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„Köl té szet, fes té szet és tánc. Ura im, mind ez
nem más, mint a gyö nyö rû ter mé szet pon tos má sa

– vagy leg alább is an nak kel le ne len nie.”
Jean-Georges Noverre

(1727–1810)

A Tánc Vi lág nap já nak nem zet kö zi megünnep lé-
sé rôl 1982-ben ho zott ha tá ro za tot az UNESCO égi sze
alatt mûködô Nem zet kö zi Szín ház In té zet (ITI –
UNESCO). Jean-Georges Noverre, a klasszi kus ba lett
ala pí tó já nak tekinthetô ne ves fran cia tánc mes ter szü-
le tés nap já hoz, az az áp ri lis 29-hez kö tött em lék na pot
az óta ün nep li a vi lág tán cos kö zös sé ge, tánc ked velô
kö zön sé ge. Ke vés bé Er dély ben, ahol 2005-ben a Bo-
gáncs – Zur bo ló Egye sü let ta lán elsôként szer ve zett
Ko lozs vá ron egy egész na pos, különbözô tán cos mû-
fa jo kat be mu ta tó ren dez vényt a Tran zit Ház ban, Er-
dé lyi tánc ha gyo má nyok és a tánc nem zet kö zi vi lág nap ja
cím mel. Az óta ez az er dé lyi, elsôsorban ma gyar tánc-
ha gyo má nyok sa já tos sá ga it ki hang sú lyo zó ese mény
évrôl-évre bôvült, tar ta lom ban és minôségben egy-
aránt gaz da go dott. Így 2009. áp ri lis 28–30. kö zött si-
ke rült egy há rom na pos tánc mû vé sze ti prog ram ke-
re té ben különbözô for mák ban (tu do má nyos ülés-
szak, táncelôadások, tánc ház és tánc fil mek ve tí té se)
be mu tat ni a különbözô mû faj ok ha zai re cep ci ó ját az
er dé lyi tánc ha gyo má nyok tük ré ben. Ugyan ak kor ez
a hi ány pót ló ren dez vény elsôsorban a nép tánc és a
kor társ tánc for mák kö zöt ti kap cso la to kon ke resz tül
pró bál rend sze res fó ru ma len ni a je len leg még gye-
rek cipôben já ró er dé lyi ma gyar tánc szak má nak.

Az idei prog ram egy rend ha gyó tu do má nyos
ülés szak kal kezdôdött: a ko lozs vá ri szék he lyû Nem-
ze ti Ki sebb ség ku ta tó In té zet (NKI) és a Tran zit Ala-
pít vány szer ve zé sé ben létrejövô Az er dé lyi ma gyar
tánc mû vé szet és tánc tu do mány az ez red for du lón cí mû
kon fe ren cia az elsô ilyen jel le gû tu do má nyos ér te-
kez let nek szá mí tott Er dély ben. Ezt a tényt hang sú-
lyoz ta töb bek kö zött Hor váth Ist ván, az NKI el nö ke
és Dá né Ti bor Kál mán, az EMKE el nö ke is az ülés-
szak rész vevôinek kö szön té sé ben.

A kon fe ren cia két ülés szak ban zaj lott. A délelôtti
elôadók ar ra a kér dés re ke res ték a vá laszt, hogy lé te-
zik-e, egy ál ta lán be szél he tünk-e er dé lyi ma gyar tánc-
mûvészetrôl? Ismertetô, amo lyan helyzetjelentô elô a-
dá sok han goz tak el érin tett ha zai szakemberektôl.
Las kay Adrienne (Mû tán cok az er dé lyi szín pad o kon) a
klasszi kus ba lett és szín pa di tánc mû vé szet er dé lyi
meg ho no so dá sá ról, Ju hász Csil la (Re ne szánsz teg nap és
ma) a 90-es évek ben in du ló re ne szánsz tánc moz ga-
lom ról, De ák Gyu la (A nép tánc tól a tánc szín há zig)  a
nép tánc,  Uray Pé ter  (A moz gás szín ház, mint a szín há zi
meg úju lás le het sé ges te rü le te. Az M Stú dió, Er dély elsô hi-
va tá sos moz gás szín há zi tár su la ta), va la mint Ke le men
Kin ga és Sinkó Fe renc (Kon takt imp ro vi zá ció: elô a dó mû-

vé szet vs. élet for ma) a kor társ moz gás mû vé szet hely ze-
té rôl ér te ke zett. Mind ezt Könczei Cson gor vi ta in dí tó
és egy ben össze fog la ló jel le gû elôadása kö vet te a je-
len le gi er dé lyi tánc mû vé sze ti helyzetrôl, amely érin-
tet te ma gyar anya nyel vû tánc mû vé sze ti ok ta tás prob-
lé má ját is (Ja vas lat a ro má ni ai ma gyar in téz mé nye sí tett
tánc mû vé sze ti ok ta tás be ve ze té sé re). A fel ve tett prob lé-
mák egy fé le meg ol dá sá ról Gáspárik At ti la rek tor be-
szélt  (A ma ros vá sár he lyi Szín ház mû vé sze ti Egye  tem új
tánc  mû vé sze ti szak irá nyá ról), majd az ál ta lam fel ve tett
kérdésekrôl vi ta kö vet ke zett, ahol fel kért hoz zá szó ló
volt Fügedi Já nos (a bu da pes ti Tánc mû vé sze ti Fôisko-
la ta ná ra), Szép Gyu la (az RMDSZ kul tu rá lis al el nö ke)
és Szôke Ist ván (a ma ros vá sár he lyi Szín ház mû vé sze ti
Egye tem moz gás mû vé sze ti ta ná ra).

A dél utá ni ülés sza kon a 20. szá za di ma gyar tánc-
ku ta tás er dé lyi vo nat ko zá sú eredményeirôl tar tot tak
elôadásokat az MTA Ze ne tu do má nyi In té zet mun ka-
tár sai a Tran zit Ház ban. Pá vai Ist ván az er dé lyi né pi
tánc ze ne ku ta tá sá ról ér te ke zett a 19. szá za di elôz mé-
nyek tôl nap ja in kig, Ka rá csony Zol tán a ko rai er dé lyi
fil mes tánc gyûj té sek kri ti kai át te kin té sé re vál lal ko-
zott a kezdetektôl 1963-ig, Pálfy Gyu la egy ve gyes la-
kos sá gú er dé lyi fa lu, Gerendkeresztúr tán ca it ele-
mez te, Fel föl di Lász ló az el múlt év ti ze dek ma  gyar
néptánckutatásában, a tánc ok ta tás ban és a hagyo-
mány ôrzésben jelentkezô mo der ni zá ci ós tö rek vé sek-
rôl be szélt, Fügedi Já nos a notáció sze re pé nek fon tos-
sá gát hang sú lyoz ta a tánc tu do má nyos fel dol go zá sá-
ban.

A tu do má nyos ülés szak záróelôadását Könczei
Csil la tar tot ta, aki nek A hal va szü le tett har ma dik iker-
test vér. Nyil vá nos be széd a nemlétezô ro má ni ai ma gyar
tánc ku ta tás ról a hat va nas-nyolc va nas évek ben – A tánc-
ku ta tás esé lyei a mai Ro má ni á ban – vi ta in dí tó elôadását
egy ke rek asz tal-be szél ge tés kö vet te, Fosz tó Lász ló
mo de rá lá sá val. A tu do má nyos ülés sza kot könyv be-
mu ta tó zár ta. Könczei Csil la Tánc el mé le ti írá sok. Writ-
ings in Dance Theory (1987–2002) cí mû kö te tét Fügedi
Já nos mél tat ta, mint az elsô ilyen jel le gû er dé lyi ma-
gyar nyel vû mun kát.

A kon fe ren cia fôszervezôjeként nagy öröm szá-
mom ra, hogy a ko lozs vá ri Mûvelôdés fo lyó irat te ret
ad az el hang zó elôadások pub li ká lá sá nak, mi vel úgy
ér zem, a szak mán és a tu do má nyon kí vül igen csak
közmûvelôdési kér dés is a ha zai ma gyar tánc mû vé-
szet hely ze te. Saj nos, ob jek tív okok mi att (lap zár tá ig
nem ér ke zett meg min den el hang zó elôadás szer-
kesz tett vál to za ta) a je len össze ál lí tás ból több ér de-
kes és ér té kes gon do la to kat tar tal ma zó ta nul mány
hi ány zik, de re mél jük, hogy a Nem ze ti Ki sebb ség ku-
ta tó In té zet ál tal ter ve zett kon fe ren cia kö tet már a tel-
jes anya got tar tal maz ni fog ja.

KÖNCZEI CSON GOR

Az er dé lyi ma gyar tánc mû vé szet és
tánc tu do mány az ez red for du lón

Ko lozs vár, 2009. áp ri lis 28.
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A szín pa di tánc ere de tét Er dély ben ép pen úgy,
mint a szín ját szás ét, az is ko la drá mák elôadásaiban
kell ke res nünk, mint ezek ter mé sze tes tar to zé ka it. A
17., de fôleg a 18. szá zad ban ta lá lunk ilyen elôadá-
sokat elsôsorban a pro tes táns is ko lák ban. A tán cot,
ha ben ne „al jas vi se let és tag lej té sek” ta lál tat nak, el-
tilt ja az egy ház. Nem el len zi vi szont a „tisz tes sé ges
és nem ar cát lan já té kot s a sze mér mes tán cot (...)
amely ben nin cse nek ar cát lan és túl sá gos sza ba dos
moz gá sok és lej té sek”. Az elsô ilyen tánc be tétes is ko-
la drá mák a szász vá ro sok ban je len tek meg, Bras só-
ban, a Lu ther -ta nít vány, Johannes Honterus ve zet te
is ko lá ban, va la mint Nagy sze ben és Besz ter ce pro tes-
táns is ko lá i ban. Ezekbôl a vá ro sok ból ke rül tek át Er-
dély je zsu i ta is ko lá i ba, így Ko lozs vár ra is. A je zsu i ta
is ko la drá mák fel vo ná sa it praeludium elôzte meg,
me lyek ben fel vá zol ták az elôadandó mû tar tal mát.
Ezek tu laj don kép pen al le go ri kus bevezetôk vol tak
ze  né vel és tánc cal. A gyu la fe hér vá ri Bat thyá ny -
könyv tár ban több is ko la drá ma szö ve ge és tar tal ma
ma radt fenn, ezek utal nak a tánc je len lé té re is. A ko-
lozs vá ri je zsu i ta is ko lá ban 1621. au gusz tus 28-án elô-
adott Az er dé lyi gé ni usz la ko dal ma az arany idôvel cí mû
drá má ban két tánc is sze re pel, a „bá nyá szok tán ca”
és a „sze ren cse tán ca”.

Míg Er dély ben csu pán a szín ját szás csi rá i ról be-
szél he tünk, Eu ró pá ban ugyan eb ben az idôben Mo li-
ère és Lully be fo lyá sá ra már a 17. szá zad vé gén meg-
je lent a ba lett, mint mû faj, olyan nagy nép sze rû ség-
nek ör vend ve, hogy egy-egy rep re zen tá ció al kal má-
val a fran cia ki rá lyi ház, vagy az oszt rák ud var tag jai
is fel lép tek.

A szín pa di tánc to váb bi sor sa az operaelôadá-
sokhoz kap cso ló dik. A 18. szá zad de re kán meg je len-
nek Er dély ben is az ide gen ván dor tár su la tok. A csá-
szá ri ud var ha tá sá ra elsôsorban Nagy vá ra don je len-
nek meg az operaelôadások Patachich Ádám bí bo ros
me ce na tú rá já val, de eb ben a vá ros ban te vé keny ke-
dik Michael Haydn és Karl Ditters von Dittersdorf is.
1761 már ci u sá ban Nagy sze ben ben ját szik egy né met
tár su lat, ame lyik öt éven át min den év ta va szán meg-
je le nik a vá ros ban.  Pár év vel késôbb egy olasz tár su-
lat is ven dég sze re pel, ame lyik szin tén vissza-vissza-
tér, far sang ide jén pe dig ál ar cos tánc mu lat sá go kat is
ren dez. 1786-ban Diwalt Fe renc vál lal ko zó kér szín-
ját szó en ge délyt a vá ro si ta nács tól, amit az el uta sít. A
Guberniumhoz írt kérvé nyébôl ar ról ér te sü lünk,
hogy 16 ta gú tár su la tá val a leg újabb ope rá kat és ba-
let te ket is elô tud ja ad ni. 1788. jú ni us 1-én az tán
Nagy sze ben ben meg nyí lik az elsô ál lan dó szín ház-
épü let a né met tár su lat szá má ra, majd a Gu ber nium
Ko lozs vár ra köl tö zé sé vel itt is meg ho no sod nak a
szín há zi- és operaelôadások. Diwalt tár su la tát már
is me rik a kin cses vá ros ban is, amely nek elôadásai ki-
egé szí tik a már jelentkezô mûkedvelô elô adásokat.
Az elsô tán cos je le ne tek még tánc be té tek, de nem vá-
rat so ká ig ma gá ra az elsô egész es tét betöltô tánc já-
ték és ba lett sem. Az elsô négyfelvonásos tánc já ték
kísérôzenéjének szerzôje Pacha Gás pár, cí me Au ro ra,

vagy A po kol csu dá ja, Schoden Julius szö ve gé re, me-
lyet 1804. ja nu ár 30-án mu tat tak be. Az elsô, Ko lozs-
vá ron be mu ta tott ba lett cí me A ten ge ren va ló ta va szi
sé tá lás, vagy Szél vész Reinwart Kár oly ze né jé re, be-
mu ta tá sa Kótsi Pat kó Já nos igaz ga tá sa alatt Seltzer
Já nos kar mes ter ne vé hez fûzôdik, még ugyan  eb ben
az év ben. A szín lap sze rint „ánglus ba lett egy fel vo-
nás ban, egé szen új de ko rá ci ók kal és kön tö sök kel”.
Reinwart Kár oly zeneszerzô ugyan ak kor a tár su lat
ba lett mes te re is, aki min den va ló szí nû ség sze rint
oszt rák földrôl ke rült Er dély be. A má so dik, Ko lozs-
vá rott szín re ke rült ba lett cí me A chinai ün nep lés, vagy
Ugyan az egy nap két menyegzô , mely nek szin tén Rein-
wart a zeneszerzôje és a ko re og rá fu sa is. A szín lap
sze rint: „Nagy ba lett há rom fel vo nás ban, a kön tö sök
és decoratio újak”. A ze nei anyag rész ben Reinwart
ere de ti szer ze mé nyei, rész ben ösz sze ál lí tá sok. Rész-
le te ket saj nos nem is me rünk ezekbôl a mûvekbôl. Az
elôadást a tár su lat el vit te Ma ros vá sár hely re, ahol a
kö zön ség szin tén meg sze ret te a mû fajt. Reinwart a
ko lozs vá ri tár su lat tal há rom ba let tet is szín re vitt a
Ma ros-par ti vá ros ban, 1805-ben: Ma já lis fa lun, A
háladatosság ju tal ma és egy is me ret len szerzô há rom
fel vo ná sos né ma já té kát A bo szor ká nyok tán ca a Gel lért-
he gyen, vagy Pirot, a ne vet sé ges kuk ta cí men.

A si ker so ro zat nak hir te len lett vé ge, ugyan is
1806-ban Reinwart Kár oly ba lett mes ter nek és az
egész ba lett kar nak fel mon da nak, az az nem újít ják
meg szerzôdésüket. En nek oka it nem tud juk. A tár-
su lat pró bál ko zott ugyan önerôbôl, mely nek ered-
mé nye Hopp Gyu la Egy ci gány, vagy az ör dög nagy-
any ja cí mû „jellembalett” lett, de az elôadás bot rány-
ba ful ladt, a ko ra be li arisz tok rá cia meg bot rán ko zott
a ba lett té má ján, er kölcs te len nek ítél te, ami nek kö-
vet kez té ben a ko re og rá fust 24 órá ra le csuk ták, majd
a tánc kart is ki til tot ták a vá ros ból.

Reinwart ba lett mes tert 1810-ben új ra szerzôdtet-
ték a Schikaneder ta nít vány Wándza igaz ga tá sa
alatt. Az ô ko re og rá fi á já val és ze nei össze ál lí tá sá ban
vit ték szín re Mol ná rok és  szénégetôk, va la mint a Sá to-
ro zó ko zá kok vagy A ma ga vetô sze ren csét len if jú cí mû
egy fel vo ná sos ba let te ket. Ebbôl az idôbôl (1812)
meg em lít jük még a Szebeni erdô cí mû ér zé keny já té-
kot Weisenthurm Jan ka szö ve gé vel, Palatkai ko re og-
rá fi á já val. Az 1821-es fal ra gasz sze rint „A já ték hoz
illô hát sze gi tánc cal és oláh ének kel éke sít ve”. Mi vel
azon ban a ba let tek szín re vi te le költ sé ges volt, emel-
lett a kö zön ség érdeklôdése is meg csap pant a mû faj
iránt, ezért az tán egy idôre el ma rad tak a be mu ta tók
egé szen a kôszínház fel ava tá sá ig. A kôszínház meg-
nyi tá sa után át szer ve zik a tár su la tot. Az ope ra rész-
leg élé re Ruzitska Jó zsef zeneszerzô-karmester ke rül.
Mun kás sá ga az ope ra tár su lat fejlôdését je len tet te. Tá-
voz tá val azon ban a kö zön ség kez dett el for dul ni a ze-
nés mû faj tól, ezért ezt el len sú lyo zan dó Nagy Lá z ár
igaz ga tó új éne ke se ket szerzôdtetett, és be mu ta tott
egy ba let tet is, egy egy fel vo ná sos tánc já té kot Zefir és
Ámor cí men Raynal ze né jé vel.

A balettelôadások hosszabb-rö vi debb idôközök-

A mû tánc ki ala ku lá sa
az er dé lyi szín pad okon
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ben kö vet ték egy mást. Két elôadás köz ti idôben a
tánc kar egyéb fel ada to kat is el lá tott, pél dá ul egy-egy
elôadás szü ne té ben tánc cal szó ra koz tat ta a kö zön sé-
get. Ilyen al ka lom adó dott 1829 jú ni u sá ban, mi kor a
Zomb Jó zsef ír ta Má tyás de ák, vagy a Lovass de pu tá ció
cí mû „nem ze ti új éne kes já ték” szü ne té ben, amint
azt az igaz ga tó ság a pla ká to kon is köz li: „Já ték után
el tán col ta tik azon nyol cas nem ze ti tánc, mely Po-
sony ban a ko ro ná zás al kal ma tos sá gá val a Fel sé ges
Ud var ke gyel mes pa ran cso lat já ból két íz ben egy más
után elôadatott az egész Fel sé ges Ud var je len lét é-
ben, s hol mi fôbb tán co sok nak sze ren csé je volt kö-
zü lünk hármoknak je len len ni, akik ugyan itt is je len
lesz nek. A tánc alatt a hely be li esméretes elsô Ban da
fog mu zsi kál ni”.

Bár eb ben a pe ri ó dus ban ki mon dott ba lett elôa-
dások  nem  jöt  tek  lét  re,  még  is  igen  fon  tos  lé  pés  tör-
tént. Az 1844-45-ös évad ban a tár su lat ak ko ri igaz ga-
tó ja, Ha vi Mi hály an nak ér de ké ben, hogy az opera e lô-
a dásokban szereplô ba lett-be té tek a megfelelô szín vo-
na lat kép vi sel jék, nagy súlyt he lye zett ar ra, hogy a
szín ház ke re té ben tán co so kat ké pez zen. Ezért szín há-
zi ba lett is ko lát in dít, ame lyet fal ra gasz okon hir det a
következô szö veg gel: „Tisz te let tel szó lít tat nak fel
azon t. c. szü lék, akik gyer me ke i ket a tánc mû vé szet-
ben ala po san ta nít tat ni kí ván ják, sziveskedjenek eb-
be li kí ván sá gu kat a szín igaz ga tó ság nál be je len te ni,
mint  hogy ez a gyer me ke ket sa ját kölcségén tar tott ba-
lett mes ter ál tal fog ja ta nít tat ni, azon ki kö tés mel lett,
hogy a gyermekbalétekben azok részt ve gye nek,
mely  re szí ni öl tö ze te ket a szí ni ru ha tár ból kapandnak
a pes ti nem ze ti szín ház nál di va to zó szo kás sze rint”.
A ba lett is ko la 1844. no vem ber 26-án meg is kezd te
mû kö dé sét, mely nek elsô ered mé nye az Arlequin cí-
mû tánc já ték be mu ta tá sa lett.

Ez után hosszú ide ig nem hal la ni balettelôadá-
sokról, egé szen a szá zad má so dik fe lé ig. Ek kor új ra-
ala kul a tánc kar, az 1851-52-es évad ban meg pró bál-
ják fel újí ta ni a Sá to ro zó ko zá ko kat, de ke vés si ker rel. A
ba lett rész leg élén Tóth So ma ko re og rá fus állt, aki
több tánc já té kot is ko re og ra fált, de ezek nek zene-
szer zôit nem is mer jük. Ezek a következôk: Mol ná rok,
vagy Égi ta lál ko zás a lét rán, Lu ci fer, a zöld ör dög és ha-
szon bérlô, Víz zel ku ru zsolt vôlegény.

A következô évad ban a szín ház igaz ga tói Ka cz-
vinsz ky Já nos és Ha vi Mi hály. Eh hez az évad hoz
balettbemutató is fûzôdik, A név te len cí mû egy fel vo-
ná sos (1852), Thury Já nos ko re og rá fi á já val. Az egy-
fel vo ná sos ba let te ket min dig szin tén egy fel vo ná sos
pró zai mû elôzte meg. En nek a pe ri ó dus nak két ne-
ves kar mes te re Gócs Ede és Káldy Gyu la.

A szín ház ope ra rész le ge és ben ne a ba lett a for ra-
da lom le ve ré se utá ni évek ben nem ka pott sze re pet
egé szen a 60-as, 70-es éve kig. Ha vi Mi hály tár su la ta
szín vo na las elôadásokat tar tott. A ba lett tár élén Ka-
czér Fe renc ba lett mes ter állt, a ne ve sebb szó ló tán co-
sok Kuhner Ir ma, Mayer Luj za és Kaczér Gusz táv. A
ba lett kar ban 14 tán cos nö ven dék dol go zott. Az ope-
rák hoz és ba let tek hez a ka to na ze ne kar mel lett fi ze-
tett pol gá ri mu zsi ku so kat is al kal maz tak.

Az 1858-59-es évad ban a megerôsödött ba lett
rész leg két egy fel vo ná sos sal je lent ke zett. Az Egy tán-
cos ka land ja és Alidor, a he gyi szel lem ara tott nagy si-
kert, mindkettô Kaczér Fe renc ko re og rá fi á já val. A
következô évad ban két jelentôs mû vész-sze mé lyi ség
szerzôdik a ba lett rész leg hez, Montella La jos és
Arany vá ri Emília. Az ope rai be tét szá mok mel lett

mû sor ra ke rül nek egész es tét betöltô tánc já ték ok is,
mint  a  két  Pugni  mû,  az Esmeralda, vagy a Festész
álom ké pe, Sze rel mes ör dög, Dopp ler Ferenctôl az Újonc,
há rom fel vo ná sos tánc já ték. A kö zön ség igé nyel te és
tá mo gat ta eze ket az elôadásokat.

Meg kell em lí te nünk Ha vi Mi hály 1860-as bu ka-
res ti tur né ját, amely nek ér de ké ben a tár su la tot ki vá-
ló éne ke sek kel, ze né szek kel és tán co sok kal egé szí tet-
ték ki. Primabalerina a már em lí tett ki vá ló pes ti tán-
cosnô, Arany vá ri Emília. Mel let te a tánc kar 32 tag ból
állt össze, köz tük je les mû vé szek kel, mint Mayer
Luj za, Far kas Má ria, Montella La jos, Gerecs Já nos és
Ferdinand Ig nác. Az elôadásokról rend sze re sen be-
szá molt a Bu ka res ti Ma gyar Köz löny és a Ko lozs vá ri
Szín há zi Köz löny is. Nagy si kert ara tott Er kel Hu-
nya di Lász ló ja, amely elôadásból a kri ti ka kü lön ki-
emel te Arany vá ri Emília és Montella La jos tel je sít-
mé nyét. Az elôadásokon Cuza fe je de lem is meg je-
lent nagy ra ér té kel ve a tár su lat szín vo na lát. A ven-
dég já ték re per to ár ján szereplô ba let tek az Esmeralda
és A festô álom ké pe.  A mû vé szi és er köl csi si ker el le-
né re a tur né vé ge bot rány ba tor kol lott, mi vel Ha vi
Mi hály anya gi lag össze om lott, tár su la tát csak a ro-
mán mû vé szek össze fo gá sá nak köszönhetôen tud ta
ha zahoz ni. El is tá vo zott a tár su lat élérôl, he lyét Fol-
li nus Já nos vet te át. A kö zön ség is el for dult a balet-
tôl, elsôsorban a nép szín mû ve ket és az ope ret te ket
lá to gat ta és ked vel te. En nek el le né re az a ke vés elô a-
dás, ami lét re jött, igen jelentôs volt, mint a Adam
Giselle-je  és  Pugni Markotányosnô és pos ta ko csis-a. A
tánc együt tes jó volt, re per to ár ját tar ta ni tud ta. A tán-
co sok kö zül a saj tó ki emel te Lamer Ka ta lint, Neu-
mül ler kis asszonyt, Al ber ti Alfré dot, Pa ta ki Ró zát,
Láng Ma rit, Ha vi Jan kát, Turcsányi Il kát, Ba ra nya i-
nét, Carron Alfré dot és Ferdinand Ig ná cot.

Az évek tel té vel a ko lozs vá ri együt tes mû so rán
csak el vét ve ta lá lunk egy-egy ba let tet, tánc já té kot; az
ope rett tér hó dí tá sa nyo mán a mû faj irán ti érdeklô-
dés mi ni má lis ra csök kent, a ba lett szin te 70 éven át
hi ány zott a ma gyar tár su lat mûsorrendjébôl.

Az elsô vi lág há bo rút követô békeszerzôdés után
a ko lozs vá ri ma gyar kö zös ség el ve szí tet te ope ra- és
ba lett tár su la tát. 1919. ok tó ber 1-vel kezdôdôen a
Ko lozs vá ri Nem ze ti Szín ház épü le tét és tel jes fel sze-
re lé sét a ro mán kor mány zó ta nács ren del ke zé sé re
kel lett bo csá ta ni. A Janovics Jenô igaz gat ta tár su lat a
Sé ta té ri Szín kör épü le té ben kény te len to vább mû-
köd  ni.  Az  elsô  évad  ban  a  tár  su  lat  még  62  ope  ra  és
158 ope rett elôadást tar tott, de a 20-as évek gaz da sá-

Laskay Adrienne és Dáné Tibor Kálmán
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gi vál sá ga rá nyom ta bé lye gét a ze nés re per to ár ra is,
így a tár su lat zö mé ben ope ret tet ját szott. Az ope ra-
és balettkedvelô kö zön ség ez után az 1921-ben meg-
ala kult Ko lozs vá ri Ro mán Ope ra tár su la tá nak elô a-
dá sait lá to gat ja.

Ko lozs vár, mint Er dély szel le mi fôvárosa jelentôs
köz pont ja lett a tánc mû vé szet nek is. Vál toz tak a
szín ját szás sal szem be ni igé nyek is. Rész ben a nagy-
szá mú ma gyar kö zön ség nek köszönhetôen a ba lett
elôadások iránt élénk érdeklôdés mu tat ko zott. Ki
kell emel nünk Da cia Fulda és Li ge ti Jó zsef ne vét,
akik meg szer vez ték és ve zet ték a ro mán ope ra ba-
lett-együt te sét, és akik nek mû kö dé se biz to sí tot ta az
el vá rá sok nak megfelelô szín vo na lat és a kö zön ség
ra gasz ko dá sát is. Késôbb bôvült a mû vé sze ti veze-
tôség Elena Penescu Liciu és a len gyel szár ma zá sú
Roman Morawszky ba lett mes te rek kel. A nagy ope rai
be tét szá mok mel lett (Ai da, Traviata, Tru ba dúr, Fa-
ust, Lakmé stb.) a leg nép sze rûbb ba lett elôadások
vol tak a Ba ba tün dér (Bayer), Coppelia (Dèlibes), Se he-
re zádé (Rimsz kij-Kor sza kov) és a Franz Schu bert ze-
né jé re ko re og ra fált négy fel vo ná sos A sze re lem négy
év sza ka. En nek a kor szak nak ki vá ló táncmûvésznôje
Irinel Liciu (ere de ti ne vén Lia Silvia Popa, aki ké-
sôbb Bu ka rest be tá vo zott), és a 30-as évek ben a Poz-
nan ból Bu ka rest be meg hí vott, majd Ko lozs vá ron
letelepedô Roman Morawszky.

Az 1940. au gusz tu si im pé ri um vál tás is mét vál to-
zást ho zott a ma gyar tár su lat éle té ben, ame lyik visz-
sza köl tö zött a Hu nya di-té ri épü let be és Nem ze ti
Szín ház stá tust nyert, a Ro mán Ope ra pe dig Te mes-
vár ra tet te át szék hely ét. 1941-ben Ke mény Já nos lett
a ma gyar tár su lat fôigazgatója, Vaszy Vik tor pe dig
az ope ra tár su lat ze ne igaz ga tó ja és vezetô kar mes te-
re. Vaszy Vik tor ko moly tár su la tot szer ve zett, ame-
lyik ké pes volt az eu ró pai és a ma gyar ze nei ér té ke-
ket szín re vin ni. A ba lett kar vezetôje Roman Mo-
rawszky ba lett mes ter lett, a je les szó lis ták pe dig Ke-
resz tes Ka tó, Lotte Lehmann, Rimóczy Vi o la, Tóth
Jo lán, Cserminszky Kurt, Domby Im re, Komáromy
At ti la és Szaboray Zol tán. E rö vid pár év alatt ran gos
elôadások szü let tek: szín re ke rült Mo zart Ámor já té-
kai (Les petits riens), Dèlibes Coppelia, Rimsz kij-Kor-
sza kov Seherezádé, Ko dály Zol tán Marosszéki tán cok
Dukony ko re og rá fi á já val, Bar tók A fá ból fa ra gott ki-
rály fi, va la mint össze ál lí tá sok Grieg, Csaj kovsz kij,
Elgár, Sarasate ze né jé re. A II. vi lág há bo rú és vég ki-
me ne te le azon ban köz be szólt, így megismétlôdött a
szín ház épü let-vál tás. 1945 ôszén a Ko lozs vá ri Ro-
mán Ope ra tár su la ta vissza tért Te mes vár ról. En nek
kö vet kez té ben a ma gyar szín ház tár su la ta is mét
vissza kény sze rült a Sé ta té ri Szín kör be. Bár né hány
ze nés szín pa di elôadásra még sor ke rült a ré gi-új
épü let ben, a balett-elôadások az Ál la mi Ma gyar
Ope  ra meg ala ku lá sá ig szü ne tel tek.

