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Fontos tudnivalók 
 
A feladatok megoldásához kérjük kék vagy fekete színű tollat használjon! 

Tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat, ügyeljen a részfeladatokra is! 

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! 

• Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér!  

• Tanulmányozza és használja a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg)! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül, gondos külalakkal írja le! 

• Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon! Javítás esetén a hibás 
szövegrészt tegye zárójelbe és egy vízszintes vonallal húzza át. A zárójel fölé írja oda a 
helyesnek gondolt választ! 

• Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! 

• Figyeljen a személyek, topográfiai adatok és fogalmak pontos helyesírására! 

 

Eredményes munkát kívánunk! 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
1. A feladat Japán tánctörténetével kapcsolatos.  

Ismeretei alapján egészítse ki a következő szöveget a helyes kifejezésekkel! 
 
A sintoista mitológia szerint..……………….., a fény istennője, a japán nép 

ősanyja, testvérének, a föld istenének durva viselkedésétől megrémülve bezárkózott 

a szent barlangba. A világ ekkor sötétségbe borult. A fény csak ………………… 

istennő vidám táncára jött elő, mert kíváncsi volt arra, hogy milyen a moha- és 

lombruhában a szent barlang előtt lejtett tánc. Ez volt a ……………….,  amely 

később a sintoista szertartástáncok alapját képezte. 

 

3 pont  

2. A feladat Róma tánctörténetével kapcsolatos. 
 
a) A képen a Capitoliumi farkas elnevezésű szobor látható. Milyen kapcsolatban áll 
a szobor a római táncművészettel? Írjon ezzel kapcsolatban két állítást! 
 

 
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Capitoliumi_farkas 

Állítások: 

1.  ......................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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b) Magyarázza meg a következő tánctörténeti fogalmakat! 

cheironómia:  ......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................... . 

szaturnália:  .........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

pantomim:  ..........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

5 pont  

 
3. A feladat a középkor tánctörténetével kapcsolatos.  

A források és ismeretei segítségével válaszoljon a kérdésekre! 
a) Milyen bibliai eseményt lát a forráson? 

 
Forrás: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nicolas_Poussin 

 

 
Megoldás: 

 .........................................................................................................  

 ......................................................................................................... . 
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b) A forrás és ismeretei alapján, írjon két állítást a tánc szerepéről a Bibliában! 
„És mikor közeledett volna a táborhoz, látá a borjút és a tánczolást, és felgerjede 
Mózesnek haragja, és elveté kezéből a táblákat, és összetöré azokat a hegy alatt.”  
(II.Móz. 32:15-16, 19) 
Forrás: http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=2&c=32&v=15&vs=15-16.19#v13 

1. .....................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

2. .....................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

3 pont  

 
4. A feladat a magyar reneszánsz táncélettel kapcsolatos. 

a) Soroljon fel három olyan forrástípust, amelyek alapján tanulmányozhatjuk a 
magyarországi reneszánsz táncéletet! 

Megoldás: 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 

b) A reneszánsz Itáliában számos tánckönyv jelent meg a táncmesterek tollából. 
Keletkezett-e a reneszánszkori Magyarországon ezekhez hasonló tánckönyv? 
Válaszát indokolja meg! 

 
Válasz és indoklás: ………………………………… 

 ..........................................................................................................................................  
 

4 pont  
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5. A feladat a barokk táncéletre, a Királyné víg balettje című műre vonatkozik. 
A táblázatban hamis állítások olvashatók. Javítsa azokat úgy, hogy az állítás igaz 
legyen! Válaszát írja a táblázat másik oldalára! 

Hamis állítás Helyesen 
 
A művet egy itáliai fejedelmi udvarban 
mutatták be. 
 

 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
A balett – címének megfelelően – 
nevettető mitológiai jeleneteket mutatott be. 

 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
A balett a nép szórakoztatására készült. 

 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
A balettet Beaujoyeux rendezte, aki 
XIV. Lajos táncmestere volt. 

 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
A balett a Királyi Táncakadémia 
szabályainak megfelelően készült. 

 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 

5 pont  

6. A feladat a felvilágosodás táncéletéhez kapcsolódik. 
A fogalmak felhasználásával írjon egy-egy igaz állítást, amely Jean-Georges Noverre 
munkásságát jellemzi! 
levél  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
álarc 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
érzelmek 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
mitológia 
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

4 pont  
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7. A feladat a reformkor táncművészetével kapcsolatos.  

a) Az alábbi művek közül válassza ki azokat, amelyeket Borzas Farkas József 
készített!  

