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„A csángó bomba nagyot robbant”
A moldvai táncház 30 éve  

Magyarországon

Habár Moldva1 sohasem tartozott Magyarországhoz, népzenéje mára visszavonhatatlanul 
része lett a magyar zenei életnek. Először a táncházmozgalmat forradalmasította, majd a 

„világzenében” is megkerülhetetlenné vált. De miért annyira más, mint a magyar népzene 
általában? Miért olyan megosztó téma népi körökben? Hová nyúlnak gyökerei, és hogyan 

lett olyan, amilyennek Budapesten megismertük? A résztvevő zenész szemével, 
 de a hátrébb lépve megértés igényével keresek válaszokat. 

Lipták Dániel
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Magyar ez egyáltalán? 

Süvöltő furulyák, döngő dob, zsongó koboz – olykor 

doromb, hegedű, ének színezi a hangzást. A táncolók körbe 

fogódzva, fáradhatatlanul járják ugyanazt az egyszerű lépést. 

Magyarországon sokaknak ismerős ez a hangulat és ez a 

zene, és sokan határozott véleményt is formálnak róla. 

Ezek pedig laikusoknál is, zenészeknél is gyökeresen eltérőek 

lehetnek. Ez a zene ősi magyar zene, sőt: a legősibb – vallják 

a radikálisok. – Ez a zene idegenszerű, ezért vonzó  

és izgalmas – lelkendeznek a liberálisok. – Ez a zene idegen-

szerű, ezért taszító, de legalább is gyanús – morognak 

a konzervatívok. A konszenzusra egyelőre vajmi kevés esély 

látszik.   

Amíg csak a moldvai magyar énekes anyagról volt szó, amely 

egyedülállóan archaikus és persze magyar szövegű, addig 

nem is volt semmi baj. Hangszeres zenéjükről viszont 

a legtöbb magyar kutató csak annyit állapított meg, hogy 

annak nagy része román, tehát számunkra nem érdekes. 

Hiszen a táncok nevükben gyakran románosak, formájukban 

is illenek a Kárpátokon kívüli románság táncai közé, dallamaik 

pedig nemigen sorolhatók a magyar dallamok ismert 

típusaiba. Akadt azonban néhány magyarországi fiatal, akiket 

mindez nem tartott vissza, s amint az 1989-es fordulat 

lehetővé tette, már mentek is Moldvába gyűjteni, tanulni. 

Kerényi Róberttel az élen sokan kiemelkedő munkát  

végeztek, s amit hazahoztak, az Budapesten rögtön „robbant” 

(a címben idézett mondatot a robbanás egyik kulcsfigurája, 

Sándor Ildikó dobja be Huszti Gábor Járják… járják… című 

2005-ös riportfilmjében). A fanyalgók megint csak azt 

kérdezték: magyar ez egyáltalán? De a mozgalom egyik 

újdonsága épp az volt, hogy szakítani látszott a beidegződés-

sel, hogy a népzenei jelenségeket mindenképp etnikus 

kategóriákba, nemzeti kultúrákba kell sorolnunk. Egyszerűen 

élvezték a táncot, s nem kérdezték, mennyire magyar. 

A kérdést viszont másfelől föl lehetne tenni – és olykor föl is 

tették – más, „magyarabb” tájak zenéjével kapcsolatban is. 

A népzene a maga fénykorában egyáltalán nem volt nemzeti 

intézmény. Éles határok zárták el a népzenével élő rétegeket 

a nemzet többi részétől, de egyik vidék zenéjét a másikétól is. 

Egyrészt rétegkultúra, másrészt lokális kultúra volt – kívülállók 

számára így is, úgy is idegen, tehát magyarnak, nemzetinek 

elfogadhatatlan. Nekik a régies, divatjamúlt elemekről 

a szegénység, az elmaradottság jutott eszükbe, s szívesen 

átengedték ezek tulajdonjogát a nemzetiségeknek.  

Így amikor Bartók és Kodály hirdetni kezdték, hogy megtalál-

ták az igazabb magyar dallamvilágot, nagy ellenállásba 

ütköztek, s csak évtizedek múltán vívták ki az általános 

elismerést. Amikor a ’70-es évek táncházmozgalma elő-

hozakodott az erdélyi hangszeres zenével, azt sokan nem 

fogadták el magyarnak, s csak később emésztette meg 

a nemzeti kultúra. Nem egyedi eset tehát, ami a „moldvai” 

körül történik, de ez az ügy még mindig lezáratlan. 