1948-ban meg ala kult a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar
Ope ra (az elsô évek ben, mint Nép ope ra, adek vát re-
per to ár ral). A balettelôadások új ra é le dé se a Ma gyar
Ope rá ban ment vég be. Olyan mû vé szek szerzôdtek
az újon nan ala kult ope rá hoz, mint Larisa Šorban,
Im re Má ria, Domby Im re, Szaboray Zol tán, Iorga
Sán dor, Roman Morawszky, Kurt Cserminszky,
Vasile  Marcu,  Pleth  Len  ke,  Winkler  Éva  és  a  sort
foly tat ni le het. Kez det ben a ba lett mes te ri teendôket
Hor váth Gé za lát ta el, majd ôt kö vet te Nicolae Ia co-
bes cu ba lett mes ter és Taub Gab ri el la ko re og rá fus.
Fon tos meg je gyez ni, hogy a két ope ra tár su la ta kez-

det ben önál ló re per to ár ral mû kö dött. Az elsô elô a-
dások egy fel vo ná so sak vol tak, leg több jük ko re og rá-
fi á ját úgy jegy zik a szín lap ok, mint kol lek tív mun-
kát. Ezek: Ko dály Zol tán Marosszéki he gyek ben, Enes-
cu Ro mán rap szó dia, Egy uk rán fa lu ban Ljadov ze né jé-
re és Hor váth Gé za szö ve gé re, aki több egy fel vo ná-
sos szö veg író ja is, de en nek a ba lett nek ko re og rá fu sa
is, Mu szorgsz kij Egy éj a ko pár he gyen cí mû szim fo ni-
kus köl te mé nyé re ko re og ra fált Al ko nyat tól haj na lig
(N. Iacobescu ko re og rá fi á ja). Ezek a ba let tek egy ben
a Ma gyar Ope ra elsô elôadásait is ké pez ték, ugyan-
ak kor tech ni kai szem pont ból elôkészítették az elsô
nagy sza bá sú ba lett elôadást, Aszafjev Bah csi sze rá ji
szökôkútját a ne ves ko re og rá fus, Oleg Danovski mun-
ká ját, még 1949-ben.

Nagy sza bá sú há rom fel vo ná sos ba lett A vö rös pi-
pacs Glier ze né jé re, Oleg Danovski ko re og rá fi á já val,
ame lyet 1951-ben mu ta tott be a tár su lat. A fôbb sze-
re pe ket Larisa Šorban, Hor váth Gé za, Iorga Sán dor,
Kurt Cserminszky, Szaboray Zol tán, Petre Corpade
tán col ták. Ez után kö vet ke zik a Seherezádé Petre Ma-
nea ren de zé sé ben, majd 1954-ben az ope ra egyik
rep re zen ta tív elôadása, a Keszkenô Kenessey Jenô ze-
né jé re, amit a bu da pes ti meg hí vot tak, Ha ran go zó
Gyu la és Hamala Irén ko re og ra fál tak. A Keszkenôt
új be ta nu lás ban még két szer tûz te mû so rá ra az ope-
ra fel újí tás ként, 1973-ban és 1987-ben.

Idôközben a mû vé szek egy ré sze a megerôsödô
Ro mán Ope rá hoz szerzôdött át, vagy Bu ka rest be tá-
vo zott. 1957-ben is mét há rom fel vo ná sos ba let tet
mu ta tott be a tár su lat, Jarullin, a fi a ta lon hôsi ha lált
halt szov jet zeneszerzô ba lett jét, a Suralet Taub Gab-
ri el la ren de zé sé ben, aki ek kor még tag ja a Ma gyar
Ope rá nak. Ugyan eb ben az év ben vit te szín re a tár su-
lat Alfred Men dels sohn ba lett jét, a Cãlint, mely nek
rendezô-koreográfusa a bu ka res ti Til de Urseanu. A
né pi té má jú ba lett is mét egy olyan emblematikus
elôadása az ope rá nak, ame lyet több ször is fel újí tot-
tak az évek fo lya mán, így Szán tó And rás ko re og rá fi-
á já val 1971-ben, majd ugyan eb ben a ren de zés ben
1988-ban, új be ta nu lás ban.

Taub Gab ri el la tá voz tá val az ope ra kép zett ko re-
og rá fus nél kül ma radt, ezért a következô évek ben
sok ven dég ko re og rá fus for dult meg az ope rá ban,
ami a tár su lat elônyére vált. Az is ör ven de tes volt,
hogy há rom je les szó ló tán cos, Szaboray Zol tán,
Szán tó And rás és Fo dor Ti bor si ker rel pró bál koz tak
a ko re og rá fu si teendôk el lá tá sá val is.

1959 és az 1960-as évek igen ter mé keny nek
mond ha tók. Egy-egy ko re og rá fi á val is mét je len van
Oleg Danovski, 1959-ben Mi ha il Jora Vá sár té ren (me-
lyet  1983-ban  fel  újí  tot  tak),  a  következô  év  ben  Zeno
Vancea Prikulics cí mû tánc já ték ok kal. Két má sik ro-
mán szerzô ba lett je is szín re ke rült: Enescu I. Ro mán
Rap szó di á já ra kom po nált Tánc ban és M. Jora Szü ret.
Az elsô Octavian Stroia, a má so dik Bodeuø-Capsali
Florica, Du mit res cu és Octavian Stroia ko re og rá fi á já-
val. Nem ér dek te len meg je gyez ni, hogy a bu ka res ti
ko re og rá fu sok igye kez tek elôadásaikat Ko lozs vá ron
is meg va ló sí ta ni, elsôsorban a Ma gyar Ope ra mû vé-
sze i nek köz re mû kö dé sé vel. Mint már lát tuk, a ven-
dég rendezôk mel lett egy re in kább szót kap tak az
ope ra sa ját mû vé szei, így ko re og ra fál ta Szaboray
Zol tán is Far kas Fe renc há rom fel vo ná sos tánc já té-
kát,  a Fur fan gos di á ko kat 1960-ban, amely azon ban
saj ná la tos mó don ha mar le ke rült a re per to ár ról.

Az 50-es évek vé ge, a 60-as évek a leg ter mé ke-
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nyeb bek a ba lett elôadások te kin te té ben. 1960-ban
még há rom cím ke rült mû sor ra: Ra vel Bo le ró, De
Falla A há rom szög le tû ka lap és a már em lí tett Prikulics,
mind há rom egy fel vo ná sos ba lett az im már Bu ka-
rest ben al ko tó Vasile Marcu ko re og rá fi á já ban. Ez-
után egy nagy sza bá sú köz re mû kö dés nek le het tünk
ta núi. A két ope ra kö zös pro duk ci ó ban vit te szín re
Szergej Prokofjev Ró meó és Jú lia cí mû ba lett jét 1961-
ben Taub Gab ri el la rendezô-koreográfusnak köszön-
hetôen. Az elôadáson mind két ope ra ba lett szó lis tái
és ba lett ka ra fel lé pett, a ze ne kart és a kar mes tert, va-
la mint a dísz le te ket és az egyéb tech ni kai fel ada to kat
a Ro mán Ope ra vál lal ta. Jú lia sze re pé ben Sipos Mar-
git ki ma gas ló tel je sít ményt ért el, a kri ti kus sze rint:
„Tel jes ér té kû mû vész ként je lent meg, aki tech ni ká-
ját ma ra dék ta la nul alá ren de li a sze rep em be ri tar tal-
má nak”. Part ne rei sem ma rad tak el tôle, Szaboray
Zol tán, Fo dor Ti bor, Vas György, Im re Má ria, Tö rök
An dor mél tán vív ták ki a szak ma és a kö zön ség el is-
me ré sét.

A Ma gyar Ope ra ba lett ka rá nak har ma dik leg töb-
bet ját szott elôadása Csaj kovsz kij Diótörôje. Ezt
elôször 1962-ben mu tat ta be a ba lett tár su lat Til de
Urseanu ko re og rá fi á já val. A mû to váb bi be mu ta tói:
1979-ben Fo dor Ti bor ko re og rá fi á já val, 1996-ban
Val kay Fe renc ren de zé sé ben, va la mint 2008-ban
Vasile Solomon ba lett mes ter fel újí tá sá ban.

Az 1964-es év hez há rom egy fel vo ná sos ba lett be-
mu ta tó ja fûzôdik. Egy est ke re tén be lül ke rült elô a-
dás ra Paul Constantinescu Kár pá ti la ko da lom cí mû
mû ve, mely tu laj don kép pen nem ren del ke zik cse lek-
ménnyel, a mû a különbözô táj egy sé ge ket képviselô
tán cok szín pa di fel vo nul ta tá sa, mely hez Ba logh Bé la
írt szö veg köny vet. A má so dik mû Bar tók Bé la A fá ból
fa ra gott ki rály fi ja, amelyrôl a szín pad ra ál lí tás po zi tív
té nye mel lett azt ír ta a kri ti ka, hogy az al ko tók alig
vet tek át va la mit a mû szín pa di ha gyo má nya i ból.
Ki emel ték vi szont a szereplôk tel je sít ményt: Sipos
Mar git bá jos ki rály lá nyát, Vas György nagy sze rû en
meg ol dott ki rály fi ala kí tá sát, Nagy Er zsé bet lep ke-
sze rû könnyed sé gét. Mind két ba lett rendezô-kore-
ográfusa a bu ka res ti Štefan Gheorghe. A fá ból fa ra gott
ki rály fit majd csak 2006-ban vi szik új ra szín re a fi a tal
Ja kab Me lin da ko re og rá fi á já val. A har ma dik ba lett
két, Ko lozs vá ron élô és al ko tó mû vész mun ká ja:
Junger Er vin Ta lál ko zá sok cí mû ba lett je Dehel Gá bor
lib ret tó já ra. Rit ka al ka lom, hogy az ope ra ha zai ma-
gyar szerzô mû vét tûz ze mû sor ra.

A következô év ben a ba lett tár su lat Bar tók kal
szem be ni adós sá gát tör leszt ve, be mu tat ta A cso dá la-
tos man da rin cí mû tánc já té kot is – Stere Popescu bu-
ka res ti ko re og rá fus köz re mû kö dé sé vel. A nagy
vissz  han got ki vál tó elôadásból film is ké szült. A
rend kí vü li meg va ló sí tás szereplôi Luk ács Má ria az
ut ca lány sze re pé ben, aki mes te ri en dol goz ta ki sze-
re pét a ba lett-moz gás ha tá ra it ost ro mol va; Fo dor Ti-
bor a Man da rin kitûnô, fe szült sé get hor do zó ala kí tá-
sa igen jelentôs kar ri er je szem pont já ból; a há rom
gyil kos, Gavril Rusu, Borbáth And rás és Schlosser
Vil mos – akik len dü let tel, lé leg zet el ál lí tó erôvel ol-
dot ták meg sze re pü ket, akár csak a fiú sze re pé ben
Sza bó Jó zsef, va la mint az öreg ga val lért tán co ló
Albu Aurel.

Mint már je lez tük, ez az év ti zed kiemelkedô volt
az Ál la mi Ma gyar Ope ra ba lett ka rá nak éle té ben.
1966-ban há rom egy fel vo ná sost va ló sít meg a galaci
ze nés szín ház ko re og rá fu sa ként Trixy Checais – Igor

Sztra vinsz kij Tûz ma dár, Maurice Ra vel Daphnis és
Chloé valmint Gersh win Egy ame ri kai Pá rizs ban meg-
ren de zé sé vel. A sze rep osz tás ból meg em lít jük az
aláb bi mû vé szek ne vét, akik rend kí vü li si ker re vit-
ték a pro duk ci ó kat: Nagy Er zsé bet, Luk ács Má ria,
Schlosser Vil mos, Blaga Simion, Taub Éva, Sipos
Mar git, Fo dor Ti bor, Tö rök An dor, Borbáth And rás,
Aurel Albu, Gavril Rusu, Réthy Jenô, Sza bó Jó zsef és
Sza bó Lász ló. A kri ti ka ki emel ten ke zel te az elô a-
dást:  Nagy  Er  zsé  bet,  mint  Tûz  ma  dár  ele  ven,  jól  ki-
dol go zott ba lett sze re pé vel, le be gé sé vel nyer te meg
a kö zön ség tet szé sét. Sipos Mar git a Daphnéban,
Borbáth And rás a Gersh win-ba lett ben nyúj tott fe led-
he tet len ala kí tást. Lász ló V. Fe renc muzikológus sze-
rint „A há rom re mek mû egy mû sor ban a mo dern
nyu ga ti ba lett mû vé szet mi ni a tûr an to ló gi á já nak is
tekinthetô, mely ben azon ban (ez te szi a ba lett mes ter
fel ada tát kü lö nö sen ér de kes sé) fôképp a mû vé szet
sok ar cú sá ga jut ki fe je zés re”.

1968-ban még két egy fel vo ná sos ba lett kö vet ke-
zik: Claude De bus sy ze né jé re ko re og ra fált Nok tür nök
és Mu szorgsz kij–Ra vel Egy ki ál lí tás ké pei, mind két
mû Szán tó And rás ko re og rá fi á já val. Ez után úgy tû-
nik, a balettelôadások bôségesen ömlô fo lya ma meg-
sza kad egy idôre, hosszú ide ig csak ré geb bi elôadá-
sok fel újí tá sá ról be szél he tünk. Ki vé telt ké pez Hary
Bé la Sár ga ró zsa cí mû ba lett je Oleg Danovski ko re og-
rá fi á já val, ba lett mes ter és folk lór ta nács adó Szán tó
And rás. Az ôsbemutató sze rep osz tá sá ban meg ta lál-
juk Sipos Mar git, Szálassy Nagy Er zsé bet, Fo dor Ti-
bor, Vas György, Nicolae Chiriøescu, Daniela Iri mi-
eš, Szán tó And rás és Sza bó Lász ló ne vét. A kri ti ku-
sok üd vö zöl ték az egész es tét betöltô balettelôadást,
amely hosszú éva dok óta hi ány zott a Ma gyar Ope ra
mûsorrendjébôl, saj nos a ba lett tár su la tot csu pán
nagy idôközönként ál lí tot ták tech ni kai szem pont ból
igé nyes fel ada tok elé. Ezért az elôadások szín vo na la
vissza esett, a ba lett ka ron be lül ál lan dó mig rá ció
gyö  ke re se dett meg.

1976 után sû rû söd tek a kötelezô ro mán mû vek a
re per to ár ban, ame lyek nek hellyel-kö zzel a te ma ti ká-
juk is meg ha tá ro zott volt. Ilyen ér te lem ben em lít jük
meg Sergiu Sarchizov Len dü let cí mû egy fel vo ná so sát
és Radu Odešteanu te ma ti kus tánc já té kát, a Ko hó kat,
ez utób bit 1985-ben fel újí tot ták. Mind két tánc já ték
ko re og rá fu sa Fo dor Ti bor.

1980-ban még egy Hary-balett ôsbemutatójának
tap sol ha tott a kö zön ség, a Hó fe hér ke és a hét tör pe há-
rom fel vo ná sos, gyer me kek nek szó ló balettrôl van
szó Fo dor Ti bor ren de zé sé ben és ko re og rá fi á já val, a
Grimm-test vé rek is mert me sé jét Ariel-Nicky Ionescu
dol goz ta fel lib ret tó nak. A ba let tet 2002-ben új ra
szín re vit te Mi ha il Mândruøiu ba lett mes ter.

A rend szer vál tá sig a fel újí tá so kon kí vül ke vés új
mû ke rül be mu ta tás ra: 1983-ban az Acteon Alfred
Alessandrescu ze né jé vel és Egy fa un dél után ja De bus-
sy azo nos cí mû szim fo ni kus köl te mé nyé nek ze né jé-
re, mind két elôadás Vas György ko re og rá fi á já val.
Na gyobb sza bá sú az 1984-ben be mu ta tott há rom fel-
vo ná sos Cornel Trãilescu-balett, A ta vasz Valkay Fe-
renc, ak kor még Te mes vá ron mûködô ko re og rá fus
szín re ál lí tá sá ban. A ba lett sze rel mi kettôse Nagy Er-
zsé bet és Chiriøescu Nicolae, il let ve Pusta Mircea
elôadásában szin te min den kötelezô hang ver seny-
est mû so rán sze re pelt. Valkay a ba lett tá rat olyan
szín vo nal ra emel te, amely nek kö vet kez té ben si ke-
rült legyôzni a kö zön ség aver zi ó ját a té ma iránt.
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1985-ben Vas György új ra át dol goz za Enescu Ro-
mán Rap szó di á ját, ez zel bôvítve a ro mán mû vek lis tá-
ját. Szin tén ro mán szerzô mû ve, Laurenøiu Profetáé
A kol dus és ki rály fi egész es tét betöltô ba lett elôadás,
mely nek szö veg könyv ét Mark Twain nyo mán Ionel
Hristea és Oleg Danovski ír ták, rendezô-koreográfus
Adrian Caracaš. A gyermekelôadás, mint annyi más
jobb sors ra ér de mes al ko tás, ha mar le ke rült a mûsor-
rendrôl. Az utol só be mu ta tó a rend szer vál tás évé ben
Hary Bé la Egy új élet fe lé cí mû te ma ti kus ba lett je volt.

Amit ér de mes még ki emel ni, a következô: a ba-
lett tár su lat Szán tó And rás és Fo dor Ti bor nyug díj ba
vo nu lá sa (1982) és Vas György 1985-ben be kö vet ke-
zett ha lá la után vezetô ko re og rá fus nél kül ma radt.
1989-ig a ba lett mes te ri teendôket Sipos Mar git, majd
rö vid ide ig Szálassy Nagy Er zsé bet lát ták el. Be mu-
ta tók ko re og ra fá lá sá ra ven dé ge ket hí vott az in téz-
mény. A fel újí tá so kat, sze rep-be he lyet te sí té se ket és
az ope ra-, il let ve ope rett elôadások be tét szá ma it a
ve zetô mû vé szek, va la mint Réthy Jenô és Pin tér Jenô
pél dá san ol dot ták meg. A mû vé szi ve ze tés a kö te le-
zô ro mán mû vek le tu dá sa kor leg több ször a ba lett
együt tes re tá masz ko dott, a klasszi kus ba lett így egy-
re in kább ki szo rult a szín pad ról. Ilyen kö rül mé nyek
kö zött iga zán jól fel ké szült tán co sok nem tar tot ták
ér de mes nek a Ma gyar Ope rá hoz szerzôdni.

Ezen a hely ze ten Valkay Fe renc te mes vá ri ba lett-
mû vész-ko re og rá fus meg je le né se vál toz ta tott, elô-
ször meg hí vott ven dég ként a Sám son és Delila ba lett-
ké pé ben, majd 1990-tôl ba lett mes te ri minôségben.
Meg fi a ta lí tot ta a ba lett tá rat, és tü rel mes mun ká val
tech ni ka i lag fel ké szí tet te igé nyes mû vé szi fel ada tok
meg ol dá sá ra a mû vé sze ket, meg is mer tet te a tár su-
lat tal a mo dern és a neo klasszi kus ba lett ele me it. Az
elsô évek rö vid egy fel vo ná so sai: a bu da pes ti ko re og-
rá fus Hegyesi Aran ka ren dez te A ma gány stá ci ói Or-
bán György ze né jé re, az 1991-es Mo zart fesz ti vá lon
részt vevô Les petits riens (Ámor já té kai) Valkay Fe-
renc ko re og rá fi á já val. A következô év ben a szin tén
Valkay ren dez te Andante-Allegro, 1993-ban Áment
Ist ván meg hí vott ko re og rá fus al kot ta há rom tánc já-
ték,  a Pó kok Bar tók Bé la ze né jé re, Olasz Cap ric cio
Csaj  kovsz kij ze né jé re és In Memoriam John Fitzgerald
Ken nedy Samuel Barber ze né jé re. 1994-ben is mét há-
rom tánc já ték ke rült be mu ta tó ra: Klasszi kus szim fó nia
Prokofjev ha son ló cí mû ze ne mû vé re, Igor Sztra-
vinsz kij A ka to na tör té ne te és Ko dály Zol tán Galántai
tán cok, szin tén az Ame ri ká ból ide lá to ga tó Áment Ist-
ván ko re og rá fi á já val. Ugyan eb ben az év ben még
szín re ke rült Valkay Fe renc ko re og rá fi á já val Ér ted
van a Bolero, késôbb Va la hol, va la mi kor cí men Jean
Michel Jarre ze né jé vel, majd 1995-ben A tánc ün ne pe,
Valkay Fe renc össze ál lí tá sá ban különbözô ba lett
mû vekbôl. Mind ezek az elôadások be mu ta tás ra ke-
rül tek tur né kon is.

Az 1995-ös Bar tók-na pok al kal má ból a tár su lat is-
mét be mu tat ta a Cso dá la tos man da rint Valkay ko re og-
rá fi á já val, aki meggyôzött ar ról, hogy a da rab elôírá-
sos for má ját meg tart va, tel je sen új, mo der nebb for-
mát le het ad ni a tánc já ték nak. A Man da rint ez után
is mét egy újabb ko re og rá fi á val, a Ja kab Me lin dá é val
2007-ben tûz te mû sor ra a tár su lat. Rö vid idô után is-
mét szín re ke rült a két Ko dály tánc já ték is, a Galántai
tán cok és Marosszéki tán cok, ez út tal Valkay ren de zé sé-
ben. A tár su lat fel újít ja a Diótörôt, majd szín re vi szi
Prokofjev Hamupipôkéjét Áment Ist ván ren de zé sé-
ben; fel hasz nál va Taub Gab ri el la 1969-es Ro mán

Ope rai be mu ta tó já nak ko re og rá fi á ját.
1998-ban Minkus Don Qui jo téja káp ráz tat ta el a

kö zön sé get, ko re og rá fus Valkay Fe renc. E nagy sza-
bá sú elôadás után a mû vész még egy ér de kes és
nagy kö zön ség si kert el ért elôadást ko re og ra fál,
amely nek cí me El Amor. Két rész ben ál lít em lé ket a
tan gó nak, amely nek ze nei anya gát a Gipsy Kings re-
per to ár já ból vá lo gat ta. A Valkay ve zet te évek ben a
tár su lat több kül föl di ven dég sze rep lé sen is részt
vett.

2001-ben Valkay Fe renc tá vo zott az intézmény-
bôl. Teendôit Mi ha il Mândruøiu vet te át, aki 2002-
ben fel újí tot ta a Hó fe hér két, be mu tat ta Adam Giselle-
jét, Dèlibes Coppeliáját és a Diótörôt, ez utób bit 2006-
ban. Saj ná la tos mó don azon ban össze tû zés be ke rült
a ba lett tár ral és  tá vo zott a Ma gyar Ope rá ból. He lyét
Vasile Solomon ba lett mes ter vet te át, is mét ke mé-
nyen meg dol goz tat va a ba lett tár su la tot. Je len pil la-
nat ban ép pen a Tánc Vi lág nap já ra ké szít össze ál lí-
tást. Még egy ér de kes elôadásra kell még fel hív nom
a fi gyel met: a Mi ci mac kó cí mû mesebalettrôl van szó
Luis de los Cobos Almarez ze né jé re Timofte Daniela
ko re og rá fi á já val, ami egy ér de kes abszt rakt-szür re a-
lis ta stú dió elôadást ered mé nye zett 2005-ben, de ami
szin tén  – szá mom ra ért he tet len mó don csu pán ke vés
szá mú elôadást ért meg.

Két ne vet kell még fel tét le nül meg em lí te nünk. Az
egyik Ja kab Me lin dáé, aki a Ma gyar Ope ra tör té ne té-
ben elôször foly ta tott felsôfokú ta nul má nyo kat és
szer zett rendezô-koreográfusi dip lo mát a ko lozs vá ri
Gh. Dima Ze ne kon zer va tó ri um ban. Dip lo ma vizs gá-
ja 2004-ben a Vibration ne vet vi se li, ami mû fa ját te-
kint ve kol lázs. To váb bi ren de zé sei Lég szomj Richard
Strauss Ha lál és megdicsôülés cí mû szim fo ni kus köl te-
mé nye ze né jé nek fel hasz ná lá sá val 2005-ben, A fá ból
fa ra gott ki rály fi ko re og rá fi á ja 2006-ban és a már em lí-
tett A cso dá la tos man da rin 2007-ben. A má sik név
Rusu Gab ri el láé, aki a ba lett tá rat ve ze ti és a sze rep
be he lyet te sí té se ket, eset leg a be tét szá mo kat ma gas
szin ten old ja meg.

Amit  el  kell  mon da ni  még a  ma gyar  ze  nés  szín-
pad ba lett elôadásairól, hogy ezek az elôadások a ze-
nés szín pad meg ho no so dá sá tól kezdôdôen el ju tot-
tak Er dély és a Partium leg több vá ro sá ba. Ez a gya-
kor lat elsôsorban anya gi okok ra visszavezethetôen
az utol só év ti ze dek ben el sor vad ni lát szik. Csak re-
mél ni le het, hogy a ko lozs vá ri Ma gyar Ope ra va la-
mi kor a nem túl tá vo li jövôben is mét ele get fog tud ni
ten ni vál lalt fel ada tá nak, el jut tat ni elôadásait leg-
alább Er dély jelentôsebb vá ro sa i ba.

A ba lett kar nak és szó lis tá i nak fon tos sze re pe van
az ope rák, de fôleg az ope ret tek be tét szá ma i ban.
Em lí tés re mél tó köz re mû kö dé sük a már em lí tett
Sám son és Delilában, Carmenben, Bánk bán ban, Há ry
Já nos ban, Szé kely fo nó ban, Tru ba dúr ban, Fa ust ban,
Áb ra hám Pál Ha waii ró zsá ja és Vik tó ria cí mû ope rett-
je i ben, Kál mán Im re A ba ja dér ban és a Csárdáskirály-
nôben, J. Strauss A de ne vér és A ci gány bá ró cí mû ope-
ret tek ben.

Anél kül, hogy rész le tek be bo csát koz nánk, pár
szót szól nunk kell a ko lozs vá ri Ro mán Ope ra és a
Te mes vá ri Ope ra ba lett elôadásairól. A ko lozs vá ri
Ro mán Ope ra 1945-ben kezd te új ra te vé keny sé gét,
ame lyet az 1950-ben Octavian Stroia ál tal ala pí tott,
és a mai na pig éven te te het sé ges fi a tal tán co so kat
képzô ba lett is ko la se gít. A Roman Morawsky ál tal
ko re og ra fált Coppelia és az Oleg Danovski ren dez te
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Esmeralda mel lett Taub-Darvas Gab ri el la, aki idô köz-
ben átszerzôdött a Ma gyar Ope rá tól, 1959-ben szín re
vit te Csaj kovsz kij A hattyúk ta vát, majd a már em lí-
tett Ró meó és Jú li át, 1969-ben pe dig szin tén Prokof-
jevtôl a Hamupipôkét. Ugyan csak az ô ko re og rá fi á já-
val ke rült szín re 1965-ben Mi ha il Jora Întoarcerea din
adâncuri (sza bad for dí tás ban Vissza té rés a mélybôl),
În calea trãsnetului (A vil lám út já ban), majd 1969-ben
fel újí tot ták a Coppeliát, és be mu tat ták Adam Giselle-
jét. 1971-ben Oleg Danovski új ra ren dez te A hattyúk
ta vát, amit az ope ra bul gá ri ai és olasz or szá gi tur né ra
vitt el.

Taub emig rá lá sa után Alexandru Schneider lett a
ba lett mes ter, aki Te mes vár ról szerzôdött át, és szín re
vit te a Constantin Brâncuši Vég te len osz lop cí mû sza-
bad té ri al ko tá sá ból ih le tett pro duk ci ót és Tu dor Jar-
da ba lett jét, a Luceafãrul de ziuã-t (Nap pa li est haj nal-
csil lag). Rö vid ko lozs vá ri tar tóz ko dá sát Vasile So lo-
mon vál tot ta fel, aki a következô ba let te ket vit te
szín re: Minkus Paquita, Prokofjev Klasszi kus szim fó-
nia, Csaj kovsz kij Diótörô, Oxigen (kol lázs), Ro mán po-
é ma G. Enescu III. szim fó ni á já nak ze né jé re.

A következô ba lett mes ter Adrian Murešan, aki
fel újí tot ta Jarda ba lett jét, majd ko re og ra fál ta Bizet-
Scsedrin Carmenjét, Va len tin Timariu Ciuleandráját,

Karl Orff Car mi na Buranáját, Grieg Peer Gynt jét és
Rimsz kij-Kor sza kov Seherezádé ját. Je len leg a Ro mán
Ope rá nak új ba lett mes te re van Ro land Podar sze mé-
lyé ben. Az ope ra elôadásait olyan ki vá ló mû vé szek
vit ték si ker re, mint Larisa Šorban, Jana Popovici, Va-
le ria Gherghel, Lu cia Cristoloveanu, Simona Noja,
Ileana Todea, Zsig mond Fe renc, Emilian Barteš,
Adrian Murešan, Radu Ciucã, a Bacsenszky-nôvérek
és má sok.

A te mes vá ri ope rá nál erôs ba lett rész leg mû kö-
dött, az ope ra ki emelt fi gyel met for dí tott a balett e lô a-
dásokra. Ezek kö zül né hány fon to sabb: Hil da Jerea
Be tyá rok Mer ce des Pavelici ko re og rá fi á já val, Cons tan-
tin Trãilescu Nastase kis asszony, a Trixy Checais ko   re-
og ra fál ta Prikulics, Rimsz kij-Kor sza kov Se he re zá dé,
Enescu Ro mán rap szó dia, Prokofjev Pé ter ke és a far kas,
Jarullion Surale, Jora Vá sár té ren, Csaj kovsz kij A hat-
tyúk ta va, Prokofjev Ró meó és Jú lia olyan jelentôs mû-
vé szek köz re mû kö dé sé vel, mint Maria Baradezian-
Kecske, Valkay Fe renc, Gobetz Ju dit, Vasile Fon ta.

