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Pipázgató poétáink
„Író pipája vagyok én, / Rajtam ki-ki láthatja szépen, / Nézvén setét 

kafferi képem, / Hogy gazdám füstnyelő legény. / […] És száll rá mind 
dúsabbra váló / Balzsamnak bűvös kelleme, / S meggyógyul lankadt 
szelleme.”  (Charles Baudelaire: A pipa. Tóth Árpád fordítása)

A Baudelaire-idézet egyfajta manifesztációja a költő és a pipa egy-
másra találásának. Eme tárgykörben személyes kedvencem a világlírából 
Francis Jammestól a Van egy pipám, Kosztolányi Dezső fordításában. 
Most azonban ennek a különös „füstölgő szerkezet” honi költőink általi 
fogadtatásának és használatának indulok a nyomába. A jeles rokokó 
költőnek, Amade Lászlónak ma már szinte egyetlen versét tartjuk széle-
sebb körű emlékezetben. Azt is azért, mert, némi szövegmódosításokon 
átesve, máig ismert és ének-zene tankönyvekben is szereplő toborzódal 
lett belőle (A szép fényes katonának arany, gyöngy élete). A tobor-
zóhagyománynak megfelelően ez a katonadal vagy újoncozó dal is a 
katonaéletnek propagandacéllal kizárólag a kellemes oldalát kínálja a 
reménybeli regrutáknak. Természetes, hogy a katonák „gyöngyéletéből” 
a pipázás élménye elmaradhatatlan: „Koczkáz, kártyáz sátor alatt / Pipa 
a szájában.” 

Juhász Gyula is írt toborzódalt. Pontosabban fogalmazva inkább a 
műfajnak egyidejűleg retrospektív és aktualizált görbe tükrét alkotta 
meg, ironizáló hangon. Új kurucnóta című versében a katonák szintén 
pipáznak ugyan, ám mentéjükön és csizmájukon már foltok éktelenked-
nek, tehát a katonaéletnek szándékoltan nemcsak színét, hanem fonákját, 
nemcsak fényét, de árnyát is felmutatja. A klasszikus magyar lírában igen 
bőséges a pipát említő verskínálat, az említett Amade Lászlótól kezdve 
Madách Imre kevésbé ismert, Ősszel című versén, Petőfin, Aranyon, 
Tompa Mihály Pipás kántorán át a nyugatosokig és tovább. Klasszikus 
költőink jócskán merítettek ihletet a pipa szeszélyesen gomolygó va-
rázsfüstjéből és vallottak kis „tündér-kályhácskájuknak” szerelmet, 
miként hajdanán Csokonai a csikóbőrös kulacsocskának. A XIX. századi 
költészetben már szinte nemzeti attribútummá lett a pipa. A magyar férfi-
ember szájából elmaradhatatlan egy jó vasárnapi ebéd után. Arany János 
szerint „S a magyarnak nagy pipája / (…) Legyen egyszer tömve már!” 
(A három-pipa utca). Kosztolányi inkább cigarettázott és szivarozott, 
de szájában öreg pipa is füstölt a Boldog, szomorú dalban, a Most har-
minckét éves vagyok című versében pedig „pipámba sárgálló dohány / a 
füstje kékes, halovány”. A legjobb második világháború utáni pipaverset 
talán Hegedüs Gézánál olvastam, az Episztolák könyve című kötetében.  
Töredelmesen be kell vallanom, ifjabb éveimben magam is hódoltam a 
pipafüst-eregetés szokásának és szenvedélyének. Elkezdtem válogatni 
a trafikokban kapható pipadohány-aromák között. Elszégyelltem volna 
magam a nagy aromaínyenckedésem miatt, ha olvastam volna az idő tájt 
Arany János A falu bolondja című versét, melyben a szegény és együgyű 
lélek, Kósza Bandi lapulevéllel is beéri, ha nincs pipájában alkalmas 
dohánylevél. Aranynál lapulevél hígítja a dohányt. Rossznyelvek és 
naiv európai turisták szerint Kubában szárított banánlevelek törmelék 
dohány közé sodrásával szokás csalni a szivarokkal, rontva az ellenőrzött 
minőségű kubai szivarok világhírű, egyébiránt megszolgált presztízsét.  

Mi mindent kevernek még esetenként a nyerészkedő szélhámosok 
vagy a nélkülöző dohányosok a szecskázott dohánytörmelék közé? 
Ennek csak fantáziánk szabhat határt.  „Takarékos emberhez illőn / 
Répaleveleket kevertem dohányomba / Ezért pipám / Igen hálás volt” – 
írta József Attila, A tavi torony harangozójában, a Holt vidékben pedig 
„Kis szobában kis parasztok. / Egy pipázik, de harasztot.” A dohány 

