
– Hogyan került Csíkszeredába, és hon-
nan származik az ötlet, hogy itt salsát kellene 
tanítani?

– Egy Budapest mellőli kisvárosból, Vácról 
érkeztem azzal a szándékkal, hogy itt Csíksze-
redában is meghonosítsuk egy kicsit a kubai 
salsát, amit tulajdonképpen képviselek. Az egész 
úgy kezdődött, hogy van itt egy nagyon kedves 
ismerősöm, akit egy budapesti látogatásakor ba-
rátnői elvittek egy salsaklubba. Megtetszett neki, 
és a barátokkal – akik ugyancsak erdélyiek – úgy 
döntöttek, megkérdeznek engem, van-e kedvem 
tanítani Csíkszeredában is.

– Cubazumbát is tanít. Mi is a zumba?

– A zumba most egy újabb világőrület. 
Mint annak idején az aerobik berobbant a világ 
fitneszpiacára, ugyanúgy a zumba most ilyen ha-
talmas tereket hódít és rengeteg helyen űzik. Na-
gyon komoly oktatóképzés is indult világszerte. 
Kialakulását a véletlennek köszönheti: egy dél-
amerikai fitneszoktató otthon felejtette a fitnesz 
CD-jét, és elkezdett a saját latin zenéire órát tarta-
ni. Tulajdonképpen így jött létre a zumba, amely 
a latin táncok alaplépéseit, lépéskombinációit 
használja. Nagyon jól égeti a zsírt, mert aki végzi 
a gyakorlatokat, az meg is feledkezik magáról a 

mozgásról, egyszerűen pörögnek az események, 
a hangulatos, jó zenék, és mindez eltereli a figyel-
met az erőfeszítésről. Érdekes, mert minimum 
600 kalóriát el lehet égetni egy óra alatt, ami elég 
soknak számít. 

– Ön mikor találkozott először a tánccal? 

– 1997–98-ban kezdtem el tánccal foglal-
kozni, de akkor még csak tanulni. Egy idő után 
megszűnt a csoport, ahová mi jártunk. Időköz-
ben viszont nagyon megszerettem, a gyerme-
kem is bekapcsolódott, éppen ezért mi szülők 
összeálltunk és alapítottunk egy klubot. Ez elő-
ször csak annyiból állt, hogy én szerveztem ki 
az oktatókat Vácra. Kezdetekben társas táncot 
tanultunk, aztán ez átalakult először salsává, 
majd az összes salsához kapcsolódó latin tánc-
cá: merengue, bachata, reggaeton, cha-cha-cha, 
son – főleg kubai eredetű táncokról beszélünk. 
Arra épülnek ezek a táncok, hogy az ember mi-
nél szabadabban érezze magát, minél több öröm 
érje. Kubában ugye nagy a szegénység még ma is, 
és úgy élnek az emberek, hogy muszáj volt meg-
teremteniük maguknak azt, ami miatt érdemes 
túlélni – ez a tánc, a zene. Ez nagyon régi kultúra 
náluk, afro eredetű, és onnan ezt nagyon szépen 
fejlesztgették maguknak. Nem a sok figura a lé-
nyeg, hanem hogy öröm legyen. A zene haszná-
lata, a zene érzete nagyon lényeges.

– Ennek a felszabadultságnak a megélése 
mennyire megy az itteni táncosoknak? Hogy ido-
mul egymáshoz a székelyek büszke tartása és a ku-
bai táncok lezsersége?

– Nagyon érdekes, hogy akik néptáncoltak, 
táncolnak, azok nagyon ráéreztek. Fontos, hogy 
a merevséget meg kell szüntetni, a hölgyeknek is 
el kell engedniük magukat. Jót is jelent az, ha va-
lakinek előzetes tánctudása van. Ilyen szempont-
ból itt Csíkszeredában könnyebb dolgom volt 
ezzel, mint otthon, nem kellett elmagyaráznom, 
hogy hol van az a bizonyos egy. Érdekes, hogy 
azok a hölgyek, akik zumbára járnak, nem is tud-
ják magukról, de azonnal tudnak táncolni.

– Melyik generációból kerülnek ki inkább a 
salsázni vágyók?

