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E D I T O R I A L MEGKÉRDEZTÜK 
Huszonöt éves a városi táncház, amit eltanult s eltanulhat tőlünk 

Európa és a tágabb világ, és Pécsett az 1907-es Országos Szabad Tanítási 
Kongresszusra rímelve - melyen együtt szerepelt Beöthy Zsolt, Jászi Osz
kár, Pikler Gyula, Prohászka Ottokár, Zsolnay Miidós és mások - megren
dezték a második kongresszust, mint Tanuló Társadalom Konferenciát. 
A z o k a léptékek, amelyekben a magyar közművelődés gondolkodhat, fel
kínálják a lehetőséget, hogy Thomas M a n n Münchenben, 1924-ben kelt 
levelével indítsam a Szín tematikus táncház számát. 

„A Pesti Hírlap Szerliesztőjének 

Igen tisztek Uram! 

Levek, melyben a Pesti Hírktp-nak a magyarságról szóló körkérdését eljuttatta, 
már hetek óta kezemben van - bocsássa meg válaszom késését, s higgye meg a 
késedelem nem kedvem szerint való, mint ahogyan az sem, hogy most is ilyen 
röviden lteü felelnem. Mégis szabad talán azt mondanom, hogy ebben a dolog
ban már eddig is törtónt egy s más. Amikor többször is jártam Budapesten, 
vendégként, köszönettel ragadtam meg a fölajánlott alkalmat, hogy nyilvánosan 
hangot adjak az Önök nemzeti műveltsége iránt érzett tiszteletteljes rolwnszen-
vemnek, s ezért kérdésükkel kapcsolatban legyen szabad ezekre a nyilatkoza
tokra utalnom. 
Turgenyev írja a Rugyin-ban: „A ltozmopoliüzmus - ostobaság; a kozmopolita -
nulla, annál is kevesebb; nemzeten kívül nincs művészet, nincs igazság, nincs 
élet, semmi sincsen. Igazi arc nélkül eszményi arc sincs; igazi arc nélkül csak 
kifejezéstelen, üres lehet az arc." A „nyugatos" és jó européer Turgenyev mond
ta e szavakat, s már ez is bizonyítja, hogy a bennük kifejezett meggyőződés -
vagy fölismerés - semmiképpen sem jelent szűk nacionalista látókört, kizáróla
gosságot, melynek eredménye mindig csak durvaság, hanem éppen hogy össze
egyeztethető a más népek iránt érzett örvendező és csodálatra kész elismeréssel. 
A helyesen értelmezett kozmopolitizmus nem a fiziognómia hiánya, és nem is 
általános emberi vulgaritás, hanem expanzív rokonszenv. Sőt: a „nemzeti" és a 
„kozmopolita" ellentétének ezt a föloldását a nagy német szellemek sajátos mű
vészetének tekinthetjük. A német romantilux emelte tökélyre e föloldás művé
szetét. Ha mi, mai németek, elvesztettük volna, úgy ismét el kell sajátítanunk. 
S engedje meg, hogy ebben a szeüemben kijelentsem: a magyar nép, melyről 
részben iroáálmi-művészeti vonathozásban, részken személyes érintkezések ré
vén bizonyos ismereteket szerezhettem, véleményem szerint az emberiség egyik 
legjellegzetesebb és legvonzóbb változata. Az Önök fajának keveréke, akárcsak 
nyelvüké, kis mongol és török beütéssel, kedves a német világpolgár egzotikum 
iránti érdeklődésének, s eredetien szép embertípusokat teremt, főként sötétbarna 
példányaiban. Fővárosuk, mélyítek könnyedén fantasztikus légkörében az Eu
rópa nyugati széléről érkező utazó a Kelet koronáját látja csillogni, földrészünk 
egyik legcsodálatosabb városképét nyújtja. Azt merem mondani, hogy már nem 
vagyok idegen Önöknél. Több ízben kapcsolatba kerültem eleven és munka
kedvben gazdag közönségükkel. Jártam képtáraikban, élvezetes ízelítőt kaptam 
szútházkultúrájukból, a Parlamenéen meghallgattam Apponyi gróf ellenzéki 
beszédét, amelyből egy szót sem értettem ugyan, de mégsem untatott. Feledhe-
tetlen kedvességgel fogadtak csiszolt műveltségű polgáraik házában, elegáns és 
lovagias arisztokratáik vendégül láttak budai palotáikban. Meleg barátság fűz 
néhány kitűnő művészükhöz és írójukhoz- Éppoly }<evéssé fogom elfelejteni azt 
az órát, amikor Ferenczy fia édesapjának tündöklő életművét tárta elém, mint 
azt, midőn Bartók Béla eljátszotta nekem szerzeményeit. A modern esszéistáik 
közül egy budapestit tartok a legelsőnek: Lukács Györgyöt, akit Bécsben ismer
tem meg. Az Önök kedves Móricz Zsigmondjának, a nagyerejű elbeszélőnek, 
hadd szorítsam meg kezét gondolatban, s örömmel emlékezem arra, hogy nem
rég egy magyar művet, Kosztolányi Dezső azóta nagy sikert aratott Néró regé
nyét előszóval kísérhettem a nyilvánosság elé. 

Országuk, melyet a természet boldogságra teremtett, ma boldogtalan és politi
kailag gúzsba kötött. Ez vis major. Egy okkal több, hogy rokonszenvvel gondol
jak Önökre. Mindig odaadással és figyelemmel fordulok az Önök kultúrájának 
valamennyi, számomra Iwzzáférlxető megnyilatkozása felé - mint ahogy ez el
engedhetetlen mindenki számára, aki európai műveltségre törekszik. 

Tiszteletteljes üdvözlettel 
kész híve 

Thomas Mann" 

(Réz Pál fordítása) 

H A L M O S BÉLÁT, 
prímást, a Magyar Művelődési Intézet tudományos 
főmunkatársát, a zenetudományok kandidátusát, a televízió 
népzenei műsorainak szerkesztőjét a 25 éves táncház 
mozgalomról. 

A Magyar Művelődési Intézet és az Almássy Téri Szabad
időközpont 25 éves a táncház címmel nemzetközi konferenciát 
és kiállítást rendezett szeptemberben. A kiállításon táncház do
kumentumok, fotók, plakátok, sajtócikkek, népművészeti tár
gyak, szőttesek, faragások, hangszerek, a konferencián pedig 
olyan előadások szerepeltek, amelyek abban segítettek, hogy át
tekinthetővé váljon az elmúlt 25 év, láthatóvá legyenek az 
eredmények és tapasztalatok. A konferencián azok szerepeltek 
előadásaikkal, akik egy-egy tudományág képviseletében, egy-
egy szakterület oldaláról, szempontjából értékelték a 25 éves 
táncházat. 

Az első előadást Voigt Vilmos tartotta - Striker Sándor 
megnyitó szavai után - a magyar táncház mozgalomról, mint a 
folklórizmus új, példátlan sikerű formájáról. Igyekeztünk min
den összefüggésében megközelíteni témánkat, így szerepellek a 
táncház és a hangszeres népzene, a táncház és a néptáncku
tatás, a táncház és az oktatás, a táncház és a tömegkommuni
káció, a táncház és a kultúrpolitika, a táncház és a technika, a 
hagyományőrzés és a táncház, és a különböző nemzetiségek és 
különböző népek táncházai és táncház mozgalmai. Az előadók 
között szerepeltek például Kallós Zoltán, Olsvai Imre, Borbély 
Jolán, Pesovár Ernő, Zelnik József, Vitányi Iván, Tímár Sándor, 
Foltin Jolán, Kobzos Kiss Tamás, Fehér Anikó, Héra Éva, s a 
szomszédaink képviseletében Szép Gyula Romániából, 
Richtarcsik Mihály Szlovákiából, Pál Lajos Ukrajnából, s a vaj
dasági táncház-mozgalom történetét Borsi Ferenc adta elő. De 
jöttek távolabbról is előadók konferenciánkra, s hallhattunk a 
Németországban, Svájcban, Svédországban, s Amerikában ki
alakult táncházakról is. 

A konferencián elhangzott előadások anyagából könyvet 
készülünk kiadni, így a konferencia gondolatai azok számára is 
elérhetővé válnak, akik nem vettek részt összejövetelünkön. Ez 
a könyv a 25 éves táncház-mozgalmat egy bizonyos időpont és 
az ahhoz tartozó gondolategyüttes fókuszából szemlélteti, így 
minden későbbi idők olvasója számára az 1997. évre nézve do
kumentumértékű lesz. 

Én a konferencia szervezője voltam és nem tartottam elő
adást. De a magam részéről a táncházról azt tartom a legfonto
sabbnak elmondani, bogy a magyar táncház módszertanilag 
modellértékű. A magyar modell legfőbb sajátosságának azt tar
tom, hogy benne egy szórakozásforma és a tudományos kutatás 
szervesen kapcsolódott össze. Nem csak abban a gyakorlati ér
telemben, hogy a táncházak résztvevői bekapcsolódtak a gyűj
tésekbe, de úgy is, hogy a magyar táncház a hazai tudományos 
kutatásra épült, a begyűjtött anyag a táncházakban aktivizáló
dott. 

Amikor Vitányi Iván a 70-es években egy U N E S C O kon
ferencia résztvevőit hozta ki a Kassák művelődési házba a tánc
házunkba, nem akarták elhinni a vendégek, hogy amit látnak, 
azt nem az ő tiszteletükre rendeztük meg és nekik adjuk elő. 
Pedig a táncház valóban életforma alakító és a mindennapi 
élethez kötődő mozgalom volt. Alkalmasnak bizonyult ama 
alapvető emberi igény kielégülésére, hogy az ember zenéljen és 
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táncoljon. Erre csakúgy szüksége van az embernek, mint a jó 
vízre és élelemre, vagy a természetes anyagokból készült ruha' 
félékre. S törvényszerűnek találom, hogy mindezekre egyszerre 
kezdett a táncház-mozgalom születésével a táncházba járó fiatal 
felfigyelni. Az említett igényekhez, melyeknek a táncház-moz
galom mind megfelelt, társult még az embernek az az eredendő 
vágya, hogy az „eredetivel" találkozzon, s erre nálunk magya
roknál megvolt a lehetőség, hiszen Erdélyben élt a táncházak 
természetes formája. 

A táncházak a zenei oldalról tekintve erős vonzerőt gyako
rolhattak a fiatalságra, hiszen az erdélyi mezőségi zene egyszene 
volt ismerős és idegen, s mindkettő kell ahhoz, hogy fogva tart
son. A táncházi zene többszólamú, s ritmikusságából adódóan 
rendkívül erőteljes zene. Ezért a világnyelvként létező rock és 
beat mellett világnyelvvé tudott válni, mégpedig olyanná, amely
nek megvannak a nemzeti változatai is. 

A táncházi zene táncrend kíséretéül szolgál, mint a barokk 
zene esetében, s egyszerre sajátja a folyamatosság és változatos
ság. Fiziológiai és lelki hatását épp ennek köszönheti. A dallam
anyag és a ritmika, a leglassúbb tánctól a legvadabbig építkezve, 
katartikus hatású képes lenni. Gondoljunk a széki táncrend for
mai változatosságára, a körben táncolt, a szólóban és párban tán
colt táncfélékre, miközben a zene lehet énekes dallam vagy csak 
hangszeres zene a hozzá kapcsolódó közjátékokkal. 

A konferenciára nem aszerint kértünk fel előadókat, hogy 
ki tett a legtöbbet a táncház-mozgalomért, hanem aszerint, hogy 
témánk minél jobban körüljárható legyen. Az is cél volt, hogy 

közben megfogalmazódjanak a további feladatok. Ezek közül 
volt, ami adódott, így, hogy a 25 éves táncháztalálkozóra készült 
kiállítás anyagának felhasználásával jöjjön létre egy táncház-ar
chívum, írott anyagokból, relikviákból, fotó, videó és hangzó
anyagból. 

Körvonalazódott, mi az, amit az intézetnek vállalnia kell. S 
itt elsőrenden kutatások megkezdésére kell összpontosítanom, 
ami azt is jelenti, hogy egyszerre lesz dolgom a pénzszerzés, s a 
munkák koordinálása, szakemberek kiválasztása és fölkérése. 
Hogy példákat mondjak, milyen jellegű kutatásokra gondolok, 
például művelődéstörténeti keretbe beágyazva a táncház, vagy a 
táncház a sajtó tükrében, satöbbi. 

Valójában egy táncháztudományi intézetet kellene létre
hozni, talán a nagy elődök példáját követve. Mint ahogy Kodály 
Zoltán a Népzene Tára köteteinek megjelentetésére hozta létre a 
Népzene Kutató Csoportot, amiből azután kifejlődött a ma is 
működő Zenetudományi Intézet. 

Ehhez szükségesek és jól használhatóak az intézményekkel 
való kapcsolatok és a nemzetközi kapcsolatok. Gondolok itt az 
UNESCO-ra is, mint szervezetre, melynek vállak dolga a szelle
mi javak megőrzése. 

Ahhoz, hogy kapcsolatok épüljenek ki, meginduljon e té
ren a csere és együttműködés, létre kell hozni egy modern tech
nikai bázist, tehát erre is be kell rendezkednem. S mire mindez 
létrejön, meg is valósult a Táncháztudományi Intézet. Mindeh
hez sok pénz, sok idő kell, de talán lehetek még én is ennek az 
intézetnek a munkatársa. 



SÍPOS MIHÁLY: 

25 ÉVES A TÁNCHÁZ 

Huszonöt év. Igen sok idő. Sokminden történik ennyi idő 
alatt és sokat felejt, vagy átalakít az emberi emlékezet. Régi pa
pírokat, kiadványokat, leveleket nézegetve felidézném a kezde
teket, ahogy a Muzsikás tagjaként megéltem, majd bemutat
nám egy 1987-ben készült írásommal, hogy akkor hogyan lát
tam a táncházat, és végül írok pár sort a Muzsikás táncház je
lenlegi helyzetéről. 

A kezdetek - a Muzsikás számára 

Már 1972 őszétől a Bartók táncegyüttesben zenéltek-tán-
coltak a leendő Muzsikás tagok, de az együttes maga csak 1973 
nyarán alakult meg. (ifj. Csoóri Sándor, Hamar Dániel, Sipos 
Mihály). 

Nyáron (1972) hozta létre a Bartók-, a Bihari-, és a Vasas 
együttes az első láncházat az együttesek tagjai számára, majd az 
együttestagok és barátaik számára. Ezeken tudomásom szerint 
Halmos Béla, Eri Péter, Sebő Ferenc zenéltek. 'A Muzsikás 
ekkor még nem létezett, sőt ezidőben ismerkedtem meg Csoóri 
Sanyival Széken, ahol ő már egy hónapja együtt élt a falusi
akkal, s járt a táncházaikba. 

Ősztől a Bartók együttes az F M H körtermében elindítot
ta - a hónap első és harmadik vasárnap este - azt a táncházat, 
ahová bárki bejöhetett, aki jegyet váltott. (Ezt a nyitást: a Biha
ri és a Vasas nem vállalta). A táncokat Tímár Sándor vezette 
tanítványaival oly módon, hogy egy Tímár által irányított be
mutató után a táncosok elkaptak egy táncra vállalkozót és már 
járták is, ahogy tudták. 

A látvány az volt, hogy a pódiumon ültek a zenészek: elöl 
Halmos Béla, Sebő Feri, a Virágvölgyi házaspár, mögöttük pe
dig a kezdők - köztük a leendő Muzsikás. A dobogó előtt a te
rem közepén a táncoló párok - akiket a nézők vastag gyűrűje 
vett körbe. (Általában a nézők voltak többségben.) 

Kiderült, rendszeres tánctanításra van szükség. Es ez az a 
pont, ahol komoly szerep hárult a Muzsikásra. 

Létrehoztuk az önálló tanítást, a későbbi Muzsikás klu
bot. (Csütörtökön este 6- 10-ig.) Egy táncospár tanított - elein
te Tímár Sándor, Vargha Zoltán, Balogh Ágnes, majd sok éven 
keresztül Littkey István és Lázár Kati. Velük alakítottuk ki, kí
sérleteztük ki azt a formát, amit azután a születő táncházak át
vettek. 

Röviden: 6-7-ig új tánc részletes tanítása, énektanítás, 
csujogatás tanítás, illetve diavetítés, rövid műsor (max. 20 
perc), szabad tánc, hátul a teremben kiegészítő tanítással, az 
utolsó táncpárban nincs tanítás, az est végét a Rákóczi induló 
jelzi. 

Tanítási félévenként vezettünk be egy-egy újabb táncot, 
úgy, hogy a szabad táncban a régebben tanultak is szerepeltek. 

Először a széki lassút és csárdást tanítottuk, majd a né
gyest, illetve a sűrű és ritkatempót. Ezt követte a szatmári tánc 
borsodi karikázóval kiegészítve, azután jött az ugrós, majd a 
méhkeréki román táncpár és végül a palatkai. Ehhez az emlí
tett táncrendek bővülése, kiterjesztése járult még az évek so
rán, illetve később kezdtük el a gyimesi táncokat. 

Valahogy úgy alakult, hogy a többi táncház is a nálunk 
kialakított módszert, az általunk elkezdett táncokat vette ál. 

Igaz, hogy az F M H mellett rövidebb-hosszabb ideig más
hol is volt táncházunk, amit azután egy másik együttes vitt to
vább, alakított a saját képére. így például Halmos Béla, Sebő 
Feri 1973-as Japán útja alatt, az ő megtisztelő kérésükre mi in
dítottuk el a Kassákban, a későbbi Sebő klubban a táncházat. 
Vagy említhetem a Bem rakpartot, amit később a Virágvölgyi 
zenekar vitt tovább, a Molnár utcát, amit vagy tíz évig működ
tettünk és azután vette át a Kalamajka együttes. Táncházakat 
nyitottunk, indítottunk tanítványoknak, jóbarát zenészeknek
táncosoknak Óbudán, vagy Pesten több helyen. Ők és más ki
váló együttesek ragyogó klubokat, táncházakat hoztak létre, 
úgy hogy a hetvenes évek végére egy virágzó új műfaj erősödött 
meg. 

A módszer kifejlesztéséhez sokan adták tudásukat, segít
ségüket. Elsősorban Martin Györgyöt kell említenem, aki min
denféle táncbéli, oktatásbéli illetve zenei kérdésben segített a 
legapróbb részlettől az átfogó dolgokban bármiben, a dallam 
vagy szövegvariáns kiválasztásától kezdve egész addig, hogy el
készítette a dunántúli táncpár egy lehetséges teljes rekonstruk
cióját, amit tanítottunk is. És Kallós Zoltán, akinek a gyűjtései 
képezték az erdélyi táncok törzsanyagát, aki segített abban, 
hogy megismerhessünk sok kiváló falusi zenészt, táncost, ének
est. Tímár Sándor szakmai, oktatói tudása is beépült a mód
szerbe. Az első tánctanító ő maga volt, majd egy rövid idő múl
va a már felsorolt tanítványai. Az említett és nem említett 
szakemberek mellett igen fontos, hogy a közönség rendkívül 
gyorsan kisebb-nagyobb baráti társaságokat hozott létre: kirán
dultak, zenét hallgattak, együtt jártak moziba, színházba, kiállí
tásra, később Erdélybe vagy az ország eldugottabb részeibe, il
letve voltak akik fotóztak, diákat készítettek, és a táncház szü
netében szép diavetítéseket tartottak. Mások egyszerűen buliz
ni jöttek össze. 

Kik lehettek, hányan lehettek ők? Az első év végén, te
hát 1973. májusában egy rövid felmérést készített az FMH-ban 
Liszkay Zsuzsa néprajzos. Ebből vettem a következő adatokat: 

fizető látogató kitöltő 
május 6. össztánc 165 80 
május 10. tanítás 113 34 
május 27. össztánc 350 61 

Foglalltozás 
középiskola illetve szakmunkás tanuló 68 
egyetemi hallgató 26 
végzett értelmiségi 12 
technikus, műszerész, laboráns 9 
lakatos, esztergályos, festő, pék 7 
eladó, kirakatrendező, kisegítő kötő 3 
programozó, restaurátor, kérdezőbiztos 4 
segédmunkás, textilfestő 2 
adminisztrátor 6 
óvónő, gyermekgondozónő 2 
összesen 139 

Életkor 
éves 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
létszám " 8 22 30 21 8 12 10 9 10 5 7 
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Jár-e máshová táncolni? 
csak ide 68 
néptáncegyüttesbe 1.3 
rendszeresen beatre 16 
ifjúsági klubba 24 

Kiderül még, bogy a táncházról túlnyomó részben bará
toktól, ismerősöktől, osztálytárstól értesültek, a rádió, a TV, a 
hirdetések szerepe elenyésző. A megjegyzésekből kiderül, hogy 
a tánctanítást fontosnak tartják, a módját szeretik és örülné
nek, ha nyáron is lenne. 

Ennyit a kezdetekről. 

Hogyan láttam a táncházat a nyolcvanas évek végén 

Úgy 1987 nyarán felkértek, hogy egy Párizsban, az 
Autrement kiadónál megjelenő Budapest kötet számára foglal
jam össze, mi is a táncház. íme: 

Jössz ma este táncházba? 
Budapesten a belvárosban ma, a XX. század végén egy 

szórakozóhelyről több száz évvel ezelőtti zene szűrődik ki, sőt 
hallható, hogy táncolnak, mulatnak rá. Nem színház, nem 
táncpróba, nem bemutató. Budapesti fiatalok járnak táncolni, 
énekelni, szórakozni a klubba. 

Középkori kultúra most? Falusi a fővárosban. 
Fekete hajú, hosszú combú, csinos, fekete szemű lány 

mondja: „Úgy hat évvel ezelőtt voltam először táncházban. 
Ami az első pillanatban megfogott, az a zene. Nem tudom mi
ért, de az egész testemben éreztem, és itt a gyomromban is. Es 
ma is gyakran végigborzong a gerincem, ha valamelyik kedvenc 
dalomat játssza a hegedű. Tudod, amikor a bőgő és a kontra 
megszólal, nem lehet ülve maradni, megmozdul az ember lába, 
keze, egész teste, és azt veszed észre, hogy már táncolsz is. De 
láthatod, nem csak velem van ez így, és ha mát többen étzik, 
akkor „beindul" az egész társaság." 

„Azért jövök a táncházba, mert itt lehet beszélgetni. Tán
colni is itt tanultam meg, a zenét is szeretem, nekem mégis az a 
legfontosabb, hogy a táncban, a szünetben, a büfében sokféle 
embettel találkozom." (gimnazista lány) 

„Itt ismerkedtem meg a feleségemmel, most a gyerekeket 
hoztuk ide, az aprók táncába." (mérnök) 

„ Nem tudom, megfigyelted-e, hogy itt a lányok alig 
festik magukat. Persze, mert a táncban lejönne a festék. 
Szeretem látni az arcukat, a szemüket, a bőrüket." (szak
munkás tanuló) 

„Mindig érdekelt a történelem. Honnan jövünk, kik vol
tak őseink, hogyan éltek? Szerintem anélkül, hogy ezt tudnánk, 
nem érthetjük meg a jelent. Ahhoz, hogy magyarok legyünk, 
mindenképpen ismernünk kell a magyarság történelmét, kultú
ráját, és csak ezen keresztül van lehetőségünk más népeket, 
más kultúrákat megérteni. Emlékszem például arra, amikor itt 
volt a román Nyisztor bácsi, és gyönyörűen táncolta a román 
táncokat, az mindenkinek tetszett, mindenki sokra tartotta, ér
tékelni tudta a másféle tánc szépségét, mert tudta már mihez 
hasonlítani. Tudta értékelni a kiváló táncos tudását, mert már 
ő is megpróbálkozott a tánccal. Akkor, itt a táncházban éppen 
ezért fel sem vetődhettek olyan uszítások, amilyenek pedig a 
két nép életében, történetében oly gyakran előfordultak, és 
amilyenek megjelenésétől, felerősödésétől ma nagyon is félek." 
(mosógépszerelő) 

„Sose voltam jó tornából, a sportot is inkább csak a TV-
ben néztem, a tánchoz meg ügyetlennek tartottam magam. Vé
letlenül kerültem ide, és véletlenül álltam be a tánctanításhoz, 
ahol azt vettem észté, hogy más is van, aki most látja először 
ezt a figurát, és nem néznek ki azért, ha nem megy egyből. Az
tán ami jó, hogy gyakran van párcsere a tanítás sotán, így végül 
az összes lánnyal táncolok egy kicsit. Van aki nekem segít, van 
akinek én. Ma már ki merek állni akár legényest is táncolni, és 
van egy társaságom, főleg táncházasok, akikkel gyakran járunk 
kirándulni." (bolti eladó) 

„En úgy vagyok ezzel, hogy ritkán jövök ide, leginkább 
olyankot, ha rossz a kedvem. Itt mindig találkozom valakivel, 
megiszunk egy sört, vagy egy pohár vörösbort, cigizünk, dumá
lunk. Van, hogy egész este nem is táncolok, csak hallgatom a 
zenét, nézem a többieket. Esetleg utána elmegyünk valakihez 
és csínálunk egy bulit." (szabadfoglalkozású) 

„A külföldi vendégeimet mindig elhozom ide, hogy érezzék 
ezt az eleven, lüktető zenét, táncot, találkozzanak evvel a régi 
alapokra épülő, mai improvizativ térbeli és zenei megformálással. 
Nem utolsó sorban, hogy megmutassam nekik az ifjúsági zenekul-
tútánknak azt az ágát, amelyik szerintem a legjelentősebb a nagy 
beat-hullám óta." (fotóművész, zenekritikus) 

„Szüleim 56-ban mentek Magyarországról Nyugatra, én 
már ott születtem, ott is jártam iskolába. Otthon magyarul be
széltünk és voltak magyar könyveink, lemezeink, társaságban 
pedig időnként előkerültek a nóták, népdalok. Szóval mindez 
nem volt tőlem idegen, mégis azt sose felejtem el, amikor ott 
voltatok koncertezni. A zene, az ének, a szövegek annyira 
megragadtak, hogy azt el se lehet mondani. Azután tavasszal a 
Táncház-találkozóra sikerült eljönnöm. Azóta meg már sokszor 
voltam, ősztől pedig itt leszek egyetemista Budapesten." 

„Szükségünk van arra, hogy a városi zaj, rohanás, füst 
elől időnként elmeneküljünk. Van egy nagyobb ismetetségi kö
rünk, akikkel rendszeresen kirándulunk az ország távolabb eső 
részeibe és a szomszédos országokba is. Sokat fotózunk, diá-
zunk. így találkoztunk sokféle - nekünk városiaknak ismeretlen 
- még ma is élő hagyománnyal, így avval a zenével, tánccal, 
ami ma a táncházakban van. Több ezer diánkból rendszeresen 
tartunk diaporáma előadást egy-egy tájegységről vagy szokásról 
a táncházak szünetében, lalán át tudunk adni valamit 
élményeinkből a többieknek." (mérnök-tanítónő házaspár) 

„Erősen örül az én szívem, hogy itt a városiak ilyen szépen 
felfogták a mi táncainkat." (falusi magyar ember Romániából) 

A fenti kiragadott példák a Muzsikás táncházból valóak, 
de hasonlókkal találkozunk a többi táncházban is. Apró töre
dékek ezek, mégis talán érzékeltetik, hogy igen összetett folya
mat ez, amelyben különféle - történelmi, értékmegőrző, tátsas-
és személyiség-lélektani - mozzanatok játszanak szerepet. Ám 
mielőtt ezekről szó esne, nézzük hogy is telik 

Egy este a táncházban 
Délután fél hattól egy órán át „aprók tánca" van, vagyis 

tanítás 3-10 éves gyerekeknek. Fogócskáznak, sétálós vagy kör
be forgós játékot játszanak az első percekben, majd élő zenére 
táncot tanulnak. Ezt mesehallgatás, énektanulás követi. Újból 
tánc jön - ami az aznapiak ismétlése. 