Bozók Ferenc

minőségének kiválasztásakor tehát mindenképp körültekintőnek kell len-
ni, érdemes tapasztaltaktól érdeklődni. Állványos pipatóriumomon las-
sacskán helyet találtak maguknak a különféle pipák. Gyűjteményemben 
meggyfából, tölgyfából, rózsafából készült pipák, cseréppipák és egy ne-
mesebb tajtékpipa pihentek. Sőt, még kukoricacsutkából készült pipám is 
volt. Utóbbit legkivált nevezhetnénk a szegények alkalmi vagy eldobható 
pipájának, lévén hogy parazsa a pipafej belsejéből lassan az egész fejet 
elszenesítette, és idejekorán meg kellett válnom tőle. Kedélyes baráti tár-
saságban a vízipipát is teszteltem, ám azt szénkorongja és vízhez kötött 
technológiája okán sosem ismertem el autentikus pipának. Egy derűs, 
fiatalos nyári napon azonban egy gyöngyösi barátom megkínált egy 
debreceni, Hunor nevezetű szivarral. Ekkor rájöttem, hogy a szivarozás 
is megteremti a kollokviumok, beadandók és zárthelyi dolgozatok pergő-
tüzében sínylődő diák számára az igen kívánt szertartásos, béketeremtő, 
relaxáló atmoszférát, miközben a pipázáshoz képest kevésbé „macerás” 
elfoglaltság. A szivarhoz szintén érdemes kényelmesen leülni, esetleg a 
lassú, meditatív séta, andalgás megengedett a természetben, vagy akár a 
szobánkban is, ha nincs házinénink vagy olyan hitvesünk, aki ellensége 
a dohányfüstnek: „Sétálok föl s alá szobámban / Szájamban füstölő pi-
pám van.” (Petőfi Sándor: Gyertyám homályosan lobog) Petőfi hitvese, 
az igen fiús, szoknya helyett előszeretettel nadrágot viselő és meglepő 
módon szintén szivarozgató Szendrey Júlia a pipafüsttel kapcsolatban 
toleráns lehetett. Legalábbis Petőfi azt írja az Amióta én megházasodtam 
című versében, hogy otthonában trónusa a karszék és pipaszára a királyi 
jogar. Kevésbé volt toleráns a katonák pipázása okán már megidézett 
Amade László hitvese: „Az egész szerszámát kidobta pipámnak / mond-
ván, nem szenvedi füstjét a dohánynak, / Ottkin dohányozni kell, mint 
a kutyának.” (A házasság által elvesztett szabadságának megsiratása) 
Melózni vagy akár bármit tevékenykedni csak és kizárólag cigarettával 
lehet és szabad. Kivált, mikor eszembe jutnak a kis orosz mahorkák vagy 
a filter nélküli Terv és Munkás cigaretták, melyek nevükben is árulkodók. 
Szorgosan dolgozó fogyasztóiknak pillanatra sem szükséges megsza-

Arany János pipatartója

Petőfi pipával, illusztráció 
a Befordultam a konyhára 
című verséhez



Kié a hatalom?!
(Markó Iván A magány mosolya című kötetéből)

1979. november 2-án (halottak napján) megszületett a Győri Balett. 
Első bemutatkozásunkat Győr városában A Nap szerettei címen 
alkottuk meg. A következő hónapban, december -7én a milanói 
Scalában az együttes férfitáncosai mutatkoztak be Lucia Valentini 
Terranival, a gyönyörű hangú szopránnal, a Borisz Godunov opera 
táncrészében, tizenkét alkalommal, az előadást megszakító, bravózó 
közönség fergeteges sikernyilvánításával. Délelőtti sétáim során 
egy Ricordi-lemezboltban megláttam Leonard Bernstein Kaddish-
szimfóniájának viaszlemezét. Szívbemarkoló volt a zene és az a 
profán ima, amelyet a mester maga fogalmazott meg. A zsidó hagyo-
mányok szerint az elhunyt apa elsőszülött fia énekli el a sír fölött a 
vallási imát. Bernsteinnek nem volt leszármazottja, és így a lemezen, 
a hagyományt tagadó módon, mintegy saját maga mondja el a profán 
imát, egy nagyszerű angol színész előadásában. Beleszerettem a 
zenébe és a szövegbe, és Ősök és utódok címen elkezdtem meg-
valósítani. A színházigazgató, aki segített létrehozni az együttest, 
a páratlan hazai és külhoni színházi siker után megijedt, és esküdt 
ellensége lett az együttesnek. Hiszen ismerjük a Bibliából, Káin 
és Ábel történetéből az ősbűnt, amely napjainkban is tombol, az 
irigységet. Felrohant a Kulturális Minisztériumba és bejelentette, hogy 
Markó Iván klerikális darabot kíván bemutatni. A miniszterhelyettes a 
bejelentés ellenére engedélyezte a darab bemutatását, azzal a kitétellel, 
hogy az angol nyelven elmondott szöveg a mi gyönyörű, szenvedélyes 
és egyedülálló magyar nyelvünkön hangozzék el. Így történt. 
Az ünnepi hangulatot árasztó bemutató est után a Győr-Sopron 
megyei párttitkár a Rábaparti étterembe hívta meg a társulatot. 
Pohárköszöntőjében arról számolt be a huszonegy-huszonkét éves 
fiatal táncosoknak, hogy a sopronkőhidai börtönben, ahol a délelőtt 
folyamán járt, melyek a szexuális szokásai a foglyoknak, majd 
váratlanul felém fordult, és azt mondta: „Iván, magának nagyobb 
a hatalma, mint az enyém, mert magának az emberek lelke fölött 
van hatalma.” 
Miként kezdtem, most is azt kérdezem: kié a hatalom?! A pénzvilágé, 
a politikáé, az írott médiáé, az interneté? Netán… 
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kítaniuk a munkatevékenységet elszívásuk közben, a népi demokrácia 
nagyobb dicsőségére. A pipázás és szivarozás meditatívabb, passzívabb 
műfaj. A pipához képest a szivarozás praktikuma mellett szól, hogy 
nem „mocsarasodik” miként a pipaszár és pipafej, nem kellenek hozzá 
állandóan kéznél tartandó tömő- és szurkáló- vagy tisztítóeszközök. Ha 
a nyájas olvasó esetleg kevésbé járatos a pipázás technikai mikéntjét 
illetően, olvassa el Reményik Sándor Nagybátyám című versét, melyben 
szakszerű pipakezelési útmutatót is kaphat, természetesen a líra nyelvén 
szólva. Ha megfelelő a szivar szelelése, nem kell kitartóan újra és újra 
meggyújtani. A pipa komplexebb, több kényeztetést és törődést igénylő, 
kényesebb portéka. 

