
aláló mottót hirdet a székely ud
var ehelyi Eötvös József Iskolaköz
pont Boróka néptáncegyüttese: 
„Táncolni ketten, / Táncolni a 

végtelenben, / Táncolni egy életen át, / Táncol-
ni mindenen át.” A Bessenyei Sándortól köl
csönzött idézet is jelzi: aki megízleli a meg
tartó erejű népzene és néptánc világát, annak 
mindaz életformát is jelent. Így történt ez a 
homoródmenti, pontosabban városfalvi szü
letésű Kelemen Erzsébet tanárnő esetében 
is, aki maga is táncolt három évig a Maros 
Művészegyüttesben, Székelyudvarhelyen 
magával sodorta a táncházmozgalom szele, és 
lassan másfél évtizede, hogy fáradhatatlanul 
szervezi a Boróka néptáncegyüttes próbáit, 
fellépéseit. 

„A néptánc és népzene az embert szüle
tésétől haláláig elkíséri, örömben, bánatban 
egyaránt. És az, aki egyszer néptáncos volt, 
többet nem tud lemondani róla. A gyerme

kek is hamar ráéreznek ennek az ízére. Nem 
kell formálni zenei ízlésüket, nem kell mon
dani nekik, hogy mit ne hallgassanak, mi 
lehet romboló hatással rájuk, ők maguk is el 
tudják dönteni. A zene és a tánclépések min
dent feledtetnek, és szemmel láthatóan örö
met jelent ez nekik” – vallja a tanárnő. „Egy 
iskolai ünnepségre hoztuk létre a néptánc
csoportot, és a diákok kérésére nem hagytuk 
abba” – utal a kezdetekre. Mint mondja, noha 
négyöt egyetemista még visszajár táncolni a 
Borókába, a tizenkettedikesek távozása mi
att évről évre megcsappan a néptánccsoport 
létszáma, amit nem egyszerű a kilencedike
sekből pótolni. Ezt felismerve döntött úgy, 
hogy az utánpótlásról is gondoskodni fog. 
„Négy éve a kisebbekkel is foglalkozunk. Két 
ilyen csoportunk van: egyik a Csillagvirág 
Homoródszentpálon, 35 gyermekkel, nekik 
az oktatójuk volt borókás táncos, a másik 
meg a székelyudvarhelyi általános iskolák di
ákjaiból verbuvált Borsika, ők 26an vannak. 
Így a Boróka 36 tagjával plusz a visszajáró 
végzettekkel már százra rúg a létszámunk” – 
magyarázza.

Kelemen Erzsébet a táncrendek hiteles 
színpadi megjelenítésére, a viseletekre is nagy 
gondot fordít. Nemrégiben varratott lövétei 
ingeket a táncosoknak. Udvarhelyszéki vi
seletük a nagyoknak zöld, a kicsiknek piros 
szőttesből készült. Mezőségi ruhájuk, továb
bá felcsíki népviseletük, homoródmenti szász 
ruhájuk, eredeti cigány, illetve román ruhájuk 
is van, ugyanakkor egy rend mogyorószínű 
viseletük is, amit köténnyel és mellénnyel va
riálva a nyárádmenti, vajdaszentiványi táncok
nál használnak. Vállkendőkre és még további 
viseletekre volna szükségük, de a tánccso
portvezető így is lelkesen sorjázza, hogy gyári 

lerakatokban porosodott szövetekből, külön
féle adományokból milyen sokat meg tudtak 
már valósítani. 

„Oktatni nem oktatok, de teljes emberként 
részt veszek a tánccsoport életében” – hang
súlyozza a vezető, akinek köszönhetően folya
matosan fiatal, jól képzett oktatókkal dolgozik 
együtt a csapat. Egyegy hosszabb idő elteltével 
oktatót váltanak, hogy frissüljön a táncrend
jük, újuljon a próbák lendülete. Most az Ud
varhely Táncműhelynél dolgozó Antal József 
vette át az oktatói stafétát, de Györfi Csaba 
és Albert Éva is besegítenek. Még magyaror
szági koreográfuspárral, Doktor Lászlóval és 
Bagaméri Andreával is dolgoztak. Tőlük du
nántúli ugrós táncot tanultak, a Sebő Ferenc 
által megzenésített Weöres Sándorversre kore
ografálva. Többek között ezt is bemutatják a tö
rökországi fesztiválon a borsikások, de szatmári, 
felcsíki és mezőségi táncokat, illetve viseleteket 
is felvonultatnak.

Az április 18–25. közti Nemzetközi Ka
rsiyakai Fesztiválon 17 ország 19 csapata vesz 
részt, köztük a Boróka utánpótláscsapata is. 
Az már csak magától értetődik, hogy a több
szöri fellépés mellett számos turisztikai látvá
nyosság meglátogatása is szerepel a program
ban: Isztambulban, Rodostóban is megjárják 
magukat, Izmír felé tartva pedig a Thököly 
Imreemlékházat látogatják meg.

„Mindezért cserébe nekik csak táncolni 
kell, azt pedig örömmel teszik” – vallja Kele
men Erzsébet, aki a szervezésben való segítség
nyújtásért Bíró Botondnak és Szalló Rékának, 
valamint a Szentgyörgy Lovagrend nagyasszo
nyának, a Németországban élő dr. Gotthárd 
Csillának mond köszönetet. 

