
A tánc az életünk 

 

A szürke hétköznapok sokszor hajlamosak bekebelezni az embert, és mint valami élősködők 

kiszívni belőlünk az életkedvet. Ez a monotonitás sokszor odáig vezet, hogy megszokjuk ezt 

az életformát, és beletörődünk abba, hogy az életünk egyhangú és néha kissé unalmas. 

Fontos, hogy a teendőink mellett jusson idő magunkra, a kreativitásunk fejlesztésére, és arra, 

hogy színt vigyünk az életünkbe. A legkönnyebb módja ennek az, ha megismerkedünk a 

művészet különböző ágazataival. Valakik a táncban találják meg önmagukat, mint személy 

szerint én is, mások a zenében, és vannak személyek, akik az irodalomban és a költészetben 

lelik örömüket. Viszont az is inspirálóan hat az emberre, ha nem teszi ezeket a dolgokat, 

hanem csak szemtanúja a művészi megnyilvánulásoknak.  

 

Egy irodalmi műnél annyi értelmezés lehet, mint ahány olvasó. A költők régebben és mind a 

mai napig a saját szórakozásuk mellett arra is összpontosítottak az alkotás során, hogy az 

olvasóból érzéseket váltsanak ki, költeményeikkel vagy megbotránkoztassanak, vagy 

lenyűgözzenek, de ne maradjon közömbös egyetlen befogadó se a művük iránt. A legjobb 

költő el tudja gondolkodtatni az olvasót, ami a mindennapjainkban rendkívül fontos.  



A tánc maga a művészet. Tánc közben az ember ki tudja fejezni érzelmeit, gondolatait, 

fájdalmait, örömeit. Ha valaki ezeket nem tudja szóban megfogalmazni, akkor a tánc 

segítségével ezt megteheti az előadása közben, akár egy mozdulattal. Azonban a tánc 

nemcsak a kezek és a lábak munkájáról szól, hanem az arc munkájáról is. Tánc közben 

tudniillik nemcsak a végtagjaink és a testünk táncol, hanem az arcunk is.  

A tánc egy életérzés is, amit minden ember máshogy él meg. Azonos koreográfiát két táncos 

ugyanúgy nem tud eltáncolni. Miért van ez így? A válasz egyszerű. A tánc közben hallott 

zene mindenkiből más érzelmet vált ki. Tehát közben mindenki mást és mást érez. 

Laikus ember azt hinné, hogy egy fogyatékkal élő ember nem táncolhat, pedig ez nem így 

van. Ezt egy példával szeretném alátámasztani. A közelmúltban részt vettem a WADF (Word 

Artistic Dance Federation) által szervezett világbajnokságon a csehországi Liberecben. Ott 

alkalmam nyílt arra, hogy két olyan embert ismerhessek meg, akik súlyos fogyatékossággal 

élnek, de táncolnak. Deréktól lefele bénultak le, így tolószék segítségével táncoltak. A két 

hölgy Belgiumban él. Elmondásuk szerint őnekik a tánc segített abban, hogy bebizonyítsák 

maguknak, hogy ők ugyanolyan egyenrangú emberek, mint akik nincsenek lebénulva, hogy 

ők is ki tudják a tánc segítségével fejezni érzéseiket, vágyaikat. Attól függetlenül, hogy ők 

nem tudják használni- vagy elvesztették lábukat; testükkel, karjaikkal, szájmimikájukkal 

képesek táncolni. Ők bemutató jelleggel léptek fel a színpadra. A közönség nagy része nem 

tudta, mit keresnek ott. Mindenki először csak azt látta bennük, hogy fogyatékossággal 

rendelkeznek. Amikor megszólalt a zene, mindenki döbbent csönddel csodálta a két hölgyet. 

Sokakat rádöbbentettek az előadásukkal, hogy mi is a szép a táncban, mi az igazi lényege. 

Rájöttek arra is a jelenlévők, hogy mit jelentenek Martha Graham szavai: „A nagy táncosok 

nem a technikájuk, hanem a szenvedélyük miatt váltak naggyá.” Miután elhalkult a zene, és 

véget ért a fergeteges lélegzet-elállító produkciójuk, a közönség kivétel nélkül felállva 

tapsolta őket.  

Én azt gondolom, hogy a tánccal nem csak versenyszerűen lehet foglalkozni. Ez a 

sporttevékenység lehet szimplán az embernek egy hobby tevékenysége is. Ezért ajánlom 

mindenkinek. Már sok ismerősöm szájából elhangzott egy mondat: „Ha az ember tud 

táncolni, rossz ember már nem lehet.”  

 

 



 

 

A tánc ad egy alapvető műveltséget és fegyelmezettséget is. A mai világban ez a két 

tulajdonság, ami szerintem a két legfontosabb. A táncot sohasem késő elkezdeni. A gyerekek 

már óvodás korukban elkezdhetik a tánc alapjait elsajátítani, és ahogy idősödnek és a 

lelkesedésük nem hagy alább, kitart, akkor a tánc az ő táncukká válhat. Azonban nem késő 

felnőtt korban sem elkezdeni az alapokat. Hiszen érett fejjel, felfogással könnyebben sikerül 

megtanulni azt a fontos dolgot, „MI IS A TÁNC”. 
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