
 H a kör be te kin tünk a kü lön fé le mû vé sze ti ágak 
utób bi né hány év ti zed ben meg szü le tett in -
terp re tá ciói kö zött, azt ta pasz tal hat juk, hogy 

fô leg a kép zô mû vé szet ben és az iro da lom ban, ki -
sebb rész ben a film-, szín ház-, tánc- és ze ne mû vé -
szet ben a ko ráb bi leíró, te hát is me ret el mé le ten ala -
pu ló struk tu ra lis ta meg kö ze lí té si mód sze re ket fo -
ko za to san fel vál tot ták a poszt struk tu ra lis ta, her me -
neu ti kus vagy de konst ruk ci ós lá tás mó dok. Az a 
felis me rés, hogy a lét ér tel mé re vo nat ko zó kér dés 
fel té te le, te hát on to ló giai szem lé let nél kül nem él -
he tô tel jes élet, a ma gyar nép tán cot il le tôen is ki -
kö ve te li, hogy azt se pusz tán gyûj tés nek, ha gyo -
mány ôr zés nek, ne tán szó ra ko zás nak vagy a sza ba -
di dô hasz nos el töl té sé nek fog juk fel, ha nem ve le 
kap cso lat ban is te gyük fel a tánc mi ben lé té re és ér -
tel mé re vo nat ko zó on to ló giai kér dé se ket. 

Ha az eu ró pai gon dol ko dá son be lül ma rad va, 
a Hei deg ger tôl ta nult szem lé let tel kö ze lí tünk az em -

be ri moz du la tok fe lé, ak kor ki de rül het, hogy a moz -
du la tok, így a tánc is nyel vi ter mé sze tûek. Eb ben 
az eset ben a test ter mé sze tes moz du la tait el kü lö nít -
het jük a mes ter sé ge sek tôl, csakúgy, mi ként a szavak 
al kot ta nyelv ese té ben Hei deg ger is meg kü lön böz -
tet te a lét szó vá vá lá sát, vagyis a va ló di köl té sze tet 
je len tô ter mé sze tes nyel vet a disz kur zív, tu do mányos, 
vagyis mes ter sé ges nyelv tôl. Ha pe dig a moz du la -
to kat is nyel vi ter mé szet ként vesszük ész re, azok 
ter mé sze tes re és mes ter sé ges re osz tott ré szei ugyan -
an nak a lét fe le dé si fo lya mat nak az ered mé nyei ként 
tûn nek elô, ame lyek a lo goszt is lo gi ká vá fo koz ták 
le, és ame lyet Ga da mer Hei deg ger lét fe le dés fo gal -
má nak meg fe le lôen egy sze rûen csak nyelv fe le dés -
nek ne vez. Mindez azért tû nik kü lö nö sen fon tos -
nak, mert ma nap ság egy re hat vá nyo zot tabb ütem -
ben vál nak ijesz tô vé a lét fe le dés kö vet kez mé nyei. 

Ám aho gyan mégis adott a le he tô ség ar ra, hogy 
felis mer jük és mû kö dés be2 hoz zuk a ter mé sze tes 

VÁR SZE GI TI BOR 

A ma gyar tánc igaz sá ga1

1 Az igaz ság fo gal mát her me neu ti kai ér te lem ben hasz ná lom, ame lyet Hei deg ger mû vé szetfi lo zófiai szem lé le te alap ján kezelek. 
En nek leegy sze rû sí tett lé nye ge az, hogy a mû vé szet nem ob jek tum, se nem pót lék, ha nem ere det, for rás, vagyis el sôsorban 
nem egy er köl csi vagy gon do la ti igaz ság áb rá zo lá sa, ha nem „az igaz ság mû kö dés be lé pé se” (Mar tin Hei deg ger, A mû alkotás 
ere de te, Bu da pest, Eu ró pa, 1988. 65.) Nem a mon da ni va ló vagy egy el me sél he tô tör té net ta nul ság ként tör té nô fel fe dé se, 
nem egy al le go ri zált gon do lat je len té se, nem az áb rá zolt hely és idô rep re zen tá lá sa, mindegyik mint egy-egy le het sé ges 
je len tés, ha nem lé tet fel fe dô tör té nés. Te hát „a mû mû ként vi lá got ál lít fel” (Hei deg ger, i. m. 73.) vagyis nem mi me ti kus, 
vi lá got után zó, te hát áb rá zo ló, ha nem te rem tô. 

2 Eb ben a dol go zat ban több ször hasz ná lom a mû kö dés, és az eb bôl ál ta lam al ko tott mû kö dé ses ség sza va kat. Hei deg ger a mû -
kö dés fo gal mát nem de fi ni ál ja, bár na gyon so kat hasz nál ja, mû vé szetfi lo zófiájá ban ez egyik köz pon ti ka te gó riá ja. Je len -
té sét szem lél te tés kép pen ta lán a fü szisz fo gal má nak egyik ér tel me zé sé vel fog lal ha tom össze: A ko rai gö rö gök még sok kal 
kö ze lebb áll tak az ere det hez, mint a mai em ber. Ez a megál la pí tás ter mé sze te sen nem idô ren di kö zel sé get ta kar, ha nem 
szem lé let be lit és élet vi tel be lit. A ko rai gö rö gök szá má ra a ter mé szet, a fü szisz, még kiemel ke dés ként, ke let ke zés ként, lé -
te sü lés ként, ön ma gá tól va ló meg nyí lás ként je lent ke zett. Még nem a ter mé sze ti ese mé nye ken ta pasz tal ták meg, hogy mi 
a ter mé szet, te hát a ter mé szet ér tel me zés még nem az ér zé ki ada tok utó la gos reflexi ó i nak ha tá sá ra szü le tett meg, ha nem 
fel nyí ló mû kö dés ként ész lel ték, ami ben ben ne él tek. „Csak en nek a fel tá ru lás nak az alap ján lett azután sze mük a szó szû -
kebb ér tel mé ben vett ter mé szet re. Φυσις ezért ere den dôen éppúgy je len ti az eget mint a föl det, éppúgy a kö vet, aho -
gyan a nö vényt is, (…) és je len ti vé ge ze tül és min dent megelô zôn ma gu kat az is te ne ket kül de té ses sor suk ban. A ϕυσις 
a fel nyí ló-ki ke lô mû kö dést je len ti és az ál ta la át ha tott fenn ma ra dást. Eb ben a fel nyí lón -i dô zô mû kö dés ben ben ne rej lik 
mind a ’lé te sü lés’, mind pe dig a ’lét’, a me rev meg ma ra dás le szû kí tett ér tel mé ben. Nem más a ϕυσις, mint elô -ál lás, az 
el rej tett bôl ön ma gát ki ho zás és az el rej tett nek épp ezál tal fennál lás hoz ju tá sa.” (Mar tin Hei deg ger, Be ve ze tés a me tafi zi -
ká ba, Bu da pest, Ikon, 1995. 74.)
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nyelv írott vagy be szélt for máit, a tán con ke resz tül 
is kap cso lód ha tunk lét be li ese mé nyek hez. A magyar 
tánc kü lö nö sen al kal mas er re, ám azt is ta pasz tal -
hat juk, hogy még azok sin cse nek tu da tá ban a ben -
ne rej tô zô ki vé te le sen nagy sze rû le he tô sé gek nek, 
akik azt na pon ta mû ve lik. A ma gyar tánc min den 
egyes lé pé se ugyanis ere den dô és te rem tô mó don 
nyit utat a lét mû kö dé ses sé ge fe lé, amely messze 
túl mu tat min den ha gyo mány ôr zé sen és esz té ti kán. 
Saj nos, el néz ve a vi lág mai szo mo rú fo lyá sát, úgy 
tû nik, hogy mindez ért he tô vé és nyil ván va ló vá már 
csak a mû vé sze ti kor szak vé ge után vál hat. Elôadá -
som ban az ör dön gôs fü ze si le gé nyes pél dá ján ke -
resz tül szem lél te tem, hogy ez a tánc a mak ro koz -
mosz le ké pe zô dé se ként mi ként avat be a lét mû -
kö dé ses sé gé be.3 

