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I. Bevezető 

I.1.A témaválasztásom indoklása 

A TÁNC felszabadítja az embert, az ember lelkét, testét. Ez egy élvezetes mozgás/sport. 

Lehet könnyed, légies vagy energikus, gyors, lüktető és még sokféle ritmusú.  

Ha én táncolok, akkor az engem boldoggá tesz. Ha versenyekre készülődünk, akkor az edzőnk 

a koreográfia megtanítása mellett buzdít is minket, erősíti az önbizalmunkat, hogy még jobb 

legyen a produkció.  Arra is tanít, hogy törekedjünk, amit én már meg is szoktam az öt év 

táncedzésre-járás alatt, és igyekszem – a csapattársaimmal együtt - sikerek elérésére. Imádok 

táncolni! 

A TÁNC a mozgás egyik fajtája. Minden porcikámat megmozgatja, így felfrissülve, 

jókedvűen és elégedetten megyek haza az edzésekről.    

Én Hip-Hop-ot táncolok, ami felszabadít a lazaságával és akrobatikus Rock and rollt is, 

amiben a pattogás a legjobb számomra!  Örülök annak, hogy van két stílus, amit táncolhatok, 

mert mindegyik más érzést nyújt számomra. El sem tudom az életemet tánc nélkül képzelni! 

 

I.2. Bemutatkozás: 

Farkas Eszter Kata vagyok, a Kata utónevet használom, Budapesten születtem 2004 árpilis 

08-án a nagyobbik bátyám 18-ik születésnapján. Én voltam az ajándéka. Százhalombattán 

lakom, édesapám orvos, édesanyám ügyvéd, öt testérem van, akik közül hárommal lakunk 

együtt. Nagyon szeretem a családomat. Van egy kutyám, Kavics, ő egy puli. A bátyámnak is 

van kutyája, Hangya, ő egy németjuhász. A nővéremnek egy cicája van, Hiszti. Nagyon 

szeretjük őket. 

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnáziumba járok, 5. b. osztályos 

vagyok, kedvenc tantárgyam erkölcstan és a dráma, de szeretem a természet-ismeretet a 

nyelvtant és az angolt is. Kedvenc tanárom Tünde néni, az angol tanárom. 

Szabadidőmben táncolok általában heti kétszer, de gyakran – fellépések előtt- háromszor, 

négyszer, vagy ötször is. Járok még Wing-tsun-ra, ami egy önvédelmi sport, és fitball-ra is. 
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Hétvégenként anyával járok úszni. Csütörtök reggel 0-dik órában ének szakkörre,7-dik és 8-

dik órában pedig rajz szakkörre járok. Ezen kívül –amikor csak lehet – találkozom a 

barátnőimmel, és játszunk. Szeretek segíteni az embereken, vagy az állatokon. 

A hobbim a táncolás.  

 

      I.2./a.)Kapcsolatom  a KGYTK-val 
A természetismeret tanárnőmtől értesültem erről a versenyről, megnéztem a kiírást és 

megtetszett. Kiválasztottam a témát és utána sokszor ültem neki a megírásnak. Már tudom, 

hogy ezt a dolgozatot csak sok munkával tudom megírni, de továbbra is érdekesnek találom, 

mert sok olyasmit tudok meg a táncról, amit eddig még nem tudtam.   

 

I.3.Kérdéseim 

      I.3./a.)Miért választottam ezt a témát? 

Sok éve táncolok, a fél életemet végigtáncoltam, hisz tizenegy éves leszek, és ebből öt éve 

járok táncra. A tánc az életem fontos része. Mikor táncolok, felszabadulok, jól érzem magam.  

 

      I.3./b.)Milyen kérdések fogalmazódnak meg bennem a témával kapcsolatosan? 

A.)Miért szeretnek az emberek táncolni?  

B.)Ki találta ki a táncot, mint mozgást? 

C.) Hogy terjedt el? 

D.)Hogy találták ki a táncstílusokat és a nevüket?  

 

II. Tárgyalás 

II.1. Kutatási terv készítése  

Elég sokat gondolkodtam, hogy hogyan készítsem el ezt a dolgozatot, mert még sosem 

készítettem ilyet. Először megbeszéltük Ildikó nénivel és Édesanyámmal, hogy hogyan 

gyűjtök anyagot ehhez a dolgozathoz, aztán nekikezdtem. Minden úgy ment, ahogyan most 

utólag leírom.  

Még nem vettem részt olyan versenyen, ahol nekem kellett kitalálnom, hogy milyen témát 

válasszak, erről honnan szerezzek anyagot. Elég nehéznek tartottam azt is, hogy be kell tartani 

a dolgozat-írás szabályait, ami a kiírásban szerepelt.  

Kaptam segítséget a dolgozat megírását segítő tanárnőmtől, aki a volt tanító nénim, és akit 

nagyon szeretek. Vele már több versenyen is voltam az 1.-4. osztály alatt, –például 

versmondó versenyeken, matek versenyen, nyelvtan-helyesírásversenyen- és nagyon 

megörültem, amikor elvállalta, hogy ebben is segít. Pedig nagyon sok mindent csinál, és nem 

is járok már az Ő osztályába, de még mindig Ő az egyik példaképem. 

Nagyon örültem, mikor Farsangon vagy más osztály-bulikon Ildikó néni is táncolt. 

Segített még Édesanyám és a nővérem, Klára is, sokat munka volt, és végre meglett a 

dolgozat. 

A kutatási terv lépései ezek voltak:  

- A városi könyvtárba mentünk, megnéztük, ott milyen könyvek vannak a táncról. Több,  mint 

négyszáz könyv volt ezzel a témával.  Volt, amibe beleolvastunk még ott, a könyvtárban, de 

egyiket sem olvastuk el őket teljesen. Ez volt a dolgozat megírásához az egyik információ-

forrásom. 

- Itthon megvan a Britannica Hungarica, amelyből minden a tánccal kapcsolatos tárgyszóra 

rákerestem egyedül, és a megtalált részeket elolvastam, és bejelöltem magamnak. 
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 - Emellett az interneten is kutattam, rengeteg érdekes dolgot találtam, sok mindent elolvastam 

ezek közül. Olyan dolgokat tudtam meg a táncról, amiket még sosem hallottam senkitől. Sok 

hétvégét foglalkoztam ezzel, de megérte, mert nemcsak a táncról tanultam, hanem sok más 

érdekességet is megtudtam.  

Az első pár alkalommal kicsit megijedtem, hogy nem fogom tudni megírni ezt a dolgozatot 

még segítséggel sem, de már nagyon örülök, hogy nekikezdtem, mert akkor is megérte, ha 

nem jutok tovább. 

II.2. Részletek a tánc történetéből  

II.2./a.) A tánc kialakulásának története- (az ősidőkben): 

Azt olvastam, hogy vannak olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy a tánc az emberrel 

egyidős, de vannak olyan elméletek is, amelyek szerint a tánc az állatoktól ered. Az emberek 

életében azonban a tánc többféle szerepet tölt be, mint az állatoknál. Az állatok táncáról a 

dolgozat későbbi részében írok. 

A tánc az ember életében az ősidőkben még csak egy ösztönös mozgás volt, de ahogyan az 

ember agya fejlődött, és a társadalom, a tánc, mint tevékenység is egyre tudatosabb lett és 

egyre több szerepet töltött be az emberek életében. 

A táncmozgás alapja a ritmus, amelyre az ember teste bizonyos mozdulatokat végez. Ezt 

ősidőktől kezdve végzi az ember, és ez maga a tánc. Kezdetekben az ember magától, az 

ösztönei, az érzelmei szerint bármilyen ritmusra mozgott, - mint a taps, vagy két bot 

összeütögetéséből eredő hang, a dob stb. Ez később, a hangszerek feltalálásával 

továbbfejlődött.                                                                                                                                                

Az ember az állatok táncából is tanult, a természeti népek (indiánok, még ma is 

törzsközösségekben élő afrikai népek stb.) táncmozdulatai gyakran olyanok, mint a 

násztáncukat lejtő állatoké. 

 A tánc alapja, a ritmus. Az tánc embertől ritmusérzéket igényel, amely örökölhető is, de 

gyakorlással fejleszthető is. 

Az ősembernek az, hogy a ritmust uralja, nagyon nehéz és komoly feladat volt, de ez a mai 

embernek is nehéz feladat. Ez a képesség minden embernél más. Van akinél jobb, mert jobb 

ritmusérzéket örökölt, és van akinél gyengébb, de gyakorlással ez is fejleszthető. 

Az elméletek szerint az ősember a ritmust úgy találta meg, hogy a testéhez szorosan kötődő 

ritmust figyelte, amely a légzés és a szívdobogás ritmusa. A légzés ritmusán nyugszik az 

emberi élet és ehhez igazodik a vérkeringés ritmusa 1:4 arányban. Ez az arány volt a  

táncritmus alapja, és még ma is érvényesül, még a legbonyolultabb színpadi táncműveknél is, 

amelyek a 4-es számra vagy annak többszörösére épülnek. A mi táncegyesületünkben az 

edzőink 8-as ritmusra számolnak be, amely a 4-es többszöröse. 

Az emberi társadalom fejlődésével egyre többféle ritmus keletkezett. A tánc, mint 

tevékenység egyre többféle szerepet kapott az emberek kapcsolataiban, és egy idő után 

művészetként is elismerték. Az emberek gondolatait és érzelmeit is kifejezte.  