Véletlen vőlegény, Nagyidai lakodalom, Asszonyi esztrenga, A haramiabanda 

Borzas Farkas József művei: ...........................................................................................  

b) Ki a koreográfusa azoknak a táncjátékoknak, amelyeket a fentiek közül nem 
Borzas Farkas József készített? 

Válasz:  ...............................................................................................................................  

3 pont  

 

8. A feladat a romantika táncéletével kapcsolatos.  
Nevezze meg a képeken látható balerinákat és azokat a műveket, amelyekben a 
forráson láthatóak! 
 

A. B. 

 
Források: https://www.researchgate.net/, https://en.wikipedia.org/wiki 

A.  

Balerina neve: .....................................................................................................  

Mű címe:……………………………………………………………………….. 

B. 

Balerina neve: .....................................................................................................  

Mű címe: ………………………………………………………………………. 

4 pont  
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9. A feladat a 19. századi oroszországi balett történetével kapcsolatos. 
Egy-egy állítással mutassa be a két alkotó jelentőségét a klasszikus balett 
történetében! Állításait írja a képek alatt lévő pontozott vonalra! 

 

 

 

 

 

1.  .............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Források: http://www.corpsetgraphies.fr/tvt-stleon-2.php, https://www.wikidata.org/wiki/Q282950 
  

 
 

1. Arthur Saint-Léon 2. Lev Ivanov 
 

2 pont  
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10. A feladat a 20. századi balettművészethez kapcsolódik.  
a) A Gyagilev-féle Orosz Balett repertoárjából melyik mű részletei láthatók a 
képeken?  
Ki a darab koreográfusa? 
Mű címe: .........................................................................................................  
Koreográfus: ...................................................................................................  
 
b) A képek és ismeretei segítségével fogalmazzon meg három állítást arról, hogy 
milyen koreográfiai megoldások tették újszerűvé a művet! 
 

  
 

1.  ........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

2.  ........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

3.  ........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Források: https://rilm.wordpress.com/tag/les-noces/,  
https://pocketmags.com/us/history-revealed-magazine/february-2016/articles/15370/top-10-wildest-
parties-ever 

4 pont  
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11. A feladat a 20. századi táncművészethez kapcsolódik. 
Milyen kapcsolatba hozható George Balanchine az alábbi személyekkel? Válaszait 
írja a pontozott vonalra! 

 
a) Szergej Gyagilev:  

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

b) Lincoln Kirstein  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

c) Marius Petipa:  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

d) Igor Sztravinszkij:  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 

4 pont  

 
 
12. A feladat a 20. századi néptáncművészethez kapcsolódik.  

a) Kinek a nevéhez köthető az alábbi emblematikus jelmondat?  
„Hétköznap Nyugat, ünnepnap Kelet!” 

 
Válasz:  ...................................................................................................  

b) Magyarázza meg a jelmondatot! 

Magyarázat: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

c) Milyen mozgalom fűződik ehhez a személyhez? 

Válasz: ………………………………………………………………………………… 

3 pont  
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 a feladatok 
sorszáma 

pontszám 
maximális elért 

I. Egyszerű, rövid választ 
igénylő feladatok 

1. 3  
2. 5  
3. 3  
4. 4  
5. 5  
6. 4  
7. 3  
8. 4  
9. 2  

10. 4  
11. 4  
12. 3  

Összesen 44  
Az I. rész pontszáma egész számra kerekítve  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 

• Kérjük, kék vagy fekete színű tollat használjon! 

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat, ügyeljen a részfeladatokra is! 

• Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, egyértelmű válaszokat adjon, 
egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is! 

• Jegyzeteket, vázlatot készíthet, de ügyeljen, hogy azok elváljanak a kész fogalmazásoktól! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül, gondos külalakkal írja le! 
Ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! Ezt segíti a sorok számozása. 

• Figyeljen a személyek, topográfiai adatok és fogalmak pontos helyesírására! 
 

A szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásakor az alábbi munkamenetet javasoljuk: 

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt témát! 

2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat (kép, szöveg), illetve előzetes ismereteit! 

