TRAPP DOMINIKA

„NE TEGYÉTEK REÁM…”
‘DON’T LAY HIM ON ME…’
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1. A parasztasszony teste / The Body of the Peasant Woman, 2020

Hang-installáció (hang, fa, viaszkréta, merített papír, akvarell ceruza, könyvek)
/ Sound installation (sound, wood, wax-chalk, mould made paper, watercolour pencil, books)
A székekből álló elem tervezésében és kivitelezésében az AU Workshop (Szederkényi Lukács, Ghyczy Dénes Emil)
és Hőrich Richárd Ádám segédkezett alkotótársként.
/ The installation was designed and realised in collaboration with AU Workshop (Lukács Szederkényi, Dénes Emil Ghyczy) and Richárd Ádám Hőrich.

2. A néptáncosnő teste / The Body of the Female Folk Dancer, 2020

Videó (06’40”), digitális nyomat papíron, merített papír, akvarell ceruza / Video (06’40”), digital print on paper, mould made paper, watercolour pencil
A filmet Trapp Domikával való együttműködésben Varga Noémi készítette. / In collaboration with Dominika Trapp, the film was made by Noémi Varga.
Operatőr / Camera: Vincze Alina
Fényelés / Color grading: Budapest Color Club
Colorist: Fekete Janó C.S.I.
Zene / Music: Zurgó – Juhajgatás
Külön köszönet/special thanks: SÍN Arts Centre, Marcio Kerber Canabarro, Magyar Táncművészeti Egyetem, CameraRental

3. A fétistárggyá tett test / The Body Perceived as a Fetish Object, 2020

Installáció (fa, hímzett nyers pamut szalag, bélhúr, poliuretán hab, természetes pigment, merített papír, olajpasztell)
/ Installation (wood, embroidered raw cotton ribbon, catgut, polyurethane foam, natural pigment, mould made paper, oil pastel)
Az installáció tervezésében és kivitelezésében Kránicz Richárd segédkezett alkotótársként.
/ The installation was done in collaboration with Richárd Kránicz.
Az installáció elemei / parts of the installation:
Prolapse-portrék: extrém anális szexet bemutató pornófilmek werkfotói alapján zsírkrétával készült rajzok merített papíron.
/ Prolapse-portraits: drawings made after photos of shootings of porno movies that present extreme anal sex.
Brácsa: A kifordított brácsa Erdélyi Dávid hangszerkészítő alkotása.
/ Viola: The viola, that is turned inside out was created by Dániel Erdély, musical instrument manufacturer.
Szalag: A nyers pamut szalagra hímzett neo-folk sorminta tervezésében Kele Ildikó, textiltervezővel segédkezett.
/ Ribbon: The neo-folk motif on raw cotton ribbon was designed in collaboration with Ildikó Kele, textil designer.
Szégyenkő: A két elemet a kiskunlacházi szégyenkő mintájára Hardi Ágnes faragta ki és Trapp Dominika festette.
/ Pillory: The two elements were made after the pillory at Kiskunlacháza, carved by Ágnes Hardi and painted by Dominika Trapp.

4. Trapp Dominika: SZÜL. Fekszik MEGH. / BORN lies DIED, 2020
(akvarellceruza, söralátétkarton / watercolour pencil, carton, 75x100cm)

mozgásforma, és azt használjuk, alkalmazzuk és azt éljük át.
Ehhez táncélmények kellenek. Mert azt gondolom, hogy
tényleg eufórikus hatással bír a magyar néptánc, de hogyha
csak ilyen lego darabokat kapunk belőle, és csak azokkal
tudunk gondolkodni, akkor szerintem megrekedünk egy
szinten, amire lehet, hogy azt mondja a szakma, hogy ez
profi, csak számomra az sem alkotóként, sem egy táncosként nem egy kiteljesülés. Hogy profin tudok legózni.”
A fétistárggyá tett test
A kiállításon ez az installáció mutatja fel a legextrémebb
példát a mozgástér kitágítására, és radikális, pornóellenes
feminista álláspontot alapul véve fogalmaz meg vele szemben kritikát. A „pornókultúra” és a népi kultúra találkozási
pontját éri tetten és bontja ki egy hungarofuturista/feminista gesztus alkalmazásával.
Többek között a nagyon intenzív anális szex következményeképpen is kialakulhat végbél előreesés (angol nyelven
prolapse, eufemizált változatban rosebud). Míg korábban