Az őskorban a ritmikus tánctevékenység nagyon fontos szerepet töltött be az ősember és a 

törzs életében. Az ősember napi tevékenységében benne volt a tánc, tánc nélkül élni sem 
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tudtak volna, mivel minden fontos esemény alkalmával táncoltak. Még a munkavégzéskor is. 

Ilyenek voltak a vadászat, vagy a földművelés. Mikor vadászni indultak vagy onnan 

hazatértek - táncoltak. Ilyen volt a bő termés miatti tánc, vagy a gyermekszületés alkalmával 

az apa és a törzs más tagjai által végzett táncmozgás. Az élet összes nagy eseményei 

alkalmával valamilyen tánc eltáncolása szokásos volt, főként a félelmeiket, bánatukat, 

örömüket (születés és halál, betegség és gyógyulás, jó termés vagy aszály) fejezték ki a 

táncban. A tánc az őskorban - de a természeti népeknél még ma is - nagyon kötődik az ember 

természetfeletti erőkkel való kapcsolatához. Az ember azt szeretné kifejezni, hogy a 

természetfeletti erők őt észrevegyék és segítsenek a nehézségei legyőzésében. Például 

táncolnak, hogy a természetfeletti erők gyógyítsák meg a törzs betegeit. Táncolnak, hogy a 

természetfeletti erők adjanak az aszályos időszakban esőt, hogy legyen termés. Táncolnak, 

hogy elég vadat lőjenek a törzs férfiai, hogy legyen elég táplálék. Táncolnak, hogy ne győzze 

le őket az ellenség. Tulajdonképpen minden olyan eseménykor táncolnak, amikor az ember a 

természetfeletti erőktől segítséget kér, mert egyedül nem tudja, mit tegyen egy helyzetben, túl 

gyengének érzi magát és segítségre szorul. 

Azt olvastam, hogy a törzsi életben a táncolás szorosan kapcsolódik a varázslatokhoz, a 

mágiához, és a törzsi életet élő ember minden napját áthatja a tánchoz való kötődés.  

Amint írtam ezt a dolgozatot sokat gondolkodtam rajta, hogy miért olyan fontos – nemcsak az 

én életemben, de mint kiderült, ősidők óta az emberek életében általában is - a tánc. Szerintem 

ez azért volt és van, mert a tánc felszabadította az embert, elfelejtette vele a gondját. Azért is 

fontos, mert szerintem az ember azt remélte, hogy táncolással felhívja magára a figyelmet és 

így azok az erők, - a láthatatlan természetfeletti erők - amelyeket nem ismert, de hitt bennük, 

jobb szívvel néznek le rá és tényleg segíteni fognak a nehézségei megoldásában. Ez a mozgás, 

amit végül táncnak neveztek el, az ősidőkben szerintem az ember részéről egy ajándék volt az 

isteneknek, azoknak a temészetfelettieknek, akiktől segítséget várt. Ajándék volt a törzs tagjai 

számára is egymástól. Az ünnepségeken táncolás közben egymással jól érzeték magukat, a 

törzs vezetőit is szórakoztatatták a tánccal, és a saját világukon kívüli segítőiknek is ajándékot 

adtak táncukkal.   

Szerintem ez a mi életünkre is jellemző, még akkor is, ha a mai világban, a mi világunkban 

mást jelent a tánc, mint az ősidőken. Ez nekünk inkább szórakozás vagy sport. Ez már nem 

rituális jelentésű, vagyis az a tánc, amit én ismerek, nem rituális, hanem sportegyesületi edzés.  
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Látom, hogy most is nagyon sok problémája van az embereknek, és azt hiszem, hogyha mi is 

tánccal próbálnánk a nehézségeket megoldani, akkor egyszerűbb lenne. Kérhetnénk mi is 

segítséget a táncunkkal azoktól, akikben hiszünk, hogy segíthetnek, és azt hiszem, így sokkal 

egyszerűbb lenne. Táncolni mindenki tud. Azt olvastam, hogy a törzsközösségekben élő 

ember nagyon sok olyan problémával találkozott, amit egyedül nem tudott megoldani (mint a 

betegségek, az éhezés, a szárazság, azok a dolgok, amikre nem tudott magyarázatot adni, azok 

amiktől félt, amik az életét nehezítették, amelyek a családjára vagy rá veszélyt jelentettek). 

Szóval sok olyan kockázatos és megmagyarázhatatlan dologgal találkozott, amelyre a 

megoldást mástól, egy fölötte álló teremtménytől várta, mert maga nem tudott ezzel mit 

kezdeni. Így a törzsi szokások része lett a tánc, mert ez az emberi élet része, így ezt nem volt 

nehéz a szokásokba beiktatni, mert mindenki tudott valahogyan mozogni. Ezt az idők során 

kifejlesztettek, egy-egy eseményre egy-egy koreográfiát találtak ki, és ezt elnevezték táncnak. 

Különböző események különböző koreográfiáinak pedig más-más nevet adtak, és szerintem 

így keletkezett többféle tánc-stílus. Úgy gondolom, hogyha valakinek nem volt túl nagy 

érzéke a táncoláshoz, azt megtanította a törzs, mert mindenkinek fontos volt, hogy a törzs 

tagja úgy tudjon mozogni, ahogy azt a törzs elképzelte, kifejlesztette, megszokta. Mindenkit 

megtanítottak, hogy úgy mozogjon, úgy táncoljon, ahogyan a törzs tagjai képzeletében azt a 

mozgást, azt a táncot a törzs vezetői és az emberfeletti segítői is elfogadják, és 

megtiszteltetésnek vegyék, és ezért segítsenek a törzs életén. 

Azt olvastam, hogy az ősidőkben nemcsak az ünnepek, események szerint, de az életkoroknak 

megfelelően is elkülönítették a táncokat és a nemek szerint is. Vagyis a kisebb gyermekeknek 

másként, a fiataloknak másként és a felnőtteknek is másként kellett táncolniuk. A férfiaknak 

és a nőknek is más-más koreográfiát találtak ki. Ez most is így van, másként táncol egy férfi 

és másképpen egy nő, és a társastáncokban – pl. az egyesületi pároknál a rockiban más a fiúk 

és más a lányok mozdulatsora.  Mindenki a saját táncát táncolja, és így együttvéve jön ki a 

teljes koreográfiája. A lányok és fiúk tánca között ma nem olyan nagy az eltérés, mint a régi 

időkben, de van különbség, és ez – azt hiszem- még az ősidőkből ered. 

Nekem ez nagyon érdekes kérdés, hogy az ember ilyen okos volt, hogy egy egyszerű dolgot 

használt fel magából, a szívverésének és a légzésének ritmusát. Egy olyan dolgot, ami az 

életének része volt a születésétől kezdve, Nem egy újat talált ki, hanem felhasználta azt, amije 

már úgyis volt. Nagyon érdekes, hogy a szívverésének és a lélegzetének üteméből alakított ki 

egy olyan ritmust, - amit valójában nem is kellett külön kialakítani, mert ahogy megszületünk 

van légzésünk és van szívverésünk, tehát ez már létezik bennünk. Csak meg kell figyelnünk, 

hogy ez milyen ritmust ad, és máris kész a tánc ritmusa, a négyes ütem. 

Amíg nem keresgéltem anyagot ehhez a dolgozathoz, én nem tudtam ezeket a dolgokat. Pedig 

már évek óta táncolok, de senki nem magyarázta ezt el nekem, hogy miért számolnak az 

edzőim be 8-ra, és akkor kell kezdeni egy-egy koreográfiát.  

Most már tudom, hogy ez az ütem, ez a számolási mód, amit az edzőim minden koreográfia 

kezdetekor „beszámolnak”, (amire kezdjük a táncot)az ősi ember testének ritmusa, ami a mi 

ritmusunk is, a légzés és a szívdobogás ritmusa. Ez nekem nagyon tetszik.  

Miután ezt megtudtam, azt gondolom, hogy ez azért egyszerű, mert mindenkiben benne van, 

és ezért nem lehet eltéveszteni sem. Azt hiszem, ezért könnyű sok embernek a tánc, vagy a 

legtöbb embernek könnyű. Az emberek szeretnek is táncolni, mert az benne van a testükben, 

csak ki kell onnan hozni az ősi ritmust vagy annak valamilyen többszörösét. 
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Van olyan ismerősöm, aki nem szeret táncolni. Legalábbis azt mondja, és ha táncolunk, ő 

sosem táncol velünk. Azt hiszem ő is tudna, csak nem mer, hogy ne nevessék ki. Ez nagy kár. 

Azt gondolom, nem kell valakinek szépen táncolnia, hogy jól érezze magát. Persze az jó, ha 

elismernek ezért, és a többiek, az osztálytársaim, vagy más emberek megdicsérnek, vagy nem 

is mondják, de érzem, hogy elismernek. De ha nem, az sem olyan nagy baj. Azt hiszem, a 

táncban a legjobb az, hogy felszabadít, jókedved lesz tőle, amikor táncolsz, elfelejted, ha 

bajod van, egyszerűen csak táncolsz és az jó. Ettől jól érzed magad, és ez hosszabb ideig is 

vidámságot okoz- legalábbis nekem. 