Mint közismert, a pipázás szokása Kolumbusz matrózai nyomán, a 
XVI. században terjedt el Európában. Karrierje szédületes gyorsasággal 
talált utat hazánk földjén is, nálunk jórészt török hatásra. A keleties, tö-
rökös hatású pipázást több vers is idézi. Csokonai Vitéz Mihály például. 
Közismert, Konstancinápoly című verse 1790-ben keletkezett. Ebben 
a versben már Ázsiából származó pipadohányt említ. A XX. századi 
költő, Kálnoky László leltározó felsorolásában egyebek közt rég kihűlt 
török cseréppipákat is említ Egerről szóló, Egy városhoz című versében. 
A reformkorban már esetenként a pipa komoly ihlető tárgy, forrás és 
téma. Kölcsey Ferenc 1826-ban már magasztosította tárgyát.  Pipadalt 
írt, melyben a békés bölcsek elfoglaltságának nevezi a nyugodt, egyéb 
tevékenységet maga mellett nem tűrő pipázgatást, a kardcsörgető izgágák 
heves, nyugtalan nyüzsgésével szemben. Mint említettem, nyüzsgés vagy 
lázas tevékenység és pipázás nem illenek egymáshoz.  Pipadal címmel 
egyébiránt Kisfaludy Károly is írt verset, tematikailag a Kölcsey-vershez 
tükörversszerűen hasonlót. Faludi Ferenc „égő kis kemenczém”-ként 
dédelgeti kedvenc pipáját, (A pipárul) miként később Petőfi is hálás a 
kemencés pipatestnek, amely fagyott ujjait megenyhíti, legalábbis oly-
annyira, hogy gémberedett ujjaival írni tudjon. (Egy telem Debrecenben) 
Arany a „gondűző” jelzővel illeti a pipát a Családi körben. Ezt a szót 
korábban a borra vonatkoztatta Csokonai és Petőfi is.   Petőfi Sándor a 
Szerelem és pipadal című versében a szerelmét és pipáját párhuzamos 
szenvedéllyel becézi és dicséri, lévén hogy „érettem égnek egyaránt”. 
Ezt a „pipa parázsló lángja” és „leányszív általi szerelem lángja” játékot 
alkalmazza a Befordultam a konyhába című, közismert helyzetdalában 
is. József Attila nemcsak a hazára asszociál, de még az antropomorfizált 
Istenre is. Egyik legszebb istenes versében a pipázást tömjénes, transz-
cendens magasságba emeli azzal, hogy Isten és a lírai alany (voltaképpen 
maga a poéta) együtt pipáznak, mint apa és fiú. Az antropomorfizált, 
apafigura Istennel való elbeszélgetés és a ráérős, őszinte gyónás nélkü-
lözhetetlen eszközévé válik a pipa az Istenem című versben: „pipámat 
egy kicsit elkérnéd / s én hosszan, mindent elbeszélnék”. 

 Hogyan fejlődött és mivé lett hazánkban a „szivar–pipa háború”? A 
XIX. század közepén a pipát kezdte kiszorítani a Vörösmarty Mihály 
nyelvi leleménye által a „cigarillóból” szivarnak magyarított vetélytársa. 
A kiegyezés környékén még hozzávetőlegesen döntetlen lehetett a pipa 
és szivar közti rivalizálás állása, a XX. század első felében a városok-
ban már elhúzott a modern, divatos szivar, de faluhelyen a tradicionális 
pipa még tartotta magát. „Öreg apók hosszú pipával / Bólintanak a ház 
előtt” – írja Juhász Gyula a Magyar falu csöndjében. Somlyó Zoltánnak 
a Falusi udvar című verse tematikailag szinte tükörverse lehetne az idé-
zett Juhász-versnek. Somlyó is megidézi a falusi bácsik pipázgatását: „A 
kis padon egy aggastyán pipázik, / nedves szemével néz a kerten át / a 
temető fái felé.” Tóth Árpád szintúgy ezt a falusi képet festi: „Egy aggot 
ismerék, ki nyáron át / Pipázva ült a tisztes régi tornác hűsén.” A máso-
dik világháború után a „szivar–pipa rivalizálásból” egy oldalról becsúszó 
szereléssel a nevető harmadik, a cigaretta került ki végül győztesen. A 
szivarfüstös kávéházakat felváltották a cigarettafüstös eszpresszók, a 
szivart talán gyarmatosítói, kapitalista vagy főúri, vagy egyszerűen csak 
polgári csökevénynek tartották, a pipa pedig inkább egy letűnt vidéki 
Magyarország főként agrárjellegű életformájának és mindennapjainak 
relikviája maradt. A cigaretta hegemóniájához viszonyítva aztán sem a 
szivar, sem a pipa nem talált igazán magára a rendszerváltás óta sem. 

Markó Iván 
különvéleMénye

Markó Iván és Leonard Bernstein

„Az igazság és az ítélet a Jóistené. Nekünk, esendő 
embereknek egy lehetőségünk van, az őszinteség.”
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réFi zsuzsanna

a Hagyományok Háza 
kettős juBileuma

 Fej és két láb – Kelemen László főigazgató meséli, szü-
letésekor ezt jelentette számára a Hagyományok Háza 
három tára: a Lajtha László Folklórdokumentációs Köz-
pont (közgyűjteményi egység), a Magyar Állami Népi 
Együttes (művészeti egység) és a közművelődési tár, a 

Népművészeti Módszertani Műhely. Ma is erre a három tárra épül az 
intézmény, amelynek neve Sebő Ferenc találmánya, s amely megalaku-
lása óta legfőbb feladatának tartja, hogy a népművészetet visszaültesse a 
mindennapokba, és hogy minél többeket ismertessen meg vele.

Az ellátandó feladatok pedig az évek során egyre csak gyarapod-
nak. A Hagyományok Háza a táncelőadások, koncertek mellett már a 
kezdetektől fogad óvodás és iskolás csoportokat, családi programjai a 
família minden tagjának kínálnak elfoglaltságot. A képzések köre is igen 

széles: kézművesprogramok, mesterkurzusok, szakkörök, pedagógus-
továbbképzések közül lehet válogatni. Akadnak emellett konferenciák, 
születnek sorra a módszertani anyagok, a könyvek és a lemezek. Van 
már rádióműsora, az adatbázisok, a könyvtár és a médiatár is hatalmassá 
terebélyesedett, s itt őrzik Lajtha László, Martin György, Kallós Zoltán, 
Erdélyi Zsuzsanna és Halmos Béla hagyatékát. A ház ad otthont a Ma-
gyar Népi Iparművészeti Múzeumnak is. 

