
Nincs olyan egészséges ember vagy kószáló kissárkány, aki ne
szeretne táncolni. Járjuk hát, hisz farsang van. S míg ti két
pörgés között pihentek, én mesélek nektek. 

A tánc egyidõs az emberiséggel. Vagy inkább magával a terem-
tett világgal, hiszen lassú körtáncot járnak az égitestek, táncol a fa, a
nád, a fûszál, ha fújja a szél, legényest jár a páva, a paradicsommadár,
a lantfarkú madár kakasa, hogy
meghódítsa a tojó szívét. 

Táncol az ember is – minél kö-
zelebb áll a természethez, annál
többször és õszintébben. Még

ma is vannak népcsoportok, akik táncolva imádkoznak,
tánccal készülnek fel a harcra, a vadászatra, tánccal gyógyí-
tanak, köszöntik az újszülöttet, avatják felnõtté az ifjút, kötik
a házasságot, és búcsúztatják a halottat. Minden életkornak,
eseménynek, ünnepnek megvan a jellegzetes tánca. A férfi-
ak a vadász-, harci-, béke-, fiúavató és naptáncokat, a nõk az
esõkérõ-, arató-, leányavató-, termékenységi-, születési és a holdnak szentelt táncokat járják. Szá-
mukra a tánc az egész életet rendezõ, közösségi szertartás. 

Ritmusra jobban megy a munka! A természeti népek a
munkára is tánccal készülnek fel. A jó táncos jó munkás. És
fordítva. A maszáj férfiak között az az elsõ, aki legmagasabbra
ugrik tánc közben. 

UUggrróóttáánnccoott  jjóókkeeddvveemmbbõõll

Milyen
munkák

során fontos
a ritmus?

A körtánc a legõsibb táncforma. Az
örök körforgást, ismétlõdést jelképezi,
kizárja a külvilágot a közösségbõl,
megvalósítja az egyenjogúságot, hi-
szen mindenki egyforma távolságra
van a középpontban táncoló varázsló-
tól, vezértõl.

A varázsló, a sámán révületbe do-
bolja, forogja, táncolja magát. 

A hindu mitológiában a négykarú Si-
va isten lánggyûrûben járja táncát,
mely a kerek világnak és energiáinak a
jelképe. Egyik kezében dobot tart, ez-
zel diktálja az élet táncának ritmusát.

Kószabósza a táncról mesél – Napsugár, 2010. február



Az õsmagyarok harcba hívó kardtáncának késõi
utóda a bottal, fokossal járt pásztortánc, a hajdútánc, a
verbunkos. A legenda szerint Kinizsi Pál két törököt a
kezében, egyet övénél fogva a szájában tartott, úgy járta
gyõzelmi táncát csata után a tábortûznél.

Az állatokat utánzó, masz-
kos tánc szerepe az volt,
hogy elriassza az ellenséget,
a gonosz szellemeket, a bajt,
a nehézségeket. A mohácsi
farsangon a busók félel-
metes álarca és tánca egykor
a törököket, ma már csak a
telet ûzi el.

Minden népnek sajátos tánchagyo-
mánya van, mely hordozza vérmér-
sékletét, gondolkodásmódját, törté-
nelmi tapasztalatait. A népi táncok-
nak azonban vannak közös vonásaik

is: a legényes mindig virtuskodó, az erõt, az ügyességet
bizonyítja. A lányok inkább körtáncokat járnak, mely
szép termetüket, kecses mozgásukat és összetartó közös-
ségüket is megmutatja. Az egyre gyorsuló ritmusú páros
táncok „összerázzák”, aki összetartozik. Szerintetek
összeillik ez a finn pár?

Minden táncnak lényege a ritmus, de ez
fokozottan érvényesül a spanyol flamen-
coban. A százfodros-
szoknyás táncosnõk
teste feszes, szinte
mozdulatlan, csak ko-
pogó cipõsarkuk köve-
ti lélegzetelállító gyor-
sasággal a gitár, a
kasztanyett pergését.

A távol-keleti, köztük a hindu táncok kifinomult
mozgáskultúrájában minden mozdulatnak jelentése
van. A kéznek, a fejnek, a szemnek is fontos szerep
jut. Amit mi furcsa szemforgatásnak, kitekert vég-
tagok szögletes mozgásának látunk, az számukra
tánc-nyelven elbeszélt,
pontosan érthetõ történet.

Az ukrán férfiak guggol-
va-kirúgva járják a legé-
nyest. A lányok olyanok,
mint egy táncra perdült vi-
rágcsokor.