3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (pl. fejlődés, változás, hatások, 
következmények), illetve az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. maestro di ballo, 
commedia dell’arte, intermedium), melyekkel az adott téma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket! 

5. Tárja föl a téma előzményeit, okait, következményeit! 

6. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 

7. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

8. Szerkessze meg szövegét és figyeljen a helyesírásra is! 
 

Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai: 

• a feladat megértése, 

• megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

• a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása. 

Eredményes munkát kívánunk!  
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A feladatválasztás szempontjai 

Olvassa el figyelmesen! 
 

A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia. 

Az alábbi szabályok alapján kell választania: 
Kidolgozandó: három feladat, amiből: 

- kettő problémamegoldó (rövid) esszé (90-110 szó, kb. 12-14 sor) 
- egy elemző (hosszú) esszé (160-180 szó, kb. 30-40 sor) 

A megoldandó három feladat közül, legalább egynek a magyar tánctörténettel kell 
foglalkoznia.  
A három feladat megoldásának minimum két korszakra kell vonatkoznia. 
Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

Tánctörténet Sor-
szám Korszakok, témák A feladat 

típusa 

Egyetemes 

1. Rokokó (18. század) rövid 

2. Modern tánc – Ruth St. Denis és Ted Shawn (20. 
század) 

rövid 

3. Thoinot Arbeau (16. század) hosszú 
4. Romantikus balett, A Szilfid (19. század) hosszú 

Magyar 

5. Harangozó Gyula munkássága (20. század) rövid 

6. Magyar mozdulatművészet – Madzsar Alice (20. 
század) rövid 

7. 
Magyar néptáncművészet – Molnár István (20. 
század) hosszú 

Segítségül megadjuk a helyesen kiválasztott feladatok sorszámainak lehetséges 
kombinációit.  
Jelöljön meg egy oszlopot az alábbi táblázatból! Karikázza be a választott oszlop 
betűjelét! 

Feladattípus A B C D E F G H I J 

rövid 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 5. 

rövid 2. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 6. 6. 

hosszú 7. 7. 3. 4. 3. 4. 7. 3. 3. 3. 

Csak a szabályok szerint kiválasztott feladatok értékelhetők! A feladatok után az 
értékelési szempontok szerepelnek. 
A feladatok közül csak a választott hármat dolgozza ki, a többit hagyja üresen! 
A válaszok elkészítése során piszkozat készíthető.   
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

1. A feladat a rokokó tánctörténetével kapcsolatos. (rövid esszé) 
Ismeretei és a források segítségével mutassa be azt a folyamatot, hogyan fejlődött a 
tánctechnika a francia Királyi Táncakadémia megnyitásától a rokokó 
kiteljesedéséig! 

 
 

Források: https://www.pinterest.fr/pin/195273333812817154/,  
cultura.hu,  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

5 ....................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

10 ..................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

15 ..................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

Szempontok Elérhető Elért 
pont 

A feladat megértése 4  
Tájékozódás térben és időben 4  
A szaknyelv alkalmazása 2  
A források használata 4  
Az eseményeket alakító tényezők feltárása  4  
Problémaközpontú feldolgozás 4  
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2  
Összpontszám 24  
 Osztószám: 2 
Összesen 12  
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2. A feladat a 20. századi modern táncművészettel kapcsolatos. (rövid esszé) 
Ismeretei és a források segítségével mutassa be Ruth St. Denis és Ted Shawn 
újításait a színpadi táncművészetben!  

 

 

 

Források: 
https://www.dance-enthusiast.com/dance-listings/events/view/Modern-Dance-101-Dances-by-Ruth-St.-Denis-
and-Ted-Shawn-2020-05-02_0 
https://3.bp.blogspot.com/_UXLT58Wxkc/TiwLujrAFHI/AAAAAAAAMWg/QJ8bxrdTLKY/s1600/Denishawn
+1.jpg 
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jacobspillow.org 
https://www.wnyc.org/story/dancer-ruth-st-denis-shares-thoughts-politics-feminism-and-new-work/ 
 
 

