedagógiai programot hozzunk létre a poi és a kortárstánc
ötvöződéséből, meg kell vizsgálnunk azt, hogy a poi milyen fiziológiai, kognitív, és érzelmi
hatással bírhat. Ennek célja az, hogy a poi kiléphessen abból a téves megítélésből, amely
csak néhány éve kezdett szertefoszlani világszerte, miszerint a poinak kizárólag játék
szerepe van. Azok, akik valaha belemélyedtek a poi mozgatásának rendszerébe, tudják,
hogy nagyon komplex koordinációs és koncentrációs képességeket igényel. Ugyanez a
helyzet a kortárstánc számos irányzataival is, amelyek szintén fizikális és koordinációs
rendszerek alapján épülnek fel elsősorban. Azt gondolom, hogy mindkettő örömforrás
lehet, valamint a flow, vagyis az áramlás állapotának lehetséges előhívója.
Természetesen a kortárstánc és a poi közötti hasonlóságok, mint például az egyensúly
fejlesztés, vagy az íves mozdulatok nem meglepőek, éppen ezért azokat a kutatási
eredményeket szeretném ismertetni, amelyek csak a poira vonatkoznak. Riegle van West
diplomamunkájában a nemzetközi poi és a Tai Chi egészséges idős emberekre gyakorolt
fiziológiai, kognitív, és érzelmi hatásairól ír. A poi hatásait kutató tanulmányok közül az
övét gondolom a legrelevánsabbnak, ugyanis a Tai Chi nagyban hasonlít a – általam
képviselt – kortárstánchoz annak eszközmentes, áramló és íves jellegeiben. Az alábbi
tanulmány eredményeit azért tartom fontosnak, hogy láthassuk az eszközös és az
eszközmentes mozgás hatásai közötti alapvető különbségeket. Az érzelmi állapottal, a
kihívással és a két kéz ügyességével kapcsolatos felmérést kérdőívekkel mérte a kutató.
Riegle Van West a poi és a Tai Chi (kontroll)csoport kutatásainak eredményeit 37
összefoglalva és rendszerezve az alábbiakban ismertetem:

35 Riegle van West, Kate, The effects of International Poi on physical, cognitive, and emotional health in
healthy older adults, The University of Auckland, 2018.
36 Kate Riegle von West elkülöníti a maori poit és a nemzetközi poit. (Ez utóbbival foglalkozom én is.) A
maori poi és a nemzetközi poi gyakorlók közötti különbség elsősorban kulturális, hiszen az utóbbiak nem
kapcsolódnak egy mélyebb hagyományhoz. A nemzetközi poin belül kialakult két nagyobb stílusirányzat:
a klasszikus/táncos poi és a technikai poi. Ezen stílusokat számos tényező befolyásolja beleértve a
gyakorló helyét, a poi szerkezetét, valamint magát a művészt. I. m. 23-26.
37 Riegle van West, Kate, The effects of International Poi on physical, cognitive, and emotional health in
healthy older adults, The University of Auckland, 2018, 115-127.
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Marokerő
A poi csoport erőssége a Tai Chi csoporttal szemben a kéz fogó ereje, ugyanis a poi
mozgatása a poi viszonylag erős fogásával történik. Ezért nem meglepő, hogy a poi
csoport javította a kéz marokerejét. A Tai Chi-ban is vannak kézgyakorlatok, de fizikailag
nem fejtenek ki erőt semmi ellen, a mozdulat inkább mentálisan zajlik.
Koncentráció
A poi csoport esetében az sem meglepő, hogy a figyelem és a fókusz javult. A poi tanulása
intenzív figyelmet és koncentrációt igényel. Ha a fókusz elterelődik, a poik nagy
valószínűséggel összeütköznek és összegabalyodnak egymással, vagy eltalálják a testet.
Bár mind a Tai Chi, mind a poi gyakorlása összpontosítást igényel, a poizás során sokkal
kézzelfoghatóbb következményei vannak a fókusz elvesztésének. A poi ugyanolyan
hatékonynak bizonyult, mint a Tai Chi a fizikai és a kognitív funkciókban egészséges idős
felnőtteknél. Közvetlenül a tesztidőszak után mindkét csoport javult az egyensúly, a
marokerő és a figyelem területén. Egy hónappal a tesztidőszak után pedig a memória
területén (összetett, vizuális, verbális).
Érzelmi állapot
A poi csoport három leggyakrabban
előforduló szava a kérdésekre adott
válaszok között: “nyugodt”, “kihívással
teli” és “boldog”. (10. kép, jobbra) Ez
arra utal, hogy a poizás szórakoztató
tevékenység, és olyan kihívásokkal
bír, amelyek a Tai Chi-ra nem annyira
jellemzőek. Ami a “boldog” választ
illeti,

láthatjuk,

hogy

a

tíz

leggyakrabban előforduló szóból öt
pozitív érzelmeket reprezentál: boldog, jobb, élvezetes, szórakoztató, jó. A maorik a poit
születésétől fogva a játék egyik formájának tekintették. A poit továbbra is a játék egyik
formájának tekintik, mind maori, mind nemzetközi összefüggésben, vagyis saját
érdekében történik, veleszületett motivációk eredményeként. A játék aspektusa a Tai Chi
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csoportban nem tükröződik olyan figyelemre méltóan, ezért ez fontos különbség a két
tevékenység között. (11. kép, jobbra lent)
Kihívás
Ami

a

kihívást

illeti,

a

poi-csoport

válaszul adott tíz szava közül öt a
kihívással

kapcsolatos:

kihívás,

frusztrált,

haladás,

javulás,

koordinálatlanság. Ez arra utal, hogy a
tanulási

feladatok

olyan

feladatokat

foglalnak magukban, amelyeket nem
könnyű

végrehajtani.

A

kihívás

aspektusa nem tükröződik a Tai Chi csoportban, ezért ez is fontos különbség a két
tevékenység között. A válaszokból kitűnik, hogy a poi-csoport úgy érezte, hogy nagyobb
előrehaladást értek el, mint a Tai Chi-csoport. Ez kapcsolódhat az egyes tevékenységek
természetéhez, valamint a kihívások és a képességek közötti egyensúlyhoz, ahogyan azt
Csikszentmihályi Mihály a flow élménnyel kapcsolatban megfogalmazta: Csikszentmihályi
úgy véli, hogy az élmények két szubjektív változóból állnak: egy tevékenység észlelhető
kihívásából és az ahhoz szükséges észrevehető képességből. Ha alacsony a kihívás és a
képesség, akkor az ember tapasztalata alacsony. Ha az észlelt kihívás túl magas, akkor
szorongást érezhet. Ha az észlelt kihívás túl alacsony, akkor unatkozhat. De ha a kihívást
és a képességet egyszerre tekintik magasnak, akkor az általános tapasztalat is magas.
Amikor a poi és a Tai Chi kihívásának szintjére gondolunk, amint azt fentebb megvitattuk
Csikszentmihályi flow elméletével, valamint a kihívások és a képességek közötti
egyensúllyal kapcsolatban, akkor valószínű, hogy a poi csoport úgy érezte, nagyobb
haladást értek el, mint a Tai Chi csoport. Azzal, hogy magasabb szintű kihívást és
képességeket mutattak be, a poi-csoport valószínűleg jobban érezte a haladást és a
teljesítményt. Ez tükröződik a válaszokban, amelyekben a „kihívás” volt a poi csoport
második leggyakrabban előforduló szava, a „haladás” pedig a tizedik. A Tai Chi csoport
esetében a „kihívás” a 26. helyen szerepelt a listán, és a „haladást” egyáltalán nem
említették.
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Kontroll
A poi gyakorlása magában foglalja a tárgymanipulációt. Annak érdekében, hogy a poik ne
ütközzenek egymással vagy a testnek, a résztvevőnek finomra kell hangolnia mozgását.
Miközben a résztvevők bizonyos mértékben utánozzák az oktatót, meg kell ismerniük a
mozgás mechanikáját, és képesnek kell lenniük a mozgás viszonylagos pontossággal
történő végrehajtására az ütközések elkerülése érdekében. A Tai Chi tanulása során a
résztvevők arra is törekedtek, hogy elsajátítsanak bizonyos mozdulatokat, de mivel nem
volt külső tárgy, amely körülöttük keringett volna, nagyobb mozgástérrel rendelkeztek.
Például a Tai Chi „felhő-kezek” gyakorlásakor a résztvevők akár rossz irányba is
mozgathatták karjukat jelentősebb következmény nélkül. Valójában azt sem lehetett tudni,
hogy mozgása megegyezik-e az oktatóéval. Másrészt, miközben a 8-as poi mozdulatot
gyakorolták, a rossz irányba haladó kar biztosan ütközéshez vezette az eszközt.
Jobb-bal kéz
A poi csoport válaszai arra a kérdésre, hogy “tapasztalt-e bármilyen pozitív vagy negatív
hatásokat?” fizikális területen azt említették meg, hogy a nem domináns kezük éberebbé
vált, valamint az erőnlét és a koordináció javulását.
A poi legjellegzetesebb fiziológiai tulajdonsága a koordináció fejlesztés, ugyanis alapvető
feltétele a jobb és bal oldal egyenrangú terheltsége, valamint a két kéz különböző irányú,
formájú és ritmusú mozgása.

