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S E B Ő F E R E N C 

A NÉPMŰVÉSZETI INTÉZETTŐL A HAGYOMÁNYOK HÁZÁIG 

Bartók és Kodály már az I. világháború előtt arra töreke
dett, hogy a magyar népzenét zenei életünk alapjába beépítse; 
ehhez az 1930-as évek elejétől kezdve a népi táncmozgalom is 
csatlakozott (Gyöngyös Bokréta). A népművészeti tátgyak felfede
zése és divatja már a 19. század utolsó negyedében megindult. 

Győrffy István az 1939-ben megjelent, A néphagyomány és 
a nemzeti művelődés c. brossurájában a népzenéről szólva azt 
javasolta, hogy a népdalt a maga sajátos előadásmódjával 
együtt kellene tanítani, mégpedig a paraszt énekesek hangle
mezen megörökített felvételei alapján. Felhívta a figyelmet a 
népi hangszerekre, és a hagyományos játékstílus tanítására buz
dította a zenetanárokat. Néptáncaink hiteles továbbéltetése 
érdekében pedig annak módszeres feltárását, korszerű hangos
filmes megörökítését sürgette. A háború s az utána bekövetkező 
változások megakasztották ezt a jól tetőző folyamatot, de a 
mozgalom résztvevői - a katasztrofális társadalmi változások kö
zepette is - minden erejükkel arra törekedtek, hogy a népi kultú
rát, a szóban hagyományozott és a parasztság által megőrzött ma
gyar műveltséget feltárják, és a Kodály, illetve Győrffy által meg
hirdetett program szerint a korszerű művelődés alapjává tegyék. 

Mindebben jelentős hely illette meg a néprajzkutatókat, de 
nem volt olyan szerv, amely ezt hivatalból támogatta volna. 
Ilyen szervezet csak 1951-ben alakult meg Népművészeti Intézet 
néven, amelynek az lett a dolga, hogy az egész amatőr mozgal
mat szervezze és irányítsa. 

Népművészeti Intézet 
Széli Jenőt nevezték k i igazgatónak. O nem sokkal koráb

ban jött haza Bukarestből, ahol nagykövet volt. Azért kellett 
onnan eljönnie, mert nem tartotta be azt a játékszabályt, hogy 
neki mint: követnek, nem il l ik a magyatság érdekében szót emelni. 

A z új intézet tennivalóit Révai József, a kommunista párt 
akkori ideológusa, a következőképpen értelmezte: „A népdal az 
kifejezi a nép elégedetlenségét, a nép jobb iránti vágyát, de egy 
nincs benne a népdalban, a szocializmus eszméje, és ezt nekünk 
kel l belevinni a népművészetbe." Vagyis: felülről bele kell v inni 
az új eszmét, de mégis úgy kell tűnnie, mintha a spontán, alulról 
jövő népi akarat és teremtő képesség megnyilvánulása lenne. 

A 9./1951. / I . 6./ M . T . számú rendelet így határozza meg az 
intézet feladatát „A szaliszervezetekben és a többi tömegszerveze' 
tekben egyre szélesedő, kultúrotthonokban kibontakozó kulturális 
tömegmozgalom művészi irányításának elősegítése," Ebbe beletat-
tozott a kultúrműsor-füzetek kiadása, néprajzi anyag gyűjtése és 
visszajuttatása a „kulturális tömegmozgalomhoz", az „új népdal" 
és az „új tömegtánc" kialakítása, művészi tehetségek felkutatá
sa. A z 1953. évi munkaterv a néprajzi osztály feladatairól ezt ír
ja: „A népet népművészeti alkotásokra inspirálni úgy, hogy egyre 
tisztábban az új életet, a szocialista mondanivalót tükrözze." 

Arról, hogy ezt sikerült-e megoldani, álljon itt ismét egy 
idézet, Lonta i Sándornak Széli Jenővel, az intézet igazgatójával 
- az 1970-es években - készített interjújából: 

„[Lontai:] Tehát a népművészet autonóm művészet, nem 
tartalmazta a szocializmus eszméjét, bizonyos mértékig meg kel
lett változtatni tartalmában, jellegében. 

[Széli:] Igen, ilyesmit elvártak tőlünk. N e m is annyira meg

változtatni, mint azt, hogy gyűjteni olyan népdalokat, amibe 
már benne van a szocializmus. 