 
 

A tánc mint a lét moz du lat tá vá lá sa 
 

 H a el fo gad juk a nyelv ga da me ri uni ver za li tá -
sá nak el vét, és ez zel össze füg gés ben a nyelv 
és a lo gosz kap cso la tá nak meg fe le lô hei deg -

ge ri és ga da me ri felis me ré sek alap ján ana ló giát te -
rem tünk a moz gás és a lo gosz kö zött, ak kor a moz -

gást, te hát a tán cot is nyel vi ter mé sze tû nek te kint -
het jük. Ha a nyel vet per sze en nek meg fe le lôen nem 
kom mu ni ká ciós té nye zô nek, plá ne nem egy lo gi -
kai igaz ság ki mon dá sá hoz szük sé ges esz köz nek te -
kint jük, ha nem a her me neu ti kai ta pasz ta lat kö ze -
gé nek, ak kor a tánc sem le het más, mint olyan élet -
te vé keny ség, amely köz ben lét megér tés tör té nik. 
Kö vet ke zés kép pen, ha a tánc megér té se mint lét -
megér tés, és nem mint in terp re tá ció tör té nik, ak -
kor a tánc is at tól ért he tô meg, hogy ben ne élünk, 
mintegy ben ne gon dol ko dunk.4 S, ha a tánc lét -
megér tés ként nem in terp re tá ció, ak kor ezt is a lét 
köz vet len meg nyil vá nu lá sá nak le het te kin te ni, így 
mint kö zeg, „a köl té szet a lét szó vá vá lá sa” ana ló -
giá já ra,5 a tánc is a lét moz du lat tá vá lá sa ként ér ten -
dô: ha a szó a lét mon dá sa, ak kor a moz du lat ra is 
ha son ló mó don te kint he tünk. Ez pe dig azt kell je -
lent se, hogy a szó hoz ha son lóan a moz du lat ter mé -
sze te is a lét ben gyö ke re zik, azaz az egyik a lét szó -
hoz ju tá sa ként, a má sik pe dig a lét moz du lat hoz 
ju tá sa ként eg zisz tál. Ám ha a szó hoz ju tás egy pla -
to nis ta el já rás se gít sé gé vel elin dít hat egy fo lya ma -
tot, amely a szó ter mé sze tes nyelv ként mû kö dô 
meg nyil vá nu lá sá tól egy mes ter sé ges nyelv, azaz a 
ter mi nus ér tel mé ben vett fo ga lom hasz ná lat hoz ve -

3 Mond hat nánk, hogy a meg kö ze lí tés és mód szer a Her mész Trisz me gisz tosz ra vissza ve zet he tô her me ti kán, il let ve a her -
me ti kus fi lo zófia ál tal kép vi selt esz mén ala pul, ha a ma gyar tánc és an nak mû kö dé se nem len ne ôsibb, mint az Egyip -
tom ban kiala kult, az eu ró pai fi lo zófiatör té net be a Ró mai Bi ro da lom má so dik és har ma dik év szá za dá ban be vo nult her -
me ti kus fi lo zófia. Azok a tör vény sze rû sé gek ugyanis, ame lyek a her me ti ká ban eb ben az idô ben ki fe je zés re jut nak az el -
kép zelt ôsi pap, Her mész Trisz me gisz tosz ne ve alatt, csak legel sô mai ér te lem ben vett írá sos meg je le né sei en nek a szem -
lé let nek. Az égi és a föl di vi lág köz vet len kap cso la tán ala pu ló szem lé let sok kal ko ráb bi, amely nek egyik bi zo nyí té kai 
ép pen a tán cok. Ami fent, az lent, s, ami fent az bent, be lül az em ber szí vé ben is. E vi lá gok egy sé gét szim bó lu mok, emb -
lé mák, hie rog li fák, ké pek és a nyelv fe di fel. Ezek a je lek evo kál ják és mû kö dés be hoz zák az ál ta luk ki je lölt is te ni tar tal -
mat. Her mész Trisz me gisz tosz Aszk lé piosz cí mû mû vé ben is mer te ti a vi lág mû kö dé sé nek alap jait, s pél dául A Min den egy -
sé ge cí mû rész ben ezt ír ja: „Az ég bôl min den a föld re, a víz be, a le ve gô be száll alá, csu pán az alul ról föl fe lé tar tó tûz az, 
ami ele ven né tesz, ami le fe lé irá nyul, az ô alá van ren del ve. De min den, ami a ma gas ból száll alá, az te rem tô, ami pe dig 
alul ról föl fe lé ter jed, az táp lá ló. Egye dül a föld ma rad ön ma gá ban, sa ját he lyén, az minden nek a be fo ga dó ja, s min den 
be fo ga dott fajt ô te remt új ra.” Her mész Trisz me gisz tosz, Aszk lé piosz, in Pál Jó zsef (szerk.), Her me ti ka, Má gia, Ezo te ri kus 
lá tás mód és mû vé szi megis me rés. Szö veg gyûj te mény (Iko no ló gia és mû ér tel me zés so ro zat 5. kö tet), Sze ged, JA TEP ress, 1995. 72. 