Minderre pedig egyre többen kíváncsiak. Az internetes követők száma 
meghaladja az ötvenezret, a programok telt házakat vonzanak, s mára 
egy generáció tanulta meg, miért érdemes ellátogatni a Corvin téri épü-
letbe. Illetve újabb és újabb helyszínekre, hiszen a Hagyományok Háza 
hálózatot épített, egyre több hazai és határon túli településen segíti a 
hagyományőrzőket s jelentkezik programokkal. 

Idén a Hagyományok Háza kettős évfordulót köszönthet. A magyar kultúra napján, 
január 22-én kezdődött el a jubileumi esztendeje, amelynek során az ország első 

hivatásos néptáncegyüttese, a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 
70. évfordulóját, maga a ház pedig 20. születésnapját ünnepli. A Kárpát-medencei 

néphagyomány átörökítésével foglalkozó ház kiemelt állami intézménnyé vált, 
s az otthonaként szolgáló Budai Vigadó 2017–18 során teljesen meg is újult, 

hogy korszerű feltételek mellett folytathassák a munkát.

Hagyományok Háza – Budai Vigadó
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Pro bono PublIco

Az már két évtizeddel ezelőtt is vilá-
gossá vált a népművészettel foglal-
kozók számára, hogy ha nem tesznek 

semmit, akkor világukból csupán múzeumi 
anyagok maradnak, a hagyományos paraszti 
kultúrát eltünteti a kommersz. Ahhoz, hogy a 
zene, a tánc, a kézműveshagyományok élőek 
maradjanak, mindezt ismét a mindennapok 
részévé kell tenni. Kelemen László a Hagyo-
mányok Háza élén arra törekszik, hogy a népi 
kultúra minden szegmensét megismertessék az 
egyre nagyobb számú érdeklődővel. A főigaz-
gatóval, aki alapítása óta vezeti az intézményt, 
programokról, jubileumi esztendőről s zenészi 
és zeneszerzői énjéről is beszélgettünk. 

– Úgy vélem, az Utolsó óra gyűjtésnek a 
története szorosan összefonódik a Hagyomá-
nyok Házáéval, hiszen, ahogy már korábban 
is nyilatkozta, a kilencvenes években látták, ha 
nem tesznek semmit, a népi kultúrát elsöpri a 
multikulturális világ… 

– Sebő Ferenc az Állami Népi Együttes 
művészeti vezetőjeként hívott, dolgozzak a 
társulatnál. Nemet mondtam, hiszen ekkor, 
1997-ben indítottam el az Utolsó óra soroza-
tát, a hangszeres népzene Kárpát-medencét 
átfogó gyűjtését. Sokat beszélgettünk azon-
ban Ferivel, Héra Évával, Pávai Istvánnal, 
Zsuráfszky Zoltánnal és a szcéna más vezető 
művészeivel arról, hogyan lehetne megújítani 
a műfajt. Eközben világossá vált számunkra, 
hogy magán a hagyományozás folyamatán kell 
változtatnunk. Láttuk, hogy ha csak gyűjtünk, 
akkor mindez csupán az archívum részévé vá-
lik. S hogy a népi hagyomány ne holt anyag 
legyen, hogy éljen a zenészek és a kézművesek 
kezében, fejében, a táncosok lábában, ezért 

született a Hagyományok Háza. Hozzá kell 
tegyem, teljesen véletlenül. Az Utolsó órának 
igyekeztem támogatást szerezni Rockenbauer 
Zoltántól, s mivel ő etnológus, beszélgettünk 
más hasonló programokról is. Ekkor említet-
tem a Hagyományok Háza-elképzelést. Néhány 
nappal később az autóban hallgattam a Déli 
Krónikát, amelyben már frissen kinevezett kul-
turális miniszterként azt nyilatkozta, szeretné 
életre hívni ezt az intézményt is. 

– S tényleg azért nyerte el a főigazgatói 
posztot, mert, ahogyan korábban megfogal-
mazta: „Sebő ilyen nyavalyás csinovnyiknak 
nem való”?  Ön igen? 

– Mindig is botcsinálta menedzser voltam. 
Az Ökrös zenekarban nemcsak kitaláltam olyan 
művészi produkciókat, mint a Kalotaszegi mu-

lató énekek vagy a Bonchida háromszor, hanem 
a szervezés is hozzám tartozott, és az amerikai 
lemezeinkkel ugyancsak én foglalkoztam. Em-
líthetem az Utolsó óra-sorozatot, amely szintén 
az elképzeléseim alapján valósult meg, s 1997 
és 2001 között száztizenkét csoporttal több mint 
ezerkétszáz óra felvételt készítettünk és archi-
váltunk a legkorszerűbb digitális eszközökkel. 
Eközben pedig magam is gyűjtöttem, szóval 
olyan voltam, mint a kétpúpú teve… 

– Remek ideának tartottam, hogy Budapes-
ten, stúdióban dolgoztak az adatközlőkkel, 
elhozták őket egy hétre, hiszen így sokkal kon-
centráltabbá vált a munka. 

– Ezt nem én találtam ki, annak idején a Pát-
ria gondolata volt. Egykor a Magyar Rádióban 
Bartók, Kodály, Dincsér Oszkár, Lajtha László, 
Ortutay Gyula is ilyen gyakorlatot folytatott. 
Arra gondoltam, milyen jó, hogy modern kö-
rülmények között dolgozhatunk, s a számító-
géppel annyi anyagot rögzíthetünk, amennyit 
csak akarunk. Kallós Zoli bácsi mellett mindig 
mérgelődtem, amikor gyűjteni indultunk, hogy 
csupán egy-egy dallamot vett fel, mert spórolni 
kellett a nyersanyaggal… Az Utolsó óra felvé-
teleiből készült sorozatunk az Új Pátria nevet 
kapta, és most hatvannyolc CD-nél tartunk. 
Ha valaki képet akar kapni a Kárpát-medence 
hangszeres népzenéjéről, az anyagunk alapján 
megteheti. Az egész ma már a Hagyományok 
Háza digitális gyűjteményének is része, így 
bármi kutatható benne. 