Az aprók tánca végére már megérkeznek azok a fiúk, 
akik a nehéz legényes táncokat akarják tanulni. A bonyolult 
figurákat lassan, részleteire szétbontva mulatja a tanító, és a 
zene is lassan indul, hogy megpróbálkozhassanak az újonnan 
tanult figurákkal is. Hét óra felé lányok érkeznek, mert 
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elkezdődik a páros táncok tanítása. Eleinte külön körökben a 
fiúk és a lányok, ki-ki a saját lépését tanulja, majd egyetlen 
nagy körbe állnak fel, párosával. Gyakran van párcsere, így a 
tanítás során mindenki összekerül jó táncossal is, rosszal is, 
nem is beszélve arról, hogy ez már jó alap a későbbi ismerke
désre. A tánctanítást énektanítás bontja két részre. Ez igen 
fontos dolog, mert igazán jó hangulat csak akkor alakul ki, ha 
többen énekelnek, csujogátnak. (2 vagy 4 soros versek, ami
ket hangosan, ritmikusan kiabálnak tánc közben, pl.: Ha kicsi 
is a legény, / Lehet azért vőlegény, / Széket tesznek alája, / 
Úgy mászik fel az ágyba.) 

Nyolc órakor azután elkezdődik a szabad tánc. Ilyenkor 
tanítás csak hátul a terem egyik végében van. Egy vidék tánca
it egymás után, szünet nélkül játssza a zenekar, és ugyanavval a 
partnerrel táncolják a táncosok. Egy ilyen egység neve: tánc
rend, vagy másképp táncpár, ami kb. 30-50 percig tart. A tánc
rend végén 10-20 perces szünet van, amikor a legtöbben kitó
dulnak a büféhez, az előtérbe. Jól esik egy üdítő, egy sör vagy 
egy pohár bor, elbeszélgetni valakivel, vagy rágyújtani, aki do
hányos. (Benn a teremben nem dohányzik senki.) Gyakran 
jönnek zenészek, táncosok, énekesek, bábosok, vagy éppen dia-
porámások a világ legkülönbözőbb részéről. Ok is valamelyik 
szünetben mutathatják meg, mit tudnak. Aztán már vége is a 
szünetnek, újból elindul a zene, a tánc, „beindul" a társaság. 
Az est végére általában kavargó, éneklő, pezsgő népünnepély 
alakul ki, amelynek a külső megfigyelő is észrevétlenül részesé
vé vált. 

A zenekarok 
Budapesten több táncházba is mehetünk. Valamennyit 1-

1 zenekarról nevezték el: kedden Muzsikás-, csütörtökön Sebő
illetve Ökrös-, pénteken Téka-, szombaton Kalamajka illetve 
Jánosi-, vasárnap Méta-táncház van. Nem véletlen ez, hiszen a 
zenekarnak döntő a szerepe. A hangulat nagy mértékben függ 
a muzsikától, másrészt általában a zenekar a saját képére is for
málja a saját táncházát. így a Sebő-táncházban gyakran hall
hatjuk mai költők népzenei alapú megzenésített verseit; a Ka
lamajka együttes bevezette a szokásos esti 10 órai zárás után a 
folk-kocsmát, ahol szinte minden héten a több felől spontán 
módon összegyűlt zenészek együtt muzsikálnak; vagy a Jánosi
táncház, ahol egy évben többször is nagy bált rendeznek, és 
ezen egy adott terület táncházon kívüli szokásaiból, öltözködé
si, tárgyi kultúrájából is tartanak bemutatót. A legtöbb érdek
lődőt vonzó táncház ma a Téka együttesé az új Almássy téri 
épületben, míg intim hangulatáért kedvelik az Ökrös-, a Méta, 
és a Muzsikás táncházakat. A Sebő és a Muzsikás együttes 
1973-ban alapította táncházát, míg a legfiatalabb, az Ökrös 
együttesé mindössze egy éves. Általában a zenekarok választják 
ki a tánctanítót, ők tárgyalnak a termet adó intézménnyel, 
(művelődési ház, ifjúsági klub) néha a büféssel is. Ök hívják a 
vendégszereplőket, szervezik a szünetbeli műsort. 

Ami a legnagyobb feladatuk: megtanulni - természetesen 
kívülről - többféle magyar népzenei dialektusból egy-egy vi
szonylag bő repertoárt, (több órai zenei anyagot), igyekezni el
sajátítani azon terület előadási stílusát, improvizációs struktú
ráját, lehetőségeit. Ez általában úgy történik, hogy az eredeti 
hangszeres népzenei felvételt sokszor meghallgatják, gyakran 
magnón lassítva le is kottázzák, és megtanulják kívülről. Emel
lett időnként ellátogatnak olyan falvakba, ahol ma is él a ha
gyomány, ott együtt játszanak a falusi zenésszel, megpróbálják 
ellesni az apró technikai fogásokat, megfejteni a zenei előadás 

belső ritmikáját, hangsúlyait, és megérteni az improvizáció ke
reteit, átélni egy-egy falusi tánc, bál vagy lakodalom hangulatát 
és végül ebből felépíteni a zenét - Budapesten, a táncházban. 

A legtöbb zenekar a táncházi zenélésen kívül rendszeresen 
tart ismeretterjesztő zenei előadásokat, néhányan pedig igényes 
koncerteket is. Ezek szép sikereket értek el különböző fesztiválo
kon, koncert-turnékon Írországtól Japánig, Új-Zélandtól Ameri
káig. 

A táncház titka 
Ezen a ponton térjünk vissza arra, hogy mi is lehet a tit

ka, hogy a városi táncház létrejött, illetve annak, hogy ilyen 
többsíkú, színes kulturális jelenség bontakozott ki belőle. 

Szerintem a választ három dolog együttesé adja meg: 
1. a táncház mai fő funkciója az, hogy kiváló alkalom is

merkedésre, baráti, szerelmi kapcsolatok kialakulására; 
2. mindezt izgalmas improvizatív zene és tánc felhasználá

sával teszi, most, 
3. modern civilizációs közegben, ráadásul olyan 

előzmények után, mint a magyar történelem az utóbbi 40 év
ben. Vegyük sorra ezeket! 

Partner-választás, közösség 
Igen fontos, hogy legyen olyan hely, ahol fiúk-lányok ta

lálkozhatnak, összeismerkedhetnek, táncolhatnak. Szerintem 
azért létezik táncház, mert erre alkalmas. Az est elején lévő ta
nításra nem úgy megy feltétlenül az ember, mint egy táncos 
szórakozóhelyre, hanem inkább, mint egy érdekes tanfolyamra, 
tehát a résztvevők egyedül vagy nagyobb társaságban érkeznek 
- nem feltétlenül már meglévő partnerrel. Ráadásul a klub tel
jesen nyitott, mindig van néhány új arc. A tanítás külön lány 
illetve fiú körrel indul, így mindenki viszonylag könnyen beáll, 
és szinte észrevétlenül alakul át a két kör egyetlen, most már 
fiú-lány párokból álló körré, ahol a párcserék - amit a tánctaní
tó irányít - során minden lány szinte valamennyi fiúval táncol. 
A szabad tánc idején is van a teremben oldalt, vagy hátul taní
tás, így a lelkileg nyomasztó „petrezselyem-árulás" nem fordul 
elő. Helye van a kezdő vagy ügyetlenebb táncosnak is, és elis
merést kap, aki kiváló. Ebben a légkörben aztán párok, csopor
tok alakulnak ki, akik azután a táncházon kívül is összejönnek 
beszélgetni, bulizni, kirándulni, vagy elmennek együtt színház
ba, koncertre stb. 

Improvizatív élő zene és tánc 
A táncrend megszabja a táncok sorrendjét. Az egyik leg

elterjedtebb az erdélyi szék falu táncrendje, amelyik 7-féIe 
táncból áll: sűrű tempó, ritka tempó (ez két, csak fiúk által járt 
tánc), négyes-, amit két-két pár, tehát négyen összefogózva 
táncolnak, majd a páros táncok: lassú, csárdás, hétlépés, porka. 

Mindegyik tánchoz egy adott dallamkészlet, illetve zenei 
közjáték-készlet tartozik. A prímás dolga, hogyan építkezik 
ebből. A jó prímás együtt lélegzik a táncosokkal, érzékenyen fi
gyel a tempóra, ügyel rá, ha valaki énekel, kivárja, míg az ösz-
szes versszakot elénekelte, amit akart, és csak azután vált át 
másik dallamra. Ha tudja, melyik a zenekar előtt éppen tánco
lók kedves nótája, akkor abba kezd bele stb. 

A táncosok számára ugyancsak adott egy tánc motívum
készlete, tipikus mozgásai illetve nagyformái, de az már az ő 
dolga, hogy ebből hogyan teremti meg a táncát a párjával. 

Végül is az, hogy egy estén mi lesz a zene, hogyan alakul 
a tánc, az a résztvevőkön, azok hangulatán, összeműködésén 



múlik. Éppen ez az „ebben a pillanatban való" születés teszi 
egyedivé, és nagyon izgalmassá az estét. 

A közelmúlt történelmének a szerepe 
Úgy gondolom, hogy egy világjelenség hatása fontos a 

táncház kialakulásához. A modern ipari civilizáció kiterjedésé
re, az előnyei mellett megjelenő hátrányaira, és az ezen hátrá
nyok - elmagányosodás, identitás-problémák, környezet-szeny-
nyezés - hatására kialakuló reagálásokra gondolok. Vélemé
nyem szerint ide tartozik a régi zenék hiteles tolmácsolására 
való igény, a régi hangszerek, kézműves tárgyak vagy éppen a 
keleti kultúrák iránti megnövekedett érdeklődés stb., amelyek 
mind valamilyen hagyományhoz fordulnak. Kétségtelenül ebbe 
a sorba tartozik a táncház is. 

Magyarországon még annyival összetettebb a helyzet, 
hogy az elmagányosodást, a társadalomnak az atomjaira való 
szétesését döntő mértékben az 1947 utáni belpolitika okozta, 
amikor is mindenféle autonóm, önszerveződő vagy érdekvédő 
közösséget feloszlattak, betiltottak vagy teljesen formálissá tet
tek a gazdaköröktől a katolikus legényegyletig, a bélyeggyűjtők
től a munkás dalárdákig. Az 52-53-ra kialakult hatalom totális 
lett, mindenki félt mindenkitől, (lásd Illyés Gy.: Egy mondat a 
zsarnokságról). Családi körben sem lehetett beszélni, nem volt 
elmesélhető, kik voltak, mit csináltak a nagyszülők, szülők, ro
konok. Az iskolában tendenciózusan szelektált, sematikus tör
ténelmet tanítottak, Az 56 őszi néhány nap nem volt elegendő 
mindezt helyretenni, a konszolidáció pedig csak jóval később, 
és részlegesen valósult meg. 

Az első, átfogó, spontán vonulat a 60-as évek beat-hullá
ma volt. Ennek közösségi, öntevékeny zenélési-táncolási lehe
tősége gyakorlatilag minden fiatalt megérintett. A hetvenes 
évek elejére ebből többféle - már kevesebb ember számára fon
tos - öntevékeny csoportosulás jött létre. Ezek közé tartozik a 
táncház, amelyben aktívan - megítélésem szerint - a fiatalság 
másfél %-a vesz részt. 

A konszolidáció részlegességét jelzi, hogy máig találko
zunk elhallgatásokkal, torzításokkal Érthető, hogy szellemi iz
galmat okoz egy-egy addig tabu terület nyilvánosságra kerülése. 
Ilyen volt, amikor 1966-ban - a háború után több, mint 20 év
vel - végre megnyíltak a határok Csehszlovákia, Románia és 
Magyarország között, és a fiatalok számára kiderült, hogy több 
millió magyar él évszázadok óta a határok túloldalán. Kiderült, 
hogy sokfelé a magyar nyelv értékes változatait beszélik, és 
hogy sok, csak elszórt feljegyzésekből ismert régi dallamunk, 
táncunk, sőt hangszeres népzenénk máig él közöttük. Zené
szek, táncosok, gyűjtők és folkloristák munkája révén vált azu
tán a hetvenes évek elején ez a hagyomány az induló tánchá
zak anyagává, ami később még újabb dialektusokkal bővült. 

Befejezésül még egy dolog. Láthattuk, számunkra, magyar 
fiatalok számára mi minden van a táncházak hátterében. 
Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez a tánc és zenekultúra, szokás
rend, amelyik századokkal ezelőtt általános volt az egész konti
nensen, érték mindannyiunk számára, és talán még az európai 
identitás megtalálásában is segíthet. 

A Muzsikás táncház, klub ma 

Ma is tartunk táncházat az FMH-ban keddenként 1/2 6-
1/2 7-ig - gyerekeknek. 

A „törzsközönség" 3-6 éves, de jönnek szülők úgy, hogy a 

legkisebb gyerek még a babakocsiból hallgatja a zenét, az ének
lést, a táncolás hangját. 

Dunántúli ugrós, lassú csárdás, friss csárdás az alap, sok
féle játékkal, énekkel, időnként mesével. A tanítás ideje alatt 
az előtérben kézműves foglalkozás van a gyerekeknek - és a 
szülőknek. A gyerektáncház végeztével búcsúzóul még zené
lünk, amíg a szülők a gyerekeket felöltöztetik. 

Klubunk a Marczibányi téren van csütörtökönként este 8-
12-ig. Itt tánctanítás nincs. Presszó-szerűvé alakítjuk a bejárati 
előteret, abrosszal leterített asztalokon gyertya ég, a sarokban büfé 
található teával, sön-el-borral, zsíros kenyérrel. Az egyik asztalhoz 
ülnek a zenészek, és kisebb szünetekkel végig játszanak. Időnként 
odahívják őket valamelyik asztalhoz, hogy ezt, vagy azt a dalt 
játsszák el, vagy egy köszöntőt, mert éppen születésnapja van ott 
valakinek. Van aki feláll táncolni. A közönségben vannak gimna
zisták is, de főleg dolgozók, gyakran vidéki vagy külföldi látogatók 
jönnek, akik ismerik valahonnan a Muzsikást. Szinte mindig jön
nek zenész, táncos barátok, kollégák, akik gyakran beállnak ze
nélni, táncolni, mulatni. 

Általában elcsendesedő énekléssel zárul az est - nemrit
kán jóval éjfél után. 
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HÉRA ÉVA: 

A 25 éves a táncház című konferencia előadásokat bevezető 
szavai:* 

Az utóbbi ötven év magyar közművelődésében nem tudok a 
táncházhoz hasonló jelenséget említeni; alulról jövő ifjúsági kezde-
ményezés volt, mely egy tudományág - néptánc, népzene kutatás -
feltáró munkáját felhasználva és teljes támogatását élvezve, politikai 
kisajátítástól mentesen meg tudott erősödni, saját erejéből intézmé
nyeseden: és 25 éven át tartani tudta folyamatosságát. 

25 év után már nevetséges feltenni a kérdést: divatjelenség-e a 
táncház, nacionalista-e a táncház. Az, hogy funkcionál, működik, 
hogy ma itt vagyunk, maga a bizonyíték. Eletünk, és ami még fonto
sabb, több tízezer fiatal életének részévé vált. S ez önmagában nem 
kevés, sőt talán a legtöbb. Konferenciánk célja, hogy a 25 éves évfor
duló lehetőségét felhasználva megálljunk. Megálljunk és áttekintsük, 
hogy a folklorizmus, a néptánc a népzenekutatás, a néptáncművészet 
szempontjából mi újat hozott ez a mozgalom. Hogyan hatott ez a 
módszer tánc- és zenekutatásunkra, hogyan jelent meg a médiában. 

Felkérésem a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség titká
raként arra szólt, hogy beszéljek arról, miként hatott: a falusi együtte
sek működésére a táncház mozgalom kialakulása. Úgy vélem azon
ban, hogy táncház és hagyományőrzés témakörben legalább három 
kérdésről kell beszélni. 

Az első a hagyományőrzők jelenléte a táncházban. 

A táncház, mint hagyományos népi szórakozási forma adta a 
modelljét a városi táncházak kialakulásának. Nemcsak néprajzi 
irodalomból ismert fogalom, hanem 25 évvel ezelőtt még az erdélyi 
falvak, Szék, élő gyakorlata. Akkor, amikor az FMH-ban, majd a 
Kassák klubban elkezdődött az ún. „utcáról bejövök" táncoktatá
sa, a rendezők mindig gondoskodtak arról, hogy az adatközlők, 
táncosok, zenészek mutassák a példát. Átnézve a Kassák klub 10 
éves programját, a nyári táncház- és zeneképző táborok anyagait, 
röviden summázva úgy fogalmazom, hogy Tímár Sándor táncokta
tási módszerének, a hangszeres népzene oktatásának alapja, az 
adatközlők személyes jelenléte, s archív felvételek bemutatásával 
előadásmódjuk, játékstílusuk folyamatos tanulmányozása. Kársai 
Zsigmond, Csorba János, Pitti, Hangya Józsi bá, Bársony Mihály, 
Kovács Tivadar vagy Pál Pista bácsi - és még sorolhatnám a többi
eket - nemcsak játékukat mutatták be, hanem a városi, és a ha
gyományban már nem élő falusi fiatalok számára egy kultúra, egy 
élet- és gondolkodásmód megismertetői is. 

Ismerve ma már több ország néptánc gyakorlatát, a világban 
egyedülállónak tartom, ahogy a mi revival mozgalmaink a hagyo
mányhoz viszonyulnak. A „magyar modellt" emlegetve ezt meg is 
szoktuk fogalmazni, de a táncházakon és táncművészetünkön kívül 
más eredményét is vélem ennek a kapcsolatnak. Nem ismerek nép-
táncost, népzenészt, akinek ne lennének falusi zenész, táncos barátai. 
Barátai, a szó igazi értelmében. Biztos vagyok abban azonban, hogy 
nemcsak mi nyertünk ezzel a kapcsolattal. A saját hagyományok ér
tékelésében, a hagyomány értékeinek tudatosításában, a helyi hagyo
mányok fenntartásában és újratanulásában, nagy szerepe volt a tánc
házasoknak, és a táncház felkeltette érdeklődésnek. 

A második kérdés a táncMz-mozgabm Itatása a Imgyományőrző 
együttesek tevékenységére. 

* Elhangzottak a konferencián 

Mint köztudott, a hagyományőrző együttesek szerveződésének 
három nagy hulláma volt. A „Gyöngyösbokréta, az 1945. utáni évek 
és a 70-es évek. A '70-es évek indítékai közül azokat a nemzetközi 
és hazai társadalmi, kulturális tényezőket kell megemlíteni, melyeket 
a táncház születésének köriilményeit vizsgálva már említettek. A 
közvetlen kiváltó okok között azonban szinte mindenütt a gyűjtése
ket kell megemlíteni. A bogyiszlói, domaházi gyűjtések, s az azt 
követő budapesti szereplések, a nyári táborok összehozták a faivak 
legjobb táncosait, s együttessé alakulva együtt is maradtak, a szövet
kezetekben, helyi önkormányzatokban megtalálva fenntartó partne
reiket. 

A gyűjtések, a hagyományok iránti figyelem, most is, mint az 
előző korszakokban, az önbecsülés, a helyi kötődés motívumait 
erősítette. Ez nemcsak az együttesek számszerű növekedését jelenti -
hagyományos népi együttesi fonna mellett megjelennek a pávakörök 
is - hanem szemléleti változással is jár 

A falusi együttesi mozgalom, ezidáig színpadi, művészeti moz
galomként élt. Ennek is több, a falu életét pozitívan befolyásoló 
tényezőjét ismerjük. Gondolok Pálfi Csaba, Andrásfalvi, Újvári J. ta
nulmányára. De mint ahogy Budapesten, és a nagy együttesi műhe
lyek környékén, megkezdődik a tudatos, szervezett ismeretterjesztői 
és táncoktatói tevékenység falun is. A falusi együttesek vezetése -
különösen, ahol pedagógus a vezető - keresi és találja meg a módját a 
helyi tánc- és népzenei hagyományok intézményes átadásának. 
Bogyiszlón, Bagón, Érsekcsanádon, Szanyban vagy Domaházán nem
csak együttesbe járnak a gyerekek, hanem az iskolában tanulják saját' 
hagyományaikat. 

A táncok és szokások, kézműves hagyományok intézményes 
átadása nem csupán magát a dolgot jelenti. Jelenti azt is, hogy az a 
gyerek, aki átvevője a korábbi korok műveltségének - akiket nem az 
előző kultúrák és értékek megtagadására oktatnak, akiket nem újabb 
és újabb magatartásminták felmutatásával frusztrálnak - annak na
gyobb az esélye, hogy egészséges, öntudatos polgárrá válik. 

És még egy, az utóbbi évekre jellemző vonása a falusi hagyo
mányőrzésnek. Ez elsősorban a gazdaságilag stabil, polgárosultabb te
lepülésekre jellemző. Olyan településekre, ahol az együttesek tagsá
gát a középkorosztály, a 30-40 évesek alkotják. 

Az együttesekben eltöltött évtizedek a település egész életének 
meghatározójává tették a táncos közösségeket. A közös munka, a 
szereplések és a külföldi utak tapasztalatai nemcsak az un. közösségi 
magatartásra tanítanak, hanem a toleranciát ki tudják sugározni a fa
lura is. A külföldről hozott tapasztalatokat a polgári világ 
működéséről, a helyi köz- és gazdasági élet szervezésében is kamatoz
tatni tudják, Ahogy névadónk, Muharay Elemér fogalmazta, a népi 
kultúra az életkultúra részévé válik. 

A harmadik a társadalmi vonatkozásban a legjelentősebb kér
dés. Hogyan hat a táncMz-mozgabm, s hogyan befolyásolja a hagyo
mány társadalmi, politüuü megítélését. Ugye emlékszünk az első időszak 
vitáira? Nem akarok azokról az évszázados, átkos vitákról beszélni, 
melyek a népi kultúra megítélésének, nemzeti kultúrában betöltött 
szerepének, jövőjének megítélésében máig meg-megújulnak és kísér
tenek. 

Egy dolgot azonban bizton mondhatok. Az a fiatal, aki a tánc
házban magyar, görög, szerb, román, zsidó táncokat jár, aki maga is 
tapasztalta gyűjtőútjain a hagyományok békés egymás mellett élését, 
és tudja amit Martin György így fogalmazott; az a mmdennapok 
együttélésében nyitott, toleráns, szélsőséges eszmék által nem befo
lyásolható. 
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TÍMÁR SÁNDOR: 

TÁNCHÁZ A Z IFJÚSÁG 
NEVELÉSE SZOLGÁLATÁBAN* 

A táncház mozgalom különleges nevelődési és szórakozási 
lehetőség a modern társadalmak ifjúsága számára. A táncház mozga
lom Magyarországon kezdődött, s ma a világ legkülönbözőbb helyein 
találkozunk vele. Ez örömteli tény, hisz látható, hogy nem csak m i 
várjuk a világ értékeit, segítségét, hanem magunk fs tudunk adni. 
Nemcsak m i vágyunk európába, hanem Európa is, és a világ is jön 
hozzánk a kulturális hagyományok újraélesztése és a nevelésben való 
hasznosítása ügyében. 

Felmerül a kérdés, vajon miért, hogy a nevelés i lyen értékes és 
hasznos gyakorlatát m i alakíthattuk k i . M e r t Magyarországon valósult 
meg a néptánc, népzene, népi játék halódó állapotából való újraélesz
tése - kialakult az értékes hagyományok újraélesztésének gyakorlata -
s a közösségformáló szórakozási formák közé emelése. Igaz, Európában 
már régóta működnek hagyományápoló kis közösségek, néptánc-klu
bok, észak-Amerikában már a II. világháború előtt is táncoltak nép
táncokat, de nem a hagyományos formájukban, hanem lényegét k i 
emelve, kötött koreográfiai formákban. Tehát a tánctanítók a „tánc
költeményeket" tanították, de a „táncnyelv" használatát nem. 

A mi táncház mozgalmunk által a faluban, a nép körében - tár
sadalmi, gazdasági, poli t ikai okok miatt - halódásra kényszerített népi 
műveltségünk a városokban feléledési lehetőséget talált. Feléledt, új
raszületett. M e r t a táncház nem emlékgyűjteménye a régi hagyomá
nyos táncoknak, hanem városi körülmények között újra született for
mája. A tehetséges táncosok a táncházakban a hagyományt újra al
kotják, mint ahogy ez hajdan a falvakban is történt. H a a falvak ifjú
sága követni fogja a városokban kialakult gyakorlatot, ezzel a hagyo
mány teljes életfolyamata fog megvalósulni. 

...Bartók Béla és Kodály Zoltán művészi pályájukkal párhuza
mosan foglalkoztak a népzene kutatással, és a gyűjtött anyag tudomá
nyos rendszerezésével. Így volt ez a néptánckutatók esetében is. M a r 
t in György profi táncos volt, a Pesovár testvérek is kitűnő táncosok 
voltak, s az utánuk következő kutatók is. Ez segített abban, hogy az új 
néptánc-pedagógiai módszer kialakulhasson. 

Magam is hivatásos táncos vol tam M a r t i n Györggyel, Vásárhe
lyi Lászlóval. Önál ló művészi és pedagógiai munkámat az 1958-ban 
alapított Bartók Béla Táncegyüttesemben kezdtem meg. N e m véletle
nü l választottam Bartók Bélát az együttes névadójának. Bartók Béla 
művészi célkitűzései, a világ zenekultúrája felé való nyitottsága, nép
zenei kutató munkája, pedagógiai célkitűzései és embersége ösztönöz
tek arra, hogy az együttesem névadója legyen. A bartóki szellemet 
kővető táncművészeti munkához szükséges vol t a néptánc-gyűjtő 
munka, az alapos zenei tájékozódás, egy új néptáncpedagógiai mód
szer kialakítása. A tánctechnikai képzést megkaptam mesteremtől, 
Molnár Istvántól. 

A Bartók Együttesben az első tíz évben Sári József zeneszerző 
közreműködésével oldottuk meg a táncok zenekíséretét, klasszikus ze
nét tanuló diákokkal. M a r t i n György táncfolklorista - aki művészi 
m u n k á m állandó figyelője vol t - 1971-ben meghívta Sebő Ferencet és 
Halmos Bélát a Bartók Együttes próbájára, s akkor széki dalokat éne
keltek nekünk és muzsikáltak... 

...Lelkes Lajos az 1972-es Zalaegerszegi Kamara Táncfesztivá
lon felkeresett azzal a gondolattal, hogy néhány együttessel együtt 
rendezzünk közösen táncházat. Nóvák Ferenc - úgy tudom - akkor ír
ta szakdolgozatát: a széki táncokról, s talán Lelkes Lajos innen vette 
ötletét. Először féltem az elgondolástól, az ötvenes évek tánciskoláit -
a kötelező csárdással - jutatta eszembe, dc végül az ötletet elfogad
tam, s létrejött az első táncház a Liszt Ferenc téri könyvklubban, 1972 

május 6-án. A Bi l i a r i Táncegyüttes volt a házigazda, s ott: vol t a Vasas 
Művészegyüttes, a Vadrózsák Táncegyüttes és a Bartók Béla Tánc
együttes. Egy vitás kérdés merült fel akkor: klubszerűén mőködjön-e a 
táncház - mint Nyugat-Európában szokás -, vagy nyitott: legyen, s bár
k i részese lehessen a néptánccal, népzenével való találkozásnak. A 
Sebő Együttes és a Bartók Együttes az utóbbi forma híve volt. 