Ugyanakkor nem elhanyagolandó tény 
az sem, hogy a néptánccsoport terelgetése 

közben nemcsak a külföldi jelenlétre fó
kuszál a vezető, hisz a kis táncosok tovább
ra is hangsúlyosan jelen vannak és lesznek 
Székelyudvarhely életében. Az idei Ezer Szé
kely Leány Napjára a tervek alapján mind a 
százan fellépnek, a Hargita népi együttes 
szervezte csűrdöngölőkön is évek óta részt 
vesznek. Továbbá a falvak életébe való bekap
csolódást is fontosnak tartják, ami nemcsak 
a falunapokon való szereplést jelenti, hanem 
szekeres kirándulásokat és a helyi emberek 
vendégszeretetének megtapasztalását is, ami
vel ugyancsak gazdagabbá válnak. 

Antal Ildikó
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szakirodalom szerint nyelvi tévhit/babona min
den olyan megállapítás, amely alapos vizsgáló
dás és tájékozódás nélkül helytelennek nyilvánít 
olyan nyelvi eszközöket, amelyek a nyelv rend

szere szempontjából teljesen kifogástalanok és összhangban 
állnak a nyelvhelyesség általánosan elfogadott elveivel. Példá
ul még ma is elég sok pedagógus hangoztatja, hogy helytelen, 
magyartalan a lenni + va, ve igeneves szerkezet. Ilyen a töb
bi közt az El van utazva forma, amely – szerintük – német 
mintára keletkezett, ezért helyette az Elutazott formát kell 
használni, mert csak az a helyes. Sokan, akik a nyelvet logi
kai rendszernek képzelik, belekötnek az olyan kifejezésekbe, 
mint például: leszállok a vonatról (mert szárnyak nélkül nem 
lehet szállni), szúnyogcsípés (a szúnyog szúr, nem csíp!), süt 
a Hold (a Holdnak nincs saját melege), sétálóutca (az utca 
nem tud sétálni). Stb.

A nyelvi kérdéseket nem tanácsos mindig a logika alapján 
megítélni. Tulajdonképpen nem is annyira igazi, filozófiai lo
gikáról van szó, mint túlzott okoskodásról, ugyanis a helyes 
ítéletek kimondásakor nyelvünk természetének és történeté

nek ismerete a fontos. A kutatás igazolta, hogy a fentebb em
lített igeneves szerkezet a cselekvés vagy történés eredményé
nek kifejezésére jött létre, és magyar nyelvi fejlemény. Mást 
jelent az el van utazva, mint az elutazott. Az el van utazva azt 
jelenti, hogy elutazott és még ott van (de visszajön). A száll 
igének van – egyebek mellett – ’valahova lép’ jelentése is, te
hát leszállhatunk a vonatról szárnyak nélkül is. A Hold azért 
süthet, mert a süt igének van ’világít’ jelentése is. Szótörténe
ti kutatások szerint a csíp szónak első, eredeti jelentése: ’állat 
megszúr’, második: ’valamilyen tárggyal összeszorít’. Később 
alakult ki az ’erős íz éget’, valamint a többi jelentése. Ma a csíp 
elsősorban azt jelenti: ’bőrt ujjával, csőrével vagy más valami

vel összeszorítva fájdalmat okoz’, második jelentése: ’fullánk
jával, szívókájával szúr’. A köznyelv bátran mondhatja, hogy 
a légy, szúnyog, darázs, méh stb. csíp, még akkor is, ha a szak
nyelv ilyen esetekben szúrásról beszél (mert a tudományos 
pontosságot akarja érvényesíteni). A csalán is csíp, holott 
levélszőrei szúrnak, és csípősnek nevezzük azt a kellemetlen 
érzést is, amelyet valamely növénynek vagy anyagnak érinté
se, érzékelése okoz. Például csíp a torma, bors, paprika, szesz, 
és a füst is csípi a szemünket.

A sétálóutca nem sétál! Az ivóvízre sem mondjuk, hogy 
iszik, a rágógumira, hogy rág, az ebédlő(szobára), hogy ebé
del stb. Sétáló szavunkat a sétál igéből képeztük ó melléknévi 
igenévképzővel. Nyelvünkben sok az ó, ő igenévképzős szó. 
Ezek között vannak olyanok, amelyekben a cselekvés tárgyát 
fejezi ki a melléknévi igenév, ilyen például: ivóvíz (azt isszuk), 
rágógumi (azt rágjuk), sütőtök (azt sütjük) stb. Az evőkanál, 
ivópohár stb. szóban a cselekvés eszköze a lényeges, amivel 
eszünk, iszunk stb. Sok kifejezésben a cselekvés helyét jelöli 
meg a melléknévi igenév: hálószoba (ott alszunk), fürdőszoba, 
mosókonyha és… sétálóutca, mert ott sétálunk.

Nyelvi babonák
                       helyesen n Komoróczy György A

 Másfél évtizede folya-
matosan hallat magáról a 
székelyudvarhelyi Boróka 

Néptáncegyüttes, mely néhány 
éve két utánpótlás-csoportot 

is magában foglal. A hivatásos 
együtteseket is megszégyenítő, 
idei éves tervükben finnországi, 
lengyelországi, ausztriai, török-
országi és több magyarországi 
fellépés szerepel, ugyanakkor 
hangsúlyosan részt vesznek a 
város életében, de a falvakon 
való szereplést is fontosnak 

tartják. A Borsika utánpótlás-
csoport jövő heti törökországi 
fellépése apropóján beszélget-
tünk a néptáncegyüttes létre-
hozójával és lelkes vezetőjével: 
Kelemen Erzsébet tanárnővel.

  

Táncolni  
mindenen át
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Az udvarhelyi borsikások pár nap múlva Törökországban táncolnak 

 Kelemen Erzsébet együttesvezető  fotó: antal ildikó