A második táncházmozgalom 

1988-ban tehát létrejött a Tatros zenekar, majd az első 

budapesti „csángó táncház” a Marczibányi téren, amely 

kizárólag moldvai és gyimesi táncokat tűzött programjára. 

Sikerét épp azok a sajátos jegyek magyarázzák, amelyek 

a moldvai tánckultúrát a Kárpát-medenceitől megkülönböz-

tetik. Hiszen táncaik nagy része körtánc, amelyekben nem 

egy-egy pár, hanem több tucat táncos éli át együtt a harmo-

nikus összehangolódás örömét. Délkelet-Európában ez máig 

természetes, Magyarországon viszont nagy felfedezés volt. 

A rendszerváltás környékén a táncház életkörülményei 

is megváltoztak: elhalványult a klubélet, alábbhagyott 

a rendszeres, odaadó tanulás igénye. Márpedig enélkül 

a magyar néptánc gyöngyszemei egyszerűen túl nehezek. 

A néptáncegyüttesek viszont egyre több jó táncost képeztek 

ki, s így nőtt a szakadék a táncolni tudók és nem tudók 

között. A „csángó táncház” azzal vágta át a gordiuszi csomót, 

hogy könnyen tanulható, sőt épp monotonitásukkal révítő 

táncokat fedezett fel. Így a maga módján helyreállította 

a mozgalom amatőr, civil szellemét, s újra olyan közeget 

teremtett, ahol az egyéni tudásnál és ügyességnél fontosabb 

az összehangolódás. Tulajdonképpen létrehozta a maga 

második táncházmozgalmát, amely az elsőtől azóta is 

akarva-akaratlan elkülönül.

Nemsokára újabb zenekarok alakultak a Tatros nyomában, 

mint a Zurgó, a Kárpátia, a Csürrentő vagy a Mokányos. Az er-

délyi mintájú vonósbandáktól feltűnően megkülönböztette 

őket a hangszerelés. A vezéralakok elsősorban furulyások 

voltak, akik kezdetben Magyarországra települt moldvaiaktól 

tanultak, 1989 után pedig már helyben is felfedezhették ezt a 

virágzó furulyás kultúrát. Kiváló moldvai furulyásokat ismertek 

meg, mint Hodorog András vagy „Legedi” László István, akik 

arra is hajlandóak voltak, hogy rendszeresen Magyarországra 

járva tanítómesterekként, zenésztársakként is bekapcsolódja-

nak a mozgalomba. Aztán ott voltak a koboz megszállottjai. 

Régi magyar ábrázolásokról és írásos emlékekből ismert, de 

csak messzi romániai tájakon fennmaradt hangszerükről 

először szinte csak legendákat hallottak, hangzóanyagot alig, 

így kénytelenek voltak maguk kialakítani valamiféle játék-

módot. A „moldvaista” zenekarok obligát része lett a nagydob 

is, amelyet sokan a balkáni népzenékből ismert tapannal 

azonosítottak. Az erdélyi zenén nevelkedett hegedűsök 

körében a moldvai anyag nem váltott ki nagy érdeklődést, de 

akadt néhány hegedűs, aki a csángó zenére specializálódott. 

A Tatros felállásán – két furulya, hegedű, koboz, dob, ének – 

lényegesen egyik utód sem változtatott. Az így polgárjogot 

nyert hangzás elmosódó dallamaival, pengetett akkordjaival 

és erőteljes ritmusszekciójával kellemesen emlékeztetett a 

rockzenére. A furulyák zenekari kísérettel való megtámogatá-

sának ötlete pedig az akkoriban felkapott ír folkot idézte. Így 

senkit sem zavart túlságosan, hogy ilyen zenekar Moldvában 
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sohasem létezett. A „moldvai zene” kifejezés Magyarországon 

– és csakis Magyarországon – ma is elsősorban ezt 

a hangzást jelenti. 

No de ez így akkor nem eredeti? Nem autentikus? Nem 

hagyományos? – Egyáltalán, ha a népzene az állandó, 

spontán változásról, variálódásról szól, hogy jön ahhoz bárki, 

hogy kijelentse: ez az elem eredeti, a másik meg nem?  

És ha a moldvaiak mai igényeiknek megfelelően beemelhetik 

hagyományos zenéjükbe a szaxofont, ki tiltja meg nekem, 

hogy mai igényeimnek megfelelően beemeljem moldvai 

zenekaromba a basszusgitárt vagy a didzseridut? 

A népzene – mai zenei életünkkel ellentétben – mindig egy 

hagyományos, lokális kultúra részeként alakul és változik. 