IV.2 A poi táncpedagógiai lehetőségei
Dolgozatomnak célja, hogy az alapvető mozdulatok és azok kombinációinak testre és
mozgásra

gyakorolt

hatásait

tegyem

átláthatóvá,

valamint

a

belőlük

építkező

megvalósítható táncóra anyagát ismertessem.
Azonban ahhoz, hogy a test és a poi harmonikusan mozogjon, a mozgatónak ismernie és
éreznie kell eszközének tulajdonságait (súlyát, hosszát, súlypontját). Olyan ez, mint a
kontakt tánc, ahol az organikus mozgás előfeltétele a másik test ismerete (súlya, mérete,
habitusa). Az eszközt először meg kell ismerni, hogy aztán rajta keresztül megismerjem
saját habitusomat is. Egy olyan tükör, amely rávilágít jobb és bal oldalam különbségeire,
koncentrációs és koordinációs képességeimre, türelmem pillanatnyi állapotára, valamint
tanulási sebességemre. Miközben visszajelzéseket kapok magamról és folyamatosan
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újabb célokat teljesítek, személyiségem és a koncentrációs képességem fejlődik,
közérzetem pedig javul, hiszen az apró sikerek és a játék örömélménye szinte garantált
már az első alkalommal – amennyiben a teljesítendő kihívás se nem túl magas, se nem túl
alacsony.

Irányok
Onnantól kezdve, hogy megkülönböztetünk előre, hátra, fent, lent, és oldal irányokat, a
test körüli tér máris felosztva létezik tudatunkban. Az irányok viszonyrendszereket
alkotnak, ami azt jelenti, hogy önmagukban nem minden esetben meghatározhatóak. Ez
azt jelenti, hogy a test helyzete és formája nagyban befolyásolja a test körüli tér
értelmezését. Az a tapasztalatom, hogy általában szükséges meghatározni a kiinduló
irányt, amihez képest mozdul a test. A mozdulat irányának lehetőségeit az eszköz limitálja
és rendszerbe foglalja. Ez azt jelenti, hogy míg a testrészek több irányban is izolálhatóak,
addig az eszközös mozgás fizikai tulajdonságaiból fakadóan kevésbé „szabad”. A poi
mozgásának iránya alapvetően körkörös és folyamatos (kivétel a pillanatnyi megállítás és
irányváltás) és önmagába visszatérő mintázatokra képes. Ezek a mozdulatformák
organikus és harmonikus pályák egymásutánisága.
A test körüli köríves pályák használata a kortárstánc tanításában egyáltalán nem új, sőt
nagyon is jellemző az organikus jellegű technikákra, mint például David Zambrano Flying
Low and Passing Through módszerére. Ennek egyik lényeges alapeleme a spirálirányú
mozgás. A spirál térben elmozdított köríves pályája hatékony energiabefektetést nyújthat a
táncosnak, hiszen rúgószerű erővel bír, ám többnyire a testen belül alkalmazzuk, ahogyan
például a Kung-Fu-ban is. Ezekben a mozgásformákban a spirál geometrikus formája
elsődlegesen a testen belül jelenik meg, ahonnan a végtagok mintegy folytatólagosan
továbbítják a mozdulatot. Ezzel ellentétben, ha a test körüli pontok és pályák követése
generálják a mozdulatot és mozgatják az egész testet, a mozdulat csak következménye a
térbeli konstrukciónak ugyanúgy, ahogyan Lábán térharmónia- és mozgáselméletében is,
melyben a térbeliség az elsődleges eleme a mozgásnak, utána jönnek csak a mozdulatok
jellege (időbelisége és dinamikája).
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“A táncművészetben, amikor a mozgásjelenségeket határozzuk meg, elsősorban a
térirányokat, illetve a térirány-kombinációkat vesszük figyelembe, és másodrendű, hogy az
egyes testrészek bevonásával miként adjuk elő.”38
Az eszközös mozgásban a folyamat hasonló, ugyanis a kezekkel és eszközökkel bejárt
útvonalak inspirálják majd a test többi részét. A gyakorlás folyamata így a mi esetünkben is
kívülről befele halad: 1. tér, 2. idő, 3. dinamika.

Test körüli térbeliség
A kortárstáncban nem újdonság test körüli térről beszélni, hiszen a mozgás egyik
legnagyobb inspirációja a test körüli mintázatok követése. Minden mozdulatnak van
formája, tehát azoknak is, amelyek nem a formából inspirálódnak. A test körüli tér
sokféleképpen felbontható annak érdekében, hogy a mozgást inspirálja, a mozdulatokat
pedig tisztán követhető rendszerbe foglalja. A poi koordináta rendszere a tengelyekből és
síkokból adódóan vonalas természetű. Két fő tengelyt különböztetünk meg: a test
középvonalát vertikálisan (függőleges tengely) és a karok oldalsó síkját horizontálisan
átszelő (válltengely) tengelyeket, valamint két fő síkot különböztetünk meg: a profilsíkot és
a homloksíkot. A harmadik, a nyílirányú tengely iránya a profílsíkkal párhuzamos. A
harmadik sík pedig a horizontális sík, amellyel ebben a dolgozatban kevésbé foglalkozom,
ugyanis a poi és a karok lendített minősége ebben kevésbé nyilvánul meg – ettől
függetlenül hozzátartozik a poi rendszeréhez is. Egy-egy mozdulat kiindulópontja, pályája
és végpontja tehát pontosan meghatározható ennek a rendszernek köszönhetően. Az
eszköz mozgása akkor organikus, ha az irányok és a síkok rendszeréből csakis tudatosan
lépünk ki, a komplexitás pedig az elsősorban ebben a koordináta rendszerben
elgondolható mozdulatformák vagy trükkök kombinációiból fakad. Ez a rendszer azonban
éppen annyira nyitott, amennyire a poizó uralja eszközét.

Pályák a test körül
Azt gondolom, hogy a poi előnye részben abból fakad, hogy ahhoz, hogy az eszköz ne
ütközzön a testtel, de a célzott mintát vagy pályát lerajzoljuk vele, a mozdulatnak a lehető
legpontosabbnak kell lennie. A pályák, amiket bejárunk az eszközzel, a legtöbbször
újszerűek,

ugyanis

ha

a

mozdulat

iránya

nem

is,

a

végtag

eszköz

általi

meghosszabbodása mindenképp új élményt ad. Ezek az élmények, vagyis a különböző
38 Lábán Rudolf, Koreográfia, L’Harmattan, Budapest, 2008, 101.
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térbe rajzolt mintázatok a gyakorlás során összeadódnak, elkezdenek rendszerré alakulni,
hogy idővel – ahogy a táncban is – képessé váljunk az elemek közötti tetszőleges
átmenetekre.
A poi esetében igen nagy hangsúlyt kapnak a karmozdulatok, ám ez nem zárja ki a
további kreatív munkát, hiszen a kortárstánc egyik leglényegesebb tulajdonsága az, hogy
bármiből képes inspirálódni és újjászületni. Az eszköz limitációt és egyben kreativitást
serkentő kiindulópontokat jelent a táncban. A tanult irányok és test körüli utak
magabiztossá tehetik a táncost abban, hogy melyik végtagja milyen irányú pályán mozog,
hogyan hangolja össze azokat, ezáltal pedig tisztulnak a kivitelezett mozdulatok is.
Fontosnak gondolom az eszköz használatát, hiszen pontosságra és precíz mozdulatok
kivitelezésére ösztönöz. Az eszközzel történő mozgás amennyiben nem megfelelően (az
útja, a befektetett energia mennyisége) végrehajtott, a poi a testnek csapódva jelez.
Kénytelenek vagyunk tehát precízen, a meghatározott pályákon tartott eszközzel mozogni,
míg ha eszköz nélkül csináljuk ugyanazt, a pontatlanság kevésbé lesz nyilvánvaló, a
tanulás hatékonysága csökken.
Táncpedagógiai szempontból a mozdulatok pontosságát segíti az eszköz, ami azt jelenti,
hogy csökken az esetlegesség, amennyiben az nem cél. Az organikus mozgásban, ahol is
a végtagok és a test összhangban vannak egymással, az íves és önmagába visszatérő
mozdulatokat

elősegítő

eszközös

gyakorlatok

segítenek. Az eszköz abban segítheti

tapasztalatom

szerint

hatékonyan

a tánctanár munkáját, hogy egy alternatív

pályarendszert épít fel a test körül, mely utak elmondása egyszerűbb az eszközzel. A
fejben különböző útvonalhálózatok (pontokat összekötő geometriai formák) alakulnak ki,
melyek segítségével a test és a körülötte levő tér lehetőségeit könnyebb megérteni,
felfedezni. Mivel a testnek nincs egzakt formája, ezért nincs egy általános mozgáselv, ami
leírja a mozgását. Ezzel ellentétben az eszközt meghatározott módon viszi a lendület test
nélkül is, ez adja a sajátosságát.
Az eszközhasználat során létrejövő térbeli pályák más testrészekkel is bejárható utakat
inspirálnak.