a pornóforgatások nemkívánatos velejárójaként tartották
számon – a BDSM kultúrán belül pedig egy szűk réteg
fétise volt –, mára a pornóipar terjeszkedő piaci logikája
következtében egyre gyakrabban bukkan fel a népszerű
pornózsánerek sorában. Számos technika terjedt el szándékolt előidézésére professzionális körökben, és bár gyakori elszenvedői nagy valószínűséggel tartós egészségkárosodással számolhatnak, az anyagi kényszer sokszor
az extremitások felé sodorja őket. A mediatizált prolapse
a digitális médiában bármeddig sokszorosítható, és ingert
vált ki más testekből akár szexuális vágy, akár empatikus
rosszullét formájában.
A kiállításon látható makett egy létező és jelenleg is
használatban lévő népi hangszer interpretációja, amelybe
készítője saját kézjegyeként a prolapse feliratot stencilezte.
Az installáció társadalmi és szomatikus kapcsolódásainak,
valamint idősíkok találkozásának metszetét bontja ki: a
megbélyegzett hangszertest által közvetített strukturáló
logika továbbvitele mentén mutat rá arra, miként téríti el a
jelen a múltat, és mindezt – spekulatív módon – egy kevésbé
perverz jövőkép jegyében kísérli meg.

TRAPP DOMINIKA

„NE TEGYÉTEK REÁM…”
2020/01/18 – 03/01
Megnyitó: 2020/01/17 (PÉN) 19h
A kiállítást megnyitja: Havas Ádám, szociológus

Trapp Dominika

KÍSÉRŐESEMÉNYEK
2020/01/25 (SZO) 11:30
Hangover Reading Club #5
Szembenézni a feltételezhetően elkerülhetetlennel
a klímaváltozás korában
Az olvasókör vezetői: Miklósvölgyi Zsolt és Trapp Dominika

2020/02/05 (SZE) 18h
Tárlatvezetés
2020/02/05 (SZE) 18:30
Sej, a mi lobogónkat

performansz-előadás
Közreműködők: Hevesi László, Mélyi József

2020/02/15 (SZO) 11:30
Hangover Reading Club #6
Klímaváltozás és gyermekvállalás
Az olvasókör vezetője: Trapp Dominika

2020/02/23 (VAS) 18h
Parasztok Atmoszférában

A kiállítás a népi kultúra hagyományos keretének radikális eltérítéseire, kisajátításaira és a közösség által elfogadott normák
különböző testekre (a néptáncos nő testére, a parasztasszony testére, a fétistárggyá tett testre, a halottak testére) gyakorolt befolyásaira mutat rá, és így többrétegű kritikát fogalmaz meg, amely a jelen kríziséből az archaikus felé fordulva keresi a kiutat.

2020/02/23 (VAS) 18:30
Tárlatvezetés

A népi kultúra minta, vagyis természet és ember kapcsolatának lehetséges módozataiként jelenik meg – túl és innen a
természet-kultúra hamis elválasztásán. A testnek adott a materialitása, azonban kultúránként változik, hol kezdődik és
végződik, mennyi mozgásteret kap. A népi kultúra elemei egyszerre diszkurzívak, szimbolikusak és szomatikusan rögzülnek.
A kérdés, hogy korunkban milyen jelentésláncolatokba tud bekapcsolódni a népi motívum, a néptánc milyen ideálképeket
közvetít és ez a jelennel milyen viszonyba léphet, meddig lehet tágítani, ki hogyan próbálja a sajátjává tenni.

zenei performansz

Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Trapéz Galéria, Káli Kövek

1094 Budapest, Liliom utca 41.
+36 1 456 2040 // gallery@trafo.hu // www.trafo.hu
Nyitva: keddtol vasárnapig 16-19h, eloadási napokon 16-22h
Open: Tuesday to Sunday 4-7pm, performance days 4-10pm

A hungarofuturista projekt azért tér vissza a múltba, hogy a jövőt térítse el. Hungarofuturista kihívás megtalálni az univerzálisban a lokálisat, a közös tapasztalatot, ami szembe megy a megosztottsággal. Ahogyan a jövő is rengeteg irányba ágazhat
el, számtalan lehetséges hungarofuturista frakció dolgozhat ki koncepciókat. A hungarofeminizmus is ilyen, amelynek ez a
kiállítás a programadó eseménye. A feminizmusnak a nyilvánosság, a hegemón diskurzusok kritikájának kell lennie, és ennek
része a testről való tudások kritikája. A hungarofeminizmus a szomatikus és a társadalmi találkozási pontjait keresi, téríti el,
tágítja ki, teret adva időutazásoknak akár a traumasíkon, akár a mitikus időben.
Bajusz Orsolya – Trapp Dominika