LASKAY ADRIENNE

Az 1990-es évek ben, az úgy ne ve zett vas füg göny
le hul lá sa után gom ba mód el sza po rod tak az er dé lyi
ma gyar hi va tá sos nép tánc-együt te sek, de az ad dig is
létezô egyet len ma gyar hi va tá sos együt tes, a Ma ros
Mû vész együt tes is nagy át ala ku lá son ment ke resz-
tül. Elsôként a sep si szent györ gyi Há rom szék Ál la mi
Né pi Együt test ala kí tot ták meg 1990 áp ri li sá ban, az-
tán nyom ban utá na a csík sze re dai Har gi ta Ál la mi
Szé kely Né pi Együt tes kö vet ke zett 1990 szep tem be-
ré ben. Mind két he lyen lé te zett egy olyan erôs ama tôr
moz ga lom, mely re épí te ni le he tett.

Az tán kö vet ke zett 1998-ban az Ud var hely Nép-
táncmûhely lét re ho zá sa, vé gül, de nem utol só sor-
ban, 2002-ben meg ala kult a Nagy vá rad Tánc együt tes
is. Ez az öt hi va tá sos tánc együt tes ma is dol go zik és
mond hat ni má ra már ki ala kult min de nik nek a sa já-
tos irány vo na la. Vol tak vi szont más pró bál ko zá sok
is, és va ló szí nû leg ez után is lesz nek. Meg kell em lí te-
nem a zi la hi Terbete Néptáncegyüttes meg ala ku lá sát
2004-ben, ahol kez det ben 4 pár tán cos volt hi va tá sos-
ként al kal maz va, de má ra már szá muk 8-ra nôtt és
ze ne kar ral is ren del kez nek. Fél hi va tá sos tánc együt-
tes ként szok tuk-szok ták em le get ni a székely ke-
resztúri Pi pa csok Tánc együt test is, ahol Lász ló Csa ba
sa já tos mó don ol dot ta meg a prob lé mát, tán co sa i nak
fi ze té sét különbözô szpon zor-cé gek fe de zik. Nem is
olyan ré gen, 2007-ben volt egy balul si ke rült pró bál-
ko zás is, Szat már né me ti ben sze re tett vol na a Me gyei
Ta nács lét re hoz ni egy ma gyar nép tánc-együt test. Ha

már a ro mán ta ná cso sok egy ro mán tánc együt tes lét-
re ho zá sá ról dön töt tek, er re úgy ad ták sza va za tu kat,
hogy ak kor egy ma gyar együt tes is lét re jöj jön. Az tán
ki de rült, hogy se tán cos, se ze nész, együttesvezetô
sincs, te hát hal va szü le tett gyerekrôl van szó.

De tér jünk vissza a mûködô és jól mûködô in téz-
mé nye ink hez, és néz zük meg egy ki csit, ki mit is
kép vi sel kö zü lük, mi lyen irány ba moz dul, moz dít ják
sze ke rük rúd ját. A tel je sen au ten ti kus folk lórt, ha-
gyo má nyo kat be mu ta tó elôadások so rát ké szí ti az
And rás Mi hály ál tal ve ze tett Har gi ta Nem ze ti Szé-
kely Né pi Együt tes, ôk a leg né pibb vo nal képvi selôi.
Ha son ló a Ma ros Mû vész együt tes irány vo na la is, de
ôk már rend sze re seb ben pró bál koz nak tánc szín há zi
pro duk ci ók be mu ta tá sá val is. Az utób bi évek ben
leg in kább Var ga Já nos za la eger sze gi ko re og rá fus
dol go zik a leg töb bet a csa pat tal. A Nagy vá rad Tánc-
együt tes út ja is ha son ló, va la mi vel erôseb ben je le nik
meg ese tük ben a tánc já ték ok be mu ta tá sa, ami elsô-
sorban Lász ló Csa ba mû vé sze ti ve ze té sé nek köszön-
hetô. Az Ud var hely Néptáncmûhely út ja a nép tán cos
elôadásoktól má ra el ju tott a kor társ tánc mû vé szet-
hez, ezt az utat Orza Cãlin át iga zo lá sa nyo ma té ko sí-
tot ta 2007-ben. A kislétszámú együt tes ma már csak
ilyen irány ban dol go zik, és ha be le gon do lunk, hogy
Szász Jenô volt pol gár mes ter ar ra gon dolt az együt-
tes lét re ho zá sa kor, hogy lesz egy pro to koll ra va ló
csapata…

Az 1999-ben át ke resz telt Há rom szék Tánc együt-

A nép tánc tól a tánc szín há zig
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tes út ja ta lán a leg szé le sebb ská lán ha la dó út, hi szen
ez az együt tes az évek so rán min den faj ta kez de mé-
nye zés nek he lyet adott. Ber ke i ben ké szül tek ha gyo-
má nyos nép tánc-pro duk ci ók, tánc já ték ok, tánc szín-
há zi elôadások, a kor társ fe lé ka csin ga tó elôadások,
de szín há zi elôadások egy aránt. Ér de mes ta lán név
sze rint is meg em lí te nem né hány olyan elôadást,
mely a fel so rol ta kat iga zol ja. Er dély folklórkincsébôl
ké szült ha gyo má nyos néptánc-elôadás az Er dély or-
szág az én ha zám cí mû mû sor, ame lyet má ra már
több mint kétszáz al ka lom mal mu ta tott be az együt-
tes. Iz gal mas elôadások szü let tek a tánc szín ház te rü-
le tén, mint pél dá ul a Vá ró te rem (Ro mán Sán dor ren-
de zé se), az Ábel (Könczei Ár pád ren de zé se), vagy az
Ör dög sze kér (Ivácson Lász ló ren de zé se), de em lí tés-
re mél tó a Ta va szi ál do zat, amely Orza Cãlin egyik
kez de ti al ko tá sa a kor társ te rü le ten. És, hogy a szín-
há zi pro duk ci ók so rá ból is em lít sek egy pél dát, Bo-
csárdi Lász ló Vér nász cí mû elôadását kell meg em lí-
te nem. E sok irá nyú ság nak köszönhetôen ala kult
meg 2005-ben az együt tes ber ke i ben az M Stúdió
moz gás szín há zi mû hely, Uray Pé ter mû vé sze ti irá-
nyí tá sa alatt.

Ér de kes, hogy a folklórelôadásokat lét re ho zó
együt te sek zö me az el múlt 15-20 év alatt el moz dult a
tánc szín ház irá nyá ba. Ro vá sá ra me het ez az au ten ti-
kus nép tán cos meg je le nés nek? Sem mi kép pen nem,
leg alább is sze rin tem. Én úgy gon do lom, hogy ma ga
a szín há zi for ma olyan több let fel ada to kat tar tal maz,
ame lyek kel meg bir kóz ni a nép tán co sok nak kü lön
fel adat és ki hí vás is ugyan ak kor. Ép pen ebbôl ki fo-
lyó lag lesz egy együt tes nek szí ne sebb az elôa dás ská-
lá ja. Novák Fe renc Kos suth-dí jas ko re og rá fu sunk is
ar ra es kü szik, hogy a szín há zi for ma az egyet len to-
vább vivôje nép tánc-kin csünk nek.

Mind ez per sze ne he zen meg va ló sít ha tó olyan
tán co sok kal, akik nek csak nép tán cos kép zé sük (is-
me re te ik) van nak. El en ged he tet le nül fon tos len ne az
a faj ta tánc mû vé sze ti kép zés, amely ré vén olyan mû-
vé szek nevelôdnének, akik kel sok kal szín vo na la-
sabb elôadások hoz ha tók lét re. Sok éves küz de lem
után, egy ilyen lehetôség nyí lik meg az idén a ma ros-
vá sár he lyi szín mû vé sze ti fôiskola ber ke i ben, itt
ugyan is re mé nye ink sze rint ôsztôl lesz tánc mû vész-
kép zés. És ha si ke rül a tan anya go kat is úgy egyez tet-
ni, hogy a nép tán cos vo nal elôtérben ma rad jon, ak-

kor nyert ügyünk le het.

Ismertetô
a Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let

tevékenységérôl

A Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let 2004.
má jus 25-ei köz gyû lé se nagy vál to zá so kat ho zott az
egye sü let éle té ben. Szék he lye, ne ve, alap sza bály za ta
meg vál to zott, el nök sé ge kicserélôdött.

Ezen dön té sek ér tel mé ben, az egye sü let szék he-
lye Sep si szent györgy re köl tö zött. Tag jai már nem
ter mé sze tes sze mé lyek, ha nem különbözô in téz mé-
nyek.

Az utób bi öt év meg va ló sí tá sai, a Köz gyû lé sek
jegyzôkönyvei, va la mint az Egye sü let alap sza bá lyá-
ban meg fo gal ma zott cél jai.

Információs iroda beindítása és mûködtetése

A ré gi szö vet ség köny ve lé si éve, a ré gi vezetôség
ké ré se mi att 2004. de cem ber vé gé ig ki to ló dott, így a
je len le gi el nök ség 2005. ja nu ár elsejétôl ve zet köny-
ve lést, az óta ke ze li az egye sü let pá lyá za tok út ján
szer zett pénz alap ja it, tag sá gi dí ja kat, egyéb tá mo ga-
tá so kat. A ré gi szö vet ség lel tá ra a csík sze re dai fi ók-
szer ve zet nél ma radt, az új szék hely inf rast ruk tú rá já-
nak ki épí té se az új el nök ség fel ada ta lett.

Az iro da be in dí tá sá ra még az új el nök ség elsô
évé ben sor ke rült, 2004 de cem be ré ben, kez det le ges
ál la pot ban ugyan, de si ke rült meg nyit ni az egye sü-
let iro dá ját, a sep si szent györ gyi Mí ves Ház egyik ut-
cá ra nyí ló he lyi sé gé ben. Ettôl a perctôl már gon dos-
kod ni kel lett a közköltségekrôl, telefonbérletrôl, és
egyéb alapvetô, inf rast ruk tú ra-költ sé gek fedezésé-
rôl, elôteremtésérôl, a be dol go zó sze mély zet jut ta tá-
sa i ról. A 2005-ös év meglehetôsen ne héz volt, pá lyá-
za tok út ján si ke rült elôteremteni a mi ni má lis fenn-
tar tá si költ sé ge ket, ci vil szerzôdéssel na pi há rom-
órás munkaidôvel dol go zott az iro da sze mély ze te.
Mind amel lett, hogy anya gi lag gon dok kal küsz kö-
dött az iro da, si ke rült lét re hoz ni az egye sü let hon-
lap ját, új ta go kat to bo roz tunk. A ta gok szá má nak
nö ve ke dé se, a tag sá gi dí jak be fi ze té se és a le adott si-
ke res pá lyá za tok se gí tet tek ab ban, hogy meg kez dett
mun kánk ne ma rad jon fél be.

A következô év ben si ker rel nyúj tot tunk be pá lyá-
za tot a Communitas Ala pít vány hoz, így 2006-tól az
iro da alapvetô anya gi hát te re biz to sí tot tá vált nor-
ma tív jel le gû tá mo ga tással. Ek kor dön töt tünk úgy,
hogy a be dol go zó sze mély zet he lyett, tel jes munka-
idôs al kal ma zot tat ál lí tunk az iro da ve ze té sé re. Ez,
több hó na pi ke res gé lés, pró bál ko zás után 2006 szep-
tem berétôl meg va ló sult. Az óta a ta gok kal va ló kap-
cso lat tar tás is so kat ha ladt elôre, az egye sü let hon-
lap ját is si ke rült töb bé-ke vés bé nap ra kész in for má ci-
ók kal fel töl te ni. Ez ko ránt sem si ke rült tel jes mér ték-
ben, de le gyen ment sé günk re, hogy a ren del ke zés re
ál ló pénzkeretbôl egyet len al kal ma zot tat tu dunk fi-
zet ni, aki egy ben irodavezetô, pá lyá zat író, elô köny-
ve lô, kap cso lat tar tó és honlap-frissítô is. Az iro da
mû kö dé se a mai na pig biz to sí tott.

Az el múlt há rom év alatt si ke rült az iro dát alap-
esz kö zök kel fel sze rel ni, ame lyek az egye sü let sa ját
tu laj do nát ké pe zik. Az iro da mû kö dé se nagy ban
hoz zá já rul az egye sü let prog ram ja i nak meg va ló sí tá-

Deák Gyula és Dáné Tibor Kálmán



11

sá hoz, va la mint a köz tu dat ba va ló be épü lé sé hez.
Nap ról nap ra töb ben ke res nek meg ben nün ket kér-
dé sek kel, szak mai út ba iga zí tást, pá lyá za ti ta nács-
adást, kap cso lat te rem tést, part ne re ket ke res ve.

Szakmai archívum

Az egye sü let szak mai ar chí vu má nak meg ala pí tá-
sát egy, a Szülôföld Alap tól  nyert, vissza nem térí-
tendô tá mo ga tás tet te lehetôvé. A meg ala pí tás szak-
anya gok (köny vek, hang zó anya gok, videófel vé te lek)
meg vá sár lá sá ból állt.

A meg vá sá rolt anya gok lel tár ívét köz zé tet tük az
egye sü let hon lap ján. Je len leg az egye sü let ar chí vu-
má ban 19 vi de o ka zet ta, 120 könyv, 52 CD, 11 DVD,
15 hang ka zet ta ta lál ha tó, ame lyek cím lis tá ja hon la-
pun kon böngészhetô.

A köz gyû lé sek al kal má ból min dig vi tá ra ke rült
az ar chí vum mû köd te té se, de saj nos ez még a mai
na pig nem ol dó dott meg. Ad dig is, a lel tár ívek ben
ta lál ha tó anya gok ról, amennyi ben nem üt kö zik jog-
díj prob lé má ba, ké rés re má so la tot ké szít he tünk az
iro dá ban, tag ja ink szá má ra.

Képzési programok

1. Ko re og rá fus kép zés
A ko re og rá fus kép zé se ket 2005 ôszétôl in dí tot tuk

be. A cé lunk az volt, hogy al kal mat te remt sünk a ta-
lál ko zás ra, ta pasz ta lat cse ré re, meg hív junk olyan sze-
mé lye ket, akik el is me rést sze rez tek mun ká juk kal a
szak má ban, rá lá tá suk van a szak ma több ága za tá ra.
A meg hí vott ko re og rá fu sok tól meg tud hat tuk, ho-
gyan gon dol kod nak a koreográfiakészítésrôl, meg is-
mer het tük mun ká i kat, sôt volt, ami kor a je len levô
ko re og rá fu sok mun ká i nak elem zé sé re is sor ke rült.

Akik részt vet tek eze ken a kép zé se ken, mind po-
zi tí van vé le ked tek ró la, és na gyon hasz nos nak tar tot-
ták. Saj nos so kan ma rad tak tá vol, olya nok, akik nek
szak mai elôrelépést je lent het tek vol na ezek az
együtt lé tek. Úgy érez zük, töb ben nem mér ték fel az
ál ta lunk kí nált lehetôség lé nye gét.

Az tán a 2007-es de cem be ri köz gyû lé sen dön tés
szü le tett, hogy eb ben a for má ban ne évi két al ka lom-
mal szer vez zük meg a kép zést, ha nem csak évi egy
al ka lom mal, to váb bá be mu tat tuk az Ivácson Lász ló
és Fazakas Mihály ké szí tette ter ve ze tet egy más faj ta
képzésrôl, ame lyet a köz gyû lés el fo ga dott. Az új for-
má jú kép zés ne ve Mû hely mun kák, és azok nál az
együt te sek nél ke rül sor rá juk, akik ezt igény lik. E
kép zé sek 2008-ban va ló le bo nyo lí tá sá ra tá mo ga tást
is kap tunk. Elsôsorban tag ja ink ve he tik igény be,
elônyt él vez nek azok a ko re og rá fu sok, akik azelôtt is
rend sze re sen jár tak kép zé se ink re.

2. Néptáncoktató kép zés
Az elsô néptáncoktató kép zés re 2005 – 2006-ban

ke rült sor. Há rom hely szí nen zaj lott, Szamos új vá ron,
Csík sze re dá ban és Sep si szent györ gyön.

A kép zés tan anya gá ról, va la mint ok ta tó i nak ki lé-
té rôl az egye sü let köz gyû lé se dön tött. Ezt a kép zést
kö zép szin tû nek ter vez tük. Saj nos, a le bo nyo lí tás so-
rán ki de rült, na gyon so kan je lent kez tek olya nok,
akik nek mé lyebb ala pok ra len ne szük sé gük. Ebbôl
ki in dul va, 2006-ban új kép zést in dí tot tunk el, hat
hely szí nen, alap fo kon. Az alap fo kú kép zés el kép ze-

lé se az volt, hogy a résztvevôk elsôsorban sa ját vi dé-
kük tán ca i ban, nép raj zá ban, nép da la i ban és mód-
szer ta ni lag bôvítsék is me re te i ket.

Na gyon sok jelentkezônk volt, a hat hely szí nen
össze sen 170 sze mély irat ko zott be, nagy ré szük pe-
da gó gus. Szá muk ra fon tos volt a kép zés el is me ré se,
ezért ren ge te get dol goz tunk, több irány ban is meg-
pró bál tuk a kép zés el is mer te té sét meg ol da ni. Vé gül,
a Bi har Me gyei Ta ní tók Há za elismerô iga zo lást
adott ki min den résztvevô szá má ra.

2008 ôszén is mét el in dí tot tuk az alap fo kú kép zést
Nagy vá ra don és Sep si szent györ gyön, mi vel so kan
érdeklôdtek a kép zés lehetôségérôl.

3. Amatôr együttesvezetôk kép zé se
2006-ban vissza nem térítendô tá mo ga tás nak kö-

szön hetôen si ke rült egy rö vi debb for má jú kép zést
meg szer vez ni amatôr együttesvezetôk szá má ra. A
kép zést há rom hely szí nen, egy-egy in ten zív hét vé-
gén va ló sí tot tuk meg – Székelyudvarhelyen, Ko lozs-
vá ron és Nagy vá ra don. A kép zés há rom té ma kö ré
épült: Tánc tech ni ka – ok ta tó Ivácson Lász ló, A tánc-
ta ní tá si mód szer tan és a tánc stí lus – ok ta tó Könczei
Cson gor, Szer kesz té si alap el vek, ko re og ra fá lá si alap-
is me re tek – ok ta tó Lász ló Csa ba. A kép zés re je len-
tôsen ke ve sebb együttesvezetô je lent ke zett, mint
amennyi re szá mí tot tunk, is mét azt a nem kielégítô
hoz zá ál lást ta pasz tal tuk so kak részérôl, mint ame-
lyet em lí tet tünk az elôzô kép zé si for mák kap csán.
Na gyon so kan sértônek te kin tik, hogy ôket kép zés re
hív ják, úgy ér zik, ne kik ar ra nincs szük sé gük.

Rendezvények, fesztiválok

A Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let sep si-
szent györ gyi te vé keny sé ge alatt szá mos ren dez-
vény nek volt társszervezôje, több ren dez vényt sa ját
kez de mé nye zés re in dí tot tunk út já ra. Társszer ve zô-
ként elsôsorban a Hi va tá sos Együt te sek Ta lál ko zó já-
ban vál la lunk sze re pet, de társszervezôi va gyunk
évek óta, az Er dé lyi Táncházzenészek Ta lál ko zó já-
nak is.

Sa ját kez de mé nye zé sû ren dez vé nyünk az Er dé lyi
Nép tánc An to ló gia. Ha bár a 2007-ben elsô íz ben
meg szer ve zett ren dez vény so kunk ban ké te lye ket éb-
resz tett, úgy gon dol tuk, hogy még is csak esélyt
adunk a ren dez vény nek, hogy felnôjön az el vá rá sok-
hoz. Az elsô és má so dik ren dez vény kö zött már je-
len tôs el té ré sek vol tak. Az idei, 2009-es Er dé lyi Nép-
tánc An to ló gi á ra a sep si szent györ gyi vá ros na pok
alatt ke rült sor, ép pen az el múlt hét vé gén. Idén már
11 csa pat vett részt az An to ló gi án.

A 2007-es év egyik kiemelkedô ese mé nye volt a
30 éves er dé lyi táncházmozgalom meg ün nep lé se
Csík sze re dá ban. En nek kap csán ren ge teg embertôl
kap tunk se gít sé get, lehetôségeikhez mér ten tag ja ink
is részt vet tek a ren dez vény szer ve zé sé ben – pla ká-
toz tak, in for má ci ó kat gyûj töt tek a ré gi tánc há za sok-
ról, a hely szí nen is töb ben fel aján lot ták se gít sé gü ket.
A ta lál ko zó különbözô prog ram ja in hozzávetôlege-
sen 1600 sze mély vett részt.

DEÁK GYULA
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A ro má ni ai ma gyar tánc mû vé szet helyzetérôl va-
ló ér te ke zés igen sok szem pont ból egyen ér té kû a
fennál ló hi á nyos sá gok és prob lé mák fel vá zo lá sá val.
Ezért a je len eset ta nul mány elôször meg pró bál ja
össze gez ni, majd ele mez ni és ér tel mez ni eze ket, vé-
gül pe dig kí sér le tet tesz – a ro má ni ai Nem ze ti Ki-
sebb ség ku ta tó In té zet alapszabályzatának elôírásai
alap ján – egy, a ha zai ma gyar in téz mé nye sí tett felsô-
fokú tánc mû vé sze ti ok ta tás ra vo nat ko zó ja vas lat ki-
dol go zá sá ra. A ko lozs vá ri szék he lyû Nem ze ti Ki-
sebb ség ku ta tó In té zet hez 2008. feb ru ár 6-án kel tez te
át ira tát a Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let,
amely ben, mint or szá gos szak mai szer ve zet fel kér te
az in té ze tet egy helyzetelemzô eset ta nul mány va la-
mint egy, a ha zai ma gyar in téz mé nye sí tett felsôfokú
tánc mû vé sze ti ok ta tás ra vo nat ko zó ja vas lat ki dol go-
zá sá ra.

1. Hely zet kép a ro má ni ai ma gyar
(nép)tánc mû vé szetrôl
A ro má ni ai ma gyar tánc mû vé szet kul túr tör té ne ti

okok mi att szin te tel jes egé szé ben a nép tánc ra kor lá-
to zó dik. (Errôl A szak ma be csü le te. Hely zet kép az er dé lyi
ma gyar (nép)táncmûvészetrôl cím mel A Hét 2004.
szep tem ber 2-i, 33-34. szá má ban is ír tam.) Ezt va ló-
szí nû leg meg ha tá roz zák a ki sebb sé gi helyzetbôl adó-
dó an felértékelôdött etnikus és tra di ci o ná lis vo nat-
ko zá sok is, ame lyek más, klasszi kus vagy mo dern
tánc mû faj ok ese té ben nem annyi ra egy ér tel mû ek.
Pél dá ul a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Ope ra Ba lett ka-
ra sem a tár su lat össze té te le, sem a re per to ár szem-
pont já ból nem ren del ke zik meg ha tá ro zó etni kus jel-
leg gel. Ugyan így az utób bi évek ben di va tos sá vá ló
re ne szánsz tánc együt te sek, tánc tan fo lyam ok, vagy a
különbözô mo dern tánc-for má ci ók is sok kal sem le ge-
seb bek az etnicitás szem pont já ból, mint a nép-
táncegyüttesek. (Mond hat ni, az er dé lyi ma gyar ság
szá má ra az etnikus tánc kul tú rát a ha gyo má nyos
nép tánc je len ti. Csak az utób bi évek ben kez dett ki-
bon ta koz ni a ha zai ma gyar szín mû vé szet irá nyá ból
egy faj ta igény és nyi tás a kor társ moz gás mû vé sze tek
fe lé, elôször kí sér le ti jel leg gel, majd 2005-ben in téz-
mé nye sí tett for má ban is.) 2005-ben jött lét re a sep si-
szent györ gyi Há rom szék Tánc együt tes ke re té ben
mûködô M Stú dió, mint az elsô ro má ni ai ma gyar hi-
va tá sos moz gás mû vé sze ti mû hely, tár su lat; és szü-
let tek moz gás mû vé sze ti jel le gû elôadások: itt elsô-
sorban a gyegyószentmiklósi Fi gu ra Stú dió Szín ház
tár su la tát kell meg em lí te ni. En nek a fo lya mat nak az
ered mé nye kép pen ala kul 2007-ben a ko lozs vá ri ma-
gyar szín mû vé sze tis hall ga tók ra ala po zó Ground-
Floor Group moz gás mû vé sze ti cso port is.

És ak kor kezd jük a té nyek fel so ro lá sá val: Er dély-
ben je len leg öt hi va tá sos, az az pro fesszi o ná lis stá tu-
sú tánc együt tes mû kö dik. Ala ku lá si sor rend ben: a
ma ros vá sár he lyi Ma ros Mû vész együt tes (elôdje az
1956-ban ala kul Ál la mi Szé kely Né pi Együt tes), a

sep si szent györ gyi Há rom szék Tánc együt tes (1990), a
csík sze re dai Har gi ta Nem ze ti Szé kely Né pi Együt tes
(1990), az Ud var he lyi Tánc mû hely (1998) és a Nagy-
vá rad Tánc együt tes (2002). 2005 óta a zi la hi Terbete
Néptáncegyüttes egy része a Me szes Néptánce-
gyüttes ma gyar ta go za ta ként fél hi va tá sos stá tusz ban
mû kö dik, amo lyan fi ze tett mûkedvelôk. 2008 fo lya-
mán a Szatmár Me gyei Ta nács pró bál ko zott lét re-
hoz ni Szat már né me ti ben egy ilyen tí pu sú együt test,
si ker te le nül. Ezek mel lett több  tu cat nyi mûkedvelô,
az az amatôr ha gyo mány ápo ló, il let ve egy re több
hagyományôrzô fa lu si tánc együt tes mû kö dik. Az
utób bi két ka te gó ri á ról pon tos szám adat, hi va ta los
fel mé rés nincs, a rész ada tok összeg zé se ez idá ig nem
tör tént meg. (Ezt az összeg zést sem a ha zai nép-
táncélet szak mai ernyôszervezeteként mû kö dô Ro-
má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let (lásd www.nep-
tanc.ro), sem jogelôdje, az 1990–2004 kö zött létezô
Ro má ni ai Ma gyar Tánc szö vet ség nem tet te meg. A
Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let tag sá gát ki zá-
ró lag jo gi sze mé lyek ként mûködô szer ve ze tek al kot-
ják, ame lyek hi va tá sos vagy mûkedvelô néptánce-
gyüttesek fenn tar tói. A tag sá got jelentô 25 tag szer ve-
zet (2007-es adat) két ség te le nül a leg is mer tebb er dé-
lyi ma gyar néptáncegyütteseket kép vi se li, de ezek
szá ma közelrôl sem fe di a létezô és mûködô ha zai
néptáncegyüttesek szá mát.) Ezek az együt te sek elô a-
dá sokat tar ta nak, fel lép nek különbözô fesz ti vá lo kon
és ta lál ko zó kon, ven dég sze re pel nek, te vé keny sé gü-
ket rend sze re sen jegy zi a mé dia. A kö zön ség meg-
tap sol ja ôket, a köz vé le mény, s ezen be lül az elit egy
ré sze vi szo lyog tôlük, más ré sze, s ezen be lül szin tén
az elit is, lel ke se dik ér tük, de ter mé sze te sen mind ez
csak a köz- és nem a nyom ta tott vé le mény szint jén,
leg na gyobb ré szét pe dig tel je sen hi de gen hagy ja,
ma gya rán nem ér dek li. Ál ta lá ban él ve zik a hi va ta los
dis kur zus tá mo ga tá sát, mû kö dé sük szer ves ré sze az
etnikus kul túr po li ti ká nak. Ilyen ke re tek kö zött né-
hány ezer gyer mek, fi a tal és ke vés bé fi a tal néptáncol
ma Er dély ben. Van, aki pusz tán csak lel ke sedésbôl,
van, aki anya gi meg fon to lás ból, van, aki más érdek-
tôl in dít va, van, aki nem tud ja mi ért, s van, aki mind-
eze kért együtt. Az össz kép össze tett: szín pad ja in kon
az akár adatközlônek tekinthetô ha gyo mányôrzô fa-
lu si tán cos tól az in fan ti liz mus ha tá rát sú ro ló, rossz-
em lé kû né pi es ke dé sen ke resz tül a tánc há zak ha tá sá-
ra vissza a gyö ke rek hez igé nyen át el egé szen a fej-
lett tánc tech ni kát igénylô tánc já té kokig sok min den
el fér. Lát ha tunk szer kesz tett és ke vés bé szer kesz tett,
jó öt le te ket tar tal ma zó vagy el her dá ló elôadásokat,
te ma ti kus és té má tól, sôt oly kor ma gá tól a tánc tól is
men tes, jó és rossz ko re og rá fi á kat, vagy nem (vagy
csak rész ben) ko re og ra fált tán co lást. Ugyan ak kor to-
váb bi fej le mény, hogy a ma gyar tan nyel vû ok ta tá si
rend szer ben (hang sú lyo san az óvo dák ban és ele mi
osz tá lyok ban) egy re több he lyen meg je le nik a nép-
tánc, mint gye rek fog lal ko zás, vagy mint vá laszt ha tó

Ja vas lat
a ro má ni ai ma gyar in téz mé nye sí tett felsôfokú

tánc mû vé sze ti ok ta tás be ve ze té sé re
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tan tárgy. Az utób bi év ti zed ben a ha zai köz ok ta tás-
ban igen gya ko ri je len ség, hogy vá laszt ha tó (op ci o-
ná lis) tan tárgy ként, elsôsorban kis ta go za tos osz tá-
lyok ban ma gyar nép tán cot ta ní ta nak. Vi szont ar ról
pon tos ada tok kal vé le mé nyem sze rint még a tanfelü-
gyelôségek sem ren del kez nek, hogy konk ré tan hány
he lyen és mi lyen for má ban (hogy pél dá ul tor na óra
he lyett vagy kü lön, eset leg órá kon kí vü li te vé keny-
ség ként) zaj lik ez az ok ta tás, mi vel sok eset ben a nép-
tánc óra nincs is hi va ta lo san fel tûn tet ve az óra rend-
ben,  nem sze re  pel  az  is  ko lai  tan rend ben.  Ez te  hát  a
je len le gi tény ál lá sa az er dé lyi ma gyar nép tán cos élet-
nek, moz ga lom nak, mûvészetnek… De be szél he-
tünk-e egy ál ta lán er dé lyi (ro má ni ai) ma gyar nép-
táncmûvészetrôl?