 Az is jó, hogy táncolhatsz más emberekkel, de akár egyedül is. Én egyedül is sokszor 

táncolok, van, amikor Anya bepakolja a cuccokat az autónkba, én meg táncolok közben a 

parkolóban az autó mellett, vagy a bevásárló pultok között, vagy otthon a konyhában, a 

fürdőben, a nappaliban, és mindenhol, egyszerűen „rám-jön” a táncolhaték. És akkor 

táncolok. Hallom a fülemben a zenét, van, amikor énekelem is, de legtöbbször csak hallom, 

hogy mire szoktunk az edzésen táncolni, és az már elég. Nagyon jó. Az egyik legjobb az 

életemben.  

Van, amikor szabadidőnkben – főként hétvégén- más táncos-társaimmal jövünk össze nálunk 

vagy nálunk, és akkor is az egyik legjobb szórakozásunk, hogy órákon át táncolunk, mert 

nagyon élvezetes. Ez egy igazán JÓ SZÓRAKOZÁS!!!! Nagyon felszabadít!!! 

II.2./b.) A tánc, mint rítus – misztikus tánc: 

Fent is írtam róla, hogy az ősi időkben amit az emberek a világból nem értettek, azzal a 

törzsön kívüli, az emberen kívüli erőkhöz fordultak, amiket vagy akiket elképzeltek, és a törzs 

nekik nevet adott. Hozzájuk fohászkodtak, ha segítségre volt szükségük. Ebben a 

fohászkodásban a táncnak is nagy szerepe volt.  

Amit az emberek a világból nem tudtak maguknak megmagyarázni, azt a sámánjaik vagy a 

törzs bölcsei, az öregek vagy az erre a törzs szokásai szerint valahogyan kiválasztott emberek 

magyarázták meg a törzs többi tagjának. Amit ők sem tudtak, azt varázslattal és mágián 

keresztül közelítették meg, vagyis olyan titokzatos tevékenységgel, amely inkább az 

érzelmeikre hatott, és azon keresztül próbálta megmagyarázni, amit másként – tudással, 

logikával - nem tudtak. Ilyenkor fordultak a természetfeletti erőkhöz - és mikor a 

természetfeletti erőkkel akartak beszélni, különös dolgokat műveltek. Ilyenkor minden 

titokzatosabb volt, mint máskor, más ruhába öltöztek, különböző színekkel kenték be az 

arcukat, testüket. A törzs tagjainak megvolt a saját helyük ezeken az ünnepségeken, és a törzsi 

varázsló, a sámán mutatta be a saját táncát, amit a törzs boldogulása miatt az isteneknek adott 

elő. A törzs tagjai is kísérték zenével, énekkel, maguk által készített hangszerekkel, tánccal. 

Ebben résztvenni nagy megtiszteltetés volt, mert azt gondolták, hogy aki részt vesz, az még 

nagyobb segítséget fog kapni az istenektől, mint a többi törzsi tag. Az ilyen rituálék közben  a 

tüzet, a sötétet, a szagokat, a hangokat, álarcokat és a táncot használták fel. Különös dolgokat 

műveltek, állatokat de még embert is áldoztak. Ezeket az ünnepeket ajándékba adták az 

isteneiknek, és azt várták, hogy az isteneik ettől jobban feléjük forduljanak és az életük 

könnyebb legyen. A tánc egyik legjobb kifejezőjük volt az isteneik és maguk közötti 

kapcsolat megteremtésében. Nekem ez is nagyon tetszik. Olyat adtak, amijük már 

születésüktől kezdve megvolt. A szívdobogásuk és a légzésük ütemére kifejlesztett mozgást. 

Szerintem ez nagyon szép is, azt adták, amik ők voltak. Az ünnepségeiknek a tánc-mozgás 

volt az egyik alapja, és eszköze, ezzel léptek kapcsolatba a természetfeletti erőkkel. 
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Olvastam, hogy a törzsi varázslók, sámánok, akik a törzs hite szerint kapcsolatba léptek a 

törzs nevében az istenekkel, a táncukkal az úgynevezett transzállapotba próbáltak kerülni, ami 

egy módosult tudatállapot volt. Ilyenkor nem úgy érzékelték a körülöttük lévő világot, mint 

máskor, és a törzsi hit szerint ebben az állapotban tudtak kapcsolatba kerülni a szellemekkel 

vagy a természetfeletti erőkkel. Ez a sámántánc egy monoton, ismétlődő ritmusú mozgás volt. 

A sámánok ilyenkor körbe-körbe forogtak, - szerintem ettől el is szédültek -. Azt olvastam, 

hogy a sámántánc előtt növényekből nyert növényi nedveket és növényi anyagokat ettek/ittak, 

amelyektől elvesztették a józan ítélőképességüket, hallucináltak. Úgy tudom ezt elképzelni, 

hogy a törzs többi tagja ettől a különös viselkedéstől, még jobban megijedt, és ettől még 

jobban elhitte, hogy a sámán a tánca közben találkozik a szellemekkel. Már gyermekkoruk óta 

azt tanulták ezek az emberek, hogy azt tanulták már gyermekkoruk óta, hogy egyedül a sámán 

tud az istenekkel, szellemekkel kapcsolatba lépni, ezért a törzsben nagyon tisztelték őt, lehet, 

hogy féltek is tőle, és ezek a különös ünnepségek még fokozták az emberekben a sámán és 

köztük lévő különbséget. A sámán szerintem ilyen ünnepségek alatt az emberek szemében 

még nagyobbra nőtt. Ezt a táncának is köszönhette, ami az emberekben kiváltott csodálat 

egyik kiváltója volt. 

Azt olvastam, hogy a sámán egy olyan törzstag volt, akit a bölcsek kiválasztottak, mert úgy 

állapították meg, hogy ő érzékenyebb a törzs többi tagjánál, és ezáltal tud kommunikálni a 

szellemekkel, az istenekkel, a törzs számára megmagyarázhatatlan dolgokkal. A sámán 

táncán, és az ünnepség alkalmával kiváltott varázslaton az egész törzs részt vett, a törzs tagjai 

is táncoltak, énekeltek, hangokat adtak ki, hangszereket használtak, ezzel erősítették az ünnep 

erejét. De csak a sámán irányíthatta ezt a táncot. A sámán tehát a törzs tagjaira, a vezetőkre is 

nagy befolyással volt, a törzs egész életét meghatározta a varázslataival, a mágiáival, azzal, 

hogy mit mondott egy-egy ilyen ünnepség alkalmával a szellemekkel, istenekkel való 

találkozása után. Megjósolta a jövőt - a törzs tagjainak az életét és a törzs jövőjét is.  

 

Ezek a törzsi varázslók minden természeti népnél voltak, általában sámánnak nevezték őket, 

és óriási befolyást gyakoroltak a törzs életében. Minden mozdulatuk a tánccal, vagyis a 

varázslattal volt kapcsolatban. Egyes törzseknél más megnevezésük is volt, mint például a 

magyar őstörténelemben ezek az emberek a táltos nevet kapták.  

A sámánhit Magyarországon ma már csak foszlányokban található, de több ázsiai népnél a 

mai napig működnek sámánok. 

II.3. A tánc szerepe az állatok életében (násztánc) 
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Azt olvastam, hogy az állatok is táncolnak, és ez a tánc-mozgásuk az emberek között vitát is 

keltett. Több tudós, aki az állatok mozgását, táncát figyelte, más és más véleményre jutott.  

Volt, aki azt mondta, hogy az állatok éppen olyan régtől fogva táncolnak, mint az ember. 

Mások azt mondták, hogy az emberek az állatoktól tanulták a táncmozgást. Abban viszont a 

tudósok megegyeznek, hogy az állatok tánca mindig ösztönös volt, míg az emberé már 

tudatos. Ez szerintem azért nagy különbség. Az állatok életében a násztáncnak nevezett 

mozdulatokat párzás idején végzik, mikor főként a hím táncol, hogy a nőstény figyelmét 

felkeltse. Ez a tánc az állatoknál az udvarlás, de a célja csak a nőstény figyelmének felkeltése 

és a párzás elősegítése. Tehát azért táncolnak, hogy a fajfenntartást így is biztosítsák. 

A legtöbb állatfajra jellemző, hogy a párválasztás előtt a hímek jellegzetes, udvarló 

viselkedést mutatnak. Majdnem minden állat, még a pókok is. Erre az udvarlásra a nőstények 

válaszolnak, mégpedig úgy, hogy az udvarlással felajánlkozó hímek közül a nekik legjobban 

tetszőt kiválasztják. A kiválasztottal alkotnak majd egy párt és vele születnek meg az utódaik. 

A nőstények a legrátermettebb hímet akarják kiválasztani, ami nekik azért fontos, mert a 

legtöbb állatfajnál a hím nem segít az utódok gondozásában, így a nőstény a legelőnyösebb 

géneket hordozó hímmel akar utódokat. Tehát a násztáncban nyilvánul meg egy-egy hím 

rátermettsége. Ezzel jelzik a hímek a nőstényeknek a genetikai rátermettségüket. Az udvarlás 

igen energiaigényes folyamat, mert nemcsak különleges mozgást jelent, hanem a hímeknek 

ilyenkor a táplálkozásra is kevesebb ideje jut. Emellett veszélyes is lehet, mert nemcsak a 

nőstényeknek, de a ragadozóknak vagy a násztáncot járó állat-vagy madárfaj ellenségeinek is 

felhívhatja a figyelmét. Csak azok a hímek képesek bonyolult trillákat énekelni, összetett 

táncot járni vagy hatalmas lugast építeni, amelyek életerősek, a túlélést segítő génekkel 

rendelkeznek. Ezt az udvarlást szolgálja a hímek színessége, amelyek rendszerint – vagy talán 

minden állatfajnál - színesebbek, vagy jóval színesebbek, mint a nőstények. 