4 Vö. Ga da mer nyelv rôl szó ló ha son ló gon do la tai val: „A nyelv ér té se ma ga még egyál ta lán nem va ló sá gos megér tés, és nem 
fog lal ma gá ba in terp re tá ciós fo lya ma tot, ha nem élet te vé keny ség. Mert a nyel vet úgy ért jük, hogy ben ne élünk – ez a tétel, 
mint is me re tes, nem csak az élô, ha nem a holt nyel vek re is ér vé nyes. Te hát a her me neu ti kai prob lé ma nem a he lyes nyelv -
tu dás, ha nem a do log ról va ló he lyes megér tés prob lé má ja, mely a nyelv kö ze gé ben tör té nik. Min den nyelv meg ta nul ható 
annyi ra, hogy tö ké le tes hasz ná la ta azt is ma gá ba fog lal ja, hogy már nem kell for dí ta nunk az anya nyel vünk rôl vagy az 
anya nyel vünk re, ha nem az ide gen nyel ven gon dol ko dunk.” Hans- Ge org Ga da mer, Igaz ság és mód szer. Egy fi lo zófiai herme -
neu ti ka váz la ta, Bu da pest, Gon do lat, 1984. 270. 

5 „A nyelv csak a min dent le bí ró ból és az ott hon ta lan ból nyer het te kez de tét, ab ban, hogy az em ber fel tört a lét be. Eb ben 
a föl tö rés ben a nyelv a lét szó vá vá lá sa volt: köl té szet.” (Mar tin Hei deg ger, Be ve ze tés a me tafi zi ká ba, Bu da pest, Ikon, 1995. 
86. 1889–1891 so rok) Ta lán nem ér dem te len össze füg gést te rem te ni Aszk lé piosz meg ha tá ro zá sai Amon ki rály nak cí mû, 
XVI. her me ti kus trak tá tu sá nak azon rész le té vel, ame lyik ben Aszk lé piosz az egyip to miak szent nyel vé nek re ve lá ló képessé -
gé rôl be szél: „A hang kü lön le ges sé ge, az egyip to mi sza vak in to ná ció ja ma gá ba zár ja a mon dott do log ener giá ját (tén enérg heian 
tón le go mé nón). Ami lyen mér ték ben ré sze sülsz a ha tal má ból, oh ki rály, aki min dent meg te hetsz, min den áron ôrizd meg 
ezt a be szé det a for dí tás tól, hogy az ilyen tit kok ne jus sa nak a gö rö gök höz, a gö rö gök gô gös ékes szó lá sa, erôt len sé ge ne
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zet, ami im már nem a lét ben gyö ke re zik, mert a 
ter mi nus ban nem a do log szó lal meg, ha nem a do -
log he lyett áll, ak kor fel me rül het a kér dés, hogy 
en nek ana ló giá já ra va jon a moz gás nak lé te zik-e 
ilyen ter mé sze te. A kér dés te hát az, hogy amennyi -
ben a moz gás is a lét mon dá sa, meg kü lön böz tet -
he tünk-e ter mé sze tes és mes ter sé ges moz du la to -
kat, és, ha igen, en nek va jon ugyanaz le het-e az 
oka, mint az a szó fo ga lom má tör té nô átala ku lá sa 
so rán adó dott. 

A tánc és a pan to mim, il let ve a tánc és min den 
olyan moz du lat mû vé sze ti je len ség kö zöt ti kü lönb -
ség rôl van szó, ahol a moz gás te ma ti zált je len tést 
is kép vi sel. Amíg a tánc ugyanis nem kö zöl, nem 
in terp re tá ció, ha nem moz du lat hoz ju tás, ad dig pél -
dául a pan to mim moz du la tai ban egy-egy do log he -
lyett ál ló gesz tust is felis mer he tünk. Amíg a tánc 
ön  ma gá ban áll, ad dig pél dául a pan to mim je le ket 
is hasz nál. A pan to mi mes moz du la tait nem tud juk 
ön ma guk ban néz ni, és a mi mes is ar ra tö rek szik, 
hogy va la mit kö zöl jön ve le: feleme li egyik kar ját, 
kis sé elô re tol ja, és hir te len megál lít ja, mi köz ben 
te nye rét füg gô le ge sen ki fe szít ve tart ja, majd a má -
sik ke zé vel ugyanezt megis mét li: ez zel azt köz li, 
egy fal van elôt te. Ha pe dig ezután ugyanezt min -
den ég táj fe lé for dul va még há rom szor megis métli, 
ak kor ez zel azt köz li, be van fa laz va. A moz du latok, 
an nak el le né re, hogy az ener geia ter mé sze tes áram -
lá sá nak ha tá sá ra is meg szü let het nek, fo gal mak he -
lyett („be va gyok fa laz va”), cél irá nyo san jöt tek létre. 
A tánc szín há zak ugyanilyen mó don, rend sze rint 
dísz le tek és kel lé kek fel hasz ná lá sá val ér nek el 
ugyanilyen ha tást. Mindez azon ban nem ke ver hetô 
össze az ere den dô kér dés sel, a szó ér té kû moz dulat -
tal, ami kor a moz du lat hoz ju tás tánc ként vagy test -
köl té szet ként jön lét re. Oka nyil ván va lóan eb ben 
az eset ben is a cél sze rû ség ben, vagyis a szub jek ti -
viz mu son ala pu ló köz lés vágy ban ke re sen dô, amikor 
is az em ber nem elég szik meg a dol gok kal úgy, 
ahogy van nak, ha nem az el rej tett ség bôl tör té nô ki -
eme lést a do log egyér tel mû sí té sé vel, az el rej tet len -

ség tôl va ló vég le ges el kü lö ní té sé vel old ja meg, ami 
egyút tal eb ben az eset ben is egy hu ma niz mu son ala -
pu ló, éssze rû ség re tö rek vés ha tá sá ra a ti tok zatosról 
tör té nô el fe le dés sel pá ro sul hat. Legalábbis az ily 
mó don lét re jött elôadá sok in terp re tá ciói több nyi -
re ezt iga zol ják. Pe dig a moz du la tok kal össze kap -
csolt jel-ér té kû gesz tu sok nem kö ve te lik ki szük -
ség sze rûen a moz du la tok lé té rôl va ló el fe led ke zést. 