Melyik csendes-
óceáni szigeten

táncolnak a lányok
virágfüzérrel a
nyakukban?

Hogy hívják a
legényest Széken,
Kalotaszegen, hát
Székelyföldön?
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Míg a faluban fergeteges mulatság folyt, a paloták-
ban évszázadokon át alig érinthették egymás ujjbegyét a
táncosok. A hölgyek és urak sorfala egymástól tisztes
távolságban tipegett, forgott, hajlongott.

A balett olasz eredetû szó, tán-
cocskát jelent. A XVI. században
alakult ki Olaszországban és Fran-
ciaországban. A napkirály, XIV.

Lajos alapította az elsõ balettiskolát
1661-ben. Az istenszerepeket õ maga tán-
colta, sõt kedvenc zeneszerzõjét, Lullyt is
táncosként szerepeltette. A balett kez-
detben az operák betétszáma volt, a XVIII. századtól önállósult. A drámai
történethez a legnagyobb zeneszerzõk komponáltak zenét (Lully, Gluck,
Csajkovszkij, Ravel), a legjobb balettmesterek írtak koreográfiát. A francia, az
olasz, a bécsi balettiskolák mellett az orosz balett is világhírûvé vált, és ma is
õrzi rangját.

A tánc a mozgás mûvészete.
A népi táncosok tánc-anyanyelvü-
kön, a pantomim és a balettmûvé-
szek egyetemes tánc-nyelven „be-
szélnek”. A pantomim az ókori
görögöknél kialakult színpadi né-
majáték, amelyben a történetet,
az érzelmeket arcjátékkal, moz-
dulatokkal, tánccal és zenei kísérettel fejezik ki.

A reneszánsz sok tilalmat feloldott: kart karba
fûzve, vidám muzsikára szökdeltek a táncosok.
Nem véletlenül népszerû ma ismét a reneszánsz
zene és tánc. 

Mint ahogy a fényes európai báltermekbe is
népi táncok „finomított” változatai kerültek be,

népi eredetûek a magyar fõúri szalonok legnépszerûbb tán-
cai is: a palotás, a csárdás, a verbunkos.

A bécsi keringõ szédítõ, pá-
ros suhanás. Strauss idejében
élte virágkorát, de lendülete ma
is elvarázsol. 

Melyik a
legismertebb
magyar páros

néptánc?
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A klasszikus balett ma is népszerû, ám mellette kialakult
a modern mozdulatmûvészet, mozgásmûvészet, lát-
ványszínház számos irányzata. Markó Iván együttese, a
Gyõri Balett meghódította a világot.

A dzsessz gyökere az afrikai
néger zene és tánc. A XX. század
elején, New Orleansben, a fekete
negyedekben tûnt fel elõször, on-
nan terjedt el az egész világon. A
dzsessz-alapú sztepp-tánc koro-
názatlan királya Fred Astaire.
Dzsessz-ritmuson alapul a modern tán-
cok egész sora: a chalston, a foxtrott, a
twist, a rock and roll.

A szenvedélyes, hirtelen mozdulatok-
kal meglepõ tangó Argentinából indult

világhódító útjára. A latin-amerikaiként szá-
mon tartott szamba, rumba, mambó, cha-
cha-cha, paso doble õsi afrikai táncokból
származik, melyeket a néger rabszolgák hoz-
tak Amerikába.

Száz éve a tánc sportággá is vált. Az elsõ táncvilágbajnokságot 1909-ben
rendezték Párizsban. 1997 óta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is sport-

ként tartja számon. Akárcsak a sportolók, a táncosok is csak komoly
edzéssel, felkészüléssel kerülhetnek dobogóra. 

A diszkó meghódította a világot,
de egynemû szószként elönt min-
dent, ami egyéni, ami sajátos:
ugyanarra a zenére ugyanúgy tán-
col, egyformán öltözik és borzolja
haját, ugyanazt issza, ugyanazt
szívja az ázsiai, az afrikai, az euró-
pai és az amerikai diszkó-ifjúság.
Sokan tolonganak a lüktetõ fények,
a siketítõ zene bûvöletében, de leg-
többen magányosak maradnak. 

Anépi, a mûvészi, a sport-
tánc megajándékoz a ze-
ne, a ritmus, az egymás-

ra figyelõ, szép mozgás csodá-
latos élményével. Felemel, be-
lekapcsol a teremtett világ élet-
örömtõl lüktetõ táncába. 
Hopp, Juliska, hopp, Mariska, 
hej, gyere vélem egy pártáncra! 
Így kell járni, úgy kell járni, 
Sári, Kati tudja, hogy kell járni.

Zsigmond Emese
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