
Glöckner János életműve 

 

Glöckner János Mórágyon 1934-ben született, magyarországi német családban. A tánc iránti 

érdeklődése, fogékonysága már egészen fiatal korában megnyilvánult, hiszen néhány évesen 

már leutánozta jól táncoló dédapját. Ez a kisfiú felnőtt, és egész életét meghatározták ezek a 

mozdulatok, az ősök és hagyományaik iránti tisztelet. Első német csoportját Baján 

irányította, majd 1976 őszén Mórágyra hívták. 1977-ben a bátaszéki művelődési ház vezetője 

kérte fel arra, hogy vállalja el egy létrehozandó német tánccsoport művészeti vezetését. 

Ennek köszönhetően általános iskolás korosztály részvételével megalakult a Bátaszéki Német 

Nemzetiségi Tánccsoport. Először mórágyi tánclépésekből komponálta az együttes táncait, 

majd tudatosan kezdte el gyűjteni a Bátaszék és környéke német tánchagyományait, 

lépéskombinációit. Az évek alatt több száz fiatal sajátította el a német néptáncot és a hozzá 

fűződő szokásokat. Művészeti vezetése alatt a tánccsoport Magyarország szinte minden 

területére eljutott és sok külföldi fellépésen vett részt. Táncaikat több alkalommal is 

népszerűsítették Ausztriában, Olaszországban, Németország számos vidékén, Romániában, 

Szlovákiában. Több helyen vezetett tánctáborokat belföldön, de nemzetközi tánctáborok 

oktatója is volt. Glöckner János haláláig, 2010-ig oktatott csoportokat, és azon fáradozott, 

hogy a birtokában lévő hatalmas néptánc kincset ne csak a koreográfiáiban adja tovább, 

hanem megtanítson másokat is az oktatás, a koreográfia készítés fortélyaira, hogy legyenek 

újabb láncszemek, melyek összekapcsolják a múltat a jelennel. 

 

Glöckner János színpadra álmodott koreográfiái megalkotásakor a legszebb, hiteles 

tánchagyományok mellett, mindig fontos szempontként szerepelt a közönség figyelmének 

lekötése, biztosítása, ezért nagyon sok táncában játékos elemek is megtalálhatóak 

(Mórágyi táncok, Bátaszéki Springer, Várdombi Masur…). Pontosan a táncok 

játékossága, pergő ritmusa tette oly különlegessé, egyedivé és sikeressé Glöckner János 

koreográfiáit. Glöckner János táncoktatói tevékenységét már az 1980-as évek közepén 

elismerték, hiszen kétszer is elnyerte a „Szocialista Kultúráért” kitüntetés ezüst és arany 

fokozatát, 1995-ben „Életmű”-dijat vehetett át, majd a „Megbecsülés”-díjat a 

Magyarországi Németek Országos Szövetségétől. Bátaszék Város Önkormányzata 1997-

ben munkálkodásának elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” kitüntetést adományozott. 

2001-ben Szekszárdon, a Megyenapon a Tolna Megyei Német Kisebbségi 

Önkormányzattól a „Tolna Megye Németségéért Nívódíjban” részesült. 2005-ben a 

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Szövetségétől a magyarországi német 

tánckultúráért nyújtott kiemelkedő tevékenységéért emlékplakettet vehetett át. Szívéhez a 

legközelebb álló kitüntetése a balatonberényi Dél-Dunántúli Amatőr Művészeti 

Fesztiválon 2004-ben és 2006-ban kapott „Koreográfusi Különdíj”, hisz ez konkrétan a 

31-néhány év szakmai munka elismerése. ”A magyarországi német nemzetiség 

kultúrájának ápolásáért” végzett hosszú, kitartó, áldozatos munkájáért 2007. jan. 22-én a 

Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület felterjesztésével a Falvak Kultúrájáért 

Alapítványtól a Magyar Kultúra Lovagja címet is kiérdemelte. János bácsi táncszeretete 

és hagyománytisztelete hatja át a mai napig a csoport munkásságát. 



 