így indul t útjára a táncház-mozgalom. Kezdetben a N é p m ű 
velési Intézet több tanfolyamot is szervezett, de a mozgalom fő bá
zisa a Bartók Béla Táncegyüttes maradt. Később csatlakoztak hoz
zánk az Á l l a m i Balet t Intézet néptánc-tagozatának lelkes táncosai. 
A zenei bázis a Sebő Együttes lett, s a lakul t utánuk a sok kiváló ze
ne i együttes. 

...Bartók Béla a népzenét egyenértékűnek tekintette a legjobb 
zeneszerzők műveivel . „Meggyőződésem szerint az igazi, un. szűkebb 
értelemben vett népi dallamok mindegyike valóságos mintaképe a 
legmagasabbrendű művészi tökéletességnek. Kicsinyben ugyanolyan 
mesterműnek tekintem, mint a nagyobb formák világában egy Bach-
fugát vagy Mozart-szonátát." 

Bartók Béla a népdalról, a népzenéről vallott nézetei érvénye
sek a néptáncra és a népi játékokra is. A z ifjúság köréből ezért keresik 
sokan a kapcsolatot a népzenével, néptánccal. Ösztönösen érzik azok 
értékeit, s ezért aztán elgondolkodtató, hogy a mai iskolai hevelésnek 
még mindig nem szerves része a népi játék, a néptánc. Miközben több 
száz éve annak, hogy az iskolákban az egyéb hasznos ismereteket adó 
tárgyak mellett i rodalom, rajz, énekoktatás van. 

Pedig a zene és a tánc együtt adhatnak életre szóló meghatá
rozó ízlést, szép érzéket. A játékok és a táncok alkalmat adnak a 
másik ember tudomásul vételének, elfogadásának megtanulására. 
A tánccal járó testmozgás segíti az egészséges fizikai fejlődést, a rit
mikus mozgás növel i a gyerek és felnőtt időérzékét, gyorsaságát. A 
helyzetfelismerő készséget a rögtönzött: táncok gyakorlása segíti. A z 
sem mellékes szempont, hogy a magyar mozgáskultúrával való meg
ismerkedés növel i az emberi és a nemzeti öntudatot is. A k i más né
pek táncait is megismeri, közelebb kerülhet a másik ember, a másik 
nép gondolkodás-világához, esztétikai értékeihez. Közelebb kerül
hetnek egymáshoz lélekben, és ez segít a mindennap i gondok ren
dezésében. A z emberek egymáshoz va ló közeledését semmi jobban 
nem segíti, min t a tánc. A z iskolákban is helyet kér magának az a 
nevelési forma, amely a hajdani táncházakban megvolt, s megvan 
újra városokban - teljesen spontán m ó d o n . 

Bartók Béla nem hitt abban, hogy a falusi népi műveltség a 
pusztulása után városban is újra éledhet. Sorait idézem: „Amekkora 
változatosságot a fül kap - hála a dallamok sokféleségének - akkorá
ban van része a szemnek is. Ezek felejthetetlen élmények; fájdalmasan 
felejthetedenek, mert tudjuk, hogy a falunak ez az állapota pusztulás
ra van ítélve. Es ha egyszer kipusztult, soha többé föl nem fog támad
ni , helyét soha va lami hasonló nem nem fogja betölteni. Nagy üresség 
marad majd utána a városi kultúra és álkultúra hulladékainak 
gyűjtőhelye számára." 

A z a fiatalság, amelyik a táncház-mozgalom létrehozó ere
jeként vet t részt a kultúrateremtésben, sajátos helyzeténél fogva 
rácáfolt: erre az állításra. S lehetővé tette, hogy a Tavaszi T á n c 
ház Találkozókon több ezer fiatal táncoljon együtt. Kár, hogy en
nek Bartók Béla és Kodá ly Zoltán n e m lehetnek a szemtanúi. 

* A konferencián e lhangzo t t előadás rövidített változata 
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H A L A S Z PÉTER: 

NÉPMŰVÉSZEK TANÁCSKOZÁSA ALSÓCSERNÁTONBAN 

A Budapesten működő Magyar Művelődési Intézet -
1992-ben (újjá)született alapító okiratának megfelelően -
közösségfejlesztő, amatőr művészeti tevékenységeket segítő, a 
közművelődést szolgáló munkáját igyekszik kiterjeszteni, pon
tosabban fogalmazva hozzáférhetővé tenni a határokon túl 
működő magyar kulturális közösségek számára is. Ennek a 
szándéknak a jegyében került sor 1997. október 17-19-én a 
Kovászna megyei Alsócsernátonban, a Bod Péter Művelődési 
Egyesület székhelyén, egy olyan szakmai tanácskozásra, amit a 
Magyar Művelődési Intézet és a Romániai Magyar Népművé
szek Szövetsége rendezett, és ahol képviseltette magát a ma
gyarországi Népművészeti Egyesületek Szövetsége, valamint a 
romániai Kriza János Néprajzi Társaság is. 

A rendezvény célja egyrészt az volt, hogy az Erdélyben 
élő népművészek megismerkedjenek a Magyarországon, külö
nösen pedig a Magyar Művelődési Intézetben (és jogelőde
iben), valamint a Népi Iparművészeti Tanácsban az élő népmű
vészet színvonalának megőrzése érdekében folyó munkával, az 
elmúlt évtizedek során e téren elért eredményekkel, az Intézet 
tanfolyamain, szaktáboraiban történő képzési, továbbképzési 
tevékenységgel, s általában a Magyarországon immár több évti
zede kibontakozott népművészeti mozgalommal. Fontosnak 
gondoltuk ezt annak érdekében, hogy módszertani tájékozta
tást nyújthassunk számukra, s mint a hagyományos népi kultú
ra őrzésének egyik lehetőségével, megismertessük őket az álta
lunk járt úttal. A tanácskozás másik célja pedig az volt, hogy a 
népművészeti mozgalom néhány magyarországi szakembere 
megismerkedjék a Romániai Magyar Népművészeti Szövetség 
munkájával, s kapcsolatokat alakíthasson ki annak tagjaival. 

A tanácskozáson több mint 80 személy vett részt Erdély 
különböző vidékeiről, túlnyomó részben a Székelyföldről. Szin
te csak mutatóban volt jelen néhány dél-erdélyi, kalotaszegi, 
partiumi népművész, és teljesen hiányoztak a moldvai csángó-
magyarok képviselői. A résztvevők elsősorban fafaragók, kisebb 
részben textiles népművészek (szövők és hímzők) voltak, vi
szonylag kevés fazekas, gyékény- és szalmafonó, népviselet- és 
gyermekjáték-készítő jött el erre a találkozóra. 

Az első napon a Romániai Magyar Népművészek Szövet
ségének elnöke-, Tankó Albert számolt be a szervezet munkájá
ról. Megtekintettük az alkotók által hozott anyagból rögtönzött 
kiállítást, amely egyben jó alkalom volt arra, hogy a népművé
szek szóban is bemutatkozhassanak, majd a Szövetség külön
böző szakmai területeinek felelősei számoltak be munkájukról. 
A második napon a Magyar Művelődési Intézet munkatársai 
(Barsi Flajna, Beszprémy Katalin, Borbély Jolán) ismertették a 
népművészeti mozgalom magyarországi helyzetét, a népművé
szet továbbéltetésének módszertani területén kialakult elveket 
és az alkalmazott megoldásokat. Videofilmekkel illusztrálva 
mutatták be, hogy a különféle kézműves táborokban milyen 
munka folyik, s levetítették a magyarországi tárgyalkotó nép
művészek három esztendőnként megrendezett nagy, szakmai 
seregszemléjét, az Élő népművészet című kiállítás anyagát. Ezt 
követően Bandi Dezső, a Romániai Magyar Népművészek Szö
vetségének tiszteletbeli elnöke vázolta azokat az elveket, ame
lyeket az elmúlt évtizedek során igyekezett megvalósítani az er

délyi népművészeti munkában, s azokat a megoldásokat, ame
lyeket - főként az ő útmutatása alapján - a romániai magyar 
népművészek követnek. Már itt nyilvánvalóvá vált, hogy a 
Magyarországon kialakult szemlélet és megvalósult gyakorlat 
több ponton eltér a Bandi Dezső által kijelölt és a romániai 
magyar népművészek egy része által járt úttól. 

Az összejövetel harmadik napján felkeresték néhány há
romszéki fafaragó műhelyét, majd Zabolára látogattak a tanács
kozás résztvevői. Itt találkoztak Pozsony Ferenccel, a Kriza Já
nos Néprajzi Társaság elnökével, megtekintették a zabolai nép
rajzi-helytörténeti gyűjteményt és megbeszélték a két romániai 
egyesület együttműködésének lehetőségeit. Megállapodtak ab
ban, hogy a Magyar Művelődési Intézet és a magyarországi 
Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai közreműködésé
vel 1998. tavaszán tanácskozást szerveznek a romániai magyar 
tárgyalkotó népművészeti tevékenység, különösen pedig a 
díszítőművészet helyzetéről. 

A négy szervezet/itézmény hatékony összefogására igen 
nagy szükség van. A három napos, alsőcsernátoni tanácskozás 
ugyanis egyértelműen megmutatta, hogy az erdélyi magyar nép
művészeti mozgalomra többféle veszedelem leselkedik: egyfelől 
a magárahagyottság és a magárautaltság, másfelől pedig annak 
a veszélye, hogy nehéz, járhatatlan utakra téved. 

Bartók Béla annakidején világosan és máig érvényesen 
megfogalmazta, miként lehet a népművészetet továbbéltetni, 
„továbbfejleszteni". FIárom fokozatot különböztetett meg, 
mintegy három utat jelölt meg. Legszebb darabjait, motívumait, 
dallamait, tánclépéseit stb. tökéletesen megismerve, eredetisé
gében másolva, tökéletességét minden ízében megőrizve repro
dukálni, továbbéltetni: továbbhímezni, továbbfaragni, tovább
énekelni stb. Ehhez megfelelő ügyességen és művészi tehetsé
gen kívül a népművészet adott területének alapos ismerete és 
az ahhoz közelítés alázata szükséges. 

Második fokozatnak tekinthető, amikor a művész a népi 
kultúra valamely ágát úgy műveli, hogy annak elemeit: tovább
fejleszti, motívumait, dallamait más szerkezeti változatban, sa
ját tudását: és lelkiségét is beleadva azt újjáépíti, miközben szi
gorúan ragaszkodik a népművészet kompozíciós szabályaihoz, s 
arra törekszik, hogy azzal azonos színvonalú művészi produktu
mot hozzon létre. Talán ez a második út a legnehezebb, a leg
veszélyesebb. Itt éri, érheti az alkotót: a legnagyobb kísértés 
olyanformán, hogy csak a felszínes dolgokat veszi át, kiragadja 
a kompozíciókat öntörvényű világukból, az egyik anyagtípus 
törvényszerőségei által létrehozott motívumokat: önkényesen, 
ötletszerűen alkalmazza más anyagokra, ami rendszerint giccset 
eredményez. 

A népművészet (népzene, néptánc stb.) elemeit, hangu
latát, színhatását, kompozíciós rendjét stb. felhasználva, abból 
építkezve, saját tudásából és tehetségéből újat alkotva teremt 
önálló művészi produkciót. Ami - szerencsés esetben - olyan 
tökéletes, mint egy népművészeti alkotás, Bartók szavaival szól
va, „ugyanaz a levegő árad belőle, mint a népi alkotásból." 

Ez a Bartóki modell három lehetséges útja. Nem 
egyirányba vezető, nem azonos emberi és művészi képessége
ket feltételező és igénylő utak. De mindhárom járható, s 
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mindhárom azt a célt szolgálja, hogy a népművészet a létre
hozó és teremtő közösségek felbomlása után is szerves része 
maradjon nemzeti kultúránknak. 

A csernátoni tanácskozás annak a veszélyét vetítette 
elénk, hogy Erdélyben a vázolt három út közül a másodikat 
erőltetve, a harmadikkal kecsegtetve; az elsőt pedig többé-ke
vésbé lenézve, szépségeit és lehetőségeit elhallgatva, vakvá
gányra fut a népművészeti mozgalom. Hiszen teljesen egyértel
mű, hogy azokat, akik kiváló eredményeket érhet (né) nek el a 
népi szövés, kerámia, faragás, tánc, népdal stb. tökéletességre 
törekvő, színvonalas másolásával, a népművészet belső törvé
nyei szerinti továbbfejlesztésével, vétek akár csak biztatni is ar
ra, hogy egészen más fajta képességet és tehetséget igénylő, 
önálló alkotással próbálkozzanak. Veszedelmes dolog arra csábí
tani őket, hogy a hagyomány édenkertjét elhagyva, orcájuk ve
rejtékével, a maguk ilyen-olyan képességével alkossanak, ami
ben pedig csak igen kis valószínőséggel hozhatnak létre tökéle
test. Veszélyes lehet, ha olyan útra tévednek, amin aligha jut
hatnak olyan messzire, mintha a Bartóki modell első, esetleg a 
második változatát választják. Olyan veszélyekkel jár ez, mint
ha Kodály nem népdaléneklésre, esetleg a népdalok színvona
las feldolgozására, belőlük kórusművek írására biztatta volna 
tanítványait, hanem Háry János-féle daljátékok, Galántai tán
cokhoz hasonló szimfonikus alkotások komponálására sarkallta 
volna őket. Bartók is úgy fogalmazta meg budapesti előadá
sában az általa vázolt lehetőségeket, hogy csak azok képesek a 
népzene - és a népművészet - mai felhasználásának harmadik 
útján járni, akik szemükben, kezükben, agyukban tökéletesen 
ismerik a hagyományt, akik az első két utat már végigjárták. A 
csernátoni tanácskozás azt jelezte, hogy a legnehezebb, s ezért a 
legveszélyesebb úton tolong az erdélyi népművészek számot
tevő része, ugyanakkor a bartóki modell első két változata, a 
népművészet megőrzésének klasszikus, és Magyarországon jól 
bevált, szélesebb rétegek számára hozzáférhetőbb útjai iránt jó
val kisebb az érdeklődés. 

Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évtizedek ottani politikai, 
emberi adottságai között eddig kialakult szemléletet, s az annak 
nyomán létrejött állapotokat Magyarországról semmi esetre 
sem lehet, s nem is volna célszerű művi úton megváltoztatni. 
De minél több olyan alkalmat kell teremtenünk, ahol a romá
niai magyar népművészek megismerkedhetnek a Magyarorszá
gon - Kodály Zoltán, Martin György, Muharai Elemér és mások 
munkája és iránymutatása alapján - kidolgozott lehetőségekkel, 
és segítséget kell nyújtanunk azok számára, akik a népművészet 
továbbéltetésének ezt az útját választják. Meggyőződésünk, 
hogy elsősorban az ily módon, a maga teljességében és értékes
ségében megőrzött népi kultúra tudja betölteni a nemzeti iden
titás őrzésében lehetséges szerepét. 

Nagyon fontos tehát, hogy a Kriza János Néprajzi Társa
ság jövő tavaszi vándorgyűlésén a népi díszítőművészet témáját 
a Romániai Magyar Népművészek Szövetségével közösen kí
vánja megtárgyalni. Örülünk annak, hogy e témában igényt 
tartanak a Magyar Művelődési Intézet és a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségének segítségére is. 

Közlemény 

Az RMDSZ és a Scripta Kiadó közös vállalkozásaként 
megjelent a ROMÁNIAI M A G Y A R KI KICSODA - 1997. 
című, mintegy 6000 címszót tartalmazó, az erdélyi közélet, civil 
társadalom személyiségeit és a kultúra művelőit bemutató, a 
hazai művelődéstörténetben egyedi kötet. A lexikon - A4-es 
formátumú, fóliázott polikróm kartonborítőban, 790 oldalon -
többszáz romániai magyar intézmény - alapítványok, egyházi 
intézmények, ifjúsági szervezetek, kiadók, szerkesztőségek, 
könyvtárak, közművelődési-társadalmi egyesületek, társaságok, 
múzeumok, emlékházak, oktatási intézmények, politikai szer
vezetek, szakmai szövetségek, valamint színházak - adatait tar
talmazza. Mindez kiegészül nyolc mutatóval, amelyek születési 
adatok, lakhely és szakterület szerint csoportosítják a könyv sz
ereplőit. A romániai magyar kultúra jeles személyiségei -
A D O N Y I N A G Y MÁRIA, CSEKE PÉTER, DÁVID G Y U L A , 
HORVÁTH A N D O R , KÁNTOR LAJOS, SZABÓ ZSOLT -
alkotta szerkesztőbizottság irányítása alatt, közel ötven 
munkatárs közreműködésével készült könyv, óriási munka és 
anyagi ráfordítás révén valósulhatott meg. A könyv 
nélkülözhetetlen adattár mindazok számára, akik az erdélyi 
magyarság iránt érdeklődnek, akik kapcsolatokat keresnek a 
határon túl élő magyar személyiségekkel vagy intézményekkel, 
szervezetekkel, hiszen több ezer címet, telefonszámot tartalmaz. 

A könyvkereskedelemben 4800 forintos áron kapható 
lexikont a megrendelőknek 2800 forintért postázzák. A 
ROMÁNIAI M A G Y A R KI KICSODA postai úton történő 
magyarországi terjesztését a Scripta Kiadó megbízása alapján a 
budapesti STUDIO KIDS K F T bonyolítja. Megrendelhető: 
Studio Kids Kft címén/fax számán (H-1155 Budapest, 
Dembinszky u. 1. Tel/fax: 307-6201). Átutalható vagy csekken 
befizthető a megrendelt példány(ok) ellenértéke (példányszá
monként 2800 Ft.) a Studio Kids Kft bankszámlájára: 
10103173-18222023-00000000. Az összeg tartalmazza a 
postaköltséget is. 

Venczel József halálának 25. évfordulója alkalmából a 
Magyar Szociológiai társaság Faluszociológiai szakosztálya, a 
Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok 
Intézete, a Gödöllői Agrártudományi egyetem, a Szent László 
Akadémia és az Etnoproject Bt. 1997. Szeptember 22-23-án 
tudományos tanácskozást tartott A vidék társadalma és gaz
dasága a Kárpát medencében címmel. 

Magyar jövőkép-nemzeti műveltség: Tanuló társadalom 
című regionális koferenciáját 1997. december 4-én Győrben 
tartotta meg a Győr-Moson-Sopron megyei Népfőiskolai 
Területi Titkárság, a Magyar Népfőiskolai Társaság és a T I T 
Szövetségi Iroda. A tanácskozáson nyilvánosság bevonásával 
vitatták meg a Művelődés Hete - Felnőtt Tanulók Hete 
című, Európa több országában már bevált rendezvénysorozat 
magyarországi megvalósításának, meghonosításának elképze
léseit, javaslatait. 
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ARCKÉPEK 

Timár Sándor 

Az én szüleim parasztemberek voltak, Szolnok mellett, 
tanyán születtem, és amikor egész kicsi voltam, az anyám test
vérei énekeltek és én a kanapé támláját fogva toporogtam rá, 
amikor még járni sem tudtam, csak kapaszkodva. Már akkor 
rugóztam, a szüleim mesélték. Ez azt jelzi, hogy valami vonzó
dás volt bennem a ritmus, a dallam, a muzsika iránt. Csak zá
rójelben jegyzem meg, hogy persze, én még valahány gyereket 
láttam, az mind ezt csinálta. 

Amikor már nagyobbacska voltam, és az udvaron ját
szadoztunk, a tanya udvarán, egyszer hallgattam, hogy egy 
kaszáló fiatalember énekel, s hallottam azt is, ahogy a na
gyobb lányok beszélték, miről is énekel. Fontos volt az az 
ének. Abban a körben az ének is, a mese is közölni volt ké
pes, ugyanúgy, ahogy azt ma már nagy általánosságban csak a 
beszéd. 

A lakodalmak, a családi összejövetelek, a névnap, a 
disznótor, a karácsony, a húsvét, amik mind a hagyományok
nak megfelelően történtek, izgalmas pillanatokat és sokat je
lentettek nekünk, gyerekeknek, akik részesei lehettünk ezen 
alkalmaknak. 

Én tanyai iskolába jártam és úgy játszottunk az iskola
udvaron, mint ahogyan most azt a gyerekektől a színpadon 
és a próbatetemben látni, ha megtanítjuk nekik. Nekem az a 
tanyai gyerekkor nagyon szép világ volt. Eletemben az első 
nagy bökkenő akkor adódott, amikor eljött az idő, s Szolnok
ra, a városba, a Verseghy Gimnáziumba kellett beiratkozni. 
Olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy máig emlékszem, 
ahogy anyámmal álltunk a kapu előtt, rémisztő volt számom
ra a két nagy oszlop, a nagy kilincs és a nagy ajtó. Fia arra já
rok meg-megnézem, ezek az oszlopok voltak olyan nagyok, és 
ez az a kilincs? 

A Verseghy nyolcosztályos gimnázium volt, negyedik ele
mi után ketültem oda, hiába voltam nagyobbacska gyerek, ide
gen világ volt számolnia. Másfajta gyerekek, hangosabbak is, 
rosszul éreztem magam. Az volt a szerencsém, bogy a második 
évben elkezdődött a cserkész élet, lett egy regőscserkész csapat 
és táncolni kezdtünk. Talán Molnár István, a későbbi meste
rem tanítványai lehettek, akik segítettek eleinte, mindenesetre 
amikor újra találkoztam azzal a kultúrával, amiből eljöttem, 
ami megszűnt körülöttem, amikor a városba bekerültem, kezd
tem felszabadultabb lenni. Őszintén szólva eleinte nagyon 
gyengén ment a tanulás, de amikor magamra találtam, öröm
mel mondhatom, hogy nagy változást idézett elő. A gimnáziu
mi érettségin már iskolai első lettem. Ennyit tud jelenteni a fo
gódzó, a lelki támaszték. 

Engem nagyon érdekelt volna az orvostudomány, orvos
nak készültem. Előtanulmányokat pets'ze nem végeztem, de 
szerettem volna kutató orvosnak tanulni. Reménykedtem, 
hogy bevesznek az egyetemre, dehát én „kulákgyerek" voltam, 
a felvételite el se mehettem. Huszonnégy hold földünk volt, de 
apám makacs ember volt, s ennek alapján ítélték meg a csalá
dunkat. 

Nem felvételizhettem, így még csak ki se derülhetett, ér
tettem volna-e az otvosi tudományhoz. 

Akkor egy évig Szolnokon matadtam, tánccal foglalkoz
tam. Kultúrmunkásnak nevezték annak idején, amit csináltam, 

egy kis pénzt" is jelentett. Jó hasznát vettem, hogy a gimnáziumi 
évek alatt mindig történt, zajlott a táncélet. Közben falujátók 
is lettünk. A cserkészvezetők, mert érzéket láttak bennem, rám 
bízták, hogy tanítsam meg a tánccsoportnak hol ezt, hol azt, 
végül csoportvezetőként működtem. És a Verseghy gimnázium 
csoportjában kis koreográfiai összeállításokat is kellett csinálni. 
Hetedikes gimnazista lehettem, amikor eljutottam a Dunántúl
ra, nagy kirándulás volt, kerékpárral oda és kerékpárral vissza, 
Siófokra, Molnár Istvánnak, a későbbi mesteremnek a népfőis
kolájára. És ott Falvai Károly, Molnár István tanítványa megta
nította nekünk a huszárverbunkot. Ez volt. az első koreográfia, 
amit én megtanulhattam. És én ebből akkor nagyon sok tapasz
talatot merítettem. 

Gimnazista korunkban volt egy kis jegyzetünk a zenéről, 
Kóbor Antal kántor úr, a zenetanárunk állította össze, annak a 
végén Kodály és Bartók munkásságáról volt egy kis összefogla
ló, ami engem nagyon megdöbbentett, meglepett és érdekelt. 
Jé, milyen érdekes módon dolgoztak ezek a nagy mesterek! 
Gondoltam, megyek én is. Még gimnazista koromban nekiin
dultam, mentem a környékre. Először a tanyavilágba, később 
messzebbre is. A legmesszebb utam Karcag volt, ahova eljár
tam. Főleg lakodalmakba mentem, megfigyeltem a táncot és 
próbáltam a csoportomnak megtanítani. Mint táncgyűjtő sike
resnek éreztem a vállalkozásomat. A gimnáziumi év eltelte 
után a színi akadémiára, a koreográfus szakra jelentkeztem, de 
oda se vettek fel. Oda felvételizhettem, és azt hiszem sikeres is 
volt a szakmai vizsgám, és mégsem. így aztán az 1951-ben meg
alakult SZOT együttesbe, ahova felvételt hirdettek, elmentem. 
Molnár István lett a vezetője, ismertem már Siófokról, azt ter
veztem, táncolok ott egy évet, aztán újra megpróbálom a szín
művészeti főiskolát, gondoltam, hogy oklevelet, diplomát azért 
szerezni kell. 

Ezt terveztem, de nekem közben nagyon megtetszett ez az 
együttes és Molnár István munkája, így hát ott ragadtam hét 
évig. Már nem a mamut, nagy, kétszáz főssel, hanem egy kisebb 
csoporttal, meg is jártuk a világot. Molnár István is velünk 
volt. Svájcban voltunk, azután kint jártunk Egyiptomban, kö
zel-keleten, s amikor hazajöttünk volna, nem tudtunk hazajön
ni, éppen akkor volt az 56-os forradalom. Bulgáriában vártuk 
meg a beengedés időpontját. 

A S Z O T együttes megszűnte után nem akartam tovább 
a profi táncolást folytatni. Molnár István Budapest Tánc
együttes néven tovább vezette a vegyipari szakszervezet se
gítségével megmaradó profi együttest, én pedig a vegyipari 
szakszervezet amatőr csoportját kezdtem vezetni. 1958 szep
tember 1. volt a csoportom alakulási ideje, megjegyeztem ezt 
a nekem nagyon fontos dátumot. És Bartók nevét választot
tam a csoport névadójául, hiszen olyan sokféle úton-módon 
volt példa a számomra. 

A Bartók Táncegyüttest 22 évig vezettem, onnan kerül
tem az Állami Népi Együtteshez. Volt egy döntő pillanat az 
életünkben. A Népművelési Intézet - a Magyar Művelődési 
Intézetet hívták akkor így - fölhívta azokat a csoportokat, 
akiknek a táncait táncolták az együttesek. Egyik alkalommal 
szatmári táncokat táncoltunk, fölhívták a nagyecsedi táncoso
kat, eltáncolták ők is, mi is, s megdöbbentő volt, hogy az idős, 
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60-70 éves emberek jobban meg tudták ragadni a közönséget, 
mint mi. Nekem ez föladta a kérdést. És magyarázatot is adott. 
Hogy mi az oka annak, hogy az ő táncuk hatásosabb, mint 
amit én tanítottam. A z , hogy az öregek tánca élőbb volt, meg
győzőbb volt, művészileg hitelesebb. Én, aki a művészetel 
akartam képviselni, még nem ismertem olyan jól a táncnyel
vet, mint amilyen jól azok az emberek ismertek. És akkor még 
határozottabban elköteleztem magam a táncnyelv megismeré
se mellett. 

M i úgy tanultuk a táncot, én is úgy tanultam a meste
remtől, hogy azt mondta, ebben a táncban ez lesz az első lépés, 
ez a második, ez a harmadik és tessék megtanulni, akkor meg
tanultuk. Te innen jössz be a színpadra, te onnan, megtanultuk 
és ennyiből állt a táncolás. A nagyecsedi parasztemberek bejöt
tek a színpadra, az igaz, hogy megmondták, melyik oldalról jöj
jenek be, de onnantól kezdve ők a mondanivalójukat a maguk 
táncnyelvén mondták el. Mer t ők azt tudták beszélni. 

