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A magyar néptáncok legkisebb szerves egységének definícióját Martin 
György és Pesovár Ernő (Martin & Pesovár, 1959) nyomán a néptáncosok 
közössége, illetve az egész mozgalmi szint elfogadottnak tartja. A fentebb 
említett tanulmány folytatásaként Martin György több más írásában is 
foglalkozott a néptánc rögtönzésének rögtönözhetőségének kérdésével: „Az 
újraalkotások, ismétlések során csupán a motívumanyag állandó, a 
táncmondatok megformálása, terjedelme, a zenei egységekhez való 
illeszkedése azonban mindig egyszeri, alkalmi jellegű, vagyis a táncos 
tehetségének, diszponáltságának, az újraalkotás pillanatának függvénye” 
(Martin, 1969:406), illetve „Az improvizáció csupán látszólag - az első 
pillantásra és a felületes szemlélő számára - jelent ösztönös anarchiát és 
csupa véletlenszerű esetlegességet. A rögtönzés mindig bizonyos egyéni és 
közösségi törvényszerűségek, szabályok szerint történik. Az improvizáció 
készsége és jelensége mögött mindig hosszú gyakorlat rejlik, s minden 
pillanatnyi rögtönzés már korábban megvalósult alkotások egymástól 
kisebb-nagyobb mértékben eltérő változatainak sorába illeszkedik” (Martin, 
1980:414). Mindezek mellett több alkalommal is megfogalmazta azokat a 
kétségeit is, amelyek a rögtönzés szisztematikus megértésének és 
feldolgozásának gátjai lehetnek.1 Ehhez nemcsak a néptáncok formai 
elemeinek szerteágazó lehetőségét, hanem az egyén és a közösség 
viszonyrendszerét,2 illetve olyan fontos szempontokat is igyekezett 
figyelembe venni, amelyek ma az egyéniségkutatás alapjainak tekinthetők.3 

                                                 
1 „A néptáncok tanulmányozása tehát nem egyenlő - mint sokan tartják - egy bizonyos 
néptáncstílus, vagy akár néhány jellegzetes „táji stílus” tanulmányozásával, hanem 
többféle, egymás mellet élő, de különböző … lerakódott stílusok egész sorának ismeretét 
jelentheti. A tánctipusok szerinti vizsgálat nyomán lassan ki fog kristályosodni az a 
személet … hogy a különböző történeti körökből származó tánctípusok között vannak a 
„stílus és jelleg”-beli eltérések, nem az egyes tájak táncai között.” (Martin, 1963:53). 
„Az újraalkotások, ismétlések során csupán a motívumanyag állandó, a táncmondatok 
megformálása, terjedelme, a zenei egységekhez való illeszkedése azonban mindig 
egyszeri, alkalmi jellegű, vagyis a táncos tehetségének, diszponáltságának, az újraalkotás 
pillanatának függvénye.” (Martin, 1969:406). 
2 „A magyar táncfolklór alkotásainak többsége oly mértékben egyéninek tűnik, hogy szinte 
fordítva, ellenkező előjellel vetődik fel a kérdés: Milyen általános közösségi érvényű 
törvényszerűségek szabályozzák a személyes alkotó-rögtönző tevékenységet…” (Martin, 
1969:409). 
3Az újraalkotások, ismétlések során csupán a motívumanyag állandó, a táncmondatok 
megformálása, terjedelme, a zenei egységekhez való illeszkedése azonban mindig 
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Martin halálával azonban a rögtönzés, vagyis az egyéni táncalkotás 
értelmezése és magyarázata kissé alábbhagyott. Történt ez mindazok 
ellenére, hogy Martin - bár a táncegyüttes vezetők és oktatók részére már 
akkor rendelkezésre álltak a gyűjtések filmanyagai - többször is felhívta a 
figyelmet a filmfelvételek értő elemzésének szükségességére, és az 
általános (táncos) ismeretek mellett a speciális a néptánc rögtönzésében 
szükséges tudásanyag feltárására és értelmezésére.4  

A magyar néptánc mai megjelenése, legyen ez színpadi, vagy revival - 
és ezen belül a különböző reprezentációs lehetőségek - tulajdonképpen már 
régóta abban a csapdában vergődnek, hogy nem tudnak túljutni a 
motívumok tánctípusonkénti, illetve tájegységenkénti hasonlóságának és 
eltéréseinek megfogalmazásán, illetve a rögtönzés-improvizáció sajátos, 
egy-egy tánctípusra alkalmazható definiálásán. 