Minél kisebb termetű egy állat- madárfaj és minél sűrűbb növényzet között van az élőhelye, a 

hímeknek annál bonyolultabb tánccal, énekkel kell „előadniuk” az udvarlásukat, hogy a 

nőstények felfigyeljenek rájuk. Erre szerintem jó példa az Új-Guineában élő 

paradicsommadár, amely hímje a világon az egyik legszínpompásabb madár. A tojó viszont 

egy jellegtelen színezetű/külsejű madár. 

 

Mivel a paradicsommadár nem túl nagy méretű (a tollak hosszát nem számítva átlagosan 30 

centiméteres) és élőhelye a sűrű trópusi esőerdő, ezért a hímeknek nagyon feltűnően kell 

udvarolniuk, hogy magukra vonják  a tojók figyelmét. Így a gyönyörű tollazatuk nem elég a 

figyelemfelhívásra, hanem a násztáncukhoz éles rikoltást is használnak, amely jobban felhívja 

a nőstények figyelmét a párválasztási lehetőségre. Ha már magukra vonták valamelyik tojó 

figyelmét, akkor kezdődik az igazi bemutató. Pörögnek, forognak, tollaikat rázzák, addig 

rejtett színfoltokat villantanak fel a meglehetősen válogatós nőstényeknek.  
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Másik érdekesség, amit a madarak násztáncáról és figyelemfelhívó eszközeiről találtam a 

selyemmadár esete, ami rokona a paradicsommadarak. Ausztráliában él, kékesfekete a 

tollazata,és a násztánca körüli figyelem-felhívó módszere miatt kék lugas-építő  madárnak is 

hívják. Ennek az oka, hogy a násztánc mellett a hím a párzáskor, hogy biztosan felhívja a tojó 

figyelmét, kis tisztásokat kotor az esőerdő alján, ahol egy lugast épít a tojók elcsábítására. A 

lugasokat kék színű tárgyakkal, tollakkal díszíti fel. Újabban emberi eredetű tárgyakat, így 

kupakokat, üvegcserepeket is felhasznál a lugasa díszítésére. Nagyon érdekesnek találtam, 

hogy csak kék színű tárgyakkal díszíti fel a lugast,- olyan színűvel, mint amilyen a saját tolla 

színe is. Ha találnak, a csőrükkel szétzúzzák a kék bogyókat is, és azok levével a "falakat" is 

kifestik. Az arra járó tojókat sziszegő, csicsergő hangokkal csalogatják, miközben egy fényes 

tárgyat tartanak a csőrükben. A "nászlugast" fészeknek nem használják. Fészküket gallyakból, 

száraz levelekből ágvillákba építik. Tehát számukra a lugas-építés a násztánc és az udvarlás 

kiegészítője, és csak figyelemfelhívó eszköz. Gondolom, hogy minél kékebb, vagyis 

színesebb egy ilyen lugas, annál biztosabb, hogy egy tojó párnak választja a lugast építő 

hímet. Így biztos, hogy lesznek utódaik. 

 

Azt olvastam, hogy a csoportokban élő állatok nyitottnak és zártnak nevezett csoportokban 

élnek. A nyitott csoporthoz bármely fajtárs csatlakozhat hozzájuk.  A zárt 

közösségekbe viszont csak meghatározott egyedek tartozhatnak, és az egyedek felismerik saját 

csoportjuk tagjait.  Az ilyen állatcsaládok vagy a rovarállam tagjai (ez a rovarok zárt 

csoportja) a szag alapján meg tudják állapítani, hogy mely egyedek tartoznak közéjük, az 

idegeneket megtámadják.  

A madarak, emlősök körében is vannak olyan csoportok, amelyekben „személy szerint" 

ismerik egymást a fajtársak. Ilyen csoportok például a majomcsapat vagy a baromfiudvar 

tagjai. Az ilyen állatcsoportokban mindig kialakul a rangsor, idegen szóval hierarchia. A 

csoport tagjainak a csoportban elfoglalt helyét valamilyen vetélkedés dönti el. Ilyen lehet a 

viaskodás, vagy az énekkel, kukorékolással kivívott hely, vagy a tánc-mozgással kivívott hely 

is. Az állatcsoportokon belüli rangsor/hierarchia a faj fennmaradása szempontjából nagyon 

lényeges, mert a rangban elöl állók az erősebb, értékesebb egyedek, ők jutnak először 

táplálékhoz, szaporodási lehetőséghez. Ezáltal tehát az előnyösebb tulajdonságú egyedek 

maradnak fenn, szaporodnak, és örökítik tovább kedvező tulajdonságaikat. A nőstények 

ezeket a jobb tulajdonsággal rendelkező hímeket választják párul. A nőstények azt, hogy 

melyik hímnek van a legelőnyösebb tulajdonsága, legjobb génjei, a hímek közötti 

viaskodásból és a párzás idején a hím udvarlásából is meg tudják állapítani. Amely hím a 
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legszebben énekel, (kukorékol, pittyeg, dürrög) és amelyik táncmozgása (pörgése, forgása, 

ugrálása) a násztánc közben a legfeltűnőbb, az varázsolja el legjobban a nőstényt, aki végül őt 

fogja kiválasztani párjául.  Így válik a násztánc az állatok életében nagyon jelentőssé, mivel 

abban nyújt segítséget, hogy a nőstény a legjobb tulajdonságokkal bíró hímet válassza az 

utódok apjául,  így a faj fennmaradjon, és az utódok a legjobb géneket vigyék tovább. 

A násztánc során a hím és a nőstény egyed legtöbbször felváltva végez meghatározott, 

öröklött mozgássorokat – amelyeket szerintem a mai világban mi koreográfiának neveznénk. 

Ehhez a „koreográfiához” a kezdő „löketet”, a kulcsingert a másik egyed mozgása adja. Tehát 

egymást ösztönzik a további mozgásra a násztáncot járó állatok. A különböző állatfajokra 

különböző násztáncformák jellemzőek, amelyeket a faj tagjai örökölnek az elődöktől. Tehát 

nem ők találják ki, ez nem a tánc közben megszülető koreográfia, hanem ezt a génekkel 

hozzák. Egy-egy faj általában ugyanazt a típusú násztáncot járja. Ennek abban van nagy 

jelentősége, hogy a különböző fajok még véletlenül se keveredjenek, hanem az azonos fajok 

egymás között szaporodjanak, vagyis csak fajtársak között legyen utódnemzés. 

II.4. A tánc szerepe az emberek életében (érintve a középkort és újkort is): 

Az embereknél a tánc mást jelent, mint az állatoknál.  Igaz, hogy a tánc az ősidők óta jelen 

van az emberek életében, de ma a legtöbben már inkább csak nézik a táncot és nem táncolnak.  

Az embereknél is jelenthet ez udvarlási formát is, de nem ez a leglényegesebb értelme. Van 

olyan, hogyha egy fiúnak tetszik egy lány, akkor felkéri a diszkóban vagy az iskolai 

farsangon, vagy más ünnepeken, táncos mulatságon, de az embereknél ez nem a fajfenntartás 

egyik eszköze, hanem annál sokkal több. Az állatoknál a násztánc  az udvarlási időszakukban 

„előadott”  ösztönös mozgás, amely a lét- ill. fajfenntartás egyik eszköze,  de ezen túlmenően 

semmiféle többlet célja nincs. Csak a fajfenntartás elősegítésében van szerepe.  Az embernél 

a tánc egy tudatos mozgás. Igaz, ösztönös és örökölt annyiban, hogy a szívdobogás és a 

légzés ritmusa az alapritmus, de az egyes táncstílusokat, az egyes koreográfiákat az ember 

találta ki, és fejlesztette ki. Az ember mondta meg azt is, hogy melyik koreográfiát milyen 

ünnepségen, vagy ősi rítus során, vagy mai ünnepen kell használni. Tehát ez nem egy 

ösztönös mozgás, hanem az emberi élet kiegészítője, tudatos tevékenység, ezt mi formáljuk.  

Az állatokéhoz hasonlóan az emberek közötti viszonyt, az emberek egymás közötti rangsorát 

is megmutatta a tánchoz való hozzáállásuk. Ez az ősidőkben is így volt, amikor a törzs vezetői 

másféle táncot, míg az egyszerű harcosok szintén másféle táncot táncolhattak, az asszonyok 

egy harmadikfélét, vagyis ebben is megmutatkozott a törzsön belül elfoglalt helyük 

különbözősége. Ez a történelem során később is így volt, például a középkorban az uralkodók 

nyitottak meg egy-egy királyi, császári ünnepséget, és csak az ő táncuk után kezdhettek 

táncolni a többi jelenlévők. Ezeket az embereket gyermekkorukban külön táncórákra járatták 

a szüleik, mert meg kellett felelniük annak az elvárásnak, amit a társadalmi rangjuk 

megkívánt tőlük. Nem lehetett rosszul táncolni, vagy elrontani a lépést, mert mindenki nézte a 

nyitótáncot, és nagy szégyent hozott volna az uralkodó családra az, aki ebben hibázik. 

Így volt ez még Petőfi Sándor és Arany János idejében is, a 19. században és a 20. század 

elején is, amikor a szalonokban táncmulatságokon az emberek nem táncolhattak akárkivel, 

hanem mindenki a saját társadalmi rétegéből jövő embert választhatta. Például nem 

táncolhatott egy szabólegény egy úri családból származó lánnyal.   