Óriási munka indult meg. Mar t in Györggyel táncos társak 
voltunk a S Z O T együttesben, ő aztán néprajzos lett, tánckuta
tó lett, mellesleg irodalmat, történelmet is tanult az egyetemen. 
Mat t in György közelsége nagyon fontos volt nekem. A z ő„nép
rajzi ismeretanyaga, meg az én tudásom, amit a gyakorlati 
munkám során szereztem a csoportvezetéssel, ez a két dolog 
együtt a gyűjtésekben nagyon hasznos volt. Mar t in György jól 
ismerte a táncok belső törvényszerűségét, a tánc nyelvtanát, 
hiszen nagyon sok elemző munkát írt, hogy hogyan épül fel egy 
tánc a motívumoktól a motívumsorokig, a kapcsolások rendjé
ig. Mar t in György és társai - Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, 
Andrásfalvy Bertalan - voltak, akik a kutatómunkát: megindí
tották, amiben én is részt vehettem, de én mindig a másik ol
dalon, a pedagógiai és koteográfiai oldalon maradva dolgoztam. 
Tehát így alakult k i valami különös dolog, és lassan eljutottam 
az amatőr csoport vezetésén keresztül a hivatásos munkáig. 

A z Állami Népi Együttesben nagyon sok táncot felhasz
náltam a műsoranyagban, amit a Bartók Együttesben készítet

tem. Aztán az évtizedek során az hozta meg a gyümölcsét, hogy 
rengeteget láthattam a színpadon a táncaimat. Minden elő
adást végig szoktam nézni, és a legkülönbözőbb csopottokkal, a 
legkülönbözőbb létszámokkal, a világ bármely színpadán kellett 
újra meg újra látnom, s ez az emberben egy olyanfajta színpadi 
térérzéket, színpadi formaérzéket alakít k i , ami csak tapasztalati 
úton jön létre. 

A másik fontos dolog, hogy azt a tánc nyelvismeretet, azt 
a táncnyelvlant, amit már a Bartók Együttesben megszereztem, 
jól tudtam használni az Állami Népi Együttesben is, a bázisa 
volt a színpadi munkámnak, s ehhez kell hozzátennem, hogy 
lia ez nem lett volna, akkor nem lett volna táncház-mozgalom. 
Mer t a láncházban a láncnyelv tanítás ment az ifjúság köré
ben, s zajlik most is. 

A Tímár- módszer a néptánc világában ugyanazt jelenti, 
mint a Kodály-módszer a zenében. A CSILLAGSZEMŰ 
GYERMEKTÁNCEGYÜTTES az a táncpedagógiai műhely, 
amelyben a gyerekek a néptáncot anyanyelvként tanulják. A Tí
már Sándor által 1993-ban alapított, Magyarországon és Európá
ban is egyedülálló együttesben 200 -négytől tízéves korú - gyer
mek táncol. A gyermekek a próbák és a színpadi szereplések so
rán, tehát a néptánc újraszülcrésének pillanataiban fedezik fel a 
közösségi lét öröklött rendjét. Ebben az ősi rendben a tánc-anya
nyelv ismerete teszi számukra természetessé az eligazodást. 

Tímár Sándor, a hetvenes évek legendás Bartók 
Együttesének vezetője, a Magyar Állami Népi Együttes élén 
15 éve végzett munkája mellett 1996-ban létrehozta ma
gántársulatát T Í M Á R K A M A R A T Á N C E G Y Ü T T E S né
ven. A z egyéni teljesítményen alapuló, bensőséges kamara
műfaj olyan új feladatok elé állítja a koreográfust, amely a 
szólótáncosok előadói egyéniségére épít. A 10 pár táncos
sal, 5 tagú zenekarral színpadra lépő professzionális magán-
társulat az eredeti forráson alapuló magyar néptánc utazó 
nagykövete a világban. 

12 



Bánszky Pál 

- Legyen szó az utolsó kétszer két évtizedről! Ami a Nép
művelési Intézethez és ami Kecskeméthez köthető. 

- Most nem fogok arról beszélni, hogyan kezdtem el kis-
katona koromban táncolni. A langamétától még kevésbé, ame
lyet az elemi iskola szüneteiben játszottunk. 

Egy megállapítással kezdem, amely tennészetesen csupán 
a közművelődés határai között maradva érvényes: a Népműve
lési Intézetnél eltöltött 20 éves munkálkodásom alatt számotte
vő fejlődés ment végbe a vizuális művészeti területeken, s a 
dolgok alakulására két művészeti területről említek példákat. 

A hatvanas években mintegy 3-4oo képzőművészeti kör 
működött Magyarországon. Az elsődleges cél a tehetségkuta
tás volt. A szakkörök a főiskolai felvételi vizsgákhoz előkészí
tő kurzusok szerepét töltötték be. Ezt a meglehetősen egyol
dalú gyakorlatot szemléletileg a modern művészet, az ipar
művészet és a játékkultúra irányába tett nyitásokkal sikerült 
fokozatosan szélesíteni. A váltást a Tokaji Művésztelep prog
ramjának kiszélesítése, a játék, a fényképezés, a térplasztika 
irányába történő nyitás, de a tanáti karban bekövetkezett 
változás is igazolja. A hatvanas évek Tokaji Művésztelepén -
két hétig 5o körvezető tanár és három hétig 100 amatőr al
kotó részvételével - Tamás Ervin, Xantus Gyula, Bíró Lajos 
és Szlávik Lajos voltak a korrigáló tanárok, míg a hatvanas 
évek végére, a hetvenes évek elejére az avantgárdé szemléle
tet képviselő tanárok; Bak Imre, Birkás Ákos, Csiky Tibor, 
Lantos Ferenc és Szabados Árpád programja szerint műkö
dött a művésztelep. S hozzájuk olyan előadók kapcsolódtak, 
mint Németh Lajos, Perneczky Géza, Dávid Katalin művé
szettörténészek, akik lényegében minden évben tartottak 
előadásokat a Tokaji Művésztelepen. A Francia Intézetből 
mintegy 100 filmet kölcsönöztünk évente, s először 'lokaj-
ban, majd az ország különböző pontjain szervezett több mint 
tíz közművelődési profilú képzőművészeti alkotótelepre to
vábbítottuk a filmeket, s ezekre az akciókra azokban az évek
ben került sor, amikor még a Képzőművészeti Főiskolán sem 
volt gyakorlat az impresszionistákról hallgatni előadásokat. 

A népművészet területén még sokkal nagyobb arányú 
volt az előrelépés. Feltételezhetően a hatvanas évek végi, het
venes évek eleji nyugat-európai diákmozgalmak nálunk is ser
kentően hatottak a „nomád nemzedék" színrelépésében. 

A táncház mozgalom nekilódulása mellett mozgásba jött 
a tárgyi népművészet területe is. Megalakult 1979-ben a Fiata
lok Népművészeti Stúdiója, melynek titkára Zelnik József lett. 
A fiataloknak ez a csopottja is a Vizuális Művészeti Osztályhoz, 
tartozott, mely szakmai közösséget, ezekben az években én ve
zettem. Havonta egy alkalommal elméleti előadásokra és a fia
talok által készített tárgyak elemzésére is sor került. Ezeket az 
eseményeket a Belügyminisztérium különös előszeretettel kísér
te figyelemmel. 

Ezekben az években például szinte a semmiből kezdte 
bontogatni szárnyait a faragó mozgalom. Kísérleti központok 
jöttek létre Miskolcon, Debrecenben és Szombathelyen Péterfy 
László szobrászművész közreműködésével. Ezekből a Vizuális 
Osztály által támogatott kísérletekből nőtt ki később például a 
Velemi Fatagó Stúdió és a korszerű munkához nélkülözhetetlen 
műhelyrendszer. A faragók kezdeményezésére - a Miskolci Or
szágos Faragó Konferencia határozata alapján - már 1982-ben 
megalakult az Országos Népművészeti Egyesület, a ma működő 

Népművészeti Egyesületek Szövetségének a jogelődje. 
A képzőművészet és a tárgyi népművészet szakmai irá

nyítása mellett a bábosok a gyermek és felnőtt bábfesztiválok 
egymást váltó rendszerével, továbbá a Televízió közreműkö
désével megrendezett bábfesztiválokkal stabil szakmai bázist 
jelentettek a Vizuális Művészeti Osztályon. 

A tömegesség jellemezte a fotószakköröket, s a színvo
nal szempontjából ösztönző bázist jelentettek a fotóklubok. 
Ezekben az években kelt életté az amatőr filmezés, és egy
mást érték az úgynevezett „kényes társadalmi téma" feldolgo
zások körüli viták, engedélyezések és tiltások. 

- 1977-ben különböző viták, feljelentések, eltávolítási 
kísérletek zajlottak, amik az Ön személyét sem kerülték el. 
Miért? 

Alapvető oknak talán a szemléleti nyitottság és az esztéti
kai mérce tűnik. Komolyan vettük és következetesen igyekez
tük képviselni az értékorientáltságot. Az Osztály irányító mun
kájában igyekeztem támogatni a jót, az értéket, akár az archai
kus népi kultúra, a népművészet szemléleti alapállásával jelent 
meg, akár avantgárdé törekvéseket képviselt. Amikor Magya
rországon tiltott kategóriába tartozott az avantgárdé képzőmű
vészet, az amatőr mozgalomban helyt adtunk a fiatalok ilyen 
irányú kezdeményezéseinek. Példának említhetem, hogy az ak
kor még amatőr státuszú Haraszty István egyik első mobilját or
szágos amatőr képzőművészeti kiállításon mutattuk be a hatva
nas évek végén. Érdemes lenne utólag vizsgálat tárgyává tenni, 
hogy a hatvanas és a hetvenes években milyen mértékű után
pótlást jelentett a hivatásos avantgárdé művészek tábora szá
mára az amatőr képzőművészeti mozgalom. 

Az Osztály jellemzésére példaként említem, hogy a kép
zőművészeti területen két félnapos munkatárs dolgozott. Az 
egyik Kársai Zsigmond, realista szemléletű festő, énekes-táncos 
népművész, a másik Bak Imre, közismert avantgatde szemléletű 
alkotó. S mindjárt hozzáteszem, hogy minden egymásnak feszü
lés nélkül. Vitatkozva, de egymás szemléletét tiszteletben tart
va, jól együttműködve dolgoztak az Osztályon. 

Saját vezetői-szakmai szemléletem bemutatására említem, 
hogy művészettörténészként, szakíróként ezekben az években 
írtam kismonográfiát az úgynevezett vásárhelyi realista iskola 
kiemelkedő festőegyéniségéről Németh Józsefről, s ugyanekkor 
Tóth Menyhért és Bak Imre képzőművészekről. 

Az Osztály olyan kezdeményezésekkel állt elő, amelyek 
messze túlnőttek az amatőr képzőművészeti mozgalom fölötti 
bábáskodáson, amite valójában a jogosítványunk szólt. Gondo
lom művészetpolitikai tettnek számított a hetvenes évek köze
pén, hogy egymást követően két szita-mappát is megjelentet
tünk. Az egyik a klasszikus avantgárdé mesterektől adott közre 
válogatást; Cézanne, Picasso, Klee, Duchamp stb. gtafikai lap
jai kerültek a mappába. A másik összeállítás az élő kortárs ma
gyar képzőművészet értékeiből „publikált" nyitott szemlélettel 
egy válogatást. Ebben a szitamappa kollekcióban szerepelt pél
dául Barcsay Jenő, Bortnyik Sándor, Bálint Endre, Korniss De
zső, Martyn Ferenc, Tóth Menyhért. 

Szerintem nagyon fontos lépés volt az Osztály részéről a 
kisgaléria hálózat kialakítása is. Munkatársaik részvételével 
félévenként tanácskozásokat szerveztünk. A képzőművész 
társadalom legaktívabb tagjai szívesen vállalkoztak kiállítá
sok rendezésére a kisgalétiákban is, hiszen az ilyen klubszerű 
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bemutatkozás jogilag nem tette feltétlenül szükségessé a zsű
rizést, amely a hatalom részéről a „cenzúrázást" jelenthette 
volna. Ezidőtájt 40-50 kisgaléria működött, s ezeknek a 
munkatársai lettek ennek az országos fórumnak a tagjai. 
Részt vett például Budapestről a Józsefvárosi Kisgaléria szak
mai vezetője, továbbá - hogy csupán az otszág keleti feléből 
emlegessünk példákat - Balassagyarmat, Hatvan, Eger, De
recske, Püspökladány, Hajdúszoboszló illetékes munkatársa. 
A kisgalériák együttműködésének az is célja volt, hogy a fó
rum segítsen a program szerkesztésében, hogy az ötletszerű
en, esetlegesen létrejött kiállításokat felváltsák az egymásra 
épülő, egyfajta koncepciót feltételező folyamatok. Ennek az 
elképzelésnek egyik legjobb példája alakult ki a hetvenes 
évek közepén a hajdúszoboszlói kisgalériában, ahol a népmű
vészetet mint forrást felhasználó kézművesek, illetve képző
művészek mutatkoztak be, mint Kovács Miklós tiszakécskei 
kékfestő, Bak Imre, Keserű Ilona képzőművészek, valamint 
Samu Géza szobrászművész és Makovecz Imre építész. 

Új színfoltot jelentett az Osztály, de elsősorban az én 
szakmai munkámban a naiv művészettel való törődés, ennek a 
művészeti-társadalmi jelenségnek az újrafelfedezése is. Az alső 
lépések megtételében határkőnek számított a Népművelési In
tézet és a Nemzeti Galéria által 1972-ben kiírt otszágos nyugdí
jas pályázat, és a Nemzeti Galériában ez év nyarán megrende
zett Magyar naiv művészet a XX. században című kiállítás, 
mely során a húszas és harmincas években felfedezett „őstehet-
ségek" és a pályázat során megismert kortárs naiv alkotók 
együtt kerültek bemutatásra. Ezt követte Debrecenben az első 
országos Népi szobrászat pályázat és kiállítás 1974-ben, mely 
sorári olyan elementáris tehetségű naiv szemléletű szobrász ke
rült felszínre, amilyen Orsi Imre volt. 

Az Osztály bizonyos mértékig a gyűjtés - a naiv művészet 
és a népi szobrászat - terén valójában múzeumi funkciót is fel
vállalt. S 1978-ban ez a gyűjtemény - több mint 200 festmény-
nyel és szoborral - került át a kecskeméti Magyar Naiv Művé
szek Múzeumának a gyűjteményébe. S jómagam pedig - az ide
ológiai és politikai jellegű támadásoktól megcsömörve - előbb 
helyettes megyei múzeumigazgatóként, majd egy éven belül 
megyei múzeumigazgatói beosztásban Bács-Kiskun megyében 
kezdtem el dolgozni. Szakmai érdeklődésem itt elsősorban a 
Tóth Menyhért-i életmű és hagyaték gondozására, a játékkul
túra új típusú múzeumi modelljének kialakítására, valamint a 
Naiv Múzeum gyűjteményének fejlesztésére és bemutatására 
irányult. Húsz év alatt a Naiv Múzeumban 7 állandó és 83 idő
szaki kiállítást rendeztem. Ezenkívül külföldön: Bécsben, Salz
burgban, Pozsonyban, Prágában, Varsóban, Szófiában, Párizs
ban, Londonban, New-Brunswickban, Új-Delhiben, továbbá 
Olaszország, Németország és Japán több városában rendeztem 
kiállítást a kecskeméti Naiv Múzeum gyűjteményéből. 

Következésképpen azt mondhatom, hogy amit a Népműve
lési Intézetben elkezdtem, azt folytattam - talán magasabb fokon -
Bács-Kiskun megyében. A naiv művészet terén például sikerült 
könyvekben is összegeznem a tapasztalatokat. Kismonogtáfiákat 
írtam Ötsi Imrétől 1986-ban, Orisekné Farsang Erzsiről 1990-ben, 
Borosné Endresz Terézről 1991-ben, Bán Magdolnáról 1993-ban, 
Süli Andrásról 1995-ben. Összefoglaló jellegű munkám látott 
napvilágot" a Népi szobrászatról 1993-ban, továbbá Naiv művészet 
Magyarországon címmel 1984-ben a Képzőművészeti Kiadóválla
lat gondozásában. Jelenleg bevezető tanulmány kíséretében 100 
alkotóról jelent meg A képzőművészet vadvirágai címmel a leg
frissebb összegzésem magyar-angol nyelven, saját kiadásban. 

Az utóbbi 20 évben intenzíven folytattam tevékenysége
met a tárgyi népművészet területén is. Erre az a körülmény is 
kötelezett, hogy több mint tíz éve elnöke vagyok a Duna-Tisza 
közi Népművészeti Egyesületnek, valamint a Népművészeti 
Egyesületek Szövetségének is. Ahogyan a hetvenes évek elejé
től felléptünk a népművészet nippként történő „végkiárusítása" 
ellen, úgy ma is elhatároljuk magunkat a kereskedelem egy ré
szének a „repülőtéri" népművészetétől. 

Az utóbbi időszakban az a szándék vezetett bennünket, 
hogy a hagyomány tanulságait felhasználva a ma emberének és 
környezetének szerves részévé tegyük a „népi design"-t. Két év
tized alatt egyes területeken már számottevő eredmények szü
lettek. Sikerült elfogadtatni a betonból és csőből készült játék-
elemekkel szemben a fából készült játszótereket. Tömegesebb 
igény mutatkozik a játszóházi foglalkozásokra, a hagyományos, 
természetes anyagokból készülő játékok készítésére. Népszerű
ek az egyszerű és kíséretre is alkalmas népi hangszerek. A női 
társadalom különösen szívesen fogadja a vászon, a festékes és 
gyapjú szőtteseket. A Mesterségek Ünnepe kézműves bemuta
tóin immár 11 éve népszerűsítjük a népművészet és a kézműves 
kultúra alkotói folyamatait. Elkezdődött a teljes emberi környe
zetben - az öltözködésben, lakásban, házban, utcaképben, te
metőkultúrában, emlékművekben való gondolkodás. Ezek az 
eredmények azonban még az élő népművészet című, két éven
ként ismétlődő országos kiállításokon sem kerülnek teljes ke
resztmetszetükben bemutatásra. Ennek az újfajta népművészeti 
szemléletnek hiányzik a reprezentatív könyvekben való népsze
rűsítése is, amelynek az összefoglalására a közeljövőben teszek 
kísérletet. 

- A kétszer 20 év már jól érzékelhetővé kezd válni. Hadd 
kérdezzek most még a váltásra, a Kecskemétre menetelre. Az 
akkor nem lehetett olyan egyszerű, mint amilyen megnyugtató 
mindaz, ami aztán Kecskeméthez kötődik. 

- Azt mondanám, hogy egy viszonylag szerencsés történel
mi szituációban kerültem Kecskemétre, amennyiben ott kitűnő 
partnerek voltak a megyei tanácsnál. Elsősorban Gajdócsi listán 
tanácselnöknél, aki akkoriban meghatározó egyénisége volt a kul
túratámogatásnak. Váltás történt a megyei múzeum élén is. A 
kollégák elégedetlenek voltak a korábbi múzeumi vezetéssel. Sa
ját döntésem volt, hogy megyei múzeumigazgató helyettesnek 
megyek Kecskemétre, mivel azt is felajánlották, hogy vállaljam el 
a Nemzeti Galéria Modern Osztályának a vezetését. Azt nem váb 
laltam, mert tudtam, hogy ott nem leszek önálló, más diktálja, 
hogy mit kell vásárolni, milyen műveket: kell támogatni. Inkább 
vállaltam, bogy Kecskemétre megyek, de önálló leszek. Ezt az ál
dozatot a családom is vállalta akkor, s ez nem volt kevés. Nem 
tudtam mindennap hazajárni, két Trabantot is elnyűttem a hat év 
alatt Kecskemét és Budapest között. 

Rájöttem, hogy Kecskemétnek van egy fantasztikusan jó 
adottsága, illetve hagyománya, mégpedig az a populáris indítta
tása, hogy itt született Kodály Zoltán és Kecskemét ma is a 
népzene fontos központja. Odakerülésem előtt hálom hónap
pal már megnyílt a Naiv Művészek Múzeuma. Hiányát éreztem 
viszont annak, hogy Magyarországnak nincs játékmúzeuma, 
egyetlen múzeumunkban sincs ennek a témának állandó kiállí
tása, de ugyanakkor minden népet jellemez a játékkultúrája. 
1979 őszén kezdeményeztem egy országos játékmúzeum létesí
tését. Megfogalmaztam a működési alapelveket és 1981-ben 
már megnyitottuk a Szórakaténusz Játékmúzeumot és Műhelyt. 
A koncepcióm egy olyan modellt követett, hogy a játékot ne 
csupán múzeumi tárgyként kezeljük, ne csak kiállításon szere-
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peltessük, hanem ezt a hagyományos tevékenységet egészítse ki 
egy műhely, ahol játékokat meg is lehet csinálni. Ez a koncep
ció az eltelt 16 év alatt folyamatosan megvalósult és általános 
gyakorlattá vált. Ezt a tevékenységet évente 40-50 ezer gyerek 
- már hónapra előre bejelentett csoportos foglalkozásokon -
műveli ma is az intézményben. S jól esik arról szólni, hogy en
nek az intézménynek ma országos és nemzetközi sikerei van
nak! Ez az egyik tevékenység, amelynek kezdeményezője lettem 
Kecskeméten, és az intézmény indulásánál folyamatosan bábás
kodtam. 

A másik kezdeményező lépés pedig a művészettörténeti 
tevékenységemhez kapcsolódik. 1982-ben adódott egy nem 
mindennapi lehetőség, miszerint Glüx Ferenc budapesti pék
mester felajánlotta a gyűjteményét - benne Farkas István, 
Mednyánszky László, Nagy István viszonylag nagy számban sze
replő festményeivel és minden jelentős törekvést képviselő mű
vekkel, ami a két világhábotú közötti magyar művészetet jelle
mezhette. 276 alkotás, és a felajánlónak az volt a feltétele, 
hogy a kollekció 2/3-át állandó kiállításunkon szerepeltessük. 
Dr. Gajdócsi István megyei tanácselnökkel együttműködve két 
legyet sikerült ütni egy csapásra. Megszereztünk egy ilyen jelen
tős kortárs magyar képzőművészeti gyűjteményt és nyitottunk 
egy képtárat a megyei szakszervezet volt épületében, a Cifra 
palotában. Ehhez a gyűjteményhez társult később a Tóth 
Menyhért festőművésztől vásárolt, illetve hagyatékozott életmű 
- amiről már 1974-ben kismonográfiám jelent meg. Ez a két 
gyűjtemény lett az alappillére a Kecskeméti Képtárnak 198.3-
tól. Az Alföldön nem volt máshol ilyen önálló múzeumi intéz
mény, ahol tiszta képzőművészeti profil lett volna kialakítva. 
Kecskeméten viszont a nyolcvanas évektől kezdve meg lehetett 
oldani, hogy időszaki kiállításainkon ne csupán a realista kötő
désű művek, hanem minden olyan kortáts alkotó szerepelhes-
sen, aki jó kvalitást képvisel. /Ezt a koncepciót nyugdíjba vo
nulásomat követően változtatta meg a jelenleg működő megyei 
múzeumigazgató, s így vált a Kecskeméti Képtár is vegyes jelle
gű kiállítótérré, amelynek a földszintjén 1996-tól helytörténeti 
kiállítások kapnak helyet./ 

- Még egy dologról: az emberekről, munkakapcsolatok
ról szeretném kérdezni. 

- Kétségtelenül ez is egy fontos téma. Biztos vagyok 
benne, hogy azért tudtam kellő személeti nyitottsággal dolgozni 
a Népművelési Intézetben, mert követtem egy alapkoncepciót, 
mint vezető, egyfajta nyitottságot a népművészettől az avant
gárdé szemléletig, minden irányzat és alkotó számára, aki jó 
művet hoz létre. Fontos volt az is, hogy jól félkészült szakembe-
rek dolgoztak együtt az osztályon. Jellemzővé váll a csapatmun
ka is. Mindenki fontosnak tartott mindenféle nagyobb és ap
róbb munkát. Például az a Bak Imte, aki igen jó kvalitást kép
viselt már akkor is a kortárs magyar képzőművészetünkben, 
amikor arról volt szó, hogy kiállítást kell kiküldeni Berlinbe és 
el kell intézni a vámpapírjait, elcsomagolni a képeket és a szob
rokat, akkor zokszó nélkül végezte az ilyen jellegű munkákat is. 
Soha nem metült fel, hogy az egyik munkatárs az adott feladat
nak csak az arisztokratikus részét látja el és egy másik végzi a 
kulimunkát. S nagy dolognak tartom azt is, hogy a vezetés és a 
munkatársak egy munkaközösséget jelentettek és soha nem 
fordult elő az osztályon belül személyeskedő támadás. A veze
tőnek alapvető feladata volt a feladatokhoz megszerezni a pén
zeket. Begyűjtöttük, hogy melyek az aktuális varázsszavak, ami
re pénzt adnak. Minden évben sorban álltam az Intézet gazda
sági vezetőjénél. Tudtam, hogy melyek azok az osztályok, akik

nél számottevő a pénzmaradvány, s így általában szeptembertől 
már más osztályok pénzét költöttük. A központi tokaji művész
telep mellett például az ország különböző pontjain még 13-14 
alkotótábor szakmai programját dolgoztuk ki és küldtünk Bu
dapestről is előadókat. így az osztály az egész ország amatőr 
képzőművészeti tevékenységére és kiállítási programjára hatást 
tudott gyakorolni, s ettől volt: tekintélye a Vizuális Művészeti 
Osztálynak. 

Napjainkban lényegében ugyanazok a témák foglalkoz
tatnak, csak már körülmények között. 

A játékkultúrát továbbra is az emberi alkotómunka 
alapjának tekintem. Megragadok minden alkalmat a játéktevé
kenység népszerűsítésére. 

A Magyar Naiv Művészek Múzeuma 1997. áprilisától 
Közalapítványként működik. Lényegében önfenntartó intéz
mény. Most már nem igazgatója, hanem kuratóriumi elnöke 
vagyok az intézménynek és gyakorlatilag társadalmi munká
ban az a dolgom, hogy ellássam a múzeum szakmai munkáját 
és próbáljak minél több támogatót megnyerni. A múzeum lé
te a tét. Ez olyan alkotóréteget érint, akik szakmai előkép
zettség nélkül, született tehetséggel rendelkező emberek. A 
múzeum immár 21 éve gyűjti a naiv szemléletű munkákat és 
azokat az alkotásokat is - főként a népi szobrászat műfajában 
- amelyek napjainkban jobban kötődnek a népművészeti ha
gyományokhoz. 