Ahhoz, hogy ezt megkíséreljük feltárni, először is a fogalmi rendszerben 
el kell helyeznünk magát a szót, vagy szavakat. A magyar nyelv ezt a két 
szót tulajdonképpen szinonimaként kezeli, hiszen egyik meghatározásaként 
ezt találjuk: „rögtönzés, előkészület nélküli előadás”. Majd ennek magyar 
megfelelőjét, vagyis a rögtönzés szót így definiálja: „Az a tevékenység, 
hogy rögtönözve szellemi, színészi, szónoki, költői alkotás, teljesítmény jön 
létre.” Hogy láthassuk, a hétköznapi értelemben vett értelmezésben mi 
lehet a különbség, ugyan ezen a lapon az idegen szóra (improvizál) ez a 
válasz: „Előkészület nélkül alkot vmit; rögtönöz. Beszédet, cikket, fordítást, 
színészi alakítást, táncot, verset, zeneművet improvizál.” Teljesen 
nyilvánvaló tehát, hogy a két fogalom a magyar nyelvben szinonimaként 
értelmezhető, vagyis tartalmi különbség a megvalósítás során nem jön 
létre. 

Mi lehetne akkor az a kiinduló elv, amelyben valamihez mérten 
megfogalmazhatnánk az improvizálás lényegét? Réthei Prikkel Marián már 
a XX. század elején felfigyelt arra a jelenségre, hogy a magyar 
néptáncokban gyakran és erősen megjelenik az amorfitás. A magyarság 
táncai című könyvében így fogalmaz: “A magyar néptánc figurái nagyrészt 
annyira egyéniek, önkényesek, hogy maga táncos sem igen tudja őket 
ismételve ugyan úgy eljárni” (Réthei Prikkel, 1924:33). Könczei az Ötletek 
a tánc textológiai elemzéséhez című könyvében5 még tovább ment a 

                                                 
egyszeri, alkalmi jellegű, vagyis a táncos tehetségének, diszponáltságának, az újraalkotás 
pillanatának függvénye.” (Martin, 1969:406). 
4 „… a Magyarság Néprajzának Tánc c. fejezete mintegy jóváhagyja, tudományosan 
hitelesítve a szükség kényszere miatt kialakult motívumcentrikus szemléletet, 
megállapítja: A magyar népi táncot nem lehet a népdal módjára valamilyen végleges 
alakban feljegyezni, csak lépései és figurái írhatók le, melyek egyénenként máskép, 
időnként vissza-visszatérnek, és ismétlődésük tartó oszlopaként hordozza az ezek szerint 
tagolt formát. Alkotóművészeink, koreográfusaink pedig, már csak kényelmi szempontól is 
természetszerűleg megelégedtek … a filmről való motívumválogatás … felületes 
módszerével” (Martin, 1963:55). 
5 „…A táncszövegek szegmentálása… problematikus. Egyrészt nem egyértelmű, hogy az 
összes táncnyelv diszkrét jelekből áll, bizonyos táncok valószínűleg összefolyó egységekből 
épülnek föl. Másrészt, mivel a tánc kompozicionális elemei többnyire nem verbalizálható 
jelentésegységek, nem igen van módunk ellenőrizni, hogy saját szegmentációnk mennyire 
vág egybe a táncos saját szegmentációjával” (Könczei, 1993:15). 
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megérthetőség feltárásának mentén: “A táncszövegek szegmentálása… 
problematikus. Egyrészt nem egyértelmű, hogy az összes táncnyelv 
diszkrét jelekből áll, bizonyos táncok valószínűleg összefolyó egységekből 
épülnek föl. Másrészt, mivel a tánc kompozicionális elemei többnyire nem 
verbalizálható jelentésegységek, nemigen van módunk ellenőrizni, hogy 
saját szegmentációnk mennyire vág egybe a táncos saját 
szegmentációjával” (Könczei, 1993:15). Mindezek ellenére igen fontos 
lenne, ha a témában diskurzus kezdődne (vagy folytatódna), hiszen mára 
már számos olyan szóló, vagy csoportos, netán művészeti iskolai 
tanulmányi verseny, van, ahol a fentebb említett szinonimák a kiírásokban 
egyértelműen, mint követelmények jelennek meg. 