A mi világunkban, Európában, ez már szabadabb lett, bárki bárkivel táncolhat, ha mindketten 

akarják. Ma a tánc a tánciskolákon kívüli edzéseken a szórakozóhelyeken lehetséges, ahol az 
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emberek szórakozásból táncolnak, és ünnepségeken, mint például az iskolai ünnepségek. 

Ilyen –minden évben megismétlődő iskolai ünnep például a Szalagavató, amikor a mi 

iskolánkban már hagyományosan keringőt táncolnak a gimnazisták: 

 

Általában már ősszel elkezdik a próbákat, hogy decemberre, a Szalagavató ünnepségre jól be 

tudják gyakorolni és jól sikerüljön a produkció. 

A tánc a szalagavatóknál, de minden táncelőadásban vagy csak szórakozásból való 

táncolásnál emberi érzelmeket is kifejez, és nagyon jó kifejezője a vidámságnak, az örömnek, 

a szenvedélynek is: 

 
 

      II.4./a.) A tánc, mint az emberi érzelmek kifejezője: 
 

 
 

A táncban az ember kifejezheti az örömét, a bánatát, végülis mindent, amit érez, vagy ami 

benne tombol. A zene és a zenére való mozgás erre igazán jó alkalom. 
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A fenti Goethe idézet (Goethe nagy német költő) nekem nagyon megtetszett (a képpel együtt). 

Szerintem azt jelenti, hogy a tánc az emberek párkapcsolatában is fontos szerepet tölt be.   

 

 

 A tánc a mesékben is megjelenik, az emberi vagy mesefigurák életében is az érzelmek 

kifejezője, mint ahogyan a lenti kép is ezt mutatja. A Szépség és a Szörnyeteg című mesében 

a Szörnyeteg a tánc közben fejezi ki Szépségnek, hogy beleszeretett. Ez látszik az arcukon, a 

nézésükön. Az, hogy fogják egymás kezét és nézik egymást mosolyogva mutatja, hogy 

megszerették egymást. 

   

          II.4./b.) A tánc, mint szórakozás: 

A tánc a profiknak, versenyzőknek sport, de azt hiszem a legtöbb embernek inkább csak 

szórakozás. Táncos mulatságokon, bulikon az emberek táncolnak, és örülnek. A legtöbben 

nem tudnak úgy táncolni, mint mi az egyesületünkben, de ez nem is csoda. Ha nem jársz 
táncedzésre, másként mozogsz a zenére, mint aki jár. Az emberek gyakran rendeznek táncos 

mulatságokat, diszkókat, estélyeket, amin a felnőttek jól szórakoznak, miközben esznek, 

isznak és zenét hallgatnak, vagy táncolnak. Anyáék is szeretnek táncolni, anya legtöbbször 

akkor is táncol, ha fáj a lába. Akkor mindig jókedvűk van.  

Láttam esküvőn is, hogy az emberek mennyire jól érzik magukat tánc közben. Teljesen 

felszabadulnak, még az is mozog, aki nem is tud táncolni. Nem látja, hogy vicces a mozgása, 

de az jó is, mert ha látná, nem táncolna, pedig táncolni jó. 

 

     II.4./c.) A tánc, mint művészet : 
 

A tánc sport is és művészet is. Sokféle tánc stílus létezik: társastáncok, ahol az előre kitalált  

koreográfiákat meg kell tanulni, balett, ami egy légies mozgás, de szerintem nagyon nehéz. 

Van szabadabb mozgású hip-hop, rap, rocki, és még sok másféle stílus. Rengeteg féle 



 

15 
 

táncstílus létezik, van kötött vagy szabadabb, és nagyon laza mozdulatokat elfogadó tánc is. 

Ezeket egyszerre sportként és művészetként is vehetjük.  

Sport, mert rendszeresen mozogsz, ez egy kemény testedzés is. Művészet, mert kreatív, benne 

van a táncos egyénisége, fantáziája, mozgáskultúrája. Még az előre már megtervezett 

táncstílusoknál is benne van az előadáskor a táncos egyénisége, mint pl. a tangó vagy a 

szamba, vagy a rocki, - amelyeket a táncosnak „csak” meg kell tanulnia lépésről-lépésre, de 

az elődadásában mindig megtalálható a táncos egyénisége. A szabadabb táncoknál, - mint 

például a rap vagy a hip-hop – a táncos a saját fantáziáját, a testének rugalmasságát, vagy 

kötöttségét, a fizikai állapotát, a kedvét, és a kreativitását viszi bele a táncsorba, amit előad. A 

már előre kitalált táncsor, vagy amit a táncos az előadásra vagy az előadás közben talál ki, 

mind az ember kreativitása van benne, és emiatt a táncművészet is. 

 

      II.4./c./1.) Néhány szó a hip- hop-ról:   

Azt olvastam, hogy a hip- hop egy zenei műfaj és egy életstílus is egyben, ami magában 

foglalja a zenét, az öltözködést, a szlenget(a hip- hopposok egymás között használt szavaikból 

kialakult csoport-nyelve). A hip- hop az Egyesült Államokból, Bronxból indult. Ez magában 

foglalja az MCing/emszízést (ütemre szövegelés) a, rappelést és a DJing/Scratchrt, (ami 

lemez-karcolás) is. Van saját tánckultúrája is, ami a break, van rajz és festői stílusa, ami a 
graffiti. Rengeteg sport is köthető hozzá pl. a kosárlabda és a streetball.  

A hip- hop alkotások témája és hangulata laza, határozott, van amikor  még agresszív is, de 

sokszor bolondos. Ez arra vezethető vissza, hogy a stílus Amerikából származik, főleg 

azokból az időkből, amikor az afroamerikaiakat elnyomták. Ők ezzel a táncstílussal 

szabadultak fel a mindennapi nehézségeikben. Gyökerei a nyugat-afrikai 

és afroamerikai zenére vezethetők vissza. 

Azt tartják, hogy a hip- hop megalakulásának dátuma 1973, amikor a hip- hop három úttörője 

Afrika Bambaataa, Kool Herc és Grandmaster Flash ezt a stílust el kezdte terjeszteni. 

A hip- hop öltözködési stílus jellegzetes. Mint ahogyan látható a lenti képen, fontos kelléke a 

Bling- bling ékszer. A hip- hopposok rövid vagy fonott hajat viselnek, ruházatuk „lógós” (pár 

számmal nagyobb póló vagy mez) , mint ahogyan a nadrágjuk is pár számmal nagyobb a 

kelleténél és bő, amelyet kissé letolnak. A hip- hopposok laza sportcipőt viselnek, és sokféle 

ruha-kiegészítőt, mint például a különleges sapka (fitted-cap, vagy fullcap), fejkendő (du-rag), 

vagy fejpánt. A csuklószorító is a kiegészítők közé tartozik. Az ékszerek tekintetében a 

gazdagabbak bling-blinget hordanak, ami egy hosszú, esetleg kövekkel kirakott drága 

nyaklánc, amit valamilyen medállal viselnek. Ilyen medál lehet a kereszt, monogram vagy 

valamilyen felirat.   

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronx
http://hu.wikipedia.org/wiki/Afroamerikai
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrika_Bambaataa&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kool_Herc&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Grandmaster_Flash&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Bling.jpg
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 Nem minden hip-hopo-s figyel a ruházata márkájára, de a hip-hop-osok között a Lacoste, a 

Reebook és a Nike márkák a közkedveltek.

 

Magyarországon még mindig nem terjedt el annyira, mint Amerikában vagy a világon 

máshol. Erről a táncstílusról nálunk nyomtatott könyvet sem lehet venni, csak az interneten 

lehet digitális formában megrendelni az hip-hop stílusról szóló első magyar nyelvű könyvet. 

Magyarországon  Fenyő Miklós nevével kezdődött a hip-hop stílus elterjedése, mert neki 

köszönhető, hogy hazánkban megjelent a break. Nálunk a hip-hop a break, mint táncstílus 

elterjedésével kezdődött. Geszti Péter Dadogós break  című, az Első Emelet1984-es lemezére 

írt számával folytatódott. 

A rap, mint táncstílus, is a hip-hophoz tartozó mozgás. Ez egy jellegzetes ének- vagy 

beszédstílus neve. Sokan azt hiszik, hogy a rappelés egyszerű beszéd, azonban a rappelésnél 

nagyon fontos a ritmika, a sebesség, a hangsúlyozás, és a rímelés is.   

      II.4./c./2.) Néhány szó a rock and roll- ról: 

A rock and roll több műfaj keveredéséből született. A rhythm and blues, a hillbilly vagy más 

néven rockabilly és a western swing elemeiből forrt ki az 1940-es évek végén. Az 1950-es 

években nagyon gyorsan terjed el Amerikában, és aztán Európában. A  „rock and roll „nevet  

először egy Cleveland- i lemezlovas, Alan Freed használta először 1953-ban. 1954-ben Bill 

Haley „Rock Around The Clock” című világhíres dalával kezdődik a rock and roll valódi 

korszaka, amely kb. egy évtizedig aratta le a babérokat a világ zenei életében. Aztán 1962-ben 

a Beatles feltűnésével elkezdődött az úgynevezett beat-korszak, ami a zenei stílusok első 

helyéről a rockit lesöpörte. 