2. A nép tánc és a szín pa di tánc mû vé szet vi szo nya
Mielôtt vá la szol nánk a fel ve tett kér dés re, szük sé-

ges tisz táz nunk a nép tánc és a szín pa di tánc mû vé-
szet vi szo nyát. A je len le gi ma gyar nép raj zi szak iro-
da lom ban – és a köz tu dat ban is – az, amit nép tánc-
nak ne vez nek/ne ve zünk, az a 19. szá zad vé gé re ki-
kris tá lyo so dott kö zép-ke let-eu ró pai pa rasz ti tánc-
kul tú rá ra vo nat ko zik. Ezt a ha gyo má nyos néptánc-
kul túrát pró bál ják néptáncegyütteseink szín pa di
meg  for mált ság ban köz ve tí te ni, egy szer re – pa ra dox
mó don – megôrizni és fel dol goz ni, te hát ez ké pe zi
mû kö dé sük tár gyát. De ho gyan kap cso ló dik a ha-
gyo má nyos néptánckultúra a tánc mû vé szet hez? Pe-
so vár Ernô ír ja, hogy a nép tánc „a tá gabb ér te lem ben

vett folk lór egyik mû vé sze ti ága, amely nek tar tal mi
és for mai je gye it a min den ko ri nép fo gal má ba tar to-
zó tár sa dal mi ré te gek és cso por tok vál to zó tu dat-
rend sze re és esz té ti kai nor mái ha tá roz zák meg.”
Ezek sze rint a ha gyo má nyos nép tánc, mint a nép mû-
vé szet egyik ága, szín pa don csak ak kor tekint hetô
mû vé szet nek, ha azt hagyományôrzô adatközlôk
elôadásában lát hat juk. A tra dí ció és az au ten ti kus ság
hang sú lyos je len lé te eb ben a kon tex tus ban igen csak
fon tos: az tekinthetô ha gyo má nyos adat köz lô tán cos-
nak, aki tánc kul tú rá ját a sa ját kul tu rá lis éle té nek
hasz nált és szer ves ré sze ként is me ri, azt még tra di ci-
o ná lis köz ve tí tés sel örö köl te, az az nem be ta ní tott
vagy fel élesz tett kul tu rá lis örök ség ként éli meg. Aki-
nek a tánc elsôsorban egy anya nyel vi szin ten is mert
ha gyo má nyos nemverbális rep re zen tá ci ós rend szer,
és nem szín pa di meg nyi lat ko zás (még ak kor sem, ha
idôs ko rá ra az em lí tett, lelkesedô elit meg szok tat ta
ve le a ref lek to rok fé nyét), te hát aki ké pes tán cos
anya nyel vén kom mu ni kál ni tra di ci o ná lis kö ze gé ben.
És csak is, a kom mu ni ká ci ó hoz szük sé ges adó-vevô
pá ro so kat tar tal ma zó sa ját kö ze gé ben! En nek fel nem
is me ré se ve zet a nép tán cot szín pa di elô a dó mû-
vészetként is értékelôk egyik alap té ve dé sé hez: ami-
kor a ha gyo má nyos nép tán cot – ki emel ve sa ját ter-
mé sze tes közegébôl – szín pad ra ál lít ják, s úgy szem-
lé lik, mint egy táncelôa dást, el fe lej tik, hogy en nek és
a szín pa di elôadó mûvészetnek funk ci ói el té rôek, te-
hát a ha gyo má nyos nép tán cot nem le het szín pa di
elôadómû vé szetként szem lél ni!

A tánc mû vé szet egy komp lex mû vé sze ti ág: egy-
ne mû kö ze ge az em be ri test idôben (ál ta lá ban ze ne-
kí sé ret tel) és tér ben ki fej tett moz gá sa. Szín pa di elô a-
dó mûvészetként en nek a moz gás nak meg nyil vá nu-
lá si for mái a tu da to san – különbözô, tánc tör té ne ti leg
ki fej lesz tett elôadómûvészi mozgásnyelvekbôl –
szer  kesz tett kom po zí ci ók, az az ko re og rá fi ák. Egy
ilyen moz gás nyelv nek le het for rá sa a ha gyo má nyos
nép tánc is, er re a nap ja ink ban fel bom ló/fel bom lott
kö zép-ke let-eu ró pai tánc kul tú rá ra az em lí tett mû kö-
dô néptáncegyütteseken kí vül igen sok – igaz egy e-
lô re túl nyo mó részt ma gyar or szá gi – kor társ tánc mû-
vész is ala poz. Össze gez ve: a ha gyo má nyos néptánc-
kul túra a folk lór egyik ága, a sa ját kö ze gé ben nép-
mû vé szet. Alap ja, for rá sa és ih le te le het mû vi leg
szer kesz tett táncelôadásoknak, de pusz tán ön ma gá-
ban nem tekinthetô szín pa di tánc mû vé szet nek. Ezért
fon tos ki mon da nunk: ha gyo má nyos kö ze gén kí vül a
nép tánc mû vé szet nem lé te zik, nem lé tez het, a tánc, a
moz gás szín pa di, elôadó-mûvészeti meg nyi lat ko zá-
sa vagy tánc mû vé szet, ha en nek egye te mes is mér vei
ér vé nye sül nek, vagy di let táns pró bál ko zás… De ak-
kor be szél he tünk-e er dé lyi (ro má ni ai) ma gyar
táncmûvészetrôl? Egy ál ta lán le het sé ges-e ki zá ró lag
az ún. néptáncegyütteseink mû kö dé se és pro duk ci ói
alap ján – a né hány al ko tó mû hely re kor lá to zott er dé-
lyi (ro má ni ai) ma gyar mû tánc és kor társ mo dern
tánc mû vé szet mel lett (vagy ezek hi á nyá ban) – errôl a
mû vé sze ti ág ról ér te kez ni?

A vá lasz egy sze rû: al ka lom sze rû en igen, ál ta lá-
ban nem. Igen, ha az em lí tett (nép)táncegyüttesek
né mely kiemelkedô elôadását néz zük. Nem, ha a
töb bit. S fôképp nem, ha a szak kép zés hely ze tét ele-
mez zük. Mert gyak ran han goz tat juk: nin cse nek
szak  em be re ink. Va ló igaz: a sze ren csés eset ben lel-
kes és te het sé ges autodidaktizmus nem pó tol hat ja a
szak kép zést. (És ak kor a min dent átszövô di let tan tiz-

Könczei Csongor
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mus ról, az ön je lölt tánc ok ta tók, ko re og rá fu sok, szak-
em be rek ár tal mas tevékenységérôl még nem be szél-
tünk.) Köz tu dott, hogy mai vi lá gunk ban min den
mû vé szet megfelelô szak kép zé sen, min den fé le szak-
kép zés pe dig in téz mé nye sí tett ok ta tá si rend sze ren
alap szik. Amed dig hi á nyoz nak szak is ko lá ink, ese-
tünk ben mû vé sze ti tánc szak is ko lá ink, tánc in té ze te-
ink, ad dig nem ren del ke zünk kép zett tánc mû vé-
szek kel. Amed dig nincs Tánc mû vé sze ti Fôiskolánk,
ad dig nem lesz kép zett ko re og rá fu sunk, tánc pe da-
gó gu sunk. Sôt, szak ma i lag fel ké szült tánc kri ti ku-
sunk sem, aki nem mû sor fü ze te ket szem léz, nem
csak a hagyományôrzésrôl és nem ze ti ön tu da tunk-
ról tud öm len ge ni, ha nem értô (értsd: tán cos szak-
nyel vet ismerô) és lé nye gi kri ti ká nak tud han got ad-
ni. És amed dig nem ren del ke zünk rend sze res és igé-
nyes táncoktató-képzô tan fo lyam ok kal, ad dig nem
lesz minôségi mûkedvelô tánc éle tünk sem. Az el-
múlt évek né hány lel kes kez de mé nye zé se ez irány-
ban igen ke vés nek bi zo nyult. Így pél dá ul a Ro má ni-
ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let 2005-ben szer ve zett
há rom hely szí nen (Csík sze re da, Sep si szent györgy és
Szamosújvár) egy kö zép fo kú, 2006-ban hat hely szí-
nen (Ko lozs vár, Ma ros vá sár hely, Nagy vá rad, Sep si-
szent györgy, Szamosújvár és Székelykeresztúr) egy
alap fo kú néptáncoktató tan fo lya mot, 2007-ben pe dig
szin tén há rom hely szí nen (Ko lozs vár, Nagy vá rad  és
Székelyudvarhely) egy amatôr együttesvezetôi tan-
fo lya mot. Va la mennyi kép zés for ma – a ta gad ha tat-
lan hasz nos sá guk el le né re – anya gi, va la mint akkre-
di tációs prob lé mák mi att el akadt. Szin tén kép zés-
pót lan dó szán dék kal a Nép tánc Egye sü let 2007-ben
el in dí tot ta Sep si szent györ gyön a koreográfusképzô
tan fo lyam prog ram ját, ame lyi ket ez idá ig öt al ka lom-
mal si ke rült meg szer vez ni. Már pe dig, ha nem ren-
del ke zünk kép zett tánc pe da gó gu sok kal, ki és mit ta-
nít az is ko lá ink ban je len leg terjedô nép tánc óra fe dô-
név alatt? Ha nem ren del ke zünk kép zett tánc ok ta-
tók kal, együttesvezetôkkel, mi a biz to sí té ka a szak-
mai fejlôdésnek, kon ku ren ci á nak? És nem utol só
sor  ban, ha nem ren del ke zünk kép zett ko re og rá fu-
sok kal, tánc mû vé szek kel, be szél he tünk-e egy ál ta lán
hi va tás ról, tánc mû vész stá tus ról? Egy ál ta lán – az
érin tet tek szûk kö rén kí vül – ér dek li-e az er dé lyi ma-
gyar tár sa dal mat ez a kér dés kör? Be szé lünk er dé lyi
ma gyar iro da lom ról, er dé lyi ma gyar szín ját szás ról,
er dé lyi ma gyar képzômûvészetrôl, er dé lyi ma gyar
zenemûvészetrôl… de er dé lyi ma gyar táncmûvé-
szetrôl?

3. Köz pén zek el her dá lá sa –  az anya nyel vû tánc-
mû vé sze ti ok ta tás, a kép zett szak em be rek hi á nya

Errôl a kérdéskörrôl a Mûvelôdés 2006. évi 4. szá-
má ban is ír tam már. Tán cos, pon to sab ban nép tán cos
kö zös ség az er dé lyi ma gyar, leg alább is úgy tû nik a
különbözô ha zai és ma gyar or szá gi ál la mi, köz ala pít-
vá nyi és ön kor mány za ti tá mo ga tá sok alap ján. És ezt
akár egy ör ven de tes tény ál lás nak, vagy a ha gyo má-
nyos ér té ke in ket mél tá nyo san tá mo ga tó kul túr po li ti-
ka ha té kony mû kö dé sé nek is te kint het nénk: lám, a
tra di ci o ná lis né pi tánc kul tú ra tel jes kö rû fel bom lá sa
el le né re egy re töb ben és egy re töb bet néptáncolhat-
nak. Hi szen az im már öt hi va tá sos tánc együt te sünk
(és az ôket tá mo ga tó ci vil hát tér in téz mé nyek) éves
költ ség ve té se (és pá lyá za tai), az egy re bôvülô mû-
ked velô nép tán cos kö ze get (az az a hagyományôrzô
és ha gyo mány ápo ló nép tánc cso por to kat) fenn tar tó,

szervezô és tá mo ga tó ala pít vá nyok és egye sü le tek
pá lyá za tai, va la mint az egy re több néptáncfesztivál
(és -találkozó), tánc ház, tánc tá bor vagy akár fa lu nap,
és nem utol só sor ban az ava tó és emlékezô, pánt li ka-
el vá gó és ko szo rú zó ün ne pi pil la na tok nép tán cos
hát tér mo men tu mai éven te kö rül be lül más fél mil li ó-
nyi euró köz pénzt emész te nek fel. A hely zet is me ret
és az in for má ci ók alap ján be csült adat: az összeg túl-
nyo mó ré szét az öt hi va tá sos együt tes éves költ ség-
ve té se te szi ki, de jelentôsek a különbözô köz ala pít-
vány ok és köz pon ti kor mány za ti for rá sok ál tal nép-
tánc cél ra meg ítélt tá mo ga tá sok is. Csak 2007-ben
pél dá ul a Communitas Ala pít vány Mûvelôdési
Szak  tes tü le te 108 800 lej, a Communitas Ala pít vány
If jú sá gi Szak tes tü le te 7300 lej, a ro mán kor mány zat
Et ni kum kö zi Kap cso la tok Hi va ta la (Departamentul
pentru Relaøii Interetnice) 38 676 lej, az Eurotrans
Ala pít vány pe dig 50 500 lej tá mo ga tást nyúj tott a ki-
zá ró lag ma gyar nép tánc te ma ti ká jú pá lyá za tok ra.
Ugyan ak kor a ma gyar or szá gi Mi nisz ter el nö ki Hi va-
tal 500 000 fo rint tal (az Er dé lyi Ma gyar Köz mû ve lô-
dé si Egye sü le ten ke resz tül), a Szülôföld Alap 11,3
mil lió fo rint tal, a Ma gyar Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi-
nisz té ri um 2,8 mil lió fo rint tal, a Nemzeti Kul tu rá lis
Alap Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi u ma 10,1 mil lió
fo rint tal, a Tánc mû vé sze ti Szak  mai Kol lé gi u ma 4,55
mil lió fo rint tal, a Közmû velôdési Szak mai Kol lé gi u-
ma pe dig 1,8 mil lió fo rint tal tá mo gat ta a ro má ni ai
ma gyar nép tánc mû vé sze tet. Csak ez össze sen
205276 lejt és 31,05 mil lió fo rin tot (a 2007-es 1,35-ös
át lag ár fo lyam sze rint 419 175 lejt), az az össze sen
624451 lejt (kö rül be lül 180 000 eurót) je len tett. Az
utób bi évek ben im már a Ro mán Kul tusz mi nisz té ri-
um hoz és a Ro mán Nem ze ti Kul tu rá lis Alap hoz
(AFCN) is si ke re sen pá lyáz nak különbözô er dé lyi
ma gyar néptáncegyüttesek, vagy ezek tá mo ga tó hát-
tér in téz mé nyei. És nem utol só sor ban igen jelentôs
anya gi tá mo ga tást nyúj ta nak a he lyi köz igaz ga tás ok,
a me gyei, vá ro si és köz sé gi ta ná csok is (hang sú lyo-
san pél dá ul a me gyei köz igaz ga tás ok alá tar to zó Né-
pi Al ko tá sok Há zai va la mint a Me gyei Mûvelôdési
Igazgatóságok), vi szont ezekrôl az összegekrôl a je-
len ta nul mány szerzôje nem ren del ke zik át fo gó és
pon tos ada tok kal, csak né hány, elsôsorban Kolozs
me gyé re vo nat ko zó rész adat tal. Hogy ezek nek a
pén zek nek az összes sé ge, va gyis az em lí tett más fél-
mil li ó nyi euró sok vagy ke vés, szem pont kér dé se.
De egy biz tos: már elég gé nagy összeg ah hoz, hogy
(köz vet le nül) a tá mo ga tá sok ról dön tés ho zó szer vek
és (köz vet ve) a hi va ta los dis kur zus, to váb bá a köz-
vé le mény át gon dol has sa az er dé lyi ma gyar (nép)-
tánc mûvészet hely ze tét, pon to san az em lí tett köz-
pénz be li fi nan szí ro zás mér té ke mi att.

Mert  itt  ko moly gon dok van nak:  a  mér ték nincs
össz hang ban a minôséggel, va gyis a mennyi ség a
szak sze rû ség gel, ma gya rán a fel mu ta tott ered mény
igen ke vés a je len le gi tá mo ga tott ság hoz ké pest. A
hely zet azért is sú lyos, mi vel köz éle tünk egy ál ta lán
nem ren del ke zik sem mi lyen át fo gó el kép ze lés sel az
er dé lyi ma gyar (nép)táncmûvészet lé tét (je le nét és
jövôjét) illetôen. Így ke rül het ki- és el osz tás ra éven te
a szó ban for gó jelentôs összeg anél kül, hogy egy ál ta-
lán felvetôdne pél dá ul a szak kép zés szin te tel jes kö-
rû hi á nya.

Az er dé lyi ma gyar (nép)táncmûvészet leg na-
gyobb prob lé má ja a szak kép zés, sôt mond hat ni az
er re irá nyu ló kon cep ci ók szin te tel jes kö rû hi á nya.
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Tu laj don kép pen 1990 óta fo lya ma to san háztetôket
épí tünk ala pok nél kül, s így könnyen pa ra dox hely-
ze tek adód nak. Pél dá ul szem ben a tíz mil lió la kos sá-
gú Ma gyar or szág közpénzekbôl fenn tar tott négy hi-
va tá sos (nép)táncegyüttesével, a mi más fél mil li ós
kö zös sé günk je len leg öt közpénzekbôl fenn tar tott hi-
va tá sos (nép)táncegyüttessel ren del ke zik, s mind ez
úgy, hogy Ma gya ror szá gon mû kö dik tánc mû vé sze ti
alap kép zés (szak is ko lák, tan fo lyam ok stb.), és van
tánc mû vé sze ti fôiskola is, míg ná lunk? Ma gya r or-
szá gon a Nem ze ti Alap tan terv ben sze re pel a tánc-
mû vé sze ti ok ta tás: pél dá ul csak a 2007-2008-as tan-
év ben 459 alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény
mû kö dött tánc mû vé sze ti ág gal, ebbôl 338 nép tánc
tan szak kal. (Lásd Köz ok ta tá si In for má ci ós Iro da:
www.kir.hu.) Azt is hoz zá kell ten ni, hogy az is ko la-
rend sze rû tánc mû vész kép zés Ma gya ror szá gon
1937-ben in dult, ami kor a bu da pes ti Ma gyar Ki rá lyi
Ope ra ház elsôként be ve zet te a balettnö ven dékek ál-
la mi lag szer ve zett ok ta tá sát. Ezt egé szí tet te ki az
1949-ben létrejövô Tánc mû vé sze ti Is ko la. A két in-
téz mény egye sí té sé vel jött lét re 1950-ben az Ál la mi
Ba lett In té zet, amely 1990 óta vi se li a Ma gyar Tánc-
mû vé sze ti Fôiskola ne vet. Je len leg a fôiskola töb bek
kö zött egy Táncmûvészképzô In té ze tet és egy Ko re-
og rá fus- és Táncpedagógus-képzô In té ze tet mû köd-
tet. Az elsô in té ze ten be lül mû kö dik a Klasszi kus ba-
lett és Mo dern tánc Tan szék, a Nép tánc és Szín há zi
tánc Tan szék és a Ze nei és Ze ne el mé le ti Tan szék, a
má sik in té zet hez pe dig egy El mé le ti, egy Koreográ-
fusképzô és egy Pedagógusképzô Tan szék tar to zik.
(Rész le te sen lásd: www.mtf.hu.)

Le szá mít va az utób bi évek né hány, fen tebb em lí-
tett ci vil kez de mé nye zé sét – ame lyek elsôsorban a
kü lönbözô szin tû tánc ok ta tó tan fo lyam ok ra vo nat-
koz tak/vo nat koz nak – egyelôre nem lé te zik in téz-
mé nye sí tett tánc mû vé sze ti kép zés. Ezért, ha na gyon
sar kí tot tan fo gal ma zunk, ak kor a megfelelô szak-
kép zés hi á nyá ban ala pí tott hi va tá sos együt te se ink
pro fesszi o ná lis mû vé sze ti in téz mény ként megkér-
dô jelezhetôek, mû kö dé sük akár köz pén zek el her dá-
lá sá nak is tekinthetô! Hogy mit szól eh hez a köz vé le-
mény? Sem mit, a je len le gi köz vé le ke dés a ha zai
(nép) táncmûvészetet (még) nem tart ja el fo ga dott
mû  vé sze ti ág nak, tár sa dal mi lag meg be csült élet pá-
lyá nak, ugyan, mitôl mû vész egy tán cos? Hogy mit
szól eh hez a hi va ta los dis kur zus? Ke ve set, va gyis
annyit, hogy szük sé ges tá mo gat ni a hagyomány ôr-
zést fel vál la ló hi va tá sos/önál ló ma gyar in téz mé nye-
in ket, s kü lön ben is „örül jünk an nak, hogy lé tez nek
ilyen in téz mé nyek”. És hogy mit szól nak eh hez a
nép tán co lók, az érin tett in téz mé nyek, együt te sek, a
szak ma? Egy sé ge sen (saj nos) sem mit vagy ke ve set:
ál ta lá ban ér zé ke lik a mos to ha hely ze tet, s van nak,
akik meg pró bál nak a hely zet hez al kal maz kod va
épít kez ni, úgy gon dol va, hogy kitermelhetô az után-
pót lás, a tán cos szak ma a létezô ke re tek kö zött is.
(Ezért is nagy ná lunk az át jár ha tó ság a hagyo mány-
ôr zô fa lu si tán cos és a hi va tá sos tánc mû vész szint jei
kö zött, nem vi lá gos, hogy adott ese tek ben tánc mû-
vé szetrôl, hagyományôrzésrôl, mûkedvelô tánci ká-
lás ról vagy tánc há zas mu lat ság ról be szé lünk.)

De az in téz mé nye sí tett autodidaktizmus nem he-
lyet te sít he ti a szak kép zést, és az sem le het örök ér vé-
nyû  érv,  hogy  „örül  jünk,  hogy  van,  mert  ma  gyar”,
mi vel az et ni kum nem esz té ti kai minôség, at tól,
hogy va la mi ma gyar, még le het rossz, sôt! És a hely-

zet felelôsége egy aránt érin ti az er dé lyi dön tés ho zó
eli tet (és po li ti ku mot) és a kul tu rá lis kö zös sé gün ket:
ha már in téz mé nye ket mû köd te tünk és jelentôs köz-
pén zek kel tá mo gat juk a ha zai nép tán co lást, ak kor
ide je len ne a szak kép zés hely ze tét is meg ol da ni.
Mert ad dig nem be szél he tünk er dé lyi ma gyar tánc-
mû  vészetrôl…

4. Az er dé lyi ma gyar tánc mû vé szet alap ja: az
anya nyel vû tánc mû vé sze ti ok ta tás meg szer ve zé se

Alapvetô kö ve tel mény te hát a szak ok ta tás be ve-
ze té se, alap fo kon és fôiskolán egy aránt. Az utób bi
évek ben tör tént ugyan né hány kí sér let az anya nyel-
vû tánc mû vé sze ti szak ok ta tás különbözô fo ko za tú
be ve ze té sé re, csak hogy va la mennyi pró bál ko zás ele-
ve ku darc ra ítél te tett, amíg nem tel je sül a következô
fel té tel: olyan szak ma i lag adek vát, minôségi er dé lyi
ma gyar tánc mû vé sze ti ok ta tást kell szer vez ni, ame-
lyi ket akk re di tál a ro má ni ai ok ta tá si rend szer. Hogy
ez pon to san mit je lent? Hogy egy olyan ok ta tá si
prog ram szük sé gel te tik, ame lyik egy részt a je len leg
– a már em lí tett tár sa dal mi-tör té ne ti okok mi att –
hang sú lyo san nép tán cos er dé lyi tánc mû vé sze ti hely-
zet re épül, más részt kom pa ti bi lis a ro mán tánc mû-
vé sze ti kép zés sel. És itt kezdôdnek a prob lé mák!
Mert egy ál ta lán le het sé ges-e pél dá ul a nép tán cot ta-
ní ta ni?

A je len le gi, Ma gya ror szá gon in téz mé nye sült, Er-
dély ben las san te ret hó dí tó ma gyar (nép)táncpe da-
gó gia ok ta tá si el ve it és mód sze re it  alapvetôen meg-
ha tá roz za, hogy a nép tán cot et ni ku munk tán cos
anya nyelv ének te kin ti, ezért meg pró bál ja a nép tánc
ter mé sze tes kö ze gé ben va ló ha gyo má nyo zó dá sát
mes ter sé ge sen új ra- és új ra te rem te ni. Ál ta lá no san
jellemzô – min tá nak te kint ve a tra di ci o ná lis gyerek-
táncalkalmakat (ap rók tán ca, gyerektáncházak stb.)
–, hogy a tán cos ne ve lést a né pi gye rek já ték ok és
egy sze rûbb tán cok ta ní tá sá val kez dik, er re épül nek
késôbb a ne he zebb tán cok (de va jon tra di ci o ná lis kö-
zeg ben mi szá mí tott egy sze rû nek, s mi bo nyo lul-
tabb nak?),  s  a  cél  a  tel  jes  ma gyar  nyelv te  rü let  tánc-
kul tú rá já nak va la mi lyen szin tû is me re te. Ugyan ak-
kor ar ra tö re ked nek, hogy a (nép)táncoló gye re kek
és fi a ta lok szá má ra nem csak ki zá ró lag nép tán cot,
ha nem an nak tá gabb kul tu rá lis kö ze gét (nép dal,
nép ze ne, szo ká sok, vi se let stb.) is köz ve tít sék, így
meg te remt ve az etnikus ha gyo má nya in kat tu da to-
san ápo ló nép tán cos élet for mát. Ez, a sok eset ben
már ko moly anyag tu dást és szak mai fel ké szült sé get
igénylô szem lé let azon ban – ta lán egy rosszul ér tel-
me zett kul tú ra fel fo gás mi att – fi gyel men kí vül hagy-
ja a nép ha gyo mány funk ci o na li tá sát. Mert, ha a nép-
tán cot, mint folk lór mû fajt, vagy a tra di ci o ná lis tánc-
al kal ma kat ki emel jük környezetükbôl, ak kor el vesz-
nek ere de ti funk ci ói, s eze ket a nem or ga ni kus, ha-
nem me re ví tett, mes ter sé ge sen fel élesz tett, in téz mé-
nye sen ta ní tott vál to za to kat már nem le het élô ha-
gyo mány ként tá lal ni (kü lön ben ele ve el lent mon dást
fel té te lez a folk lór nak, mint el len kul tú rá nak beeme-
lé se a hi va ta los kul tú ra ok ta tá si rend sze ré be!). De
ak kor le het-e a nép tán cot in téz mé nye sen ta ní ta ni?
Le het, de nem mint nép tán cot, ha nem mint egy, az
etnikus és re gi o ná lis kul tú ránk szem pont já ból fon-
tos, a ha gyo mány ban már nem (vagy nem úgy) élô,
19. szá za di pa rasz ti tánc kul tú rát, mint a ma gyar
tánc mû vé szet for rás kin csét. Igaz, hogy ez a fel fo gás
egy, a rit mi kai és tech ni kai ala pok el sa já tí tá sát ki-

http://www.kir.hu.)
http://www.mtf.hu.)
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hang sú lyo zó, és nem a kö rí tés ál tal meg ha tá ro zott
tánc pe da gó gi át fel té te lez, amely nek fel ada ta nem
egy (ál ta lá ban ha mis) nép tán cos élet for ma átha gyo-
má nyo zó dá sa, ha nem egy sze rû en kép zett tán co sok
ne ve lé se vol na.

És hogy mi lyen tánc nyel vet be szél né nek/be szél-
nek ezek a kép zett tán co sok? Ez elsôsorban a kép zés
minôségétôl és tar tal má tól függ, mert más képp kép-
zett, és így más képp tán col a tánc há zas, a mûked-
velô vagy a hi va tá sos tánc mû vész, pe dig egy nyel vet
ta nul nak/be szél nek. Mert más a szó ra ko zás ra, más a
(nép)táncelôadásra, és fôleg más a tánc szín ház ra
hasz ná la tos tánc nyelv. Sôt, eze ken a szin te ken be lül
is össze tett a kép, hogy csak az au ten ti kus nép tánc ra
épülô tánc szín há zi nyelv prob le ma ti ká ját em lít sük:
van nak, akik a ha gyo má nyos nép tánc mo tí vum kin-
csé re (és tánc ze né jé re) ala poz va pró bál nak tör té ne te-
ket el mon da ni (ez jellemzô pél dá ul er dé lyi hi va tá sos
együt te se ink re), s van nak, akik a bar tó ki utat jár ják,
az az a nép tánc ból ihletôdve ki ala kí ta nak egy sa ját sá-
gos, kor társ tánc nyel vet (lásd pél dá ul a Kö zép-Eu ró-
pai Táncszínházat). (És ter mé sze te sen ta lál koz ha-
tunk a kettô kö zöt ti hib rid, különbözô táncelemek-
bôl össze kom pi lált kí sér le tek kel is, ame lyek több sé-
ge azon ban ál ta lá ban se tánc esz té ti ka i lag, se tánc sti-
lisz ti ka i lag nem értékelhetôek, értelmez hetôek.)
Vég  ered mény ben min den tán cos ban – szinttôl füg-
get le nül – tu da to sul nia kel le ne, hogy egy adott (ese-
tünk ben a ha gyo má nyos nép tánc ból eredô) tánc-
nyelv adek vát hasz ná la ta ki zá ró lag a különbözô
moz  gás kul tú rák, mû vé sze tek mezs gyé jén le het sé-
ges. Mert más képp a for má li san ok ta tott és mû velt
nép tánc amo lyan fá ból vas ka ri ka marad…

Össze gez ve: a nép tánc ként köz is mert ha gyo má-
nyos tör té ne ti tánc kul tú rán kat a kép zés, az ok ta tás
szint jén ki kell há moz nunk a (fôleg nem ze ti) szim bo-
li kus tar tal mak kal ter helt szfé rá ból, és tánc mû vé sze-
ti, moz gás mû vé sze ti tan tárgy ként kell ke zel ni. De le-
het sé ges-e ilyen igé nyek sze rint a nép tán cot akk re di-
tált tan tárgy ként ta ní ta ni a mai Ro má ni á ban? Ne he-
zen, mi vel a ro mán (nép)táncmûvészeti ok ta tás, s
ele ve a nép tánc ra vo nat ko zó hi va ta los kon cep ció
szin te tel jes mér ték ben in kom pa ti bi lis a ma gyar igé-
nyek kel. Gya ko ri él mény, hogy ro mán kol le gák kal
ugyan ar ról a táncjelenségrôl be szél ge tünk és még-
sem: pár hu za mos, oly kor akár el len té tes fo ga lom-
rend szer ben ész lel jük a dol go kat. Ah hoz, hogy meg-

ért sük ezt a hely ze tet, szük sé ges nek tar tom rö vi den
meg vizs gál ni a ma gyar és ro mán etnokoreológia,
tánc folk lór vi szo nyát, va la mint a ma gyar és ro mán
szín pa di (nép)táncmûvészet hely ze tét.