A néptáncmozgalom mai gyakorlata szerint vagy minden külsődleges, 
esetleg még a meglévő, nyilvánvaló hibázásokat is követendő példának 
találva másolja az eredeti néptáncokat, vagy ha improvizációról beszél, 
használ, akkor a legtöbb esetben csak a motívumok kapcsolatait variálja. 
Ezek alapján felvethetjük annak lehetőségét, hogy a táncban megkeressük, 
megfogalmazzuk az improvizáció lényegét: az improvizáció foka, illetve az 
adott témához való kötődése szerint tehetünk kell különbséget tennünk. 
Vagyis három szinten fogalmazhatjuk meg a megvalósítás lehetőségeit: 

1. Variáció. A variációt a meglévő modellek és az azokban fellelhető 
szabályok irányítják, így az egyéni kezdeményezés csekélyebb. 
Tulajdonképpen a mai magyar néptáncmozgalom ezt preferálja. 

2. Kreatív felhasználás. A valódi improvizáció a kreatív felhasználás, 
vagyis, ha a megvalósítás során sikerül az adott témából valami 
újat, sajátosat, egyedit teremteni. Az egyéni gondolat (tehetség, 
adottság, kivitelezési forma) itt már nagyobb teret kap. 

3. Fantáziálás. Ha az előadás/megvalósítás nem kötődik adott, 
konkrét vázhoz, akkor fantáziálásról beszélhetünk. 

 
Az improvizációnak bármely fokáról legyen is szó, érdemes Martin fent 

említett gondolatmenetét szem előtt tartani: jelesül, hogy a közösségi 
szabályok és az egyéni megvalósítás kettőssége és egymásra utaltsága 
alakítja a néptánc hiteles improvizációs lehetőségeit. 

Ahhoz, azonban, hogy (újra) kialakítsuk azokat a közösségi szabályokat, 
vagy azokat a rendszereket, amelyek mára sajnos szinte teljesen elvesztek, 
nagyon fontos pedagógiai és előadóművészeti - esztétikai közös nevezők 
megfogalmazása szükséges. A mozdulatok tanulása és a kialakult 
helyzethez való beillesztése taníthatósága több pedagógiai írásban is 
megjelent (Mizerák, 2014, 2015; Lévai, 2010, 2016). Az improvizáció nem 
más, mint az azt éppen előadó aktuális megmutatkozása saját nonverbális 
kommunikációs szintjeiről, aminek pont az a lényege, hogy olyan 
információs tartalommal bírjon, ami a külső szemlélő számára is jobbára 
ugyan olyan módon értelmezhető. Emiatt kell a tanítási és előadói 
megvalósítási folyamat legfontosabb részeit feltárni: milyen mértékű a 
modellhez való igazodás, mennyire jelenik meg a kreatív felhasználás, és 
láthatunk-e fantáziálást. 