A parasztasszony teste
Nagy Olga Asszonyok könyve című művének történeteiből
indultam ki a kiállítás felépítésének kezdetén. A könyv
parasztasszonyok egyéni sorstörténeteit vonultatja fel,
amelyeket saját maguk osztottak meg az etnográfussal
az 1975 és 1984 között Kolozs és Maros megyében végzett gyűjtései során. Ezek a vallomásos szövegek nyersességük és „cenzúrázatlanságuk” okán emelkednek ki a
hagyományos népi elbeszélések közül, amelyek általában
a közösség konvencionális felfogásához igazodnak.
A könyvben szereplő 90 történet közül kiválasztottam egyet,
amely kerettörténetként szolgálhatott egy installációhoz.
Az Édesanyám végakarata című írás az egyik legszűkebb
mozgástérrel rendelkező asszony élettörténetét dolgozza
fel. A történetben megjelenik 17 családtag, közülük a két
szülőhöz és a kilenc életben maradt gyerekhez kapcsoltam
további életutakat – így adva egy teljesebb képet a vizsgált
paraszti világról.
Azokat a szövegrészeket emeltem ki, amelyekben felsejlik
egy-egy emancipatorikus vagy normaszegő szándék, tett,
vagy akár egy elszánást követő megtorpanás. Két számomra fontos, példaadó kortárs szerzőtől is beemeltem
egy-egy idézetet, akik a parasztságot szenvtelen módon,
a romantizálást mellőzve ábrázolták. Az idézett részek a
térben a nagymamáim és az anyám előadásában hangzanak
el, felvételről.
Az élettörténeteket összefoglaló installációt az AU Workshoppal (Szederkényi Lukács, Ghyczy Dénes Emil) közösen
terveztük meg. Javaslatukra olyan installációs elemekben gondolkodtunk, amelyeket a kiállításhoz kapcsolódó
eseményeken is lehet majd használni, illetve a kiállítás
elbontása után sem veszítik el funkciójukat. Ebből kiindulva én a gazdag jelentéstartalmú széket javasoltam az
installáció alapjának. A paraszti tárgykultúrát vizsgálva
összegyűjtöttem olyan széktípusokat, amelyek az említett
élettörténetek karaktereihez kapcsolhatók.
Az anya figuráját legalul a szülőszék vagy más néven vajúdószék idézi meg, ebből nő ki a hat halott gyermeket szimbolizáló, koporsóvá alakított ülcsi; ezekre kerül a kilenc
életben maradt leszármazottra utaló legáltalánosabb
ülőalkalmatosság, a fejőszék; és mindezek tetejébe nehezedik a zsarnok apa ülőhelye, a parancsolószék.
Az installáció emlékoszlopot, illetve fejfát is idéz, valamint
a paraszti építészetben gyakran előforduló boldogasszony
fáját, amely eredetileg a mestergerendát hivatott alátámasztani a lakótérben, majd idővel statikai szerepe csökkent, és inkább kultikus jelentéstartalma miatt állították.
Az oszlop körül látható székekhez olyan történeteket
kapcsolok majd, amelyekben a női karakternek sikerült a
normaszegés, az önreflexió megfogalmazása vagy egyéb
transzgresszív szándék.
Az élettörténetek elemzésében Prokk Balázs, Hamburgban
élő néptáncos, filozófus barátom volt a segítségemre, aki a
közel fél éves közös munka összefoglalásaképpen az alábbi
szöveget írta:
Prokk Balázs: Pellengérre állított valóság
Patriarchátusnak azt a politikai és gazdasági berendezkedést
nevezzük, amelyben a férfiakat születésüktől fogva a hatalom akarására és legális gyakorlására nevelik. A hatalom
gyakorlásának jogilag helyes korlátait egyedül egy másik
férfi, illetve a közösség érdekének hatóköre szabja meg.
Miként a háztartást a férfi, úgy a társadalmat a férfi társaságok uralják. A patriarchális berendezkedésben a nők
a férfi tulajdonát képezik. Ezért a nőkkel, – mint minden
más tulajdonnal – bármi megtörténhet: a kiárusítástól az
erőszakig.