Két évtized 
– a nagyra nyitott házban

Beszélgetés Kelemen Lászlóval

A Magyar Állami Népi Együttes társulata

Kelemen László, 
a Hagyományok 
Háza főigazgatója
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Curriculum vitae 
Kelemen László a székelyföldi Gyergyóditróban született 1960. május 1-jén. A marosvá-
sárhelyi zenei érettségi után a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán tanult, 
zeneszerzés szakon. A komponálás mellett gyűjtött és játszott erdélyi hangszeres és vokális 
népzenét. Tagja volt a kolozsvári Bodzafa táncházzenekarnak, az erdélyi táncházmozgalom 
egyik legendás együttesének. Az egyetem után két évig Nagyenyeden tanított, vezetett 
kórust és gyűjtötte a környék népzenéjét. 1986-ban telepedett át Magyarországra. A Bu-
dapesti Zeneműkiadónál 1986 és 1992 között zenei szerkesztőként dolgozott, s 1987-ben 
Ökrös Csabával és Berecz Andrással megalakította az Ökrös zenekart. 1988‒90-ig erdélyi 
adatközlők népzenei lemezeit szerkesztette a Hungarotonnak. 1992-től 2000-ig a Budapest 
Táncegyüttes zenei vezetője és az előadások rendszeres zenei szerkesztője volt.

A Hagyományok Háza megalapításának miniszteri biztosa, majd 2001 júliusától főigaz-
gatója. Szakmai vezetésével 2008-ban Bereczky Csaba rendezésében Életek Éneke címmel 
kilencrészes dokumentumfilmet forgattak és mutattak be az erdélyi népzenészekről, hagyo-
mányőrzőkről, amelyből mozifilm is készült.

Zeneszerzőként, zenészként és szerkesztőként koreográfia-kísérőzenéket szerkesztett 
magyarországi és Kárpát-medencei együtteseknek, és színházi darabokhoz is gyakran írt 
kísérőzenét. 2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2014-
ben szülőfaluja, Gyergyóditró díszpolgárává választották. 2016 januárjában Lajtha László-
díjjal tüntették ki, majd 2017-ben Budapestért díjat, 2019-ben Erkel Ferenc-díjat kapott.

Gyerekfoglalkozás Kelemen László

A felújított Budai Vigadó Aprók tánca 
(Fotó: Dusa gábor)

Kézműves-foglalkozás
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Pro bono PublIco
– Mennyiben kellett bővíteni az intézmény 

feladatkörét a kezdeti terveikhez képest? 
– Az a baj, hogy a képzelőerőnk nagyon 

erős. Soha nem volt azonban mindenre ele-
gendő büdzsénk… Sokszor fordult elő, hogy 
az ötleteink pénzhiány miatt nem valósultak 
meg. De már az alapítás másnapján elhoztuk 
a fővárosba a Kárpát-medencei együtteseket, 
kialakítottunk bérletrendszereket, amelyek ko-
rábban nem léteztek, így a Magyar Állami Népi 
Együttes előadásainak, valamint a koncertek-
nek is lett törzsközönsége. Az újabb találmá-
nyok közé tartoznak az újévköszöntő koncertek 
is. Egy ilyen rendezvénynek köszönhetjük a 
Corvin téri épület felújítását. Az egyik évben 
az előadásra ellátogatott a feleségével Orbán 
Viktor miniszterelnök is, ekkor említettem 
neki, hogy renoválni kellene a házat. Abban 
az évben el is indult a felújítás előkészítése. 

– Ahogy nézem a kialakított, új tereket, köz-
tük az udvar helyén született fedett színpadot, 
úgy látom, ez az épület már valóban vonzza az 
érdeklődőket. 

– Nagyra nyitottuk a házat, és megmutatjuk 
a világnak a bartóki örökségünket, azt, hogy 
hová tartozunk. S a kezdetektől fogva vall-
juk: nekünk nem a kommersz, hanem a magas 
művészethez kell kötnünk a hagyományos 
kultúránkat.

– Közben pedig területük minden szegmen-
sére igyekeznek figyelni, hiszen például támo-
gatást osztottak azért, hogy segítsék a cigány-
zenészek foglalkoztatását. 

– Rá kellett jönnünk, hogy a cigányzenészek 
és a táncházi muzsikusok közti ellentét mond-
vacsinált, és mi vagyunk érte a felelősek, egy 
mozgalomnak ugyanis könnyebb valami ellen, 
mint valami mellett meghatároznia magát… 
A két zenei világ pedig egybeforrt a korábbi 
évtizedek során, s ez az irányzat ma ugyanúgy 
kiveszőfélben van, mint a hagyományos nép-
zene. Próbáljuk a területet segíteni, elkezdtük 
például visszavezetni a szakmai minősítése-
ket, amire nagy az igény. A Füreden rendezett 
prímásversenyeken egyik évben népzene, a 
következőben cigányzene hangzik fel. Sokféle 
programmal igyekszünk a népi kultúra minden 
elemét bemutatni. A Corvin téren karácsonyi 
vásárokat szervezünk kézművesportéka kí-
nálattal, és szeretnénk végre megrendezni a 
Hagyományok Háza első bálját, talán idén, a 
jubileumi évben sikerül egy szüreti mulatságra 
invitálni az érdeklődőket. A megújult épület-
be több százan látogatnak el a táncházainkra. 
S ez azért is fontos, mert az utóbbi időben a 
folkkocsmáké lett a fő szerep, az emberek 
jobban szeretnek mulatni, mint tanulni… Mi 
pedig gyarapítani akarjuk azoknak a helyeknek 
a számát, ahol tánc- és énektanítás is folyik. A 
digitális adattáraink szintén bővülnek, most 
kezdtünk el kézműves- és viselet-adatbázist 
építeni. Emellett varrótanfolyamokat is indí-
tunk. Lényeges, hogy minden együttes tudja, 
milyen a választott előadásához illő viselet. 