Lendített dinamika
A poi a mozgás dinamikai jellegét is fejlesztheti. A poival történő mozgás dinamikája
lendített minőségű, amelyben „az erőadagolás hirtelen indul, majd megszakad, vagyis a
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felszálló ív meredek, szinte függőleges, és a leszálló fázis ezt használja fel a mozdulat(sor) végrehajtására.”39 A lendített minőség gyakorlását ugyanolyan fontosnak gondolom a
kortárstánc tanításában, mint a test körüli terek feltérképezését. A lendítés által a
mozgásba fektetett energia fenntarthatóvá válik, hiszen a végtag ha csak rövid időre is, de
megpihen, amíg a tehetetlenségi erő által „utazik” a térben. Elengedés és kontroll
folyamatos, légzés-szerű váltakozása ez. A másik lényeges következménye a végtagok
lendítésének a test potenciális bekapcsolódása az adott mozdulatba. Ez azt jelenti, hogy a
lendítés nagyságától és a test-végtag kapcsolatától függően a lendített mozdulat képes
elmozdítani akár az egész testet, ami a térbeli haladásnál és az ugrások gyakorlásánál
lényeges mechanizmus.
Tánctanárként az a tapasztalatom, ami a Művészi gimnasztika táncosoknak című
könyvben is olvasható általános tapasztalat, hogy “gyakori hiba a felhúzott válltartás, a
túlfeszített könyök, a merev csuklótartás. Különösen kezdő táncosoknál tapasztalható,
hogy nem képes törődni a karjával, előfordul, hogy hanyagul lóg. Ezért igen fontos már az
oktatás kezdetén a vállöv és kar helyes tartásának megtanítása. Ehhez nem elégséges a
váll leengedése, a lapockavégeket is közelíteni kell egymáshoz, ezáltal a mellkas nyitottá,
a légzés könnyebbé és a testtartás szebbé válik. A különböző kartartások, helyzetek,
pózok esetén a kart elsősorban a vállból kell megtartani.” 40 A poi örömteli módon képes
fejleszteni a felsőtestet az említett területeken úgy, hogy eleve dinamikus mozdulatokat
csoportosít tartott pózok helyett, melyek a poi miatt akkor is dinamikusak, ha a karok a
testhez képest mozdulatlanok (pörgetés). A poi lendítésének (a motívumok precízsége
mellett) alapja a gravitáció észlelése és a végtag súlyának megfelelő idejű elengedése. A
poit lehetséges, de nem érdemes túlzott izomhasználattal pörgetni, ugyanis ekkor a poi
könnyen felgyorsul és irányíthatatlanná válik. Csak a nagyon profik képesek a gyors
tempóra és a változatos ritmusra, ugyanis ők már rutinosan uralják poijukat és átlátják a
test körüli pályák lehetséges kombinációit. A poi képes arra, hogy a rotációkon keresztül
fejlessze a felsőtest mobilitását, ugyanakkor nyitja a mellkast és lazítja vállakat, valamint
edzi a csuklómozgást is. Mindezt saját testemen keresztül tapasztalom, de ebben
megerősítettek más táncosok is.

39 Dr. Dienes, Valéria, Orkesztika – mozdulatrendszer, Planétás Kiadó, Budapest, 1996, 55.
40 Szécsényiné dr. Fekete Irén, Művészi gimnasztika táncosoknak, Planétás Kiadó, Budapest, 1999, 44.
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IV.3 Hasonló test körüli rendszerek
Ebben a fejezetben megvizsgálok más térbeliséggel foglalkozó elméleteket, amelyek a
poi-adta rendszerrel összehasonlíthatók. Főleg olyan struktúrákra fókuszálok, amelyek a
test körüli pontokat, irányokat és síkokat használják a mozdulatok elsődleges
kiindulópontjainak.

Lábán Rudolf térharmónia-elmélete
Koreográfia

című

művének

előszavában

Fügedi

János

összefoglalja a Lábán-módszer alapvető térfogalmait, amelyek
közül az egyik kulcsfogalom a mozdulatok által bejárt elhajló pálya.
Ez

elhajlást

jelent

az

alapvető irányoktól, amelyek
a
vagyis

a

három

dimenzionális
dimenziónk

rendszerének

tengelyei.

hagyományos

értelemben

irányok,
koordináta

Azonban
szemlélte

nem
ezt

a

rendszert. A táncos köré oktaédert (12. kép, balra
fent)

képzelt, amelynek négyzetes alapjának

csúcsai adják az előre-hátra és a jobbra-balra
irányokat, míg a piramisok csúcsai a magas és mély
irányokat.41 A dimenzionális irányok alapján dimenzionális síkokat kapunk: “Három síkot
kapunk tehát, egy magas-mély (elülső-hátulsó fél), egy előre-hátra (jobb-bal közti határ),
és egy jobb-bal (magas-mély) síkot.”42 Meghatározott rézsút irányokat is, amelyek a
diagonális irányok voltak. Ezek a táncos köré képzelt kocka átlói lettek. Végül pedig a
mozdulatok vezérlő elvét az ikozaéder (13. kép, jobbra fent) csúcsai határozta meg. Ezek
lettek a diametriális irányok. Ugyanakkor megkülönböztet meredek, keskeny és áramló
irányokat, amelyek a szintváltások fajtáit határozza meg. 43

41 Lábán Rudolf, Koreográfia, L’Harmattan, Budapest, 2008, 35.
42 Lábán Rudolf, I. m. 37.
43 Fügedi, János az Előszóban, In: Lábán Rudolf, Koreográfia, L’Harmattan, Budapest, 2008.
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Lábán olyan komplex skálarendszereket alakított ki,
amelyek az ikozaéderen alapulnak. A jobb vagy bal
vezetésű skála tizenkét elhajló pályából áll, tizenkét
térbeli ponton alapul és huszonnégy irányból tevődik
össze,

amelyek

kifelé

és

befelé

lendülések

váltakozásából áll, de a lendülések nem közvetlenül
ellentétesek

egymással.44

Olyan

mozdulatokból

állnak, amelyeket nem választott szét testrészek
szerint.

„Eredményeképpen

a

mozgás

jellege

lényegesen természetesebb lesz, és az egész test
lendületbe

hozható.”45

Ezek

pedig

önmagába

visszatérő folyamatok. (14. kép, balra)
Lábán a kozmikus testek46 segítségével alakította ki
az emberi test körüli iránypontokat, síkokat, és pályarendszereket. Ezek a térgeometriai
testek szögletesek, mégis a skálák mozdulatai ívesen elhajló pályákon haladnak a test
körül, amely nagyban hasonlít a poi rendszeréhez, ám annál jóval komplexebb koordináta
rendszerrel bír, ugyanis az irányok és síkok egyszerre többféle térgeometriai alakzat
szerint épülnek fel attól függően, hogy az adott pályasík dimenzionális, diagonális vagy
diametriális. A poi alapú mozdulat-rendszer elsősorban a karok munkájára fókuszál, amely
a dimenzionális irányokat veszi alapul, kiegészülve a poira jellemző köríves pályákkal.
Mégis azt gondolom, hogy alapvetően abban hasonlít egymásra a kétfajta térszemlélet,
hogy mindkettő meghatározott koordináta rendszerben mozog olyan pályákon és skálák
alapján, melyek közös jellemzői az íveltség és az önmagába való visszatérés.

Az Orkesztika mozdulatrendszere
Dr. Dienes Valéria hat alapirányt különít el plasztikájában47, amelyek általánosak: előrehátra, fel-le, jobbra-balra. Ezek három egyenes vonalat adnak, melyek az origóban, vagyis
44 Lábán Rudolf, I. m. 44.
45 Lábán Rudolf, I. m. 25.
46 A kozmikus testek, szabályos testek vagy platóni testek, olyan konvex testeket jelentenek, melyek
oldalait egybevágó szabályos sokszögek határolják. A tetraéder háromszög alapú gúla, amely négy
egyenlő oldalú háromszög lapból áll. Az oktaéder két tükrözött négyzet alapú gúlából áll. A kocka hat
négyszög lapból áll. Az ikozaéder húsz szabályos háromszög lapból áll, öt-öt alul-felül, a középső
sávban pedig 10. A dodekaéder tizenkét szabályos ötszög lapból áll. Polyeder, Szabályos testek,
http://users.atw.hu/polyeder5/4_szablyos_testek.html (letöltés ideje: 2020. 03. 18.)
47 “A plasztika az orkesztika tértanulmánya, vagyis az emberi mozdulatok térbeliségét vizsgálja.” Dr.
Dienes, Valéria, Orkesztika – mozdulatrendszer, Planétás Kiadó, Budapest, 1996, 12.
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bennem metszik egymást derékszögben. Ez adja a test koordinátarendszerét. “Ha az így
kapott és egymásra merőleges három egyenes közül kettőt-kettőt párosítok, akkor
páronként egy-egy síkot kapok. Az előre-hátra és a fel-le irányok adják a profilsíkot, a
jobbra-balra és a fel-le irányok adják a frontálsíkot (homloksíkot), és az előre-hátra
valamint a jobbra-balra irány - az életben maradás két legfontosabb iránya - adja a
tájékozódás szempontjából legkevésbé fontos, vagyis a vízszintes (horizontális) síkot.” 48
Ahogyan Lábán, Dienes is többféle skálarendszert alakított ki, ám az Orkesztikában a
karok és a lábak skálája elkülönül. A skálák különböző pózfajták sorrendjéből áll. Vannak
egyenes és tört skálák, attól függően, hogy hány fokot zárnak be a karok vagy a lábak
vonala az adott tengellyel, valamint hegyesszögű és tompaszögű skálák a végtagok általi
bezárt szögfajta szerint.49 Ez a felosztás azért érdekes, mert elsődlegesen a profilsíkú és
homloksíkú skálákat határozza meg, ami a poi rendszerében is alapvető koordináta
rendszer. A pózpárok kapcsolódási folyamatai lesznek a különböző mozdulatok. 50 Az
Orkesztika tehát elsősorban kar- és lábpózokkal dolgozik, míg a poizó már egy adott
dinamikával

rendelkező

térbeliséggel,

amely

eleve

dinamikus

mozdulatformákat

különböztet meg. Ezek a formák pedig hasonló logika szerint épülnek fel, ahogyan az
Orkesztika pózai is, miszerint “a profilsíkrendszer mintegy előre jelzi, sőt potenciálisan
tartalmazza a mozdulat térbeliségének egész anyagát. A síkrendszer profilsík révén
megadott törvényszerűségei áttehetők a frontális (homloksík) mozdulatanyagra is, amely
egyértelmű vonatkozásban áll a profilsíkrendszer mozdulatanyagával. (...) ezt az áttételt
rendszertani fordításnak nevezzük.”51