A közösség nyilvános tereiben a nők csak a közös munkavégzés idejére társulhatnak. A magyar paraszti kultúrában
ilyen csoportosulások helyszíne például a fonó. A fonóban
szinte minden elhangozhat és majdnem úgy, ahogy az
csakugyan megtörtént, de a női tapasztalatok szabad
megosztása itt is korlátozott. A cenzúra mechanizmusa a
női közlések szabadságának szűrője. Így, a rituális játékokban, valamint a népdalokban megénekelt metaforák, és
metonímiák által megjelenített és elbeszélt történeteket a
képzelőerő már szükségszerűen módosította. A tényleges
valóság csak egy-egy hajlításból, témaválasztásból cseng
ki az avatott fülek számára. A férfiak hatóerejének félelmetes szorítása a női közösségek együttlétét csak a virtualitásban engedi kifejeződni. Így, a női realitás, csak negatív,
közvetett tanításokban élhet tovább, a cinikus csend tanításában:
„Ha szíveden sok a bánat, ne mondd el azt fűnek-fának,
panaszold el a nagy égnek, mert az nem mondja senkinek.”
Nagy Olga Asszonyok könyve című gyűjteményes kötetéből áradó személyesség nem más, mint a félelem hallgatásából kitörő bizalom. Az elbeszélések elevenségének
azonban fájdalmas ára van. Az összeforrt sebek felhasadnak,
majd a lelki és fizikai traumák megelevenednek: a nyomasztó konfliktushelyzetek, meghasadt élettörténetek,
és tragédiák felelevenítése újra szétzilálja az elbeszélő asszonyok értelmét. Ezen elbeszélésekből kiáradó nyomasztó
hangulat az olvasót is körülöleli, s a szöveg nyomai egy még
mindig hasogatóan fájdalmas eseményre mutatnak; egy
pillanatra, amikor az értelem elillant, s összezavarodott
minden.
Ezeket a traumatikus, s egy teljes élettörténetet átható
pillanatokat keresve kétféle elbeszélésre lettünk figyelmesek: az egyikben úrrá lett a dermedt passzivitás, s így
minden maradt a régiben. Azonban szép számmal akadtak olyan történetek is, amelyekben valamiként a főhősnő
megoldotta a konfliktushelyzetet. E két személyiségtípus
közötti feszültség hozta mozgásba azt az értelmezési
keretet, amit az egyszerűség kedvéért idősíkoknak, illetve
mozgástérnek hívtunk.
Az asszonyok által felelevenített sorsfordító pillanatok
tehát a tudat terében újra lezajlanak. Erről adnak számot
a titkokat metaforákkal sejtető népdalszövegek is. Itt egy
olyan eseményről hallunk, ami ugyan folyamatosan zajlik,
de – talán jó okkal – mégsem történik meg:
„Háromszor is elindultam s elmentem
Ablakidhoz még közel sem mehettem
A kapuban úgy elfogott valami.
Hogy egy árva szót sem tudtam szólani”
A munkahónapok ideje alatt a kemény paraszti életforma szorítóan kötött. A szántás nyílegyenes barázdáiban
feszülő öntudatot egyedül a tánctérben helyet találó ugrások, lábkörök és páros forgások oldják el a hétköznapok
gondjaitól. Ezért a tánc a megtapasztalható szabadság legmagasabb közösségileg elfogadott formája.
Amikor Szivós Kata a férfitáncok virtuozitását átemeli
Leányos című koreográfiájába, átlépi a patriarchátus korlátait. Úttörősségét a szó eredete is tanúsítja, ugyanis a virtuozitás szó gyökében a férfi (vir) lelhető fel. E jól látható,
esztétikai rátermettségnek azonban a morális virtussal is
egybe kellene vágnia. A férfi, annyiban erényes amennyiben képes önmagáért és közösségéért is felelősséget vállalni. Ezzel egyidejűleg a női sors alávetettsége az erény
fogalmában is tetten érhető, hiszen az a szűzies tisztaság
fenntartását foglalta magában.
Talán sokak számára meghökkentő lehet, ám a férfitáncokat táncoló nőkről még filmfelvételeink is vannak. A tyukodi Szuromi Mariska verbunkját, vagy a györgyfalvai Jaskó