[Lontai:]Voltak ilyen népdalok? 
[Széli:] Voltak. De aztán kiderült, hogy azt a gyűjtő találta k i . " 

Széli Jenő, az új intézet igazgatójaként nem sokat filozofált 
ezeken a kérdéseken, hanem a feladatot a maga módján értel
mezve, sürgősen munkához látott. Igyekezett minél szorosabb 
kapcsolatot kiépíteni a Néprajzi Múzeummal és az egyetemi nép
rajz tanszékekkel. Kitűnő képességű és lelkes munkatársakat válo
gatott maga köré, s így azonnal jó légkör alakult k i az intézetben. 

A szerteágazó amatőr tevékenységek irányítására (amatőr 
táncosok, színjátszók, bábosok) a legkiválóbb fiatal szakembe
reket foglalkoztatta. A bábjátékos osztály vezetője Szilágyi De
zső lett, a későbbi Bábszínház igazgatója. A z F. Rácz Kálmán 
vezetésével megalakult irodalmi szerkesztőségben olyan szer
kesztők dolgoztak, min t Mándi Iván. A kortársak békés sziget
ként emlegetik, mert A Színjátszók Könyvtára című sorozat me
nedéket és munkalehetőséget nyújtott egy sor olyan kvalitású 
írónak, mint Tamási Áron, Remenyik Zsigmond, Tersánszky 
Józsi Jenő, Illyés Gyula . 

De az igazán komolyan vett, nagy feladat Muharay Elemér
re hárult, aki a néprajzi osztály vezetőjeként úgy értelmezte fel
adatát, hogy a mozgalomnak kel l eredeti matériát, táncokat, 
zenéket gyűjteni, és azt minél szélesebb körben hozzáférhetővé 
tenni. O l y a n fiatal és kezdő munkatársai voltak, mint M a r t i n 
György vagy Pesovár Ernő. Nagyarányú, kollektív gyűjtőmun
ka indult be. Domokos Pál Péter beszámolójából tudjuk, hogy 
Sárpilis népzenéjének tanulmányozásakor Kurtág György, ifjú 
népzenegyűjtő készítette elő a „komplex brigád" útját. A nép
zenegyűjtést Kerényi György végezte, a kijelölt anyagot Kertész 
Gyula vette magnetofonra. A filmfelvevő Erdős Lajos volt. A tán
cok koreográfiáját Lugossy Emma, Morvay Péter és Lányi Ágoston 
jegyezték. A z általános néprajzot Győrffy Györgyné tartotta szá
mon, a díszítő művészet tanulmányozója Gryneuszné volt. 

Egy másik alkalommal az Abaúj megyei Pusztafaluba kül
dött komplex brigád egy lakodalom meghívott vendége volt. A 
lakodalom minden részletét Szőts István filmezte. A brigádot 
Muharay Elemér vezette. A népzenei anyagot Kiss Lajos írta fel 
(villany hiányában nem készülhetett magnetofon-felvétel); az 
általános néprajzot Katona Imre képviselte; Lőrincze Lajos és 
Imre Sámuel a nyelvi sajátságokat vette számba. A jelentések 
szerint a gyűjtőcsoport a falu életének olyan részleteibe látott 
be, ahová addig senki el nem juthatott. A z intézet, D P P 1952-
es beszámolója szerint, havonként átlag 30 gyűjtőutat bonyolí
tott le 30 gyűjtőjével. Ez a gyűjtőmunka az 195l-es évben 
mintegy 4000 népdalt eredményezett. 

Itt alapozódott meg gyakorlatilag az egész magyar néptánc
kutatás, amely azóta európai hírűvé vált. Széli Jenő minden se
gítséget megadott nekik. V o l t egy szolgálati autója, de azt ő so
hasem használta. Azzal a folkloristák jártak vidékre gyűjteni. Ö 
biztosított pénzt arra is, hogy Szőts István, aki akkor már nem 
filmezhetett, operatőrként dolgozhasson a néptáncgyűjtéseken. 
A már minden vonalon lehetetlenné tett Lajtha László is itt 
kapott támogatást, hogy csoportjával legalább a népzenei gyűj-
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téseit folytathassa. A híres Pátria sorozat folytatása is itt történt 
a C o r v i n téren, az áttelepült moldvai csángók és bukovinai 
székelyek felvételezésével. A sorozat háború előtt készült darab
jait a Népművészeti Intézet utánnyomatta Magyar Néprajzi 
Hangfelvételek címmel. Mar t i n György visszaemlékezése szerint 
a csaknem 100 db-ból álló sorozat hanglemezeit darabonként 6 
azaz hat forintért lehetett megvásárolni. 