A Mar tin György ne vé vel fém jel zett 20. szá za di
ma gyar néptánckutatás a ma gyar nép rajz tu do mány
egyik leg ered mé nye sebb és vi lág szer te el is mert tu-
do mány ága, ame lyik a nép tán cok elem zé sé ben a
ma gyar folk lo risz ti kai és nép ze ne ku ta tó is ko la ered-
mé nye it együt te sen ér vé nye sí ti, s alap já ban struk tu-
ra lis ta és össze ha son lí tó mód sze re ket al kal maz va a
ma gyar (és ke let-eu ró pai) tánc kincs tör té ne ti stí lus-
ré te ge i nek és fôbb di a lek tu sa i nak át fo gó kör vo na la-
zá sát ered mé nyez te. Ezért is a ma gyar etnokoreoló-
gia egy adott tánc kul tú ra etnicitását a kö zös sé gi gya-
kor lat hoz, a hasz ná lat hoz kö ti, és nem ma gá hoz a
tánc kincs hez. A szin tén struk tu ra lis ta, hang sú lyo san
mor fo ló gi ai elem zé si mód sze re ket al kal ma zó ro mán
tánc folk lo risz ti ka vi szont a nép tán cok etnikus jel le-
gét egy-egy adott tánc kul tú rá ban gyak ran tény ként
ke ze li, így pél dá ul egy adott tánc vagy akár tánc tí-
pus elem zé sé nél a tör té ne ti ség he lyett a hang súlyt a
nem ze ti ka rak te rek re he lye zik. De a for mai-mû fa ji
ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sán be lül is el té ré sek ta pasz-
tal ha tók: Mar tin György ír ja: „A két tánc kul tú ra
össze ve té sé nél ab ból in du lunk ki, hogy a kö zép-ke-
let eu ró pai ma gyar tánc kul tú ra a jel leg ze tes új kor
ele ji sza bad, in di vi du á lis tánc mû faj ok hor do zó ja. A
ro mán vi szont kö zép-ke let eu ró pai és a bal ká ni tánc-
di a lek tus mezs gyé jén egy részt kö zép ko ri, más részt
pe dig új ko ri tánc for mák hor do zó ja, amely ben az át-
me net, a mû faj vál tás ese tei is rend kí vül jelentôs he-
lyet fog lal nak el. A fen ti ek ér tel mé ben a ma gyar lé-
nye gé ben egy tör té ne ti pe ri ó dus nak, a ro mán vi-
szont két tör té nel mi fá zis nak megfelelô tánc mû fa jo-
kat ölel ma gá ba egy nem ze ti tánc kul tú rán be lül. A
ma gyar és a ro mán tánc kul tú ra szer ke ze ti kü lönb sé-
gei és rész le ges egye zé sei ak kor a legszembe tû nôb-
bek, ha a ro mán és a ma gyar tánc ku ta tás ed di gi osz-
tá lyo zá si ered mé nye it fi gye lem be vé ve egy más mel-
lé he lyez zük a for mai-mû fa ji ka te gó ri á kat.” (Ma gyar
és ro mán tánc folk lór vi szo nya az eu ró pai össze füg-
gé sek tük ré ben. – Síp pal dob bal. A Sebô Együt tes tá-
jé koz ta tó ja 6. sz., B p., 1977: 24.)

Ugyan ez a sa já tos ság jel lem zi a ro mán néptán-
coktatást va la mint a szín pa di nép tánc mû vé sze tet. A
ro mán nem ze ti alap tan terv a tánc mû vé sze ti ok ta tás-
ban  négy  tan  tár  gyat  kü  lön  böz  tet  meg,  ezen  be  lül  a
nép tánc a következôképpen sze re pel: Coregrafie:
Dans românesc. Dans de caracter, az az Tánc mû vé szet:
Ro mán Tánc. Ka rak ter tánc. A má sik há rom tan tárgy:
klasszi kus tánc, kor társ tánc és együt tes il let ve szó ló
re per to ár. (Rész le te sen lásd: http://www.edu.ro/
index.php/articles/6816.) A tan rend sze rint a ro mán
tánc egyenlô a nép tánc cal (ter mé szet sze rû leg a ro-
mán nép tánc cal), a ka rak ter tánc alatt pe dig az eu ró-
pai né pek sti li zált nép tán ca it ér tik (kü lön ki emel ve
pél dá ul a len gyel ma zur ka, a ma gyar csár dás és az
olasz ta ran tel la lé pé se it). Így az ok ta tás a tánc lé pé sek
etnikus vol tát eme li ki, ami non szensz: egy adott
tánc  kul tú rá ban a moz du lat ele mek nem le het nek et-
ni kusak (mert pél dá ul nem lé te zik ma gyar, ro mán,
né met stb. pá ros for gás, csak pá ros forgás…). De ta-
lán nem is ez a legszembetûnôbb kü lönb ség a ma-
gyar és a ro mán néptáncoktatás és nép tánc mû vé szet
kö zött, ha nem az al kal ma zott tánc tech ni ka, tánc stí-
lus. Ugyan is míg a ma gyar néptáncoktatást és szín-

Az elôadások hallgatósága a Tranzit Házban.
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pa di nép tánc mû vé szet tánc tech ni ká ját az el múlt év-
ti ze dek ben több nyi re a revival jel le gû vá ro si tánc há-
zak, ke vés bé a kor társ tánc mû vé sze tek igen csak
meg vál toz tat ták, az az a ha gyo má nyos né pi tánc kul-
tú rá ra jellemzô tánc tech ni ka vált ál ta lá nos sá, ad dig a
ro mán szín pa di nép tánc mû vé szet a mai na pig ôrzi a
volt szo ci a lis ta or szá gok ra jellemzô sti li zált, balett-
technikát al kal ma zó nép tán co lá si mó dot, köz is mer-
teb ben a mojszejevi stí lust. Igor Mojszejev (1906-
2007) vi lág hí rû tán cos, ko re og rá fus, együttes-szer-
vezô nyomán, aki 1937-ben ala pí tot ta a Mojszejev
Együt test, ame lyik rö vid idôn be lül a szín pa di nép-
tánc szov jet, majd va la mennyi volt szo ci a lis ta or szág
mo dell jé vé vált. És saj nos Ro má ni á ban je len leg en-
nek a vir tu óz, lát vá nyos sti li zált néptáncbalettnek
egy sok kal ko pot tabb, gyak ran giccs be for du ló vál to-
za ta él, ha son ló an a szin tén sti li zált szín pa di nép ze-
né lés hez, s mind ezt or szá gos köz íz lés nek pro pa gál
je len leg is szá mos mé dia csa tor na. Ta lán ez is ma gya-
ráz za, hogy a kor társ ro mán tánc mû vé szet (pél dá ul
a Bu ka res ti Nem ze ti Tánc köz pont – CNDB), meg
egy ál ta lán a mai ro mán elit kul tú ra szin te tel je sen el-
zár kó zik a ro mán néptáncmûvészettôl.

Jo gos kér dés: ilyen kul tu rá lis, tánc ku ta tói, tánc-
mû vé sze ti kö zeg ben ho gyan le het a ro má ni ai ma-
gyar (nép)táncoktatást in téz mé nye sí te ni? Ho gyan le-
het egy szer re meg fe lel ni az el vi és minôségi kri té ri u-
mok nak il let ve a ha tály ban levô hi va ta los ro mán ok-
ta tá si tan rend nek? Vé le mé nyem sze rint – pa ra dox
mó don – csak úgy, hogy egy részt ki emel jük ugyan a
nép tánc mû vé sze tet a folk lór, a hagyományôrzés
körébôl, és az össz tánc mû vé sze ti kép zést te kint jük
cél nak, más részt vi szont pon to san a nép tánc iden-
titásmegôrzô fon tos sá gát hang sú lyoz zuk az er dé lyi
ma gyar kö zös ség kul tu rá lis éle té ben. Össze gez ve:
mi vel a ma gyar és ro mán (nép)táncmûvészeti kép-
zés egyelôre in kom pa ti bi lis, és va ló szí nû leg még egy
ide ig mind a tu do má nyos, mind a mû vé sze ti kon-
cep ci ók lé nye ges el té ré se ket fog nak mu tat ni (nem
tar tom az er dé lyi ma gya rok fel ada tá nak a ro mán
(nép) táncmûvészet meg re for má lá sát), olyan kép zé si
for má kat kell ja va sol nunk és lét re hoz zunk, ame lyek
hi va ta los in dok lá sa két irá nyú: ne künk fon tos és sa-
ját sá gos kul tu rá lis örök sé günk a tra di ci o ná lis-tör té-
ne ti tánc kin csünk, jo gunk van ezt ál la mi tá mo ga tás-
sal min den szin ten anya nyel vün kön ta nul ni, ugyan-
ak kor mi tu laj don kép pen „egye te mes” tánc mû vé-
sze ket és tánc pe da gó gu so kat sze ret nénk ne vel ni, az-
az nem – leg alább is nem a ro mán úzus sze rin ti –
nép  tán co so kat.

Min den szak ok ta tás alap fel té te le, hogy meg fe le-
lô, ké pe sí tett szak em be rek mû vel jék. Az el múlt
évek ben a ro má ni ai ma gyar tánc mû vé szet re vo nat-
ko zó ok ta tá si prog ra mok akkreditációs tö rek vé se it
pon to san ez az ör dö gi kör tet te le he tet len né: csak
olyan szak kép zést akk re di tál nak, ahol szak ké pe sí-
tett ok ta tók ta ní ta nak, vi szont amed dig nincs szak-
ok ta tás, ad dig nem ren del kez he tünk szak ké pe sí tett
ok ta tók kal sem…  És ezért fon tos elsô lé pés ként az
anya nyel vû fôiskolai szin tû szak ok ta tás be ve ze té se
ezen a té ren is.

5. Ja vas lat a ro má ni ai ma gyar in téz mé nye sí tett fel-
sôfokú tánc mû vé sze ti ok ta tás be ve ze té sé re –  a ter ve-
zett tánc- és/vagy moz gás mû vé sze ti szak váz la ta

A je len ta nul mány ban össze fog lalt fenn ál ló hi á-
nyos sá gok és prob lé mák fo ko za tos meg ol dá sát ki zá-

ró lag a ro má ni ai ma gyar in téz mé nye sí tett tánc mû-
vé sze ti ok ta tás be ve ze té se je lent he ti. En nek elsô
szük ség sze rû lé pé se a felsôoktatási kép zés meg te-
rem té se, ugyan is kép zett tánc pe da gó gu sok nél kül
nem le het sé ges az ál la mi lag fi nan szí ro zott in téz mé-
nyes anya nyel vû szak ok ta tás, az az mû vé sze ti szak-
is ko lák ban létesülô ma gyar tánc ta go za tos osz tá lyok
in dí tá sa.

A ter ve zett felsôoktatási kép zést a ma ros vá sár he-
lyi és/vagy ko lozs vá ri Szín mû vé sze ti Fôiskola ke re-
tén be lül in dí tan dó tánc- és/vagy moz gás mû vé sze ti
szak ként le het ne meg ol da ni. Az így létesülendô há-
rom éves szak kép zés két, egy más sal összefüggô, de
még is különbözô szak te rü let re irá nyul na: a mû vész-
va la mint a pe da gó gus kép zés re.

A há rom éves fôiskolai alap kép zés elsôsorban
szín pa di tánc- és moz gás mû vé sze ket ké pez ne, a ha-
zai vi szo nyo kat te kin tet be vé ve hang sú lyos nép tánc
szak irá nyult ság gal. (A ter ve zet a bu da pes ti Ma gyar
Tánc mû vé sze ti Fôiskola Nép tánc és Szín há zi tánc
Tan szék ének prog ram ját te kin ti ki in du ló pont nak.
Ezt úgy pró bál ja a ha zai vi szo nyok hoz iga zí ta ni, mó-
do sí ta ni, hogy egy részt meg fe lel jen a jelenlegi er dé-
lyi tánc mû vé sze ti hely zet nek, ugyan ak kor le hes sen
a ro má ni ai tan rend szer ben is akk re di tál ni. A váz lat
alap ja le het egy ro má ni ai ma gyar tánc mû vé sze ti fô-
is kolai ok ta tá si prog ram ki dol go zá sá nak, de ter mé-
sze te sen a rész le tes ki dol go zás fo lya ma tá ba már
szük sé ges a megfelelô szak em be rek be vo ná sa egy-
egy adott szak te rü le ten.) Ugyan ak kor a ha gyo má-
nyos tánc kul tú ránk ma gas szin tû el mé le ti és gya kor-
la ti tu dá sa mel lett ki emelt cél egyéb tánc nyel vek és
tánc tech ni kák, moz gás- és elôadó-mûvészeti is me re-
tek, szín há zi nyel ve ze tek el sa já tí tá sa. A há rom éves
szak ered mé nye kép pen kép zett hi va tá sos szín pa di
tánc mû vé sze ket al kal maz hat nak a már létezô ro má-
ni ai ma gyar pro fesszi o ná lis stá tu sú tánc együt te se-
ink (a je len le gi hely zet ben ez szin te száz ál lást je len-
te ne!), de kép zett sé gük fel jo go sí ta ná ôket bár me lyik
szín há zi tár su la tunk ban, moz gás mû vé sze ti mû he-
lyünk ben (lásd a sep si szent györ gyi M Stú di ót) va ló
el he lyez ke dés re is, mint szín pa di tán cos, moz gás-
mû vész stb.

A há rom éves alap kép zés má sik fon tos ele me len-
ne a pe da gó gi ai mo dul. Ez nem vol na kötelezô, vi-
szont el vég zé se tánc pe da gó gu si dip lo mát is je len te-
ne az amúgy ter mé szet sze rû en rö vid élet tar ta mú
szín pa di pá lyát be fu tó tánc- és moz gás mû vé szek-
nek. Ter mé sze te sen ez kü lön szak irány ként is vá-
laszt ha tó vol na (pél dá ul táv ok ta tá si rend szer ben)
azok szá má ra, akik ki zá ró lag tánc pe da gó gi á val sze-
ret né nek fog lal koz ni az ele mi és kö zép is ko lai ok ta-
tás ban, vagy a majd létesülendô mû vé sze ti szak is ko-
lák ban. A kü lön szak irány ese té ben vi szont szük ség-
sze rû né hány el mé le ti és gya kor la ti alap tan tárgy fel-
vé te le is.

KÖNCZEI CSON GOR

(Lapzártakor kaptuk a hírt: a 2009-2010-es egye te mi tan-
év ben, ok tó ber elsejétôl a Ma ros vá sár he lyi Szín mû vé sze ti
Egyetemen 12 hall ga tó val be in dul a ma gyar tánc mû vé sze ti
ok ta tás)
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Könczei Cson gor ta nul má nyá ban a hely zet kép
fel vá zo lá sá val, a nép tánc és a szín pa di tánc mû vé szet
vi szo nyát elemezô meg ál la pí tá sa i val és té te le i vel
messzemenôen egyet ér tek. Cson gor a néptáncmoz-
galmat, an nak tar tal mát, hi á nyos sá ga it, esz té ti kai
anak ro niz mu sát, ese ten kén ti bor nírt sá gát igen pon-
to san jel le mez te, de ugyan ilyen pon to san ve tet te fel
az er dé lyi ha gyo má nyos moz du lat kul tú ra jelentô sé-
gét és megôrzésének alapvetô fon tos sá gát is. Azt hi-
szem, a jelenlévôknek nem kell kü lö nö seb ben bi-
zony  gat ni, mi lyen pá rat la nul gaz dag és a vi lá gon
egye  dül ál ló nép tánc és nép ze nei ha gyo mány ala kult
ki Er dély te rü le tén, feltehetôleg a különbözô kul tú-
rák egy más ra ha tá sa, va la mint szin túgy bi zo nyos
gaz da sá gi pe ri fé ri á ra szo ru lás és kul tu rá lis elszi ge te-
lô dés ered mé nye ként. A fel adat nyil ván az, hogy mi-
ként le het ezt a kul tú rát megôrizni úgy, hogy az ne
for dul jon giccs be, az az úgy tart sa meg ere de ti sé gét,
hi te les sé gét, hogy au ten ti kus lét fel tét elei szük ség-
sze  rû en szûn nek, avagy szûn tek meg. A vá lasz egy-
sze rû, a meg ol dás szin te le he tet len: az er dé lyi nép-
tánc és nép ze ne szel le mét kell megôrizni.

A hoz zá szó lás ér de mi ré szét rög tön egy zá ró je les
meg jegy zés sel, rö vid terminológiai-filozófikus esz-
me fut ta tás sal kez de ném. Egy szer ál lí tó lag Lábánt
meg kér dez ték, mi a vé le mé nye a ma gyar or szá gi
moz   gás mû vé sze ti fejleményekrôl. Lá bán ál lí tó lag
így fe lelt: moz gás mû vé szet? Olyan nincs. A ma gyar
nyelv igen kifejezô ab ban a te kin tet ben, hogy kü-
lönb sé get tud ten ni moz gás és moz du lat kö zött.
Moz gás nak ne vez zük bár mely tárgy tér be li út ját, le-
gyen az au tó, repülô, go lyó, lab da, kô, te hát a moz-
gás, mint fo ga lom fi zi kai je len sé get je löl. Még azt is
mond juk, egy tárgy el- vagy meg moz dul. De a moz-
du lat alapvetôen em be ri. A moz du lat szó ön ma ga
kifejezô, jelzôivel ka rak tert áb rá zo ló, és mi más is
len ne a moz du lat mû vé sze te, mint a tánc? Ezért azt
ja va so lom, in kább mozdulatmûvészetrôl, mint moz-
gásmûvészetrôl ejt sünk szót.

De tér jünk vissza a köz vet len tárgy hoz, és néz zük
Könczei Cson gor esszé jé nek 5., ja vas la ti pont ját. Ha
jól ér tet tem, Cson gor a Ma gyar Tánc mû vé sze ti
Fôiskola (MTF) 3+2-es struk tú rá ját vet te ala pul, és a
3 éves alap kép zés cél ja ként a hi va tá sos tán cos kép-
zést je löl te meg. Ez zel kap cso lat ban szá mos prob lé-
ma me rül fel.

1. A va lós hi va tá sos tán cos kép zés, te hát az MTF
ún. ta go za tai ba lett ese té ben 10 éves kor ban, nép tánc
és szín pa di tánc ese té ben 14 éves kor ban kezdôdik.
Év szá za dos ta pasz ta la ti tény, hogy a moz gás kész ség
fej lesz té sé nek ide á lis idôpontja a 10 éves kor kör nyé-
ke, szin te va la mennyi, az erônléten és az ál ló ké pes-
sé gen ala pu ló sport mûvelôit képzô rend szer er re a
kor ra he lye zi kép zé sé nek kez de tét. A Ba lett in té zet
1976-ban in dult nép tánc ta go za ta kí sér le ti jel leg gel
ve zet te be, hogy nép tán co sa it 14 éves kor ban kez di
fej lesz te ni. Szá mos tán cos a bi zo nyí té ka, hogy a kí-
sér let si ke rült, igen ma gas szín vo na lú, késôbb akár

más mû faj ban is si ke res elôadó nevelhetô még ettôl a
kor tól kezdôdôen is. Azon ban ez a felsô ha tár, 18
éves kor ban hi va tá sos tán cos kép zést kez de ni már
ál ta lá ban meg ké sett vál lal ko zás. Az élet ko ri és szak-
mai szük ség sze rû ség egyez te té se ér de ké ben kü lön
jog sza bály biz to sít ja, hogy az MTF nö ven dé kei 16
éve sen egy szer re kö zép- és fôiskolások, és 20 éve sen
kap nak felsôfokú vég zett sé get.

2. Még is, vet het nék el len, az MTF kép zé si struk-
tú rá já ban az újon nan akk re di tált, felsôfokú, te hát
leg ko ráb ban 18 éves kor ban kezdôdô 3 éves alap-
kép  zés ki me ne ti el ne ve zé se: tán cos és próbavezetô,
te hát tán co so kat ké pez nek. Név leg. Ez egy kény szer-
hely zet ered mé nye, az ed di gi négy éves felsôfokú
tánc pe da gó gus kép zést el kel lett he lyez ni egy ráerôl-
tetett, ame ri kai szisz té má ra ki ala kí tott rend szer ben,
va ló szí nû leg azért, hogy a kép zé si for mák majd az
EU-ban kom pa ti bi li sek le gye nek mind egy más sal,
mind a ten ge ren tú li for má ci ók kal. Tény sze rû en: hi á-
ba kap nak az alapképésen vég zett hall ga tók tán cos
vég zett sé get, csak itt szer zett fel ké szült sé gük so ha
nem le het ver seny ké pes a megfelelô idôben kez dett
tán cos kép zett ség gel. Más szó val, ha az er dé lyi ma-
gyar tánc mû vé sze ti kép zés egy ilyen szer ke zet be be le-
egye zik, sa ját hát rá nyos hely ze tét be to noz za be. Hi-
va tá sos együt te sei va ló já ban gyen ge tán co so kat kap-
nak majd, és ez ele ve gyen ge mû vé szi tel je sít ményt
ered mé nyez, ar ról már nem is be szél ve, hogy ilyen
fel ké szült sé gû tán co so kat fel mu tat va a kép zés nem-
zet kö zi szin ten meg sem je len het.

3. Lép jünk to vább: mi a prob lé ma? A prob lé ma
az, hogy egy kog ni tív kép zés re ki ala kí tott szer ke ze-
tet (alapképzés+magiszteri: BA+MA) kel le ne proce-
durális tu dás meg szer zé sé re al kal maz ni. Fá ból vas-
ka ri ka, ezt a meg kö ze lí tést a felelôs dön tés ho zók nak
új ra kel le ne gon dol ni.

4. Mi re len ne al kal mas még is a meg fo gal ma zott
BA+MA szer ke ze tû felsôfokú tánc mû vé sze ti kép-
zés? Min den egyéb re: tánc pe da gó gu sok, ko re og rá-
fu sok és tánc el mé le ti szak em be rek kép zé sé re, akik-
nek szin tén szük sé ges ugyan a megfelelô tán cos
kész ség el sa já tí tá sa, de nem olyan ki emelt mér ték-
ben, mint egy hi va tá sos tán cos nak. Nép tánc ese té-
ben pél dá ul a hang súlyt nem is annyi ra a moz gás-
kész ség fej lesz té sé re, ha nem a tánc tí pu sok (eset leg
ko re og rá fi ák) szé les ská lá já nak is me re té re kell he-
lyez ni.

5. Lép jünk egy szint tel mé lyebb re, a tan tár gyak
rend sze ré hez. Igen erôsen vo nom két ség be azon be-
so ro lás helyt ál ló sá gát, hogy a kinetográfia az el mé le-
ti mel lék tan tár gyak kö zött kap helyt, még ak kor is,
ha ez az MTF je len le gi gya kor la ta. A kinetográfia lát-
vá nyos hát tér be szo rí tá sa az MTF néptáncpedagó-
gus kép zé sé ben egyet len dön tés ho zó sze mé lyes pre-
fe ren ci á já nak kö vet kez mé nye, aki a szak mai ér vek

Hoz zá szó lás
Könczei Cson gor: Ja vas lat a ro má ni ai ma gyar in téz mé nye sí tett

felsôfokú tánc mû vé sze ti ok ta tás be ve ze té sé re cí mû dolgozatához
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el le né re is ki tar tott el ha tá ro zá sa mel lett. A kinetog-
rá fia jelentôségének ki eme lé se a tárgy irán ti sze mé-
lyes elkötelezettségbôl fa ka dó el fo gult ság nak, ha za-
be szé lés nek tûn het, de ezt ha tá ro zot tan ta ga dom. A
tán cos moz du lat vi lág legalapvetôbb el mé le ti tár gya
nem a BA tan tár gyi lis tá ján megjelenô tánc tör té net,
sem az etnokoreológia, még ke vés bé a szín ház tör té-
net vagy drá ma el mé let, ha nem a moz du lat elem zés.  A
tán cos moz du lat elem zé se és ter mé sze te sen an nak
rög zí té se le het csak az elôfeltétele min den to váb bi,

va ló ban ér de mi szak mai el mé le ti mun ká nak. A tánc
el mé le ti hely ben to po gá sa, té to va sá ga, más el mé le-
tek utá ni mo hó kap ko dá sa mind ar ra vezethetô
vissza, hogy sa ját rend sze re it és az ab ból leszûrhetô
ta pasz ta la to kat nem is me ri, nem dek la rál ja, nem ad-
ja to vább, nem te remt el mé le ti ala pot. A moz du lat-
elem zés el mé le ti alap tan tárggyá eme lé se ezen a
hely ze ten gyö ke re sen tud na vál toz tat ni, egy ben az
er dé lyi tánc mû vé sze ti kép zést sa já tos rang ra emel né
a más is ko lák hoz ké pest. Mind amel lett az em lí tett
tár gyak (tánc tör té net, etnokoreológia, szín ház tör té-
net, drá ma el mé let) ter mé sze te sen a tán cos mû ve lô-
dés to váb bi el en ged he tet len tár gyai.

6. Vé gül fel vet ném azt a kép zé si szem pon tot,
amellyel a mai ma gyar or szá gi tánc mû vé sze ti kép zés
adós ma radt, és ame lyet én a mai kor ban a leg au ten ti-
ku sabb, leg adek vá tabb kép zés nek tar tok. Ez pe dig a
gyer mek tánc-pe da gó gus kép zés. Aki va la ha gye re ke ket
ta ní tott né pi já ték ra, nép tánc ra és nép dal ok ra, min den
kü lön pszi cho ló gi ai kí sér le ti bi zo nyí ték nél kül is tud-
ja, hogy a gyer me ki lé lek a 3 éves kor tól mint egy a 10
éves ko rig mennyi re azo no sul a folk lór ezen mû fa ja i-
val (és ter mé szet sze rû leg ve het jük fel e sor ba a nép-
me sét is). E lel ki ro kon ság ra épít ve le het ne a gyer-
mek ben ki ala kí ta ni egy kul tu rá lis kötôdést és ala pot,
amelytôl késôbb per sze haj la mai és te het sé ge sze rint
el tér het, de ar ról tud va és értôn tér het el, il let ve egy
má sik élet kor ban oda – is mét csak haj la mai sze rint –
tu da to san tér het vissza. Te hát ja vas la tom sze rint ér-
de mes len ne meg fon tol ni egy olyan óvodapedagó-
gusi, il let ve al só ta go za tos ta ní tói kép zé si szer ke zet
ki ala kí tá sát, ahol a né pi já ték, a nép tánc és né pi ének
kap ki emelt sze re pet. Munkaerô-piaci szem pont ból
ez leg alább egy, de in kább két nagy ság rend del na-
gyobb lehetôséget biz to sí ta na a hall ga tók szá má ra a
hi va tá sos tán co si pá lyá hoz ké pest.

FÜGEDI JÁNOS

Fügedi János

A cím be li fa lu, az egy ko ri Torda-Aranyos me gye
ke le ti fe lé nek marosludasi járásá ban ta lál ha tó zsák-
fa lu. Az 1913-as hely ség név tár sze rint 1341 la ko sa
volt ro mán több ség gel, ma gyar ki sebb ség gel.

Az a film fel vé tel, amelybôl a ta nács ko zá son rész-
le te ket lát hat tunk, 1986. au gusz tus 10-én ké szült.
Mar tin György ha lá la után kö zel 3 év vel ez volt az
elsô olyan film, amely re lik tum-te rü le ten is ké szült,
és még pénz is volt a meghangosítására. A fel vé tel
ide jé nek po li ti kai légkörébôl fa ka dó sa já tos el lent-
mon dás, hogy vég ered mény ben a ro mán ha tó sá gok
kényszerítet tek ben nün ket ar ra, hogy ezt a fil met el-

ké szít sük. Oly mó don, hogy le he tet len né tet ték azt,
hogy a Ma ros vá sár helyt zaj ló öre ges tán cok fesz ti-
vál ján ké szít sünk fel vé te le ket. Mint hogy Könczei
Csil la – rész ben más tár sa ság gal – két év vel ko ráb-
ban már gyûj tött ugyan itt, kézen fekvô volt, hogy
leg ki sebb kitérôvel alig ha nem itt tu dunk hasz no san
idôt töl te ni a szûk re sza bott idô el le né re is.

A hely bé li prí mást fa lu be li tan gó har mo ni kás

Egy er dé lyi ve gyes
la kos sá gú fa lu

– Gerendkeresztúr –
tán cai

Térvázlat Gerendkeresztúrról.
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szok ta kí sér ni, akit egy Marosludason meg fo ga dott
kont rás sal tud tunk he lyet te sí te ni a ré gi e sebb hang-
zás ér de ké ben. Kü lön ér de kes ség volt ez zel össze-
füg gés ben – leg alább is szá mom ra –, hogy:

1. Ed dig so ha nem mu zsi kál tak együtt;
2. Az ön tu da tos vá ro si kont rás mé lyen le néz te a

fa lu si prí mást, a for ga tás ide je alatt rá sem né zett.
Nem a mi ked vün kért, ha nem a gá zsi ért volt haj lan-
dó le eresz ked ni mel lé.

