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Egy é let a né pm vé szet varázsában (3. resz)

Friss er vel, speciális szí nekkel robban be a né met
táncmozgalomba a soproni ponzichter-koreográfus,
Brieber lslván együttese l9ó3-ban. Brieber István í zig-
vé rig táncos egyé nisé g, aki, mondhatjuk, már az anya-
tejje1 szí lta magába a nyugati határvidé k osztrák talaj-
ból táplálkozó né ptánckultú ráját, Tanfolyamokon
azonban magyar anyaggal is ismerkedett, vannak ma-
gyar koreográfiái is, Jó zené sztársra akadt a kiváló gi-
táros é s jódlié nekes Holndonner Kurt szemé lyé ben, ki-
t n  táncosokra aZ Erdé szeti ós Faipari Equetem haligatói
ko7ofl

A repeí toárjukon szerepl  ,,Sopron hörntlé hi táncok"
Brieber lstván feldolgozásában stí lush en é s 1ó kore-
ográfiai é rzé kkel megfogalmazva kerültek szí npadra. E
táncoknak mé lyen áté lt, kiváló e] adásmódia minde-
nütt átüt  sikeí t arat, Megjelené sük is eredeti a
ponzichter ruhában, fejükön az asztrakán sapkával, A
tánccsoport vezet le mögött akkor már sok é ves tuda-
tos felké szülé s állt. Ré Szt Vett több tanfolyamon, é s
szorgalmasan gy jtötte é veken át sz kebb hazája
né ptáncanyagát A ,,Brennberqi tdncofr" játé kos, vidám,
ötletes megkomponálása, a ,,Watsch'n und M Ilertanz"
(Molnártánc) nehé zkes mozgást visszaadó, mester-
sé gtánc jellegé nek h  megjelení té se a kiváló koreog-
ráfust, a nagyszer  táncost S a született poncichtelt
állí tják elé nk, Nemhiába emlegette  t Simon Antal
valamikor ,,a né met tánclh professzora",ké nt. Felesé ge is
í zesen táncoló tagia Volt aZ együttesnek, é s é veken át
oktatta az utánpót]áS CSoportot, Kát hogy több gazda
közt hányódva nem találták meg az igazit, az igé nyes
munkához szüksé ges me]eg otthont,

Az országos nev  táncszakemberek sorában, akik a
né met nemzetisé gi hagyományok anyagából alkottak
maradandó szí npadi m veket, meg ke11 em]é keznünk
aManninger |wé rekró'I, Cyörgyr l é s Miklósról, György az
eleki né met táncokat vitte szí npadra, amellyel már az
ótvenes é vek vé gé n a Né met SZövetSé g nyári tanfolya-
mán talá]kozhattam, Ké s bb a soroksári együtteS tar-
totta repertoárján,,Gqulai Farsanq" cí m  koreográfiáját,

M]klós gy lt , alkotó é s pedagógiai munkájával
máI a Né met SZöVetsé g munkatársaké nt ismerkedhet-
tem meg. A pesterzsé beti né met tagozatú  Kossuth Cim-
náziumban 1áttam el ször eredmé nyes munkáját. Ké ,
s 6b a soroksári Tdncsics M vel dé si Házban m köd  né ,
met együttes é lé n fejtett ki elismeré sre mé ltó tevé ,
kenysé get, E ké t tánccsoport fú ziólával iött lé tr€
vé gülis a,,Csili" M vel dé si Ház sok sikert arató, na-
gyon gyorsan a né met táncmozgalom é lvonalába ke-
rú l  Sorohsái Né met Tánceqaüttese.

Nagyon ielent s ,,helyzeti energiákra" é pült a sorok-
sári együttes m ködé se, Meg kell emlé keznünk, mint
egyik faktorról Soroksár né met nemzetisé gi lakossá,
gának, mondhatni, a bölcs t l induló muzikalitásáró1,
Továbbá arról, hogy a Táncsics M vel dé si Házban az
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Brieber István é s felesé ge a iubiláló §oproni
együttes alapí tói é s vezet i

ország egyik els  fú Vószenei szaktekinté lye Vezeté sé -
yel K}n(ert Fú vószenehar m ködött, Vezet ie Fú irfrns An-
tal karmester komponálta a tánccsoport által el adott
Manninger-koreográf iák zené  jé t,

Hadd idé zzem Baross Gábor (akkor az Egyetemi
Szí npad igazgatója] Farkas Antal munkáiát mé ltató
mondatát, AZ együttes min sí té sekor hangzottak el
szavai, mint a Zs ri zenei szakembere Vett ré SZt ugyan-
is a bí rálóbizottság munká]ában, A bemutatott szá-
mok zenei kí sé reté r l szólva szögezte le, .A kiváló kar-
mester a Zenem vé szeü Faskllónál is jobb eredmónqt elé rle ne-

veli é veft óta a fú vószene n vel nek utánpótlását,"
]elent s pozití Vum az is, hogy Manninger Miklós

oktatja a Kossuth Cimnázium tánccsoportját, Ó nem-
csak nagyszer  táncos, hanem kiválóan ké pzetí  táncpe-
dagógus é s alkotó vé nával megáldott koreográfus is_ A
Táncsics M vel dé si HáZ együttesé vel törté nt egyesü-
lé s után a Kossuth Gimnázium, hogy ú gy mondjam,
tálcán szállí tja a gimnasztikailag, zeneí leg, né prajzilag
nagyszer en ké pzett táncos utánpótlást. Ók már az is-
kolában is ápol1ák a né met nemzetisé gi hagyományo-
kat, Nem kis mé rté kben köszönhet  ez az iskola akkori
igazgatójának, Thomann Mártonrtak_ Dr_ Schweí qhoffer
Gyuláról, az iskola egykori tanáráról ugyancsak meg
ke1l emlé keznünk,   is nagyban hozzájárult taní tvá-
nyainak né prajzi, zenei fe]ké szí té sé hez, Taní tványai,
Thomann Zsuzsa é s Hriuú lsi Krisztina a Né met SZöVetsé g