Sajátosságát az a folyamat adja, hogy egy kultúrelemet – 

még ha kívülről jön is – az egész közösség a magáénak fogad 

el, és tovább örökít a következő generációnak. Egy helyi zenei 

hagyományhoz tehát nem sorolhatunk mindent, ami 

ott éppen csak megjelenik, hanem csak azt, ami már több 

generáció óta, a közösségi szűrőn újra és újra átjutva helyben 

öröklődik. Egy folklórmozgalomnak persze nem kötelessége, 

hogy kizárólag ilyen hagyományos elemekkel foglalkozzék, 

de nem érdemes elfelejteni, hogy a népzenét ezek teszik 

népzenévé: sokak tudását, kreativitását és ízlését szintetizáló, 

közösségi zenévé. 

„Náluk a csárdás is román stílusra megy…” 

Mit tudunk tehát ma a moldvai magyarok tánczenei hagyo-

mányáról? Moldvát a többi magyar lakta tájnál később, csak 

az 1920-as évek végétől kezdték felfedezni a népzenegyűjtők, 

s rögtön látszott, hogy a legrégiesebb, ugyanakkor legsajáto-

sabb magyar zenei dialektusra bukkantak. De amint a táncra 

és a hangszeres zenére került a sor, már kezdetben felütötte 

fejét a gyanakvás. Veress Sándor, az első kutatók egyike  

(a későbbi neves zeneszerző) 1930-ban Klézse faluban ezt 

írta útinaplójába: „...kellene hangszeres muzsika. Ezt azonban, 

azt mondják, csak a cigány űzi, azt pedig a lányok délutáni 

táncánál hallottam, tiszta román dolgokat játszva még akkor 

is, mikor magyar táncot kértem. Náluk a csárdás is román 

stílusra megy, a tánc pedig valami körbeforgolódás, miköz-

ben a külső lábakkal nagyokat dobbantanak.”

A csalódott sorokból süt a gyűjtői elvárások és a valóság 

kontrasztja. S a gyűjtő, éppen mert oly kevéssé ismerte 

a népzenének ezt a részét, nem arra jutott, hogy elvárásai itt 

érvényüket vesztik, hanem hogy a csángók táncával és 

cigányaik zenéjével valami nincs rendben. Nyilván elhagyták 

ősi magyar táncaikat, s átvették a silány románt. Megmagya-

rázni viszont valószínűleg nem tudta volna, hogy pontosan 

mit ért „csárdáson” és mit „román stíluson”. 

Mielőtt elítélnénk Veresst: a tudományos igényű nép-

tánckutatás csak az 1950-es évektől, Martin György  

munkásságával bontakozott ki. Ekkor tisztázódott, hogy 

a hagyományos tánckultúrák fő törésvonalai nem népek 

és országok között, hanem inkább olyan történelmi régiók 

között húzódnak, ahol az elmúlt korok stílusai, divatjai 

különböző arányban maradtak fönn. A középkorban egész 

Európa főleg kör- és lánctáncokat járt, a délkelet-európai 

térség pedig – s annak legészakibb csücskeként Moldva is 

– máig megtartotta ezt az ízlést. Magyarok pedig a középkor 

óta folytonosan élnek ezen a hajdan oly sok nép lakta 

vidéken. Túlzott egyszerűsítés lenne tehát Veressel azt állítani, 

hogy tánckultúrájukat másoktól vették át, ráadásul kizárólag 

a románoktól. Inkább azt mondhatnánk, hogy az kezdettől 

fogva a helyi románokéval egységben alakult. Azonban 

rendkívül konzervatív életmódjuk miatt a magyarok 

gazdagabb, régiesebb állapotban őrizték meg; a romános 

nevű táncokat is gyakran csak ők ismerik. 

Nem véletlen, hogy a tánczenéről a táncokkal, nem pedig az 

énekelt dallamokkal összefüggésben beszélek. A hangszeres 

népzene nem feltétlenül mutat közös jegyeket az énekessel, 

hiszen más igények határozzák meg, s így nemzeti jelleget 

is kevésbé hordoz. Inkább az a kivételes jelenség, hogy a 

Kárpát-medencei magyarságnál a hangszeres zene túlnyomó 

része az énekessel függ össze. Moldvában a tánczene sokkal 

kevesebb átfedést mutat a dalokkal, s az azokra jellemző 

nagy dallamívek helyett inkább kis terjedelmű motívumok 

ismétlésére, variálására épül. 