Mert a tánc mint moz du lat hoz ju tás a lét mon -
dá sa le het ak kor is, ha nem vesszük ész re, vagy 
nem tu laj do ní tunk ne ki je len tô sé get. Ha a tánc 
moz du lat hoz ju tás ként jön lét re, ak kor az nem 
pusz tán a moz du lat tal tör té nô köz lést, ha nem a 
moz du lat ra mint kö zeg re tör té nô fi gyel met is ki -
kény sze rít he ti, ha a fi gye lô lé te zô éber sé ge le he tô -
vé te szi ezt a fi gyel met. A moz du lat nyel vén tör té -
nô mon dás nyel vi sé ge, a szó val tör té nô be szél ge -
tés hez ha son lóan, nem a köz lés tar tal má ban, ha -
nem a pusz ta te vé keny ség ben ér ten dô, ami kor a 
mon dás nem a szub jek tum aka ra tá nak köz lé se, ha -
nem a lét moz gá son ke resz tül és tánc köz ben tör -
té nô be je lent ke zé se. Ha te hát Ga da mer felis me ré -
sei alap ján a nyel vet a lét kö ze gé nek te kint het jük, 
ak kor a moz gás sal vég zett be szél ge tés sem va la mi -
lyen cél ra irá nyu ló köz lô te vé keny ség, ha nem köz -
lés nél kü li, azt megelô zô ese mény. Ezért a moz du -
lat hoz ju tás mint a lét mon dá sa és mint be szél ge -
tés az a kö zeg, ame lyen ke resz tül a lét mû kö dé ses -
sé gé nek be je lent ke zé se ér de ké ben a moz gás 
meg nyit ha tó. Te kint sük meg kö ze lebb rôl, mi kép -
pen nyit ha tó meg az ör dön gôs fü ze si le gé nyes, és 
ne vez zük meg azt, hogy mi tör té nik ak kor, ami kor 
meg nyí lás van. 

 
 

Az ör dön gôs fü ze si le gé nyes mint beava tá si tánc6 
 

 K ez det ben a lá nyok össze gyûl tek a paj tá ban, a 
csûr ben vagy az ud va ron, és a sze re lem rôl 
éne kel tek. Volt kö zöt tük egy, aki elôéne kelt, 

az ál ta la kez dett dalt en nek alap ján foly tat ta a többi, 

te gye ha lo vánnyá, és ne sem mi sít se meg a mi nyel vünk sza vai nak a von zá sát, ha tal mas sá gát és ha tó ere jét. Mivel a görögök, 
oh ki rály, csak be mu ta tás ra al kal mas üres be széd del ren del kez nek, s va ló já ban eb bôl áll min den fi lo zófiájuk, a han gok 
zö re jé bôl. Mi vi szont nem egy sze rûen sza va kat hasz ná lunk, ha nem ha tó erô vel te li ki fe je zé se ket.” (kieme lés: V. T.) Idé zi 
Pál Jó zsef, A her me ti kus ha gyo mány a re ne szánsz ko rá ban, in Pál Jó zsef (szerk.), Her me ti ka, Mágia, Ezo te ri kus lá tás mód 
és mû vé szi megis me rés. Szö veg gyûj te mény (Iko no ló gia és mû ér tel me zés so ro zat 5. kö tet), Sze ged, JA TEPress, 1995. 27. 

6 Er re a fe je zet re nagy ha tás sal volt Born Ger gely Üze net a jö vô nek cí mû írá sa, ame lyet az én szer kesz tôi köz re mû kö dé sem 
ered mé nye ként fel ké rés re írt meg az Esô cí mû iro dal mi lap szá má ra. Ez az írás azon ban má sik há rom fel ké rés re ké szült 
írás sal együtt (Fal vay Ká ro lyé, Rat kó Luj záé és a sa já tom) ki ma radt a szer kesz tett vál to zat ból, de azóta meg je lent in Sárosi 
Zol tán (szerk.), „Kiálts (még) te lyes to rok ból!”. Ta nul má nyok és kö szön tôk Pap Gá bor mû vé szet tör té nész 70. szü le tés nap já ra, 
Bu da pest, Két Hol lós, 2009. 5–14. Fal vay Ká roly 1985-ben meg je lent ta nul má nya, amely ben a ro mán ka lu ser tán cok
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s ha a dal vé gé re ér tek, megint más be le fo gott egy 
újabb dal ba, amely nek szö ve ge ta lán ép pen az ô 
szí vé nek sze rel mes ál la pot já ról szólt. Majd ének lés 
köz ben las san ként egy más ke zét meg fog va kört 
vagy fél kört al kot tak, s eb ben a kör ben ap ró, szin -
te egy hely ben ál ló, ti pe gô lé pé se ket tet tek elôbb 
bal ra, az tán pe dig vissza, jobb ra. Ami kor pe dig a 
da lok tem pó sab bá vál tak, a lé pé sek is fris seb bek, 
egy szer s mind na gyob bak let tek, a kör for gá sa pe -
dig fel gyor sult. 

Eb be a har mo ni ku san mû kö dô rend be ér ke zett 
az el sô le gény, ké sôbb a má so dik, s a töb bi, ki-ki 
a ma ga ki sze melt pár ja kö ze lé be, hogy bi zo nyít sák 
fér fiúi al kal mas sá gu kat részt ven ni a tánc ban. Az 
elôb bi ren de zett, szim met ri kus kör tánc cal szemben 
a le gé nyek egyé ni mu tat vá nyos, nem egy szer ak ro -
ba ti kus nak szá mí tó moz du la taik kal a fér fi sze rep 
rá ter mett sé gét bi zo nyí tot ták a kö zös tánc, a csárdás 
elôtt. A sze re lem nyu gal mát idé zô kör tánc fél be -
sza kí tá sá val a le gé nyek nek a kör be tör té nô be hato -
lá sá nak kö vet kez té ben ala kul tak ki a pá rok csak -
úgy, mi ként Hu nor és Ma gor ôseink is kör tán cot 
já ró leá nyok kö zül ra bol ták el az alán fe je de lem lá -
nyait, és ala pí tot tak év ez re dek ben szá mol ha tó bol -
dog ha zát. 