Az l998-ban 30 é ve§ iublleumát ünnepl  soroksárl
tánccsoport. Mí í vé 9zett vezetó|ük Manninger Mlklós

l976-os ,,Reicht brüderlich die Hnnd" (Nyú jts baráti job-
bot!) cí m  veté lkedójé n els  helyezé st é rtek el,

Mé g arról is szólnom kell, milyen aktí van bábásko-
dott a Táncsics M vel dé si Házban elinduló né met
tánccsoport SZületé sé né l Zwicft |ózsef, a helyi té esz ak-
kori agronómusa. A budapesti országos sváb bál al,
kalmával ké t é vben is összeszedett egy autónyi általá-
nos iskolás gyereket, hogy megné zzé k a bálnyitó m ,
sor táncosait, Termé szetesen kedvcsináló szándé kkal.
Mozgósí tására öt autóval vitté k el 1974-ben a sorok-
sári gyerekeket a Né met Né ptáncfesztiválon fellé p 
táncegyüttesek megtekinté sé re Sopronba. Ekkor a
gu ztes slrlksáiak, valamint Pilisvörösvár é s Mecsekná-
dasd meliett Szigetú ifalu é s VárosI d szerepeltek a
veté lked n, a házigazda Sopron táncosai mellett.

Nem csoda tehát, hogy nagyon hamar az é lre tört a
soroksári táncegyüttes, a lIL Soproni Fesztiválon  k
Vitté k el a pá]mát,

Mé g egy nagyon szerencsé s összetev je Van e gyors
felfutásnak, a tánckar vezet jé nek találkozása a
ceqlé dberteli hagyomány z  együttesse1, illet leg az ál-
taluk ápolt tánchagyománnya1, Ceglé dbercelen gy i-
tötte Manninger Miklós az oly sok sikelt aratott
,,Ceglé dberceli u4rós" motí vum-anyagát,

A táncegyüttesek óhlonal,iba tartozó csoportokon kí
vüi, amelyekr l meglehet sen b ven szóltam, lenne
mé g jócskán mondaniva]ó az  ket követ  csoportok-
Iól iS, Sajnos e dolgozat keretei nem teszik lehet vé ,
hogy róluk is í rtak, legalább nevüket azonban felté tle-
nül meg kell emlí tenem, hiszen igazán maradandó é rde-

meket szeí eztek, Ilyenek Y árosl d , Ketské d , Yusé s , Puszta-
vám, Szigetszentmdrtln, Rátha, Máriahalom, Palotabozsofr ,

Yé mé nd, a pé csi Tanárfté pz  F shola táncegqüttese, Solgmdr,
N ag y mányok tánus\p lrtj a

Haj s, Harta, Ceglé dbercel

Vegyük most sorla a haguománu rz  í alusi egljütteseket,

ameiyek különösen é rté kes gyöngyszemei a né met
táncmozgalom gazdag f üzé ré nek.

Halds! Felkiáltójei a közsé g neve után. Ezzel is jelez-
ni kí vánom, hogy a né met né ptáncmozgalomban e
bácskai települé snek Ielent s a szerepe.

19ó4-et í rtunk. Mé g Pápán é ltem, de a farkasgyep i

né met tánccsoport oktatása ré vé n már é rdekelt vol-
tam a né met kulturális területen. Ekkor szervezett a
Né met SzöVetsé g el ször fellé pé ssorozatot a haiósi
né pi együttesnek. Pápa környé ké n is lártak, í gy ismer-
kedhettem meg velük,

A bakonyi né met táncok karakteré t - lé pé sanyag,
ban, dinamikában, viseletben a söté t tónusokat - iól
ismerve, alig volt hihet  számomra, hogy né met
együttest látok, Mikor azután megtudtam, hogy hol is
fekszik Ha|ós közsé g, amelynek akkor hallottam el -
ször a nevé t, azonnal rá|öttem a rejté ly nyit|ára. A Ka"
locsa é s Sárköz közvetlen szomszé dságában fekv  falu
lakóinak  sei a Duna eredetvidé ké i l é rkeztek hajóval
e tájra, melynek magyar né pm vószete oly gazdag,
Nem zárkózhattak el, bármilyen sokáig é ltek is zárt kö-
zössógben, a környez  magyal etnikum szuggesztí v
hatásáróL

Táncos közsé gr  beszé lhetinh, ezt azonnal láttam. ld -
sek, közé pkorrlak, az ifiú ság ké pvisel i, gyermekek
egyaránt szerepeltek a Czifra ]ánosné  áItal Vezetett
együttesben, illet leg az   kompozí ció jában, ,,A hajósi