3. Az elôbbi kö rül mé nyek egyi ke sem be fo lyá sol-
ta ká ro san az együtt hang zást.

Az ak kor ál ta lá nos köz han gu lat el le né re eb ben a
fa lu ban egy ál ta lán nem je len tett gon dot a hely bé li
ro má nok rábeszélése-beszervezése, leg alább is a fér-
fi a ké. A más hol ek ko ri ban ta pasz tal ha tó bi zal mat-
lan ság légkörébôl itt – igaz kí vül ál ló ként –, fe szült-
ség nek nyo mát sem érez tük, pe dig a film fel vé tel
hely szí ne nem köz te rü let, ha nem egy ma gyar gaz da
ud va ra volt.

Te hát ép pen a Vá sár hely re kon cent rá ló el há rí tás
fény ké vé jén kí vül es ve – mint egy 30 ki lo mé ter rel ar-
rébb – tud tuk sze ren csé sen el ké szí te ni a fil met köz-
vet len zak la tás, és a ben ne részt vevôk késôbbi zak la-
tá sa nél kül.

A fil men rög zí tett tán cok idôtartama nem tük rö zi
a már egy re rit káb ban hasz nált tán cok egy ko ri idô-
tartambeli ará nyát. Több más mel lett azért, mert
legfôképpen a fér fi tán co kat igye kez tünk mi nél több
vál to zat ban film re ven ni. Vég ered mény ben mind a
ma gya rok, mind a ro má nok ha gyo má nyos nak ne-
vez hetô tánc cik lu sát si ke rült a re konst ru ál ha tó ság
ér de ké ben rög zí te ni.

A ma gya rok tánc cik lu sa a le gé nyes tí pus csa lád-
hoz tar to zó tánc cal – he lyi ne vén csûrdöngölô vagy
ver bunk – kezdôdik, ame lyet ugyan csak hang sze res
ze né re járt pá ros tánc kö vet –, amit csûrdöngölônek
vagy se rény nek ne vez nek. A vál tás nál a tí pu sok szét-
vá lá si folya matának az a kez de ti fá zi sa figyelhetô
meg, ami kor azo nos szer ke ze tû, és még kö zel azo-
nos tem pó jú kísérôzenére jár ják a cikluskezdô fér fi,
és pá ros tán cot egy aránt. Ez a szét vá lás né hol nem
tör tént meg. (Pél dá ul a Mezôség né hány pont ján
vagy pél dá ul a Maros–Küküllô kö zi Királyfal ván.)
Má sutt pe dig csak a pá ros for ma ma radt fönn – pél-
dá ul a Felsô-Maros men tén –, né hol pe dig – mint Ka-
lo ta sze gen – eltérô et ni kai tu laj don ér zet kap cso ló dik
a kö zel azo nos ze né re páro san, vagy a szó ló fér fi-
tánc ként járt vál to za tok hoz.

A ver bunk tánc név elôfordulása a dél-du nán tú li-
val kö zös tánc név adá si gya kor la tot mu tat ja, amely
sze rint a nyil ván va ló an újabb név alak a ré gi ré teg-
hez tar to zó tán cot je lö li.

A cik lus foly ta tá sá ban a se rény után a las sú és friss
csár dás kö vet ke zik. A cik lus té te lei te hát a tör té ne ti
rétegzôdés sze rin ti re la tív idôrendben kö ve tik egy-
mást (a hoz zá juk kap cso ló dó egy re fej let tebb kísé rô-
zenékkel).

Megjegyzendô, hogy a va ló di, ne gye des dûvôs
ver bunk tí pust min den ki is me ri, a fi a ta lab bak csak
ezt a fér fi tán cot, szé kely ver bunk né ven, azon ban ez
nem épült be szer ve sen a tánc cik lus ba. Nagy  mér-
ték ben va ló szí nû ezért, hogy a ha gyo má nyos nak ne-
vez hetô tánc élet, va gyis a tánc cik lus rend sze re sen
ismétlôdô hasz ná la tá nak a meg szû né se kö rü li idô-
ben vált is mert té, te hát vi szony lag ké sei jö ve vény, a
ha gyo má nyos tánc kész let leg fi a ta labb ele me.

Meg em lí tés re ér de mes kö rül mény to váb bá még
az, hogy egy más tán ca it köl csö nö sen is mer ték és tán col-
ták is. A tán cok köl csö nös is me re te leg na gyobb va ló-
szí nû ség gel ab ból ered, hogy a ki csiny fa lu fi a tal sá ga
az egy kor rend sze res – több nyi re va sár na pi – tánc-
mu lat sá go kat kö zö sen tar tot ta, mert csak így össze-
fog va tud ták a ze né sze ket meg fo gad ni. En nél fog va
ter mé sze tes mó don, aka rat la nul is meg ta nul ták egy-
más tán ca it. Az egyes tánc vál to za tok kristá lyosabb,
vagy amor fabb szer ke ze te sem az et ni kai ho va tar to-
zás tól, ha nem az adott tán cos egyéniségétôl füg gött.
Úgy tû nik, hogy nem volt a fa lu ban sem mi fé le
nyelv  tôl, fe le ke ze ti ho vatartozástól, fôként nem fel-
sôbb po li ti kai érdektôl ve zé relt kirekesztô szem pont.

A ro mán tánc cik lus ban is – a cikluskezdô (1.) té-
tel tôl el te kint ve –, a fejlôdés re la tív idôrendje sze rint
kö ve tik egy mást a különbözô tán cok, ter mé sze te sen
a kap cso ló dó dal la mok kal együtt.

A sû rû > rit ka le gé nyes vi szo nyát (ver bunk >
ponturi) Mar tin György több he lyütt is ki fej tet te. Itt
most csak annyit ér de mes meg je gyez ni, hogy a pon-
turi és az învârtita vi szo nya lé nye gé ben azo nos a sû-
rû le gé nyes-serény mag vi szo nyá val augmentálódott
for má ban, azon ban kö zé jük ékelôdve ma radt fönn a
vo nu lós-páros jel le gû, re ne szánsz ko ri gyö ke rû de-a
purtata. A cik lus zá ró friss forgós-forgatós pá rost
haøe ga nának ne ve zik.

A hely bé li ro má nok ha gyo má nyos tánc cik lu sa te-
hát a következô volt: ponturi, de-a purtata, învârtita,
haøegana.

Vé ge ze tül: ha a két tánc cik lust gra fi ku san áb rá-
zol juk, a következô váz la tos ké pet kap juk:

Össze fog lal va meg ál la pít ha tó, hogy a két tánc cik-

Pálfy Gyula
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lus dra ma tur gi ai föl épí té se – mond hatni ter mé sze tes
mó don, ahogy ez a szer kesz tés mód más folk lór mû-
faj ok ban is gyak ran megfigyelhetô – tel je sen azo nos
lo gi kát kö vet a belsô ará nyok és a tem pó vi szo nyok
te kin te té ben. A tánc cik lu sok kö zül a ro má nok cik lu-
sa ré gi e sebb nek mond ha tó, pusz tán a mér sé kel tebb
tem pók mi att is. (Eb ben a tánc fejlôdés-történeti fá-
zis el to ló dás ban ta lán a haj da ni tár sa dal mi kü lön ál-
lás ké sei ma rad vá nyát is szem lél het jük.)

A föl épí tés úgy tû nik, tel je sen ter mé sze tes em be ri
igény sze rint ala kul. Gon dol ha tunk itt különbözô
szö veg hez kö tött al ko tá sok ra – akár nép me sék re –,
vagy akár a ze ne da rab ok so ka sá gá ra, a föl épí tés lé-
nye ge alap já ban a következô (ter mé sze te sen a rész-
letektôl el te kint ve): 1. Be ve ze tés (ex po zí ció); 2. tár-
gya lás; 3. (gyak ran hul lám zó) fo ko zó dás sal; 4. be fe-
je zés (le zá rás).

PÁLFY GYULA
A két tánc cik lus tem pó it (M. M.) és té te le it szemléltetô áb ra. (A
foly to nos vo na lak a ma gyar, a szag ga tot tak a ro mán cik lus té te le-
it jel ké pe zik.)

Tánc ról szót hall ván, tánc ról ír ta kat ol vas ván
ben nem min dig fel öt lik, hogy a szó ló vagy író egyút-
tal va la mely cin kos ság ra kér fel – ugye tu dom, mirôl
is len ne szó. Mert mi má sért is ke rül né meg ma gá ról
a tánc ról szó lást, és be szél ne vál to za tos jelzôkkel a
tán cos teljesítményrôl, eseményrôl, az elôadó szemé-
lyérôl a tánc tör té ne ti körülményeirôl avagy tár sa-
dal mi összefüggéseirôl. Ha pe dig a tánc ról szót ej tés
tu do má nyos igénnyel je lent ke zik, más tu do mány-
ágak bi zo nyá ra meg rö kö nyö dés sel ven né nek (vesz-
nek!) tu do mást ar ról, hogy ma ga a vizs gá lat tár gya a
tánc tu do mány mû ve lé se kor rend sze rint nincs is je-
len. Konk ré tan: nincs követhetô és ellenôrizhetô mó-
don pre zen tál va, az az le je gyez ve, te hát a mon da ni-
va ló tár gya ima gi ná ri us. Amirôl itt szól ni sze ret nék,
rö vi den, tö mö ren, na gyon le egy sze rû sít ve, és kis sé
pro vo ka tí van csak ennyi: a tánc tu do mány tánc le-
jegy zés nél kül ko moly ta lan. Az ál lí tás kiegészítô fel-
té te le, hogy tánc tu do mány nak azt te kint sük, ami
tény le ge sen a tánc cal fog lal ko zik, és nem azt, ami
eu fe misz ti kus nagy lel kû ség gel a tánc tu do mány ka-
te gó ri á já ba en ge di a tánc tár sa dal mi és tu da ti vi szo-
nya i nak olyan vizs gá la tát, amely ma gát a konk rét
meg nyil vá nu lást fi gyel men kí vül hagy ja. Mind emel-
lett a tánc je len ko ri notációjával kap cso la tos ta pasz-
ta la ti tény: a tánc elôadó- és al ko tó mû vé szei, pe da-
gó gu sai, de tu dó sai is a tánc le jegy zé sé hez az egy-
sze rû ignoranciát kö zép pont nak te kint ve ál ta lá ban
va la hol két szélsô ér ték kö zött el he lyez ked ve vi szo-
nyul nak: óva to san ke rül ge tik, mint – szó lás sze rint –
macs ka a for ró ká sát, az az el is me rik hasz nos sá gát,
vágy ná nak is rá, csak ép pen nem jut nak el hasz ná la-
tá ig, avagy mi ként ör dög a töm jén füst höz, ki fe je zett
el len szenv vel vi sel tet nek irá nyá ban.

Ha meg néz zük a tánc le jegy zé sé nek arány lag rö-

vid idôre, mint egy ötszáz év re vissza nyú ló tör té ne tét
Eu ró pá ban, a vál to za tos alap for mák tól el te kint ve,
mint a ko rai úgy ne ve zett be tû le jegy zé sek a 15. szá-
zad ban, a 16. szá zad tól megjelenô test áb rá zo lá sok, a
17. szá za di tér raj zok, majd 18. szá zad ban feltûnô és a
19. szá zad tól egy re sza po ro dó abszt rakt jel rend sze-
rek, a tánc írás ok al kal ma zá sá val kap cso lat ban két
dol got ve he tünk ész re: az egyik sze rint elsôdleges cél-
ja a tánc megôrzése és a le írás ból fel idé zé se volt. Ér de-
mes ide idéz nünk, mi ként is szól a tán cot le író és ta ní-
tó mes ter, Arbeau (1967, 95) köny vé ben kép ze let be li
ta nít vá nyá hoz, Capriolhoz: „Hogy könnyeb ben meg-
értsd mind azt, mit el mond tam, tabulatúrát ké szí tek.
Se gít sé gük kel a tánc egé szét át te kint he ted az elsô
pil lan tás ra.” Arbeau te hát a táncnotáció há rom ér de-
mes szem pont ját össze gez te: a fel idé zést szol gá ló
meg ôrzését, a szer ke zet meg ér té sét, va la mint a
gyors át te kin tés lehetôségét. Szem lé le te igen ko rai
bi zo nyí té ka an nak, hogy a li te rá tus em ber már a 16.
szá zad vé gén mennyi re tu da tá ban volt a tán cos írás-
be li ség hasz ná nak és fon tos sá gá nak. A má sik ál ta lá-
nos kö vet kez te tés, me lyet a tör té ne ti rend sze rek
elterjedtségébôl le von ha tunk, hogy az egy Beau-
champ–Feuillet (Feuillet 1700) rend szert ki vé ve
nem zet kö zi hasz ná la ti szint re egy sem ju tott, meg-
ma radt al ko tó já nak te vé keny sé gi kö rén be lül.

Mi ért vál ha tott va jon a Beauchamp–Feuillet rend-
szer oly annyi ra köz ked velt té a 18. szá zad ban, hogy
több mint száz évig hasz nál ták igen szé les kör ben
Nyu gat-Eu ró pa szin te va la mennyi or szá gá ban? Fel-
tehetôleg a tár sa dal mi igény sze ren csés ta lál ko zá sá-
nak le he tünk ta núi egy sze rû tán cok egy sze rû le jegy-
zé si mód sze re ese tén. Rend kí vü li nép sze rû sé ge
alap ján te kin tet te Körtvélyes Gé za (1977, 8) a kort
többé–kevésbe egy va ló di tán cos írás be li ség ko rá nak

A notáció sze re pe a tánc tu do má nyos
fel dol go zá sá ban
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és vél te úgy, a fo lya mat ered mé nye kép pen le jegy zett
tánc al ko tá sok for má já ban a tánc mû vé szet egy ága
írás  ban  fejlôdhetett  vol  na  to  vább.  De  vé  gül  is  nem
ala kult ki a tánc el vont iro dal mi nyel ve, amely a ma-
ga kü lön le ges köz lé si lehetôségeivel az imitatív he-
lyett az interpretatív tánc mû vé sze tet kel het te vol na
élet re.

A tánclejegyzô rend sze rek szá ma a 20. szá za di
ele jén ro ha mos gya ra po dás nak in dult. Szin te éven te
je lent meg egy-egy újabb rend szer, ta lán a tánc nyelv
meg újí tá sá ra törekvô gon dol ko dó el me ter mé sze tes
igé nye ként – és ek kor már a megôrzés és a fel idé zés
ér de ke in túl meg je lent az elem zés gon do la ta is. Lá-
bán Ru dolf, az új tánc meg te rem té sé nek egyik
legkiemelkedôbb alak ja a 20. szá zad ele jén egy mást
követô köny ve i ben so ha nem mu lasz tot ta el meg je-
gyez ni, hogy „Írás ban kell rög zí te ni a tánc szim bó lu-
ma it, mert csak össze ha son lí tás ból és elemzésbôl,
ismétlésébôl és új ra for má lás ból jön majd lét re ha-
gyo má nya, és csak ek kor nyí lik lehetôség a tán cos
mû vé szi tel je sít mé nyé nek mé lyebb ér té ke lé sé re. Hol
tar tott a köl té szet és a ze ne a száj ha gyo mány ide-
jén?” A tán cos írás be li sé get szá mon kérô gon do lat-
me net ét más he lyen így foly tat ta: „Ha a tánc kifejezô
nyel ve ze te ko re og rá fi a i lag meg ha tá ro zott lesz, ha
meg ta lál ja sa ját írás be li for má ját és a tu dat ba be épült
tánc írás mé lyebb meg is me rést tesz lehetôvé, csak ak-
kor le het a tánc a lé nye gi emel ke dett ség mû vé sze te i-
vel egyen jo gú mû vé szet, csak ak kor nyújt hat ja azt,
mit test vér mû vé sze tei, a köl té szet és a ze ne: örö möt,
ma gasz tos sá got, ön tu da tot, erôt és kul tú rát.” A szó-
hasz ná lat ne té vesszen meg min ket, Lábánnál a „ko-
re og rá fi ai meg ha tá ro zott ság” ki fe je zést az ógörögbôl
szár maz ta tott ere de ti je len tés nek megfelelôen, az az
a „tán cos írás be li ség ál tal meg ha tá ro zott ként” kell
ér tel mez ni. A tör té ne ti át te kin tést most már gyor san
le zár va még meg em lí tem, hogy a 20. szá za di rend-
sze rek hasz ná la ti szint je is leg fel jebb ha nem ze ti ke-
re tek kö zé emel ke dett, mint pél dá ul az Esh kol–-
Wachmann (1958) notáció, vagy az e kör ben felte-
hetôleg jól is mert Proca-Ciortea (1957) rend sze re,
egye dül a Lá bán ne vét hor do zó rend szer tekinthetô
a tánc nem zet kö zi leg ál ta lá no san el ter jedt notációs
rend sze ré nek. A tán cot ku ta tó cso por tok kö zött az
etnokoreológusok a Nem zet kö zi Nép ze nei Ta nács
(IFMC) 1957-es drez dai ta nács ko zá sán dön töt tek
úgy, hogy elem zé se ik hez notációs rend szert hasz-
nál nak, és több rend szer össze ha son lí tá sa után vá-
lasz tá suk a Lábán-kinetográfiára esett.

A tu do má nyos fel dol go zás alap fel té te le, hogy
vizs gá la tá nak tár gyát le ír ja. Mond hat nánk for dít va
is: a tu do mány csak azt vizsgál(hat)ja, amit le ír. Ha a
mai úgy ne ve zett tánc tu do mány ra ab ból a szem pont-
ból te kin tünk, hogy mit ír le, feltehetôleg szá mos
tánc tu do mányt ta lá lunk, elsôsorban tör té ne tit, mely
az egyes ko rok al ko tó it, elôadóit, ese mé nye it, mû vé-
sze ti irány za ta it ne ve zi meg, és va la mely össze füg-
gés sze rint so rol ja fel. Az úgy ne ve zett tánc tu do-
mány ra jellemzô egy má sik meg kö ze lí tés, mely nek
je gyé ben az ural ko dó vagy di va tos szel lem tu do má-
nyi disz cip lí ná kat kí sér li meg – kis sé meg ké set ten –
al kal maz ni a tánc te rü le tén. A 20. szá zad hat va nas-
het ve nes éve i ben a tánc ku ta tói a struk tu ra lis ta nyel-
vé szet esz kö ze it kö vet ve a nyel vi ele mek ana ló gi á já-
ra tánc- és moz du lat szer ke ze ti ele me ket azo no sí tot-
tak (pél dá ul Mar tin 1964, Kaepler 1972), majd meg je-
len tek a sze mi o ti kai el ve ket követô kí sér le tek a tánc

jel rend sze re i nek fel tá rá sá ra (pél dá ul Williams 1976,
Kaán 1983), egyik ma is hasz nált fej le mény a kul tu-
rá lis ant ro po ló gia mód sze rei sze rint a tár sa dal mi há-
ló za tok, a vi sel ke dés, a ro ko ni kap cso la tok vizs gá la-
ta a tánc te rü le tén (pél dá ul Grau 1981, Han na 1987),
és leg utóbb a tán cos belsô tu dá sát vizs gá ló kogni-
tivista mód sze rek al kal ma zá si tö rek vé se je lent meg
még az etno kore ológia te rü le tén is (pél dá ul Fiskvik
és Bakka 2002).

A követô mód sze rek hasz ná la ta tekinthetô szel le-
mi ka land nak és a kísérletezô kedv já té ká nak, ha saj-
ná la tos mó don nem he lyet te sí te né és így ke rül né
meg ma gá nak a tárgy nak, a tán cos moz du lat vi lág-
nak vizs gá la tát. Alig ha két sé ges, hogy va lós tör té ne-
ti, esz té ti kai, szer ke ze ti, jel és je len tés be li, va la mint
tu da ti vizs gá lat nem tekinthetô ér vé nyes nek és hi te-
les nek ma gá nak a tánc ma té ri á nak vizs gá la ta nél kül.
Akár ri tu á lis, akár esz té ti kai össze füg gés ben te kint-
jük, a tánc (még a nép tánc is) meg nyil vá nu lá si jel le-
gét te kint ve né mi leg le beg a szín ház és a ze ne kö zött.
A szín ház tól azon ban verbalizálhatatlan ze ne i sé ge, a
zenétôl pe dig a tánc mû fa ja i tól füg get le nül min den
eset ben jelenlévô szcenikussága vá laszt ja el (így
úgy mond nyel vi je len ség ként is csak olyan össze füg-
gés ben vizs gál ha tó, mint az egyik vagy má sik sa já-
tos ki fe je zés vi lág me ta fo rá ja ként hasz nált ze nei vagy
szín há zi nyelv). Úgy vé lem, a tisz ta tánc je len té si leg-
esz té ti ka i lag el von tabb moz du lat vi lá ga még is in-
kább a ze nei for ma vi lág hoz áll kö ze lebb. Kö vet ke-
zés képp tel jes nyu ga lom mal kér het jük szá mon a
tánc ku ta tá son tár gyá nak ha son el vû rög zí té sét és
vizs gá la tát, mi ként azt a ze ne tu do mány te szi a hang-
zó anyag le jegy zé se kor és elem zé se kor, még ha a
tánc le jegy zé se elsô pil lan tás ra kis sé komp li kál tabb
fel adat nak tû nik is. (Nota bene: nem az, csak ak kor,
ha nem is mer jük elég gé ma gát a tán cot, moz du la ta i-
nak sa já tos sá ga it. Még a leg bo nyo lul tabb nak tar tott
Lábán-kinetográfia rend sze re is meglehetôsen egy-
sze rû, ha el te kin tünk a fejlôdési sza ka sza i ból adó dó
re dun dan ci ák tól.) Ha a tán cot le ír juk, ez zel szin te
au to ma ti ku san fel tár juk szer ke ze te it. Ek kor ma ga az
anyag fog ja meg ha tá roz ni, mint egy kö ve tel ni a vizs-
gá lat mód sze rét, és a tánc ma té ri á ból ki in dul va te-
remt het jük meg sa ját disz cip lí ná in kat mi ként a tánc-
ku ta tás ál tal ed dig kö ve tett ori gi ná lis mód sze rek is
va la mely té ma vagy anyag (pél dá ul a nyelv, a tár sa-
da lom vagy a gon dol ko dá si me cha niz mus) vizs gá la-
tá nak ered mé nye ként je len tek meg.

Ha az em lí tett tánc tu do má nyi követô mód sze rek
iro dal má ra a notáció használat szemszögébôl te kin-
tünk, azt mond hat nánk, ta lán csak a struk tu ra lis ta
nyel vé sze ti irány za tok szel le mé ben ké szí tett tánc el-
mé le ti írá sok vizs gál ják, elem zik és ha son lít ják össze
ma gát a tánc moz du la tok so rát, mert itt ta lá lunk no-
tá ciót, a tánc mint vizs gá lan dó tárgy le jegy zé sét.
Azon ban még itt is erôs el té ré sek ta lál ha tók az egyes
ku ta tói at ti tû dök kö zött. La poz zuk át pél dá ul az
ICTM Szer ke ze ti Elemzô Mun ka cso port já nak leg-
utóbb meg je lent Dance Structures (Kaepler és Dunin
2007) kö te tét. A kö tet kulcs ta nul mány nak ne ve zett
írá sai ese té ben Kaepler ere de ti leg 1972-ben meg je-
lent és itt új ra kö zölt ta nul má nyá nak tánclejegyzôje
Judy van Zile volt, ma ga Kaepler csak szö veg gel és
raj zok kal áb rá zolt tán cot, Lisbet Torp (2007) szá má ra
William C. Reynolds ké szí tett a le jegy zé se ket, Bakka
(2007) cí mé ben elem zést ígért, de csu pán az elem zés
el ve it mu tat ta be, és nem vi lá gos, ta nul má nya vé gé-
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rôl az em lí tett elem zé si pél dák szán dé ko san vagy
vé let le nül ma rad tak le, Fel föl di (2007) pe dig tánc-
elem zés he lyett a ma gyar nép tánc elemzés tör té ne ti
át te kin té sét kö zöl te, eh hez le jegy zés re ér te lem sze rû-
en szük sé ge nem volt. El len ben az eset ta nul má nyok
szá mos szerzôje hasz nált – ha még oly ele mi szin ten
is – tánc le jegy zést. A kö tet kap csán a notáció hasz ná-
lat két je len sé gét fi gyel he tünk meg. Ez egyik sze rint
1957-es el ha tá ro zá suk nak megfelelôen az etnokore-
ológusok szin te tel jes egy ség ben hû ek ma rad tak a
Lábán-kinetográfia al kal ma zá sá hoz – az egy Maria
Koutsouba (2007) ki vé te lé vel, aki egy Proca-Ciortea
rend sze ren ala pu ló sa ját le jegy zést hasz nált. Va la-
mint le szûr het jük az a kö vet kez te tést is, hogy a notá-
cióhasználat mind minôségi, mind mennyi sé gi
szem pont já ból a ma gyar néptánckutatás messze ki-
emel ke dik a nem zet kö zi mezônybôl. Mar tin György,
Lá nyi Ágos ton, Lugossy Em ma, Pesovár Ernô,
Szentpál Má ria és Szentpál Ol ga mun kás sá gát is mer-
ve el mond hat juk, va la mennyi en ki vá ló lejegy zôk
vol tak, és ma gá tól értôdô mó don hasz nál ták a tánc-
le jegy zést ta nul má nya ik ban az elem zé sek szer ves
ré sze ként. Fel té te le zem, az ô szel le mi ki su gár zá suk
tet te a kor nor má já vá a notáció hasz ná la tát.

E nor ma az el múlt húsz év ta pasz ta la tai sze rint
ko mo lyan sé rült. Az em lí tett ma gyar ku ta tó kat kö-
ve tô ge ne rá ci ók ban csak el vét ve ta lá lunk olyan ku ta-
tót, aki el fo gad ha tó szín vo na lon ké pes len ne ma gát a
tán cot, a tán cos moz du la to kat, mint a ku ta tás tár-
gyát meg ér te ni, le ír ni és ele mez ni. Mind amel lett,
hogy ko moly, több ezer té te les tánc írás ar chí vu mok
lé tez nek Eu ró pá ban (pél dá ul az esseni Folkwang-
Hochschule, a Conservatoire de Pa ris, a lon do ni
Lan guage of Dance Cent re), va la mint a ten ge ren tú-
lon (pél dá ul a Dance Notation Bureau, Ohio State
University), a tán cos moz gá son ala pu ló összehason-
lító-elemzô ku ta tás nem gya kor lat, ma ga a le írás
egy elôre csak a megôrzést szol gál ja. De hoz ha tunk
kö ze leb bi pél dát is: a bu ka res ti Nép raj zi és Folk lór-
in té zet több mint tízezer té te les tánc le jegy zés ar chí-
vu mot fel ügyel, és nem hogy nem hasz nál ják e do ku-
men tu mo kat, de las san más olyan ku ta tó sincs, aki
meg ér te né Proca-Ciortea notációját.

Amennyi ben va lós tánc ku ta tást, a tánc moz du lat-
vi lá gán ala pu ló ku ta tást sze ret nénk vé gez ni, a tánc
le jegy zé se nem kerülhetô meg. Ha az er dé lyi in téz-
mé nyes tánc ku ta tás el in dí tá sá nak haj na lán va gyunk,
ér de mes len ne te kin tet be ven ni, hogy olyan ku ta tói
kép zést cél sze rû ki ala kí ta ni, amely nek prog ram já-
ban a táncnotáció is me re te és hasz ná la ta megfelelô
he lyet kap, tár gyá ban pe dig ma gá ra a tánc ra, mond-
juk pá rat lan néptánckincsére kon cent rál.
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Tudomány és társadalmi-politikai környezet
Többféleképpen lehet tudománytörténetet mû-

vel ni. Az egyik szélesen elterjedt gyakorlat szerint a
tudománytörténet a tudomány intézményes jellegét
hivatott erôsíteni, így annak gyökereit, idôbeli és
eszmei folyamatosságát, belsô kohézióját reprezen-
tálja. Egy másik megközelítés szerint a mindenkori
tudomány összefügg társadalmi környezetével, a
domináns beszédmódokkal, a politikai berendez ke-
dé sekkel, a finanszírozási mechanizmusokkal, ezért
a tudomány megvalósításait, elméleti kereteit nem
kizárólag önmagukban értelmezi, hanem szélesebb,
a tudományosságon kívül esô tényezôket figyelem-
be véve. Az angolszász akadémiai hagyományban
ál talánosan elfogadott gyakorlat például, hogy az
ant ropológia megjelenésének körülményeit a gyar-
ma ti rendszer elterjedésével szoros összefüggésben
vizsgálják, a hatvanas években kialakult önreflexív
fordulatot pedig összekapcsolják a civiljogi meg-
moz dulásokkal, a társadalmi forrongásokkal, pél-
dául a vietnami háború ellen elindított békemozga-
lommal. (Friedman 1995, Wolf 2000). A közép-kelet-
európai folklórkutatást sok szerzô a nemzeti roman-
tika ideológiája által mozgatott társadalmi átalakulá-
sok gyermekének tartja. (Márkus 1992).

A társadalmi kontextusnak mindig, minden kor-
szak ban magyarázó értéket tulajdoníthatunk, de ta-
lán még könnyebben elfogadható ez a szempont, ha
a volt kommunista blokkba szorult országok tu do-
má nyos életét vizsgáljuk. A volt kommunista orszá-
gokban, és így Romániában is az intéz ményrendszer
erôteljesen központosított irányítása, szabályozása,
mûködésének korlátozása viszonylag egyszerûen
nyomon követhetô, a sajtót és könyvkiadást uraló
cenzúra miatt a nyilvánosságra jutott témába vágó
szövegek száma pedig elég kicsi. Nem szeretném azt
állítani, hogy az elmúlt politikai rendszer alatt mû-
kö dô tudományos életet kizárólag a felsorolt két té-
nyezô – a politikai irányítás által központosított in-
téz ményrendszer és a nyomtatott formában megje-
lent közbeszéd leírása – alapján teljességében ér tel-
mez ni lehetne. Kétségtelenül egy egész sor más té-
nye zô legalább annyira befolyásolta a tudomány ala-
ku  lását,  mint  ez  a  kettô.  A  felszínen  levô  publikus
adatokat és ezen belül a nyilvános közbeszédet
azon ban magyarázó értékûnek tekintem, és azok
elem zését önmagukban is relevánsnak tartom.