„… a táncot spirituális kifejezésnek tartotta, koreográfiája és repertoárja pedig a 
szellemiség és az egzotika iránti egész életen át tartó érdeklődését tükrözte. Első önálló 
produkciója, … a hinduk által gyakorolt füstölő szertartáson alapult. A teste folyékonyan mozog 
a növekvő füstspirálok közepette, amely elbűvölő teljesítményt nyújtott.… sarisokat terített, 
hosszú szoknyákat, kidolgozott fejruhákat és dísztárgyakat viselt előadásaihoz. Egyik 
produkciója érintette az indiai lányok által gyakorolt táncformát is….törekvése az isteni és lelki 
szellem előmozdítására az emberben egész életében végigkísérte…” 
 
„…az volt a koncepció, hogy egyenértékű mozdulatokat tegyen a zene strukturális alakjával. 
1916-ban és 1917-ben … kifejlesztette ezeket a technikákat a denishawni iskolák 
oktatótermeiben. Nem sokkal ezután … megmutatta ezeket a technikákat a nyilvánosság 
számára - eleinte értetlenül, de hamarosan elismerően.” 
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„… pályája híres parkett táncosnők partnereként indult, amihez el kellett sajátítania a divatos 
társastáncokat, s ezek nyilvános bemutatását, majd oktatását. St. Denis társaként azonban 
hamarosan a kor legfontosabb „komoly” előadója és pedagógusa lett.” 
 
 „…a rendszeres pedagógiai munka szerves folytatása volt a Denishawn Dancers, az Amerikai 
Egyesült Államok első nemzeti és „modern” táncegyüttesének megalakulása. Az együttes 
monumentális kiállítású, hatalmas létszámú, látványosságnak beillő produkciókkal lépett a 
közönség elé.” 
 
Források: https://scroll.in/magazine/813476/an-american-dancer-inspired-by-hindu-rituals-and-mythology-
helped-shape-modern-dance  
https://www.kuriositas.com/2011/07/curious-tale-of-denishawn.html 
Fuchs Lívia. Száz év tánc. L' Harmattan Kiadó, Budapest, 2007. 
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3. A feladat a reneszánsz táncművészettel kapcsolatos. (hosszú esszé) 

A forrás és ismeretei alapján mutassa be, miben különbözött Thoinot Arbeau, a késő 
reneszánsz francia táncmester munkássága a korai olasz táncmesterek 
tevékenységétől! 
 
„A tánc végén mód nyílik arra is, hogy [a szerelmesek] megcsókolják párjukat, hogy a 
kellő tiszteletadással érezhessék, és szagolhassák egymást, hogy megtudják, a másik 
lehelete kellemes-e, és nincs-e oly orrfacsaró szaguk, mint, ahogy mondják, a befülledt 
vállvértnek." 
 

 
 

 
Források: Táncmesterek sorozat (Széll Rita): Th. Arbeau Orchesographia avagy A tánc mestersége, Arbeau Art, 
Prae.hu (2009 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pavane, https://lyricstranslate.com/en/thoinot-arbeau-lyrics.html, 
https://sites.google.com/site/ancientmusicke/_/rsrc/1472783652240/thoinot-
arbeau/arbeau%20dancers.jpg.1379105253015.jpg?height=170&width=400 
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4. A feladat a romantika táncéletével kapcsolatos. (hosszú esszé) 
Ismeretei és a források használatával mutassa be A Szilfid című baletten keresztül a 
romantikus eszmék megjelenését a táncművészetben! 

  

 

 
„/tündérszerű lények/ Mozgásuk a gravitáció legyőzésére irányul, ugyanis a lebegés 
látszatát szeretnék kelteni. Ennek eszköze a spicc-tánc, vagy más néven az elevációs 
technika, amely a földtől való elemelkedést jelenti.” 
„…ez a folyamat a 19. század elején gyorsult fel és az embereket arra ösztönözte, hogy 
elkezdjék kutatni saját népük történetét, hagyományait. Így került sor többek közt a 
viseletek, a mesék, mondák, korai irodalmi alkotások összegyűjtésére illetve a nemzet 
történetírásának kanonizálására is.” 
Források:  
www.italianways.com 
www.operadeparis.fr/magazine/la-sylphide-un-reve-eveille 
www.rbth.com/arts/330479 
Major Rita-Gara Márk: Az európai színpadi tánc története, MTE, Bp., 2014. 
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5. A feladat a 20. századi magyar táncművészettel kapcsolatos. (rövid esszé) 
Mutassa be a Bartók-balettek szerepét és jelentőségét Harangozó Gyula alkotói 
pályafutásában! 