Ibolya legényesét sokan ismerik, és visszatérő elemei színpadi
koreográfiáknak. Tehát Szivós Kata koreográfiája – melynek
célja egy improvizatív, női szólótánc létrehozása – szintén
a hagyományból fakad. Önmaga felszabadítása mégis több
fontos diskurzust tesz aktuálissá.
A magyar népi hagyományban két különböző módon
szerveződő morált érhetünk tetten. A dogmatikus és praktikus morál közötti különbséget elsősorban a közösség
mérete, másodsorban a szükségszerűség határozza meg.
A dogmatikus morál tökéletesen illik a patriarchátus előíró
rendszerébe, amelyben a lányok folyamatosan tanulják a
női szerepeket: a gyermekjátékoktól a karikázókon át a vallásos rítusokig. Ezzel szemben áll a lokálisan szerveződő,
praktikus morál, – például háború ideje alatt, és utána
– amikor a nőknek szükségszerűen magukra kellett venniük a férfi szerepeket is. A fentebb említett táncosokat jól
láthatóan megtűrte, illetve megbecsüli közösségük.
Azonban a dogmatikus és praktikus morál közötti egyensúly nagyon törékeny. Ami az asszonyok számára gyakran
praktikus haszonnal járna, az a férfiak közössége szempontjából rendbontó, s ezért elítélendő. Abban a pillanatban, amikor a dogmatikus vélekedés uszítássá silányul,
az a praktikus kiteljesedés ellen fordul, és elkezdődik a
bűnbakképzés, illetve a boszorkányüldözés. E folyamat
gyakran gyilkossággal, illetve öngyilkossággal végződik. Az
öntudatlan közösségi erőszak végén visszaáll a régi rend,
és a tragikus sorsú áldozatok életét a fonó közössége átülteti egy balladába. A praktikus leleményt a felejtés szövi be,
s az áldozatok története negatív tanításként él tovább a falu
közösségében.
Trapp Dominika kiállításán fölelevenített asszonysorsok a
titoktartó csend szorításából fakadtak.
A néptáncosnő teste
A néptánckincsen keresztül ránk hagyományozódott mozgásteret tágítja a szó szoros értelmében Szivós Kata, aki
jelenleg harmadéves a Táncművészeti Egyetem néptánc
szakán, és akinek vizsgamunkája egy női szóló néptánc
koreográfiája lesz. Katával két évvel ezelőtt találkoztam a
Fonó szilveszteri táncházában, ahol kiállt legényesezni –
többek megrökönyödésére. Azóta követem a tevékenységét, és a kiállításom keretén belül egy rövid portréfilmben
mutatom be Leányos című koreográfiáját.
Szerkesztett részlet Szivós Katával készített interjúból:
„Az alapkoncepció az volt, hogy a férfi magyar néptáncok,
amiket én nagyon szeretek táncolni, hogyan tudnak úgy
színpadra kerülni, hogy ne az legyen, hogy „hát, egy lány
férfit táncol”. Ez volt a kezdeti stádiumban az alapgondolat,
de nyilván utána nagyon sokat formálódott az, hogy mi is
az, amit a női táncból szeretnék meghagyni és mi az, amit
a férfitáncból beemelnék egy olyan táncba, aminek az lett
a neve, hogy Leányos. A férfitáncokból a virtuozitás az, ami
elengedhetetlen, és amit én a női táncokban hiányolok.
Mert vannak gyönyörű női táncaink, amik szólisztikusak,
de leginkább csoportos táncokról beszélünk ilyenkor. Ezek
elsősorban nem a virtuozitásra vannak kiélezve, hanem
sokkal inkább az archaikus és énekes körtáncokra. Még
hogyha nem is vagyunk olyan jártasak a magyar néptáncok terén, azt azért tudhatjuk, hogy ezek nem arról szólnak, hogy most letáncoljuk a csillagokat az égről. Lehet
gyönyörű női táncokat találni, de valahogy mégis az autentikusnak mondott néptáncban a dinamikai fokozás megáll
egy szinten.
Én ezt mindig hiányoltam egész életemben, pedig elég
korán kezdtem a néptánccal való ismerkedést. Négy éves
koromban. De sosem tudtam kiteljesedni egy-egy női
táncban. Ez nem azt jelenti, hogy nem élveztem annyira