48
49
50
51

Dr. Dienes Valéria, I. m. 12.
Dr. Dienes Valéria, I. m. 17.
Dr. Dienes Valéria, I. m. 33.
Dr. Dienes Valéria, I. m. 39.
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V. GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK
Tánctanárként a poi segítségével olyan rendszert kezdtem elsajátítani, amely a test körüli
teret átlátható formába teszi. Ez a poiból származó rendszer pedig a nélküle történő
mozgást is nagyban képes fejleszteni. Egy olyan sajátos kortárstánc technika kialakulását
mozdíthatja előre, amely a végtagok tudatos, komplex és rendszerezett használatán
keresztül javítja a koordinációt, gazdagítja és precízebbé teszi a mozgást. Ezek a
gyakorlatok poival is megvalósítható elemekből állnak, bár néhol a karok és a vállak
munkáját képes átvenni a csukló. Ez azért érdekes, mert így a csukló és a kézfej is
fejleszthető mind fizikálisan, mind koordinációban. Azáltal, hogy a poi feje hol a kar, hol a
kézfej kiterjesztett mintáját követi, maga a mozdulat képes megváltozni anélkül, hogy az
irányát és a ritmusát megváltoztatnánk. Ez az első lépése a tanult irányok
kiterjesztésének. A poi ugyanakkor egy olyan megbízható eszköz, amelynek csak a súlya
és a madzag hossza határozza meg mozgásának jellegét. A nehezebb és hosszabb poi
lomhább, míg a könnyebb és rövidebb poi gyorsabb, ha az energia befektetés egységes.
Használatakor célszerű megtalálni azt a ritmust, amelyben a poi súlya megérezhető. Ez
azért fontos, hogy a kezdeti poira ható erő iránya pontos lehessen és visszajelzést
kapjunk az adott mozdulat irányáról és dinamikájáról. A poi gyakorlás nehézségét az adja,
hogy a térbeliségnek összhangban kell lennie a ritmussal és a dinamikával, vagyis nem
mindegy, hogy a mozdulat hol, mikor és mennyi ideig, valamint milyen és mekkora erővel
történik. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a kezek és a karok képesek az eszközzel
összhangban mozogni. Tehát az eszközhasználat erőkifejtés és visszacsatolás folyamatos
váltakozásából áll ugyanúgy, ahogyan például a partnerrel történő táncban. A poit nem
véletlenül

hívják

a

zsonglőrök

„táncos”

eszköznek,

hiszen

ellentétben

más

zsonglőreszközökkel (bot, buzogány, labda, stb.) a poinak felfüggesztettségéből kifolyólag
van egy sajátos inga-szerű mozgása, amellyel a mozgató folyamatos kölcsönhatásban
van. Többnyire a flow art eszközeire jellemző ez a fajta kapcsolat (hoola hoop, kard,
kontakt bot, kontakt labda, stb.)
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V.1 A poi alapfogalmai
Fontosnak gondolom a poi mozgását leíró és lerajzoló fogalmakat, ábrákat ismertetni
ahhoz, hogy a későbbiekben érthetőek legyenek a jellegzetességek és maga a
gyakorlatsor. Ezt Ben Drexler és Nick Woolsey flow art művészek oktatóvideói alapján
teszem, amelyekben átlátható struktúrába illeszkedik a poi alapvető mozdulatcsoportjai és
trükkjei. Ezek neveit angolul és magyarul is ismertetek abból a célból, hogy könnyen
visszakereshetőek legyenek az internetes oktatóvideók világában. Az iránytengelyeket és
síkokat

meghatározó

fogalmakat

mozdulatrendszerében52

használatos

a

művészi

gimnasztika

szakkifejezésekkel

és

az

Orkesztika

egészítettem

ki

és

helyettesítettem be a továbbiakban a szakszerűség – és a táncpedagógiába való
beilleszthetőség – érdekében. A poi rendszere tehát nem az én szellemi termékem, hanem
inspirációul szolgál egy saját módszer kialakításához, amelyet Az oktatási anyag elemző
bemutatása című fejezetben részletesen kifejtek.
A poi mozdulatokat a lendítés és a pörgetés különböző variációi határozzák meg és
csoportosíthatók eszerint: időzítés és
irány, síkok és irányok a testhez
képest, irányváltások, a kéz pozíciója.
Időzítés és irány
A poi időzítése és iránya egy olyan
rendszer alapjai, amely a flow art
művészeitől ered. Ez a közel tíz éves
rendszer a VTG.53 Ennek négy fő
kategóriája van:
a)

egy

időben

+

egy

irányban

(together same),

52 Szécsényiné Dr. Fekete Irén, Művészi gimnasztika táncosoknak, Planétás, Budapest, 1999, 19-20., Dr.
Dienes, Valéria, Orkesztika – mozdulatrendszer, Planétás Kiadó, Budapest, 1996.
53 A Vulcan Tech Gospel egy olyan átfogó rendszer, amelyet David Cantor, Jordan Campbell és Noel Yee
hozott létre 2011-ben azzal a céllal, hogy a poi és más flow art eszközökkel történő mozdulatok iránya és
időzítése, valamint az azok közötti átmenetek érthetővé váljanak. http://noelyee.com/vulcan-tech-gospel1-vtg-1-2011/ Ben Drexler videójában bemutatja a rendszer alapmozdulatait, amelyből nagyban
inspirálódtam: https://www.youtube.com/watchv=83I1pxX5n8I 2015. (letöltés ideje: 2020. 02. 25.)
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b) egy időben + ellentétes irányban (together
opposit),
c) felváltva + egy irányban (split same),
d) felváltva + ellentétes irányban (split
opposit).
Az fenti folyamatábra (15. kép, előző oldal
lap alja) jól ismerteti a rendszer alapjait, amin
belül a poi mozog. A pontok mutatják a kezek
helyzetét, balról jobbra olvasva pedig a
folyamatot láthatjuk. Érdemes megfigyelni a
szimmetria változását a poi súlypontjának
helyzetétől, forgási irányától és időzítésétől
függően. (16. kép jobbra)
Síkok
A sík az a két dimenziós terület, amelyet a poi a
súlypontjától egészen a fej részig minden pontján
bejár. A sík tájolását a test határozza meg. (17. kép,
jobbra)
A profilsík (parallel plane) az egyik függőleges sík,
amely a testet jobb és bal oldalra osztja. A poi
mozgása (előre vagy hátra irányban) és a test iránya
párhuzamos egymással.
A homloksík (wall-plane) a másik függőleges sík,
viszont a test irányával 90° fokos szöget zár be. Ez a
sík a testet elülső és hátulsó részekre osztja.
A horizontális sík a vízszintes sík, amely a teret alsó és
felső részekre osztja.
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Irányok a testhez képest
Előre irányban a poik profilsíkban, vagyis a poi feje és a test
azonos irányban vannak. A poik a testtől elfele forognak, vagyis
olyan irányban, mintha a fejünk mellől dobnánk el egy labdát.
Hátra irányban a poik szintén profilsíkban vannak, azonban a poi
feje és a test ellentétes irányú. A poik a testhez forognak, vagyis
olyan irányban, mintha a labda felénk repülne épp. (18. kép, balra)
A jobbról balra – balról jobbra irányok lényege, hogy homloksíkban
vannak, ami azt jelenti, hogy a poik a test irányához képest az
óramutató járásával megegyezve vagy azzal ellentétes irányban
forognak.
Irányváltások
Ahhoz, hogy a poi mozgatása változatos lehessen, szükségesek
az irányváltások, melyeket kétféleképpen valósíthatunk meg.
A kiszúrás (stall) az a mozdulat, amikor a poi súlypontja a rajzolt kör
sugara mentén elmozdul, így a poi feje a kör köré képzelt négyzet
sarkánál megáll, majd visszaindul a másik irányba. 54 (19. kép,
jobbra)
A másik technikai elem a beburkolás (wrap), ami akkor történik meg,
ha a poi valamelyik testrészt beburkolja, vagyis rátekeredik, hogy az ütközés hatására
ellenkező irányba pörögjön.

54 Drexler, Ben. DrexFactor Poi, Tutorials, Reviews, Inspiration, Youtube, Poi Stalls: 3 Tips for Unlocking
the Secrets to Clean Stalls, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=nJRQHNNqcvE (letöltés ideje: 2020.
04. 18.)
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A kéz pozíciója
A poi súlypontja általában a kézben van, ezért a kéz helyzete
és

testhez

képest

való

elhelyezkedése

nagyban

meghatározza a mozdulatok lehetőségeit.
A kör-egység (unit circle) az a körátmérő, amelyet fix
súlyponttal leír a poi. (20. kép, balra)
A tengelyek (axes) pedig azok az egyenesek, amelyek a poi
vízszintes

és

függőleges

mozgását

meghatározzák.

A

tengelyek és a síkok adják azt a koordináta rendszert,
amelyben egy-egy mozdulat elgondolható és a lehető
legpontosabban véghez vihető. (21. kép, jobbra lent)
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V.2 Saját fejlesztésű táncórám alapelvei, céljai, módszere és
tematikája
A fejezet további alfejezeteiben bemutatom saját táncórámat, amely olyan gyakorlatokból
áll, amelyek a poi rendszeréből inspirálódtak. A poi manipulációjának rendszere, amelyet
az előző fejezetben ismertettem, kiindulópontját adta egy saját rendszer felépítéséhez,
amely már kevésbé jellemző a poira. Ezt a sajátos tematikát ismertetem a továbbiakban.