í onó" -ban.
CZifIa Jánosné  1958-ban é rkezett Hajósra a Balaton

mell l, mint segé dtaní tón - Küzdelmes mú lt állt mögöt-
te, bár fiatal: az árva gyermek sorsa, De otthonra talált
a né metek áltai lakott faluban. Az óSSZeköt  kapocs
adva volt, muzihólis, társaságot kedvelí , vidám a né p,T*sa-
ságra, vidámságra vágyó, a táncot, zené t, dalt kedve-
l , azokat m velni vá€yó embel a fiatal pedagógus is,
A hatvanas é vek elejé n mé g é lt Hajóson a té li esté k
kedves, munkálkodva szórakozást nyú itó összeiövete,
|e, a fonó. Hamarosan megismerkedik a házassága ré -
vé n vé gleg Halóson kiköt  taní tón  a fonóháZak leve-
g jé Vel, Pörögnek a rokkák, folyik a mesé lé s, tlé fálko-
zás, m kázás, nótázás. Egyszer-másszor a belátogató
legé nyek táncra perdí tik a lányokat A sok gomboshar-
monikás közül mindig van egy,kett  ké zné l, Márta
,,taní tóné ni" nyitott füIlel, szemmel hallgatja a dalla-
mokat, lesi a lé pé seket, A számára kezdetben teljesen
idegen nyelvb l is mind többet megé rt, Egyre iobban
kedvet kap ahhoz, hogy közelebb kerüliön ehhez a kul-
t rához. Ez telies mé rté kben sikerül is nekl Mindenki
pártí oqolja qa ití  nunftáiát- El kerülnek az er s magyar
hatást bizonyí tó ruhadarabok is, A szoknyák a fiatal-
ság viseleté ben nagyon é lé nk szí n ek, akár tarkák,
akár egyszí n ek, A fehé r köté nyek é ppoly dú s hí mzé -
sú ek, mint a szomszé dos Kalocsán. A kislányok fehé r
bIú zán hí mzett nyakfodot a puffos ujjakon is, A nagy-
lányok már fekete bársony blú zt viselnek é s szí nes
csí llogó ,.Haubát" (feiköt t) a felükön, több gyöngysor,
lánc a nyakukon, A menyecské k viselete hasonló, Az
id s asszonyok ünnepl je mé lyfekete, Fekete bársony
a fé rfiak ruhája is.  k megmaradtak az  si né met mó-
di mellett. A röVid, csak deré kig é r  bársonykabát szé -
Ie a gombolásnál piros posztóVal szegett. BáIsonyból
van a fekete mellé ny é s a hosszú  nadrág is, Fehé r ha-
risnyát, ,,spanqlis" fekete fé lcip t hordanak hozzá, a fe-
jükön kalapot.

A Né met SZöVetsé g körú tiai, a keszthelyi Nemzeti-
sé gi Fesztivál, az Országos Sváb Bál, a Né met Szövet-

236I



sé g l5 é ves jubileumán való ré szvé tel, a Né ptáncosok
Bemutató Szí npadára törté nt meghí vásuk, számos
egyé b rendezvé nyen való fellé pé sük megyé jükben,
majd országosan is ismertté  tette nevüket. Több kül-
földi turné  iS ielzi min sé gi teljesí tmé nyüket,

A Mafilm Dokumentum Sttidiójának munkatársai
filmet forgatnak Ha|ós Iakóiról ,,220 000" cí mmel,
akiknek  sei 1720-ban telepedtek le a Duna közelé -
ben. A film rendez je Pdí lí s Alajos, hangmé rnöke
NoszsÉ  Iános Volt, A filmen vé gigvonuló dal ,,lch bin ein

Musikaht, und komm vom Schwabenland-." (Zené sz vagyok,
Svábországból jövök..,) kifeiezi azt a h sé get,
amellyel a ha jósiak  seik kultú ráját meg rizté k. A Ma-
gyar'I\rdományos Akadé mia Zenetudományi Inté zete
is szervezett né ptáncgy jté st Hajóson. Közben mé g
egy táncszakember Ver tanyát a közsé gben, Afoidi
Albertné . l9ó9-ben Czifráné  a felnóttekb ] verbuváló-
dott együttes vezeté sé t átadja neki,   ,,csak" a
guermeheguüttessel foglalkozott a továbbiakban, A gyer-
mekjáté kok,,táncok nyomába ered, Csódálatosan
gazdag anyagra tesz szert. Már l9ó9-ben gyermek-
együttesé vel Ielentkezik a különböz  rendezvé nyeken.
Virágkorában száz körül mozog lé tszámuk- Olyan já-
té k- é s táncanyag szerepel feldolgozásaiban, amelyek-
ben é letkori sajátosságaiknak megfelel en szerepel-
nek, els t I nyolcadik osztályig taní tványai.

Alföldi Albertné , a 1ó pé ldát követve, szinté n gy jte-
ni kezd, Nem eredmé nltelenül, A ha|ósi ,,kincsesbá-
nya" kifogyhatatlan! l9ó9-ben egy hazai rendezvé nyen
é rdekes kompozí cióval szerepel ifjú sági csoportia, a
,,Klumpatánc"-cal, A jellegzetes í acip  a f szerepl je
ennek a koreográfiának. Azt hinné  az ember, hogy az
ormótlan lábbelit csak a nagy sárban, a szabadban vi,
selik a sváb falvak lakói, sokszor láttam a tornácon ]e-
Vetett klumpákat sorakozni, Megszólal mellettem Kis-
hegyi Simon, a nemesnádudvari né met együttes Veze-
t ie. Kedves anekdotát elevení t fel, ame]yet gyermek-

korában hallott, ,,Amikor klumpóban kezdett táncolni a Ia-

hodalmi vend,é gsereg , a zené szek visszavonultak rövid alvásra . A
klumpák verte zajban ú gysem hallatszltt a muzsiftájuk-" Te-
hát valóban táncoltak klumpában a környé k lakói.

A nemesnádudvariak ezen a hajósi rendezvé nyen fi-
gyelemre mé Itó mestersé gtálrccal szerepeltek, amely
szinté n helybeli gy ité sú  anyagból é pí tkezik. A hagyo-
mány rz  hajósiak gazdag öröksé ge a né pm vé szet-
é rt lelkesed  taní tón  fáradhatatlan munkásságának
köszönhet en tovább é l, Remé lhet leg majd gyerme-
keiknek is átadiák azt laní lVányai is,

A másik Bács-Kiskun megyei falusi hagyomány z 
né pi együttessel Harta köZsé g büszké lkedhet, ott is
pedagógusnak köszönheti lé té t aZ öntevé keny m Vé szeti
együttes. Öú l ]ánosné  gy jtötte fel az általuk sokszor
é s nagy sikerrel bemutatott ,,Hartai lakod,almas" anya-
gát. AZ együttes legid sebb tagja 73, a legfiatalabb Ió
é ves, Az els  Nelí zetközi Dunamenti Folklórfesztivdlon  k
nyerik el a ,,Haqgományí né s dú dt". Né pes utánpótlás
csoportjuk hosszú  é letet iósol a szé p hartai hagyo-
mányápolásnak.