Gyűjtési útmutatókat adtak k i , megjelentették a Néptánco-
sok Kiskönyvtárát. Tanfolyamokat és összejöveteleket szervez
tek. A népzene-, népi tánc-, népi játék-, gyermekjátékgyűjtők 
számára rendezett tanfolyamokon a megbeszélendő anyagot a 
népi énekesekkel felvett gramofonlemezről vagy magnetofon
ról, de legtöbb esetben az eredeti népi énekes, nótafa előadásá
ban hallgathatták; a táncot az eredeti népi táncossal mutatták 
be, a népi- vagy gyermekjátékot az eredeti játszócsoport bemu
tatásában tárták a hallgatók elé. 

A z intézet rendezésében folyt arató-, szüreti, alkotmány
vagy más ünnepeken a helyszínen előkerülő kiváló és fenntar
tásra érdemesnek nyilvánított népdalokra ott helyben, maga az 
eredeti adatközlő tanította meg az ifjúságot. így a táncot, a já
tékot is. így mind a dallam, m i n d a tájszó íze eredeti környeze
tében származik át egyik generációról a másikra. N e m romlik az 
éneke a feljegyzőn, a feljegyzést megtanulón és az írásból taní
tón, tehát három hibaforráson át. Ez a tanítási mód „alkalma
zott népzenei feltárás" néven él és ismeretes. 

Archiválás 
A z összegyűjtött anyag rendezését, archiválását és áttekinté

sét is rendkívül fontos feladatnak tartották. Ezért az intézet 
tervbe vette, hogy minden egyes dallamot olyan kisebb lapon 
vesz számba, melyen a népdal első sora kottával és a dal elem
zésével jelenik meg, feltünteti, hogy szövegileg mit, milyen 
nyelvjárásban tartalmaz, töredék-e vagy teljes dal; s közli a le
lőhelyet, az adatközlő és a feljegyző nevét is. E lapok alapján 
térképen jelölték meg a kérdéses helyet, a kis lapokból pedig 
népzenei katasztert állítottak össze. A z így készült térkép egy
szerre mutatta meg a végzett munkát és a tennivalókat. [...] 

A dallamonkénti számbavételnél kiderült, hogy a fonográf
felvételeknél (Vikárnál pl.) a daloknak csak egy-két szakasza 
került a hengerekre. A többi szöveg Vikár gyorsíró jegyzetei
ben, az ismeretlenségben várta sorsát. Már-már elvesztésükkel 
kellett számolni, amikor az intézet „népköltészeti kataszter" fel
állításával rögzítette a rendkívül fontos anyagot. Ezekből a 
munkálatokból tudtuk meg, hogy a Vikár-féle dalok száma 
5000. Itt állították össze az Erdélyi János-féle hagyatékot is, az 
elkallódottakon kívül 160 gyűjtőtől származó 200 gyűjteményt, 
az Etimológiai Adattár 245 különböző falusi gyűjtőjétől szár
mazó gyűjteményeket stb. Immár 30.000-re rúgott a legépelt, 
kr i t ikai kiadásra váró népdalok, népballadák száma. Világos 
volt, hogy kizárólagos dallam- és kizárólagos szövegkatasztet 
felállítása cél nélküli munka lenne, mivel a népdalnak egyfor
mán fontos tartozéka a dallam is, a szöveg is. így kap együtt 
hangsúlyt mindkét kataszter az intézet gondozásában. 

[•••] 
Képzés 
A z intézet, az élet fokozódó igényeinek megfelelő népzenei 

gyűjtőmunkájának továbbfejlesztése céljából, új népzenegyűjtő 
nemzedék neveléséről is gondoskodott. A Zeneművészeti Főis
kola folklór tanszakának 4 hallgatóján kívül alkalmat és lehe
tőséget adott minden fiatal zenésznek, hogy minél közelebbi 

kapcsolatba kerülhessen az eleven népzenével, itt is szem előtt 
tartva Kodály Zoltán tanítását, hogy muzsikát csak az írjon, aki 
népét élő életében, munkája, mulatsága közben látja, hallja, 
maradéktalanul ismeri. 