Ezzel a dolgozattal egy ritkább feladatra vál-
lalkoztam: egy olyan résztudomány jellegzetességeit
vizsgálom, amelyik nem is létezett. A szocialista Ro-
má niában soha ki nem alakult magyar nyelvû tánc-
tudományról szól ez a dolgozat, pontosabban a róla
kialakult nyilvános közbeszédrôl. Bár a tudo mány-
ág nak – több szórványos egyéni teljesítményen túl –
nem sikerült az említett korszakban és az említett
térségben intézményesülnie, születése körül igen
sokan bábáskodtak, közírók, folkloristák cikkeztek
annak fölöttébb szükséges voltáról. Ennek a korabeli

romániai sajtóban megjelenített közbe szédnek az
elemzése során jutottam arra a követ keztetésre, hogy
a tánctudomány itteni meggyökeresedésének egyik
akadálya éppen a róla kialakított közgondolkodás-
ban  rejlett.  A  tánctudomány,  a  „harmadik  iker”  (a
népzenetudomány és a népköltészet harmadik kis-
test vére, ahogyan ebben a korszakban elnevezték)
meglátásom szerint azért született halva, mert a vele
szemben kialakult elvárások nem is biztosították
életképességét, pontosabban elkép zelt formájában
pótolható volt más, nem tudo mányos te vé keny sé-
gek kel.

A hiány megfogalmazása
Az 1970-es években egyre sûrûbben jelentek meg

a romániai magyar sajtóban az autochtón tánctu-
domány hiányát fájlaló cikkek. „Hazai tudományos
népi tánckutatásról magyar viszonylatban alig be-
szél hetünk” – írja Pávai István (1978: 5.), „nem ze ti-
ségi táncfolklórunknak országunkban nincs szak em-
bere, aki tudósként, hivatali feladatként európai
szintû képzettség birtokában foglalkozzék tánca ink-
kal”– mondja Béres Katalin (1972: 20). A tu do mány
megjelenésének a késlekedése nem egyszer erôs ér-
zel mi reakciókat vált ki, ami úgy fogalma zó dik meg,
mint például:  „Aggódunk és várjuk a meg ol dást”,
vagy „Tarthatatlan állapot!” (ti. hogy még nem jelent
meg táncírás könyv) – írja Lász ló Ferenc (1977: 2).

Milyennek képzelték el és hova helyezték a tánc-
tudományra várakozók a vágyott szakterületet? Az
általam elemzett diskurzusnak természetesnek vett
ki indulópontja az az – egyébként Kelet-Európában
általános gyakorlat szerint kialakult – alapvetés,
hogy  a  tánc  kutatása  tulajdonképpen  egyet  jelent  a
néptánckutatással, és ezáltal annak a nagyobb tu do-
mány nak a részét képezi, amelyik a nép kultúráját,
pontosabban annak szóbeli és zenei mûvészetét re-
giszt  rálja  és  mutatja  fel.  A néptánc két  –  Faragó Jó-
zsef szóhasználata szerint – másik, idôsebb iker test-
vérével, a népköltészettel és a népzenével együtt
alkot egy teljes egységet ebben a felfogásban. (Pon-
tosabban alkotott volna, ha kiteljesedett volna.) „Míg
népköltészetünk és nép zenénk ügye egész köztu-
datunkban kezdi elfoglalni az ôt megilletô helyet,
ad dig a harmadik ikertest vérnek, a néptáncnak,
szinte-szinte nincs szakirodalma: gyûjtemények és
tanulmányok, tervek és jelentések, viták és kritikák”
– írja Faragó József (1973: 1003–1004).

A néptánckutatás ugyanakkor szoros kapcsolat-
ban van e beszédmód szerint magával a néptáncolás-
sal, illetve ennek különbözô, az elemzett korszakban
mûködô megvalósulásaival. Még jobban sarkítva, a
tánckutatás szükségességérôl valójában szinte kivétel
nélkül a néptáncolásról szóló beszélgetésekben, viták-
ban kerül szó. Az imaginárius néptánckutatást végsô
soron alkalmazott tudományként képzelték el, ame-
lyik a néptáncmozgalmat hivatott kiszolgálni, támo-
gatni. „Végsô soron a néptánckutatás eredményein

A halva született harmadik ikertestvér
Nyilvános beszéd a nem létezô romániai magyar

tánckutatásról a hatvanas-nyolcvanas években
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múlik egész népi táncmozgalmunk tartalma, iránya
és minôsége” – mondja Faragó (1973: 1004). A nép-
tánc kutatása és reprezentatív felhasználása együtte-
sen szolgált (volna) egy magasabb célt: ezt a maga-
sabb célt többféleképpen fogalmazták meg a néptánc-
mozgalom különbözô megvalósulásainak aktivistái,
propagálói, egy dologban azonban egyetértettek: a
néptánckutatás nem szakmai kérdés, hanem közügy.

A hetvenes-nyolcvanas években, bár mint látni
fogjuk, nem mindenben egyetértve, a közírók a nép-
tánckutatást a fentiekhez mérten nem szûken vett
szakmai kérdésnek, hanem egyöntetûen közügynek
tartották. „A szakembereknek fô a fejük, de a folklór
jelene és jövôje már nemcsak az ô szakmai kér dé-
sük” (Faragó 1967: 637). A néptánckutatás „sorsa
korántsem csak külön, a koreográfusok és általában
a folkloristák szakmai gondja, hanem a romániai
ma gyar nemzetiség egyik közügye, s mint ilyen, az
országos ügyek egyike. Folklórkutatásunk szaktu-
dományi ágain messze túl, épp ezáltal nyer mû ve lô-
dés politikai, politikai jelentôséget” (Faragó 1973:
1004). „Nem lehet közömbös… a folklórkutatás ál la-
po ta… indokolt, hogy a romániai magyar folklórku-
tatást nemcsak a folkloristák ügyének, mégcsak nem
is kizárólag tudományos-szakmai feladatnak, hanem
nemzetiségi s ezen át országos közügynek tekint-
sük” – írja Faragó (1980: 15).

A néptánckutatás hiányáról folytatott viták na-
gyon ritkán tartalmaztak szakmai érveket, és nem
igen esett utalás az intézményes rendszer hiányossá-
gaira sem. Romániában 1944 és 1989 között csak egy
éven keresztül dolgozott akadémiai kutatóinté zet-

ben ma gyar nyelven író hivatásos tánckutató. Elekes
Dé nest, aki 1949-ben a Mûvelôdési Minisztérium Bu-
ka rest ben alapított Folklórintézetének kolozsvári
osz tá lyán dolgozott, éppen az a Faragó József váltot-
ta fel, aki a késôbbiekben a leggyakrabban pa nasz ko-
dott a néptánckutatás hiányának káros kö vet kez mé-
nye irôl. A pártellenôrzés alatt tartott sajtóban va ló-
szí nûleg nehezen lehetett volna a kutatói, illetve
oktatási intézményrendszert kritizálni, mint aho-
gyan lehetetlen volt a szóban forgó tudományágat
nem zetközi kontextusában emlegetni. (Saját tapasz-
talatomból tudom, hogy a nyolcvanas években a Ko-
runk folyóiratban, vagy a Kriterion Könyvkia dó nál
nem lehetett utalni a Románián kívül megjelent
szak irodalomra, így a magyarországi publikációkra
sem.) A tudományosság kritériumai ebben a szöveg-
környezetben másodlagos, rész ben technikai jellegû
szükségletek maradtak, mint amilyen a fil me zô gép
használatának szükségessége, vagy a Lábán– Knust
féle táncírás ismerete, amit a magyarországi táncku-
tatás eredményeinek ismere tében például Kön czei
Ádám, illetve Pávai István említenek. Nem fo lyik
„nép táncaink szervezett, rendszeres és tu do má nyos
igényû, szinkronizált filmezése” – mondja Kön czei
Ádám (1973: 1000). A szakértôk nélkülözik „a tánc-
folklorista minôsítés elnyeréséhez szükséges is me re-
te ket, s az ilyen minôségben való te vé keny ke dés hez
nélkülözhetetlen tudományos módszereket, mint pl.
a Lábán–Knust-féle táncírást” (Pávai 1978: 5).

A néptánckutatás, mint a tömegmozgalom
irá nyítója
A néptánc az elemzett korszakban elsôrendûen

an nak a tömegmozgalomnak az alapját képezte,
amely a népi kultúrát volt hivatott reprezentálni,
bevallottan politikai célzattal. Mivel a nyilvánosság-
ban megjelent szövegeket önmagukban elemzem,
ebben a dolgozatban nem kívánok arról nyilatkozni,
hogy a domináns állampolitikai elvek felvállalása
mennyiben történt a hatalom nyomására, illetve
mennyiben képezte belsô meggyôzôdés tárgyát. A
hetvenes években mindenesetre comme il faut volt a
néptáncról úgy beszélni, mint a hazafias nevelés esz-
kö zérôl, vagy a szocialista öntudat kiépítésének ala-
panyagáról. A néptánc, és általában a népi kultúra
átpolitizált szemlélete természetesen ennél sokkal
összetettebb volt, különbözô motívumokból, va la-
mint ezek különbözô kombinációiból épült fel. A
központi motívumok nem egyetlen egy ideologikus
beszédmód részei voltak: a kommunisztikus dis kur-
zus érdekes módon ötvözôdött egy, a megelôzô kor-
sza kot uraló nemzeti értékrenddel, és végül mind-
kettôt átszôtte a nemzetiségi lét reprezentációját
szol gáló szövegezési mód. Ez a többféle ideológia,
bár sok pontban összhangba hozható volt, gyakran
homályos, többértelmû beszédmódhoz vezetett. A
nem egynemû, nem egyjelentésû fogalmak felso ro-
lás szerû, egyenértékû használata kettôs beszédet
alakított ki: „A néptánc a nemzeti-nemzetiségi kul tú-
rá nak, egy nép évszá zadok során felhalmozott szel-
le mi kincseinek legszervesebb része, s mint ilyen, a
hazafias nevelésnek, önmagunk megismerésének és
megbecsülésének is egyik leghatásosabb eszköze,
hiszen közhely, hogy a táncban gyönyörködni min-
denki szeret, s a néptánc hatásfoka hatványozot-
tabb” – írja Kelemen Ferenc (1973:1039). „Folklórunk
méltó tudo mányos feltárásának és értékelésének el-

Könczei Csilla
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mu lasztása ugyanis nemzetiségi kultúránkat apaszt-
ja, és ezáltal az ország mûvelôdési kincsestárát is
szegényíti. A tervszerû, tudományos folklórkutatás
viszont reális nemzetiségi önismeretünket szolgálja,
szocialista nemzetiségi öntudatunkat, szülôföld- és
hazaszeretetünket erôsíti; kultúránkat és az egész
ország kultúráját gyarapítja” – mondja Faragó Jó zsef
(1973: 1004). A nemzeti, illetve a nem zetiségi kultúra
kötôjeles egymás mellett említése, valamint a nép-
táncnak az a fajta értelmezése, ami szerint egyaránt
az egész nép kincse (anélkül, hogy a nép fogalmának
pontosabb tartalmát tisztázták volna), a hazafias
nevelés eszköze, és egyúttal a nemzetiségi önismeret
és az önbecsülés eszköze: mindez a konfúzió a szo-
cialista nemzeti hazafiság és a nemzetiségi iden-
titáshoz való ragaszkodás két különálló diskurzusá-
nak ötvözésébôl fakad. A néptánc így egyszerre lesz
a kisebbségi ügye, az ország ügye, illetve a szocial-
ista állampárt ügye anélkül, hogy a különbözô
érdekszférák közötti kapcsolatokra fény derülne.

Balogh Edgár szövegei példázzák talán a legéle-
sebben azt a kommunista rezsim által propagált
dokt rínát, amely – egyfajta demokratikus látszatot
keltve – a társadalomtudományos kutatást teljesen
alárendeli annak a jelenségnek, amit ô közmûve lô-
dés  ként nevez meg. Ebben a látásmódban a tu do-
mány mûvelése egyenértékû a mûkedveléssel, és
mind kettô az úgynevezett új ember megalkotását
szol gálja. „Minket az új ember társadalmi meg te rem-
tésében ez nem elégít ki, s az aktív élmény, a cse-
lekedtetés jellemképzô jelentôsége bátorít fel arra a
megállapításra, hogy a közmûvelôdés legjelentôsebb
eszköze, módszere és megvalósítása a mûkedvelés.
Igen, a mûkedvelô szavalás, írás, színjátszás, fény ké-
pe zés, filmezés, képzô- és iparmûvészet, a megtán-
colt tánc, megénekelt ének, megzenélt zene, a
tudományos disputa és kísérletezés, az amatôr gyûj-
tö getés, az egyéni és tömegsport” – mondja Balogh
Edgár (1967: 622). Az új ember azt a szocialista rend-
szer által kitermelt ideáltípust testesíti meg – fiktív
módon –, aki a burzsoázia passzív mûélvezôjével
szemben tevékenyen részt vesz a mûvészet mûve-
lésében. Ennek a szintén imaginárius új embernek a
tömegmozgalom termékeként kellett volna megje-
lennie. „Jelenleg kutatóinknak nagy figyelmet kell
szentelniük a mûvészeti tömegmozgalomnak, e té-
ren különleges feladatok hárulnak rájuk”, mivel ez
eszköze „az egyéniség újszerû” kiformálásának – írja
Andrei Bucšan, a bukaresti akadémia tánckutatója
(1973: 1016).

A helyes mûsorpolitika emlegetése, amelyik az
„egészséges egyéniségek, a boldog emberség” kia la-
ku lásához vezethet, gyakran elhangzott a vezetô
pozíciókban levô folkloristák, nemzetiségi vezetôk
szájából. „A folklór megôrzése és felvirágoztatása a
szocialista rendszerben állami mûve lôdéspolitikai
feladat” – írja Faragó (1980: 15) Megjegyzendô, hogy
Faragó József, aki a Kolozsvári Folklórintézet mun-
ka társa volt, dr. Kós Károly, aki a Kolozsvári Népraj-
zi Múzeumban dolgozott, valamint Balogh Edgár, a
Korunk folyóirat akkori fôszerkesztô-helyettese
hasonló frazeológiát használ ebben a témában.

A kommunista Románia hetvenes-nyolcvanas
éveiben a közmûvelôdés nem az egyének vagy kö-
zös ségek önmûvelését jelentette, hanem egy köz pon-
tilag irányított, szakértôk bevonásával lebonyolított,
országos intézményrendszerrel rendelkezô tö meg-

mozgalmat. A közmûvelôdésen „intézményes
mûvelést értenek”, a szakértôknek „bele kell szól-
niuk a folyamatokba, irányítaniuk, felülvizsgálniuk”
kell azokat. A szakértôk (népmûvelôk) tulajdonkép-
pen pártfeladatoknak felelnek meg, amikor dolgukat
végzik, és kötelességük együttmûködni a különbözô
közmû velôdési és kutató intézetekkel. Ugyanez for-
dít va is érvényes: a tudományos kutatók és in téz mé-
nyeik feladata a tömegmozgalom felvállalása, mivel
azonban ôk nagyobb szakértelemmel bírnak, tulaj-
donképpeni feladatuk a tömegmozgalom irányítása
és ellenôrzése. A gyakorlatban a szerepek egybemo-
sód tak, a kultúr-propagandista, a gyûjtô, a szak i rá-
nyí tó és a kutató feladatkörei egymásba játszottak,
gyakran egyazon személy látta el mindezeket. A
köz ponti irányítás elvének elfogadása egy alap ve tô-
en paternalisztikus szemlélettel függött össze, ami
abból a hitbôl táplálkozott, hogy a nép – bár öntu-
dat lanul a nemzet/szocialista haza kincseinek le té te-
mé nyese – mégsem képes egyedül sáfárkodni ezzel,
hanem külsô, felülrôl jött segítségre van szüksége
ah hoz, hogy – bár ez eléggé ironikusan hangzik –
meg valósítsa önmagát. A közmûvelés helyesen arra
utal – mondja Balogh Edgár, „hogy egyén és kö zös-
ség – segítségünkkel – felismerje, bévülrôl kimû-
velje, kulturálisan megvalósítsa magát” (1967: 621).

Ennek a nagyszabású mûvelôdéspolitikának a ví-
zi ójában a tánckutatás és a néptáncmozgalom egy-
más nak alárendelt területei egy egységes egészet ké-
pez tek, és együttesen egy magasabb célt szolgáltak:
a folklór továbbéltetését, ami az új ember nevelését
szolgálta. A tudományos kutatás finalitása tehát a
néptáncnak a tudományosságon kívüli szférában
való reprezentációja volt. „A folklór, fejlôdésének
ebben a szakaszában, a könyvek lapjai mellett a szín-
padon, a rádióban, a televízióban éli új életét” – írja
Faragó József (1967: 637). A kutatók feladata ebben a
konstrukcióban a táncok – központilag irányított –
rend szerszerû összegyûjtése, valamint a mozgalom
felügyelete annak érdekében, hogy a színpadi rep re-
zen tációra kerülô táncok megfelelô mi nô sé gû ek le-
gye nek. „A néptáncok tervszerû, nagyarányú össze-
gyûjtése és tanulmányozása tánctudományunk és
táncmûvészetünk olyan alfája meg ómegája, ame-
lytôl mindig el kell indulnunk, és amelyhez mindig
vissza kell térnünk” – mondja Faragó József (1973:
1004). Mindkét feladatkörben az imaginárius tánck-
utató legfôbb tevékenysége a népi kultúra meg tisz tí-
tá sa a „folklór-szennyezôdéstôl”, mivel az idôk fo-
lya mán felesleges üledékek lepték el. „Nincs itt most
helye, hogy a kapitalista korszakban bomlásnak in-
dult régebbi – feudális vagy prefeudális, esetleg ép-
pen ôskommunisztikus – népi kultúra szintén nem
spontán keletkezéstörténetével s létrehozó té nye zô i-
vel […] foglalkozzunk, számunkra most csak az
lényeges, hogy a folklór- és szokásmaradványokban
kollektív elemek ôrzôdtek meg, falu, táj, nép élet- és
munkaformáinak autochton és kommunális vonásai.
Ezek miatt természetes, hogy a népmûvelés szívesen
hajol mai szakaszában is a népköltészet, nép mû vé-
szet, népszokások modellkincse felé, tu do má nyosan
megtisztítva azt  felesleges üledékektôl – torzulások-
tól, s bekapcsolva a mai életforma új kö zös ségi
lehetôségeibe” – írja Balogh Edgár (1967: 624). „Az
utóbbi idôben kötelezôvé vált ellenôrzés, reméljük,
hamarosan kedvezô hatással lesz olyan te rü leten,
ahol a szakértelem, a jó ízlés és az íté lô ké pes ség hi á-
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nya oly sokszor vezetett úgynevezett »folklór-szeny-
nye zôdéshez«. A szakemberek együtt mû ködése a
népi táncot gyakran a maga eredeti sé gé bôl ki vet kôz-
te tô hivatásos és mûkedvelô együttesekkel, valamint
a koreográfiai kiadványok ellen ôr zé se kétségtelenül
haladást jelent majd népi mûveltségünk érté ke sí té sé-
ben” – mondja Andrei Bucšan (1973: 1016). „A kor-
sze rû, intenzív néprajzkutatás napfényre hozza népi
mûveltségünk közös általános rétegét, azt a kezdeti
egységes tôkét, amelybôl a to váb bi fejlôdés során
minden újabb hajtás sarjadt” (Kós 1968: 63).

A kommunista ideológia tanítása, miszerint a
folk lór értékei az ôskommunisztikus múltból szár-
maznak, ráépült a nemzeti ideológia azon doktrí ná-
já ra, miszerint a folklór magában ôrzi az egykori et-
ni kus kultúra tisztaságát. Bár az elsô tanítás alap ve-
tô en internacionalista jellegû, a másik pedig etnikus
töltetû, a szocializmus korszakában sikeresen össze-
egyeztethetôek voltak a már említett homályos, ket-
tôs beszéddel. Végsô soron mindkét ideológiai alap-
elv bôl ugyanaz következett: a népi kultúrát meg kell
tisztítani, és folyamatosan tisztán kell tartani.

A két doktrína összemosódásából keletkezett
újabb változat egyik továbbgondolója Faragó József,
aki felvázolta az úgynevezett szervezett, illetve szu-
perorganikus folklór elméletét. Ebben az elképzelés-
ben a folklór szerves korszaka lezárult, a szocialista
rendszerben ki kell alakulnia a szervezett folklórnak,
ami a tömegkultúrának egy sajátos válfaja, és amely-
nek a kialakítása a szakemberek feladata: „Mivel
ugyanis a folklór megôrzése és felvirágoztatása a
szocialista rendszerben állami mûvelôdéspolitikai
fel adat, a parasztság néhai szerves (organikus) folk-
lórját rohamosan felváltja a tömegek szervezett
(szup  raorganikus) folklórja: megkezdôdött a folklór
történeti fejlôdésének egy merôben más minôségû,
irányított korszaka, amely a hagyományos folklórt
teljesen magába olvasztja” (Faragó 1979: 15). Ebben a
vég sôkig átpolitizált utópiában a kutatók feladat kö-
re már teljesen egybeesik a pártirányítás alatt álló
kul túr-aktivistákéval, voltaképp felesle gessé téve
egy különálló autonóm intézményes keretet.

A tánckutatás, mint a népi együttesek feladata…
Mint tudjuk, a kommunista rezsimben – az em lí-

tett kivételtôl eltekintve (a Folklórintézet kolozsvári
osztályán 1949-ben egy évig létezett magyar táncku-
tatói állás) – Romániában nem létezett sem egyetemi
szintû magyar táncelméleti oktatás, sem akadémiai
szintû intézményes kutatási keret magyar kutatók
számára. Jól ismerjük azt a körülményt is, hogy a
külföldön való tanulás lehetôsége szinte kizárt volt,
valamint, hogy a nemzetközi tudományos kapcsola-
tokat nagyrészt informálisan lehetett ápolni. Ilyen
körülmények között szaktudományos kutatás való-
já ban nagyon nehezen jöhetett volna létre. Mind e-
zek rôl a hátrányokról az akkori közbeszéd azonban
nem igen szólt, részben valószínûleg a cenzúra szo rí-
tása miatt, részben viszont talán azért is, mert az
elképzelt tánckutatással szembe támasztott felada-
tok betöltésére nem is igazán volt szükség kimon-
dott kutatókra. Mivel a tánckutatást nem autonóm
tudományágként képzelték el, hanem a táncmozga-
lom szerves részeként, magától adódott, hogy mû ve-
lé sét azoktól kérték számon, akik már eleve a moz-
ga lom szereplôi voltak.

A tánccal tehát nem tudományos képzettségû ku-

ta tók, hanem népi együttesek, tömegmozgalmi in té-
ze tek alkalmazottai foglalkoztak, a közbeszéd ezek-
nek a személyeknek a tudományos képzését, va la-
mint intézményeik infrastrukturális fejlesztését kérte
számon. A néptánckutatás „Mûvelôi nem hivatásos
folkloristák, hanem népi együttesek koreográfusai,
vagy táncmozgalmi irányítók, a gyûjtés nem szakin-
tézetekben, hanem néhány táncegyüttes, valamint a
Népi Alkotások  és Mûvészeti Tömegmozgalom Me-
gyei Irányító Központjának keretében folyik. A kiad-
ványok nem tudományos, hanem elsôsorban gya-
kor lati: táncmûvészeti és táncmozgalmi célokat szol-
gálnak…” (Faragó 1980: 22). „Ilyen körülmények
közt néptánckutatásunk terhét koreográfusaink hor-
dozzák, akiknek a száma viszont országosan is,
nem zetiségi viszonylatban is sokszorosan megha-
ladja a hivatásos folklórkutatókét” (Faragó 1973:
1005). „A romániai magyar koreográfusok felé irá-
nyu ló akkori igényeink közben megsokszorozódtak
[...], szembetûnô [volt] ugyanis, hogy népköltészeti
és népzenekutatásunk tudo mányos és tudomány-
nép szerûsítô eredményeihez, sikereihez mérten ko-
re ográfusaink többsége jobbára még mindig csak a
színpadon »vágja ki a pontot«, annál kevésbé a saj tó-
ban és a könyvkiadásban. A tánckutatás lemaradása
egész folklórkutatásunkat hátrafelé húzza.” Az a for-
dulat a legfontosabb, „hogy ko re ográfusaink papírra
vessék mindazt, ami a fejükben meg a lábukban
van” – írja Faragó (1973: 1003, 1011).

Ez a fából vaskarika fordulat, hogy tudniillik a
tu dományos kutatást olyanoktól kérték számon,
akik nek ez nem volt hivatásuk, és a képzettségük
sem volt meg hozzá, felemás helyzetet szült. Ahe-
lyett, hogy a megfelelô intézményes rendszer hi á-
nyos ságáról beszéltek volna, a népi együtteseket, il-
let ve az ott dolgozó koreográfusokat, szak i rá nyí tó-
kat ostorozták, hogy végezzenek terepmunkát, azaz
gyûjtsenek, hozzanak létre archívumot, képezzék át
magukat, hogy alkalmasak legyenek a tudományos
kutatásra is. Zeno Vancea Kelemen Ferenc írásában
közölt kritikája szerint a Maros Együttes hibája töb-
bek között az volt, hogy „A mai napig sem sikerült
létrehozniuk, a többi hasonló hivatásos együttes
min tájára, egy önálló házi filmtárat gyûjtéseikbôl...
Ha az együttesek gyûjtenének, „ma dúsgazdag tán-
cadattárunk lenne – akadémiai kutatók és költ-
ségvetések nélkül” – mondja ugyanott (1973: 1042).

Ugyanakkor sok koreográfus az adott helyzetben
hajlamos volt felvállalni a tôle számon kért szaktu-
dományos szerepkört – megfelelô képzés és le he tô-
sé  gek  nélkül  –,  és  ez  további  kritikákat  vont  maga
után. „Sajnos, azt a nagyon fontos köve telményt,
hogy minden szakember a maga területén állandóan
tökéletesítse, bôvítse tudását, alkalmazkodjon ko-
runk színvonalához, nem tartja magára érvényesnek
sok olyan táncoktató, aki máskülönben népi tánc-
szakértônek vallja magát. Mert, ha elismeri, hogy
csu pán néptáncfeldolgozó, táncoktató, akkor esetleg
nélkülözheti a táncfolklorista minôsítés elnyeréséhez
szükséges isme re teket, s az ilyen minôségben való
te vékenykedéshez nélkülözhetetlen tudományos
módszereket” – írja Pávai István (1978: 5).

A tudományos módszerek nélkülözhetôsége...
A hetvenes-nyolcvanas években a romániai ma-

gyar ság körében a tánc újabb, kisebb nyilvánosság-
nak örvendô közbeszédek témájává vált, a kialakuló
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tánc házmozgalom újabb jelentésekkel ruházta fel. A
táncházmozgalom aktivistáinak néha a földalatti
moz galmakhoz hasonlítható együttmûködése a ma-
gyar országi akadémiai kutatókkal új kezdetek le he-
tô ségét villantotta fel, mindez azonban más dolgoza-
tok témáját képezi. A Martin György, azaz Tinka bá-
csi által kezdeményezett tudományos együtt mû kö-
dés abban a nehéz, politikailag ellehetetlenülô kor-
szak ban már nem vezethetett egy helyi tudományos
kutatás intézményesüléséhez.

Maradt a néptánc reprezentatív, politikai célok-
nak alárendelt propagálása, ami a színpadon, a tán-
cosok lábán sokkal nagyobb hatást ért el, mint az
„idô sebb ikertestvérek”, a ballada- és népzenegyûj-
te mények, a porosodó publikációk hasábjain, a
nagy közönség számára kiolvashatatlan hieroglifák
formájában. A tudományos kérdések ilyen kö rül mé-
nyek között fölöslegek maradtak, és a halva született
harmadik iker soha nem támadt fel.
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Fosz tó Lász ló: Kö szön jük szé pen Csil la a gondo-
latébresztô elôadást, és ez tu laj don kép pen bevezetô is
le het ne a zá ró vi tá hoz, mert van nak olyan gon do la-
tok, ame lyek visszatérôen fel me rül tek. Az egyik ilyen
kér dés azt gon dol nám, hogy a pe ri o di zá ció kér dé se,
mert sze rin tem, el len tét ben pél dá ul Fel föl di Lász ló-
val, nem le het egy egy sé ges pe ri o di zá ci ót ráerôltetni
er re az anyag ra, amit te be mu tatsz. Te hát ez vol na az
egyik ilyen kér dés, ami ta lán meg le het ne vi tat ni,
hogy a tánc ról va ló dis kur zus tör té ne te ho gyan vál to-
zik, és ho gyan je len nek meg a különbözô köz éle ti
funk ci ók eb ben a tu do má nyos szán dé kú be széd mód-
ban is. Pá vai Ist ván?