- Van-e még valami, amit szeretne megjegyezni.' 
Mát többszöt ajánlottam, hogy az Intézet - mint az orszá

gos népművészeti kiállítások tendezője - ezeken a rendezvénye
ken ne csak a hagyományosan szokásos tátgyakat mutassa be, 
hanem kövesse a megújult népművészeti mozgalomnak a tá
gabb környezetéig terjedő kitekintését. Például. A faragóknál 
kerüljenek bemutatásra a kapuk, kerítések, házak, játszóterek, 
emlékművek, stb., tehát az ember teljes környezete, ha más
ként nem megoldható, legalább fotók segítségével. Ez év nya
rán résztvettem egy kétnapos Zala megyei zsűriben, ahol a 
meghatározó a szálloda berendezés, köztéri szobor, emlékmű és 
játszótér volt. Tehát ma nem időszerű csupán az apróbb tár
gyakban gondolkozni. Végre meg kellene mutatnunk, hogy az 
utóbbi negyedszázadban mit lépett előre tárgykultúránk a ha
gyományt követő népművészetben. 
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Séd Teréz 

1937-1941. Diploma a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán 

1941-1945. Magyar Filmiroda - grafikus, tervező, 
rendező 

1945-1950. Magyar Rádió, Irodalmi Q , 
Gyermekrádió - rendező 

1950-1960. Státusz nélkül megbízásokkal tervező az Út
törő Színháznál, Néphadsereg Színháznál, 
Filmgyárban, majd a Népművészeti Intézet
ben, illetve utódjában a Népművelési Intézet
ben vállal munkát 

1960-1962. Művészeti titkár a Kecskeméti Katona 
József Színházban 

1962-1964. A Népművelési Intézetben félállásban 
1964-1969. Fővárosi Művelődési Ház - művészeti 

főelőadó 
1969-1973. Kisiparosok Országos Klubja - klubvezető 
1962 Az UNIMA tagja 
1992 • Az U N I M A dísztagja 

Körülbelül így néz ki a "hivatalos" életrajzom. Sok a hely
szín, a váltás, de ennek nem csak az én egyéniségem, vagy az 
egyéni sorsom volt az oka, ez a történelem nyoma az életemen. 
Festőművésznek indultam, de a háború idején egyre kevesebb 
pénz jutott ösztöndíjakra. Valamiből élnem kellett, így lettem 
reklámfilm rendező a Magyar Filmirodában. Amikor a háború 
után a filmgyártás szünetelt, Ortutay Gyula áthívott a Rádió
hoz. Onnan 1950-ben többedmagammal azért bocsátottak el, 
mert "jobboldali"-ként voltam elkönyvelve. A Népművészeti 
Intézetből (A Magyar Művelődési Intézet elődje. IA) a Főváro
si Művelődési Házba, az örökös átszervezések egyike kapcsán 
kerültem, ahonnan aztán megint csak nem a munkámmal kap
csolatos okokból mentem el a Kisiparosok Klubját vezetni. 

Ezeket a dolgokat rólam kevesen tudják, mint ahogy azt 
se tudták, hogy mikor és mennyivel mentem nyugdíjba. A Séd 
Teri kapta a meghívókat, a diszpókat tovább, ugyanúgy, mintha 
mi sem történt volna: 'tud jönni?', 'nem tud jönni?1 - mint egész 
életemben. Mert a sok helyszín és váltás lényegtelen, csak a 
felszín. Valójában egész életemet azonos dolgok vezéreltek a 
helyszínektől és státuszoktól függetlenül. 

Gyerekkoromtól látszott, hogy nagy valószínűséggel vala
milyen művészi pályán kötök ki. Érzékeny, eleven, valamit 
mindig kitaláló, valamiben mindig mesterkedő gyerek voltam. 
A mágia, a mágiának minden változata rendkívüli módon ha
tott rám. Tíz körömmel ragaszkodtam egy kis cigánylány barát
nőmhöz, hiába akarták tőlem elszakítani, mert tetves volt. Le
bilincselt a jóslás, a cigányokat körülvevő titokzatosság. Ha ját
szottam, nemigen tudtam különbséget tenni valóság és kitalált 
világ között. Egyszer például minden meggondolás nélkül, le
vágtam a gyönyörű ágyneműnk széléről a csipkéket, mert szük
ségem volt rájuk valamelyik "alkotásomhoz". 

Művelt, toleráns szüleim voltak, akik érezték, hogy ez 
nem rosszaság és nem büntettek ezekért a dolgaimért. Szeren
csére a magyar vidéki városok sem voltak olyan provinciálisak, 
ahogyan sokan képzelik. Esztergomi rokonságomban, a tanáta-
im, és a papok között is mindig voltak, akik észrevették az 
adottságaimat. A nővérkém mindenben,kiváló volt, mégis min
dig engem emeltek ki, és támogattak abban, hogy a tanítókép

ző után a budapesti Képzőművészeti Főiskolán köthettem ki. 
Túlságosan sokoldalú voltam, szavaltam, darabokban ját

szottam, szobrászkodtam, festettem, de a zene, az ének lett vol
na a fő képességem, amit kifejthettem volna, ha a hangomat el 
nem vesztem az ostrom alatt. Mikor kérdezgettük egymást az 
osttom után, hogy kinek mi baja történt, ttéfásan mindig 
mondtam, hogy én hadirokkant vagyok, mert elvesztettem a 
hangomat. Karácsony este gyalog jöttünk Esztergomból Buda
pestre az öcsémmel. A Budapestről menekülők eltorlaszolták az 
utat úgy, hogy mi az út mellet az árkok közt ugrálva, lihegve 
tudtunk csak haladni. Annyira megfázott a torkom, hogy hosz-
szú időre teljesen megnémultam. Orvos persze az ostrom alatt 
nem látott. A hangom visszajött, de énekelni soha többé nem 
tudtam úgy, mint azelőtt. 

Az éneklést, a festő pályát abba kellett hagynom, de a 
filmnél, színháznál és a Rádióban is a művészi adottságaimat 
használtam - és persze bábosként is, mert a báb művészet; és 
pedig a legkomplexebb művészet valamennyi közül. 

Az első nagy bábos élményeimet a családban kaptam. 
Nagy családok voltak, anyai és apai részről is, és nagy Anna
napokat rendeztek. Nekünk, gyerekeknek a legnagyobb gyö
nyörűség az volt, mikor a nagybácsik eljátszották a Doktor 
Faust-ot. Egy nagy üvegezett ajtó volt a lakásban, arra lepedőt 
feszítettek, és mögötte játszották, hogy megy a Hans Wurst a 
Faust Doktorhoz, - persze nem a klasszikus darabot játszották, 
hanem improvizálták a témát - hogy 'jaj, doktorkám, fáj a ha
sam'. 'Hát mit evett, üljön le a székbe, tátsa ki a torkát!' És ak
kor húzták ki belőle egymás után, hogy nadrágot evett, meg 
vasalót evett. Ezek mind árnyképek voltak, természetesen. Ott 
voltak melléjük előkészítve a tárgyak, és amikor kellett, elővet
ték és húzták ki a beteg torkából. 'Hát ne csodálkozzon, hogy 
fáj a hasa, ha ilyeneket evett' - és mi a hasunkat fogtuk. Nagy
szerűen csinálták, ha most visszagondolok. Ez árnyjáték volt, 
úgy is nevezik, hogy lepedő színház. Egy fényfotrást el kell he
lyezni a lepedő mögött, és sziluettek mozognak. 

A másik, ennél sokkal komolyabb gyerekkori bábos él
ményem, az esztetgomi bábjátékos betlehem volt, aminek 
már csak a váza maradt meg, de az ott van a Néprajzi Múze
umban, és Gyötffy-től kezdve az összes szakkönyv is számon 
tartja. Ezt a betlehemet a Fölvidéktől, a "túlsófélről" átszár
mazott, vagyis elüldözött Viszolai házaspát, Viszolai Orzse né
ni és a férje, hozták. M i elmentünk akkoriban minden temp
lomba megnézni a betlehemeket, láttuk a Bazilikában is a 
hatalmas nagy, olaszos épített betlehemet - az is szép volt, de 
amit ezek elhoztak, az egy bábtáncoltató betlehem volt, ott a 
bábú megmozdult, és ez volt az igazi mágia!, benne fantaszti
kus énekekkel, amiket máig is tudok, és Volly Istvánnak, 
mint adatközlő beénekeltem, és bent van a Kodály gyűjtés
ben is. (Később, már a '70-es években, még egyszer megcsi
náltam az esztergomi betlehemet. Akkor már nem akartam 
menni a zánkai bábos táborba, mert már nem nagyon bírtam. 
Batyuzós műfaj a báb - ott ugye cipekedni kellett, és hepe
hupás a talaj, folyton kimarjult a bokám, és kezdődtek a ge-
tincfájdalmaim. Azt mondtam nekik, hogy én már eleget csi
náltam, csinálják a fiatalok. De F. Tóth Marica könyörgött, 
hogy még egyszer gyere el, azt csinálsz, amit akarsz, csak gye
re. Elmentem. Először volt betlehem az űttörősdiben. Az al-
táborunk a betlehemi táncoló bábtól kapta nevét. Tititi 
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Altábor , abol a modell a gyerekek közreműködésével készült. 

A k i egy bábot készített , m e g t á n c o l t a t h a t t a a Betlehemben. 

Arról szó nincs, hogy a gyerekkori bábos é lmények pre

desztináltak volna a hosszú bábos pályafutásomra. Predesztinál

va csak a művészetté voltam, konkrétan a bábhoz csak a már 

említett "történelem" vezetett. Ez 195.3-ban történt , amikor 

már évek óta nem volt állásom, a Rádióban m á r csak mint kül

sős, és mindenütt csak mint megbízásos dolgozhattam. Kaptam 

egy kedves levelet Ispánki Jánostó l , a Rádió egyik szetkesztő-

tendezőjétől, akit ugyanakkor bocsátot tak el a Rádiótól mikor 

engem, és abban meghívott , hogy lennék szíves bemenni az 

munkahelyére, a Népművészet i Intézetbe. Be léptem egy kis 

szobába, akkor az volt a Báb Osztály, Ispánki János üdvözölt, 

engedje meg hogy bemutassam, én oldalt nézek, és látom, hogy 

N é m e t h Anta l ül ott: és somolyog a karosszékben kedvesen. 

H á t nem kellett bemutatni, mert mi régen ismertük egymást, 

és hamarosan kisült, hogy tulajdonképpen azétt hívtak, mert ő 

keresett munkatársat maga mellé. 

N é m e t h Anta l és Ispánki J á n o s is azok közé tartoztak, 

akiknek a felső vezetés - miután a hozzájuk méltó helyektől ki-

túgták őket: - adott állást, hogy ne mondhassák, hogy éhen hal

nak. N é m e t h úgyis m á r gyerekkorában bábozott, mindenfélé

ket csinált, itt foglalkozhat az emberekkel, a Nemzeti Színházat 

meg inas vezeti - kész. 

N é m e t h Anta l azt: kétdezte, hogy mivel szetetnék foglal

kozni, emberszínházzal vagy bábszínházzal. E n ilyen helyzetben 

gondolkodás nélkül szoktam felelni, de mintha súgnának ne

kem. Akkor azt gondoltam magamban: én képzőművész va

gyok, a bábjáték az anyaggal kapcsolatos művészet, anyag nél

kül nincs bábjáték (ezt taní tom! nagy vizsgakétdés lett, hogy 

mi az, ami nélkül nincs bábművészet?) és ha úgy tekintem a 

bábjátékot, mint mozgó képzőművészetet (ez is szlogenemmé 

vált . ) , akkor gondolom, hogy a bábhoz több affinitásom volna, 

mint a sokak által vágyott és műve l t színház iránt. N é m e t h 

Antalnak akkot mint két napocska kiragyogott a szeme a szem

üvege mögül, és: 'Köszönöm! Köszönöm, ezt v á t t a m magától! ' -

rázta a kezemet. Attó l kezdve együtt dolgoztunk, de az első pil

lanattól egyenrangú munkatársakként . 

Mikor odakerültem, N é m e t h Antalnak különböző szín

játszó tanfolyamai voltak, és engem betett, hogy adjam le a 

díszletet meg a kosztümöt. A z t á n hamarosan jött , hogy tessék 

csinálni pedagógusoknak bábos továbbképzést. N e m győztem 

megnézni, bogy mi volt e lőt tem, beülni közéjük, hogy lássam, 

eddig mit csináltak. Körbeutaztam az otszágot, megismertem 

mindenkit, mindent föltérképeztem. 

Nagyon vegyes képet lá t tam. Egyrészt a hagyománynak is 

voltak magasrendű, átgondolt képviselői és vonulatai, másrészt 

nem mindennel é l t e t t em egyet. Mindig attól függött, hogy ki 

volt az az ember, aki fölkarolta, és a különböző intézményekbe 

bevezette a habozást. Kiváló bábpedagógusok, vagy bábmfivé-

-.̂ olc foglalkoztak már e lő t tem is a pedagógusok képzésével, 

mint pl. Mészátos Vincéné, vagy Bakkayné Bodor Eva, Kós La

jos, de a színvonal nagyon hullámzott , mert akkor még nem 

voltak erre szakosított intézmények. Azoknak a művészeti, esz

tétikai alapelveknek az elfogadásához, amiből kiindultunk, és 

már magának a bábjátéknak mint önálló művészeti ágnak az 

elfogadtatásához kellett az Unima, és kellett egy országos ha

táskörű intézmény hogy m a g á n a k bábművészetnek megfelelő 

tangót: harcoljanak ki. 

A h o l volt bábjáték a tanítóképzőben, ott rendszerint na

gyon művelt: festőművész rajztanárok foglalkoztak vele. Megbe

széltük, hogyan állnak a dolgok, és é n azonnal jö t tem az - ak
koriban nem mondtuk - de nagyon is avantgárdé dolgaimmal. 
Felidéztem magamban, a Képzőművészet i Főiskolán, és m á r azt 
megelőzően, kiváló iskolámban, az esztergomi Szatmári Szent 
Vince Tanítóképzőben elsajátított módszertani tudást. A Kép
zőművészeti Főiskolán akkot alakult ki a tajztanátságnak a mo
dem módszertana, amit Balogh J e n ő és Xantus Gyula tanítot
tak. Ennek a lényege a tetmészetből kiindulni és az abszttakci-
óig eljutni. Mindig az alapformákból indultam ki, ami m á t ele
ve absztrakció. H á t erről nem volt könnyű a szocializmus kellős 
közepén beszélni. 

Amikor a képzőt végeztem - a preparandiát - bábjátékkal 
még nem találkoztam, játékkal is alig. A tanórák felépítése, az 
oktatás menete fontosabb volt, mint a nevelés módszere, a ket
tőnek hatmonikus ötvözése. Szemléltetéssel társították az isme
retek közlését, de az élményszetű elmélyítés, a személyes aktivi
tás - urambocsá' a játékosság - különcködésnek számított. Es 
én a mintataní tása imon mindig a játékra helyeztem a hang
súlyt, hogy ö r ö m e legyen benne, mert a saját gyermekségemből 
indultam ki, hogy játszani is engedd, ugye. És ezt gyakorlatban 
kell csinálni, nem csak beszélni róla, és nem készen adni neki a 
babát, hanem leülni vele és együtt csinálni, és bogy az úgyne
vezett pedagógiai bábjáték ne csak az legyen, amikor összeáll
nak az ó v ó nénik, és ajándékba műsort báboznak a gyerekek
nek. Mert azt, mint gyerek magam is megtapasztaltam, hogy a 
bolti játék babát igenis szétszedtük, ha ráuntunk, vagy mert ki
jött a keze, vagy a feje betört , akkor m á r nem tudtuk élőnek 
szeretni. De ha együtt cs ináltunk egy csutkababát , vagy egy 
rongybabát, azt miért szedte volna szét, hiszen ő alkotta, ő szül
te, az ő gyereke, és ő adott nevet neki. A m i n t kész a csutkaba
ba, rögtön nevet lehet adni neki, és azzal elfogadom élőnek. 

Népművelési Intézet-i tanfolyamainkat a bábosság elvé
nek gyakotlati bemutatásával kezdtük. A z elődöm, Kós Lajos is 
csinálta, volt neki egy táskája, kinyitotta, és mindenfélét muta
tott, hogy kezemte húzom, - 'a kéz mindig kéznél van' - csodá
latosan csinálta. Ezt én is á tve t t em tőle a magam módján, inert 
hiszen mindenki a kezéből él, de én ennek a belső mértékét is 
taní tot tam, ami a felnőtt embernek, akit én elfogadok értelmi
ségi partnernek, érdemes végiggondolni való, de ezt olyan egy
szerűen tudom neki megmondani, hogy ő ne azt gondolja, hogy 
itt lila ködben van valami misztikum, hanem tudja, hogy az 
anyagból és a legegyszerűbb formákból indulunk ki. A z impro
vizáció fontosságát is mindig hangsúlyoztam, ami azt jelenti, 
hogy nagyon nagy felkészülés és átgondolás után könnyen, 
gyorsan, a gyereknek követhe tő m ó d o n hozzák létté a megele-
venedés csodáját . Ez volt a 'bebábozósdf, amit mindig minden
hol elölről kellelt kezdeni. 

Észrevettem, hogy mi az, amit helytelenül bifláztak be. 
M á r kezdődött az a szellem, hogy 'de h á t akkot mondják meg, 
hogy mit csináljunk, mit szabad?' É n azt képviseltem, hogy azt 
csináld, amit gondolsz, és úgy csináld, ahogy akarod, mert te 
művész ember vagy, és a művészetet adjuk tovább, azzal a mód
szettel, amellyel a személyiségedből adni tudsz. En mindig azt 
mondtam, hogy hála Istennek különböző emberek vagyunk. 

Akkoriban volt például egy tossz dogmatikus beidegző
dés, miszerint "egyféle darabban csak egyféle bábot lehet hasz
nálni". M o n d o m , 'ki mondta, ezt ki írta elő?' Mondtak egy 
nagy nevet. 'Jézus, Mát ia , akkot mit csinálsz a Hófehérke és a 
hé t törpénél? A törpék kesztyűs bábok, de a Hófehérke rúd-
báb vagy pálcás kellene legyen, - ugye?' 'Ja...' Ezek voltak a 
fontos dolgok a m u n k á m b a n , mert egy ilyen beszélgetés után 
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már mertek szabadon dolgozni, felszabadult a fantáziájuk. A z 
tán ha valaki még egyszer számon kért valami dogmát, akkot 
már mondhatták, hogy "a föntről jöttek is azt mondták, hogy 
lehet", - ami akkor fontos volt. De a sémák ellen ma is küzdök. 
A z anyagba költöző szellem egyedi varázslat. 

Gyakoti volt a negédesség, a pöntyögő hangvétel, az ak
kori ponyvairodalom csökevényei, meg a Liedertafel, a kodályi 
elvek figyelmen kívül hagyása. Előfotdult hogy jött egy csoport 
valahonnan és kaucsuk-baba fejet mutatott fel. Mégsem utasí
tottam el. Gondoltam, a bábozás akkor is jó, ha rossz, csak le
gyen. Majd megneveljük őket. 

D e a másik véglettel is nagy viták voltak, mert akkor volt 
az, hogy - hogy is mondjam - echt-paraszt és echt-népművészet, 
szóval csak eredeti, múzeumi értékű tárgy legyen, holott a bábú 
maga is hasonlat, valamely ősképlet újraálmodása. A z t is kell 
csinálni, k i kell ásni a romokat, de mikor az van, hogy most a 
Béla király palotáját fölépítjük, akkor eddig van a ciklopikus 
fal, ami megmaradt, és fölötte a tégla építmény korszerű tech
nikával. Ugyanezt kell csinálni nekünk is a művészetben - nem 
csak bábtól volt szó, hanem bármiről. Ezek a viták nagyon 
hasznosak voltak. Borbély Jolika, mikor meghalt a Mat t in 
Gyurka, fekete tuhában, nagyon szomorúan jött velünk 
Zánkára, - ott rajz- és bábválogatást kellett csinálni és mindig 
néprajzi témák is voltak. Aztán valaki megint olyasmit kifogá
solt, hogy eltértek az eredetitől, és akkor megszólalt Jolika, 
hogy 'Itt a Séd Tetéz, ő tudja.' Ezek voltak az én diadalaim. O 
nem is gondolta, hogy én ezt egy diadalnak fogtam fel, hogy ő 
akkor megszólalt, mert ha itt a Séd Teréz, nem lehet ilyen hü
lyeségeket mondani. 

Egy idő után aztán a bábos szemléken előjöttek azok a 
dolgok, amiket én tanítottam. És akkor már volt egy fórum, 
ahol széles körben meg lehetett mindent beszélni, ahol egymást 
is láthatták, ahol közösen lehetett elemezni a ptodukciókat. És 
jó volt, igenis, jó volt a felmenő rendszer, akármit mondanak! -
úgy is szokták hívni hogy emelkedő rendszer - mert abban volt 
egy általános szakmai figyelem. Tulajdonképpen egy szakfel
ügyeleti rendszer volt. A z iskolák között, vagy a kerületben, 
vagy valahol, volt egy bemutató, egy előválogatás, és utána a 
városi vagy megyei bemutató, és azon már a kiválogatottak 
vettek részt. A válogatás rendszere jó volt, a baj az volt csak, 
hogy lett arany, ezüst, bronz fokozat. Mer t akkor kezdték mon
dani a fönntartók, 'hogy aztán haza ne jöjjetek arany nélkül!', 
és ha csak bronzot hoztak, akkor, 'hát ezért volt az a nagy fel
hajtás, még egy atanyat sem tudtatok hozni!' - ez viszont hiba 
volt. 

A nagy bábos találkozókon született meg a Játszóház in 
tézménye is, éspedig teljesen spontán módon. Lakatos Emiké, 
hites bábos veterán volt, akit tulajdonképpen politikai okokból 
- a Horthy család gyetekéinek is bábozott - igyekeztek kívül 
tartani a mozgalmon, ő azonban erről nem volt hajlandó tudo
mást venni, és mindenütt megjelent, amikor nagy összejövete
lek voltak, a szünetben a nézőtéren felállt az első sorban és 
zengette csodálatos hangi alakoskodásra képes orgánumát, 
hogy 'Na , amíg szünet van, addig figyeljetek ide!'. És elkezdett 
rögtönözni. A valakitől elvett két kis kesztyűs bábbal és a 
hangjával olyan csodálatos dolgokat csinált, hogy mindenki tá 
figyelt. 

A szabadtéri bábkészítések szokása is a rendezvények 
szüneteiben alakult k i . Ez vol t a Játszóháznak a magja. Sza
badtéri bábkészítés volt a neve kezdetben. Senkinek még 
nem említettem, de büszke vagyok magamban, hogy én ne

veztem el Játszóháznak és addig erősködtem, míg nyomtatás
ban is mindenütt Játszóház lett. A Táncház analógiájára ne
veztük el, de először Játékházként szerepelt a kiadványok
ban. Én tiltakoztam, mert mondtam, hogy a funkció a fontos, 
Játékház az lehet babaház, kutyaház, vagy egy p ic i kis ház, 
amivel játszanak, de itt az a fontos, hogy játszunk, együtt ját
szunk. 

A z Asztra csinálta a legnagyszerűbb játszóházat a C s i l i 
bábjátékos majálisok alkalmával. Itt a gyerekeknek egy nagy 
körhintás mulatság volt , és ott vol t a Játszóház is és báb 
szépségverseny a bábokkal, amiket a gyerekek készítettek. 
Ezek engem mindig elbűvöltek, és szerettem volna köztük 
játszani, de akkor már kiabáltak a hangszótóba, hogy 'Séd 
Terézt kérjük a zsűribe1, - nekem föl kellett menni, rendsze
rint zsűri elnök voltam, és akkor hatalmas ádáz harcok foly
tak, - ugye a felmenő rendszer - hogy k i kap bronzot, k i kap 
ezüstöt és k i aranyat. Ezeket meg kellett indokolni , hosszan 
és felelősen meg kellett indokolni , azért is persze, mert tud
tam, ha valamit tosszul csinálok, akkor nem kap pénzt a 
szakkörére, vagy leváltják. 

Mialatt az Intézet munkatársa voltam, a Játszóház elter
jedt, a mintát átvették, saját példájukat hozzátették minde
nütt, más művészed ágak művelői is csatlakoztak és a mai na
pig a legtermészetesebb napi gyakotlat. De az eredeti céljaitól 
bizonyos fokig eltért, mert inkább szolgáltatás jellegűvé vált, és 
van, ahol pénzt is kérnek érte, és az már megváltoztatja a jelle
gét. Ez az, amit én nem szeretek, ha ilyen irányba torzul el az 
eredeti szándék. 

1955-ben magam is csináltam bábjátékot. Gitardiék hob
by színházában megrendeztem, és válogatott baráti közönség 
előtt (ott volt, Szabó Lőrinc, Jékely Zoltán, Kosztolányi özve
gye, fia és a társaság patrónusa, Németh A n t a l és még sokan 
mások) bemutattam Kosztolányi Dezső: A Lovag meg a kegye
se című darabját. (Mát volt, aki doktorált ebből az előadásból.) 
Hajtott a művészi megmutatkozás vágya is, de az is, hogy úgy 
éreztem, csak akkor lehetek hiteles módszertani szakember, ha 
bizonyítom, hogy mint bábművész is tudok jelentőset alkotni. 
A z t is mondtam mindig Németh Antalnak, hogy ez az én "vizs-
gadarabom" nála. Ez vicc volt annyiban, hogy engem erre senki 
nem kényszerített, senki nem is várta el tőlem, de komoly is 
volt, mert bennem tényleg volt egy belső kényszer, hogy bizo
nyítsak, ha ezt a munkát elvállaltam, és hogy fő ítészemnek 
Németh Anta l t választottam, az természetes. Végtelenül nagy
ra becsültem őt. 

Sokat és komolyan dolgoztam. Lélektani tanfolyamot 
akattam tattani, mert a bábjátékban a pszichikumnak még na
gyobb szerepe van, mint a színészetben. Csináltam egy temati
kát. Ezek a szakkifejezések, bogy tematika, meg normatíva 
mindig a szovjetektől jöttek hozzánk. Én botzasztó dühös vol
tam etre, és azt írtam rá, hogy Lélektani témavázlat egy kísérle
t i bábtanfolyamra. N a , jön a L u l u - Kós Lajos - és azt mondja 
nekem, hogy az egész úgy jó ahogy van, de a címet meg kell 
változtatni. És fölé írta, hogy tematika. Én alkudoztam, ő 
mondja, hogy a lélektani-val is baj lesz. N e m volna elég, hogy 
kísérleti? Mente in a Németh Antalhoz, hogy mit tegyek ahhoz, 
hogy hagyják nekem ezt csinálni. Mer t a Gyógypedagógiai Főis
kolától kezdve, a Polcz Ala ine- t mint előadót, már mindenkit 
szerveztem. Erre azt mondja, 'tudja mit, menjen el Benedek Ist
vánhoz'. 

Már régen szerettem volna Benedek Istvánnal személye
sen találkozni, mert akkor én már nem csak a Freud, Jung, és 
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Acller tanításait ismertem, de a legmodernebb tanokat, a leg
újabb hazai kísérleteket is. Főként a karakterológia érdekelt, 
mert abba minden belefér, ami a bábjátéknál fontos: a külső 
forma, és a pszichológia együtt. Mett, ha a két kezemre felte
szek egy piros, meg egy kék golyót, akkor már két karakterem 
van: az egyik hideg lesz, a másik meleg lesz, ez ordít, az sír. A 
legelvontabb elméletet is, a legmagasabb esztétikai kategóriát 
is, ennyire le tudom egyszerűsíteni és akkor nem lesz tévedés, 
zagyvaság. A Magyarok Világszövetségének a lapjában meg is 
jelent, nagyon jól ki volt nekem dolgozva a karakterológiám. 
Erdekeit a gyógypedagógia is, mindenkit megkerestem, a 
Polcz Alaine boldogan vette, hogy hozzá megyek és a VIII. 
kerületi gyermek ideggondozóban kísérleti munkákat csinál
tunk együtt. A legjobb tanítóktól, a legmagasabb egyetemi 
szinten kaptam ezeket a dolgokat egyetlen vizsga nélkül. 