A Magyar Tudományos Akadé mia megbí zásából -
vé lhet en szemé lyes é rdekl dé se is besegí tett -
Timár Sándor utazott Hartára, hogy ismerkedjen az
együttessel. Ót kí sé rtem el, Feledhetetlen é lmé nyben
Volt Ié SZünk, noha tudtuk, mire Számí thatunk, Egy
mesé be ill  né pviseletbe öltöZött hartai pár, az el z 
é vben els  dí lat nyelt az Országos Sváb Bál né pvise-
leti felvonulásán, A lányok gyöngyös ,,Haubé "-ja re-
mekm . Vise]etük é s táncuk elüt az egyé b tájak né met
anyanyelv  lakosainak viselet- é s tánchagyományától.
É rdekes, speciális ötvözete az  hazából származ  alap-
anyagnak s a hörngez  lakossáqtóI átvett, másodlagos kultú -
rának, Táncolják a Lakodalmast, s közben ké pzeletben
bejárjuk az egé sz környé ket A kalocsai tus, a dé Iszláv ftóIó
rezg  lé pé se, a karádi kanásztánc motivikájának hatása
egyaránt é rezhet  a táncon, A hartai lakosság terem-

A nagy slkereket elé rt haióst hagyomány í z  é gyüttes
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t , alkotó kedve, m vé szete azonban egé szen ú j, egé -
szen iellegzetes anyagot formáIt a sok ered b l, Nem
lopás, hanem az el s impulzus eredmé nyezte áté lé s,
ú iraé lé s nyomán keletkezett eZ aZ anyag. Arra mutat
csak, mennyire óné kengen reagáIt Harta né pe az   köriilve-
v  hatásokra, Arról gy z meg mindenkit, akinek lehet ,
sé ge nyí lik a táncukban való gyönyörködé sre, hogy
csak nagyon muzikális, gazdag fantáziáj , mé iy é rzel-
mi világti emberek hozhatták lé tre.

Másodszor már magnetofonnal, filmfelvev vel fel-
fegyverkezve é rkezünk TimáI Sándorral Hartára, Id -
sek é s fiatalok serege várt bennünket a kultú rotthon-
ban. A legid sebb adatkózl  85 é ves volt. Három é l-
tes asszonyság, 73, 69, 66 é vesek, öltöZtetté k a meny-
asszonyt, É r,tizedek óta ezt volt a szerepük a hartai la-
kodalmak alkalmával. Tálban tojásfehé rie, ecset; a
menyasszony trizurája a toiásfehé rjé t l lesz tartós,
Apró copfocskákba foniák a mindenre elszánt delik-
vens halát, amelyre kócból ké szí tett kerek párnácska
kerül, Hait k]<el rögzí tik a hajhoz, arra t zik fel a
szebbné l szebb, gyöngyb l, flitterb l ké szült dí szeket,
függelé keket. Mikor elké szül a m , azt hinné  az ember,
korona, amelyet ráillesztenek a fejre, Pedig sok-sok al-
kotóelemb l a menyasszony fejé n állí tja össze a kü-
lönleges szí n-, harmónia- é s formaé rzé kkel megáldott
Kisztina né ni, aki vezé re a menyasszony-öltöztet  ,,bri-
gádnak".  t talán azé rt halmozta el ezekkel a ké pessé -
gekkel a sors, hogy pótolja azt, amivel más oldalon
megröVidí tette, A hartai menyasszony-öltöztet  m -
vé sz ugyanis süketné ma, A csodálatos az, hogy sem-
mit nem találunk benne a testi fogyaté kosok egyé b-
ké nt elé egé  általános kisebbsé gi é rzé sé b l, Hosszti
id n át fol],tatott m vé szkedé se rangot biztlsí tltt szdmá-
ra a faluban. Fé rjhez ment, gyermekei vannak, |ippen
olyan megbecsült tagja a társadalomnak, mint bárki
más, akit munkája közössé gi magatartása miatt tisz-
telet övezi,

A menyasszonyok öltözteté si dí ja tí z, a koszorú s,
lányoké  öt kiló liszt volt haidan, A lagzi el tti napon
zajlott le a több órát igé nybe vev  m velet, A ké sz
menyasszonyi, koszorú slányi dí sszel aludtak a lányok
a lakodalmat megel z  é iszakán, Másnap már csak
igazí tásra volt szüksé g. A nyilván gyakori rokonházas-
ságok következmé nyeké nt több Süketné ma ember is
é l a faluban. Az adatközl k egyik legiobb táncosa is
közülük való, A ré gi táncok felelevení té se során olyan
kifogástalan ütemben, olyan í zesen el adva mutatta
be azokat, noha csak szemmel olvashatta le bármikor
is a többiek mozgását, ritmikus rezdülé seit, I-rogy el-
állt az embernek szeme, szája.

A 85 é Ves Óú l ir,,tárton bácsi, mint unokáia, a ,,Lako-
dalmas" v legé nye, büszké n mesé lte, mé g az elmú lt té -
len is vé gigtáncolt né hány lakodalmat, A legiobban  
bí rta reggelig. Timár Sándor az id s táncos minden
mozdulatát igyekezett rögzí teni a filmszalagon.
Kugelmann Krisztina né nivel járt polkájuk egé szen
egyé ni v , mondhatnánk, szinte utánozhatatlan, De
jó, hogy az MTA né ptáncarchí vuma  rzi az utókor szá,
mára szé p táncukatl