Hiszen egy székely szoknyának a színei is 
jelentést hordoznak, s az sem mindegy, mi-
lyen kötényt kötöttek, milyen kendőt viseltek 
Kalotaszegen. Arra ugyancsak felfigyeltünk, 
hogy a YouTube-on ezernél több videó mutatja 
be a jó bluesgitározást, de arról, mi az a népi 
hegedülés, összesen pár felvételt találni… E 
téren van hát dolgunk. Elindítjuk a FolkMe-
sorozatot, oktatóvideókkal s a legjobb ban-
dákkal. A nagy felbontású felvételek mellett 
ott lesz a kotta, valamint a gyűjtések is. Így 
tényleg „tiszta forrásból” dolgozhat, aki megte-
kinti. Életre szeretnénk hívni végre az alapfokú 
művészeti iskolánkat is, ahol a gyerekek az 
első évben táncot, zenét, kézművességet egy-
aránt tanulnak, ezután választják ki, melyikben 
a legtehetségesebbek. Annyi a jó ötlet, hogy 
időnként vissza kell 
fognunk magunkat, és 
tudomásul kell ven-
nünk, hogy a kapacitá-
saink végesek. 

– Gondolom azért az 
ünnepi esztendőnek is 
megvannak a kiemelke-
dő programjai… 

– Bízom benne, hogy 
nyáron már elmehe-
tünk egy teljes Kár-
pát-medencei turnéra 
az állami együttessel, meg tudjuk szervezni 
az első Gyergyói Fesztivált, ami azért is ked-
ves számomra, mert így a szülőföldem adhat 
otthont a programnak. A Hagyományok Háza 
Szabadegyetemet szintén szeretnénk folytatni 
Mikházán, ahol arról is tanulhatnak az érdek-
lődők, hogyan oktassák a kézművességet, a 
zenét, a táncot, s az előadások mellett minden 
este különféle produkciók várják a közönséget. 
Mint a befűtött gőzmozdony az állomáson, alig 
várjuk, hogy kifuthassunk.

– Azt írja életrajzában: „Vezetésem alatt állt 
fel az új intézmény, annak tehát minden kudar-
cáért és sikeréért is felelős vagyok.” Miként 
látja ezek tükrében ezt a két évtizedet? 

– Nehéz pontosan megfogalmazni, mert 
olyanok vagyunk, mint a hajósok, akik egy del-
tatorkolaton keresztül haladnak az óceán felé. 
Látják az elágazó, kis ereket, de folyamatos 
vágyódás él bennük a hatalmas víztükör iránt. 
Vannak eredményeink, de még annyi mindent 
kellene tennünk! Célunk, hogy egyszer majd 
a néprajzi kistájak szintjén mindenki ismerje 
meg a saját táncát, zenéjét, vasárnap akár még 
népviseletbe is öltözzön. Látjuk a nagy célt, 
amit közös összefogással az egész Kárpát-me-
dencében meg kellene valósítani. A százhúsz 
kistájra jellemző gyűjtéseket elő kell ásnunk az 
archívumból, meg kell tanulnunk anyanyelvi 
szinten, koreográfiákat készíteni belőlük, majd 
elvinni az adott tájegységekre, és meg-, azaz 
visszatanítani az ott élőknek. Ez a Kallós Zol-
tán-programunk, amelyet már a miniszterelnök 
és a nemzeti kulturális tanács elé terjesztettünk, 

olyan partnerekkel, mint a Néprajzi Múzeum, a 
Nemzeti Táncegyüttes, a szentendrei Skanzen, 
a Magyarságkutató Intézet. Ha kapunk hozzá 
támogatást, akkor a tervezett öt esztendő alatt 
ezt a munkát el tudjuk végezni. Azt kellene 
végre már mindenkinek belátnia, hogy csak 
összefogva tudunk lendíteni az ügyeinken, és 
akkor nyertes játszma lesz ez minden részt-
vevőnek. Ezzel sem találunk ki újat, hiszen a 
mintánk az első világháború után indult Gyön-
gyösbokréta-mozgalom. A Vajdahunyad várá-
ban mutatták be a falusi csoportok helyi kultú-
rájukat. Ennek köszönhető, hogy egy-egy részt 
vevő falu néptánca fennmaradt a mai napig. 

A megélhető hagyo-
mányt teljes egészében 
nem lehet továbbadni, 
ahhoz valóban benne 
kellene élnünk. De ha 
egy jól körülhatárolt 
szeletét fókuszba állít-
hatjuk, felhívhatjuk a 
figyelmet az értékére. 
Ha ezt őrzik és időről 
időre megmutatják, ak-
kor megmarad. 

– Az intézményveze-
tői énje mellett mennyire maradt meg a ze-
neszerzői? Azt ugyanis talán kevesen tudják, 
hogy az eltelt évek alatt számos színházi kí-
sérőzenét komponált, az ön alkotása például 
a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató 
főcímzenéje is… 

– Sosem volt a zenére annyi időm, mint sze-
rettem volna, hiszen életben kellett tartani és 
fejleszteni az intézményt. Úgy vélem, mindezt 
nálam az édesanyám rontotta el, mert arra ne-
velt, hogy nekem dolgom van a világban. S én 
gyerekkorom óta zeneszerzőnek készültem. Er-
délyben pedig a komponálást soha nem lehetett 
elválasztani a szolgálattól, azaz a folyamatos 
muzsikálástól. Citeráztam, hegedültem, majd 
kínlódtam a brácsával. Mivel a zenekarnak arra 
az instrumentumra volt szüksége, el kellett sa-
játítanom a háromhúrú hangszeren való muzsi-
kálás fortélyát. De brácsásként megtanultam 
összefogni az együttest, s ennek a tudásnak 
más feladatokban is hasznát vettem. Húsz éve 
töltöm be a Hagyományok Háza főigazgatói 
posztját, abba szeretném hagyni, de azért utána 
is akad még bőven teendőm… Megszületett 
tavaly az Erdélyi Hagyományok Háza, önálló 
intézményként és a budapesti ház stratégiai 
partnereként, amit szintén el kell indítani. Je-
lenleg dolgozom a doktorimon is, amire azért 
van szükség, mert meg akarom alapítani az 
erdélyi hangszeres népzenei szakot… S aztán 
végre zenével is többet kellene foglalkoznom. 
Egy Te Deumot szeretnék komponálni, bí-
zom benne, hogy lesz aktualitása, és lezárul a 
pandémia időszaka. Imádkozom érte. 