Alapelvek
A karok megállítás nélkül55 haladnak egymással összhangban, egységes tempóban és
köríves pályákon úgy, hogy minden mozdulat – és a közöttük történő átmenetek – jobbra
és balra, valamint időben és térben is összehangolva megtörténjen. A Profilsík és a
Homloksík alfejezetben a lendített karmozdulatokon van a hangsúly, míg a Speciális
formák alfejezetben a komplexebb mozdulatokon. Ennek az az oka, hogy a felsőtest és a
karok először a lendítés minőségével, az

alapirányok és az időzítések variációival

találkozzanak a két főbb síkon, hogy utána a speciális mozdulatformákat egy ismert logikai
rendszerbe lehessen illeszteni.
Az Profilsík és a Homloksík mozdulatai között többféleképpen lehetséges a váltás, mint
ami bemutatásra és elemzésre kerül.
A Speciális formák a lendítettségen alapulnak, de a komplex, ívelt és önmagukba
visszatérő pályák itt már többnyire megállás nélküli mozdulatformákat generálnak. Fontos
alapelv, hogy a karok oldalsó és elülső helyzetben szemmagasságig lendülnek, míg hátul
a vállízület fájdalommentes helyzetéig – amennyiben nem történik rotáció a testben.
Lényeges alapelv a test súlypontjának a lent tartása, ami egyfajta „leföldeltséget” jelent. Ez
a testtartás a harcművészetekre és általában a kortárstánc technikáira is jellemző, ugyanis
stabilitást és gyors reakciót tesz lehetővé azáltal, hogy a combizmok tónusban vannak. A
test gyors, bármilyen irányú elmozdulását teszi lehetővé főképpen akkor, ha a lábfejek
vállnál szélesebb pozícióban vannak.

55 Ahogy az majd látható, a lendítések között történik megállás – tehát nem megállítás – a poi vagy a kéz
tehetetlenségénél fogva, de ez nem akadályozza a folytonosságot, ugyanis nem statikus állapotról van
szó, hanem inkább egy pillanatnyi szuszpenzióról, egy „lélegzetvételről”, amiben lehetőség adódik a
karok nyújtózására.

32

A térbeli elmozdulásoknál a felsőtest jobban elmozdul a karlendítés irányába, melynek
következtében az egész test képes elmozdulni a térben. Ahogy ez a lendület magával
ragadja az egész testet, a súly átkerülhet az egyik lábról a másikra. Ezt a „lélegzetvételnyi”
felfüggesztettséget használjuk a testsúlyáthelyezésnél és az elrugaszkodás pillanatában.

Célok
Az Profilsík és a Homloksík alfejezetekben a vállak lazítása, a mellkas nyitása, a felsőtest
átmozgatása rotációk segítségével, a karok súlyának megtapasztalása és használata
(vagyis az izom elengedésének és összehúzódásának megfelelő időzítése a lehető
legkevesebb energia befektetéssel), a test körüli síkok bejárása, és a karlendítés
irányának és végpontjának pontosítása, valamint az egyes mozdulatok közötti átmenetek
zökkenőmentes megvalósítása.
A Speciális

formák

által

komplex

pályákon

keresztül

alkalmazzuk

a

lendített

mozdulatokban rejlő lehetőségeket.

Módszer és tematika
Fontos megjegyezni, hogy az alábbi pontok egy tervezett tematikát vázolnak fel, amely
mentén az oktatási tervezet felépíthető. A tényleges módszer a gyakorlati tanítás során
alakítható ki a körülmények feltérképezésével, valamint a célok és az oktatási anyag
pontosításával és szűkítésével.
Ez egy 90 perces óra tervezett tematikája:
1. A poi lendítésének mechanikájának gyakorlása Profilsíkban és Homloksíkban,
ismerkedés a poi manipulációjával.
2. A mozdulattípusokat helyben állásban poival 56 külön-külön vesszük át úgy, hogy az óra
vegyesen tartalmazzon profilsíkú, homloksíkú, valamint Speciális mozdulatformákat is.
3. Ezt követően a tanult elemeket összekötve, folyamatában gyakoroljuk.
4. A továbbiakban poi nélkül ismételjük át a tanult mozdulatsort a felsőtest és a fej
fokozatos bekapcsolódásával.
56 A poival történő gyakorlás lényege az útvonalak bejárása a poi fejével, ami azt eredményezheti, hogy
maga a kézmozdulat kevésbé artikulált, ez azonban nem azt jelenti, hogy a mozgásnak pontatlan az
iránya vagy az időzítése.
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5. Az egyes mozdulatformákat megnagyobbítjuk azáltal, hogy a karok irányában
maximálisan elmozdul a felsőtest, majd pedig az egész test elmozdul a térben, hogy végül
a megfelelő pillanatban elrugaszkodjon a talajról, amennyiben ez lehetséges. Az így kapott
térben aktívan elmozduló mozgásanyag a kezdeti gyakorlatsoron alapul.
A cél minden esetben az, hogy a fókuszált állapot fennmaradjon, ezért azt gondolom, hogy
az egymásra épülő gyakorlatsorok komplexitását érdemes óráról órára növelni.
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V.3 Az oktatási anyag elemző bemutatása
Az alábbi három videóban látható a továbbiakban tárgyalt mozgásanyag:
Profilsíkban: https://www.youtube.com/watch?v=a8p5-Nw2Dq057
Homloksíkban: https://www.youtube.com/watch?v=ArJwmK_Koc458
Speciális formák: https://www.youtube.com/watch?v=ylljXRnK_uE59
A gyakorlatsorokat két fő szempont szerint osztottam fel aszerint, hogy a karok milyen
síkban

mozognak,

valamint

kiegészítésként

a

harmadik

részben

komplexebb

mozgássorokat vizsgálok meg. A két fő sík a profilsík és a homloksík, melyek mozdulatait
a karok mozgásának irányai és időzítései alapján osztom fel a fentebb említett VTG
alapján. Ez egy olyan rendszer, amely a lehetséges karmozdulatokat az időzítés és az
irány alapján négy kategóriába teszi a síkoktól függetlenül. Az általam létrehozott
gyakorlatsorban ebből a koncepcióból inspirálódom és gondolom tovább azt. A profilsík és
a homloksík mozdulataira jóval jellemzőbb a lendített karmozdulat, vagyis a karok ingaszerű mozgása, amelynek komplexitása főleg az időzítésben és az irányban nyilvánul
meg, míg a harmadik részben a test körüli pályák néhány lehetséges variációival
foglalkozom. Ennek az az oka, hogy ugyanannyira gondolom fontosnak a karok
lendítettségét, mint a lehetséges pályákon történő mozgását. A köríves mozdulatoknak
szerves része a lendítés, vagyis a lendített poi vagy testrész akkor tud a lehető
legszabályosabb pályára állni, ha annak súlyát a lehető legmesszebb lendítjük a megfelelő
irányba.
A horizontális sík mozdulatai csak részben jelennek meg ebben a dolgozatban, mert az
alapmozdulatok rendszerét a poizásban leggyakrabban használt síkok alapján alakítottam
ki. Ettől függetlenül szándékozom a gyakorlatsorba beépíteni a meglévő mozdulatsorok
alapján.
Meg kell jegyeznem, hogy az alábbi mozdulatok síkok szerinti felosztása nem általános
érvényű. Az általam bemutatott mozdulatok sorrendje csak egy lehetséges variáció a sok
megoldás közül, de számomra megfelelő ahhoz, hogy a rendszer lényegét ismertessem,
és hogy a további lehetőségeket bárki a saját elképzeléseihez alakítsa.
57 Podmaniczky Dorottya, Profilsík, Budapest, 2020, (letöltés ideje: 2020. 04. 30.)
58 Podmaniczky Dorottya, Homloksík, Budapest, 2020, (letöltés ideje: 2020. 04. 30.)
59 Podmaniczky Dorottya, Speciális formák, Budapest, 2020, (letöltés ideje: 2020. 04. 30.)
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Profilsík60
A gyakorlatsort csípőszéles parallel pozícióban kezdjük a rugalmas stabilitás érdekében
enyhén hajlított térdekkel úgy, hogy a csípővel és a lábfejekkel pedig törekedjünk a
profilsík megtartására akkor is, amikor a felsőtest elfordul. A karok a test mellett lendített
állapotban mozognak előre-hátra profilsíkban a következő variációs sorrendben úgy, hogy
a jobb-bal oldalak és az előre-hátra irányok egyenlő mértékben legyenek jelen. A
mozdulatok között történő átmenetekhez általában az szükséges, hogy az egyik kéz irányt
vagy időzítést váltson, míg a másik a lendítés tetőpontját mintegy „megnyújtja”, a poi feje
pedig kileng abba az irányba, amerre a lendítés történt.
a) egy időben + egy irányban
A két kar egy idejű lendítése poival és anélkül, előre és hátra irányban. Célja a felsőtest
átmozgatása, a vállak lazítása, a mellkas nyitása, és az egyensúly megtartása. A karok
elől szemmagasságig emelkednek, míg hátul egészen addig, amíg a vállízület
biztonságosan engedi.
Térben való haladáskor általában a karok irányával ellentétes az elrugaszkodás iránya, de
ez fordítva is megvalósítható. Az a lényeges, hogy az ugrás előtti térdhajlítás, vagyis
„mélyítés” összhangban legyen a karok lendületvételével.
Ez a mozdulat segíti az előre-hátra irányú elmozdulást és az ugrást.
b) egy időben + egy irányban a test egyik oldalát használva
A két kar egy idejű lendítése poival és anélkül is úgy, hogy hátul a karok lehetőleg ne
keresztezzék a test középvonalát. Célja a felsőtest rotációja által a törzs izomzatának és
az egyensúlyérzéknek a fejlesztése. Míg az azonos oldali kar nyújtva lendül, az ellentétes
oldali kart behajlítjuk. Poi nélkül gyakorolva a nagy nyolcas alakú pályát a fej és a felsőtest
is követi.
Ez a mozdulat segíti a test középvonalának megismerését, hiszen a karok oldalváltása a
nyílirányú tengelyen történik. Az előre-hátra irányú elmozdulás mellett a jobbra-balra
elmozdulást is segíti, hiszen a karok mindig a test azonos oldalán lendülnek át.