 
„Egymásra talál a mesekirályfi és a mesekirályleány, a két szomszédvár fiatal lakója, de 
idegen akarat - a tündér - eltorlaszolja egyesülésük útját, várába kergeti vissza a 
királyleányt. A királyfi utána iramodik, de a tündér táncoló erdő gyűrűjét forgatja meg 
körülötte, a patak habjai is - megannyi szép leány - kiszállnak a medrükből és mikor a 
királyfi legyűri az ellene harcba küldött elemeket, már késő, a királyleány csüggedten ül 
rokkája mellett fent a várban….” (Bálint Aladár) 

  
 

„Szomorú meglepetéssel vettük tudomásul, hogy az Operaház Bartók Béla táncjátékát, A 
csodálatos mandarint, az influenza miatt levette műsoráról. Utóbb szomorúságunk nőtt, 
meglepetésünk enyhült. Hiszen ez az influenza már hagyományos: szinte hivatalnoki 
pontossággal jött el, éppúgy, mint 1931-ben, közvetlenül A csodálatos mandarin jelmezes 
próbája után. Tíz év alatt egyébként is nagyon sokszor ütötte fel a fejét, és nem mindig az 
Operában. Az e fajta influenzából a legnehezebb fölépülni, mégis reméljük, hogy az 
Operaház megkísérli.” (Devecseri Gábor) 
 

Források: Nyugat, 1917. 11. szám. 
http://operaslagerek.network.hu/kepek/balett_kepek/szalay_karola_fabol_faragott_kiralyfi 
https://mek.oszk.hu/04100/04135/html/Bartok.htm 
http://uj.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=11832 
Nyugat, 1941. 3. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00662/21212.htm 
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6. A feladat a magyar mozdulatművészettel kapcsolatos. (rövid esszé) 

Ismeretei és a források felhasználásával mutassa be, milyen szerepet játszott 
Madzsar Alice életművében az iskolája!  
„Mindenesetre hangsúlyozza, hogy a lányokat nem „rafinériákra” kell nevelnünk, hanem 
valódi ambíciókra, manír nélküli szépségre.” 
 
„Az órák rendkívül oldott légkörben, meztelenül, gyakran dohányzást sem nélkülözve 
zajlottak. A nők testi-lelki-szellemi vezetőt láttak, sejtettek meg Madzsar Alice-ban, hiszen 
ezek a tornaórák hosszas beszélgetésekkel zárultak, ahol rendre előkerültek különféle 
tabutémák is, amelyeket konvenciómentes nyíltsággal lehetett megtárgyalni…. 
A tornákon résztvevő nők visszaemlékezései alapján azonban mindenképpen kijelenthető, 
hogy ezek a mozgásgyakorlatok szuggesztív jellegük által is hatottak, és minden tornázó 
nőt hatásuk alá vontak. A Madzsar Alice Intézet egyfajta szellemi rebellisek 
gyűjtőkörének számított, hiszen nyitott volt baloldali gondolkodók felé is.” 
„Hamarosan meghaladta… rendszerét, és az évek alatt mintegy 6000 saját 
tornagyakorlatot állított össze. Különböző társadalmi osztályokból származó tanítványai 
meztelenül gyakorlatoztak. Nőideálként tisztelték őt, mintegy papnőjükként rajongtak a 
szuggesztív személyiségéért./…./ 
1922-től a tanárképzés is megindult iskolájában. Könyvet írt, koreográfiákat készített, 
tanított, előadásokat tartott.  
Nevelési rendszere és pedagógiai eredményei a nagy magyar nőnevelők sorába emelik. 
Teleki Blanka, Lővey Klára, Veres Pálné neve mellé ma már odaírhatjuk Madzsar Alice 
nevét is. 
„…néhány hónap alatt elfogyott első kiadás után könyvét 1929-ben … bővíti, ez jelzi a 
koncepcióbeli elmozdulást: a gyógytorna, az egészség megőrzése-visszaszerzése mellett 
érdeklődése a kidolgozott gyakorlatok alkalmazása felé mozdul.” 
„Madzsar Alice utóélete, emlékezete mind ez idáig elsősorban gyógytornászi 
tevékenységére irányult. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának 
Fizioterápiai Tanszékén zajló gyógytornászképzésben máig a tananyag része a női, a 
terhestorna, a gyerektorna.” 
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Források: http://real.mtak.hu/8269/1/Holmi-korrekt.  
http://www.igenelet.hu/cikkek/gellerthegyi-tornaorak-meztelenul-dohanyfustben 
http://real.mtak.hu/8269/1/Holmi-korrekt.  
http://smileymed.hu/2019/05/15/ujdonsagok-a-gyogytorna-fizioterapiaban/ 
https://www.semmelweiskiado.hu/termek/511/a-gyogyito-mozgas-muvesze-madzsar-alice-emlekenek 
http://www.kassakmuzeum.hu/en/index.php?p=elmozdulas_kat  
https://cultura.hu/kultura/a-noi-testkultura-uj-utjai-es-hason-temak/  
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7. A feladat a 20. századi magyar néptáncművészet történetével kapcsolatos. (hosszú 
esszé)  
Mutassa be az alkotói újításokat Molnár István Magyar képeskönyv című 
alkotásában! Térjen ki arra, hogyan összegezte ebben a műben korábbi 
tapasztalatait, kísérleteit! 