Kez det ben a lá nyok kör tán ca a koz mi kus rend 
föl di le ké pe zô dé se ként a te rem tés ôs ké pét idé zi. 
A kör moz gá sa bal ról jobb ra tör té nik, aho gyan a 
Nap is jár az égen, hi szen itt a föl dön is a koz mi -
kus irá nyok ra han go lód va biz to sít ha tó e rend fenn -
tar tá sa. A kör tánc emiatt az egy for ma ság, a dif fe -
ren ciá lat lan ság, vagyis a szû zies ség ál la po tá nak 
megis mét lé se a föl di vi lág ban, s mint ilyen, a vi lág 
koz mi kus erôk ál tal fenn tar tott rend jé nek mû kö -
dés ben tar tá sát biz to sít ja. Eb be a szû zies ál la pot ba 
ha tol nak be a kör be a ma guk vir tu sa sze rint a le -
gé nyek, akik a te rem tô atyai erôt kép vi sel ve a sze -
re lem szár ba szök ke né sét in dít ják el. Be ha to lá suk 
egy szer re len dí ti mû kö dés be a mik ro koz mosz és a 

mak ro koz mosz tes ti, lel ki és szel le mi erôit, így tán -
cuk sem mi eset re sem me rül het ki a szó ra koz ta tás -
ban. Emiatt a tánc el sô sor ban nem fi zi kai, ha nem 
szel le mi te vé keny ség, a tánc ról szó ló írá sok és 
megem lé ke zé sek ép pen ezért nem me rül het nek ki 
pusz tán for mai leírá sok ban vagy elem zé sek ben, ha -
nem ez zel együtt an nak a koz mosz hoz fû zô dô ri -
tuá lis és szak rá lis vi szo nyu lá sait is fel kell tár ni, 
mert a ró la va ló szó lás enél kül hiá nyos, vagy, ami 
ugyanaz, ha mis lesz. 

Ám a ma gyar tánc máig megôriz te, még hoz zá 
rend kí vül gaz da gon, mind azo kat a sa já tos sá gait, 
ame lyek a koz mi kus rend mû kö dé ses sé gét idé zik. 
Hiá ba to ló dott el funk ció ja a rí tus tól a szó ra koz ta -
tás ra, hiá ba ho má lyo sul tak el je len tés ré te gei és me -
rül tek ki szimp la for mai leírá sok össze gyûj té sé ben, 
hiá ba vál tak má ra meg mo so lyog ta tó vá szim bó lum -
rend sze rei, ezek mind a tánc mû kö dé sé nek mo -
dern ér tel me zé sei csu pán. A tánc ma ga alap ve tôen 
erôs ma radt, és még ak kor is a lét mû kö dé ses sé gét 
hoz za lét re és tart ja fenn, ha er rôl még an nak sincs 
tu do má sa, aki ép pen mû ve li. Szim bo li ká ja ugyanis 
olyan sok ré tû, össze tett, szer ves, te hát or ga ni kus a 
mak ro koz mi kus vi lág gal, hogy ha ki sebb mo tí vu -
mok a fe le dés be vesz nek vagy átala kul nak, még 
min dig elég nagy a gaz dag sá ga ah hoz, hogy ere de -
ti ér te lem ben mû kö dés ben ma rad jon, s akár egy -
ma ga is mû kö dés be len dít sen mû kö dés kép te len -
nek vélt te rü le te ket. 

Hon nan szár ma zik ez a te rem tô erô, és mi az, 
ami ele ve mû kö dés ben tart ja? Ah hoz, hogy en nek 
ter mé sze tét felis mer jük, s mi ma gunk is ré sze sei vé 
vál junk, a moz du la tok ra mint szim bó lu mok ra kell 
te kin te nünk. A tánc mû kö dé sét ak kor ért jük meg, 
ha a szim bó lu mot nem a mo dern szim bó lum fo ga -
lom mal gon dol juk el, ami kor egy jel utal egy je len -
tés re, ha nem ak kor, ami kor a szim bó lu mot azo no -
sít juk a do log gal.7 Az em be ri test rôl már Pla tón is 
azt ír ta, hogy egész sé ge ak kor tart ha tó fenn, ha rez -

„erô-tan” esz me rend sze ré rôl ér te ke zik, szin tén meg ha tá ro zó je len tô ség gel bírt er re a fe je zet re. Fal vay Ká roly, A ro mán 
ka lu ser tán cok tar tal mi és funk cio ná lis vizs gá la ta, Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok, 1984–1985. 109–141. 