vagy, hogy abban az adott tánc szituációban tudtam volna
másra gondolni, mert nyilván elvisz ennek is a heve és
varázsa, de mégis hiányzott valami plusz, amit egyébként
a páros táncokban abszolút átélek, de kimondottan a női
táncokban meg nem. Nekem a női táncok szűkösek, ezért
gátlástalanul férfitáncokat táncoltam. És azt nem éreztem
szűkösnek, mert imádtam. Megpróbáltam magamra alakítani ezeket, de valahogy azokban az emberekben, akik
látták ezt, felvetődött, hogy nekem valami identitásproblémáim lehetnek. De abszolút nem erről van szó. Ezért is
lett ennek az egésznek az alaptézise az, hogy a nőiséget
semmilyen téren nem szeretném eltüntetni vagy megkérdőjelezni a táncban. Viszont a női táncokat addig szeretném dinamikailag fokozni, ameddig már akár férfi
gesztusokat, férfi motívumokat is bele lehet építeni egy
női szólótáncba, anélkül, hogy erre valaki azt mondja, hogy
„nagyon ügyes vagy, meg technikás táncos, de ez egy férfi
tánc női testtel”.
A Kortárs Táncművészeti Főiskolán nem volt fura az, hogy
egy lány férfitáncot táncol. Az ottani közegnek nem volt
olyan szűk látásmódja, mint mondjuk egy néptánc szubkultúrában, ahol azért vannak olyan dolgok, amik szinte
megkérdőjelezhetetlenek. Az egy másik kérdés, hogy
ennek milyen visszhangja lesz, de ott nem fog elvinni a
folkrendőrség. Viszont egy táncházban ezzel szemben
simán megtörténhet az, ami velem is megtörtént már nem
egyszer, hogy utána odajöttek jópáran, hogy „figyelj, ez mi
volt?” És mondtam, hogy ugyanaz, amit ti csináltatok…
Gondolkoztam azon, hogy régen mi volt a női-férfi viszony.
Nem csak a táncban, hanem alapvetően a mindennapokban.
Az asszonynak nem volt akkora a szava, nem ért annyit, amit
mondott, nem ő mondta ki az utolsó szót és a táncban sem
ő volt a domináns fél. De emellett ő nélküle nem lehetett
volna megvalósítani egy adott páros táncot, mert mindennek az alapja igazából a nő. Általában a fiúkból vagy
férfiakból is ki lehet nyerni, hogy kimondják, hogy egy
páros táncot nem lehet megvalósítani nő nélkül, de ettől
függetlenül a színpadon szerintem nagyobb részben ez
nem látszik, mert gyakran senkit nem érdekel, hogy ott
éppen mit csinál a női kar. Mert van egy gyönyörűséges
férfi tánc, ami abszolút elviszi az egészet, és nyilván nem
azt fogjuk nézni, hogy a lányok mit sifitelnek hátul ott a sarokban vagy éppen félkörben csujogatnak. Természetesen
nem azt mondom, hogy ez nem szükséges, vagy, hogy ezzel
gond lenne, mert az is egy ugyanolyan hangsúlyos része az
egész kultúrának és az egész tánchagyománynak.
Ha táncról beszélünk, akkor alapvetően motívumokról
beszélünk, és a motívumnak meg tudtommal nincs neme.
Én azt gondolom, hogy miért ne lehetne bárkinek bármit
táncolni. Attól függetlenül, hogy néptáncról beszélünk.
Lehet szerintem egy férfimotívumot is úgy táncolni, hogy
az nőies legyen. Vagy organikusabb, esztétikusabb legyen,
mint ha egy férfitest táncolja. Számomra a lényeg, hogy ne
egy nemtelen koreográfiát hozzak létre, hanem egy olyan
női táncot ahol tényleg a technikai csúcsot tudom megmutatni. Nőként.
A néptánc alapvetően egy legózás, vannak azok az olyan
alap kockái, amik biztos, hogy mindenhol megvannak,
és mindenki tudja; a csárdás, ciframotívum, három lépő,
lengető. Nyilván vannak ezeken túlmenően bonyolultabb
dolgok is, de azokat is általában folyamatként tanuljuk meg;
van egy eleje, egy közepe, egy vége, és csak így tudunk bennük gondolkozni. Ezeket a lego kockákat tudjuk egyik helyről
a másikra tenni, de mondjuk azt nem tudjuk vele megcsinálni – én se tudtam nagyon sokáig ezt megcsinálni –,
hogy ezt az egészet beledobjam egy serpenyőbe és összekatyvasszam. Miért ne lehetne még atomjaira bontani azokat, amiket mi esszenciaként tanultunk meg? Tehát nem
arról szól a magyar néptánc művelése és továbbadása,
hogy leutánozzuk az adott adatközlőt, vagy az adott tanárt,
hanem, arról szól, hogy igen, van egy táncforma vagy egy