– A tánc kortalan: ha az otthoni viszony-
latot vesszük, a 16 évesek együtt szórakoznak 
a 70 évesekkel, és mindenki jól érzi magát. Itt 
is vannak jelentkezők minden korosztályból, 
a húszévesektől az ötvenévesekig. Leginkább 
párok jelentkeznek, de jönnek lányok párok 
nélkül is. Sajnos a férfiak hozzáállása nem eny-
nyire pozitív. Azok, akiket rá lehet venni, hogy 
kipróbálják, ők utána is nagyon kedvelik, 
könnyen megtanulják. Ez még egy folyamatos 
inspiráció, mindig többet tanulni és többet 
érezni meg az egészből. 

– Mik a további tervek?

– Folyamatosan próbáljuk megmutatni, 
hogy mi is ez. Kisvárosban nagyon érdekesek a 
szórakozási lehetőségek. Például szombat–va-
sárnap nagyon kevés olyan dolog történik ebben 
a városban, ami a fiataloknak hasznos lehetne. 
Vasárnaponként tartunk ingyenes oktatáso-
kat, meg a szórakozóhelyeket próbáljuk ebbe a 
mozgalomba bevonni. Itt a Cubában szoktunk 
műhelymunka jellegű összejöveteleket tartani, 
táncoktatással, táncelmélet-ismertetéssel. Terve-
ink között szerepel az is, hogy a Latin Combo 
magyarországi zenekart, amelynek Lili Garces az 
énekesnője, elhívjuk ide koncertezni. Hozzák el 
Kubát ide is.

Lili Garces férje, B. Bíró Zoltán a legismer-
tebb latinzene-szakértő Magyarországon. An-
nak, hogy őket meghívjuk, az lenne a feltétele, 
hogy legalább száz-százötven táncon keresztül 
érdeklődőnk legyen. 

Darvas Beáta
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inden család fényképalbumaiban, vagy csak 
úgy, borítékokban, papundekli dobozokban 
garmadával állnak fotók a „büszkeségek”, az 
utódok csecsemőkori, óvodás- és iskolásévei-

nek eseményeiről, születésnapi torták előtt, gyertyafújás 
közben, játszótéri hintán, homokozóban, tengerparti ho-
mokvárak építése közben, biciklizés, korcsolyázás, síelés, 
lovaglás, sakkozás, futballozás, úszás, tornászás közben, pio-
nír-felszerelésben, népviseletben, családi és egyházi ceremó-
niák alatt, állva, ülve, durcásan, vigyorogva, műkacagással, 
ahogy az „itt repül a kicsi madár”, később a kozmopolita 
„csíííz” felszólításra reagáltak.

Nekem azok a kedvenc képeim, amelyek csemetéimről nem 
nálunk, hanem más apróságok gyerekszobáiban készültek ötöd-, 
hatod-, tizedmagukkal, mert ez azt jelentette, hogy azon a vasár-
nap délután valóban elengedhettük magunkat pár órára vala-
melyik barátunk nappalijában, míg a gyerekbuli az ő kisebbik 
szobájukban dúlt, az összes játék náluk volt szétszórva a padlón, 
az ágy alatt, náluk ömlött ki a limonádé, szóródott szét a Zizi, 
a Pufulec, a kakas, morzsált az Eugénia, ragadt bele a csergébe 
a rumos csoki, a krumplicukor, a rahát, a halva, a drazsé – a kor 
gyerekcsemegéi. Ritkán fordulhatott elő ilyen nagy szerencse, 
mert az egész lakónegyed minden lépcsőházában volt egyetemi 
társaink, tanár- és újságírókollégáink laktak, akiknek mind egy, 
két, sőt már három kisgyerekük volt, így az egyetlen szabadnap 
délutánját rossz idő esetén – és mikor volt az általános felmele-
gedés előtti években Csíkban igazi jó idő? – mindenki máshol, 
baráti körben szerette volna eltölteni, hogy kölykincéik egy-
mással legyenek elfoglalva, ne nyakunkban, térdünkön, agyun-

kon lógjanak, mint a hét többi napján. Ezek az összejövetelek 
nemcsak kikapcsolódást jelentettek a kisgyerekes családi téboly 
áramköréből, hanem csoportterápiát is, ahol kibeszélhettük: az 
enyém így bilizik, ezt eszik, ezzel kerget a sírba, attól hisztizik, 
azt művelte, valamint az anyósok, a szolgálók, a főnökök, az 
alattunk lakó feldörömbölő szomszédok témáit, míg egy-egy 
csörömpölés, dobbanás, bömbölés, árulkodás fel nem ugrasz-
totta a mamákat, hogy megnézzék, melyikük csemetéje okozta 
a galibát. Mindnyájan tapasztalatból tudtuk, hogy az igazi nagy 
rongálásokat és szamárságokat akkor követték el a lurkók, ha 
túl nagy volt a csend! A legnagyobb csendben operálták meg 
az egyik, fűrészporral kitömött hatalmas mackót, csak akkor 
tört ki a ribillió, amikor nem tudták visszavarrni és szétszóró-
dott tartalma. A legnagyobb csendben vetkőztették le az egyik 
kislányt, hogy bekenjék anyukája egész tégely krémjével, mert 
tengerpartosdit játszottak, és szintén némán festettek freskót 
egyikünk falára, mert a napköziben is volt ilyen. Sosem váltak 
az ilyen grimbuszok a barátságok szakítópróbáivá, legfennebb 