A karvezető és zeneszerző tanszak hallgatói közül mintegy 20 fia
talt kapcsolt be a kiküldetésekbe. Ezek közül 10-15 fő állandó mun
katársa volt az intézetnek, mely tanulásukat, fejlődésüket tájékoztató 
előadásokkal, a tapasztalatok megbeszélésével tette teljesebbé. 

Átszervezések, megszorítások 
Mindez 1955-ig tartott, amikor Széli Jenőt leváltották az 

igazgatóságból. 1956 után pedig fokozatosan átszervezték az i n 
tézetet és Népművelési Intézet néven folytatta munkáját. A volt 
Népművészeti Intézet hagyományait csökkent mértékben a 
Népművelési Intézet táncosztálya folytatta. Ez volt a régi intézet
ből az egyetlen osztály, amelyik érintetlenül maradt. A hatvanas 
évek ekjén minden, a tánccal és részben a népzenével kapcsola
tos érdeklődést is tulajdonképpen ez az osztály szolgált k i . Mar 
t in György keserűen emlékezett arra, hogy az intézet átszerve
zése után 1958-ban, a Patria lemezanyagnak a terjesztését, gon
dozását az akkori gazdasági vezetőktől szinte k i kellett könyö
rögni, mert leselejtezve meg akarták semmisíteni. A k k o r ő, a 
táncosztály munkatársaként, több száz lemez gondozásával, ter
jesztésével is foglalkozott a gazdasági osztály rosszallása mellett. 
A lemezek így is lassan fogytak. Mindez azt dokumentálja, hogy 
a népművészet, néptánc, népzene iránti érdeklődés ebben az 
időben alacsony volt, s az ennek ösztönzésére hivatott Népmű
velési Intézetben sem sokat törődtek vele. 

A táncosztálynak persze továbbra is az volt a feladata, hogy a 
néptáncmozgalmat szolgálja ki, ezért lehetett a néptáncgyűjtést 
tovább folytatni a Népművelési Intézet átszervezése mellett is. 
A gyűjtés annak érdekében folyt, hogy a mozgalom mindig friss 
anyaghoz jusson. A koreográfusok mindig vágytak valami új
donságra, olyanra, ami a korábbi ismeretékhez képest újszerű 
volt. M i n d e n héten volt ún. stúdiófoglalkozás, teljes napos 
néptánctanulás, ahová az jött el, aki akart. A k k o r az emberek 
még nem fizettek a tanfolyamokért, és olyan anyagra került sor, 
amilyet a koreográfusok igényeltek. M a r t i n 1958-tól egészen 
64-ig, szinte minden héten tanított itt. Örök sérelme volt, 
hogy a néhány vezető koreográfus a felületesen, félig-meddig 
elsajátított tudományát igen gyorsan aprópénzre váltotta, és 
előfordult, hogy a tanítás után két héttel az anyagból már kész 
volt a koreográfia. Ez egy nagyon gyors, de felületes megismeré
si folyamat volt, amelynek célja nem a néptánc intenzív, „ön
célú", teljes folyamatában való megismerése volt, hanem min
dig egy bizonyos, adott koreográfia elkészítéséért végzett rövid 
távú befektetés. A néptáncoktatók általában kimazsolázták az 
érdekesnek ítélt mozgásokat, s mindjárt fel is használták. E n 
nek a generációnak a néptáncismerete rendkívül sokféle anya
got felölelt ugyan, de mélységről nem lehetett beszélni. 

1964 végété, a Népművelési Intézet táncosztálya is megszűnt. A 
népművészettel való foglalkozás még inkább háttérbe szorult, a film
tár és a gyűjtőmunka átkerült a Magyar Tudományos Akadémiára. 
Vol t akkor egy megállapodás a Népművelési Intézet és Kodály Zol
tán közt, hogy a mozgalmi igényeket továbbra is kiszolgálják. A Fő
városi Művelődési Házban létrehoztak egy ideig-óráig működő vetí
tőszolgálatot, mivel az intézet ezt már nem tartotta feladatának. 