Benedek Istvánnak elmondtam, hogy az összes elme
gyógyintézetet szeretném körbejárni, és a betegeknek bábjáté
kot csinálni. Akkor már elkezdődött a gyógyító színház, még 
jobb lenne, ha ezt bábbal csinálnánk... Hát neki ezt nem kel
lett magyarázni, ők a Térszili Katicát, a nagypapájának, Bene
dek Eleknek a meséjét már Simaságon csinálták bábbal. Mikor 
a tanácsát kértem, hogy milyen címet adjak a lélektani tanfo
lyamomnak azt mondta, tudja mit, nevezze pszichológiának, 
úgysem tudják mit jelent, és ugyanaz. Végül Kísérleti bábtanfo
lyam lett a címe, mert a pszichológiai szóba is beleakaszkodtak, 
tehát csak a Lulunak lett igaza. Ma mindez komikus, akkor is 
röhögtünk persze, de nem csak röhögtünk, mert minden új do
log ilyen iszonyú erőfeszítések árán jött létre. Intézeti csoport
vezetőnk, Hollós Gizi tattotta a hátát miattam. 

Annak a tanfolyamnak az anyaga ma is érvényes. Büszke 
vagyok arra, hogy Szentirmai László a tematikáját arra építi most 
is, - ezt mi megbeszéltük, - mert nem lehet jobbat csinálni, mert a 
bábjátékban mindig az a jó, ha minél messzebbre mész vissza a 
hagyományban, de minél maibb vagy a bemutatásban. Nem kell 
elzárkózni az új elől, de ha a régit nem tudod, az alapot nem tu
dod, akkor nem fogod tudni fölhasználni az újat se. 

Ha Szentinnai László nem Sárospatakon van, már réges-ré
gen folytatta volna az Intézetben azt, amit én otthagytam. Mett a 
Tömöry Mártától ugyanazt nem lehet kívánni, mert ő nem kép
zőművész. Máltának elég sok baja volt azzal, amikor a magyarság 
őstörténetébe visszatekintő, és az abból új forrásokat fakasztó mű
vészetet elkezdte, és a Gyetgyai Albert Széphistóriáját az eredeti 
szöveggel megcsinálta. Én teljes lélekkel melléálltam, mikor az 
egész szakma értetlenül állt a dolog előtt, mert ő szuperintelli
gens, és amit a ptodukciójában csinált az egyszerűen csodálatos. 
De tőle kóklerség lett volna ha azt mondja, hogy majd én tovább 
csinálom a Séd Teréz tanfolyamait. Hiányzik bizony az Intézet 
kezdeményező és szintetizáló tevékenysége. De nem hagyom, 
hogy a Máttát bántsák. 

Mindegy volt nekem, hogy éppen hol voltam, a Főváro
si Művelődési Házban, vagy az Intézetben, a fővárosnál, vagy 
a szakszervezeteknél, módszettannak, szakfelügyeletnek, vagy 
tanfolyamnak hívták, állandóan jártam az országot. Kitalál
tam valamilyen ötletet, hétfőn elindultam és körbevittem. 
Csak a példa kedvééit: hogy falapokból mit lehet csinálni, 
milyen alapformákat. Ez a mániáin volt, hogy mindig az alap
formákból és a kezükből induljanak ki és abból stilizáljanak, 
ne pedig fordítva, egy mát kész képből, esetleg elmázolt film
kockából. Mikor sárga ócska stencillapon - de azt nem dob
ták a papírkosárba! - körbettombitáltuk, hogy ekkor és ekkor 
megyek, és csutkákat gyűjtsenek, azzal fogunk dolgozni, már 

vártak. Örök barátságok, bábszerelmek máig tartanak. 
Látogatni, látogatni állandóan, hogy ne a válogatón detül-

jön ki, ha valaki nem egészen jó hányba megy, hanem én elme
gyek hozzá barátságból, hogy 'Mire készülsz?' Minden a személyi 
kapcsolatokon múlt, hogy megvan-e a bizalma hozzám, odajön-e, 
hogy ő ezt a kiszcbabát találta ki, hogy csinált egy csutkababát. 
'Mutasd! Hogyan játszotok a gyerekekkel?' 'Hogy lehet ebből egy 
kis csokrot összehozni? Nem jönnél el megnézni?' És akkor az em
ber elmegy. Én helyette nem tudom megcsinálni, de mindig bol
dog voltam, ha egyéni ötletet láttam. És a bizalom az nívót ter
melő. Ezek az emberek, különösen a bábos típusúak rejtőzködők. 
Szokták mondani, hogy el lehet bújni. Valóban, én a legkiválóbb 
bábosaimnál azt tapasztaltam, hogy behúzták a szakkör ajtaját. 
Intimen szerették csinálni, és megtiszteltetés volt számomra, hogy 
én ott nem zavattam. Soha sehol nem mondták, hogy hozzám in
kább jöjjön X vagy Y. Aztán, ha a zsűriben észrevettem valamit 
abból, amit ajánlottam, pláne, ha azt valaki kiemelte, akkor bol
dog voltam, hogy megfogant benne. Ez éri meg az embernek, - ez 
pedagógia a nemes értelemben vett pedagógia. A művészi hiteles
ség mindig is bonyolult probléma, hiszen az alkotásnak és a befo
gadásnak kölcsönhatásán alapul. 

Még tanítóképzős koromban tanultunk lélektant és ott volt 
egy nagyon szép tétel, a sugalmazással való nevelés. Ezt a szót, 
hogy sugalmazás nem hallottam, mert ami lélek, azt tilos volt 
még kimondani is. En boldog voltam, ha tudtam valakinek sugal
mazással adni, vagy ha olyat láttam, amit ő naivan csinált, mert 
nagyon sok hallatlan értékes naiv próbálkozás volt. Az amatőrök 
fantasztikus merész dolgokat tudnak kitalálni, és én a sors igaz
ságtalanságának tartom, hogy csak azokat az embereket értékelik 
valamire, akik a placcon vannak, és elsikkadnak óriási tehetsé
gek, akiket gyámolítani kellene, hiszen önmagukban sem hisznek, 
mert velük megtörténik az, hogy alkotnak valamit, nekik ahhoz 
szükségük van egy igazolásra, a legnagyobb költőknek is szüksé
gük van erre. Nem csak az az alkotó, aki fényes karriert fut be, 
mert megkapja a kezdetektől a segítséget, vagy szetencséje van, 
hanem az is, aki önmagából kihoz valamit. Ez nekem mindig cso
da volt. Nagyon sokan érezték, hogy én hajlandó vagyok velük 
foglalkozni, és az nekem is jólesett. Nagy elismerésnek tattom, 
mikor visszaemlékeznek erre. 

A Nemzetközi Bábfesztiválon Békéscsabán még legutóbb is 
meghívott vendég voltam. Csak sajnos Lenkefi Kontád halálával 
az is nagyon szomorú alapszínt kapott, de azért ott voltam, és csi
náltam a Játszóházat. Ott egy csomó fiatal helybeli van, aki jön, 
és elkéri tőlem, hogy 'szabad-e egy mintát', és 'tessék megnézni, 
én ezt csinálom'. Körülbelül tudom, hogy hányadik variációja va
lamelyik alaphelyzetnek, de mindegyikét megnézem. Nagyon rit
kán történik meg, hogy valamilyen nem-szeretem dolgot, valami 
giccses, nem odavaló dolgot látok. Amíg én ilyen emberekkel ta
lálkozom, és látok az arénában 4000 gyereket, mint legutóbb 
Egerben, és látok köztük olyan pedagógusokat, akik 25 éve 
ugyanazt csinálják és még csak meg se öregedtek bele, és az én 
barátaim, mert nálam végezték először a tanfolyamot, akkor azt 
mondom, még sincs veszve ez a jövendő. 

Sok mindent lehetett így csinálni, de mindig csak nagyon 
tapintatosan és barátságosan. De segítettem én máshogy is, ha 
kellett. Egyszet például mulattam egy pátttitkárral, hogy egy 
nagyszerű teremtés, a művelt, atanyos drága tündér, Fodor Sá
rika habozhasson Várpalotán. A tüdején beszűrődés volt, és 
ezért eltiltották a tanítástól, de nagyon szeretett volna legalább 
bábozni. Volt ott egy makacs párttitkár, bogy nem lehet, így 
nem lehet, úgy nem lehet ő nem engedi akár mit csinálunk, 
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nem lehel: bugázni. Mészárosné szólt: nekem, hogy 'Te szőke 
lobogvány, menj oda, ós csinálj valamit' Szőke lobogvány oda
ment, és tiszteletét telte ennél a pártt i tkárnál . M o n d t á k róla, 
hogy nagy mulatós , meg nótázós a pofa, - ugye, a kivagyiság, 
egy kiemelt bányász volt, nem volt rossz ember ő, csak hát 
ugye a hatalommal élni kell, - és elvitt engem vacsorázni, és 
húzatta a cigánnyal, hogy Volt egy szőke asszony, halvány mint 
a rózsa.... és mulattunk, és vacsoráztunk, és vi lágot vett. ne
kem, és akkor azt mondtam neki, hogy 'maga így szereti a mű
vészeteket? hát nézze meg, hogy a gyerekek örömét , azt a kis 
bábjátékot, hát ez olyan lelkes, ez az asszonyka, kicsiben csak 
hadd csinálja, segítse őt. 1 A Sárika egy b é t múlva ott h a b o z h a 
tott, ahol csak akart. Ezek bűbájos dolgok voltak, semmibe se 
került, és én is é lveztem. 

A z akadémiai szüitű szócséplésekre nem szívesen mentem 
be. Megmaradtam az "egyszerű" pedagógusoknál. Mindig azt 
mondták, hogy az egyszerű óvónő így, az egyszerű óvónő úgy. Egy
szer az Obrazcov előtt, amikor szintén ez ment, egy diága kis bá
bos óvónő, Nagy Kati felállt és azt mondta: 'Miétt nem tetszik azt 
mondani, hogy egyszerű kis hülye óvónő.' Obrazcovnak fordítják 
és ő persze tiltakozott, hogy nem, nem, a legjobbak a pedagógu
sok, és olyan Kodály-beszédet tartott, mint annak a rendje. Es va
lóban, itt ment a legjobban a játékos oktatás, és a legművelteb
bek az óvónők voltak módszertanilag, és ők hatalmas plusz fárad
ságot vállaltak, misszionárius tevékenységet folytattak a giccs, 
meg a töipikék, meg a pöttyös gombák, meg a műanyag katicabo
garak ellen. 

Borzasztó, hogy most übrazeovra is visszaköpnek, pedig ő 
ki merte mondani a Szovjetunióban azt, hogy a holt anyag meg-
elevenedése, ami maga a misztérium, a kultikus jellege a bábjá
téknak. Csak így élhettünk mi is ezekkel a fogalmakkal, egy ilyen 
nagyság védelmében. Obrazcovnak köszönhettük az Állami Báb
színház világgá indulását, az ő tekintélyének, annak bogy Moszk
vából jött, és három Sztálin-díjat adott neki az a zsarnok. Kiszol
gálta a szovjet: rendszert - mondják. Pedig ő művész volt, és cso
dálatosan csinálta a dolgát. 

Praktikákat kellett kitalálni, hogy az adott: körülmények kö
zött, abban az ideológiai fegyelemben, a meggyőződésünk szerint 
tudjunk dolgozni. És erre volt jó a Népművelési Intézet. Ez nem 
Tudományos Akadémia volt, és nem hivatásos oktatáspolitika, 
hanem egy híd valahol köztük és az amatőr művészeti mozgalmak 
között, és ez a helyzet viszonylagos szabadságot tett lehetővé, ami 
a legértékesebb volt benne. A z Intézet fennállásának 50 éves év
fordulóján minden szakág hasonlókat mondott önmagáról, l éhát 
az ember azt csinálta, amitől meggyőződött, mint művészpalánta, 
aki el akar jutni valahová a kifejezésben - még nem is az önkifeje
zésben - és azt becsületesen akarta csinálni, rátenni az életét. 

A barátaim sokszor azt mondták tólam, hogy .'tc voltál a 
szürke eminenciás'. Mondom szürke a nem tudom micsoda, de én 
sosem voltam, hanem én mentem a dolgom után, és amíg mente
ni lehetett azt, amit mi csináltunk, addig én annak érdekében 
igenis mindenhova elmentem, ha hívtak, ha nem, mert az nekem 
ügyem volt. Kodály ugyanezt csinálta, és ezt csinálták a barátaim 
a többi művészeti ágban is, Intézetben és Intézeten kívül, ők is, 
ahogy a sorsuk hozta. 

Sok barátom volt, akikre jó visszagondolni. Büszke vagyok 
rá, hogy Kodály Zoltán ragaszkodott hozzá, hogy én csináljam az 
Óvodások Műsorát a Rádióban. Andor Ilonka, Raics István, T ö 
rök Erzsi, Melis Gyurka, Sándor Judit, a mesélő Nizsinszkij Tama
ra, az iskoláslány Fórrai Kati. Dc nem csak a nevek fontosak. 
Szörnyű nagy felelősség volt tudni, hogy az élő adáson rajta van 

Kodály Tanár Ú r füle. Mikor elhangzott az első szignál: Csipkefa 
bimbója kibajlott az útra.. . Boldogító volt a kemény dorgálása, na 
meg a ritkán elérzékenyült dicsérete. Életem nagy ajándékának 
tartom a vele való közvetlen kapcsolatot és nagy veszteségnek, 
hogy ott kellett hagynom a szívem szerinti munkát. 

Szerettem a mímeseket, az akkoriban kiátkozott 'pantom-
intet'. Munkaterven kívül összegyűjtöttem őket és pantomim be
mutatót rendeztem pukkadásig telt teremben. Legjobban szeret
tem a táncosokat, a társastáncot is ó h azok az Édesapával gyako
rolt balta meg jobbra valcer fordulók! De rettenetesen szerettem 
a néptáncot. A nagy együttesek vezérbikái nálunk az F M H - b a n 
éjfélekig vitatkoztak a pizsamás gondnok bácsi kulcsrázása mel
lett. Közéjük settenkedtem, engem a t á n c módfelett izgatott, ho
gyan hozzák gondolati szintézisbe a hagyományt a színpadi megje
lenítéssel. Archaizmus és pionír szellem, e két pólus közé ívet 
húzni, tőlük tanultam a legtöbbet. 

Amikor a Katancskeszi lakodalmast a csuhé bábokkal be
mutattuk az országos fesztiválon, Csenki Imre eljött Pécsre és ra
jongott étte . A z Állami Népi Együttes tagjait leküldte, hogy néz
zétek meg mit csinálnak, ti ilyet táncolni sose tudtok, a bábok le-
konkurálnak mindenkit. Nézték a bábot és szetették. Mikor a Fő
városi Művelődési Házba kerültem, kitaláltam, hogy legyen nép
t á n c a május 1-i felvonuláson. Mindig torna mutatványokkal in
dult a demonstráció, edzőruhában, ahogy a szovjetektől átvettük. 
Én mondtam, hogy itt vannak ezek a csodálatos táncosok, itt van 
a Táncfórum, azt szeretném, ha nem csak torna volna, hanem 
egy gyönyörű menet tánc és táncbemutató . A táncosok azt mond
ták, hogy 'Teri, a gondolat remek, de nincs csizma, már nagyon 
rég nem kaptunk'. H á t ez is egy külön történet lenne, hogy ho
gyan kellett kiügyeskednem, hogy az ötlet is megvalósulhasson, 
meg a csizmákra is megszerezzem a pénzt, de a lényeg, hogy sike
rült. Attól kezdve hagyomány lett, hogy minden évben a néptán
cosok záfták - na nem nyitották, azt azért nem lehetett, de leg
alább zátták - a május 1-i felvonulást, de hogy minden évben 
megkapták-e hozzá az új csizmákat is, azt már nem tudom. Ilyen 
dolgok voltak, hát hogy ne szerettek volna ők is engem! Nagyon 
jóban voltunk a táncosokkal. A kórus tagok, Vásárhelyi Laci és a 
többiek, az összes népdalnak a pikáns, sőt obszcén változatát el
énekelték nekünk. Nagyon jól szórakoztunk. 

Még most is, ha összetalálkozunk, örülünk egymásnak. 
Ezér t van az, hogy augusztus 2 0 - á n , a v á r b a n , annak a nem 
létező templomnak a gyönyörű terében, a torony alatt a ren
geteg ember, és rengeteg sá tor között , mikor meglát engem a 
Vásárhely i Laci , megáll , és azt mondja: 'Hát Terkám, nézz 
körül, h á t mégiscsak cs iná l tunk mi valamit!' Es tényleg ez az, 
amit nem tudnak, ha szidják azt a bizonyos e lmúlt rendszert, 
hogy az élet ment tovább, és a fű alatt is az é t tékeket , és a 
valódi nemes dolgokat mindig serkentet tük , sarjadjanak az 
u tódokban tovább. K ö v e t h e t ő eszményekre , pé ldaképekre 
szomjas a fiatalság. 

Ha megkérdezed, ki a bábos eszményképem, egyből rává
gom, Vitéz László! A magyar bábosság szimbóluma ez a tempera
mentumos fickó. El , mert élteti a zseniális játékosa, Kemény Hen
rik. H á r o m generációs múlttal örökérvényű, mint ahogyan a gaz
dája is örökifjú. Hát ezért. 

A beszélgetést lejegyezte és szerkesztette: Izjnger Anna 
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N E U W 1 R T H A N N A M Á R I A 

a Néptáncosok Szakmai Házának vezetője, 
Népművelésért Díj 

Neuwir th Annamária: Éppen 35 éve kezdtem el táncol
n i egy debreceni úttörő csoportban, azután szinte törvény
szerű volt, hogy a Debreceni Népi Együttesben folytattam. 
O t t dr. Béres András volt a mesterem, aki nagy hatással volt 
rám szakmailag és emberileg. Külön tanított és taníttatott, 
1969-től már önállóan vezettem csoportot és az együttes asz-
szisztense voltam. Kémia-fizika szakot végeztem a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen, ezzel párhuzamosan végeztem a 
felsőfokú néptáncoktatói tanfolyamot. Egyre többet vettem 
részt szakmai programokon, megismertem sok együttest. Leg
jobban a Bihari tetszett - nem utolsósorban azért, mert Fol t in 
Jolánnal együtt jártam az oktatói tanfolyamra. Kapcsolatom 
a Biharival úgy kezdődött, hogy Nóvák Ferenc hívott, legyek 
az asszisztense a szegedi néptáncfesztiválon. A Dóm téri dol
gok elég jól sikerültek, rábeszéltek, hogy dolgozzak állandóan 
a Bihariban. 

Debrecenben tanári állás úgysem volt , följöttem hát 
Budapestre. 1975 őszén az vo l t a feladatom, hogy az után
pótlást beindítsam. Eleinte nehezen ment, ma viszont mát 
250 gyerek van a B iha r i Néptánciskolában, akik fiatal taná
rok vezetésével,táncolnak és tanulnak. Nóvák Ferenc 
először Fol t in Jolánnak adta át a stafétabotot, ma pedig én 
vagyok a Biha r i együttes művészeti vezetője. Jo l i a mai na
pig is aktívan közreműködik, Fer i pedig tanácsaival segíti a 
munkát. A z időm kisebbik részét töltöm a próbateremben, 
sokkal több megy el szervezésre, menedzselésre. Egyesület
ként működünk, az anyagi hátteret is meg kell teremteni. 
A m i k o r éppen nem pályázatot írok, akkor a fellépések za
vartalanságáfa, a legapróbb ruha- és felszerelési dolgokra 
ügyelek. Elénk közösségi élet van az együttesben, a régi ta
gok is rendszeresen visszajárnak. Évente kétszet tartunk B i 
hari-napot, akkor az alapító tagoktól a mai táncosokig, 
zenészektől pártoló tagokig mindenk i együtt van. 

J ó látni ilyenkor az együttesben felnevelkedett nemze
dékeket. Sokunk munkája van abban, hogy ez így kialakult. 

A z életem másik meghatározó része a Szakmai Ház. A m i 
kor 1981-ben megalakult a néptáncosok Szakmai Háza, Stoller 
Anta l hívott ide, és én szívesen jöttem. A z ő kiválása óta 
vezetem a házat, itt a pedagógus-szívemnek kedves munkákat 
végezhetek. Először a gyerekem kispesti iskolájában kezdtem 
néptáncot tanítani, azóta egyre tudatosabb az oktatással, az is
kolákkal való kapcsolat. Még szó sem volt a NA'l-ról, amikor 
egy team-mel módszertani kiadványt állítottunk össze „Játék és 
tánc az iskolában" címmel. Örülök, hogy a téma beépült az ok
tatásba, sokan kétesnek meg, hogy pedagógusokat készítsek fel, 
és ezt nagyon szívesen teszem. 

Fontos dolog még a Mesterségek Ünnepe nyári rendezvény
sorozata. A több mint tíz év alatt - az első néhány kivételével - a 
táncos programot mindig én szerveztem. Legnagyobb örömöm az, 
hogy a rendezvény központi része, az arató-ünnep egyre jobban 
sikerül. Szereti a közönség, sokan igénylik, hogy az augusztus 20-i 
megszentelt kényéiből és borból a Szentbálomság téren kapjanak. 
Éppen ezért jó lenne, ha nem kéne minden évben újra megküz
deni a helyszínért, hanem a saját munkánkra koncentrálhatnánk. 

Hiszen ez a rendezvény nemcsak a sok száz népi iparművész, kéz
műves, magyar és külföldi táncos ünnepe, hanem tízezreket vonz, 
évről évre többen kíváncsiak az élő népi kultúrára. 

Hogy mindezekre honnan van energiám? Családi örökség 
is, édesanyáin erejéből máig feltöltődöm. Szeretem a munká
mat, mindig tanár akartam lenni, és végülis az a sokféle dolog, 
amit csinálok, igazi, összetett pedagógus feladat. A család, a 
barátok, kollegáim és tanítványaim pedig olyan szeretettel 
vesznek körül, ami újabb energiákat ad. 

Az interjút készítette: Hámory Gabriella 
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JÓZSA ÁGNES: 

A Z E N E L E H E T MINDENKIÉ 

Az egyre erőteljesebb zajözönben megkeményedtek a dob
hártyák és megkeményedtek a lelkek. Hangos az utca és harsány 
zene szól a boltban, a fodtásznál, a kávézóban, de a telefonból is, 
míg kapcsolásra várunk. Különböző magasságú hangokat hallunk. 
Népszerű dallamok át és széthangszetelve. De zene ez? Eredetileg 
alkothatta Beethoven (kezdetben kizárólagos telefonzene a Für 
Elise) leikünkről lepereg akár viaszrétegről az esőcsepp. Nem 
érezzük az igazi muzsikát sem lélekünnepnek. Nem is érezhetjük, 
mert az igazi zene is egy nyelv, amelyet értenünk kellene. A zene, 
amely strukturált, akár az építőművészet, s ugyanakkor, e struktú
rák által erőteljes érzelmeket közvetít. Leonard Berstein televíziós 
zenei ismeretterjesztő előadásaival élvezetesen vezetett be ben
nünket a zene vatázslatos birodalmába. Sajnos, kevés követője 
akadt. Fellegi Ádám, a nagyszerű zongoraművész e kevesek egyi
ke. Játékában nemcsak koncerttermekben, de pár évvel ezelőtt a 
képernyő előtt ülve is gyönyörködhettünk. 

Véget értek a sorozatok, a nagy koncertek is megritkultak, 
ám a művész mégsincs szereplés és közönség nélkül. Lakáskoncer
teket ad. A nagy zene szerzők, Beethoven, Mozart, Bach, 
Brahms, Liszt zongoraműveit játssza, tennészetesen ismertetések
kel. Lakásában egy gyönyörű Steinway és egy még gyönyörűbb 
Bosenderfer. Vasárnap délelőtt 11 és délután három órakor eze
ken a hangszereken csendülnek fel a másutt koncerttermekben is 
ritkán hallható dallamok, így J. S. Bach Goldberg-variációi, a Das 
Wohltemplerte Klavier, vagy Liszt Faust-tematikát megszólaltató 
h-moll szonátája. 

Az első szobakoncett 199.3. május 14-én volt, azóta évente 
ötven-hatvan alkalommal gyűlt össze a közönség, hallgatva a ze
nét és a hozzá főzött magyarázatot. Egyszene hatvanan férnek el. 
Ha ezernyolcszázán akarják meghallgatni a műsort, akkot Fellegi 
Ádám harmincszor játssza el ugyanazt. „Délelőtt 11-kor más mel
léütéssel játszom mint délután háromkor, és a szöveg is mindig 
más." A közönség hálás a csodálatos muzsikáért, a szívélyes, bará
ti hangért, jönnek a szülők és jönnek a gyerekek. Zenét hallgatni, 
igazit. 

Fellegi Ádám nemcsak zongoraművész, a zene kivételes 
örömeibe bevezető pedagógus, de ő a Terézvárosi Művelődési 
Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Mint mondja, azért vá
lasztották őt, mert pattokhoz nem kötődő személyiséget kívántak 
megbízni ezzel a feladattal. 

Ez a közalapítvány az önkormányzat több évtizedes műve
lődési tevékenységét folytatja. Nem az önkormányzat fizeti köz-
vedenül a nyílt órákat az iskolában, a zeneiskolák hangversenyeit 
vagy az idősek klubjában tattandó különböző rendezvényeket, 
hanem azt a pénzt, amit erre szánnak - körülbelül negyven millió 
évente - azt beteszik egy alapítványba. „Ennek vagyok én társa
dalmi elnöke. Pályázatokat írunk ki, ahova iskolák, óvodák, értel
mi fogyatékosok otthonát, de magánszemélyek is jelentkezhet
nek. Munkánknak az a lényege, hogy elő akarjuk segíteni az in
gyenes vagy jelképes belépődíjas rendezvényeket. A kultúrából 
való részesedés nem lehet pénzfüggő. A Terézváros szerény kerü
let. Az emberek többségének pénz gyógyszerekre és gázszámlára 
kell. Vannak persze tehetősek is. De mi azt szeretnénk, hogy min
denki, akit érdekel a kultúra - pedagógusok, nyugdíjasok, munka
nélküliek - hozzájuthassanak. En nagy örömmel veszek részt eb
ben a munkában." 

Felhívás 

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ Balogh Rudolf-díjas fotómű
vész „A HORTOBÁGY MELLYÉKE" (Veres Péter szülővidé
kén) kiállítása megnyílt 1997. november 28-án, a Veres Péter 
emlékkiállítás részeként a Petőfi Irodalmi Múzeumban Buda
pest, V , Károlyi Mihály u. 16. A kiállítás megtekinthető: 1997. 
február 28-ig hétfő kivételével 10-től 16 óráig. 

A fénykép fénynyel írt valóságlenyomat. Ha megőrizzük a 
régi fotókat, az előző generációt tiszteljük meg. Fényképezni 
csak jelen időben lehet, a múlt és a jövő között a fogalmi gon
dolkodás csaponghat szabadon. A festő is megteheti ezt, de 
fantáziaképet hoz létre. A fényképezés korlátjának tűnik az 
egyidejűség, pedig ez az erőssége, ettől dokumentum, ezért hi
szünk neki. 

Nem csupán emlékezni akartam, amikor az 1970-es évek
től vissza-visszajártam a Hortobágy mellé, ahol egykor Veres 
Péter regényeinek szereplői éltek. Balmazújváros mai valósága 
érdekel, műfajom erre kötelez. Azt a Gyepsort, azt a kondást, 
azt a napszámost már nem találhattam meg, de a Kadarcs utcá
ban olyan pásztorra bukkantam, aki - ha a pusztától beszélt -
felért a költészettel. 

