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TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC 
 

A tantárgy célja 

A tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk korszakok, valamint a 
XIX. század – báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok szokásaival és illemtanával. 
A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül koordinációs 
képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, továbbá a tanulók koncentráló 
képességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának, improvizációs 
készségének fejlesztését. 
Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas kapcsolatainak 
kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a tanulók előadói készségének, 
művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez.  
Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön komplex 
korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan visszakapcsolni. 

Alapfokú évfolyamok 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való elhelyezése 
valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 
– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott 
mozdulat– és lépésanyagon keresztül. – A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott 
szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése.  
– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a koreográfiák által. 
– A tanuló improvizációs készségének, stílusérzékének fejlesztése. 

Tananyag 

XVI. századi reneszánsz társastáncok 
Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, meghajlások 
Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai 
– Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne 
Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut,  pied en l’ air, reprise, branle, Capriole, révérence 
A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció 
A szabálytalan branle;  
– Branle coupé, Branle coupé, Charlotte, Branle coupé Aridan 
Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás 
Táncos játékok 
A tréfás, utánzó branle;  
– Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandières, Branle des Pois, Branle de la Montarde 
Zenei anyag–memorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek 
Páros táncok 
Lépő tánc: Pavane 
Lépésanyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret  
Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás 
Ugrós tánc: Gaillarde 
Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence 
Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé 
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Cinq pas variációk: „croisé”,” pieds joints”  
Pas raccourci: révérence passagière 
Egyéb variációk: fleuret, onze pas  
Különböző lépéskötés lehetőségek, improvizáció 
Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise 
Koreográfia szóló párra 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok 
jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, a zene és tánc összhangjának 
betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való elhelyezése, 
valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által.  
– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott 
mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 
– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentésének 
megismertetése.  
– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a koreográfiák által.  
– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének fejlesztése. 

Tananyag 

Barokk báli táncok 
Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifelé forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, élevé, port des bras 
Előkészítő etűdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre 
Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée 
Etüd 4/4–ben 
Menüett   
Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence 
Menüett etüd 3/4–es zenére 
Contredance français;  
– Menuet, R. A. Feuillet: La Bergère, Menuet du Chevalier  
Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján 
Figurák: révérence, bevezetés, „Z”, „malom” jobb kézzel, „malom” bal kézzel, két kezet nyújt  
Koreográfia 
Angol country dances 
Lépések, figurák: slipping, step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead 
– J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell  
Ismétlő anyag 
Reneszánsz társastáncok 
Gaillarde koreográfia szóló párra 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok 
jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos, kifejező bemutatására, a zene és tánc összhangjának 
betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való elhelyezése 
valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. 
– A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott 
mozdulat– és lépésanyagon keresztül. 
– A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentésének 
megismertetése.  
– A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a koreográfiák által.  
– A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejezőkészségének fejlesztése. 

Tananyag 

Polonaise 
Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva. 
Koreográfia 
Francia négyes 
Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop 
Francia négyes kiválasztott tételei 
Körmagyar  
Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, toppantó, villám, 
kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás 
Koreográfia a Szőllősi–féle „körtáncz” alapján 
Ismétlő anyag 
Korszakonként egy–egy koreográfia 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok 
jelentését, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot 
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, a zene és tánc összhangjának 
betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, korabeli 
tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, viselettörténeti könyvek, történelmi társastánc DVD–k, a terem 
méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó. 