      II.4./d.) A tánc, mint sport: 

 Ma már a tánc leginkább a versenytáncosok tevékenysége. Vannak hobbiból táncoló 

csoportok is, akik viszont nem járnak versenyre. Ma csak akkor táncol az ember,- a természeti 

népeken kívüli világban - ha sportból táncol, vagy ha ezzel szórakoztatja magát. Régen az 

emberek közötti viszonyban is nagy szerepe volt, de ez manapság gyengült. 

A tánc a szórakozás és a táncművészet mellett sport is lehet, mint ahogyan mi az 

egyesületünkben táncolunk. Így hát ma a tánc leginkább a profi táncosok életében van 

állandóan jelen, más emberek csak sokkal ritkábban, vagy egyáltalán nem táncolnak. Ez nagy 

kár. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Feny%C5%91_Mikl%C3%B3s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Break&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geszti_P%C3%A9ter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_Emelet
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_Egyes%C3%BClt_%C3%81llamok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cleveland
http://hu.wikipedia.org/wiki/1953
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rock_Around_The_Clock
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   A profi táncosok életében a mozgás majdnem mindennapi tevékenység. Olyan ez, mint a 

profi sportolókéban. Ez a sport mellett még művészeti tevékenység is, ezért mondják, hogy 

táncművészet. Van Magyarországon táncművészeti főiskola is, ahová – úgy hallottam- 

nagyon nehéz bekerülni. Aki oda készül, minden nap több órát kell, hogy gyakoroljon.    
 

II.5. Az én táncegyesületem 

 

Én sportként találkoztam először a tánccal. Egyik pénteken iskola után, még első osztályban, 

nálunk volt vendégségben egyik osztálytársam, de félbe kellett szakítanunk a játékot, mert 

neki táncedzésre kellett mennie. Én is elmentem vele, és olyan jó élmény volt, hogy azóta is 

járok ebbe az Egyesületbe. Heti két rocki (akrobatikus rock and roll ) edzésünk van, és én 

külön hip-hop-ot is választottam, így heti három edzésem van az órarend szerint, de folyton 

versenyekre, fellépésekre készülünk, úgyhogy általában több edzésünk is van hetente. Mikor 

beszélgettünk az edzésen, az edzőnk tanulságként még egy órát ráhúzott, az nem volt jó, de 

különben a tánc nekem nagyon jó! 

A mi egyesületünkben kevés fiú van, így inkább lány csapat-koreográfia, amit mi tanulunk és 

előadunk. Ez is szép, és a párost táncolók is tetszetős koreográfiákat tanulnak. Nagyon kell 

ügyelnünk arra, hogy ne betegedjünk meg, vagy másért se hiányozzunk az edzésekről, mert 

ha valaki hiányzik, az egész koreográfiát tönkreteheti, és az összes többi csapattag miatta nem 

ér el a versenyen olyan helyezést, amiért nagyon megdolgoztunk. Az edzőnk mindig számít 

mindenkire, és mi ezt megpróbáljuk teljesíteni.  
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Volt két olyan nemzetközi verseny is, ahol én lázasan léptem fel, mert nem lehetett 

cserbenhagyni a többieket – és én is fel szerettem volna lépni, mert nagy volt a tét, de lázasan 

rossz volt. Mégis dobogósok lettünk, és mikor anyáékkal jöttünk haza az autóval már nagyon 

rosszul érzetem magam, de mégis jól, mert ott voltam, és rá tudtam magam venni, hogy abban 

a pár percben a legjobbat hozzam ki magamból. Az is segített, hogy mindenki bízott bennem 

és bíztattak, hogy meg tudom csinálni, és az is, hogy anya is lázas volt, de eljött velem, és a 

háromórás úton- amikor apa vezetett- anya is ott volt velem, pedig otthon is maradhatott 

volna, hogy jobban meggyógyuljon. De nem engedtek el busszal, mert én busszal is 

elmehettem volna a csapattal, hanem eljöttek velem és drukkoltak, és utána együtt 

hazajöttünk. 

Különben a szülők egy része el szokott jönni a versenyekre, hoznak ennivalót, gyümölcsöt, 

sütiket és kiszemelnek egy részt a sport-csarnokból, ahol éppen vagyunk, és ott vannak a 

Battaiak. Ott szokott lenni a legnagyobb drukkolás, ami nekünk nagyon jó. Mindenki 

megkínál mindenkit a sütijéből, és a szendvicséből, az apukák beszélgetnek, az anyukák 

mindenkinek kifestik az arcát, azoknak is, akiknek nem tudtak eljönni a szülei, és nagyon  

élvezetes, hogy általában mi, Battaiak, vagyunk a legtöbben. Az összes szülő együtt tapsol a 

színpad előtt, amikor az egyesületből valaki fellép. Szerintem már mindenhol ismernek 

minket az országban, olyan jó csapat vagyunk. Nem csak táncban, hanem csapatban is. 

Vannak edzőink, és van Nici-anyu, aki mindenkinek az anyuja. Édesanyám mindig azt 

mondja, hogy ő egy tyúkanyó. Mindig őt hívja mindenki telefonon, ha nem tud valamit. Neki 

jelentjük be, ha nem tudunk edzésre menni, vagy valami bajunk van. E-maileket ír, 

táblázatokat csinál a következő programokkal, hogy mindenki tudja, mit kell csinálnia, vagy 

miből lehet választani. A balatoni táborban összenyitottuk az ajtókat, hogy mindenki együtt 

legyen, és Nici-anyu a folyósóra feküdt egy matracra (nem a saját ágyába), hogy mindenki jól 

aludjon. Van, amikor ideges, de szerintem az egész egyesületnek is ő az anyukája. Az 

edzőknek is. Igaz, az edzők is lehetnének Nici–anyu fiai, mert kb. egyidősök a fiával. Lehet, 

hogy úgy is érzik.   

                  
 

Én nem táncolok párost, mert nincs annyi fiú az egyesületünkben, hogy mindenkinek jusson, 

de mi lányok is jók vagyunk, lány csapat koreográfiákat tanulunk, és én ezt nagyon szeretem. 

Egyik párosunk- az edzőnk és a Nici- anyu lánya, Bonita, világbajnokságra készülnek. 

Esténként két órát edzenek, nem is tudom, hogy bírják, főleg Boni. És emellett kitűnő tanuló. 

Az egyesületben minden félév végén be kell mutatni a bizonyítványt. Mindig azt mondják, 

hogy a tanulás az első. 

  



 

19 
 

 

   II.5./a.)  Hogyan lett táncos és edző az első edzőm: 

Az első táncedzőm Dani bácsi volt. Én akkor elsős voltam, ő pedig a nálam tizennyolc évvel 

idősebb, szintén Dani nevű bátyámmal egyidős volt. Akkor Dani „bácsinak” neveztük, most 

már ez megváltozott. Már Daninak hívjuk. Akkor még csak rockit tanultam, bár Dani „bácsi” 

hip-hop-ot is tanított már akkor is. Ő kedves, megértő, vicces, szerény, jószívű. Nagyon 

szeretjük. 

 

Elmesélte nekünk, hogy ő már kiskora óta táncol. Solymáron, ahol lakott, járt táncolni. 

Egyedül volt fiú a csoportban, ami teher volt számára, de kitartó volt, és nem adta fel. Úgy 

tudom, hogy hip-hop és rock and roll világbajnok is lett, aztán pedig edző. Elmondta, hogy 

milyen sokat tett azért, hogy idáig eljusson. 

Mindig azt mondta nekünk, hogy „soha ne add fel!” 

Most már másik rocki edzőt kaptam, aki az egyesületünk vezetője is egyben, de Dani „bácsi” 

maradt a hip-hop edzőm. 

Amikor táncolunk edzésen, mindig bíztat, azt mondja, hogy „Gyerünk, gyerünk, ne adjátok 

fel!” De sokszor meg is dicsér. 

Mindkét eddigi edzőm, - Dani és Gábor – elmondták nekünk, hogy a tánchoz – főként, ha 

versenyzők akarunk lenni, rengeteg gyakorlás szükséges. Ez ahhoz kell, hogy igazán mélyen 

megismerhessük a testünk mozgását, működését, és teljes mértékben uraljuk azt. Ez egyrészt 

egy fizikai felkészültséget, erőnlétet is igényel, másrészt egy rendkívül koncentrált figyelmet, 

jelenlétet, agyi (tudatos) munkát. 

    II.5./b.)Rövid interjú a roki és hip-hop edzőmmel: 

II.5./b.-1.)Interjú életem első edzőjével, Gölöncsér Dániellel, aki jelenleg a hip-hop edzőm:  

1. Hogy lettél táncos?”Húgom kezdte el először az Akrobatikus Rock And Roll-t és sokszor 

kísértem el őt a tánc edzéseire! Ott láttam meg az edzéseken egy korombeli lányt (aki életem 

első táncpárja lett), aki miatt belevágtam abba, hogy táncos legyek! Amikor megkaptam őt 

táncpárnak, onnantól kezdve lett „hivatalosan” is a tánc az életem!” 

2. Hány éves voltál, mikor elkezdtél táncolni? „10 éves koromban kezdtem el Akrobatikus 

Rock And Roll-t táncolni.” 

3. Mikor, hol, miért?”Kezdem a miért kérdés megválaszolását, mert ahhoz megmosolyogtató 

rövid történetem van. Három általános iskolai fiú osztálytársammal 1997 szeptemberében a 
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Solymári Búcsún voltunk, amikor láttuk, hogy a Holiday Sporttánc Egyesület éppen műsort ad 

a nagy színpadon! Olyannyira tetszett a fellépésük, hogy meg is beszéltük a fiúkkal, hogy le 

kéne menni megnézni egy órájukat a helyi Művelődési Ház színháztermébe (rendes nevén 

Apáczai Csere János Művelődési Ház). 