Csak az iskolás történelem tagol fejezetekre és zár le 
mereven egy korszakot, az élet hosszú átfedéseket teremt. A 
mostani Balmazújváros is teli van értékekkel, a regényalakok 
leszármazottai éppúgy szeretni való emberek. Ha azt látjuk, 
hogy zaklatott korunkban elbizonytalanodnak: segítenünk 
kell, meg kell erősítenünk őket önismeretükben. Veres Péter 
is ezt tenné. (Kunlwváes László) 

Közlemény 

25 éve jelenik meg a Honismeret, a Honismereti szövet
ség folyóirata. A szerkesztőbizottság tagjai: Andrásfalvy 
Bertalan, Bartha Eva, Bencze Géza, Csorba Csaba, Havassy 
Péter, Kanyar József, Kováts Dániel, Selmeczi Kovács Attila, 
Székely András Bertalan. Szerkeszti: Halász Péter. 

Hír 
A Magyar Szociológai Társaság 1997. évi közgyűlését 

és Elméleti örökség és szakmai megújulás című konferen
ciáját 1997. november 28-29-én tartotta Debrecenben. A 
szakosztályok munkáját megelőzően Férge Zsuzsa: „Es mi 
lesz, ha nem lesz... Az állam és a civilizációs folyamat" cím
mel, Kolosi Tamás: Struktúrakutatás - ideológiaktitika és 
szaktudomány címmel, Csepeli György: Értelmiségi panel, 
Kemény István: „Konfliktus és egyetértés" címen tartottak 
előadásokat. 

22 



ŐRSZIGETHY ERZSÉBET: 

ÜNNEPÉLY VÁROSLAKÓKNAK 

Nem ettem én ma egyebet, csak egy csöbör aludttejet! -
kering az énekszó a téren hömpölygő sokaság fölött. A több ez
res hallgatóságnak nem éppen ez a dal az étvágycsinálója, ha
nem a hagyma, a paprika és a hal testes illata. 

A július 12-i Bajai Népünnepélynek két főszereplője volt; 
az Eutópai Kisebbségek V. Fesztiváljának együttesei és a Ha
lászlé. A Sugovica parti Szentháromság tér alkalmi szabadtéri 
színpadán néptáncosok, énekesek, zenészek változatos műsor
ral szerepeltek, eközben a rendhagyó közönség forró bográcsok, 
föl-fölágaskodó lángnyelvek között jött-ment, tüsténkedett. 
Hatszázharminc főzőhelyen gyújtottak alá a halászlének, és a 
háromlábú tüzes állványok mellett hosszú asztalokat telítettek 
a vendégek számára. Nem volt két egyforma vendégváró asztal. 
Fehér damaszt abroszok és színes asztalterítők, piros, fehér, sár
ga gyertyák, szalvétaköltemények kékből, sárgából, a vázákban 
napraforgó, rózsa, szegfű, gerbera, plasztik tálban, porcelán 
vagy üvegtálon a kísérő ennivalók; krémes, habos sütemények, 
rétes, pogácsa, torta. Sörösüvegek, boroskannák és palackok, 
kólák és gyümölcslék, vodka és pálinka, Napóleon-konyak és 
orosz pezsgő szintén a fogyasztókra várt. 

Népszámlálást ugyan nem tartottak, de az bizonyosnak 
látszott; ha minden főzőre legalább tíz, de inkább húsz kosztos 
jutott - hét-nyolcezren vacsoráztak a téren. 

A negyvenezer lakosú város apraját-nagyját a József Atti
la Művelődési Központ hívta népünnepélyre. A sokszínű ötle
tekben gazdag rendezvény szervezője Béres Béla volt, a 
művelődési központ igazgatója. 

A siket a kiváló előkészítésnek, rendezésnek, irányításnak 
köszönhető. A tavalyi halászlé-ünnepet a város alapításának 
300. évfordulója tiszteletére rendezték meg - 450 főző részvéte
lével. Az idei halászléfőzésre az első lépésben a tavalyi főzőket 
hívták meg; felajánlották nekik a kotábbi főzőhelyüket. Csak 
ezután regisztrálták az új jelentkezőket. A bajaiak mellett nem 
idevalók is jelentkeztek: a dél-afrikai főző érkezett a 
legmesszebbről, és örömmel fogadták a Németotszágba emigrált 
bajaiak passaui kolóniájának küldötteit. (A főzök teljes névso-
tát és helyét-szektot/szám - közzétették a népünnepélyre ké
szült újságban. 

A halászléfőzők számítógépes térképet kaptak a 
helyszínről, így minden főző pontosan tudhatta, hol lógat
hatja fel a bográcsát. Az asztaloknál kis tüzifatakás és 
tűztakóhelynek való méretes bádogtepsi várta a főzőket. A 
program götdülékeny menetéről százötven tendező gondos
kodott. A jobbára diákokból és munkanélküliekből álló 
rendezők csoportját egy hétvégi táborban tanították ki fel
adataikra. 

A tavalyi bajai népünnepélyt a városi önkormányzat 
félmillió forinttal támogatta, idei hozzájárulása egymillió fo
rint volt. A művelődési központ "A bajai halászLE" című 
alkalmi újságjában tette közzé a rendezvény hatvan támo
gatójának a nevét. Az adományok - hozzájátulások éttéke 
cirka négymillió forint. A főzök is legalább egymilliót áldoz
tak a rendezvényre. 

Fontos hát a városnak ez az ünnep. Hogy miért, ponto
sabban Béres Béla fogalmazta meg a LÉ című újságban. "A Ba
jai Népünnepély... két lényeges dologban.... eltér a hagyomá
nyos fesztiválfotmáktól... résztvevői nem csupán passzív szem

lélői az eseményeknek, hiszen mindenkinek a főzőhelye körül 
akad tennivalója. K i fát aprít, ki halat tisztít, ki az étkező asz
talt díszíti ízlésének megfelelően. Még a meghívott vendégek
nek is jut a feladatokból, ha más nem, hát a kóstolás rituális 
művelete... NÉPÜNNEPÉLY, ami mindenki ünnepét jelenti, de 
elsősorban a városlakóét." 

A július 12-i ünnepélyen nem fért be minden jelent
kező a Szentháromság térre. Vagy százötvenen egy közeli 
parkolóban főzték a hallevet. - Jó, hogy ők is ünnepelnek -
mondta Béres Béla, - az lesz az igazi, ha az is eszébe jut a ba
jainak, hogy együtt, jó társaságban a lakótelepi házak közt is 
fölállítsa a bográcsot. 

És hogy európai híre legyen a bajai virtusnak, a passauiak 
felkérésére a bajaiak a német Duna-parton is rendeznek egy 
halászléfőző népünnepélyt. 
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25 ÉVES 
A KABAI MŰVELŐDÉSI H Á Z 

A HEVESI NAPID 
BEMUTATKOZIK 

Kaba községben a Jókai út 298. sz. alatt állt az az épület, ame
lyet 1950-ben művelődési otthonná alakítottak. Korábban a helyi 
kisgazdapárt által használt épület hat helyiségből állt, amelyben he
lyet kapott a községi könyvtár is. 

Kábán az új művelődési ház építését: Domokos Lajos, akkori 
tanácselnök kezdeményezte. 

Az épületet a S Z O V T E R V részéről Szauer Tibor építész, 
Makovecz Imre tanítványa tervezte. Az épület kivitelezését a helyi 
vörös Csillag Termelőszövetkezet végezte, Váradi Zoltán vezetésé
vel. 

Az új művelődési ház építése négy évig tartott. A korabeli do
kumentumok aiTÓl tanúskodnak, hogy sokféle probléma nehezítette 
az építkezést. 1972-ben előbb a községi filmszínházat, majd a közsé
gi könyvtárat, végül a művelődési házat adták át a lakosság részére. 

Az eltelt negyedszázad alatt az intézmény sokrétű és színvo
nalas tevékenységével szakmai tekintélyt, megérdemelt elismerést 
szerzett. Az ott dolgozó közművelődési munkatársak lelkes munkája 
révén a község szinte valamennyi lakosa kapcsolatba került a „ház
zal". Az intézmény ma is a szellemi, lelki gazdagodás színtere. Sok
színű tevékenysége gazdagítja településünk lakosságának minden
napjait. 

Az évforduló kapcsán szeretettel és megbecsüléssel köszönt
jük a Kaba Nagyközségi Könyvtárat, a kabai Mácsai Sándor 
Művelődési Házat, annak dolgozóit, kívánjuk, hogy még sok éven 
át legyen otthona a művelődésnek, szórakozásnak, a helyi és egye
temes kultúra igaz értékeinek. 

(Szűcs Béla polgármester) 

A S Z A T M Á R N É M E T I 

K Ö L C S E Y K Ö R R Ő L 

A jelenlegi Kölcsey Kör elődje 1892-ben alakult. Az I. világháború 
folyamán megszakadt tevékenységét 1925-ben az újonnan engedélyezett 
Alapszabályzatával folytathatta, s folyamatosan működött a II. világhá
ború utáni megszüntetéséig. 

Hivatalos újraalakítási bejegyzése 1991-ből való, de már egy esz
tendővel előbb - Kölcsey Ferenc születésének 200-ik évfordulója ünnep
ségeikor - tevékenykedik. Újraalakításában ösztönző szerepe, volt Ligeti 
L. Zoltán tanárnak, ki 1994-ig elnöke, majd haláláig (1996-ig) tisztelet
beli elnöke, volt a Szatmárnémeti Kölcsey Körnek. 

Jelenleg Muzsnay Áipád az elnök. Tevékenységi köre: a hagy
ományőrzés, a Kölcsey-emlékek ápolása mellett az összmagyar irodalom 
és kultúra népszerűsítése, rendezvények szervezése, támogatása, a kárpát
medencei művelődési kapcsolatok élénkítése. Társult tagja az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesületnek és az Irodalmi Társaságok Szövet
ségének. Sikeres rendezvényei közé tartozik az évenként. (1990-től folya
matosan) megtartandó Érmindszenti zarándoklat nevet viselő Ady-iin-
nepség és a hozzá kapcsolódó Ifjú szívekben élek kárpát-medencei 
vetélkedő. Az élő Rákóczi történelmi-, a Szilágyi Domokos Napok iro
dalmi-, valamint a Jakabffy Napok nemzetközi kisebbségi tanácskozás, az 
év eleji egyházi ifjúsági- és felnőtt kórustalálkozó. A szatmárnémeti 
(1991) és sződe.meteri (1994) Kölcsey Ferenc-, a szatmárnémeti Szilágyi 
Domokos (1993)- és Dsida Jenő (1997) szobrok felavatása, valamint a 
nagysomkúti, be.tizi és magyarláposi Szilágyi Domokos-, illetve a szatmári 
Dsida Jenő-emléktáblák elhelyezése fűződik nevéhez. 

Szervezett marketing-tanfolyamot is. A Szatmárnémeti Kölcsey 
Kör indította el a Romániai Magyar gazdák Egyesületével közösen 
Partiumi gazdatanfolyam néven a Szatmár megyei gazdaképzést. 

A Hevesi Napló Heves megye irodalmi és közművelődési 
folyóirata. Ezében VII. évfolyamával jelentkezett. Bemutatko
zik az V. évfolyamának 4. számában megjelent szerkesztői 
előszavából idézett sorokkal. 

„Az ilyen folyóiratnak, mint amilyen a Hevesi Napló, 
sokszor és sokan megkérdőjelezik a létjogosultságát. Minek ez? 
A kicsinyke ország még kicsinyebb vidéke, ott is csak néhá
nyan, ha felfigyelnek arra, amit ez a negyedévenként megje
lenő, alig négyívnyi terjedelmű nyomdatermék egybehoz, kínál, 
megjelenít, összefoglal. 

Minek kell ez? - Nem késleltetem a dramaturgiai hatást, 
megadom rögtön a választ: 

- Nekünk. 
No, de ki is az a „nekünk"? Vagy ha így jobban tetszik, 

kik azok a „mi", ha már minden áron a demokratikusnak tűnő 
többesszám mögé akarunk bújni? A további válasz: A „mi" mö
gött, a „mi" - ben ott szoronganak azok a kevesek, vagy sokak, 
akik ezen a tájon, ebben a tájban élve, akár ideszülettek, akár 
idefutottak máshonnan szerzett kínjaik miatt, vagy űzetve 
valakiktől ideténferedtek, hátha itt nyugodalmat találnak. Az
az otthont. Azoknak az egyedeknek, az egyedekből összetevődő 
közösségeknek szerkesztjük meg és adjuk ki negyedévenként 
ezt a folyóiratot, akiknél, ahol a személyiségnek értéke van. 
Még? Mát? 

Nem tévedésből került egymás mellé a még és mát és fő
leg nem véletlenül kérdőjellel. Annyi a rossz tapasztalat, annyi 
a rossz példa, annyi a hiány, annyi a bűn ebben a posztkommu
nistának nevezett magyat társadalomban, annyi a mocsok, a 
szenny, annyi a hamisság, annyi csörtetés, annyi értéktelen em
ber a közélet fórumain, hogy ezt az állapotot, ennek az állapot
nak a fenntartását, el-eltűrögetését, leplezését, a hitványságnak 
és a gátlástalanságnak ezt a sikeres trónra emelését valamilyen 
formában meg kell kérdőjelezni. Nemcsak azt kell kimondani, 
leírni, ami hitványság, ami a magán- és közérdek ellen való, 
hanem annak ellent mondva, azzal szembehelyezkedve tiszte
letre méltóvá kell tenni a személyiséget, az egyéniséget, az em
beri erkölcsöt - az Istentől diktáltat -, az ember, mint élőlény és 
mint erkölcsi egység méltóságát... 

Ezért szólaltatunk meg közírókat, tudósokat, költőket, 
szépírókat, ezért írunk színházi bemutatókról, ahol az egyéni
ség, a magasabb szellemi szint, az erkölcs még érvényesül vagy 
érvényesülhet, ezért ismertetünk meg olvasóinkkal olyan mű
vészeket, akik nem a napi blöff szintjén tájékozódnak ásatag di
vatok iránt, hanem azt adják át színekben, vonalakban, a kő, 
márvány, a bronz vagy egyéb anyagok felhasználásában, ami a 
szellemi és lelki élet folyamatosságát őrzi és táplálja. Az egyéni
ségeket, a magukat megváltókat állítjuk az érdeklődés homlok
terébe. 

Az írás megmarad. A Hevesi Naplót megőrzik a könyvtá
rak, és azok, akik megvették, olvasták. 
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EMLÉKIRAT 

Lehet ennél szebb karácsony? 

1957-et írtunk. Férjem ez év február 9-e óta a forrada
lomban való részvétele miatt „közbiztonsági őrizetes"-ként: 
előbb Budapesten, Kistarcsán, s karácsony tájt már a tököli in
ternáló tábotban volt. Egy héttel az ünnepek előtt beszélőre 
mehettem és csomagot is vihettem neki. Azt hiszem monda
nom se kell, hogy igyekeztünk gyerekeimmel úgy összeállítani a 
csomagot, hogy tőlünk távol is részesüljön mindabból, ami ma
jd a mi ünnepi asztalunkra is kerül. Gyerekeim kis fenyőágat 
díszítettek föl, s mellé tettünk egy szál karácsonyfa-gyertyát is, 
hogy szenteste tudjon ő is rabtársaival gyertyát gyújtani. 

Boldog voltam, mindent átvettek a csomagellenőrzéskor. 
A beszélőn arra kért férjem, tegyem a szentestét olyan 

széppé gyermekeink számára, hogy ne érezzék, hogy már nyolc 
hónapja nem lehet az édesapjuk köztünk. Megígértem, Nem 
volt könnyű az életünk, egy fizetésből éltünk, de mindkettőnk 
szülei és testvéreink is azon voltak, hogy az édesapjuk nélkül 
maradt kicsinyeinknek sok ajándék kerüljön a karácsonyfa alá. 

Elérkezett december 24-e, és a szenteste. Sötétedés után 
betlehemes és kántáló gyerekek jöttek hozzánk is. Katácsonyi 
énekeikkel s a megajándékozásukkal belopódzott a karácsonyi vá
rakozás kis otthonunkba. Kisgyerekeim Jézuska-várása úgy felfo
kozódott, hogy hallani vélték az angyalkák neszezését a szobában, 
s csengőjük hangját az ablakaink alatt. Ez akkor tetőzött, mikor 
megérkeztek keresztszüleik, s elújságolták nekik, hogy jövet talál
koztak az angyalokkal, mintha tőlünk jöttek volna. Be is men
tünk a szobába, s ott állt az óhajtott, szép, nagy karácsonyfa. 
Meggyújtottam a fán a gyertyákat s mondtam, gondoljunk édes-
apánkta, aki ezen a szép ünnepen nem lehet köztünk. Gyerekeim 
hozzám bújtak, s édesapjuk képével kis szívükben, velünk, felnőt
tekkel együtt énekelték a „Mennyből az angyal"-t. Volt öröm, 
amikor sorra vettük a fa alatt talált játékokat. Letelepedtünk 
mind a szőnyegre, s közösen próbáltuk ki a kapott ajándékokat. 
Emlékszem, az ölömtől felélénkültek, kéréseikkel osttomoltak 
bennünket, hogy újra és újra játsszunk hol egyik, hol másik játék
kal, de olvassunk a mesekönyvekből és énekeljünk is. 

Már 9 óra is elmúlt, mikor keresztszüleik búcsút vettek 
tőlünk azzal, hogy mi is feküdjünk le, hogy fel tudjunk kelni a 
„Pásztorok miséjé"-re, - amit minden évben a mi kis tanyai is
kolánkban tartott a plébános úr. Előre megbeszéltük, hogy etre 
mi is elmegyünk mind a hárman, bogy kérjük a jó Istent, segít
se haza édesapánkat. 

A lefekvésről azonban hallani sem akartak s addig kérlel
tek, míg kötélnek álltam s újra elkezdtünk játszani, Sőt, egyre 
jobban megfeledkeztünk az idő múlásától. 

Egyszer csak Verdi: Nabuccó című operája Szabadság-da
lának hangjai szűrődtek be az ablakon. Felugrottam s az ablak
hoz léptein, félre húztam a sötétítő függönyt. Noha nem láttam 
semmit és senkit, de tudtam, éreztem, hogy a férjem jött haza -
s mondtam: Gyerekek, megjött apuka! Rohantam az előszobá
ba, hogy ajtót nyissak. Kicsinyeim ruhámba kapaszkodva kö
vettek és csendben leslek az ajtóra. - S pillanatokon belül ott 
csüngtek édesapjuk nyakában, akit haza segített a jó Isten 
szentestére az övéi közé. 

Az újratalálkozás boldog perceit követte a közös játék és 
ének öröme, hiszen mindent meg akartak mutatni édesapjuk
nak. Falán éjfél is volt már, mire sikerült ágyba rakni őket. 

Reggel boldogan ébredtek édesapjuk keltésére s kér
ték, hogy ő öltöztesse fel őket. Közben én végeztem reggeli 
teendőimet, s ahogy előszobaajtót nyitottam, a misére 
igyekvők mind „Boldogabb, örömtelibb karácsonyi ün
nepeket" kívántak. O h ! Úgy szerettem volna teljes torokkal 
kikiáltani az egész falunak, hogy ennél szebb karácsonya 
senkinek sem lehet, mint nekünk van, de úgy gondoltam 
senkinek nem hozzuk tudtára örömünket, míg a jó Istennek 
hálát nem mondunk. 

Beharangoztak, s mi is elindultunk, hogy résztvegyünk a 
Pásztorok miséjén. Mikor a kápolnának használt tanterem ajta
jához értünk, a kis harmónium hangja jelezte, hogy már 
elkezdődött a szentmise. Ahogy beléptünk és meglátták férje
met, a pillanatnyi döbbenettől ocsúdva mindenkiből önkényte
lenül, szinte egyszerre, sóhajszerűen tört ki az öröm: „Megjött a 
tanító úr!" - M i négyen egymáshoz simulva, már nem kéréssel 
fordultunk a jó Istenhez, hanem hálát adtunk, hogy újra együtt 
vagyunk. 

Szentmise után mindenki osztozni akart kis családunk 
örömében, s meleg kézszorítással köszöntötték falujuk haza
tért tanítóját. Plébános urunk, - aki esketett bennünket s 
gyermekeinket keresztelte - meghatódva vallotta meg, alig 
várta, hogy „Dominus vobiscum"-ra - kifordulhasson az ol
tártól (akkor még latinul, s a híveknek háttal mondták a 
szentmisét), hogy szemével is meggyőződhessen a jó hírről, 
ami a mise elején az ő füléig is eljutott, s őszinte, baráti sze
retettel ölelte át férjemet. 

Azóta sok-sok év múlt el. Gyermekeink felnőttek, s mint 
szülők ők is igyekszenek mindig széppé vatázsolni a szentesté
ket gyermekeik számára. Tudom, ahogy gyermekeik mögött áll
va éneklik karácsonyfájuk mellett a „Mennyből az angyal"-t, a 
gyertyák fényébe nézve felsejlik bennük az a régi, felejthetetlen 
1957-es szenteste. 

T Ó T H IMRÉNÉ 
nyugalmazott pedagógus 
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BÓKA MÁRIA 

V Á L O G A T Á S A Z 1997. J Ú L I U S - N O V E M B E R H Ó N A P B A N 

M E G J E L E N T K Ö N Y V E K B Ő L 

fíG/l., I t B j l K í V J i k * 

BRÓDY András: Falra borsó. 
Savária University Press K. 
182 old. 500 Ft. 

KOVÁCS Zoltán -
MEGYESI Gusztáv - VÁNCSA 
István: Első oldal. 
Bp. Irodalmi Kft. 516 old. 1000 Ft 
Válogatás az Elet és Iroda-lom 1992-
97 között megje-lent publicisztikai 
írásaiból. 

MA 

ARISZTOTELÉSZ: 
Nikomakhoszí etika. (Ford. 
Szabó Miklós) 
Bp. Európa Kvk. 454 old. 1200 Ft. 

BAUDR1LLARD, Jean: A rossz 
transzparenciája. 
Bp. Balassi K. - BAE Tartós-bul
lám - Intermédia. 147 old. 700 Ft. 
A posztmodern filozófia ismert 
képviselője szerint: 'A... mára min
dent felsza-badítattunk, minden játsz
mát lejátszottunk és itt állunk mind
nyájan a nagy kérdés előtt: Mit 
tegyünk az orgia utánl'A 

BERGYAJEV, Nyikolaj: Az em
ber rabságáról és szabadságáról. 
Bp. Európa K . 340 old. 980 Ft. 
BÍRÓ Béla: Legenda a kerek 
Egészről. Bp. Liget Műhely 
Alapítvány. 344 old. 720 Ft. 
(Liget-köny-vek) 
Filozófiai esszék az univer-zum nagy 
kérdésekői és a létezés hétköznap
jairól. 

D A N T O , Arthur C : Hogyan 
semmizte ki a filozófia a 
művészetet? 
Bp. Adantisz K. 228 old. 995 Ft. 

E V O L A , Július: Lázadás a mod
em világ ellen. 
Bp. - Nyíregyháza, Kötet K. 470 
old. 350 Ft. 

FILOZÓFIAI kalauz (Szerk: 
A . C . Grayling) 
Bp. Akad. K. 686 old. 4460 Ft. 

K A N T , Immánuel: Törté-ner-
filozófiai írások. 
Bp. ICTUS K. 595 old. 1790 Ft. 

KIS János: Az állam selegessége. 
Bp. Adantisz. 430 old. 1295 Ft 
(East-europen non-fiction) 

KITOLÁSI SZAKASZ. Fiatal 
filozófusok antológiája. 
(Összeáll.: Kukla Krisztián, Sutyák 
Tibor) Bp. Balassi K. 250 old. 
460 Ft 

LÉVINAS, Emmanucl: 
Nyelv és közelség. 
Pécs-Bp., Jelenkor K.-Tanul-mány 
K. 224 old. 1100 Ft (Dianonia) 

MÁRKUS György - VAJ-DA 
Mihály: A Budapesti Iskola 2. 
Bp. Argumentum K. - Lukács 
Archívum. 368 old. 820 Ft. 

RUSSEL, Bertrand: A nyugati 
filozófia története a politikai és 
társadalmi körülményekkel 
összefüg-gésben a legkorábbi 
idők-tői napjainkig. 
Bp. Göncöl K. 720 old. 2950 Ft 

SZIKLAI László: Heideg-ger és 
az ínség kora. 
Bp. Osiris K. 354 old. (Horror-
Metaphysycae) 

U N A M U N O , Miguel de: A 
kereszténység agóniája. 
Bp. Kossudi Kvk. 122 old. 809 Ft. 

VÁRKONYI Nándor: Az ötödik 
ember. 
Bp. Szép-halom Könyvműhely. 
1995- 3. köt 524. old. 2600 Ft. 
Az ötödik ember poklát okozó 
racionális társada-lom felépüléséről. 

ÍROFJALöy, 

„... áll B U D A még!" A magyar 
irodalom várbeli századai. 
(Összeáll. Erki Edit) Bp. Jövendő 
K. 128 old. 598 Ft. 
Költők, írók emlékezete a magyar iro
dalmi topográfia legjelentősebb 
helyszínéről, a budai Vár-negyedről. 

A CSEH/SZLOVÁKIAI magyar 
irodalom lexikona 1918-1995. 
(Szerk: Fonod Zoltán) Pozsony, 
Madách-Posonium 384 old. 
3190 Ft 

DIENES Ottó: A sötétség 
tudatosítása és a tökéle-tesség 
megidézése. 
Székesfehérvár, Árgus K., Vörös

marty Társaság. 274 old. 600 Ft. 
Esszék, tanulmányok a 20. századi 
magyar irodalom jelentős alkotóiról. 

INDIG Ottó: Arca az időnek. 
Nagyvárad, Litera-tor Kvk. 
239 old. 500 Ft. 
Az erdélyi magyar irodalom és 
művelődés pantheonja a 17-20. 
században. 

KÁLLAI R. Gábor: 
Kafkológia. Bp. Orificai 
Lapok Alapítvány. 115 old. 560 Ft. 
Tanulmány a Kafka-életmű megfe
jtéséhez. 

KÖPECZI Béla: Az em-beri sors 
és a X X . századi francia regény. 
Bp. Szerzői kiad. 100 old. 180 Ft 

M A J D H A M E G F U T O T T A M 
ÚTJAIMAT 
Szabó Magda köszöntése. 
Bp. Magyar írószövetség Belvárosi 

Kvk. 106 old. 680 Ft. (Bibliotheca 
Hungarica) 

MIKSZÁTH - EMLÉK-KÖNYV. 
Tanulmányok az író születésének 
150. év-fordulójára 1847 - 1997. 
(Szerk. Fábri Anna) Hor-pács, 
Mikszáth K. 186 old. 800 Ft. 

O L A S Z Sándor: A regény meta
morfózis a 20. sz. első felének 
magyar irodalmában. 
Bp. Nemzeti Tankvk. 
135 old. 1092 Ft 

PETŐCZ András: Idegenként, 
Európában. 
Bp. Orpheusz Könyvek. 
342 old. 498 Ft 
Társadalmi-közéleti és iro-dalomkri-
tíkai tárgyú esszék a rendszerváltóit 
Kelet-Európa jelenéről. 

POSZT-POSZTMODERN 
A kilencvenes évek. 
(Vál. Pedrő Bertalan) Bp. Platón 
K. 709 old. 6990 Ft 
Antológia a posztmodern-ologia legú-
jabb fejleményeiről. 

SZAJBÉLY Mihály: Álmok 
álinodói. 
Bp. Magvető Kvk. 255 old. 1190 
Ft 
Irodalmi arcképcsarnok a 19-20. 
század ismert alak-jairól. 