60 Ismét a videó: https://www.youtube.com/watch?v=a8p5-Nw2Dq0
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c) egy időben + ellentétes irányban
A két kar egyenlő mértékű lendítése és zuhanása a gravitáció segítségével a test
középvonala felé haladva vagy attól elfele. Célja a felsőtest rotáció általi edzése és a
vállak felszabadítása. A kézfejek a fej felett és a csípőtengelynél vannak a legközelebb
egymáshoz, míg hátul és elöl a válltengely mentén vannak a legtávolabb egymástól. A
folyamatos körök esetében a felsőtestnek két (oda-vissza) rotációt kell megtennie egy kör
alatt.
Térben haladáskor a kéz-láb összehangoltsága ellentétes irányú, tehát a lendített kézzel
ellenkező oldalú lábbal történik a lépés, míg a rotáció a láb irányába történik. A rotációval
és a lendítéssel egy időben történik a testsúlyáthelyezés is, melyet a lépés követ. Az
elrugaszkodást felfelé irányban segíti a mozdulat, hiszen a karok egyszerre lendülnek fel.
d) felváltva + egy irányban
A karok egyenlő távolságú egyenletes haladása előre vagy hátra irányban. A kézfejek
végig a lehető legtávolabb helyezkednek el egymástól, haladási irányukkal pedig
megegyezik a test térbeli haladási iránya. Ez a mozdulat lehetővé teszi a folyamatos
térbeli haladást, valamint segíti megérezni, hogy mit jelent az, amikor a két kézfej egyenlő
távolságban van egymástól.
e) felváltva + ellentétes irányban
Ez a mozdulat ebben a síkban csak poi nélkül valósítható meg, ugyanis a karok ilyen
irányú lendítése nem lehetséges a vállízület anatómiájából kifolyólag. A mozdulat
minőségét tekintve is kivételes, hiszen vezetett, nem pedig lendített. Ettől függetlenül
intenzíven nyitja a mellkast és a vállakat a hátizom aktivitásának köszönhetően, valamint a
nagyfokú rotáció következtében erősíti a törzs izmait. A karok hátul a test mögött a lehető
legközelebb kerülnek egymáshoz, ezáltal olyan területet fedezhetünk fel, amelyet ritkán
használunk a mindennapi életben és a táncban is.
Térben kiterjesztett változatok
Térben haladással a test a lendítés irányába mozdul vagy szökken. Amennyiben a karok
teljes kört tesznek meg, a lendítés tetőpontja a fej fölé kerül. Az elrugaszkodás a karok
lendítésének felszálló ágában a legkönnyebb, ehhez a lendületvételt legalább már akkor el
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kell kezdeni a testben, amikor a karok a vízszintes síkon vannak és haladnak tovább lefele
irányba. A folyamatos és nagyfokú haladáshoz a térdhajlítások pontos időzítése
szükséges az elrugaszkodás előtt (mélyítés) és érkezéskor.

Homloksík61
A második gyakorlatsorban a karok ugyanezeken a lehetőségeken mennek végig, de más
sorrendben. Ennek az az oka, hogy az 1. és a 2. gyakorlatsor között ne kelljen megállni és
újraindulni, valamint a változatosságra való törekvés az átmenetek között. Homloksíkban a
karok minden esetben keresztezik a test középvonalát, valamint a profilsíkkal és a
medence irányával merőlegesek. Az alapelv a lendített karok folyamatos mozgása
testsúlyáthelyezéssel, melyet az egész test irányváltásai és a teljes fordulatok egészítenek
ki. Az irányváltások 90° vagy 180° fokonként történnek meg, miközben a karok
mozgásban maradnak a köríves pályán vagy a tehetetlenség következtében megállnak és
visszaindulnak a testtel összhangban. A karok mozgása hatással van az egész testre, ami
egyben célja és következménye az adott mozdulatnak. Általános érvényű az is, hogy
amikor a felsőtest elmozdul a karlendítés irányába, az egész test képes elmozdulni a
térben, ahogy a lendület magával ragadja az egész testet és a súly átkerülhet az egyik
lábról a másikra.
Ennek a sorozatnak az első két variációja az átmenetet képezi a profilsíkból a
homloksíkba. A poiban nem tipikus ez a fajta síkváltás, ugyanis a poik ezekben az
esetekben nem a természetes úton haladnak, hanem síkjukból és pályájukból kilépnek. (A
poizók általában elfordulással váltanak síkot.) A két sík közötti váltások lehetőségei jóval
többfélék, különösen akkor, ha a síkváltáskor az időzítés is megváltozik.
a) egy időben + egy irányban (profilsíkból homloksíkba)
A karok párhuzamos pályán történő mozgása azonos időzítésben és irányban. A karok
nem írnak le teljes kört, hanem oda-vissza lendülnek a profilsíkban, majd amikor előre
érnek, kilépnek belőle, és a homloksíkban folytatják útjukat. Síkváltás a) és b) esetében is
úgy jön létre, hogy a karok a testtől kifele irányban egy kört rajzolnak a térbe, amely
átmenetet képez a két sík között. Valójában ekkor a horizontális síkot érintik a kezek.

61 Ismét a videó: https://www.youtube.com/watch?v=ArJwmK_Koc4
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Térbeli elmozduláskor kilépés történik az oldalsó irányokba, a karmozdulattal megegyező
vagy ellentétes irányba, attól függően, hogy a felsőtest mikor kapcsolódik be az adott
lendületbe.
b) egy időben + egy irányban – egy időben + felváltva (profilsíkból homloksíkba)
Elöl és hátul váltással a karok a profilsík szerint tükrözve érkeznek homloksíkba a test
előtt, hogy onnan visszainduljanak majd. A síkváltáskor a karok kilépnek addigi azonos
irányukból, hogy ellentétes irányban haladva, a horizontális síkot érintve, a nyílirányú
tengely legtávolabbi pontját összekössék a válltengely jobb és bal oldali legszélső
pontjaival. a) és b) célja a síkok közötti organikus váltás elsajátítása.
Térbeli elmozduláskor a test a karmozdulat lendítésének irányába mozdul el, a fej és a
felsőtest pedig kis zuhanásokkal követi a karokat, amikor azok a test előtt keresztezve
lendülnek. A lépés időzítése a karok felfele irányú mozgásával egyidejű, hiszen ekkor
nehezedik a lábakra a lehető legkevesebb súly.
c) egy időben + ellentétes irányban (kereszt)
A karok a homloksíkban mozognak a test középvonala felé haladva lefele vagy felfele
irányban. Az elfordulásokat a kar indítja és a felsőtest követi. A lábak pozíciója vállszéles
vagy annál szélesebb, hogy az elfordulás véghez vihető lehessen a test egyensúlyban
maradásával.
Térbeli elmozduláskor és elrugaszkodáskor először megint a karok lendülnek, melyet az
egész test lendületvétele követ térdhajlításon keresztül egészen a sasszéig. Az érkezés
után a szabad láb a rotáció és a testsúlyáthelyezés következtében elemelkedhet a talajról.
Abban az esetben, amikor a karok a legtávolabb vannak egymástól, a felsőtest rotációját a
hátulsó karlendítés indítja. Ezt a lendületet követi a vállöv, a fej, a csípő, és a láb – ebben
a sorrendben.
d) egy időben + egy irányban (párhuzamos)
A karok párhuzamosan mozognak a lehető legnagyobb köríven lendítve, amely szintén az
egész testre hatással van. A karmozdulatok következménye az oda-vissza irányú
testsúlyáthelyezés és az egész körökkel egyidejű sasszé, valamint a 90° és 180° fokos
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elfordulások. A két kar együttes mozgása segít összehangolni a kezeket, együttes
lendítésük pedig elősegíti az azonos irányú elrugaszkodást.
e) felváltva + ellentétes irányban (olló)
A kézfejek oldalt találkoznak, míg lent és fent vannak egymástól a legtávolabb. Irányváltás
lehetséges mind a két helyzetben, jelen esetben oldalt váltanak irányt. Az elfordulás is
megtörténhet mind a két fajta helyzetben, ám most az oldalsó találkozásnál fordul el a test.
Ekkor a karok mozgása megakadhat vagy folytatódhat akár egy egész fordulás idejéig.
Térbeli haladáskor az a láb lép, amelyik irányba a kezek haladnak. A karmozdulat irányába
tehát elfordul az egész test és az azonos lábbal történik a kilépés.
f) felváltva + egy irányban (malom)
A kar mindig egy egész kört tesz meg úgy, hogy a homloksík elülső és hátulsó oldalán is
áthalad jobbra vagy balra. Az elfordulás 180° fokos, fordulópontja pedig a függőleges
tengely felső vagy alsó pontján van. Testre gyakorolt hatása olyan koordinációfejlesztés,
amelyben a fordulatot kizárólag a karmozdulat implikálja. A mozdulat minél nagyobb, annál
jobban hat az egyensúlyra, hiszen a felsőtest maximális mértékben bekapcsolódhat. Az
elfordulás és a haladás megtörténhet a súly- vagy a súlytalan láb irányába is.
Ez a mozdulat abban segít, hogy megérezzük azt a függőleges síkot, amelyen a karok
folyamatosan áthaladnak attól függetlenül, hogy a test elfordul vagy sem.

