
Ez a tánc – amelyet a fiókák már pár napos korukban 
elkezdenek tanulni – az ősidőktől kezdve izgatja 
az emberiség fantáziáját. Az amerikai Cornell Egyetem 
kutatói a Kr.e. 6500 évesre datált neolit településen, 
a törökországi Çatalhöyükben zajló ásatásokon érdekes, 
darutollból készült karokra bukkantak, amelyek 
táncjelmezek lehettek. Plutarkhosz a Minotauruszt 
elpusztító Thészeuszról és társairól feljegyezte, hogy 
midőn Délosz szigetén partra szálltak, örömükben 
darutáncot lejtettek. Megjelenik a tánc a magyar 
kultúrában is: a tápéi darudübörgő páros tánc, amelynek 
egyes alaplépései – dobogós kétlépéses csárdás, amelynek 
vége felhúzott térddel végzett félfordulat – a gázlómadár 
mozgására emlékeztetnek. A délafrikai batwák, 
a szibériai osztjákok vagy a japán ainuk hagyományai 
közé tartozik a kosztümös darutánc, de az ősi kínai 
temetési szertartásnál is darvaknak öltöztek.

Visszatérve Japánhoz, a szigetországban honos 
mandzsu, avagy japán darut – évezredes hagyományok 
ide vagy oda – a 19. század végén kihaltnak gondolták, 

ehhez főképp Hokkaido szigetének gyors ipari 
fejlődése és az ezzel járó mocsárlecsapolások 
vezettek. Aztán az 1920as években felfedeztek 
20 példányt a Kushiromocsárban. Bár az élőhelyet 
természetvédelmi területté nyilvánították, a viharos 
történelmi idők miatt a mandzsu darvak száma alig 
gyarapodott, 30 évvel később is csak 33 példányt 
jegyeztek fel. Ráadásul 1952 tele többnapos hóviharral 
érkezett meg, amely könnyen a madarak éhenhalását 
okozhatta volna, de a helyi iskolások kukoricaszemeket 
szórtak a befagyott patakokra, ez megmentette az egész 
populáció életét. Azóta hagyomány és turisztikai 
esemény lett a darvak etetése, élőhelyük a Kushiro
mocsárban pedig 1987 óta nemzeti park. A darvak száma 
azóta az ezret is meghaladta, így van remény, hogy nem 
csak origamikban vagy neonreklámokban élnek örökké. 
Különleges nyelvészeti véletlen, hogy japán nyelven 
tancho a daru megnevezése, ami annak tükrében érdekes 
magyarul, hogy a darvak jellemzően télen, havas időben 
kezdik meg násztáncukat.   

SZÖVEG   —
PÁCZAI TAMÁS

SOROZAT   —
TERMÉSZETKÖZELBEN

EGY RÖPKE PILLANAT
Egy japán legenda szerint a darvak több ezer évig élnek, így nem csoda, hogy a távol-keleti ország kultúrájának 
egyik legfontosabb motívuma a daru: az örökkévalóság mellett a szerencse és a hűség jelképe. Úgy tartják, 
hogy aki házasodás előtt hajtogat ezer papírdarut (origami), békés és boldog házaséletre számíthat. A daru nem 
véletlenül vált sok kultúra meghatározó elemévé: a madarak egész életre választanak párt, kontinenseket repülnek 
át vonulás közben, kecses táncuk az egész állatvilágban egyedülállóan bonyolult koreográfiával rendelkezik. 
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Hotel Kapitány����superior Wellness
8330 Sümeg, Tóth Tivadar u. 19. • Tel./Fax: +36 87 550 166 • +36 87 550 167

E-mail: sales@hotelkapitany.hu • foglalas@hotelkapitany.hu • www.hotelkapitany.hu

Nálunk minden nap új élmény Vár!

AKCIÓS TÉLI ÉS TAVASZI HÉTKÖZNAPOK SÜMEGEN

Aktív kikapcsolódás, történelmi környezet • megfi zethető ár, 4 csil-
lag superior minőség • egyedi élmények, családi pihenés • kalan-
dozás az időben – egészen a középkorig!

Téli pihenés vagy tavaszi feltöltődés?
Mindkettő még fantasztikus előfoglalási kedvezménnyel foglalható: 
hétköznapi kényeztetés… • csodálatos wellness fürdő… • középkori 
hangulat… • történelmi programok… • …a Hotel Kapitány����superior 
Wellness-ben!

2 vagy 3 éjszaka félpanzióval, lovagi torna bemutatóval
már 11 900 Ft/fő/éj-től!

A kedvezmény visszavonásig érvényes, az ajánlatok 2017. április 28-ig, vasárnap-péntek között foglalhatóak,
kivéve kiemelt és ünnepi időszakok!

Legyen részese Ön is egy középkori varázslatnak, vegyen részt lovagi torna bemutatónkon, kóstolja meg 
az ínycsiklandó középkori lakomát, fedezze fel velünk egy csodás középkori vár rejtélyei, ismerje meg 
e távoli kor életét, a középkori mindennapokat, harcokat, és közben pihenjen szállodánkban!
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2017.kormany.hu

• a kormány célja, hogy minden magyar családnak legyen saját lakása vagy háza

• már több mint 30 ezren igényelték a családi otthonteremtési kedvezményt

• az otthonteremtést segíti a csökkentett áfa és a kedvezményes állami hitel is
10 MILLIÓ FORINT OTTHONTEREMTÉSRE
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„SZIJJÁRTÓNÉ PAPP SZILVIA, 
FANTASZTIKUS ANYUKA, 
SZERETŐ FELESÉG, KEMÉNYKEZŰ 
ÜZLETASSZONY, CSODÁS TANÍTVÁNY 
ÉS NEM UTOLSÓSORBAN A LEGJOBB 
BARÁTNŐM! AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 
MINDENBEN MELLETTEM VOLT, 
CSAK TANULTAM TŐLE ÉS A MAI NAPIG 
TISZTELEM AZÉRT, … AMILYEN!”
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