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Körkép
Beszélgetés András MihállyAl, A hArgitA együttes igAzgAtójávAl

„A néptáncot nemcsak nézni, 
művelni is kell”

A néptánc közösségépítő, jel-
lemformáló erejéről, a népi 
kultúra fenntartásának egyik 
lehetőségéről, illetve az ifjú-
sági táncmozgalmak működ-
tetéséről beszélgettünk a ma 
kezdődő Csűrdöngölő ifjúsá-
gi néptánctalálkozó kapcsán 
András Mihállyal, az András 
Alapítvány elnökével, a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes 
igazgatójával.

– A csűrdöngölő kifejezést a 
Magyar Néprajzi Lexikon szócik
ke szerint arra a táncalkalomra 
is használták, amelyet a köznyelv 
taposóbálnak nevez. Ez a mulat
ság a házépítés végeztével a még 
vakolatlan, új ház avatóünnep
ségét jelentette. Az ehhez hasonló 
rögtönzött közösségi mulatságok az 
évek során egyre ritkábban, vagy 
már csak komoly szervezői mun
ka eredményeként születnek meg. 
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes a nagyszínpadi produkci
ók mellett az ilyen tevékenységekre 
sem sajnálja az időt, a fáradságot 
– gondoljunk akár a Csűrdöngölő 
ifjúsági néptánctalálkozó szervezé
sére vagy a Kaszáló Kalákára. 

– Évekkel ezelőtt, mielőtt a 
Csűrdöngölő ifjúsági mozgalom 
elindult, azt kellett látnunk, hogy 
az emberek érdeklődnek a Hargi-
ta Nemzeti Székely Népi Együttes 
műsorai iránt, telt házzal tudtunk 
előadásokat tartani, viszont a 
közönség elfelejtette azt, hogy a 
néptánc nemcsak arra való, hogy 
az emberek nézzék, hanem arra, 
hogy táncolják. A mi értékes ze-
nei- és tánckultúránk helyébe 
bekerült az olcsó, ízléstelennek 
is minősíthető mulatós stílus. Ez 
a sekélyes, könnyen tanulható 
műfaj elkezdte kiszorítani a sa-
ját népi hagyományainkat. Arra 
gondoltunk, hogy ezt a változást 
akkor lehet a leghatékonyabban 
megállítani, ha az új generációt 
kezdjük el tanítani. Rajtuk ke-
resztül, bár hosszú a folyamat, 
de biztonságosan visszaadható 
a társadalomnak a népi kultúra. 
Az erdélyi magyarság nagy része 
már nem ismeri el a mezőségi 
vagy gyimesi táncrendet, idegen-
nek minősíti, mert olyan rég nem 
hallják, hogy azt hiszik, ez nem is 
része a tánckultúránknak. Tudo-
másul kell vennünk, hogy a Kár-
pát-medencei magyar népzene 
és néptánc műfajilag nem tiszta, 
mert több kultúra él együtt, és et-
től ilyen sokszínű és izgalmas. 

– Az együttes régi és jelenkori 
tag jai önként vállalták a gyerme
kek tanítását, ma már minden 
községben működnek néptánccso
portok. Hány gyermekkel foglal
koznak?

– Az intézményünknek hatal-
mas erőforrásai vannak, itt olyan 
hivatásos táncosokat nevelünk 
– ugyan diploma nélkül –, akik 
megállják a helyüket nép tánc ok-
ta tóként is. Ennek többrétűen jó-
tékony hatása van, amellett, hogy 
a gyermekek megtanulják a saját 
kultúrájuk táncrendjeit, egy szak-
értő közönséget nevelünk, illetve 
közösségépítő fontossággal is bír. 
A falvakban működő csoportok 
tagjai barátságokat kötnek a szom-
szédos vagy megyén belüli más ta-
gokkal, meghívják egymást a saját 
rendezvényeikre. Sőt csoporton 
belül és kívül, nő és férfi között 
kapcsolatok is születnek. Azt sem 
tagadni, milyen nehéz a párvá-
lasztás, és bizony a közös táncban 
nagyon sok minden kiderül, az is, 
hogy találnak-e egyáltalán a gesz-
tusaink, egymás közelségét eltud-
juk-e viselni örömmel, vagy sem? 
Jelenleg kétezer gyermek vesz részt 
az ifjúsági néptáncmozgalomban, 
őket hetente meglátogatják az ok-
tatók. Most már ott tartunk, hogy 
a valamikori tanítványaink is ok-
tatnak, vagy hivatásos táncosok. 
Azok a gyermekek, akik beállnak 
a táncmozgalomba, előbb vagy 
utóbb hangszert vesznek a kezük-
be, vagy beállnak valamelyik szín-
játszó csoportba, szerepet vállalnak 
a közösség életében. Ebben az ok-
tatási programban vállal szerepet 
az alapítvány mind erőforrások be-
vonásával, mind pedig ösztönzés-

sel. Magát a Csűrdöngölőt tíz éve 
szervezzük, ebben nagy érdeme 
van Miklós Katalin munkatár-
sunknak, aki mindvégig segített a 
találkozó lebonyolításában. 

– A ma kezdődő néptánc
találkozón szakmai beszélgetésre 
is alkalma lesz az oktatóknak. Mi
lyen témákat feszegetnek?

– Ennek a kulturális terület-
nek a széles körű folklóranyaga 
igényli azt, hogy az oktatók minél 
nagyobb ismerettel rendelkez-
zenek, illetve munkájuk minő-
sége érdekében ismerniük kell a 
szakmai anyagok fellelhetőségét. 
Ebben próbálunk segíteni nyílt 
párbeszéddel. Természetesen a 
„hogyan továbbról” is beszélnünk 
kell, mert nagy kérdés az, hogy a 
Csűrdöngölő-találkozók tovább-
ra is a jelenlegi formában folyta-
tódjanak-e: több mint ezerötszáz 
gyermek lép fel a tavaszi találko-
zókon a város központi terén, és 
ez nagyon hosszú előadássoroza-
tot jelent. Végig kell gondolnunk, 
hogy van-e a megmutatkozásukra 
más lehetőség. Arra a szintre sze-
retnénk eljutni a Csűrdöngölővel 
– ha az már a jelenlegi formájá-
ban a nagy létszám miatt mond-
juk nem megszervezhető –, hogy 
a csoportok saját rendezvények 
szervezésével éltessék tovább a 
mozgalmat.
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