*++

Ceglé dbercel egyike azoknak a né metlakta közsé geknek,
ahol a hagyomány zé s küls  jelekben is megmutat-
kozott, mé g a hetvenes é vekben, remé lhet leg ma is.
Hagyományos né pviseletük magán hordja - mint ál-
talában ott, ahol nem nagy tömbben telepedtek le va-
lamikor a né metek - a környez  magyar lakosság vise-
leté nek hatását, Ezt els sorban a szí nek é Ié nksé gé ben, a

snkng,dk rövidebb vlltában láthatilk. Mé g a közé ps  kor-
osztály is jóré szt tartia a ré gi viseletet. A küls sé gek-
ben megmutatkoz  h sé g mé lyre nyú ló gyökerekb l
táplálkozik, A hetvenes é vek elejé n felelevení tetté k a
ré gi lakodalmi szokásokat, í gy a né pes csoport szí npa-
don is el adta. Ugyanezt tetté k egy hú své ti szokás-
anyag, a,,Báróryos" feldolgozásával is. Persze itt is lel-
kes pedagógusok állnak a megmozdulás mögött, Ek-
kor derült ki, hogy milyen csodálatosan szé p tánc-
anyagot  riznek az id sebb korosztályok. Szinte az
egé sz közsé g lakossága szí vesen táncra perdül. Olyan
id s táncosok í agadtatták el a közönsé get produkció-
jukkal, é lükön a hetedik é vtized stllyát fiatalosan hor-
dozó pünkösd Istvánnal, akikre mé ltán lehet büszke az
egé sz közsé g,

Egy né met né pdalkutató, Axel Hú sse, a berlini
Humbold Eggetem tanála, a Pünkösd család nópdalkincsé t

is hangszalagra rögzí tette a hetvenes é vek elejé n, Egy
igen,igen ré gi balladára is bukkant a Pünkösd
Istvánné  álta] bemutatott dallamok között; igaz öIöm-
mel vette fel  ket. Ké s bb meghí lta a hagyomány rz 
csa|ádot Berlinbe, hogy szereplé sükkel bemutassa ta-
ní tványainak, milyen elevenen vannak jelen a magyar-
országi né metek között az óhazából  seik által é vszá-
zadokkal ezel tt átplántált né pdal-hagyományok,

Termé Szetesen táncaikon is fe]ismerhet  a környe,
z  magyar etnikum hatása, els sorban dinamikában
é s variációs ké szsé gben, A hagyomány rz  együttes
szereplé sei el bb a közvetlen környé ken, majd távo-
labb, vé gül országosan is ismertté  tetté k Ceglé dbercel
nevé t, A Né met SzöVetsé g é s a szakmai fórum is é r-
dekl dé ssel fordult felé jük, I972-ben a Petermann-
fé le archiválás örökí tette meg táncaikat, Ugyanebben
az é vben szerepl i a ll, Soproni Né met Né ptáncfeszti-
válnak, amikor is a Né met Szövetsé g é s a Né pm velé -
si Inté zet tünteti ki  ket elismer  oklevé llel. l973-ban
a Dunamenti Folklórfesztiválon törté nt országos mi-
n sí té sen arana í okozatot kaptak hagyomány rz  kate-
góriában, 1974-ben a keszthelyi Nemzetisé gi Fesztivál
ünnepelt szerepl i - a Soroksári együttessel köZösen
fellé pve. Ugyancsak ezekben az é vekben ké szí t a Ma-
gyar Televí zió Lenquelí í v Miklós rendezé sé ben né ptán-
caikról filmet, amelyben a ceglé dberceli id s tánco-
sok szerepeltek,

A ceglé dberceli táncosok vezé regyé nisé ge, Pünkösd
lstván, ú gy tudom, mindezideig e€yetlenké nt hazánk,
ban, hagyomány rz  né met né ptáncoské nt elnyerte a
Né pm velé si Inté Zett l a ,,Né pmí vószet Mestrrú " cí met.
Kiemelkedó tellesí tmé ny áll e megtisztel  elismeré s
mögött, AZ id s táncos Valóban mestere volt a tánc-
nak, Talán rávilágí tanak erre abból a nekrológból vett
soraim, amelyekben a né met né ptáncmozgalom nevé -
ben bú csú t vettem pünkösd lstvántól. í rásomat a ma-

2363



gyarországi né metek saitóorgánuma, a Neue Zeitung
kozolte

,,Pünkösd István m vé szeté neft, vé rbeli táncos v,ltának iqaz
né pszer sí tfie a koreográfus, Manninger Miklós lett. P,z eg^z
országban, s t az orszdghatáron tú I is í smert szí npadi m vei, a
>Ceglé dberceli ugrós< é s a >Lakodalmas< az addig csiszolatlan
gué mántlt né g raOuoqóbb,i tetté k- E táncok sokáig emlé keztet-

nek bennünket pünkösd, lstváhra _

Nagy é rd,eme Manninger Miklósnaft az is , hogy a

uglé dberceli id s táncos1kat a szereplé sek s1rával í eleithetetlen
é lmé wJekhez iutta,tta- yisszaálm\dhattdk ií jú sáquftat. ott v1l-
tak mihdig, amikor a soroksái tánceEJüttesnek szüftsé qe wlt
rájuk, hoqy mé g szebb, mé g tellesebb , mé g szí nesebb legqen pro-

dufrtiójuk. Fáradhatatlanul együtt táncoltak velük. ArróI is be-

szé Inünft kell, hogy é veften heresztül óft gondozták, mostdk, ke-

mé ntlí tetté h, guviroztáh a soroksáriak ceqlé dberceli ruháit,"
A sok-sok emIé kké p közül csak egyet szeí etné k mé g

kiragadni, |976-ban a Magyar Televí zió ,,Röpül| páva|"
veté lkedóje folyamán a Pest megyei né metek m sorá-
ban Manninger Miklós kompozí ció|ában, Pista bácsi
az örömapát alakí totta a Lakodalmasban, A közé p-
dönt ben kerültek a felvev gé pek elé , Nagyon izgul-
tunk! Valon hogyan sikerült a jupiterlámpák fé nyé ben
meg riznie nyugalmát az id s embernek? Nem törli,e
le a televí ziós felvé telné l elkerülhetetlen többszöri is-
mé tlé s az el adás hí mporát, mire a vé gleges változat-
ra kerül sor? Kár volt aqqód,nunk! Mikor a koreográfia a
csú cspontí a é rkezett, Pista bácsi oly igaz áté lé ssel
alakí totta szerepé t, hogy meghatottságunkban mé g a
szí weré sünk is elállt, ahogyan könnybe lábadt szem,
mel átölelte lányát, a bú csú zó menyasszonyt, s átadta
a v legé nynek, az a jelenet tananyaga Iehetett volna a
Szí nmú vé szeti Akadé mia oktatási munkáiának,

