
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. 

6 