Speciális formák62
A speciális mozdulatok már komplexebb koordinációt igényelnek, ugyanis előfordul
bennük ritmusváltás, könyékhajlítás és csuklóhajlítás is, újabb lehetőségek felé terelve
minket. Azokat a könnyen elsajátítható formákat választottam ki, amelyekben a karok és a
test egymásra való hatása fizikális és koordinációs viszonylatban fejlesztően hat a testre.
Tehát azok a trükkök, amelyeknek nincs közvetlen egész testre gyakorolt hatásai, nem
tartoznak elemzésem tárgyai közé, jóllehet koordinációs hatásaik nem elhanyagolhatók,
ilyenek pl. a kiszúrások, az izolációk, a dobások, az inspin, az antispin, a flower stb. Ez
utóbbiak azonban a kezek olyasfajta koordinációját képesek fejleszteni, amely a kisebb
mozdulatok ritmikai és dinamikai jellegében, és a jobb és a bal kéz izolációjában
62 Ismét a videó: https://www.youtube.com/watch?v=ylljXRnK_uE
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segíthetnek. Saját tapasztalatom az, hogy a főként a két kézfej és a csuklók ritmikai,
térbeli és dinamikai szeparációjára fókuszáló formák nagyban segítik a mozgásban a
figyelem megosztottságát. Ez azt jelenti, hogy amíg mondjuk az egyik kéz mozog, a másik
kéz tőle független irányban vagy dinamikában képes mozogni. Azt gondolom, hogy a más
testrészekre való kiterjesztése ennek a koordinációs képességnek nagyban hozzásegítheti
a táncost a tudatos testhasználathoz. Ám ezek az elemek a poival nyernek értelmet a
tanulás elején, ugyanis kiegészíti a csuklómozdulatot, vagyis kiterjeszti magát az irányt,
hogy a térbe rajzolt pálya látható lehessen. Később pedig már eszköz nélkül is
gyakorolhatók és transzformálhatók a tanult mozdulatok.
A speciális trükköknek konkrét nevei vannak, és általában gyakoriak a síkváltások bennük.
Ez azért érdekes számomra, mert ezáltal a felsőtest mozgása és a testsúlyáthelyezés
dinamikusabbá válik. A főbb formák, amelyekkel foglalkozom a teljesség igénye nélkül a
következők: 8-as, reels, windmill, stall chaser, weave, fountain.
Ezek a formák nem feltétlenül mozdulatszinten ismételhetők, hanem két vagy több
mozdulatból álló szekvenciák, amelyek önmagukba visszatérő motívumokat alkotnak. A
térbe rajzolt pályák jellegzetességei, hogy akár több síkon és a tengelyek főbb pontjain is
átívelhetnek. Valójában ezek azok a motívumok, amelyek számomra azokat a
felismeréseket tartalmazták, amelyeket a tánctréning során is alkalmazhatóknak vélek. A
komplexebb pályák olyan rendszereket tárnak fel, amelyek nem csak inspirációval
szolgálnak, hanem a poizás nagyszerű élményét is megadják (persze ettől még a
legegyszerűbb mozdulatok is fontosak és izgalmasak, hiszen az elején még máshol van a
fókusz).
a) 8-as
Azokat az önmagába visszatérő pályákat hívjuk 8-asoknak, amelyek háromdimenziós 8-as
formát rajzolnak a térbe, amely lehet vertikális, horizontális, vagy vízszintes. Profilsíkban
és homloksíkban is oldalváltásokkal lehetséges. A kezek lehetnek egy időben + egy
irányban, egy időben + ellentétes irányban, felváltva + egy irányban, felváltva + ellentétes
irányban. Ez is egy olyan önmagába visszatérő forma, amely a test körüli tér szinte
bármelyik pontján áthaladhat.

41

Profilsíkban a felsőtest és a fej bekapcsolódásával a mozdulat megnagyobbodik, amely az
egyensúly fejlesztéséhez és a törzs izomzatainak erősítéséhez járul hozzá. Ennek az az
oka, hogy a lendített karok súlypontja átkerül a vállakból a felsőtestbe.
Homloksíkban a karok oldalsó középtartásban vannak, amelyben a vállízület körüli
izomzat terhelődik a legjobban. Ahhoz, hogy a poik és a kézfejek a 8-as formát
lerajzolhassák, apró körkörös mozdulatokra van szükség a test elülső és hátulsó részén. A
tartott pozícióban történő oda-vissza irányú mozgás erősíti a vállövet, az alkar izmait,
valamint a törzs körüli izmokat.
b) reels
A kézfejek/poik egy irányban haladnak egy időben vagy felváltva, és folyamatosan síkot
váltanak. Csípő-, váll-, és fejszinten is megvalósítható köríves pályák folyamata
homloksíkban, melyek összekapcsolhatók egymással. Ez a mozdulatforma elősegíti a test
mögötti tér használatát azáltal, hogy a kezek a csípő/vállak/fej előtt és mögött is
elhaladnak. Ahhoz, hogy az elülső és a hátulsó teret összekösse ez a mozdulat,
folyamatosan váltakozó testsúlyáthelyezésekre, valamint a felsőtest jobb és bal oldali
rotációjára van szükség. A kéz és a csípő kapcsolata hangsúlyos, hiszen együttes
mozgásuk összhangban történik. A kezek által bejárt utat a csípő és a felsőtest
mozgásának iránya követi, amely a medencével történő köríves mozgást segíti és fejleszti.
Ahhoz, hogy a csípővel a lehető legnagyobb körívet rajzoljuk a térbe, fontos a széles
pozíció és a térdek rugalmas, hajlított helyzete.
c) windmill
Ez a forma a függőleges tengely fej szintjén valósul meg. A kézfejek/poik egy irányúak és
váltott idejűek, és a homloksík elülső és hátulsó síkjában mozognak felváltva
folyamatosan. Ez a mozdulatforma nagy mértékben felszabadítja a vállakat és edzi a törzs
izmait az ide-oda rotáción keresztül, valamint lazítja a csuklókat. Hasonlóan a reels
formáihoz, elősegíti a jobb-bal oldalirányú testsúlyáthelyezések és a kézmozdulatok
összehangoltságát.
d) stall chaser
Maga a pálya a homloksíkon halad a kiterjesztett kör mentén, a kezek pedig felváltva
mozognak az egy idejűség és a váltott idejűség között. A kiterjesztett kör felső ívén mindig
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együtt haladnak, míg az alsó íven csak az egyik lendül tovább, majd visszaindul és
kezdődik elölről a forma a másik irányba. Ezt a mozdulategyüttest pedig két kiszúrás (stall)
keretezi a válltengely jobb és bal oldalán, melyek szintén felváltva történnek meg. 63 Testre
gyakorolt fizikális és koordinációs hatásai ugyancsak a jobb-bal oldali testsúlyáthelyezés
összehangolása a felsőtest oldalirányú mozgásával, valamint a lendítettség és a
vezetettség minőségeinek ritmikus váltakozásával. Minél nagyobb íven haladnak a kezek,
annál messzebb tud lendülni a felsőtest és a fej, mely által fejlődik az egyensúlyérzék,
erősödnek a törzs izomzatai és a combizmok. Ahhoz, hogy a kiszúrás pontos helyen és
időben történjen, a karoknak a lendített és a vezetett minőségek közötti organikus váltást
kell elsajátítaniuk. Ez a koordinációs képesség a táncos mozgásának dinamikai
aspektusait fejleszti és színesíti.
e) weaves
Azokat a mozdulatokat hívjuk weaves-nek, amelyben a poik (vagyis a kezek) folyamatos
köríven haladnak, felváltva, úgy, hogy súlypontjaik a kezekben vannak. Mindkét kéz
ugyanolyan pozícióban van, a poik pedig azonos síkban.
Lényeges tulajdonsága a weave-nek a ritmus, vagyis az ütem (beat) száma, ami a
sík/pozíció/ciklus váltása előtti pörgésre vonatkozik. Az ütem jelzi a poi rotációjának
számát az alsó ívet elhagyva, tehát mindig akkor számolunk, amikor a poi feje lent halad
el. Így megnevezhetünk többféle weave-et: 2-beat-weave, 3-beat-weave, 5-beat-weave,
stb.64 A weave lényege tehát az elülső-hátulsó síkok közötti folyamatos váltás. Nagy
segítségnek gondolom a poival történő gyakorlást ahhoz is, hogy megérezzük a lendítések
pontos számát, idejét és irányát. Célja a kezek és a felsőtest összehangolása egy
folyamatos minta és tempó alapján, amelynek attól függően változik a ritmusa, hogy az
adott síkban mennyit forgatunk (kézfejjel vagy poival).
Ez a mozdulatforma nem csak az elülső és hátulsó teret köti össze egymással, hanem a
jobb-bal oldalakat is. Ez nagyban segíti a kézmozdulatok és a testsúlyáthelyezések
összehangolt működését.

