
„Honnan járják, honnan hozták, honnan e mozdulat-ország?” 
(Kányádi Sándor) 

A táncbeszéd részben nemzetközi (a mozdulatok nyelvét job-
ban megérti az idegen, mint a szavakat), részben nemzeti, 
hiszen a közösség legősibb emlékeit, műveltségét hordozza. 
Zenei anyanyelvünket a népdal, táncanyanyelvünket a néptánc 

őrzi a legtisztábban. egy angol néprajzkutató szerint úgy jelent meg a magyar tánc 
és a magyar kultúra európában, mintha a mennyből üzentek volna valamit velük.

 Ezt a „mennyei” üzenetet a néprajzkutatók, a népi-
együt te  sek és a táncházmozgalom mentette meg a fele-
déstől, és ismertette meg az egész világgal. A népzenét 
lekottázták, fo nográffal felvették, de a filmezőgép feltalá-
lása előtt vajon hogyan rögzítették, írták le a táncot?

 A tánc-ábécét a magyar származású lábán rudolf, az 
európai táncművészet és mozgáselmélet egyik legna-
gyobb alakja dolgozta ki 100 évvel ezelőtt. Ma az egész 
világ a Lábán-féle rendszer jeleivel jegyzi le a táncmoz-
dulatokat. 

 martin György, világhírű magyar folklórkutató feltárta 
és rendszerezte a magyar tánchagyományt. A Kossuth-
díjas Pesovár ernő nép tánc kutatóval együtt meghatározó 
szerepe volt a XX. századi hagyományőrző és táncház-
moz galom elindításában.  

 A Kossuth-díjas novák ferencet tréfásan „táncpápá-
nak” is nevezik. A Bihari János Táncegyüttes megalapító-
ja, a Honvéd Együttes művészeti igazgatója a magyar 
néptánc sajátos színpadra alkalmazásával új műfajt terem-
tett, és világhírnevet szerzett.

 erdélyben a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes, a 
csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a 
sepsiszentgyörgyi Há  rom szék Táncegyüttes hivatásos 
táncosai ősi táncrendek és 
tör ténetté fogalmazott 
tánc drámák előadásával 
őrzik és teremtik újjá tánc-
kincseinket. Könczei 
árpád táncosként, koreo-
grá fus ként és ku tatóként 
is meghatározó alakja en -
nek a munkának. 

Magyar táncművészek
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 A klasszikus balettnek valamint a modern tánc- és moz gás-
művészetnek is vannak világhírű magyar előadói és koreográ-
fusai. millos Aurél hosszú ideig a milánói Scala és a római 
Operaház balettigazgatója volt. Harangozó Gyula a magyar 
nemzeti balett megteremtője, táncos, koreográfus, ba  lett igaz-
gató. Emlékére hozták létre a Harangozó Gyula-díjat, melyet 
évente március 15-én adnak át. Fia, ifjabb Harangozó Gyula 
balettigazgató, japán, angol és német ba lettszínpadok ünnepelt 
szólistája. seregi lászló koreográfus balettjeit (Spartacus, 
Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom, A csodálatos mandarin,  
A fá ból faragott királyfi) világszerte táncolják. róna Viktor és 
orosz Adél a hőskor ünnepelt szólistája volt.

 markó iván, Maurice Béjart világhírű 
társulatának szólistája a Győri Balettből 
országelső és világhírű társulatot ková-
csolt. 1985-től a Bayreuthi Ünnepi 
Já tékok állandó koreográfusa. Termékeny, 
fá radhatatlan, kísérletező táncművész és 
koreográfus. Megválva a Győri Balettől, 
Magyar Fesztivál Balett néven alapított 
magának Budapesten új társulatot.

 solymosi tamás vezető szólistája volt 
az amszterdami, az angol, a bécsi Opera 
balettegyüttesének. Fellépett Auszt rá liá-
ban, Németországban, Chilében, Moszk-
vá ban, Finnországban, Olaszországban – 
és Budapesten is.

 nagy tamás a Holland Nemzeti Balett 
szólistája. A balettirodalom minden jelen-
tős szerepét megkapta már Budapesten, 
Amerikában, Franciaországban, Olasz or-
szág ban és Németországban.

 A jobboldali képen Volf Katalin, 
a Ma gyar Nemzeti Balett vezető szólistá-
ja ifj. nagy Zoltánnal a Rómeó és Júliát 
táncolja. Egy év múlva sajnos már azt a 
díjat vette át, melyet fiatalon elhunyt  
Kossuth-díjas balettművész-partnerének 
emlékére alapítottak.

 Bozsik yvette, Kossuth-díjas balett mű-
vész, koreográfus, miután hírnevet szerzett 

itthon és külföldön, saját társulatot alapított, hogy formabontó 
művészi elképzeléseit megvalósíthassa.

nagyszerűek! megérdemlik a tapsot, hisz a táncművészetben 
fokozottan igaz a görög bölcsesség: ami szép, az nehéz.

Zsigmond emese
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