Ami a hangszereket illeti, fontos ismerni eredeti környezetük-

ben játszott szerepüket is. A furulya, ahogy máshol, itt is 

pásztori munkaeszköz volt, de a legényeknek az udvarláshoz 

is jól jött. Tánckíséretre egymagában használták a fiatalság 

szűkebb körű táncalkalmain. Ez nem számított teljes értékű 

tánczenének, fizetség sem járt érte. A nagyobb, ünnepi 

táncalkalmak, lakodalmak igényeit inkább a hivatásos 

zenészek tudták kiszolgálni. A legrégiesebb többszólamú 

tánczenét a duda adta, amit Moldvában sipnak neveztek. 

A legkedveltebb hangszer azonban a hegedű volt, amelyet itt 

is elsősorban cigány muzsikusok használtak. A hegedűst 

régen mindig kobzos kísérte; az egész vidéken ez volt 

a standard zenekar. A 20. század elején kezdett terjedni 

a kiscimbalom, amely a hegedű kísérőjeként a kobozt 

helyettesíthette, az ’50-es évektől viszont mindkettőt 

kiszorította a harmonika. A tánczene harmadik hagyományos 

lehetősége a szintén cigányok alkotta rezesbanda volt. 

A fúvósok mellett használt gyári – vagy annak mintájára 

házilag készült – nagydob vagy egyszerűbb dobkészlet 

később olykor a hegedű kísérőhangszereként is megjelent. 

Ez nem kapcsolható össze a balkáni, kis-ázsiai régi dobos 

hagyománnyal. 

A moldvai cigányok nyelvükben és vallásukban a románsághoz 

igazodtak, ritka volt, aki pár szónál többet tudott magyarul, 

hiszen nem a magyarok között, hanem külön cigányfalvak-

ban éltek. Olykor magyar parasztemberek is ellesték tőlük 
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a hegedülést, kobzolást jobb vagy rosszabb színvonalon, de 

a furulyások dallamainak is sokszor a cigány hegedűs volt 

a forrása. A legtöbb magyar gyűjtő (főleg, ha nem tudott 

románul) a hangszeres zenében is a magyarokat részesítette 

előnyben, pedig tudásuk csak akkor értékelhető megfelelően, 

ha ismerjük professzionális mintájukat. Bár a furulya 

kétségkívül ősibb hangszer a hegedűnél, a magyarok által 

furulyázott zene nem feltétlenül ősibb és magyarabb, mint 

a cigányok dallamváltozatai. 

 A hagyományos táncélet az 1950-es évektől kezdett 

fölbomlani. Divatba jöttek a modernebb, hangosabb hang-

szerek. Néhány évtized leforgása alatt szinte szédítő iramban 

követték egymást az újdonságok: nagybőgő, harmonika, dob, 

szaxofon, elektromos gitár, szintetizátor, magnó, cd, laptop, 

okostelefon. Az újabb hangszerek divatja nem tartott sokáig, 

ezeken már nem alakulhatott ki apáról fiúra öröklődő sajátos 

helyi hangszeres tudás. A hajdan változatos tánckincs is 

megkopott az 1990 körüli gyűjtésekig, márpedig itt nem elég, 

ha egy-két ember emlékszik a táncra, hanem működőképes 

táncoló közösség kell hozzá. Így míg az erdélyi táncok 

feldolgozása falvak, sőt egyének szintjéig finomodott, addig 

a mozgalomban minden moldvai csak egyszerűen „moldvai” 

– túl keveset tudunk az egyes falvak sajátosságairól.

Mivé lettél? Csángó? Magyar? 

Moldváról bizony mindig kevesebbet tudtunk, mint  

szerettünk volna, s a rendelkezésre álló szűkös információ 

sajátos folklórmozgalmat hozott létre, amelyben forrás és 

feldolgozás viszonya áttételesebb, kevésbé transzparens, 

mint más vidékek zenéje esetében. A második táncház-

mozgalomnak eleinte közel sem volt olyan erős tudományos 

háttere, mint amit a ’70-es évek nemzedékének Martin 

György támogatása adott. Bármilyen értékes gyűjtéseket 

végeztek is, azok tudományos feldolgozása, értelmezése 

sokáig késett. Az ezredforduló utáni első évtized kutatásai 

(Pávai István, Németh László) némiképp újra felpezsdítették 

a szakmát, de eredményeik még mindig túl lassan kezdenek 

megjelenni a táncházi, művészi, oktatási munkában. 