63 Drexler, Ben, DrexFactor Poi, Tutorials, Reviews, Inspiration, Youtube, Poi Dancing Tutorial: Stall
Chasers, https://www.youtube.com/watch?v=dvWm8m87ix0&t=221s 2014, (letöltés ideje: 2020. 04. 05.)
64 Woolsey, Nick, Playpoi, 2, 3, 4, 5, 7, 9 beat weaves, Youtube,
https://www.youtube.com/watchv=3h7pqZCW3u4 2015, (letöltés ideje: 2020. 03. 20.)
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f) fountain
Az elnevezés a szökőkút-szerű formából ered, amelyben az egyirányú és váltott idejű
kezek/poik a homloksíkon haladnak. Az egész motívum a kiterjesztett köríven halad úgy,
hogy közben a felsőtest elfordul. 65 A teljes forma négy weave mozdulatból áll, melyek főbb
iránypontjai a következők: bal oldal, fent, jobb oldal, elöl. A másik oldalra pedig ugyanez
csak fordítva. Alapelve a testsúlyáthelyezések és weave-ek összehangoltsága. Testre
gyakorolt legfőbb hatása pedig a felsőtest rotációja, a könyökök és a csuklók
felszabadítása. Azáltal, hogy ez a forma a test körüli tér majdhogynem minden részét érinti
(kivéve a csípő- és a válltengely hátulsó részét), tudatosítja a karmozdulat irányát és
helyét, ezen keresztül pedig fejleszti a térérzékelést.
Térben kiterjesztett változatok
Ezek a pályák és koordinációs lehetőségek olyan lehetőségeket kínálnak a táncban,
amelyek nem csak a karok irányát és a test síkjait ismertetik meg, hanem utat nyitnak
egyfajta belső dinamikának, amelyben egy-egy elemnek kialakulhat valamilyen jellege. Ez
alatt azt értem, hogy ha kijelölök egy meghatározott – belső vagy külső – tempót, az
elemek sajátos lendületeiből és ritmus-jellegeiből kifolyólag képesek tartani ezt a tempót
még akkor is, ha a mozgás ritmikai képlete változatos. A mozgás zeneivé tud válni. Azt
gondolom, hogy ez abban segíti a táncost, hogy bátran kivárja egy-egy mozdulata idejét,
ami pedig ahhoz fontos, hogy a mozgása organikus lehessen. Természetesen ez csak
egyféle alkalmazása ennek a rendszernek, hiszen számtalan ritmikai, dinamikai, és térbeli
lehetőség van még.

V.4 Táncpedagógiai alkalmazhatóság
Az alábbi felsorolásban összegzem a fentebb ismertetett gyakorlatsorok testre és
mozgáskoordinációra gyakorolt hatásait, amelyek képesek a kortárstánc tanítását
hatékony módon kiegészíteni:
•

a test körül bejárható utak transzformálhatók más testrészekre is, amely új
mozdulatokat idézhetnek elő a testben

65 Drexler, Ben, DrexFactor Poi, Tutorials, Reviews, Inspiration, Youtube, Basic Poi Dancing Tutorial: how
to do a 4-beat fountain, https://www.youtube.com/watch?v=J06CEkMOCnc&t=641s 2012, (letöltés ideje:
2020. 04. 05.)
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•

a lendített és a vezetett mozdulatok közötti különbségek megismerése és
használata színesíti a mozgás dinamikai jellegét

•

a lendített mozdulat-minőség megismerése és alkalmazása elősegíti a hatékony
energiabefektetést helyben mozogva, térben haladva, és elrugaszkodáskor

•

a felsőtest dinamikus rotációja erősíti a törzs izomzatait

•

a kar- és kézmozdulatok nyitják a mellkast, lazítják a vállízületeket, fejlesztik a
könyökök és a csuklók mobilitását, nő a marokerő

•

a karhasználat révén erősödik a vállöv, ezáltal nő a karmozgás állóképessége

•

a

hajlások,

a

fejlendítések,

és

a

testsúlyáthelyezések

fejlesztik

az

egyensúlyérzéket, valamint erősítik a központot, vagyis a test stabilitásáért felelős
izomcsoportot
•

a testhasználat „leföldeltsége” lehetővé teszi a stabil és rugalmas állapotot,
valamint a gyors reakcióidőt

•

azok a komplexebb poi-trükkök, amelyekben a két kéz függetlenedik egymástól
térben és dinamikailag (például amíg jobb kéz pörget egyet, a bal kéz kiszúr úgy,
hogy a tempó nem változik), hatékonyan segítik a jobb-bal oldal koordinációját,
valamint fejlesztik a megosztott figyelem képességét

•

a

megosztott

figyelem

magas

szintű

képessége

hozzájárul

a

tudatos

testhasználathoz
•

az íves és önmagukba visszatérő mozdulatformák olyan rendszerbe foglalt elemek,
amelyekből az improvizáció során újra visszakereshető és megismételhető
mozgásanyagok születhetnek

•

a lendítések és a légzés közötti kapcsolat tudatosítása hozzájárulhat a hatékony
energiabefektetéshez és a mozdulatok minőségi javulásához
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V.5 A rendszer újragondolva
A poi rendszere felvázol egy követhető rendszert, amelyben a térbeli pályákon haladó
mozdulatok sebességbeli és dinamikai jellege viszonylag egysíkú, hiszen a fókusz a
köríves térbeli formákon van, melyeket a poi egyenletes, ingaszerű mozgása inspirál.
Azonban abban a pillanatban, hogy a poit félretesszük, a kezekben (és az egész testben)
rejlő lehetőségek tárháza megnő. Az a tapasztalatom, hogy a poi ekkor már nem diktálja a
rá jellemző tempót és nem akadályozza a kézmozdulatokat, azonban a test körüli
képzeletbeli formák megmaradnak a memóriában (testi és mentális). Innentől kezdve a
táncos szabadon variálhatja a tanult formákat saját tér-, idő-, és főleg a dinamikai
rendszere szerint, amely az anyag további gyakorlatsorait adhatják a továbbiakban. A cél a
mozgásfejlesztés úgy, hogy egy adott mozdulatformát a lehető legszélesebb térbeli,
időbeli, dinamikai skálán tudjuk alkalmazni. Azt gondolom, hogy egy-egy forma más
szempontok szerint, vagyis a rendszer újragondolásával nagy mértékben képes fokozni a
testtudatot és a kreativitást. A tanult formák természetesen másfajta térbeli elrendezéssel
is megvalósíthatók, ám ahhoz, hogy a test újfajta minőségekben is tudja alkalmazni
ezeket, a befektetett erő mértékét és jellegét, valamint a tempóbeli és a ritmikai
lehetőségeket is meg kell vizsgálni.
A mozdulatban rejlő lehetőségeket Lábán Rudolf négy aspektusból vizsgálja, melyek
alapján a fent megismert mozdulatok és formák is újragondolhatók: “A mozdulat útja a
következő módon járható be: 1. az erő növelésével/csökkentésével, 2. a gyorsaság
növelésével/csökkentésével, 3. a tér mértékének növelésével/csökkentésével, 4. a
stabilitás növelésével/csökkentésével. A mozdulatot megelőző vagy a mozdulatot követő
mozdulat hatással lehet a kezdeti intenzitás növelésére vagy csökkentésére.” 66
Nem újdonság, hogy a köríves mozdulatformákban lényegesen több lehetőség van, mint
kizárólag a formák komplexitása. Ez az a cél, ahova a poi-féle térbeli struktúra eljuthat a
tánctanításban: egy-egy forma más térbeli, időbeli és dinamikai variációjáig. Egy-egy adott
formában rejlő lehetőségnek csak a kreativitás szabhat határt, és ez az a szabadság,
ahová a karok és kezek által begyakorolt formák által eljuthatunk. Ehhez a szabadsághoz
pedig hozzátartoznak a táncra oly jellemző érzetbeli és előadói aspektusok, vagyis az
önkifejezéssel kapcsolatos gyakorlatok. Azt gondolom, hogy a táncóra akkor válik teljessé,
ha ez a komplex rendszer kiegészül olyan gyakorlatokkal is, amelyekben a test körüli
66 Lábán Rudolf, Koreográfia, L’Harmattan, Budapest, 2008, 93.
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pályák megtelnek személyesebb tartalmakkal is. Így tud majd ez a külső rendszer belsővé
válni.

VI. ÖSSZEFOGLALÁS
Azt gondolom, hogy a kortárstánc különböző technikái azért olyan változatosak, mert a
mesterek és tanárok nagy fokú szabadsággal rendelkeznek ahhoz, hogy kialakíthassák a
saját megközelítési módjaikat a test és a mozgás lehetőségeinek kutatása révén. Ez a
fajta kutatás sajátos és egyéni módszerek kialakulását teszi lehetővé, hiszen a lehetősége
fennáll annak is, hogy a más területeken szerzett tapasztalatok gazdagítsák az átadni
kívánt tudást. A harcművészetek, a cirkusz, vagy a színészképzés technikáiból a
kortárstánc képes inspirálódni úgy, hogy az átvett elemet vagy struktúrát a saját
szemszöge szerint vizsgálja meg és alakítja át. A poi keringő mozgása és az önmagába
visszatérő pályák egymásutánisága olyan univerzális szabályokra világít rá, amelyekkel
általában a kortárstánc is foglalkozik, mint például a gravitáció és a tehetetlenségi erők. A
kortárstánc pedig képes arra, hogy az adott rendszert újragondolja és sajátos tartalmakkal
töltse meg. Dolgozatom a poi és a kortárstánc fúziója felé tett első összegző lépés, melyet
a kortárstánc tanításának szemszögéből tettem meg. Ez azonban nem zárja ki azt a
lehetőséget, hogy a poizók az egész testüket mozgósítva újra felfedezzék a trükkökben
rejlő mozdulat-lehetőségeket. A bemutatott oktatási anyag egy nyitott rendszer, amely
aszerint alakítható, hogy mi az adott cél, hiszen a gyakorlatsorok kortól, nemtől, és
tudásszinttől függetlenül egyszerre felszabadító és izgalmas kihívásokat tartalmaznak.
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