pista bácsinak ma már csak emlé ke é l, de szelleme
hat a fiatalok köré ben,

Az iskoláh szerepe a mozgalomban

Az iskolákban folyó munkáról szólva els sorban arról
a min sé gi tevé kenysé gról kell megemlé keznünk,
amely a Pács Tanárké pz  F skolán folyt. A Né met Tan-
szé k vezet je, Yarqha Károly, országos hí r  né prajzos,
arra törekedett, hogy ne csak szaktanárokat, de a
komplex né pm velé sre is felké szült pedagógusokat
indí tson el a pályán a f iskola, Szakdolgozataik nagy
százalé kban e té makörben í ródtak, A hatvanas é vek
vé gé n, a hetvenes é vek elejé n nagyon jó táwnqaüttes is
m ködött az inté zmé nyben. Szerecz |ózsefné , \smert
né ptánc szakember volt az oktatóiuk, A hallgatók kö-
zül többen bekapcsolódtak a megyei táncoktató to-
vábbké pzé sbe, Né hány é vben szeptember elejé n szer-
veztek táncedz tábort is, Szerepeitek az Országos
Sváb Bálon, Budapesten é s többször a pé csi sváb bá-
lokon is Szeqeden háromezer né z  el tt arattak szé p si-
kert, a Pedagógus-jelöltek Országos Tanácskozása al-
kalmával,

Az ugyancsak pé c si Leöx)ea Klára Gimnázium Né met Ta-
qozdl4 is kivette ré szé t az országos né met né ptáncmoz,
gaiomból. Tánccsoportjuk az é venké nt megrendezett
iskolai sváb bálon mindig sikerrel szerepelt, Egyik al,
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ka]ommal a tizenhat lány mindegyike más-más táj vi-
se]eté ben táncolt. Felt nt nekem az almamellé ki ptros
szoknyás kislány, Azt hittem, nem eredeti a viselete,
Vargha KáIol}tól kaptam a felvilágosí tást: ,,Almamellé ft
ós körntlé hé n lafrnak a piros sváboh, szemben a mds tdjak ké k-
nek, í eketé nek tituldlt svábjaival." Több Brieber-
koreográfiát láttam m soraikban. P  l975-ös Keszthelui
Helikonon aranllé rm?l nyert a ,Leöwea tánc6op1rt".

Itt emlí tem meg, hogy a Leöwey táncosok csoport-
iában tette els  lé pé seit Heil Helmut, aki é rtesülé seim
szerint a jelenlegi né met táncmozgalom egyik mozga-
tóia, B vebbet a mostani helyzetr l nem tudok mon-
dani, Teljesen elszakadtam már ré gen ett l a terület-
t l, Nyugdí |azásom után nem tartott igé nyt munkám-
ra a Né met SZöVetsé g,

A pesterzsé beti Kossuth Gimnáziumban folyó je,
lent s né ptáncos tevé kenysé gr l, né pdalkultú rárói a
Soroksári Táncegyüttesr l szólva emlé keztem meg,

Baján, a Frankel Leó Qiynnáziumban is m ködött né -
met tánccsoport, amely a városban, f ké ppen az isko-
lai ünnepé lyeken mutatta be táncait, Esetenké nt sze-
repeltek a megye egyé b rendezvé nyein is,

,,schusté r fllck' meln schuh...". Ptltaí at a ha|óst gyerek€k
tráncából

A táncohtat k kepzé se

Bár é rint legesen többször utaltam rá dolgozatom,
ban, szüksé gesnek tartom hangsú Iyozottan kiemelni a
Né met SzöVetSé g töí ekvé sé t, amely arra irányult,
hogy miné l tóbb hé pzett tán(Oktat  m ködié k a mozga-
lomban,

Nagyon fontos szerepet kapott ebben az a hosszt1
é veken át ru)aranta megrendezett köZponti nemzetisé -
gi tánctanfolyam, amely a M vel dé sügyi Miniszté ri-
um Nemzetisé gi osztálya, a Né pm velé si Inté Zet é s a
nemzetisé gi szövetsé gek összefogásával szeruez dött,
Ezeken a tanfolyamokon, amelyek közül a legné pe-
sebb mindig a né met szekció volt, 20-30 f s lé tszám-



mal, neves táncpedagógusok m ködtek köZIe, A tánc
mellett, amelyhez a táncí í ás oktatáSa is hozzátarto-
zott, termé szetszer en zenei el adások, tudnivaiók is
elhangzottak, Arra is volt lehet sé g, hogy a ré sztvev k
egymásnak is átadjanak salát területükön bevált fe]-

dolgozásokat, A tanfolyam táncanyagát pedig mindig
megkapták a né met szekció hallgatói a Né met Szövet,
sé g sokszorosí tásaiban, Termé szetesen mindez nagq,
ban hozz,ijárult a táncmozgallm nfuójának eme|é sé hez. Bár
fennállt annak veszé lye, ami többnyire be is követke-
zett egy id  után, hogy meglehet sen eqqsí kú vá tetLe az

együtteseh repertoáriát, nem sarkallta gy jté sre, koreog-
rafálásra a tánccsoportok oktatóit,

Nagyon termé keny munkakapcsoiat a]akult ki a Né -
met Szövetsé g é s a Né pm velé Si lnté Zet illeté kes
munkatársai köZött, Különösen attó1 kezdve, hogy
Keszler Mária kapta feladatul a nemzetisé gi táncmoz-
galommal való foglalkozást, l970-ben a M vel dé s-
ügyi Miniszté Iium NemzetiSé gi osztályának felké ré sé -
re a nemzetiSé gi együttesek felmé ré sé ve] kapCso]atos
munkát is   szervezte meg,

