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Varga Gyula

Botok, csizmák, pomponok 

Mindannyian láttunk már mazsorett 
együtteseket felvonulni valamilyen ünnep-
ségen, fesztiválon, vagy éppen avatásokon. A 
fúvószenekar hangjaira egyszerre lépő botos 
vagy pomponos lányok összehangolt moz-
gása, a ritmusos lépések láttán mindenki 
jobb kedvre derül, az egységes, színes moz-
gás valódi esztétikai élményt nyújt a szem-
lélődő számára. Azt viszont senki sem tud-
ja, honnan is származik a mazsorett. A fran-
ciák és az amerikaiak is maguknak vindi-
kálják a mazsorett kialakulását. A franciák 
a régi zenekari felvonulások tamburmajor-
jának kísérő lányokkal színesített attrakci-
ójából, ahol a majort majorette-ek követték. 
Az amerikaiak  a főiskolai hagyományok-
ra hivatkoznak:az év eleji és év végi főisko-
lai felvonulásokon az iskola legszebb és leg-
jobb eredményekkel büszkélkedő lánya vit-
te a „mace”-t, azaz a az intézmény felvezető 
botját, ebből alakult ki a botos lányok cso-
portja és felvonulása. A pontos adatot sem 
ismerjük az első mazsorett együttes megala-
kulásáról, tény, hogy a XX. században már 
javában forgatták botjaikat a lányok. Ma 
már szervezett formában fesztiválokon is 
összemérik a tudásukat a különböző együt-
tesek, minősítéseket kapnak a z előadásuk-
ra és nemzetközi megmérettetéseken is részt 
vesznek. Az elmúlt években Hajdúböször-
ményben is szép sikereket értek el a helyi 
mazsorett együttes csoportjai, ezért készí-
tettem villáminterjút Futaki Renáta nívó-
díjas mazsorett oktatóval a helyi mazsorett 
együttesről.

Hogyan kezdődött kapcsolata a mazsorettel? Ha 
jól tudom, ön eredetileg társastáncra járt?

3 éves koromtól 11 éves koromig Sárközi Vio-
la néni pedagógushoz, balettre, majd 11 évesen a 
Kölcsey TSK-ban kezdtem el a társastánc tanu-
lást. Ezután kerültem Dr. Tóthné Rozsályi Judit 
által vezetett Debreceni mazsorett csoporthoz. A 
táncot 2000 évben hagytam abba, azóta, mint 
mazsorett oktató veszek részt ebben a műfajban.

Debrecenből jár ki órákat tartani a különböző 
csoportoknak. Eredetileg is debreceni illetőségű?

Igen, Debrecenben születtem és a mai napig 
itt élek.

Mikor és hogyan lett Önből hajdúböször-
ményi mazsorett-oktató, és azóta körülbe-
lül hány gyerek tanulta Öntől a mazsorett 
alapjait?
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Fotó: Futaki Renáta

2002-től vettem át a mazsorett csopor-
tot, Kissné Tóth Beatrix mazsorett oktatótól. 
Azóta is a Hajdúböszörményi Mazsorett Együt-
tes vezetője vagyok.

Jelenleg 70 fős létszámunk, óvodás kortól a 
felnőtt korig.

A 17 év alatt több száz kis és nagylány ismer-
kedet meg ezzel a műfajjal. 

Úgy tudom, Ön 2016-ban nívódíjas oktató lett. 
Ez a csúcs a pályán?

Igen, nagyon örültem, és büszkeség fog el, 
hogy a munkámat a legelismertebb kitünte-
téssel jutalmazták. 

Ebben az évben két csoportját is minősítették. 
milyen eredménnyel zártak a lányok?

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövet-
ség 2010-ben adta ki először az év legjobb zene-
karának és mazsorett együttesének, illetve kar-
mesterének és oktatójának a Nívó-díjat.

2018. évben Nívó-díjat a Hajdúböszörmé-
nyi Mazsorett Együttes nyerte el.

Igen, ebben az évben két csoport minősíté-
sét kértem. A lányok a kitartó munkájuknak 
köszönhetően, és ennek ékes bizonyítéka, hogy 
idén augusztusban, show kategória, D fokozat-
ban (legnehezebb fokozat) kiemelt arany minő-
sítést a Flamingó-Nárcisz csoport, C fokozatban 
kiemelt arany minősítést az Ariel csoport kapott.

A minősítés a fellépések, fesztiválok, meg-
mérettetések csúcsa!

Miért szeretik annyira a kislányok a mazsoret-
tet? Mi az öröm benne?

Ez a művészeti mozgásforma nagyon 
népszerű: a fesztiválok és a csillogó ruhák. a 
koreográfiák az élő zene elvarázsolják a lányo-
kat. Megtanulják a fegyelmet, alkalmazkodást, 
vigyáznak és figyelnek egymásra és ezt mind 
játékosan táncolva érik el.

A hazai és külföldi fesztivál alkalmával új 
és szép helyeket ismernek meg, élményekben 
gazdag emlékeket kapnak.

A zene és a tánc szeretete összekovácsolja 
a csoportot és a fúvószenekar tagjait. Számos 
barátság jön létre, de nem csak baráti kapcso-
lat alakul ki, szerelmek is születtek.

Igen, ez öröm számomra, mert több tanít-
ványom is ezt a pályát választotta.

A térségben és több  településen tanítanak.

Szubjektív benyomásaim szerint Ön igen 
energikus hölgy, de vajon mi a helyzet otthon 
a családban?

Erre a családom tudna igazán válaszolni, 
de a viccet félre téve, úgy gondolom hasonló-
an állok a gyerekeimhez, családomhoz, mint 
a tanítványaimhoz.