A modell megjelenése, mint példa, világos lehet. Az eredeti 
táncfolyamatok elemzése, a mozdulat és motívumtípusok meghatározása, 
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az esztétikai elemzések, mint modellértékű példák sorakoztathatók fel. 
Ennek alapján a tanulás és az előadás kezdeti szakaszaiban a fentebb 
említett improvizációs formában az arányok a következők lehetnek: 
 
 
 
Variáció:       80% 
Kreatív felhasználás:  15% 
Fantáziálás:       5% 
 
 
 
 
 

Mivel a megvalósítás során az uralkodó a modell, az ehhez mért 
feldolgozási tartalom nagy része is ehhez kapcsolódik, így biztosítva a külső 
szemlélő számára is az eredeti tartalomhoz való kapcsolódást. A következő 
szinten érdemes a belső arányokat megváltoztatni úgy, hogy az egyéni 
kezdeményezés nagyobb teret és lehetőséget kaphasson: 
 
 
Variáció:      60% 
Kreatív felhasználás: 30% 
Fantáziálás:    10% 
 
 
 
 
 

Az utolsó improvizálási feldolgozási szinten még mélyebben 
kibontakozhat az egyéni megoldási lehetőségek sora azzal, hogy a modell 
adta eredeti lehetőségek és motivikai megfogalmazások arányszáma 
lecsökken, a kreatív felhasználási szinttel egy rangsorba kerül, így az egyéni 
ötletek, képességek és szellemi, és testi adottságok hangsúlyosabban 
jelenhetnek. meg: 
 
 
Variáció:      40% 
Kreatív felhasználás: 40% 
Fantáziálás:    20% 
 
 
 
 

Forrás: Pignitzkyné Lugos & Lévai, 2014 
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Ahhoz, hogy ezeket az arányokat megérthessük, ki kell bontani az egyes 
megnevezések tartalmait, amelyek a kördiagrammban, illetve a felvetésben 
olvashatók. 

Variáció: Az egyes filmfelvételek, mint modell, a tanulni, illetve a tanítani 
vágyó rendelkezésére állnak. Ezeknek a felvételeknek a részletes és alapos 
tanulmányozásával a következő konzekvenciákat lehet levonni:  

- Milyen motivikai (egyszerű, bővített, összetett) tényezők alkotják a 
táncfolyamatot? 

- Milyen zenei illeszkedések jellemzők az adott táncfolyamatra? A zenei 
tényezőknél a vokális-instrumentális tényezők meghatározása, a 
podiaszám és a lüktetés és tempó meghatározás elengedhetetlen. 

- Melyek azok a motívumok, amelyek dominánsak az adott témában, illetve 
a motívumkötések milyen szerkezeti összefüggéseket mutatnak? 
 

Az így nyert információk mentén maga a variáció a következő 
lehetőségekkel jön létre. A definiált és megtanult motívumok és kötéseik a 
témában látott módon jönnek létre, legfeljebb azoknak sorozatai térnek el 
a látottaktól. Vagyis, amennyiben pl. egy ABAB szerkezetű táncfolyamatot 
láttunk, akkor ABBA, vagy AABB szerkezeti felépítésű lesz a variációs 
lehetőség. Igaz ez akkor is, ha maga a tánc nem ennyire szabályos 
szerkezetű. Ha például egy táncfolyamatban a megjelenő elemek, vagy 
motívumok sorrendje változatlan, legfeljebb azok zenei terjedelme változó 
a témához képest, akkor az szintén csak variánsa az eredeti témának. 
Szintén nem terjed tovább a variációnál a modellben megismert motívumok 
más sorrendben való megjelenése. 

Nem tekinthető még variánsnak sem az a táncfolyamat, amikor az eredeti 
témát teljes mértékben leutánozza a táncos a látott felvételről. Ennek 
pedagógiai hasznosságát csak akkor lehet számba venni, ha a tanár 
részletes magyarázatot és példákat ad arról, hogy mit és miért érdemes a 
látott táncfolyamatból átvenni, kiemelve sajátos motívumkötési, 
térhasználati, vagy előadói-esztétikai sajátosságokat. 