El is mentünk és meg is néztük az edzést, az edző még bíztatott is minket, hogy álljunk be (csak 

lányok táncoltak akkor ott). Persze azt mondtuk, hogy következő alkalomkor mi is beállunk. 

Meg is beszéltük, hogy a következő edzésre hozunk edzőruhát és akkor beállunk mindannyian. 

Ebből az lett, hogy egyedül én voltam ott a színházterem előterébe és mivel kezdéskor sem 

jelentek meg az osztálytársaim, így egyedüli fiúként elkezdtem táncolni! Rengeteg 

gusztustalan dolgot mondtak rám, mert táncoltam fiú létemre, de ez sem tántorított el attól, 

hogy folytassam a táncot!   

1997. október elején iratkoztam be Solymáron a Holiday Sporttánc Egyesület Rocky 

tanfolyamára!” 

4. Miért szeretsz táncolni? „A tánc kikapcsol, felüdít! Tánc közben az lehetek, ami lenni 

szeretnék kizárva a külvilágot! Minden problémád háttérbe szorul! Az érzelmek kifejezése 

táncmozdulatokban, az alázat, az akarat, a kitartás, a szorgalom az, amiért nagyon szeretek 

táncolni! Nem csak arra tanít meg minket, hogy hogyan lépjél a jobb lábad mellé meg vissza, 

hanem emberileg is formál téged! Méghozzá nagyon jó irányba!” 

5. Miért ezt a táncstílust választottad?”1997-ben Solymáron ez az egy tánc egyesület 

létezett még. Tetszettek a fellépéseken látott dinamikák, élvezetek, robbanékonyságok, pontos 

mozdulatok kivitelezése és ekkor fogott el az az érzés, hogy én miért ne állhatnék ki a 

nagyközönség elé táncolni egyszer Rocky-t! Ez azon az 1997-es szeptemberi Solymári Búcsún 

látott fellépés hatására tudatosult bennem és döntöttem el, hogy nekem ez lesz a befutó 

tevékenységem az iskola mellett!” 

6. Melyik a kedvenc koreográfiád? Ez egy jó kérdés, lássuk csak…  

Az egyik életem legelső területi Felnőtt „C” páros versenyén táncolt koreográfia, ahol már 

akrobatikákat is kellett csinálni (Másfél perc alatt 5 akrobatika kivitelezése)! Azért is ez az 

egyik kedvencem, mert régóta nagy vágyam volt akkor, hogy én egyszer akrobatikázhassak! 

És országos versenyeken is szerepelhettem e kategóriában! 

Másik kedvencem pedig Molnár Ferenc ’Caramel’ háttértáncosaként táncolt koreográfia, amit 

2012 decemberében az Adventi Koncertjén előadtunk először Debrecenben, a Főnix 

Sportcsarnokban (9.000 néző előtt), majd Budapesten a Papp László Sportarénában(12.000 

néző előtt)! Ez az egyik legjobb és legemlékezetesebb koreográfia, amivel szerepelhettem! „ 

7. Ki(k) volt(ak) az edződ/edzőid?”Első tánctanárom Fehérvári Brigitta volt Solymáron, 

aki bevezetett a Rocky világába és megalapozta a táncos karrierem! Nagyon sokat 

köszönhetek neki, mert nélküle nem váltam volna olyan táncossá, mint amilyen 

lettem!Rockyban, akik még egyengették utam (zárójelben azok az egyesületek, ahol ma is 

edzősködnek): Juhász Péter (Négy Muskétás S.E.), TormásinéNeuwirth Anikó és Stieber 

Csaba (Musztáng S.E.), Lengyel Veronika (Rock And Magic S.E.). 

HipHop műfajban, akik által rengeteg sikerélményem volt (VB 4. helytől kezdve a 

háttértáncolásokig):Knyihár Anikó (A.D. Freestyle Dance Factory), Molnár Richárd 

(RapReSenTCrew - Éva Funky S.E.), Kurucz Benji (Ringmasters), GomesMartins (Doll Star 

Rockets Dance Academy)” 

8. Mi/Ki volt, amiért/akiért kitartottál a tánc mellett? 
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„Igazából ezt az általános iskolai osztálytársaimnak köszönhetem, hogy táncos lettem! A 

rengeteg gúnyolás, gúnyolódás, cikizés olyannyira felerősítette bennem az érzést, aminek 

hatásáraelhatároztam: „Csak azért is megmutatom a világnak”! Ez volt az, amiért 

kitartottam véglegesen a tánc mellett! „ 

9. Mi volt az első emlékezetes sikered? Hogy emlékszel erre vissza?„Életem legelső 

területi páros versenye, ahol a Grease zenére táncoltunk! Azért is ez az egyik kedvencem, 

mert rögtön Arany éremmel kezdtem táncos pályafutásom! Még arra is emlékszem, hogy 

Kispesten volt a verseny a KMO (Kispesti Munkás Otthon) színháztermében! „ 

10. Miért alapítottátok a saját egyesületünket? 

„Edzői pályafutásunk során egyik nagy álmunk volt, hogy egyszer saját egyesület hozzunk 

létre, ahol sok-sok gyermek fejlődhet a kezünk alatt és számos sikereket érjünk el minden 

versenyen, ahol szerepelünk! Átadni mindazt a sok szépet és jót, amit mi ettől a sporttól 

kaptunk! Valamint ne csak táncban legyenek sikeresek, hanem emberileg az életben is! 

Örömmel foglalkozunk hátrányos helyzetű gyerekekkel is, evvel is igazolván az esély 

egyenlőséget! Nálunk ez nem számít, hogy ki milyen! A gyerekek szeretetéért élünk és ez hajt 

minket előre és előre nap, mint nap!  „ 

 

       II.5./b.-2.)Interjú a jelenlegi R’N’R’(Rock and roll)edzőmmel, Mészáros Gáborral, aki 

az Egyesületünk elnöke is egyben:  

1.Hogy lettél táncos? „Édesanyám 1995-ben vitt le először egy akrobatikus edzésre.”                               

2.Hány évesen? „Hét évesesen .”                                                                                                                                  

3.Mikor, hol, miért? „Budapest, XIIII. Angyalföldi Napközis táborban voltam, mint 

elsőosztályos gyermek”.                                                                                                                                                                       

4.Miért szeretsz táncolni? „Lételemem a tánc, a nélkül meg fulladnék, semmi nem lennék.”                              

5.Miért ezt a táncstílust választottad? „Választási lehetőségem nem volt, amit egy percig 

sem bántam meg, mert tőlem a más stílusú táncok távol állnak.”                                                                              

6.Melyik a kedvenc koreográfiád? „Nem tudok különbséget tenni, mert mind a miénk és 

ezért mindegyik tetszik. De egy biztos, ami technikailag, és látványként is megállja a helyét az  

jó koreográfia. Ti mind táncosok ezt látom másképp élitek meg, mert ahogy meghalljátok a 

tanult zenét szerintem el tudnám mondani neked melyik tetszik. (telefonos, hawaii)”                                                                    

7.Ki(k) volt(ak) az edződ/edzőid? „Fülöp Attila a Négy Muskétás S.E.”                                                             

8.Mi/Ki volt, amiért/akiért kitartottál a tánc mellett? „Önmagamért is Édesanyámért, aki 

nagyon büszke volt mindig rám és sikereimre”                                                                                                                                     

9.Mi volt az első emlékezetes sikered? Hogy emlékszel erre vissza? „Nagyon,nagyon sok 

versenyen voltam, és tudom, hogy mindegyiken izgultam és a tudásom legjavát adtam mindig. 

Ahogy telt az idő egyre ismertebb lettem, ami jóérzéssel töltött el. cca 30 saját kupa, 100 db 

érem van a gyűjteményemben, amit én a saját táncommal értem el.                                                                           

Nagyon sok eredményem volt, de a mire a legbüszkébb vagyok :                                                                     

1999. Lyon serdülő világbajnokság 10 helyezés, akkor abban az időben ez volt 

Magyarországon a legjobb elért eredmény, amit én értem el. 

2005. Senec serdülő világkupa 5. helyezés 

2009. Felnőtt B kategóriás országos bajnokság 1. hely”                                                                             

10.Miért alapítottátok az egyesületünket? „Hétévesen még igaz nem dőlt el bennem, hogy 
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lesz egy egyesületem, amit én vezethetek, de gimnazista koromban már láttam azt az utat, amit 

el szerettem volna érni. Ez pedig nem más, mint EGY SAJÁT EGYESÜLET. Minden egyes 

tagjára büszke vagyok, mert egy edzőnek már az is siker, ha egy csapatot fel tud készíteni egy 

versenyre. Nem, hogy még dobogósok is. Azt gondolom, nem árulok el nagy titkot, hogy a 

szívemhez a legközelebb a párosok állnak, és a nagyformáció. Miért is? Fiú nagyon kevés van 

sajnos, és ha talál az ember, akkor az egy gyöngyszem és azt csiszolgatni szeretné az ezdő, 

hogy mindig fényesebb legyen. Ebben a fény pompába látom magamat is. A nagyformáció egy 

nagy kihívás, mert nemzetközi sikereket is el lehet vele érni.  