„A népi hagyomány 
ne holt anyag legyen: 

éljen a zenészek és 
a kézművesek kezében, 

fejében, a táncosok 
lábában!” 
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Pro futuro

– Jászberényi születésű vagyok. Ez egy 
nagyon korán polgárosodó város, ahol a ha-
gyományos kultúrának már kevés nyoma 
volt. Nyolcadikos voltam, amikor május el-
sején elvarázsolt az akkoriban alakult Jászság 
Népi Együttes előadása. Szerelem volt első 
látásra. A gimnáziumban Papp Imre kémia–
biológia szakos tanár beszervezett az együt-
tes ifjúsági csoportjába. Egy év múlva már a 
felnőttegyüttesben táncoltam.

– Akkor már eldőlt, hogy ez lesz az élete?
– Akkor még nem, de a tánc már akkor is 

meghatározta az életemet. A táncot gyakorol-
tam, a házi feladatokat kevésbé. Óriási hatással 
volt rám Tímár Sándor, aki lejött egyik próbára 
és videót vetített idős paraszt bácsik táncával. 
Megmutatott pár lépést, majd azt mondta: 
„Improvizáljatok!”. Csodálatos volt. Megél-
hettünk valami ősit, valami természetest, ami 
különbözött attól, amit mi addig gondoltunk a 
táncról. Varázslat vibrált a levegőben. Akkor 
indult a táncházmozgalom, s képesek voltunk 
Pestre utazni a Kassák Klubba, hogy mi is 
„táncházolhassunk”.

– A táncház, amelyet Novák Ferenc és Kor-
niss Péter ismertetett meg a városi közönség-
gel, a maga formanyelvével, hangulatával 
élesen elkülönült az addigi színpadi néptánctól.

– Vízválasztó volt, amelyhez nemcsak nép-
táncosok, de értelmiségiek is kapcsolódtak, 
Kósa Ferenc filmrendező, Nagy László, Szé-
csi Margit, Csoóri Sándor, akik még az elmé-
leti alapját is megteremtették annak, hogyan 
forduljunk a paraszti kultúra felé. Élményem 
lehetett, hogy Erdélyben, Keménytelkén én 
tarthattam a lámpát a gyűjtésekkor Tinka bácsi-
nak, Martyn Györgynek, az európai formátumú 
tánckutatónak. Nagy élmény volt, hogy szem-
besültem az akkor még sokkal erősebben létező 
paraszti kultúrával. Ott látni a táncokat, lehet 
táncolni az emberekkel, leülni az asztalukhoz, 
meginni egy pohárral és beszélgetni velük, éne-
kelni velük, ez engem is teljesen elvarázsolt. A 
szüleim lojálisak voltak, akkor sem haragudtak, 
amikor nem mentem el a jászberényi tanító-
képző szóbeli felvételijére, mert az egybeesett 
a Jászság együttes görögországi turnéjával.

Interjú Mihályi Gáborral

józsa ágnes 

„…hogy megmaradjon 
a tradíció üzenete”

Mihályi Gábor a Magyar Állami Népi Együttes együttes vezetője, Harangozó Gyula-díjas, érdemes és kiváló művész, 
az együttes örökös tagja. Művészeti vezetése alatt a Magyar Állami Népi Együttes 2006-ban Bartók Béla-emlékdíj, 

2007-ben Prima díj és Prima Primissima közönségdíj, 2014-ben Budapestért díj elismerésben részesült.

– Főiskola helyett maradt a tánc…
– Tímár-növendék voltam, mi voltunk a Tí-

már-iskola betöretlen csikói, akik számára csak 
az autentikus néptánc létezett. Ő úgy tudott 
bennünket motiválni, hogy néhány év alatt az 
ország legjobb együttesei közé kerültünk, és 
én már örökre elköteleztem magam a néptánc 
és Tímár Sándor mellett. Amikor őt kinevezték 
az Állami Népi Együttes élére, akkor engem 
is hívott. 

– Az Állami Népi Együttes életében a Rá-
bai-korszakot egy egészen más stílusú Tímár- 
korszak követte. 

– Igen. Neki az is előnyére vált, hogy a vi-
lágban megváltozott a folklórhoz való viszony. 
A nézők kicsit elunták azt a táncolási módot, 
amely nemcsak a Mojszejevét, de a mintájára 
alakult együtteseket is jellemezte. A tradíciók, 
és a tisztább folklór felé fordulás igényét Tí-
már Sándor kitűnően tudta színpadra adaptálni. 
Abban sok minden közrejátszott, hogy az ő ko-
reográfiái nem váltak olyan világhírűvé, mint 
az Ecseri lakodalmas. Mi is körbeutaztuk a 
világot, és óriási sikere volt Tímár mester mű-
sorainak. A betanításban ugyanazt a metódust 
követte, amelyet én megismerhettem Jászbe-
rényben. Mindig mutatott eredeti felvételeket. 
Így mindig volt minta előttünk, amit sok eset-
ben ő maga gyűjtött. Volt, hogy magával vitt a 
Rábaközbe, Északkelet-Magyarországra, ahol 
még híres paraszttáncosokat találhattunk. 

– Akkoriban már nemcsak táncolt, sorra 
születtek a saját koreográfiák…

– Én nem költöztem föl Budapestre, született 
és menthetetlen vidéki vagyok. Egy idő után 
úgy éreztem, hogy nemcsak a mások által meg-
álmodott mozdulatokat, gondolatokat tudom 
közvetíteni, hanem nekem is vannak gondola-
taim. Tíz éven keresztül vezettem a szolnoki 
Tisza Táncegyüttest. Az életem mozgalmas 
volt. Reggel irány Budapest, aztán Szolnok, ott 
megtartani a próbát, és úgy haza, s ha kellett, 
készülni a másnapra. Mégis, ez talán az éle-
tem legszebb időszaka volt. Szép lassan ismert 
koreográfusa lettem a néptáncművészetnek, 
és ezt elsősorban a szolnoki gyerekeknek kö-
szönhettem, akik ugyanúgy, ahogy mi Tímár 

mester mellé odaálltunk, odaálltak énmellém. 
Sok díjnyertes koreográfiát készíthettem nekik, 
s megkaptam a lehetőséget arra is, hogy az Ál-
lami Népi Együttesnek készítsek koreográfiát. 
Első műsorom a Régen volt, soká lesz, 1995-
ben. Azóta már több mint húsz önálló esten 
vagyok túl csak a mi együttesünknél.