SZENTES Éva - H A R G I T T A Y 
Emil: Irodalmi kávéházak Pes
ten és Budán. 
Bp. Universitas K. 296 old. 
1950 Ft, 

TAMÁSI Á R O N E M 
LÉKKÖNYV 
(Szerk. Tasnádi Gábor) Bp. Trezor 
K. 142 old. 840 Ft 

TARJÁN Tamás: Tres faciunt 
collegium. 
Bp. Orpheus Könyvek 341 old. 
998 Ft 
Esszék, tanulmányok a közelmúlt iro
dalmától. 

T Ó T H Sándor: Dicsőséges ku
darcaink a diktatúra korszakából. 
Bp. Balassi K. 256 old. 600 Ft 

TŐZSÉR Árpád: A homokóra 
nyakában. 
Dunaszerdahely. Nap K. 309 old. 
1166 Ft 
A szlovákiai magyar és szlovák 
írókról írt kritikai esszék gyűjteménye. 
(1963-1996.) 

KOMMUHIKÁCÍÓ 

O T T L I K Károly: Protokoll A-tól 
Zs-ig. 
Protokoll '96 Kft. 188 old. 
1950 Ft. 
Kézikönyv a diplomáciai protokoll és 
a mindennapi érintkezés viselkedési 
szabályaira!. 

TALLÓZÁS A M A R K E T I N G 
KOMMUNIKÁCIÓ 
T E R Ü L E T É R Ő L 
(Vál: Kádár Kata) Bp. Keresk. és 
Idegenforg. Tov.kép. Int. 430 old. 
2415 Ft. 

T E N N E R , Arthur R - D E 
T O R O , Irving J.: Teljes körű 
minős égmenedzment. 
T Q M Bp. Műszaki Kvk. 236 old. 
2980 Ft. 

AGÁRDI Péter: A kultúra sorsa 
Magyarországon. 
Bp. Uj Mandátum K. 120 old. 
690 Ft. 
Kultúra/elfogások, ideológiák a rend
szerváltás óta élteit időszakban. 

ALMÁSI M i klós: Napóra a 
Times Square-en. 
Bp. Kávé K. 213 old. 780 Ft 
A kultúra és gazdaság világának 
összefüggései. 

A VILÁG TERMÉSZETI 
CSODÁI ÉS 
KULTÚRKINCSEL 
Délkelet-Európa. 
Pécs, Alexandra K. 319 old. 4980 
Ft. (Az UNESCO világöröksége) 

B A R T A János: A kétfejű sas 
hatalmában. 
Bp. Magyar Könyvklub - Helikon 
95 old. 1480 Ft. 
A 18-19. század kulturális fe
jlődésének döntő mozzanatairól 

D O M O K O S Zsuzsa -
VERESEGYHÁZI Béla: História 
és kultúrhistóría az évszámok 
tükrében. 
Bp. Aula K. 322 old. 992 Ft 
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D O N Péter - RAJ Tamás: 
Magyar zsidóhistóriák. 
Anekdota Lexikon (Szerk: Raj 
Tamás) Makkabi K. 140 old. 
800 Ft 

FÜLÖP Géza: Olvasók, 
könyvek, könyvtárak. 
Bp. M M M 1993- 2. köt. 
Művelődéstörténeti olvasó-könyv a 
kezdetektől napja-inkig. 

G A Z D A István: Magyar tu
dománytörténet. 
Piliscsaba. Magyar Tudo-mánytört, 
Int. 199 old. 890 Ft. 
A reáltudományok liazai története a 
kezdetektől a 20. század közepéig. 

GYURIS György: A Tiszatáj fél 
évszázada, 1947-1997. 
Bp-Szeged, Nemz. Kult, Alap írod. 
és Könyvkiadási Szakmai 
Kollágium - Tiszatáj. 219 old. 
250 Ft. 
A Tiszatáj c. folyóirat legendája, ín-
tézménytöné-nete a kultúrpolitika 
hul-lámverésében. 

HANKISS Elemér: Az emberi 
kaland. Egy civili-záció-elmélet 
vázlata. 
Bp. Helikon K. 280 old. 1400 Ft. 
KELEMEN István: Várad 
színészete. Nagyvárad, Literátor 
Kvk - Charta Kvk. 256 old. 
833 Ft. 
A váradi magyar nyelvű színjátszás 
története. 

M A G Y A R Zoltán: Nőrablás, 
lányszöktetés. Szerelmi históriák 
a magyar kultúrtörténetben. 
Bp. Panoráma. 99 old. 495 Ft. 

MULTIKULTURALIZMUS. 
(Szerk. Feischmidt Margit) Bp. 
Osiris K.-Látbatadan Kollégium, 
202 old. 850 Ft. (Szemeszter) 
Szöveggyűjtemény. A kultúrák együt
télésének filozófiai, antropológiai, 
politikai megközelítése. 

PELLE János: Casanova, a 
magyar szerelem félistene. 
Bp. Magyar Könyvklub. 235 old, 
850 Ft. 
Korrajz a 18. sz. társadalmi és 
kultúrviszonyairól. 

REICHARD, Hans: A bét 
világcsoda. 
Bp. Teslott és Babilon K. 480 old. 
890 Ft. (Mi micsoda) 
Az emberiség legősibb remek
műveinek, a hét világcsodának 
kultúrtörténeti bemutatása. 

SZIMBÓLUMTÁR 
Motívumok, jelképek az egye
temes és a magyar kultúrából. 
(Szerk; Pál Józsefi Újvári Edit) Bp. 
Balassi K. 560 old. 4500 Ft 

T I L L M A N N J. A . : Távkertek. 
Bp. Kijárat K. 78 old. 496 Ft 
(Teve könyvek) 
Tanulmányok a médiakultú-ráról, a 
kultúra funkciójának megváltozott sz
erepéről. 

TOKAJI Zsolt: A régi Kína 
fegyverei. 
Bp. Zrínyi K. és Terebes K. 156 
old. 960 Ft. 

VITÁNYI Iván: A magyar tár
sadalom kulturális állapota. 
Bp. Maecenás K. 125 old. 550 Ft. 

M Ö V É S Z K T T Ő R T É K K T 

A KÖZÉPKORI MŰVÉSZET 
TÖRTÉNETÉNEK 
OLVASÓKÖNYVE XI-XV. 
század. 
(Összeáll.: Marosi Ernő) Bp. 
Balassi K. 418 old. 1600 Ft 

ALBERTINI Béla: A magyar 
szociofotó története a kezdetek
től a II. vi-lágliáború végéig. 
Bp. Magyar Fotográfiai Múze-um. 
159 old. 990 Ft. 

ÁRON Nagy Lajos (1913-1987) 
Székesfehérvár, Ar-gus K. 

Vörösmarty Társa-ság 90 old. 
1400 Ft 

D U R A N D O , Furio: HeUasz. A 
nyugati kultúra bölcsője. 
Bp. Officina K. 292 old. 
5950 Ft 

ÉPÍTÉSZETI K A L A U Z . 
Budapest építészete a századfor
dulótól napjainkig. Architectural 
Guide. 
(Szerk. Lőriczi Zsuzsa) Bp. G BT 
K. 182 old. 2640 Ft 

FENYVES Mária Annun-ziata: 
Zichy Mihály születésének 170. 
évfordulójára. 
Uránusz K. 22 old. 39 kép 430 Ft 
HORVÁTH Károly: Bevonulok 
Rózsám... Regru-ta dalok Zalából 
és Mura vidékről. 
Zalaegerszeg, Szerzői kiad. 
253 Old. 747 Ft 

I T T E N , Jobannes: A színek 
művészete. 
Göncöl K. 95 
old. 1380 Ft 

KACSÓH Pongrác: A zene 
története. 
Bp. Anna K. 
116 old. 420 Ft. 

K O C H , Wilfried: Építé-szeti 
stílusok. 
Bp. Officina Nova 
528 old. 3590 Ft 
Az építészet nagy stíluskor-szakai az 
ókori görögök építészetétől a 20. 
századig. 

LUMET, Sidney: Hogyan készül 
a film? 
Bp. Európa Kvk, 
247 old. 950 Ft 

SZILÁGYI Gábor: A magyar fo
tográfia története. 
Bp. Magyar Filmintézet 332 old. 
1079 Ft 

ZERBST, Rainer: Gandi 1852-
1926. 
Az építészetnek szentelt élet. Köln 
- Bp. Benedikt Taschen -
Kulturtrade 239 old. 4495 Ft. 

FÉL Edit - H O F E R Tamás: 
Arányok és mértékek a paraszti 
gondolkodásban. 
Bp. Balassi K. 528 old. 1980 Ft. 

H A L A Y Hajnal, F. - SZENTIM-
REI Judit: Torockói varrottasok. 
Bukarest-Kolozsvár, Krite-rion 
Kvk. 27 old. + 73 old. 2946 Ft. 

HONFOGLALÁS ÉS NÉPRAJZ 
(Főszerk: Győrfiy György) Bp. 
Balassi K. 380 old. 1120 Ft 

M A G Y A R NÉPRAJZ 
(Szerk: Palódi-Kovács Atti-la) Bp. 
Akad. K. 1989- 4. köt. Életmód. 
Anyagi kultú-ra 3. 904 old. 
4320 Ft 

PÓCS Éva: Élők és holtak, látók 
és boszorkányok. 
Bp. Akad K. 230 old. 900 Ft 
(Néprajzi tanulmányok) 
Medtátori technikák a 
boszorkányság tükrében. 

T O R M A József: ... A tűznek 
mondom 
A baskír népi orvoslás mágikus 
elemeinek mai rendszere. 
Bp. Püski K. 191 old. 680 Ft. 

NYELVÉSZET 

A P O R Elemér: A csoda, avagy a 
hangok története. 
Eger. Regia Press Kft, 198 old. 400 
Ft 

DÁNIELISZ Endre: És áhítattal 
ejtsék a szót 
Nagyvárad, Charta K. - Nagyvárad 
K. 190 old. 517 Ft 

MÁTÉ Jakab: A 19. szá-zadi 
nyelvtudomány rövid története. 
Bp. Nemz. Tankönyk. 209 old. 
1148 Ft 

NYELVKOMMUNIKÁCIÓ
CSELEKVÉS 
(Szerk: Pléh Cs. - Sziklaki I. -
Trencsényi T) Bp. Osiris K. 700 
old. 2480 Ft 
A nyelv és a társas cselekvés kapcso
latáról. 

SZÖRÉNYI László -SZABÓ 
Zoltán: Kis magyar retorika. 
Bp. Helikon K. 174 old. 
900 Ft 

FODAGÓOÍA 

BAKSÁNÉ T O L D I Katalin: 
A fenntartó helyi önkormányzat 
teendői a közoktatási törvény vé-
gre-hajtása során. 
Bp. OKKER Okt Iroda, 101 old. 
580 Ft. 

DELORS, J.: Oktatás - rejtett 
kincs. 
Az UNESCO ajánlása a XXI. 
századi oktatásról. Bp, Osiris K. 
220 old., 1580 Ft 

H O R V Á T H Attila: Elméletek a 
nevelésről. 
Bp. OKKER Okt. Iroda, 80 old. 
392 Ft. 

P O U T I K A , POLITOLÓGIA 

A DEMOKRÁCIA 
INTÉZMÉNYRENDSZERE 
MAGYARORSZÁGON. 
Bp. M T A . 187 old. 490 Ft 
(Magyarország az ezredfor-dulón. 
Stratégiai kutatások az MTÁ-n.) 
Tanulmányok a politika és a közszol
gálati rendszer fejlesztési 
lehetőségeiről. 

GLOBALIZÁCIÓ ÉS NEMZETI 
ÉRDEK. 
Bp. MTA. 197 old. 510 Ft. 
(Magyarország az ezred/ordulón. 
Stratégiai kutatások az MTA-n I. 
Rendszerválto-zás: Piacgazdaság, tár-
sada-lom, politika.) . 

K E N D E Péter: Az én 
Magyarországom. 
Bp. Osiris K. 287 old. 1200 Ft. 
írások a 20. sz-i magyar történelem 
nagy kérdéseiről, az 1994-97 közötti 
időszak politikai eseménye-iről. 

L E N G Y E L László: Mozgástér és 
kényszerpálya. 
Bp. Helikon K. 287 old. 900 Ft 
Magyarország esélyei az 
ezredfordulón. 

A M A I VILÁG ÉS A J Ö V Ő 
FORGATÓ-KÖNYVEI 
(Szerk: Varga Csaba, Tibori 
Tímea) Bp. HEA Stratégiai Kut 
Int. - M T A Szoc. Int. 831 old. 
1380 Ft 
(Nemzeti stratégia 2020 könyvek) 
Prognosztikai tanulmányok korunk 
gazdasági és társadalmi kűüvásaica. 

POMOGÁTS Béla: Budapesti 
néző. írások erdé-lyiségről, 
magyarságról, európaiságról. 
Kolozsvár, Minerva Művelődési 
Egyesület. 187 old. 450 Ft. 
(Minerva) 
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VITÁNYI Iván: A szoci
áldemokrácia jövőképe. 
Bp. Napvilág K., 144 old. 509 Ft 

iWmOLÚQÍA 
ARATÓ Mihály: A másik: Nem? 
Nőkről és férfiakról - nőknek és 
fél-fiáknak. 
Grafit K. 200 old. 1480 Ft. 

CSEPELI György: Szociálpszi
chológia. 
Bp. Osiris K. 571 old. 2200 Ft. 
(Osiris tankönyvek) 
A tudományág története. A kutatás 
műhelytitkai. 

CSIKSZENTMIIIÁLYI Mihály: 
Flow. Az áramlat. A tökéletes 
élmény pszichológiája. 
Bp. Akad K. 399 old. 1391 Ft. 
Kalauz a boldogság állapotának 
eléréséhez. 

FREUD, avagy a modern indi
viduum felfedezése. 
Bp. Napvilág K. 96 old. 490 Ft. 
(Akik nyomot hagytak a 20. 
században.) 

FREUD, Sigmund: Ösztö-nök és 
ösztönsorsok. 
Bp. Filum K. 166 old. 820 Ft. 
(Sigmund Freud művei 6. köt) 

FREUD, Sigmund: 
Pszichoanalizmús. Bp. Kossudi 
Kvk. 82 old. 750 Ft. 

HEGEDŰS X András: 
Pszichológia. 
Bp. Aula K. 288 old. 1800 Ft. 

MENTÁLIS ÉS 
VISELKEDÉSZAVAROK 
PSZICHOLÓGIÁJA. 
(Szerk: Princzes Mária) Bp. 
OKKER Okt. Iroda. 388 old. 
750 Ft. 

SHINODA Bolen, Jean: 
Bennünk élő istennők. 
Bp. Stúdium Effektív K. 291 old. 
780 Ft. (Self Help sorozat) 
Az örök nő lélekra/záról, önmagunk 
és mások mégis-méréséről. 

SILLAMY, Norbert: 
Pszichológiai lexikon. 
Bp. Corvina K. 288 old. 3500 Ft. 
(Faktum) 

SZOCIOLÓGIA, 
S Z O C I O G R Á F I A 

F A S A N G Árpád: A z (magyar) 
értelmiség hivatása. 
Bp. Mundus K. 530 old. 1960 Ft. 

(Az Antall József Baráti Társaság 
Evkönyvei) 
70 szerző véleménye az értelmiség 
hivatásáról és jelen állapotáról 

FÁBIÁN Ernő: Egy polgártárs a 
kuckóból. 
Sepsiszentgyörgy, H-Press Kft. 155 
old. 400 Ft 
Az erdélyi magyar értelmiség 
sorskérdéseiről. 

F U K U Y A M A , Fraucis: Bizalom. 
Bp. Európa Kvk. 615 old. 1200 Ft. 
A társadalmi erények és a jólét 
megteremtése. 

HAJDÚ Ottó: A szegénység 
mérőszámai. 
Bp. KSH. 99 old. 700 Ft. 
(Statisztikai módszerek - té-
madokumen-táció) 

N A Q Y Zsuzsa, L : A haszonból 
élő kispolgár. 
Debrecen DUP. 251 old. 896 Ft. 
(Történelmi Figyelő könyvek) 
Iparosok és kereskedők életmód és 
mentalitástörté-nete a két világháború 
közötti Magyarországon. 

NÉMEDI Dénes: Durkheim. 
Tudás és társadalom. 
Bp. Áron K. 358 old. 720 Ft. 
(Tények és érvek.) 
Monográfia Emil Durkheim élet
müvéről 

ÖRKÉNY Antal: Hétköznapok 
igazsága. 
Bp. Új Mandátum Kvk. 292 old. 
980 Ft. (Nagyítás) 
Szociológiai vizsgálat arról, hogy mi
lyen a hazai lakosság rendszerváltás 
után kialakult értékítélete, tár
sadalomképe. 

PERROW, Charles: 
Szervezetszociológia. 
Bp. Osiris K. 334 old. 1680 Ft. 
(Osiris tankönyvek.) 

SELIGMAN, Adam B: A civil 
társadalom eszméje. 
Bp. Kávé K. 235 old. 780 Ft. 
Az amerikai, az izraeli és a kelet-
közép.európai civil társadalmak 
össze/iasonlí-tása. 

SOMLAI Péter: Szocializáció. 
Bp. Corvina K. 195 old. 
1450 Ft. (Egyetemi könyvtár) 

SZEREPVÁLTOZÁSOK. 
Jelentés a nők helyzetéről 1997. 
(Szerk: Lévai Kata-lin, Tódi István 
György) Bp. TÁRKI - Munkaügyi 
Min. Egyenlő Esélyek Titkársá-ga. 
168 old. 680 Ft 

ZÁVODSZKY Géza: Az 
Amerika-motívum és a pol
gárosodó Magyaror-szág. A 
kezdetektől 1848-ig. 
2. jav. kiad. Bp. Korona K. 326 
old. 790 Ft 

TÖRTÉN ELBM 

B E N K E József: Az arab országok 
története. 
Pécs, Alexandra K. I. köt 639 old. 
II. köt 647-1255 old. 5980 Ft 

B E R E N D T. Iván: A történelem 
- ahogy megéltem. 
Bp. Kulturtrade K. 341 old. 
995 Ft 

D O M O K O S Géza: Esély -
Csíkszereda. 
Pallas - Aka-démia 1996 - 2. köt 
300 old. 1340 Ft 
Vallomás az erdélyi ma-gyarság 
sorsáról az 1991. esztendő' tükrében. 

FENYŐ István: A centralisták. 
Bp. Argumentum K. 430 old. 
850 Ft ' 
Egy liberális csoport a reformkori 
Magyarorszá-gon. 

G O L D S C H M I D T , Artúr: A 
Közel-Kelet rövid története. 
Bp. Maecenas Kvk. 479 old. 1950 
Ft (Maecenas történelem 
könyvek) 

GYIVICSÁN Anna - K R U P A 
András: A magyarországi 
szlovákok. 
Bp. Útmutató K. 124 old. 290 Ft. 
(Változó világ) 

HERÉNYI István: Ma-gyarország 
nyugati végvidéke 800 - 1242. 
2. kiad. Bp. Argumentum K. 
533 old. 960 Ft. 
Nyugat-Dunántúl históriai szempont
ból értékelhető valamennyi adatának 
felso-rolása. 

H O B S B A W N , Eric J.: A na
cionalizmus kétszáz éve. 
Bp. Maecenas K.174 old . 980 Ft 
(Maecenas kiskönyv-tár) 

20. SZÁZADI M A G Y A R 
TÖRTÉNELEM 1900-1994. 
(Szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely 
Jenő, Izsák Lajos) 2. kiad. Bp. 
Korona K. 400 old. 1290 Ft. 

JUHÁSZ József: A dél-szláv 
háborúk. 
Bp. Nagyvi-lág K. 157 old. 990 Ft. 
Tanulmányok az előzményektől, 
Jugoszlávia meg-aíakuíasától az 
1990-1996 közötti háború kitöréséig. 

KIS GY. Csaba: Lengyel napló. 
Miskolc, Felsőmagyarország K. 224 
old. 480 Ft 
Egy magyar értelmiségi lengyel tárgyú 
töprengései az 1980-1982-i esz
tendőről. 

NŐK A M A G Y A R TÖR
TÉNELEMBEN. 
(Összeáll: R. Várkonyi Ágnes) Bp. 
Zrínyi K. 169 old. 1260 Ft. 
A 13-17. század magyar 
történelmének kiemelkedő nőalakjai. 

TILKOVSZKY Lóránt: Német 
nemzetiség - magyar hazafiság. 
Pécs, JPTE TK K. 261 old. 
1120 Ft 
A magyarországi németség 
törtérielmének alapkérdései. 

VERESEGYHÁZI Béla: 
Történelmi helyek kislexikona. 
2. kiad. Bp. Cser K.. 168 old. 
998 Ft 

ZSOLDOS Attila: Az Árpádok 
és alattvalóik. Magyarország 
története 1301-ig. 
Debrecen, Csokonai K. 280 old. 
750 Ft (Történelmi kézikönyvtár) 

ELIADE, Mircea: Képek és 
jelképek. 
Bp. Európa Kvk. 229 old. 650 Ft 
(Mérleg) 
A vallásban szerepet játszó jelek és 
jelképek értelmezése. 

A FELIRATOKTÓL A 
FELVILÁGOSODÁSIG. Kétezer 
év zsidó irodalma Scheiber 
Sándor válogatásában. 
Múlt és jövő Lap- és Könyvkiadó. 
285 old. 1850 Ft 

MINDSZENTY -
LEVELESKÖNYV. 
(Összeáll. Mészáros István) Szerzői 
kiad. 127 old. 952 Ft. 
Gondolatok a bíboros leveleiből 
1938-1975. 

M U G G E R I D G E , Malcolm: 
Valami nagyon szépet Istenért. 
(A kalkutta-i Teréz anya) 
Kairosz K. 124 old. 720 Ft 

SKILLON, Andrew: A buddhiz
mus rövid története. 
Bp. Corvina K. 220 old. 1500 Ft. 

W A T T S , Alan W.: A zen útja. 
Bp. Polgár K. 1997. 240 old. 1350 
Ft. (Polgár Könyvek) 
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HÍREK, KÖZLEMÉNYEK 

Az Oktatási és Szakképzési Osztály tájékoztatója 

A Magyar Művelődési Intézet - a művelődési és közoktatási 
miniszter 2/1996. fi. 19./ rendelete értelmében három, az 
Országos Képzési jegyzékben szereplő szakmában működtet 
vizsgabizottságot: 
Közművelődési szakembet (közép- és felsőfok) 
Kultutális menedzser (felsőfok) 
Népijáték és kismesterségek oktatója (felsőfok) 
A rendelet megjelenését követően, illetve azzal egyidőben in
dultak meg több megyében és a fővárosban is a képzések, s 
lapzártáig az alábbiak szerint adtunk k i államilag elismert bi
zonyítványokat: 

Közművelődési szakember: 
Művelődési szolgáltatásszervező 1996. Zala megye 25 fő 
Művészeti szolgáltatásszervező 1996. CASUS, Bp. 22 fő 
Művészeti szolgáltatásszervezo 1997. CASUS, Bp. 29 fő 
Közösségfejlesztő 1997 Békés megye 6 fő 
Népi játszóházi foglalkozásvezető 1996 Zala megye 19 fő 
Népi játszóházi foglalkozásvezető 1997 Borsod megye 11 fő 
Népi játszóházi foglalkozásvezető 1997 Békés megye 21 fő 
Népi játszóházi foglalkozásvezető 1997 Csongrád megye 13 fő 

Összesen: 
1996-ban 66 fő 
1997-ben 80 fő = 146 fő 

blépijáték és kismesterségek oktató] a 
1997. M M I 34 fő 
1997. Békés megye 32 fő 

A z Országos Képzési Jegyzékben - jelenleg még - nem szereplő 
egyéb, főként művészeti ágazati képzésekről a végzettséget 
Igazolvánnyal ismerjük el . 

Igazolványt kapott 
1996- ban 203 fő 
1997- ben 321 fő, összesen: 524 fő 

Mozgókép tanári 1996. 17 fő 
Kiállításrendező 1996. 30 fő 
Fúvószenekar-vezető (német) 1996. 10 fő 
Népdalkör-vezető (német) 1996. 5 fő 
Klasszikus balettcsoport-vezető 1996. 6 fő 
Néptánccsoport-vezető 1996. 21 fő 
Táncházvezető 1996. 16 fő 
Standard-latin vetsenytánc tréner 1996. 14 fő 
Népi játszóházi foglalkozásvezető 1996. 84 fő 
Néptánccsoport-vezető 1997. 73 fő 
Társastánccsoport-vezető 1997. 32 fő 
Népi játszóházi foglalkozásvezető 1997. 190 fő 
Német nemzetiségi 
néptánccsoport-vezető 1997. 26 fő 

Kecskeméten, az Erdei Ferenc Művelődési Központban 
1997. november 11-én 31 tagintézmény részvételével mega
lakult a Kulturális Központok Otszágos Szövetsége. A szövet
séget a magyar közművelődésben kiemelkedő szerepet betöltő 
kulturális központok hívták létre azzal a céllal, hogy az sok
irányú szakmai segítséget nyújtson a szabadidős, közösségi és 
kulturális tevékenységet folytató központoknak, közöttük 
gyakorlati célú együttműködés és információcsere valósuljon 
meg és a szakmai érdekek védelme is érvényesüljön. A szer
vezet elnöke Bátdos Ferenc, a kecskeméti Erdei Ferenc 
Művelődési Központ igazgatója, alelnöke pedig Szenté Béla, a 
Békéscsabai Ifjúsági Ház igazgatója lett. A K K O S Z meghatá
rozó szerepet kíván betölteni a magyar közművelődés 
irányainak alakításában is. 

A Magyat Népművelők Egyesülete X I V . Vándorgyűlését tar
totta meg Sárospatakon. Hét szekcióban folyt a munka, me
lyeknek témái és szekcióvezetői a következők voltak: Alkotó 
és befogadó ember (Heleszta Sándor), Tudomány a minden
napokban (Piroth Eszter), Jövőorientált felnőtt oktatás (La
da László), Településfejlesztés - humánfejlesztés (Köles Sán
dor) , Kommunikáció és társadalom (Riethmüller János, Dró
tos László), Kultúra és turizmus (Horváth A t t i l a ) , Egyén -
Közösség - Társadalom (Lipp Márta) . 

Országos Falusi Színjátszó Találkozó és szakmái konfer
encia vol t Adácson 1997. november 14-16-ig. 

Búvópatak avagy élesz-e még falusi színjátszás? címmel 
Tóth Zsuzsanna, a Magyar Művelődési Intézet Előadó- és 
Vizuális Művészetek Főosztályának munkatársa bocsátotta a 
résztvevők elé vitaindító gondolatait. 

Tanuló Tátsadalom „Szabad tanítási" konferenciát ren
deztek Pécsett 1997. november 21-23. között, mely a 
századeleji (1907) Országos Szabad Tanítási Kongresszus után 
második kongresszusnak nevezte magát. „A kongresszus 
1908-ban megjelent naplója kotdokumentem, szelleme és ü-
zenete pedig most is aktuális, amikor a magyar értelmiség 
szetepét, pozícióját és orientációit keresi a globális felemelke
dés és a nemzeti fennmaradás viszonyai, dilemmái és kihívá
sai között." (Dr. Újvári Jenő Pécs Megyei Jogú Város alpol
gármestere, a konferencia elnöke) 

A nagykanizsai Heves i Sándor Művelődési Központ 
Alapítványi hónap a c iv i l társadalomért címmel 1997. de
cember 3-20-ig programsorozatot rendez. A szakmai napon 
Csonka András, a Művészeti és szabadművelődési Alapít
vány igazgatóhelyettese A kultúra pénze 1998. címmel tar
tott előadást. 

Budapest, 1997. decembet 3. H . Kovács Éva 