7 A szüm bo lon és az ei kón sza vak ere de ti leg nem köz ve tí tô funk ció ban, ha nem mint je len sé gek ön ma guk ban áll tak. Mind -
ket tô je len té se a je len lé ten ala pult, így a je len tés nem va la mi nek a he lyet te sí té sé re szol gált, ha nem a do log ra utalt, és ez 
az uta lás egyút tal a szó vagy a kép le mon dá sa volt ar ról, hogy ne ôk, ha nem a dol gok szó lal ja nak meg. Ga da mer a szim -
bó lum és az al le gó ria, va la mint a kép és a kép más fo gal mai nak tör té ne tén rész le te sen be mu tat ja, hogy ere de ti leg a szim bó -
lum is és a kép is lét mi nô ség volt, és mind ket tô nek az volt a ren del te té se, hogy a min den ko ri do log szó hoz jut ta tá sá ban 
ön ma gát meg szün tes se. A szó hoz ju tás a do log megér té se kor ját szik sze re pet, és azt je len ti, hogy az em ber a szó hoz és a 
kép hez ere den dôen hoz zá tar to zik. „Egyik sem le het so ha pusz ta tárgy, ha nem min dent át fog nak, ami va la ha is tárggyá 
vál hat.” (Ga da mer, i. m. 283.) „Az em ber nem akar hat (…) a nyelv vi lá gá ba fe lül rôl be le pil lan ta ni. (…) Nem lé te zik 
ugyanis sem mi fé le olyan hely, olyan ál lás pont a nyel vi vi lág ta pasz ta la ton kí vül, amely rôl te kint ve ez utób bi ma ga ké pes 
vol na tárggyá vál ni.” (Ga da mer, i. m. 314.) A nyel vi ség inst ru men ta lis ta fel fo gá sá val el len tét ben mindez azt je len ti, hogy
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gé sei azo no sak a koz mosz rez gé sei vel: egy ség nyi 
idô alatt négy szer annyi a szív ve ré sek szá ma, mint 
a lé leg ze té.8 Goe the nö vé nyek raj zain ke resz tül mu -
tat ta ki, hogy a mik ro koz mosz szer ke ze te a mak -
ro koz mosz szer ke ze té vel azo nos.9 Bar tók ugyanezt 
tet te meg a han go kon ke resz tül: a han gok szek ven -
cia sze rû egy más után ja a zon go rán szin tén koz mi -
kus tör vény sze rû sé gek kel azo nos. Ilyen össze füg -
gés ben ko moly ta lan nak mi nô sül a tánc moz du la -
tok nak az az ere dez te té se, amely sze rint a le gé nyek 
comb ra vagy láb szár ra mért csa pá sai a po ros nad -
rág és csiz ma tisz to ga tá sá nak a moz du la tait is mét -
lik meg. Ma ga sabb ren dû okát kell lát nunk ezek -
nek a moz du la tok nak is, ame lyek túl mu tat nak a 
prak ti kus szin ten. 

Egé szen a ké sô gó ti ká ig szin te köz megegye zé ses 
el fo ga dás övez te az em be ri test felépí tett sé gé nek és 
mû kö dé sé nek koz mi kus szin ten ha tó ter mé sze tét, 
hi szen ak kor az em ber még rend sze re sen fel te kin -
tett az ég re, ha pe dig ezt éj sza ka tet te, a csil la go kat 
is lát hat ta. Ma nap ság, a lét fe le dés ko rá ban már alig 
ta lá lunk olyan he lyet a vi lág ban, ahol lát sza nak a 
csil la gok, cso dál koz ha tunk-e hát azon, hogy ki ke -
rül tek lét ér tel me zé sünk té nye zôi kö zül. A lét fe le -
dés okoz ta el bi za ko dott ság fo ko za to san ko moly ta -
lan ná és ne vet sé ges sé tet te a lét megér té sé re vo nat -
ko zó út nak ezt a mód ját. A tûz után im már az is -
te ni att ri bú tu mot, a fényt is el lop tuk az is te nek tôl, 
így a vi lág kü lön fé le pont jain an nál ke ve sebb esély 

mu tat ko zik a lé te zés megér té sé re, mi nél ke ve sebb 
csil lag lát szik az égen. 

Ám ha pél dául a Ken neth Clark10 ál tal a mû vé -
szet tör té net egyik cso dá ja ként ne ve zett mi nia tú rá -
ra te kin tünk, ame lyet a ko ra- né me tal föl di fes tôk, 
a Lim bo urg fi vé rek ké szí tet tek,11 azt lát hat juk, hogy 
a test egy-egy ré sze, szer ve vagy szerv pár ja meg fe -
lel tet he tô az ég csil lag ké pei vel, s ezek azok kal 
össze füg gés be hoz ha tó tör vény sze rû sé ge ket rej te -
nek ma guk ban. Ha ezt a mi nia tú rát az ör dön gôs -
fü ze si le gé nyes ben ta lál ha tó mo tí vu mok kal vet jük 
össze, ak kor azt lát hat juk, hogy ezek a tánc mo tí -
vu mok a vi lág rend jét ké pe zik le, vagyis azt szimbo -
li zál ják, s ezek a szim bó lu mok egy ben be ve ze tik a 
tán co ló le gényt a koz mi kus rend mû kö dé ses sé gébe. 

Elô ször is a bo kák és a sar kak ta laj jal tör té nô ta -
lál ko zá si pont jai tûn nek fel, sa rok csa pá sok, bo ká -
zók, láb kör zé sek, láb kör csa pá sok, ug rá sok és átug -
ró bo ká zók imp ro vi za tív és szek ven cia sze rûen is -
mét lô dô va riá ciók kal kí sér ve.12 Ké sôbb a ka rok -
nak a com bok ra, a láb szár ra és a bo kák ra mért 
csa pá sai nak kom bi ná ciói val egé szül nek ki az 
egyéb ként is fo lya ma to san va riált alap lé pé sek. Mi -
vel a tánc ön ma gá ban is a föld höz kö tô dés szak rá -
lis ese mé nye, hi szen a gra vi tá ció kap csán el ren delt 
tér szent sé gét kép vi se li (vö. ug rás mint a föld tôl 
tör té nô el sza ka dá si kí sér let le he tet len sé ge), a sar -
kak és a bo kák ta laj hoz kö té sei ré vén a le gé nyes 
kez de ti tem pói a lé te zés te ré nek ki je lö lé sén túl,  

nem olyan je len ség gel ál lunk te hát szem ben, amely ben adott egy ta pasz ta lás, amit utó la gos meg ne ve zés sel reflexió tár -
gyá vá te szünk, ha nem sok kal in kább úgy fest, hogy „a ta pasz ta lat nak ma gá nak ré sze, hogy ke re si és meg ta lál ja az ôt ki -
fe je zô sza va kat” (ké pet vagy moz du la tot), így „ami szó hoz jut, nem volt aze lôtt is ott” (uo.) „A szim bó lum nem pusz tán 
egy megegye zé sen ala pu ló jel kép, mely nek va la mi fé le ér zék fö löt tit kell he lyet te sí te nie, ha nem a va ló sá got, mely re vo nat -
ko zik a for má ban rej lô tör vény sze rû ség alap ján nyil vá nít ja meg; ily mó don a szim bó lum bi zo nyos ér te lem ben az, amit 
ki fe jez. (…) Nem Is ten be fe je zett és sok ré tû te rem té sét kell utá noz ni, nem a vi lá got, amint az sze münk elé tá rul, mert ez 
el bi za ko dott vál lal ko zás len ne, ha nem ama kor lá to zott te rü le ten, ahol ma ga az em ber em be ri leg al kot, azaz a mes ter sé -
gek te rü le tén az is te ni Szel lem te rem tô ak tu sá nak mód ját és jel le gét kell al kal maz ni.” (Burck hardt Ti tus, A szak rá lis mû -
vé szet lé nye gé rôl a vi lág val lá sok tük ré ben, Bu da pest, Arc ti cus, 2000. 5–7.) Ez a fel fo gás szin tén az arisz to te lé szi ként ér tel -
me zett mi mé zi sel mé let el le né ben, alap el vé ben a hei deg ge ri felis me ré sek hez ha son lóan kö ze lít a mû al ko tás hoz, azon ban 
hi ba len ne ezek alap ján a fe lü le tes egye zé sek alap ján pár hu za mot von ni köz tük. Mégis sok más pon ton ta lál koz ha tunk 
ha son ló ként ha tó megál la pí tá sok kal. (vö. 1. sz. láb jegy zet) 