– A táncospálya rövidre szabott. A kezdetek-
től tudta, hogy együttesvezető és koreográfus 
lesz? 

– Hát, ha nem is teljes tudatossággal, de 
lappangó módon ott lehetett ez a gondolat. 
A Táncművészeti Főiskolán koreográfusi és 
néptánc-táncpedagógusi diplomát szereztem. 
Amikor Tímár Sándor nyugdíjba ment, ak-
kor engem kértek fel a karvezetésre, és Sebő 
Ferenc lett a művészeti vezető. Hat évig dol-
goztunk együtt, és sikerült új utakra terelni az 
együttest. Szándékunk az volt, hogy a néptán-
cot és egyáltalán a folklórt, a hagyományt ne 
csak az elmúlt százötven év szempontjából 
vizsgáljuk, hanem sokkal tágabban. Hagyo-
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mányaink több ezer évesek. Mi így gondol-
kodtunk. Így születettek történeti-historizáló, 
revüszerű és mellettük – műfajilag elkülönítve 
– az autentikus örökséget előtérbe helyező pro-
dukciók. A Naplegenda – azóta repertoáron tar-
juk – világzenei, a Táncos magyarok ezer évet 
idézett, a Verbunkos a nemzeti tánc születése, 
de volt vásári komédia, Sebő Ferenc zenéjére 
készült a Pannon freskó, vagyis a korábbinál 
sokkal szélesebb színképét valósítottuk meg a 
színpadi néptáncnak. Hittünk abba, hogy kö-
zönség is erre vágyik. Új utakat kellett találni. 
A fiatalokat a régi módszerekkel nem lehet 
megszólítani. Szeretem a kortárs színházat, 
és igyekeztem annak eszköztárát is beemelni 
a színpadi néptáncba. A legfontosabb, hogy a 
tradíció üzenete maradjon meg, de látványában 

és dramaturgiájában legyen a ma emberének 
is vonzó, befogadható. A művészetnek min-
dig az aktuális világra kell reagálnia. Rábaiék 
is azt tették, Tímár Sándor is. Azt gondolom, 
az Állami Népi Együttes különleges abból a 
szempontból is, hogy a legmarkánsabban és 
a legkövetkezetesebben halad azon az úton, 
hogy a hagyományt nem valami poros múze-
umi tárgyként, hanem aktuális eszközökkel 
mutatja be. A hagyományban nem a múlt hang-
súlyozása a fontos, hanem az, hogy a mienk. 
Hetvenéves lesz az együttes 2021-ben, nagyon 
szép ünnepi évadra készülünk. A Táncünnepet 
az Operettszínházban tartjuk. Azért nem az 
Operában, mert azt tatarozzák. A Szegedi Sza-
badtéri Játékokon: Bort iszik a magyar, tánc-
mámor két felvonásban, amelyben fellépnek 
a Szolnoki Szimfonikusok és a Szent Efrém 
Férfikar. A margitszigeti szabadtérin a Naple-
gendát láthatja majd a közönség olyan kiváló 
énekesekkel, akik a kezdetektől is énekeltek 
benne. Készül egy album – Végtelen motívum 
lesz a címe – sok-sok képpel, amely feldol-
gozza és méltóan bemutatja ezt a hét évtizedet. 
Ezenkívül sok-sok előadást tervezünk, zenekari 
koncerteket, nemcsak Pál István Szalonnával 
és a Rackajammel, de Kelemen Barnabással 
és a Kodály Kamarazenekarral is. Szeretnénk 
többféle műfajt összekapcsolni, fellépni a Győ-
ri Balett-tel és a Közép-Európai Táncszínház-
zal, a Recirquel Újcirkusz Társulattal.

– Ön több mint egy évtizede a különféle tánc-
művészeket összefogó Magyar Táncművészek 
Szövetségének elnöke.

– Negyvenkét tagszervezetünk van, a 
klasszikus balettől a kortárson át a néptán-
cig. Legnagyobb erénye a szervezetnek, hogy 
közös ügyeinkért dolgozhatunk, bár nem min-
den törekvésünk végződött sikerrel. Optimista 
vagyok. Azt mondom, hogy félig tele a pohár. 
Egyetem lett a Táncművészeti Főiskola, fel-
épült a Nemzeti Táncszínház. Megoldódni 
látszik a pedagógusképzés, működnek az is-
kolák. De nem megoldott a nyugdíjkérdés. 
Hét együttes biztosítja a nyugdíjat, de a többi 
nem. Vagyis a táncművészek jó része bizony-
talan helyzetben van. Nincs még életpályamo-
dell. Évekig dolgoztunk egy nagyon alapos 
tanulmányon a Nemzeti táncprogramon, hu-
szonkét fejezetben összegeztük a feladatokat. 
Ennek része volt a megfelelő életpályamodell, 
amely még függőben van. Budapesten tizen-
egy táncszínház működik, de szeretnénk azt 
is, hogy a vidéki színházaknál is biztosítsanak 
a táncnak lehetőséget a rendszeres fellépésre. 
De a táncművészet megbecsülése már jó úton 
halad. 

– Mi az, amit szeretne?
– Ami legelőször eszembe jut: a Marci nevű 

kis unokám kijelentésének, hogy „nagypapa, 
még egészen jól focizol”, szeretnék megfelelni. 
Ez azt is jelenti, hogy fizikailag, szellemileg jó 
formában maradok. Szeretnék még az együttes 
élén dolgozni, vannak elképzeléseim… Vála-
szolva a kérdésre: legyen az embernek egészsé-
ge, kreatív energiája ezt a sok mindent ellátni: 
focizni az unokával, új műsorokat készíteni és 
javára tenni a magyar táncművészetnek. 

A Magyar Állami Népi Együttes Ide süss! című műsorából

MÁNE, 
Tánckánon