APeterynann qa jt ú t

Most pedig következzé k az az esemé nysorozat, amely
mintegy feltette a koronát a né met né ptáncmoz,
gaiomban kifeitett tevé kenysé gemre, e]mé lyí tette a
folklónal való kapcsolatomat, bevezetett a né pi ha-
gyományok gy jté sé nek rejtelmeibe. Megláttatta Ve-

lem a mé lyebb interetní kus összeí ügqé seket, hatásahat. Bár
el bb törté nt volna ezl Akkor talán é n is hasznos
munkát Vé gezhettem Volna ezen a területen. E kije-
lenté sem talán nem t nik nagyké p sé gnek, ha utalok
arra, hogy Martin György, a Dé ldunántú l né met tánc-
hagyományaival foglalkozó dolgozatom elolvasása
után arra ké rt, dolgozzam fel hasonló módon az egé sz
hazai né met né ptáncanyagot. Az   ké ré sé t min sí tem
táncoS pá]yám legé rté kesebb eredmé nyé nek, Sajnos
teljesí té sé re nem kerüihetett Sor, Martin György é s
Kurt Petermann is korán elment örökre. É n nyugdí jba
kerültem.

l971-ben kereste fel el ször Kurt Peteí mann, aZ

NDK Lipcsei Táncarchí vumának Vezet ie a Né met
Szövetsé get, a Magyar Tudományos Akadé mia Zene-
tudományi Inté zeté t é s a Né pm velé si lnté zetet, Ei-
mondta, hogy iSmeletei szeí int nagyon gazdag a ma,
gyarországi né metsé g hagyományos tánc- é s né pdal-
ké szlete, Tervbe vette ezeknek az é rté keknek a felgy j-
té sé t, Nem kis er feszí té sé be került, hogy e munka el-
vé gzé sé hez megnyer]e aZ NDK Kulturális Miniszté riu-
mának tekinté lves anyagi támogatását, illet leg a
Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR segí tsé gé t. A mi
Né pm velé si Inté Zetünk megfelel je szinté n Lipcsé -
ben m ködött.

Nekem iutott feladatul a Szövetsé g körlevelé nek
megfogalmazása, A levelet a né metek által is lakott
közsé gek tanácselnökei, né met tanárai, m vel dé si
háZ igazgatói s a Né met SZöVetsé g helyi társadalmi
aktivistái kapták meg, Arra ké rtük benne mindazokat,
akiknek szí vügye a hazánkba é vszázadokkal ezel tt be-

telepí tett né metsé g kulturá]is öröksé gé nek megmara-
dása, segí tsé k e nem mindennapi folklórgy jté s el -
ké sZí té sé t, Sikeres lebonyolí tását.

l971 jú niuSában meghí vást kaptam Lipcsé be
Petermanntói aZ áitaia Vezetett inté zmé nybe, a továb-
bi el ké szí t  munkák megbeszé lé sé re, Akkor rögzí tet-
tük, milyen ké rdé sekei tartalmazzon a ké rd í v, mely
szempontok vezessenek bennünket a további munka
során Ezt követte a ké rd í vek szé tküldé se, Sajnos
nincs bjrtokomban egy pé ldány sem bel le, hogy
konkré tummal szolgálhatné k, A cí mzettek 1elkes hoz-
záállását bizonyí tja, hogy a körlevelek 9ó%-a kitöltve
visszaé rkezett, 52 közsé gb l hatvan - 1egalábbis nevé -
ben - kú lönbóz  tánc é s nagyon sok dal nyomára lel-
tú nk a ké rd í Vek segí tsé gé vel,

É n is kaptam lehet sé get arra, hogy a Neue Zei-
tungban é bren tartsam az é rdekeltek figyelmé t, KöZöl-
ttlk az ú titervet is. Els sorban az id. s embereket ké rtú k,
lelkesí tettük, hogy elevení tsé k fel ifjú ságuk emlé keit,
Biztattuk azokat is, akikhez nem iutott e1 körlevelünk,
ké rd í vünk: tartsák szemmel, ho1 dolgozik a kutató-
csoport, jelentkezzenek náiuk táncaik, dalaik bemuta-
táSáVal, Gazdagí tSák  seikt l örökölt kincseikkel a ha-
gyományokat meg rizni, a jöv be átmenteni igyekv 
kutatók gy itemé nyé t.

Utánfutós, zsú folásig megpakolt Barkassza],,lan,
doltak" hivatalunk el tt. kurt petermann, Günther
Börusr hangmé rnök, aki a volánnál ült é s Horst
Lehruann operat r alkotta azt aZ együttest, amely öt
hé ten át, minden nehé zsé get legy zve, sikerre vitte a
nagy vállalkozást,

19?2, szeptember l3-án indult el az a né praizi gy i-
té s, amelyei Petermann nem egyszer Európa legnagtlobb

tudománqos archivdlásahé nt emlegetett. Az öt hé tig tartó
munka során a következ  közsé gekben folyt gy jté s:
Aqfalva, Ceqlé db ercel, Császártölté s, Csolnok, F arkasqqep ,

Hajós, Hart , Kecské d, Mecseknádasd, Nemesnádud,var,

P al)tablzs1k, Pái, Pilisvörösvár, P ula, P usztav ám, Rátha,
Sop ron, Sop ro nbánfalva, Sz r, Tarián, T tvázsona, T öttös,

v é mónd , V é rtesacsa .

D.. Kurt Petelmann é s Kiss Eltt gyí í it ú ton szigetú ií aluban
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Ké t együttes í epertoár-számaiból is ké szült felvé tel:
Pilisvörösváron a következ  koreográfiákat örökí tetté k
meg: Keszler Mária ,,Hajósi táncok" cí m  m vé t é s
Timár Sándor ké t kompozí cióiát, a ,,Pilisvörösvári tán-
cok",at é s a ,,Dé ldunántú li ugrós"-t.