Kreatív felhasználás: Ebben a közegben dőlhet el, ki és mit tud kezdeni 
a látott témával kapcsolatban, ebben a részben kerülnek előtérbe a sajátos 
képességek, ötletek egyéni kreatív megoldások, szellemi és testi 
adottságok. 

- A látott és elemzett motivikai tényezők felbontása a támasztékváltások, 
és a gesztusok összetevőire, valamint azok zenei (lüktetés-beli) 
illeszkedésére. 

- A támasztékok zenei jellegzetességeinek (hangsúlyos, vagy 
hangsúlytalan lüktetésekre létrejövő támasztékok) további elemzése, 
amelyben esetleges támaszték hangsúlyváltások, vagy ritmikai 
diminuációk-augmentációk jöhetnek létre azzal feltétellel, hogy az eredeti 
lüktetés és támasztékrendbe való visszatalálás bármikor készség szinten 
meg tud valósulni. 
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- A motívumok kötési lehetőségeinek kiszélesítése azzal, hogy a 
motívumtagok megfelelő formáit azonos, vagy szimmetrikus ismétléssel 
vagy mozdulatpárokkal - esetleg ezek bővítésével - az eddigi 
motívumkészletbe be lehet illeszteni. 
 

Ez utóbbi kicsit bővebb magyarázatot igényel. A magyar zenében, de 
különösen a gyermekdalokban jellemzően fellelhető az úgynevezett 
ütempár fogalma, amelyet annak azonosítására használnak, hogy a zene 
legkisebb formai egységei milyen szerveződési lehetőségekben lehetnek 
jelen a zene gyakorlati formáiban. Ennek alapján a magyar néptáncban is 
találunk hasonló formákat, de nem az ütemek, hanem a mozdulatok 
szekvenciális szintjein (Fügedi, 2010:37-46; Varga & Fügedi, 2014:137). 
Olyan elemi megnyilvánulásokat lehet példának keresni a különböző 
motívumokban fellelhető mozdulatpárokban, mint pl. a bokázó befelé, majd 
ellenkező irányú forgatottsága, vagy a gesztusláb egymás utáni ellentétes 
irányba lendülése, vagy az alsó lábszár körzésének kivitelezéséhez, az 
előtte megjelenő csípőforgatás. Ezeknek a mozdulatpároknak a teljes 
feltérképezése még nagyon nagy feladat, és a jövőben a Táncművészeti 
Egyetem BA és MA hallgatóinak segítségével lehet ezeket a kutatásokat 
elkezdeni és formába önteni. 

Mivel ezek a mozdulatpárok tipikusan felfedezhetők az olyan 
jellegzetesen improvizatív formákban, mint a legényesek, ezért főleg 
ezeknek az individuális táncoknak a kreatív felhasználásában segíthet a 
megértett és alkalmazható forma megléte, de érdemes más tánctípusokkal 
is megkísérelni a beillesztést. 

Külön érdemes foglalkozni a fantáziálás arányváltozásával. A fantáziálás, 
amely nem kötődik az eredeti modell szabályrendszerének a bemutatására, 
azért lehet fontos, mert az egyéni megvalósítási ötletek termékenyíthetik 
meg az esetlegesen megmerevedett reprezentációs formákat. 
Természetesen az egyéni ötletgazdagságot a közösség értékítélete kell, 
hogy kordában tartsa ugyan úgy, ahogy a paraszti kultúrában is ez valóban 
megtörtént. Így összekapcsolhatók az eredeti táncfolyamatok értelmezési, 
feldolgozási, és megjelenítési lehetőségei az egyéni variációs formavilággal, 
valamint lehetőség nyílik a továbbgondolásra, az egyéni kezdeményezés 
nagyobb térhódítására, de mindemellett a közösség esztétikai értékítélete 
is formálólag hat az egyén megvalósítási szintjeire, végső soron a 
tánckultúra továbbéltetésének és megújulásának képére. 
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