18 Pla tón, Ti ma i osz, in uô. Összes mû vei II I., Bu da pest, Eu ró pa, 1984. 391–392. 
19 Bo cke mühl, Jo chen, Goe the nö vény-me ta mor fó zi sa, in uô. Élet össze füg gé sek megis me ré se, átélé se, ala kí tá sa, Bu da pest, Ita 

Weg man Ala pít vány, 1995. 11–14. 
10 Ken neth Clark, Né ze teim a ci vi li zá ció ról, Bu da pest, Gon do lat, 1985. Idé zi Né meth Ist ván, A szem és a lé lek gyö nyör köd te -

té sé re, http://www.lam. hu/fo lyo i ra tok/lam/0011/19.htm le tölt ve: 2010. feb ruár 3. 
11 Pol Lim bo urg–Jan Lim bo urg–Her man Lim bo urg, Az em be ri test (mi nia tú ra). Trés Ri ches Heu res du duc de Ber ry (1412–

1416), in Né meth Ist ván, A szem és lé lek gyö nyör köd te té sé re, http://www.lam. hu/fo lyo i ra tok/lam/0011/19.htm le tölt ve: 
2010. feb ruár 3. 

12 Vö. Mi si Gá bor, Az er dé lyi imp ro vi za tív fér fi tán cok for má lis elem zé sé rôl, http://www.la ba na to ry. com/com mon/down lo -
ad/2006MGYE/For ma lis.pdf 9–13. le tölt ve: 2010. feb ruár 3. va la mint Mar tin György, A me zô sé gi sû rû le gé nyes, Bu da pest, 
Nép mû ve lé si In té zet, 1985.
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a dél ceg, szi lárd tar tást, bá tor, vir tus tól sem mentes 
kiál lást biz to sít, amely jel zi, hogy a le gény haj landó 
har mó niá ban ma rad ni a kö zeg gel, hi szen ez a kö -
zeg a lé te zé sét biz to sít ja szá má ra, egyút tal ké szen 
áll ar ra is, hogy a ma ga mód ján be tör jön eb be a lé -
te zés be an nak ér de ké ben, hogy an nak mû kö dé se 
egy be tart sa a dol go kat. Ez utób bi pe dig a lá nyok 
kör tán cát kö ve tôen annyit tesz, hogy be ha tol va a 
mû kö dés ben lé vô kör be ter mé keny erô ként ér ke -
zik lány pár já hoz, hi szen a vi lág ak kor tel jes és mû -
kö dô ké pes, ha ez a ket tô egy más ra ta lál. A le gé -
nyes nek már ez a kez de ti fá zi sa is beava tást biz to -
sít a tán co lók szá má ra a vi lág koz mi kus rend jé be, 
amely nem csak a vi lág fe lôl hat az egyén re azál tal, 
hogy megis mét li a koz mi kus ak tust tánc köz ben, 
ha nem az is mét lés ál tal az egyén ben is olyan erôk 
in du ká lód nak, ame lyek ki ha tás sal van nak a vi lágra. 

Szem lé le te sebb ké pet ka punk a beava tás tét jérôl, 
ha a ka rok nak a com bok hoz, láb szá rak hoz és bo -
kák hoz tör té nô csa pá sait fi gyel jük. Amíg az elôbbi 
eset ben egy test rész ta laj hoz, il let ve ön ma gá hoz tör -
té nô kö ze lí té sét szem lél tük (bo ká zó), ad dig most 
két kü lön fé le test rész ta lál ko zá sá nak ta nul sá gait 
kö vet het jük, ami ter mé szet sze rû leg meg sok szo roz -
za az egyéb ként is or ga ni kus va riá ciók ban mû kö -
dô moz du la tok le he tô sé gei nek szá mát. Amíg az 
elôbbi eset ben do mi nán san a test és a ta laj kö zöt -
ti kapcso lat je len tet te be a va tó dás lét be li meg ha tá -
ro zott sá gai ra össz pon to sí tot tunk, ad dig a kü lön fé -
le test ré szek ta lál ko zá sai val az égi pá lyák ké pez te 
kö zeg felé nyit ha tunk. Ha a Lim bo urg test vé rek 
met sze tén is áb rá zolt test tel jes sé gét a ren de zett 
koz mosz tel jes sé gé vel azo no sít juk, ak kor lát hat juk, 
hogy a ka rok, va la mint a tü dô a test Ik rek je gyé -

nek fe lel tet he tô meg, míg a com bok a Nyi las nak, 
a láb szár a Víz ön tô nek, a bo kák pe dig a Ha lak nak. 
Eb ben a le gé nyes ben te hát a ka rok te rem te nek kap -
cso la tot a töb bi jeggyel. A ka rok és a com bok ta -
lál ko zá sa így nem más, mint az Ik rek és a Nyi las 
kö zöt ti össze köt te tés meg te rem té se, a ka rok és a 
láb szár pe dig az Ik rek és a Víz ön tôé. De ugyanez 
az erô vo nal ér vé nye sül láb eme lés kor is: a felemelt 
láb a tü dô ma gas sá gáig emel ke dik, ami új ra a Nyi -
las–Ikrek, il let ve Víz ön tô–Ik rek össze köt te té sét 
ered mé nye zi.13 