10 évvel ezelőtt 100%san megfogalmazódott bennem, hogy két célom van: 1. Saját egyesület, 

2., Ismert edző lehessek, 3. Felnőtt páros kategóriában indulhassak VB-on.   

2014. márciusban orvosi engedéllyel újra színpadra léphettem, így az az álmom is teljesülhet, 

hogy el fogok tudni indulni WRRC szervezése alatt ” Á” kategóriás versenyen. 

Ezt a hosszútávú célt felállítottam és Százhalombattán 2009-től az első lépéseket meg tudtam 

tenni. Azóta lépéseimet egyre szaporábban vettem és 2013-ban megszületett a B-Cool Dance 

név. Miért „B”-Cool? Angol értelmezése érezd magad jól, és a B- jelentheti Batta-szót is. 

Jól érzem magam Százhalombattán a táncosok között, és semmit sem bántam meg.”     

II.6. Mit jelent nekem a tánc? 

A tánc számomra élvezetes, azért szeretem, mert felszabadít. Jók az edzőim, jó az 

egyesületem. Nekem a tánc az egyesületemhez kötődik, mert itt kezdtem el táncolni és mindig 

itt táncoltam. Nem is akarok elmenni másik egyesületbe. Nagyon jó ide tartozni, mert egy 

összetartó csapat vagyunk. Megünnepeljük egymás születés – és névnapját, és arra tanítanak 

az egyesületben, hogy tartsunk össze, és nem szabad feladni, még ha nehéz, akkor sem. 

Volt olyan alkalom, hogy összehívták az edzők és Nici–anyu a csapatot, és megbeszélték 

velünk, hogy ne csúfolódjunk egymással, mert az rossz mindenkinek. Ezt meg is értettük 

mindenki, és szerintem ez így jó. 

Ha táncolok nevetek, énekelem a dalt, amire táncolunk. Ezt az edzők is így csinálják, és ez 

hozzájárul a még nagyobb felszabaduláshoz. 

A TÁNC AZ ÉLETEM! 
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III. Befejezés 

III./1. A téma összegzése: 

III/1/a.)Milyen válaszokat kaptam a  I.3./b.) pontban „Milyen kérdések fogalmazódnak meg 

bennem a témával kapcsolatosan?” írt kérdéseimre a dolgozat megírása során? 

A.)Miért szeretnek az emberek táncolni?  

B.)Ki találta ki a táncot, mint mozgást? 

C.) Hogy terjedt el? 

D.)Hogy találták ki a táncstílusokat és a nevüket?  

Ezekre rövid válaszaimat a kutatásaim során találtam meg, melyek:  

A.) Az emberek azért szeretnek táncolni, mert a tánc jókedvre derít és felszabadít.  

B.)A táncot az ősi népek találták ki. 

C.) A világon mindenhol már ősidőktől kezdve táncolnak, és a történelem során a népek 

egymással megismertették a táncaikat (is).  

D.) Minden nép a saját ízlésének és az érzelmeinek megfelelő táncstílust talált ki, és annak 

nevét is eszerint adta. 

A tánc rendszerint zenével kísért, többnyire kötött szabályok által meghatározott 

mozgássorozat - az emberi élet állandó ritmusa által, a szívdobogás és a légzés ismétlődő 

ritmusa alapján.  

A művészetek közt a legrégebbiek közé tartozik, lényegében minden kultúrában megtalálható. 

A tánc rajzban vagy festményen való ábrázolásai már olyan népeknél is megtalálhatók 

amelyek már régen eltűntek. „Célja szerint a tánc lehet ceremoniális, kötődhet vallási 

kultuszokhoz és mágiához, lehet a színházművészet része, és autonóm művészeti ág, 

szolgálhatja a szórakozást és a társas érintkezést.” 
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Felhasznált irodalom és forrásjegyzék(könyv és weblap megnevezéssel együtt) : 
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253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc

80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4E

xM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=F

OrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap

.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j

.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Fut

on-a-saman-hittan-fele%252F%3B2592%3B1944- KÉP 6. old. 

2.) http://tancterapia.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1092568 II./3. – 9. old. 

3.)wikipédia http://www.origo.hu/tudomany/20110416-udvarlas-es-nasztanc-az-allatvilagban-

videok.html - II./3. – 9. old. 

4.)http://www.loczygimnazium.hu/web/tanulashoz/szg/etologia/etol_szaporodas_parvalasztas.

html - II./3. – 10. old. 

5.)http://www.laborazerkelben.hu/digitalis_tananyagok/Biologia/az_llatok_trsas_viselkedse.h

tml - II./3. - 11. old. 

6.)http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/muveszetek/sport-es-muveszet-a-tanc-vonzaskoreben      
II.4./c./1.)  - 15. old. 

7.)https://www.google.hu/search?q=paradicsommadár+hím&biw=1014&bih=632&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ei=fbHgVIrgCIXkaPyJgOgB&ved=0CAYQ_AUoAQ- II./3. – 9. old. 

8.)https://www.google.hu/search?q=angol+kering%C5%91&biw=1280&bih=909&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ei=nit7VPW9MsWE7gbZ7IC4BQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#fa

crc=_&imgdii=_&imgrc=HiZ6AE3sxvzuNM%253A%3BNZ66ESsyuoEMM%3Bhttp%253A

%252F%252Fwww.corvin.hiszk.hu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fsites%252Fd

efault%252Ffiles%252Fimce%252FCorvin_bal.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.corvi

n.hiszk.hu%252Fnode%253Fpage%253D9%3B500%3B375 -  II./4. és II./4./a./KÉP – 12. és 

13.old. 

- Britannica Hungarica Lexikon : 510. old. –II./4./c. – 14.old; 466. old. -  III./1. – 20. old.; 

23.old. - II.4./c./2.)- 16. old. 

-Wikipédia általánosságban 

Képek jegyzéke: - táncos ifjak, rajz - 6. old 

- sámántánc- grafika- 9 old 

- paradicsommadár- 10. old 

- kékmadár nászfészek-rakás közben- 11. old. 

- keringő szalagavató ünnepsége- 13. old 

- tangó – 13. old 

- keringőző diákpár- Goethe idézettel- 13. old. 

- „gyertya”keringőző házasuló pár – 14. old 

- részlet a „Szépség és a szörnyeteg” című mesefilmből- a két főszereplő tánca- 14. old. 

- a hip-hop öltözködés egyik jellemzője- a bling-bling ékszer- 15 old. 

- hi-hop táncos lány- 16. old 

https://www.google.hu/search?q=s%C3%A1m%C3%A1nt%C3%A1nc&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=e1Mc80Rf1P32AM%253A%253BkZOdZ4T0y3dCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4ExM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=FOrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Futon-a-saman-hittan-fele%2
https://www.google.hu/search?q=s%C3%A1m%C3%A1nt%C3%A1nc&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=e1Mc80Rf1P32AM%253A%253BkZOdZ4T0y3dCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4ExM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=FOrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Futon-a-saman-hittan-fele%2
https://www.google.hu/search?q=s%C3%A1m%C3%A1nt%C3%A1nc&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=e1Mc80Rf1P32AM%253A%253BkZOdZ4T0y3dCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4ExM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=FOrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Futon-a-saman-hittan-fele%2
https://www.google.hu/search?q=s%C3%A1m%C3%A1nt%C3%A1nc&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=e1Mc80Rf1P32AM%253A%253BkZOdZ4T0y3dCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4ExM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=FOrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Futon-a-saman-hittan-fele%2
https://www.google.hu/search?q=s%C3%A1m%C3%A1nt%C3%A1nc&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=e1Mc80Rf1P32AM%253A%253BkZOdZ4T0y3dCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4ExM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=FOrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Futon-a-saman-hittan-fele%2
https://www.google.hu/search?q=s%C3%A1m%C3%A1nt%C3%A1nc&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=e1Mc80Rf1P32AM%253A%253BkZOdZ4T0y3dCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4ExM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=FOrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Futon-a-saman-hittan-fele%2
https://www.google.hu/search?q=s%C3%A1m%C3%A1nt%C3%A1nc&biw=1280&bih=909&tbm=isch&imgil=e1Mc80Rf1P32AM%253A%253BkZOdZ4T0y3dCdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Frockerek.hu%25252Fkep164632.html&source=iu&pf=m&fir=e1Mc80Rf1P32AM%253A%252CkZOdZ4T0y3dCdM%252C_&usg=__XGChAPb1U77CWDJ4ExM6YTCwL2g%3D&ved=0CDoQyjc&ei=mAOVZupEtHxau2KgqAB#imgdii=_&imgrc=FOrxIijkRx6LMM%253A%3BpXJ3ZyIkKkPbcM%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252Fwpcontent%252Fuploads%252F2014%252F08%252FKurult%2525C3%2525A1j.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fkanadaihirlap.com%252F2014%252F08%252F09%252Futon-a-saman-hittan-fele%2
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- a B-cool Dance team logója 17. old. 

- a B-Cool Dance team egyesület közös fotója- 17. old. 

- Niki –anyu (Czakó Nikoletta) és a két edzőm: Mészáros Gábor(roki), Gölöncsér 

Dániel (hip-hop) fényképei18. old. 

- gyermektánc-páros képe 19. old. 

- egy győztes verseny után Kamilla barátnőmmel (balra) fénykép 22. old. 

-  fotó táncos fiatalokról a naplementében- 23. old  

- táncoló kutyák – kép- 25. old. 

 

 

 