Ezt követően jóval később, Vásárhelyi László és Simay Zsu
zsa idejében indult meg lassan a korábbi tevékenység felfejlesz
tése, mely aztán a 70-es évek közepén, Vitányi Ivánnak kö-
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szönhetően, a beindult táncházmozgalommal összekapcsolódva, 
új irányt szabott a hagyományápolás értelmezésének. 

A z Állami Népi Együttes 
Mindezekkel párhuzamosan zajlott a színpadra került néptánc 

története is, mely a Gyöngyös Bokréta bizonytalan tapogatózásai 
után (mely az eredeti paraszttáncokat próbálta több-kevesebb si
kerrel a színpadra rendezni), új helyzetet, a hivatásos színházi mű
ködést célozta meg. Amatőr táncegyüttesekből sorra alakultak a 
hivatásos, állami költségvetésből működő együttesek. Molnár Ist
ván és Muharay Elemér iskolateremtő, bár egymástól is jelentősen 
eltérő irányú tevékenysége mellett Rábay Miklósnak jutott az a 
szerencse, hogy megkapta az Állami Népi Együttes megalapításá
nak és vezetésének lehetőségét. A gyakorlatias hajlamú, tehetséges 
fiatalember a békéscsabai Batsányi és az egyetemista M E F E S Z 
Együttesben végzett munkájával bizonyította rátermettségét. 

Életművében - Pesovár Ernő szavait idézve - „meghatározó sze
repe volt a népszokásokat, életlépeket, epikus műveket zenévei, kórussal, 
tánccal és színészi játékkal megelevenítő aH<otásoknali." A színpad
centrikus munka kissé háttérbe szorította az eredeti anyaggal való 
mélyebb foglalkozást, a zenéről alkotott elképzelések is messze es
tek a Győrffy-féle elvárásoktól, hiszen korántsem eredeti, kamara
zenei formában kívánták azt hallani a színpadi játék kíséreteként, 
hanem félig szimfonikus (mert hát akkora zenekar azért nem volt), 
erősen stilizált, a korabeli terminológia szerint „feldolgozott" for
mában. Pesovár Ernő szerint: a Budapest együttesben dolgozó 
„Molnár István és Rábay Miklós a hivatásos együttesek élén is megőriz
te az amatőr művészed mozgalom l<orábban betöltött szerepét, hiszen 
műveik alkották továbbra is az amatőr együttesek repertoárjának rango
sabb műsorszámait. Mindez azonban csali részben tudta eűensúlyozni 
az 1950-es évek első felében mesterségesen felduzzasztott néptánc
mozgalom eltorzulásait, a kultúrpolitika diktálta dilettantizmussal páro
suló sematizmust. 

A néptáncot lejárató mentalitással fordult szembe a forradalom 
után megjelenő, majd a 60-as években kiteljesedő irányzat, mely vissza
adta az amatőr tevékenység rangját és önállóságát." 

A továbbfejlődés mindinkább az Állami Népi Együttes berke
in kívül, az amatőr együttesek műhelyeiben folytatódott. A szol
noki, valamint a zalaegerszegi fesztiválok váltak a kibontakozó új 
törekvések színterévé. A kor meghatározó koreográfusai, Galam
bos Tibor, Györgyfalvay Katalin, Kricskovics Anta l , Nóvák Fe
renc, Szigeti Károly és Timár Sándor munkássága révén ismét pol
gárjogot nyert a néptáncszínpadon az a gondolati költészet, melyet: 
Molnár István honosított meg az 1940-es években. Ezek a törek
vések, bár sok jelentős színpadi újítást hoztak, nem járultak hozzá 
az eredeti anyag jobb megismeréséhez, kultiválásához. Ugyanakkor 
a változás, az eredeti folklórhoz való viszony újraértékelése is ama
tőr körökből indult k i . A 70-es évek elején a fiatal zenészek hang
szeres mozgalmához csatlakozó Timár Sándor együttesében, a Bar
tók Táncegyüttesben végre kialakult az eredeti táncok - Mar t in 
kifejezésével élve - „öncélú" megismerésének igénye. A néptán
cok társastáncként történő megtanulása a hagyomány közösségi 
érvényű üzeneteit lobbantotta lángra ismét. Csoóri Sándor elhíre
sült megállapítása szerint: „a néptánc lekenik a színpadról". De az 
igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a színpadon is maradt néptánc 
elég, hiszen a táncház-mozgalomba torkolló törekvés a színpadi 
munkát is megújította. A korábbi kimazsolázó, figuravadászattal 
összeeszkábált mesterséges tánckoreográfiák helyett a megismert 
eredeti táncfolyamatok kezdtek elterjedni lassan az egész országban. 