Ha meg te het jük, hogy sze mün ket az ég re ves -
sük, és nyár éj sza kán meg hú zunk egy vo na lat a 
Nyi las csil lag kép és az Ik rek csil lag kép kö zött, ak -
kor azt ta lál hat juk, hogy ez a vo nal már lé te zik. Ez 
a vo nal a Tej út, a fény út ja, „fe jér köz”, „zöld ág”. 
A ke le ti ég bol ton a ho ri zont al já ról, a Nyi las tól 
húzó dik egé szen fel majd nem az ég kö ze péig, az 
Ik re kig, az Arany ka puig.14 Egy ten gely ként, égi 
egyen lí tô ként sze li ket té az ég bol tot. A fény út ja -
ként meg je len ve az élet táp lá ló ja ez az erô vo nal, 
ami nem csak szí né ben ha son lít a tej re, ha nem az 
élet te rem tô és fenn tar tó ere jé nek kö szön he tôen 
funk ció já ban is, így kép vi se li a tel jes sé get (tej -essé -
get). A Nyi las–Ik rek ten gely te hát az élet ten ge lye,15 
amely nek misz té riu má ba le gé nyes tán caink ban, így 
az ör dön gôs fü ze si le gé nyes ben a ka rok nak a com -
bok ra mért csa pá sai ál tal is beava tást nyer he tünk. 

Ám ez a beava tá si tánc sok kal töb bet je lent még 
en nél is. Nem pusz tán egyé ni szin ten avat be a koz -
mi kus ese mény be, ha nem kö zös sé gi–nem ze ti szin -
ten is. Ha fi gye lem be vesszük, hogy a ma gyar ság 
je gye ép pen Nyi las,16 ak kor az is min den nél nyil -
ván va lób ban ki de rül het, hogy Nyi las nem zet ként 

13 A tér idô egy sé gek moz gás ten den ciáit ma guk ba rej tô em be ri moz du la tok rend sze ré rôl lásd még: Fal vay Ká roly–Kar dos 
Ibo lya Jo lán–Lô rincz Ibo lya–Mol nár V. Jó zsef–Pap Gá bor–Szán tai La jos–Sze kér Klá ra–Wink ler Zol tán, Az esz ten dô kö re, 
A na pút 12 tér idô-egy sé gé nek váz la tos jel lem zé se, Bu da pest, Örök ség Könyv mû hely, 1999. 6–7. 

14 Lásd az Ik rek csil lag kép áb rá ját: http://www.ga e. hu/mi to lo gia/Ge mi ni/Ge mi ni.htm le tölt ve: 2010. feb ruár 3. 
15 Vö. Fal vay Ká roly, A ro mán ka lu ser tán cok tar tal mi és funk cio ná lis vizs gá la ta, Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 1984–1985. 124. 
16 A mos ta ná ban meg je lent te mér dek hi te les iro da lom he lyett most két olyan for rást em lí tek, ame lyek a XX. szá zad el sô 

felé ben íród tak, és ame lye ket ak kor még a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el fo ga dott. Ki nyil vá ní ta ni kí vá nom ezek kel 
a for rás meg je lö lé sek kel azt a meg gyô zô dé se met, hogy az MTA kü lö nö sen az utób bi 50–60 év ben szisz te ma ti ku san eluta -
sít ja a ma gyar ság va ló di múlt ját és gyö ke reit fel tár ni igyek vô tö rek vé se ket. Ugyanak kor ma is el fo ga dott nagy te kin télynek 
ör vend Har mat ta Já nos, aki ki mu tat ja, hogy He ro do tos is nyi las nép ként em lí ti a szkí tát, és ô a ma gyar sá got azo no sít ja 
ve lük. Lásd: Har mat ta Já nos, For rás ta nul má nyok He ro do tos Sky thi ka- já hoz, (Ma gyar-gö rög ta nul má nyok so ro zat 14 kö tet), 
Bu da pest, Ki rá lyi Ma gyar Páz mány Pé ter Tu do mány egye tem Gö rög-Fi lo ló giai In té zet, 1941. En nek el le né re ma nap ság 
hall ga tás öve zi eze ket a felis me ré seit az aka dé miai iro da lom ban. A szkí ta szó je len té se nyíl, nyíl vesszô: „ne vük egy je len -
té sû vé vált a »nyi las«-sal, a »nyíl lö vô«-vel, mint pél dául a ger mán nyel vek ben (vö. svéd skju ta, óné met ski u tan, né met 
schü tze, an gol shoot)” is nyo mon kö vet he tô. (Nagy Gé za, A sky thák, (szék fog la ló elôadás), Bu da pest, MTA, 1909. rep rint 
kiadás: Bu da pest, Hi stó ri a an tik Köny ves ház Kiadó, 2009. 160–161.) Ma kay Lász ló ezt ír ja a Fe hér lófia cí mû me se értelme -
zé sé ben 1948-ban: „A ma gyar ság ôs tör té ne te az 1930-as évek ele jé tôl vég zett tu do má nyos fel tá ró mun kák ered mé nyei 
ré vén egy re vi lá go sab ban raj zo ló dik ki elôt tünk. (…) A tu do mány a né pet iga zol ta. A nép sok kal iga zab ban tud ta a törté -
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felada tunk az élet ten ge lyé nek ôr zé se és mû kö dés -
ben tar tá sa. En nek ko moly sá ga és tét je ak kor lát -
szik jól, ha fi gye lem be vesszük az élet ten ge lyé re 
esô me rô le ges, te hát ki fe je zet ten ár tó erôt, a Szûz–
Ha lak ten gelyt, a ha lál ten gelyt, mely nek több mint 
két ezer év óta ügye le tes szim bó lu ma Szûz Má ria és 
Jé zus.17 És mi Nyi las nem zet ként azt lát hat juk, 
hogy ez a szer ves nek egyál ta lán nem mond ha tó val -
lás ép pen két ezer éve, amió ta a Ha lak vi lág kor szak 

tart, szin te tel je sen szétap róz ta, szét szór ta a Hu nor 
és Ma gor ál tal sze re lem bôl ala pí tott kö zös sé gün -
ket. Ám en nek ki fej té se egy má sik dol go zat tár gya, 
hi szen má ra vé ge a Ha lak kor szak nak, a ta vasz pont 
ép pen a mi éle tünk ben át ment a Víz ön tô be, ami a 
Nyi las szá má ra is rend kí vü li le he tô sé ge ket tar to -
gat. Nem kell hoz zá más, csak az, ami az ör dön -
gôs fü ze si tán co kat is élet ben tar tot ta és mû köd te -
ti ma is: a sze re lem.18
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