Mert hát a népzeneoktatás tudományos engedély nélkül is 

kapva kapott a moldvai hangszeres anyagon, biztosítva 

a „moldvaista” utánpótlást. De olykor felvetődik, jól van-e 

ez így. Sokszor épp a művészeti iskolák népzenei versenyei 

váltak azzá a fórummá, ahol összecsaptak a moldvai zene 

különböző felfogásai, a növendékekre terhelve a szakma 

kudarcát. Végül aztán ezek a botrányok is elősegítették 

a békés eszmecsere megélénkülését. 

Azonban kétségtelen, hogy a második táncházmozgalom 

jóformán kettészakította a táncházak közönségét és zenészeit: 

azokra, akik csak csángót, és azokra, akik bármit, csak azt ne. 

A két tábor között gyér a kommunikáció és az átjárás. 

A csángó mozgalom kereteit túl hamar bebetonozta a hirte-

len jött népszerűség, túl nagy úr lett a megszokás. Míg az 

első táncházmozgalom origója az volt, hogy a széki zenét 

Halmosék úgy akarták játszani, ahogy az valójában van, 

a moldvait nem nagyon akarta úgy játszani senki.  

A „maguk módján moldvai” zenekarok viszont annál inkább 

burjánzottak. Egyesek bevallottan a „világzene” irányába 

indultak – de az is elindult a moldvai anyag felé: a folk- 

rocktól a táncszínházon át a népies popig szinte minden 

crossover-műfaj sokat merített belőle. Számos feldolgozás jól 

sikerült, nagy részük viszont nem építhetett a hagyomány 

alapos ismeretére. S nem is igen volt, aki ezt számon kérje, 

így csak a szűk szakmában merült fel újra és újra a kérdés: 

a moldvaival bármit meg lehet csinálni? 

Márpedig vannak helyzetek, amikor a probléma túlnő 

a szakmai jelentőségen. Lévén könnyen tanítható, sokszor 

a moldvaira hárul a magyar táncházmozgalom, sőt a magyar 

nemzeti kultúra képviselete külföldiek előtt. Könnyű 

elképzelni, hogy ha nincs meg a kellő körültekintés, válogatás 

és zenei színvonal, milyen hamis „országimázsokat” eredmé-

nyezhet ez, s az esetleg jelen lévő románoknak milyen vegyes 

érzelmeik támadhatnak. Rendben van: fogadjuk el a moldvai 

magyar táncot és tánczenét nemzeti kultúránk részének, 

de lássuk be, hogy annak reprezentációjára önmagában nem 

alkalmas. 

A második táncházmozgalom számos kiváló, széles látókörű 

zenészt, gyűjtőt és tanárt adott a magyarságnak. Mozgalom-

ként azonban sikereivel egyidejűleg válságba került, amelyből 

csak mostanában próbál kilábalni. Nemzeti és tudományos 

kánonokkal szembeni közömbössége eleinte sokakat vonzott 

és inspirált, így azonban nem tudott elég mély szellemi alapot 

vetni, ami ennyi rajongót megbírt volna. Túlságosan elzárta 

magát legkézenfekvőbb kapcsolataitól: a magyar és a román 

népzene saját körein kívül eső részétől. Épp e zárványlét 

tünetei az összeegyeztethetetlen, párhuzamos viszonyulások 

és értékelések. Kapcsolatokra pedig annál is inkább szükség 

volna, mert a moldvai tánc és hangszeres zene legrégibb 

dokumentumai nagyrészt még mindig Bukarestben lap-

panganak: román kutatók mindig is akadálytalanul gyűjthet-

ték a csángó anyagot – természetesen románként. 

Mindez nem azt jelenti, hogy nem érdemes moldvai zenét 

hallgatni Budapesten – ellenkezőleg: a java még hátravan! 

A Korindát és más fiatal zenekarokat hallgatva meggyőződ-

hetünk róla, hogy a moldvai népzene megalapozottabb, s 

egyben nyitottabb felfogása épp most formálódik. 

1 A mai Románia keleti részén található történelmi régió, románul Moldova, angolul 
Moldavia, németül Moldau. Középső részén, főként Bákó (Bacău) megyében a román 
ortodox többséggel kb. 250 ezer római katolikus él együtt, akiknek túlnyomó része 
magyar gyökerekkel rendelkezik, s kb. 40 ezren ma is beszélik a magyar nyelvet. 
A politikai viszonyok szinte mindig akadályozták, hogy magyarországiak vagy akár 
erdélyiek kutathassanak közöttük. A gúnynévből lett „csángó” kifejezés elterjedése azt 
a látszatot kelti, mintha nem magyar, csupán a magyarsággal rokon népcsoportról lenne 
szó. 