Ez a folyamat az Állami Népi Együttest is elérte, mikor a 
Rábay halála utáni elbizonytalanodott korszakot Timár Sándor 
művészeti vezetőként való megjelenése váltotta fel. A korábban a 
táncházak látogatásától is eltiltott együttes ekkor feltöltődött ere
deti táncokkal, és ezek egyszerű bemutatása, ismeretterjesztő szán
dékú színpadra vitele évekig muníciót adott a társulatnak. Eköz
ben persze Tímárnak teljesíteni kellett a kormányzat elvárásait is, 
amely főként az ötvenes években kialakított (tánckar - kórus -
zenekar hármasságára épített) nagy létszámú együttes radikális le
építését jelentette, s amit ő a kórus elengedésével könnyedén meg 
is tett. A z elavult fél-szimfonikus, fél-cigány zenekartól, ettől az 
„óriási törpétől" azonban nem tudott megválni, holott szándéká
ban állt egy kis létszámú, eredeti, kamarazenei formában muzsikáló 
zenekar foglalkoztatása is. 

E felemás helyzet ellenére a Timár által kinevelt generációk 
lábán fantasztikus tánctudás gyűlt fel, mely az együttes utolsó, je
lenlegi korszakában a Timár-növendék Mihályi Gábor koreográfu-
si és együttesvezetői tevékenysége során ismét nagy erejű színpadi 
művek megszületéséhez vezetett. Mindez azt bizonyítja, hogy az 
eredeti táncok megismerése egy cseppet sem gátja a művészi kife
jezésnek, mint ahogy ez a 60-as években számtalanszor elhangzott, 
hanem ihletője, jól beszélt nyelve tud lenni a legcsapongóbb alko
tói fantáziának is. 

A z együttes művészi szemlélete, mely tehát a Timár-kor-szakban 
kezdett alapjaiban megváltozni, fokozatosan a táncház
mozgalomhoz és az annak szellemisége által egyre inkább befolyásolt 
amatőr mozgalmakhoz idomult. A pusztán magamutogató, szemé
lyes önmegvalósítás ideája helyett újra kialakult az az egyszerű és a 
közérdekre tekintő elvárás a népzene és a néptánc irányában, ame
lyet a 30-as években a nagy elődök már megfogalmaztak. Kodály is, 
Győrffy is azt hangsúlyozták, hogy a magyar társadalom egyetlen esé
lye a felemelkedésre, ha műveltsége alapjává a néphagyományt teszi. 

Itt kanyarodhatunk vissza a kiindulási ponthoz, amely a már 
ismét felismert konkrét tennivalókhoz olyan támogató szervezetet 
igényel, mint amilyen a Népművészeti Intézet volt. M i v e l mű
helymunkája alapján az Állami Népi Együttes vált a láng tovább
vitelére alkalmas fórummá, nem csoda, hogy 1996-tól azon törtük 
a fejünket, hogyan lehetne a hagyományápolás szálait ismét egye
sítve a már többször is elkezdett, s ismételten megszakított munkát 
folytatni. így kenik sor a Hagyományok Háza megalapítására, 
amely az időközben Magyar Művelődési Intézetté alakult Népmű
velési Intézet perifériára szomlt, néphagyománnyal foglakozó ré
szeit egyesítette a Magyar Állami Népi Együttessel és az újonnan 
kialakított revival-mozgalmat kiszolgáló archívummal. így a ha
gyományápolás valamennyi szegmense egy intézet keretei közé ke
rült, és önálló költségvetési támogatást kapott ismét. Most már csak 
azt reméljük, hogy az ország összeomlását mégiscsak sikerül valahogy 
elkerülnünk, és folytathatjuk azt a munkát, amit elődeink már 150 
éve elkezdtek, felkínálva nekünk a továbblépés lehetőségét. 
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