Soroksáron Manninger Miklós ké t táncm vé t vet,
té k fel a ,,Soroksári táncok"-at é s a ,,Ceglé dberceli
ugrós"-t,

Al, I972-es Soproni Né met Táncfesztivál mú sora is
felvé telre került,

A hagyomány rz  adatközl k megmozgatása vára,
kozáson felüli eredmé nlt hozoí t. 202 f  jelent meg a ki-
t(uött id pontban a 28 köZsé g kultú rház,í ban vagq isholáiban.
A legid sebb 83, a legfiatalabb l3 é ves volt. 70-t l
83-ig számlálhatta közöttük é veit az a harminc id s
ember, aki korát meghazudtolva mutatta be táncait,
dalait.

Né hány számadat az ú tról: 28 közsé gben l9ó tánc
é s 487 né pdal felvé telé t sorol|a fel jelenté sé ben a
gy jt csoport vezet je, Három fú vószenekar é s ké t
né pdalkett s repertoárját is megörökí tetté k. ó000 mé -
ter filmszalagot használtak fel, s 8000 kilomé tert tett
meg a h sé ges Barkasz,

Beszámolójában hangsú lyozta a né ptánctudós,
hogy bár nagy remé nyekkel indí totta el vállalkozását,
ilyen dú s aratásra álmában sem számí tott- A Né met,
országban már l00 é wel elel tt elparenláll
né ptáncvilágot nálunk elevenen találta meg, A hagyo-
mányos táncok Szí npadra törté n  feldolgozását is na,
gyon pozití van é rté kelte, kiemelve annak az ifitlság
nevelé sé ben iátszott fontós szerepé t, ]elenté sé ben el-
ismeré ssel szól a falusi tanároknak, taní tóknak a moz-
galomban vállalt áldozatos munká|áról,

l976-ban ismé t jártak nálunk Petermann é s munka,
társai, Szeptember ll-t l október lo-ig do]goztak
mé g, els sorban l972-es munkájuk töké letesí té sé n.
Az els  ú t alkalmával akadtak olyan felvé telek, ame-
lyek techní ftai okokból nem sikerültek jól. Ezeket megis-
mé telté k, Egy-ké t olyan települé st is felkerestek, aho-
va a korábbi gy ité s alkalmával nem tudtak eljutni.
olyan eset is adódott, hogy egy l972-be^ talált é Ide-
kes felfedezé s nyomába eredt a tudós kutató-

Itt emlí tem meg egy né met anyaggal is foglalkozó
tánckutatónk, Berkes Eszí er nevé t, akinek eredmé nyes
munkáiára Solgmáron bukkantunk a második gy jt ú t
alkalmával. Ekkor ké szültek mé e ú i felvé telek CiÉ ó,
Ekk é s Móráq1 közsé gekben is, Az összegyú itött nagy
é rté k  gyú itemé ny filmanyagának egy-egy kópiáját
aiándé kké nt kapta meg a Né met Szövetsé g é s az MTA
Zenetudományi Inté zeté nek Táncosztálya, Mí g a Né -
met Szövetsé gné l dolgoztam, többször mutattuk be
é rdekl d knek a film egyes ré szeit, Szakmai fórum is
megtekinthette ké t közsé g archivált táncanyacát Bé -
ké scsabán, egy nemzetisé gi né prajzi konferencián.

Sajnos az európai hí r  inté zmé ny volt vezetóje,
Kurt Petermann már nem kalauzolhatja vendé geit a
gazdag gy |temé ny é rté keit bemutatva. Korán ragadta
el a halál. Yajon akad-e olgan utód, afti az í  szellemé ben t'olq-
tatia munkáiát? Feld,olqoua-e valaki azt a hatalmas, hanink-
b l szirmazó antlaglt, ameluet   valóban kin(,snek tartltt?
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Az ú t vé ge

Hatvané vesen, t97ó-ban mentem nyugdí jba- Simaq
Zsuzsa aí ra ké rt, hogy a nyugdí iasok számára akkor en-
gedé lyezett óráimat az   munkájának segí té sé ben dol-
gozzam le, Szí vesen vállaltam, Addigi munkakörömben
utolsó percig a legnagyobb aktivitássa] munkálkodtam,
Nehezemre esett volna azonnal szakí tani mindazzal,
ami addig az é letemet ielentette. A Nepm velé si Intwt
M vé swti Qsztálgánah Qktatási Csoportlához kerültem. A
táncoktatói tanfolyamok szervezé sé ben, ]ebonyolí tásá-
ban akadt számomra nem is kevé s munka, örömmel
vé geztem ezt a tevé kenysé get is. Ezt f ké ppen az indo-
kolta, hogy bár csak egy vé kony kis hajszálé ren keresz-
tül, de mé gis é rezhettem a né ptáncmozgalom eleven
lükteté sé t, Tizenhárom é Vig tehát mé g kapcsolatban
maradhattam a né pm Vé szettel, fu id re esett a nem-
zetiSé gi területen dolgozó táncoktatók három é VeS tan-
folyama, é s akkor indult a táncházmozgalomban ré sztvev 
szakemberek ké pzé se is.

Az utolsó esztend kben azonban sajnos abban
,,csú csosodott" ki tevé kenysé gem, hogy az inté zet ál-
ta] Szervezel1 lanlolyamokon Vé BZett oktatók bizonyí t-
ványát állí tottam ki,

Ha van valami, amit a mai táncmozgalomban ré szt-
vev k lelké re köthetné k, az a tanulás, a í Olaamatos önké p-
zls fontossága, Megállni nem szabad! Csak í gy tudnak
hasznára válni annak a mozgalomnak, amely igé nyes-
sé gé vel Magyarország nevé t az egé sz világon elisme-
ré sle mé ltóVá tette.

í Vé seJ

Az l962-es olságos sváb bálon táncba viszik a szülold
menya§szonyt