„A koreográfus is és a tánckar is példamutató munkát végzett. Biztosra veszem, hogy a 
táncokat a színpadra alkalmazás előtt mindenki tudta saját kedvére improvizálni. A mű 
tételei az ország különböző területeinek tánchagyományát fűzik egybe. … Olyan kis 
koreográfiák ezek, melyekről jó lenne, ha a mozgalmi csoportok példát vennének. Olyan 
tudatos művészi szerkezettel építette meg ezt a számot Molnár, mely művészi munka 
példát mutat az összes együttes koreográfusainak. A Magyar képeskönyv a magyar 
néptáncegyüttesek eddigi legjobb produkciói közé tartozik.” 
 
„A SZOT a Mojszejevékkal megosztva nyerte meg 1952-ben a bukaresti VIT-et, ami nem 
volt kis teljesítmény. Azzal a Mojszejev együttessel, aki stilizált, revüsített folklórban 
tevékenykedett. Hatalmas technikai bravúrjaik alapvetően nem a néptáncból, hanem 
más technikai formákból, elsősorban balettből eredtek. Mi viszont abszolút 
folklorisztikus anyaggal versenyeztünk, ez volt a Magyar képeskönyv.” 
 
„…Molnár mögött egyedülállóan gazdag tudományos, művészi és pedagógiai múlt állt. 
… a Magyar képeskönyvben Molnár egyszerre tudta összefoglalni az addigra már 
betiltott Gyöngyösbokréta és a saját gyűjtései legszebb táncanyagait. 
… nem vette át a balett-technikát, csak használta a balett alapvető elemeit, de mindezt 
sajátosan átformálta, és egyben egyéni, magyar terminológiával látta el. Mindezen túl 
úgy látta, a néptáncegyüttesek színpadi munkájának egyik fő feladata lehetne a vágy 
felkeltése a nézőkben, hogy maguk is elsajátítsák és társastáncként járják e táncokat, s 
így a néptánc visszakerülhetne eredeti társadalmi közegébe.” 
 

„… a Dobozi csárdás méltóságteljes, mégis önfeledten játékos pompája, a Magyar 
képek a kísérletező Molnár szellemétől átjárt, szép, izgalmas képei, a Magyar 
képeskönyvnek a gyűjtő-teremtő művész-személyiség természetét mutató, grandiózus 
képei a magyar néptánc legismertebb kincsei közé tartoznak.” 
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Források:http://www.szfe.hu/wp-content/uploads/2020/07/DI_%C3%93nodi-B%C3%A9la-
disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf 
Fuchs Lívia. Száz év tánc. L' Harmattan Kiadó, Bp., 2007. 
https://revizoronline.com/article.php?id=815 
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Molnar_Istvan_Magyar_kepeskonyv_nepta&type=20&id=
509962,  
https://revizoronline.com/article.php?id=815,  
http://mte.eu/wp-content/uploads/2019/08/zorandi_a_abartoki_ut 
https://archivum.mtva.hu/photobank/item/MTI-FOTO-RiticGhnMlVhQmZUWlF3eHNSSzBoUT09 
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