Pá vai Ist ván: Én azt az ér de kes sé get fûz ném hoz-
zá – min den így van, ahogy a Csil la mond ta – csak ezt
még ki le het egé szí te ni az zal, vagy le het ár nyal ni az-
zal, hogy itt az jött ki, hogy ez egy kom mu nis ta el kép-
ze lés, ami igaz, mert ez volt a kom mu nis ta el kép ze lés,
csak az az ér de kes ség, hogy pél dá ul az a tu do mány-
szem lé let, ami az EU-ból jön és most pél dá ul Ma gya-
ror szá gon is ér vé nyes, az ugyan ezt mond ja, hogy a

tu do má nyos ku ta tás az le gyen a gya kor lat tal össze-
füg gés ben. Ezt mi Ceaušescutól hal lot tuk elô ször. Ezt
a tech ni kai tu do má nyok ra is ér tik, te hát a gyár  tás ra,
és ugyan ezt a szel le mi tu do má nyok nál is al  kal maz-
zák,  és  mi  ma  ugyan  úgy  élünk,  mint  a  kom  mu  niz-
mus ban az zal a lehetôséggel, hogy különbözô he lye-
ken meg in do kol juk, hogy ne künk a mi tu do má nyos
ku ta tá sunk az azért fon tos, mert an nak van egy tár sa-
dal mi bá zi sa. Te hát nem csak azt az ér de kes sé get mu-
tat juk, hogy ele mez zük a nép tán cot vagy a nép ze nét
és az egy tu do má nyos ér de kes ség, ha nem hogy van
egy tár sa dal mi igény, ami a táncházmozgalom, a
szín  pa di moz ga lom, és hogy en nek egy tu do má nyos
hát tér in téz mé nye va gyunk. Ak kor is így pró bál ták
meg ide  o lo gi zál ni, most is így pró bál juk, és saj nos
ezektôl az ide o ló gi ák tól úgy lát szik, hogy nem le het
meg sza ba dul ni, mert er re igény van mind ad dig, amíg
föntáll egy ilyen – va ló ban, ahogy Csil la mond ta – pa-
ter na lis ta szem lé let. Ez a mos ta ni ál lam be ren dez ke-
dés is ugyan ilyen: van egy mi nisz té ri um, Fel föl di be-
mu tat ta, hogy különbözô mi nisz te rek ki dol goz tak
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kul  tu rá lis stra té gi á kat, ami azt je len ti, hogy ak kor kö-
vet ni kell azt a kul tu rá lis stra té gi át. Te hát pont az
nincs meg, az az alul ról épít ke zés – amirôl Dá né Ti bor
Kálmán is be szélt –, hogy alul ról kel le ne az em be rek
el dönt sék, hogy ôk mit sze ret né nek a kul tú rá ban, és
az men jen úgy föl fe le, és ar ra ad ja nak föntrôl tá mo ga-
tást. Ehe lyett az van, hogy föntrôl meg mond ják, hogy
mit kell csi nál ni. Most is és a kom mu niz mus ban is így
volt. Na most a kom mu niz mus ról még tud ni kell – ezt
in kább a fi a ta lok ked vé ért mon dom el, akik nem ak-
kor él tek –, hogy na gyon sok min dent ér de mes len ne
össze ha son lí ta ni, mond juk akár Fa ra gó Jó zsef ese té-
ben is, hogy amit le írt ô és be kül dött a Mû velôdés nek,
hogy ab ból mit cen zú ráz tak ki, és az eredeti kézirattól
mennyire tér el az anyag. Te hát sok eset ben ugye az
új ság írók azt tud ták, hogy mi je len het meg és mi nem,
te hát ab ban az idôben már ön cen zú ra volt, nem úgy
mint ko rá ban, mond juk az öt ve nes évek ben, ami kor
sza ko so dott cen zo rok húz tak ki belôle, te hát az új ság-
író tud ta, hogy ezt nem ír ha tja le, és ak kor át ír ta. Más-
részt tud ták azt, hogy mi lyen párt po li ti kai do ku men-
tu mok, Ceaušescu be szé dek van nak ép pen ak tu á li san
föl dob va, és ahhoz iga zodtak, hogy cse le ked ni le hes-
sen. Te hát nem úgy kell el kép zel ni, hogy ôk kom mu-
nis ták vol tak, és ezt meggyôzôdéssel hir det ték – te hát
a ma gán be szél ge tés ben min dig el mond  ták (min den
új ság író nak kötelezôen kom mu nis ta párt tag nak kel-
lett len ni), hogy hû de jó do log amit csi nál tok Csík-
sze re dá ban, tánc ház meg ré gize ne, de vi gyáz za tok,
hogy le gyen ez is, meg az is, meg ne azt mond já tok,
meg ne így tá lal já tok. Te hát lát szott, hogy ôk ve lünk
van nak, de ugyan ak kor pró bál ják a ha ta lom fe le pu-
hí ta ni a hely ze tet, hogy ez mûködôképes le gyen, ne-
hogy be til tsák, ahogy pél dá ul a ré gi ze ne-moz ga lom
86-ban be til tás ra ke rült.

Könczei Csil la: Hát a tánc ház is, Ko lozs vá ron.
Pá vai Ist ván: A tánc ház is, nem csak Ko lozs vá ron,

de másutt is. És az a má sik ér de kes ség volt Ro má ni á-
ban, hogy a különbözô he lye ken a til tá sok különbözô
mó don mû köd tek. Te hát a bu ka res ti té vébe azért ka-
pasz kod tunk a táncházmozgalom ele jén, mert ne kik
na gyobb lehetôségük volt, mint köz pon ti rep re zen tá-
ci ós in téz mény nek, több min dent meg en ged tek. És
ak kor me gyén ként el tért: hogy Har gi ta me gyé ben
több min dent le he tett csi nál ni, vagy Kovásznában ak-
kor is, mint Kolozsban vagy Ma ros vá sár he lyen, ahol
ép pen a ro má no sí tás volt napirenden, és ott nem en-
ged ték annyi ra. Az tán azt, amit megint dif fe ren ci ál ni
kell, hogy kü lönb ség volt a hi va ta los til tá sok és a nem
hi va ta lo sak kö zött. Te hát egy részt volt egy párt po li ti-
kai el kép ze lés, hogy ho gyan kell mû köd jön, és an nak
a vég re haj tá sa füg gött emberektôl, te hát adott he lyen
levô ro mán párt ve zetô mennyi re gon dol ta ezt ko mo-
lyan. Volt aki túl ra goz ta ezt és még több til tást be ve-
ze tett. Ma ros vá sár he lyen a tánc ház be til tá sa ak kor
úgy tör  tént,  hogy következô ôsszel  men tünk oda,  és
ak kor azt mond ták, nem lesz tánc ház. Ak kor föl men-
tünk a szak szer ve ze ti el nök höz és meg kér dez tük,
hogy mi ért  nem le  het?  Azt  mond ta,  hogy azért  nem
le het, mert egy da ra big éne ke lünk és tán co lunk, és
utá na meg te rü le te ket fo gunk kö ve tel ni, te hát ô ke re-
ken így mond ta meg. Ezt más he lyen más ként csi nál-
ták, vagy meg en ged ték, vagy tolerálták.

Könczei Csil la: Ko lozs vá ron meg azt mond ták,
hogy fes tik a ter met. Egy foly tá ban fes tik a termet…

Pá vai Ist ván: Igen, te hát ez más, más-más po li ti zá-

lá sa volt en nek. És ak kor megint kü lönb sé get kell ten-
ni a szekuritáté te vé keny sé ge és a párt kö zött, mert a
szeku azt a mód szert al kal maz ta va ló já ban, hogy
olyas mi ket til tott, ami nem volt hi va ta lo san ti los. És
eze ket nem til tot ta, ha nem su gall ta, hogy ba jod le het,
ha ev vel fog lal ko zol, ha nép dalt gyûj tesz, ha, ha stb-
stb. meg vol tak ezek. Eze ket így ér zé kel tet ték, és va ló-
já ban ez se hol nem volt ki mond va. Itt föl me rült, hogy
be szél jünk eb ben a vi tá ban ar ról, hogy a bu da pes ti
archí vum ba ren ge teg er dé lyi gyûj tés van, amit akár
mi er dé lyiek gyûjtöttünk, akár se gí tet tünk az ak ko ri
bu da pes ti e knek a terepmunkában. Hogy ez most egy
ti los do log volt vagy nem volt ti los? Ak ko ri ro mán
tör  vény  sze  rint  ez  nem  volt  ti  los!  Volt  egy  tör  vény,
ami most is hatályos, és ami Ma gya ror szá gon ma is
érvényes: a tár gyi nép mû vé szet re, hogy an nak a ki vi-
te le az or szág ból en ge dély hez kö tött. Ma, ha ilyet ki
akar Ma gya ror szág ról vin ni va la ki, né pi bú tort, mert
ki köl tö zik nyu gat ra, ak kor a Nép raj zi Mú ze um ban
van egy bi zott ság, az meg vizs gál ja, pe csét stb. és csak
így le het ki vin ni. Ez itt is így volt, hang sze rek kel,
min den nel. Ez a szel le mi kul tú rá ra nem vo nat ko zott.
Né ha pró bál  koz tak ez  zel  a  trük kel,  hogy mond ták –
szin tén így ma gán til tás ese tén –, hogy ezt nem le het
ki vin ni, mert az a tör vény, de ez…

Könczei Csil la: De gya kor la ti lag – most Já nos és
Zol tán meg tud ják mon da ni –, hogy eze ket sza bá lyo-
san ki csem pész ték az or szág ból.

Pá vai Ist ván: Igen. Pon to san, de va ló já ban nem
volt til tott. Te hát nem volt til tott ez. Ugye én, ami kor
szé ki Gyu ri bá csit, Sza bó Var ga Gyu ri bá csit meg bün-
tet ték, mert ma gyar or szá gi ak nak éne kelt, én meg kér-
dez tem, hogy a rendôr adott va la mi pa pírt, s igen. Ve-
gyük elô, mi az a pa pír. S a pa pír ra nem az volt ír va,
hogy ma gyar or szá gi ak nak éne kelt, az volt ír va, hogy
„csend za va rás”. Te hát nem volt ilyen pa ra gra fus,
hogy meg le hes sen bün tet ni. Nem volt ti los va ló já ban
ezt ki vin ni, de azért min den ki félt at tól, hogy ebbôl baj
le  het.  És  ezért  ez  így,  így  ti  tok  ban  zaj  lott.  Te  hát  na-
gyon ér de kes do log ez az egész kor szak, az tán, hogy
az utó kor meg sem fog ja tud ni ér te ni tel je sen, hogy itt
mi tör tént, mert annyi ra össze tett ez. Ez, amit Csil la is
be mu ta tott, ez na gyon jó volt, mert itt lát szott, hogy
min den fé le kom po nen sek, hogy ami kor egy ko ra be li
új ság író fo gal ma zott, ak kor va ló ban a nem ze ti dol gok
fe le is ka csin ga tott, de a ki sebb sé gi do log az na gyon
fon tos volt. Va ló já ban az ak ko ri ma gyar ér tel mi ség nek
volt egy ide o ló gi á ja, ami nek a köz  pon ti ré sze a ki sebb-
ség meg tar tá sa. Ezt úgy min den ki nek becs ület be li kö-
te  les  ség  nek  gon  dol  ták,  hogy  az  kell,  hogy  le  gyen,  és
úgy kép zel ték, hogy tánc ház meg min den azért van.
Te hát ami kor mi lét re hoz tuk a tánc há zat, mi nem gon-
dol tuk azt, hogy most  meg ment jük a ki sebb sé get, ha-
nem ez egy na gyon jó do log, ez tet szett ne künk a ze ne
a tánc, és hogy ezt ta nul ják meg so kan és él vez zék és
ez egy na gyon jó do log. Mi nem, nem az zal a cél lal
hoz tuk va ló ban lét re, hogy azt kép zel tük, hogy meg-
mentôdik a ki sebb ség. De az ide o ló gu sok azt kép zel-
ték és errôl cik kez tek! Az tán ki lenc ven után ki de rül,
hogy  sem  mit  nem  men  tett  meg,  mert  ak  kor  sza  bad
volt akár hány tánc há zat csi nál ni, és at tól nem vál to-
zott meg a ki sebb ség hely ze te va ló já ban.

Fosz tó Lász ló: Hát ak kor más nak van-e eh hez
hoz  zá szó lá sa?

Fel föl di Lász ló: Hadd mond jam, hogy na gyon
egyet ér tek ez zel, hogy nin cse nek tisz ta kor szak ha tá-
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rok.  Én is  egyéb ként,  ha to  vább gör  dí  tet  tem vol  na a
la  pot,  az  al  ján van egy elem zés,  ami ben én is  azt  ír-
tam, hogy van nak kor szak okon át nyú ló gon do la tok,
ide o ló gi ák: Györffy Ist ván A nép ha gyo mány és a
nem ze ti mû ve lô dés cí mû, ma bib li a ként ke zelt írá sa
mind a mai na pig ér vé nyes el gon do lá sok kal. Na gyon
sok fôben ben ne van, az idôsektôl a leg fi a ta lab ba kig.
És ugyan így le het mon da ni an nak a kor szak nak a
nép nem ze ti el kép ze lé se it, az tán késôbb, nem tu dom
Ka rá csony Sán dor még eb ben a kor szak ban, még
min dig van nak Ka rá csony Sán dor nak ta nít vá nyai,
akik nek ta nít vá nyai van nak. És ezek a dol gok va ló-
ban át nyúl nak öt ven, het ven, száz évet is. Itt zá ró jel-
ben  jegy  zem  meg  ne  ked,  hogy  ez  a  szent  sé  ges  iker-
test vé ri ség, ez Réthei Prikkel Marián elôszavában
ben ne van, mint a há rom hungarikum.

Könczei Csil la: Igen? Nem vet tem ész re.
Fel föl di Lász ló: A ma gyar lé lek há rom nagy te rü-

le te: a köl té szet, a nyelv, a ze ne és a tánc, a moz du lat.
És ô pe dig – rá akad tam –, ô pe dig a ko ra be li esz té ti-
kai iro da lom ról be szél 1907-ben, 1908-ban. 1905-ben
je lent meg esz té ti kai írá sa, ami ben pon to san ugyan-
en nek a há rom nak a szentségérôl szól. Te hát, hogy az
ide o ló gi ák ennyire…

Könczei Csil la: Va ló szí nû. Per sze. Na gyon ben ne
van a pak li ban, hogy Fa ra gó is er re a ko ráb bi tu dás ra
épít.

Pá vai Ist ván: Hát nem min dig le he tett hi vat koz ni
sem ezek re, bár mi re, te hát nem volt sza bad hi vat koz-
ni.

Könczei Csil la: Igen.
Fel föl di Lász ló: Még egyet akar tam mon da ni,

hogy, hogy vál toz nak a sze re pek! És itt mind járt át-
adom a szót. Már Mar tin György ide jé ben kezdôdött
a sze re pek tisz tí tá sa! Mar tin György ma ga nem, nem
sze re tett el men ni, meg ta gad ta a zsû ri zé se ket! Elég
ko rai idôben, te hát a 60-as évek ben már nem ment el.
Szak mai to vább kép zé sek re el ment, vagy a fa lu si ha-
gyo mányôrzô együt te sek ta lál ko zó i ra el ment, mert ô
ma ga volt  an nak a  képviselôje,  hogy tisz  tí  ta  ni  kell  a
sze re pe ket. Nem le het ugyan az az em ber, aki egyik
nap a tisz ta for rás ról be szél és az anyanyelvrôl, a
moz gá sos anyanyelvrôl, és kép le tes, szép sza vak ban
be szél a hagyományôrzésrôl, ugyan ak kor a má sik ol-
da lon pe dig a ha gyo mány nak pon to san eze ket az el-
ve it pró bál ja meg cá fol ni, hogy a nép ha gyo mány be-
pisz ko ló dott ugye az év ti ze de ken, év szá zad okon ke-
resz tül. De a kettôt nem le he tett össze hoz ni! Ku ta tó-
ként nem, nem azt mond ta az em ber, hogy tisz tí ta ni
kell, ha nem a fa lu va ló sá gát kell néz ni, és azt is, hogy
mi lyen, mi a ha gyo má nyos, ami vissza megy, a kö zép-
ko rig vissza nyú ló gyö ke rû tánc, és azt is, amit múlt-
hé ten hoz tak be a fa lu ba.

Fosz tó Lász ló: Ez lett vol na tu laj don kép pen egy
má sik ilyen kér dés, nem fo gal ma zó dott ennyi re vi lá-
go  san meg ben nem, hogy itt ta lán a Fügedi Já nos elô-
a dása volt leg in kább ilyen, az ele fánt csont to rony (ezt
pro vo ka tí van mon dom), hogy egy abszt rak ci ót gyár-
ta ni, és azt mi nél in kább a tu do má nyos ság fe lé vin ni,
mint a tánc nak az írá sát. Ugyan ak kor más elôadások
ép pen azt mu tat ták, hogy egy tech ni kai tu dás ra volt
szük ség, mert fil mez ni kell, mert kell ke zel ni a mag-
ne to font, a te re pen fel kell ta lál ja ma gát az em ber. Te-
hát tu laj don kép pen mi lyen sze re pe van en nek, ha
most va la ki kez de ne tánc ku ta tás sal fog lal koz ni, mi az
a leg fon to sabb tu dás, ami re szük sé ge van? Nyil ván a

tánc írás, ezt hal lot tuk, ez Já nos sze rint na gyon fon tos,
ezért  ne  ked  sze  ge  zem  ezt  a  kér  dést:   szük  ség  van  a
tech  ni kai tu dás ra? Pél dá ul az, hogy ka me rát kell ke-
zel ni, ré gebb nyil ván bo nyo lul tabb volt, mint most.

Fügedi Já nos: Hát itt mind nyá jan tud juk, te hát
mind nyá jan gya kor la ti gyûj tök vol tunk, és min dig
szem be sül tünk az zal, hogy ott a te re pen, de nem csak
ezt kel lett meg ol da ni, ha nem min den mást, ha a ko csi
be dög lött, azt is meg kel lett ja ví ta ni, vagy el von tat ni.
Mi kor Csil lá val fönn akad tunk egy ilyen vízelvezetô
nagy csö vön, ak kor meg ott kel lett le szed ni, szó val ez
ilyen, per sze, ez tel je sen hoz zá tar to zik és… Kül föl-
dön is ezt kér de zik, hogy „mit csi nálsz, ami kor gyûj-
te ni mész?” és on nan kezd ve, hogy föl ku tat ni az adat-
köz lôt vagy a kocs má ba, vagy a pap tól, vagy a va la-
mi lyen is me ret sé gen ke resz tül odá ig, hogy a ze nészt
meg szer vez ni, meg fo gad ni, még egy szer el jön ni, föl-
ál lí ta ni a ka me rát, filmezôgép, nem csak a filme zô gép-
hez, a videómagnókhoz ér te ni, a hangfelvevô gé pek-
hez, és utá na még a la bo rá lás tól kezd ve a szinkro-
nizálásig… Mind az el mé le tet kö vet ve! De, most egy
pi cit vissza le het ne tér ni ah hoz, amit Csil la be mu ta-
tott, mert iga zá ból ar ra ké szül tem, és most megint kö-
töz köd nék, ha nem ha rag szol, hogy a Kornai Jó zsef
pro fesszor tól azt ta nul tuk, hogy a pi a con van nyo más
és szí vás. És ugye itt egy faj ta úgy mond lehetôség te-
remtés élt, be szo rít va egy sze rep be. De a má sik ol da-
lon volt-e nyo más? Te hát volt-e olyan, aki je lent ke zett
vol na, hogy én len nék és meg mon dom, hogy mi a ku-
ta tás és ku tat nék, és ar ról mint ha nem ír nál, hogy it-
ten – most ha nem is tö me gé vel – de lett vol na olyan
ré teg. És ezt csak azért kér dem, mert an nak ide jén a
Mar tin ék ki nyom ták a ma guk he lyét! És itt…

Könczei Csil la: Sze rin tem itt gyö ke re sen más volt
a hely zet! És er re rátevôdött a ki sebb sé gi lét má za is,
vagy nem tu dom mi nek ne vez zem. Jó, mond  jam azt,
hogy le het, hogy a 80-as évek ben, ami kor el vé gez tem
az egye te met 86-ban, ak kor le het, hogy ab ban a kor-
szak ban sze ret tem vol na hi va tá sos néptánckutató len-
ni, igaz? Azt hi szem, hogy így kép zel tem an nak ide-
jén. És nyil ván sem mi fé le lehe tô sé gem nem volt!
Egyet  len  lehetôség  az  lett  vol  na,  hogy  kül  föld  re  tá-
voz zak, de még az sem ada tott meg, mert nem kap-
tam út le ve let. Te hát én ki akar tam men ni az or szág-
ból emi att, mert nem tu dok ez zel a hi va tás sal fog lal-
koz ni, de nem tud tam ki men ni. Be vol tam zár va egy
or szág ba egé szen 90-ig, mun ka nél kü li vol tam, sem mi
esély nem volt, hogy bár mi lyen in téz mény be be le ke-
rül jek, pub li kál ni nem igen hagy tak – hát, mit tu dom
én, ez a Táncjelírás könyv – amit a Kri za Tár sa ság
2002-ben pub li kált – nem je len he tett meg pél dá ul ak-
kor.

Fügedi Já nos: De az idé ze te id a hat va nas-het ve nes
évekbôl van nak.

Könczei Csil la: Igen, ez egy elôzô kor szak nak egy
szeg men se, amit itt tár gyal tam. Nyil ván a nyolc va nas
évekrôl kü lön le het ne be szél ni…

Pá vai Ist ván: Az rosszabb volt.
Könczei Csil la: Te hát egy sze rû en nem áll tak szó-

ba  olyan  em  be  rek  kel,  nem  tu  dom,  hogy  volt-e  még
va la ki, aki eb ben a kor szak ban itt Ro má ni á ban ez zel a
hi va tás sal sze re tett vol na fog lal koz ni, le het, hogy
volt, de ne kem sem mi esé lyem nem volt.

Fügedi Já nos: A má sik, amit még sze ret nék mon-
da ni, és rö vid lesz, hogy ne hogy azt hidd, hogy ma a
tár sa dal mi hoz zá ál lás és el vá rás más, mint ami szin te



au to ma ti ku san egy ilyen hét köz na pi gon dol ko dás ból
ered. Mert úgy mond a moz ga lom, vagy bár ki, aki
nem ku ta tói szem lé le tû, csak az anya got vár ják tô-
lünk és a zsû ri zést, kész! És ha ezt nem kap ják meg,
ak kor a ku ta tás ha szon ta lan, ér tel met len, fö lös le ges.
És a vezetô ko re og rá fu sok tól hal lom, hogy Mar tint is
csak ezért res pek tál ták. Olyan óri á si mennyi sé gû
anya got ön tött a lá buk elé, hogy ab ból ôk ví gan meg-
él tek és egy na gyon víg eg zisz ten ci át te rem tet tek ma-
guk  nak.  A  tán  cos  és  a  ze  ne,  szer  ke  ze  ti  elem  zés  stb.
ab szo lút lé nyeg te len szá muk ra, nem is ér vé nye sül,
meg né ztem a mû ve i ket, ab szo lút, az egyik se! És on-
nan nem, hogy rá adá sul mi a pa rasz ti tánc esz té ti ká ja,
meg sem je le nik. (Most idéz het nénk – most ne ne vez-
zük meg a ko re og rá fust – ami kor meg kér dez ték tôle a
nem zet kö zi ku ta tók, hogy ha a ka lo ta sze gi le gé nyes
szó ló tánc, ak kor mi ért öten tán col nak a szín pa don,
ak kor azt mond ta: „hogy néz ne ki a szín pa don egy
em ber?”).

Ka rá csony Zol tán: Én a Csil la elôadására ref lek tál-
nék, úgy ál ta lá no san, te hát tény leg na gyon jó, hogy
vé gig né zett egy ilyen kor sza kot, vé gig néz te az adott
iro da lom ide o ló gi ai hát te rét, s én azt ja va sol nám,
hogy most a to vább lé pés az len ne, hogy egy dis kur-
zus ala kul jon ki pél dá ul az er dé lyi köz élet ben. Ezt
meg kell be szél ni, ki kell be szél ni, ref lek tál ni kell er re
a kor szak ra, és ami kor ez meg tör tént, ak kor el dön te-
ni, hogy ho gyan to vább. Te hát ez az ön ref le xió ez na-
gyon fon tos, és ez min den szem pont ból az. Azt, hogy
meg be szél ni vagy egy dis kur zust nyit ni ar ról, hogy a
ro má ni ai, vagy az er dé lyi ma gyar tánc ku ta tás hogy
né zett ki, mi lyen volt és mi lyen nem volt, na gyon fon-
tos. De én azt is fon tos nak tar tom, hogy meg néz ni
ugyan ezt a társ tu do má nyok ese té ben. Mi lyen volt a
ro má ni ai iro da lom ku ta tás, mi lyen volt a ze ne ku ta tás
vagy bár mi lyen más ku ta tás, ilyen szem pont ból, mint
ahogy ez tör tént az el múlt, mond juk öt ven év fo lya-
mán. Te hát en nek a faj ta dis kur zus nak a fon tos sá gát
és azu tán a to vább lé pés lehetôségét ja va sol nám. A
Fel föl di Lász ló elôadásában is na gyon fon tos az, hogy
le ül jünk és vé gig gon dol juk, hogy mi lyen mo der ni zá-
ci ós lehetôségek van nak a sa ját tu do mány águn kon
be lül, eze ket meg be szél jük, és ak kor utá na el dönt jük,
hogy ho gyan to vább, mi lyen lehetôségeink van nak.
És itt már nem ér de kes az, mit vár el tôlünk a köz élet,
vagy mit vár el a moz ga lom, vagy mit vár el tôlünk a
po li ti kai ha ta lom. Most már ezen túl kell lép ni, és ak-
kor egy idô után, ha megint elkezdôdik, ak kor megint
le kell ül ni, és megint vé gig kell gon dol ni eze ket.

Könczei Csil la: Nyil ván, gon do lom kiérzôdött az
én szövegembôl az a cél za tos ság, hogy vé gül is én
csak úgy tu dom el kép zel ni egy iga zi (nem csak én, ha-
nem gon do lom so kan má sok is) tu do má nyos mû hely-
nek, mun ká nak vagy in téz mény nek a ki ala ku lá sát,
hogy apo li ti kus és szak mai kér dés ként ke ze li az egé-
szet, és nem köz ügy ként, gya kor la ti lag. Ami füg get-
len a gya kor la ti tán co lás tól, ami füg get len a po li ti-
kum tól, és ami füg get len a közélettôl – jó, per sze, ez
most bo nyo lul tabb do log, hogy mi a kaplcsolat a tu-
do mány és a köz élet kö zött, nyil ván, hogy kell le gyen
kap  cso  lat,  de  apo  li  ti  kus  kell  hogy  le  gyen,  errôl  meg
va gyok gyôzôdve.

Pálfy Gyu la: Itt  jól  el  be  szél  ge  tünk,  de az elôadá-
sod nyo mán me rült fel ben nem kér dés ként, hogy vi-
szony lag egy sé ges szem pont rend szer sze rin ti er dé lyi
ma gyar kul tu rá lis köz élet lé te zik-e egy ál ta lán?

Pá vai Ist ván: Lé te zett, lé te zett, igen.
Pálfy Gyu la: Most lé te zik-e?
Pá vai Ist ván: Hát most is lé te zik, de ez most kis sé

zor dabb, mint ak kor volt…
Könczei Csil la: Vissza le het dob ni a kér dést: és

Ma gya ror szá gon?
(Ne ve tés.)
Pálfy Gyu la: Ott is a po li ti ka vág ja szét.
Pá vai Ist ván: Persze… ott két fé le is lé te zik, ott na-

gyobb a választék…
(Ne ve tés.)
Pálfy Gyu la: Az ju tott még eszem be, hogy a gya-

kor lat ban a tár sa dal mi ha tá sát ez a tán cos diskurancia
ki fejt se, ah hoz tény leg szük ség volt a táncházak lét re-
ho zá sá ra. En nek a lét re ho zá sá hoz és mû köd te té sé hez
szük ség van leg alább egy szak ma i lag fel ké szült és
em  be ri kva li tás nak sem hí ján levô sze mély  re, aki hú-
zó ága zat ként moz gó sí ta ni is tud. Ha már tönk re men-
tek, több sé gé ben tönk re men tek a ha gyo má nyos kö-
zös sé gek, ahol ter mé sze tes mó don mû köd tették ezt a
kul tu rá lis ön ki elé gí tést, ak kor a vá ro si fi a ta lok kö zül
ezek a tisz tes sé ges hú zó em be rek vi szont a má sod la-
gos kö zös sé ge ket tud ják meg te rem te ni. És ak kor élet-
ben ma rad hat a tánc anél kül, hogy uni for mi zá ló dás
ál do za tá ul es ne, az az ér zé sem, csak az úgy ne ve zett
hagyo mány ôr zôk nél sza bad ra gasz kod ni va la mi
múlt be li ve tü let hez.

Pá vai Ist ván: Még rö vi den azt akar nám hoz zá ten-
ni, mert itt nem esett szó errôl, hogy per sze itt iga za
van Csil lá nak, hogy a har ma dik iker test vért félt jük,
mert ami kor ô ez zel kez dett fog lal koz ni, még le he tett
be szél ni er dé lyi ma gyar nép ze ne ku ta tás ról, de most
egy re ke ve sebb szó es het errôl, hi szen a nagy öre gek,
ugye  Jagamas  Já  nos  már  több  mint  tíz  éve  nem  él,
Demény Pi ros ka meg halt, Szenik Ilo na is na gyon
idôs, meg Almási Ist ván is na gyon idôs, és ez zel azt
hi szem fel so rol tam. Szalay Zol tán érintôleg fog lal ko-
zik ez zel, ugye ô is más ból él meg, és én ugyan ilyen
okokból, ahogy a Csil la mond ta, azért men tem Bu da-
pest re, nem más ok ból, mint hogy di ák ko rom óta nép-
ze ne ku ta tás sal sze ret tem vol na hi va tás sze rû en fog lal-
koz ni, er re ké szül tem, 76-ban vé gez tem itt Ko lozs vá-
ron és 92-ig sem mi nem tör tént. Csil lá val együtt volt
az a könyv, amirôl be szélt, az én köny vem nek is már
86-ban meg volt a kéz ira ta, s nem tu dott meg je len ni. S
ak kor utá na 92-ben hív tak a bu da pes ti Nép rajzi Mú-
ze um hoz, két évig ha lasz tot tam a dön tést, ad dig pró-
bál koz tam itt ta lál ni ilyent. El men tem a ko lozs vá ri
Folk lór in té zet hez, ahol Almási azt mond ta, hogy Csil-
la fog oda ke rül ni tánc ku ta tó nak. Eh hez ké pest Csil la
se ke rült oda! Pró bált se gí te ni Csí ki Bol di zsár Ma ros-
vá sár he lyen, hogy az ot ta ni aka dé mi ai fi ók nál ke rül-
jön egy ilyen ál lás, az sem si ke rült. És ak kor vé gül is
nem  tud  tam  azt  mon  da  ni,  hogy  nem,  hi  szen  va  ló  já-
ban a bu da pes ti ar chí vu mot nem le het meg ke rül ni,
hogy ha er dé lyi nép ze né vel, nép tánc cal fog lal ko zol.
Lét re le het hoz ni új ar chí vu mo kat, de azok so sem
tud  ják  el  ér  ni  azt  a  mély  sé  get,  ami  ott  van  és  ah  hoz,
hogy az er dé lyi ze nét is mer jük, ar ra az ar chí vum ra
szük  ség  van.  Le  het,  hogy  majd  ezt  az  internet  a
jövôben meg old ja, hogy elérhetô lesz tá vol ról bár mi
bár hon nan, ak kor már mind egy, hogy ki hol la kik és
hol dol go zik.

Fosz tó Lász ló: Kö szön jük szé pen a résztvevôknek
a hoz zá szó lá so kat!