kicsit hamarabb indultunk egymás lépcsőháza felé, hogy 
megelőzzük azoknak a barátainknak látogatását, akiknek 
szerintünk sokkal rosszabbak voltak a gyermekeik, mint a 
mieink. Volt, amikor sikerült, volt, amikor félúton összeta-
lálkoztunk, és röhögve méregettük a távolságot, vagy pénzt 
dobtunk fel, ki fog visszatérni otthonába a társasággal. A 
lényeg az, hogy – mint minden fiatal közösségben – párok 
veszekedése, féltékenysége, válása, vetélytársak pofozkodá-
sa, vodka-túltengésből származó tántorgás, nyakaskodás, 
kakaskodás, női libaság, férfi ökörködés előfordult ne-
gyedbeli baráti körünkben, de a gyerekszolgálók dajkálta 

neveletlen gyerekeink miatti tartós harag soha. Még akkor sem, 
amikor negyedünkben felépült a város első bölcsődéje és napkö-
zije, és az addig egyszemélyes őrizet alatt magányosan vagy má-
sodmagukkal játszó gyerekeink hirtelen huszonötödmagukkal 
ostromolták a nagyon fiatal, otthon szintén kisdedekkel kínló-
dó óvó nénik kialvatlan, zilált idegeit, és még fékezhetetleneb-
bek lettek.

Sok mindent elnéztünk, sok mindent elhanyagoltunk, 
sokat nevettünk és bírtuk a gyűrődést! Egy nem nagy la-
kónegyed több száz fiatal családja, annál is több száz apró 
gyermekkel 1974-ben, amikor a „nép lánglelkű fiát”, Nicolae 
Ceauşescu pártfőtitkárt, az Elnöki Tanács Elnökét a Nagy 
Nemzetgyűlés egyhangúlag az RSZK államelnökévé is vá-
lasztotta! A jelenlevők percekig, felállva, ütemesen tapsol-
tak és éljeneztek. A tévé előtt játszó gyerekeinknek nagyon 
tetszett a harsogó kiabálás, fazékkal, fedővel verték a taktust 
és ordították ők is: Ceauşescu – PCR!, Ceauşescu – RSR! 
Ceauşescu şi poporul!

Vasárnapi „csendélet” 
kisgyerekekkel
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Salsa- és zumbaoktatás Csíkszeredában

Minden kedden este tartanak bemutató bulit a Cubában, amikor bárki kipróbálhatja a 
salsát. Kedden és csütörtökönként 18 órától zumbaoktatás folyik a Fenyő Wellnessben, 
szombat–vasárnap pedig workshopok a Cubában. Június elsejétől indulnak bemutató es-
tek Székelyudvarhelyen is, majd szeptembertől kezdődik a zumbatanfolyam.  

Két nagy szerelem határozza meg eddigi életét: a válogatott 
szintű evezősport, valamint a tánc, főként a latin-amerikai ritmu-
sok. Merengue, bachata, reggaeton, cha-cha-cha, son szerepel 
többek közt a tarsolyában, de minden eszközt kihasznál, hogy 
Csíkszeredában és környékén mindenkit levegyen a lábáról a 

salsa-őrület. Magyar Imrével a Cuba Caféban, képzéseinek egyik 
színhelyén beszélgettünk.

Elhozzuk ide Kubát
Névjegy 

Magyar Imre 1966. július 5-én született Vá-
con. Tizenhat évig űzte az evezősportot vá-
logatott szinten, 27 magyar bajnoki címet 
tudhat magáénak, részt vett több világver-
senyen és az 1992-es barcelonai olimpián. 
Új „szerelem” a tánc, 2003-ban kezdett el 
salsát tanulni, és mint vallja, a mozgás és a 
zene harmóniája lenyűgözi, elvarázsolja és 
folyamatos tanulásra készteti.
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