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Előszó

Előszó
„Költészet, festészet és tánc. Uraim, mindez nem más, mint
a gyönyörű természet pontos mása – vagy legalábbis annak
kellene lennie.” Jean-Georges Noverre (1727–1810)
A Tánc Világnapjának nemzetközi megünnepléséről 1982-ben hozott határozatot az UNESCO égisze alatt működő Nemzetközi Színház
Intézet (ITI – UNESCO). A Jean-Georges Noverre, a klasszikus balett alapítójának tekinthető neves francia táncmester születésnapjához, azaz
április 29-hez kötött emléknapot azóta ünnepli a világ táncos közössége,
tánckedvelő közönsége. Kevésbé Erdélyben, ahol 2005-ben a Bogáncs –
Zurboló Egyesület talán elsőként szervezett Kolozsváron egy egész napos, különböző táncos műfajokat bemutató rendezvényt a Tranzit Házban, Erdélyi tánchagyományok és a tánc nemzetközi világnapja címmel.
Azóta ez az erdélyi, elsősorban a magyar tánchagyományok sajátosságait kihangsúlyozó esemény évről évre bővült, gazdagodott tartalomban és minőségben egyaránt. Így 2009. április 28–30. között sikerült egy
háromnapos táncművészeti program keretében különböző formákban
(tudományos ülésszak, táncelőadások, táncház és táncfilmek vetítése)
bemutatni a különböző műfajok hazai recepcióját az erdélyi tánchagyományok tükrében. Egyúttal ez a hiánypótló rendezvény elsősorban a
néptánc és a kortárs táncformák közötti kapcsolatokon keresztül próbál
rendszeres fóruma lenni a jelenleg még gyerekcipőben járó erdélyi magyar táncszakmának.
A 2009-es program egy rendhagyó tudományos ülésszakkal kezdődött: a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) és
a Tranzit Alapítvány szervezésében létrejövő, Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón című, április 28-án megtartott
konferencia az első ilyen jellegű tudományos értekezletnek számított Erdélyben. Ezt a tényt hangsúlyozta többek között Horváth István, a NKI elnöke és Dáné Tibor Kálmán, az EMKE elnöke is az ülésszak résztvevőinek
köszöntésében.
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A konferencia két ülésszakban zajlott. A délelőtti előadók arra a
kérdésre keresték a választ, hogy létezik-e, egyáltalán beszélhetünk-e
erdélyi magyar táncművészetről? Ismertető, amolyan „helyzetjelentő”
előadások hangoztak el érintett hazai szakemberektől. Laskay Adrienne
(Műtáncok az erdélyi színpadokon) a klasszikus balett és a színpadi táncművészet erdélyi meghonosodásáról, Juhász Csilla (Reneszánsz tegnap és
ma) a 90-es években induló reneszánsz táncmozgalomról, Deák Gyula (A
néptánctól a táncszínházig) a néptánc, Uray Péter (A mozgásszínház mint
a színházi megújulás lehetséges területe. Az M Studio, Erdély első hivatásos mozgásszínházi társulata), valamint Kelemen Kinga és Sinkó Ferenc
(Kontakt improvizáció: előadóművészet vs. életforma) a kortárs mozgásművészet helyzetéről értekezett. Mindezt Könczei Csongor vitaindító és
egyben összefoglaló jellegű előadása követte a jelenlegi erdélyi táncművészeti helyzetről, amely érintette a magyar anyanyelvű táncművészeti
oktatás problémáját is (Javaslat a romániai magyar intézményesített táncművészeti oktatás bevezetésére). A felvetett problémák egyféle megoldásáról Gáspárik Attila rektor beszélt (A marosvásárhelyi Színházművészeti
Egyetem új táncművészeti szakirányáról), majd az általam felvetett kérdésekről vita következett, ahol felkért hozzászóló volt Fügedi János (a budapesti Táncművészeti Főiskola tanára), Szép Gyula (az RMDSZ kulturális
alelnöke) és Szőke István (a marosvásárhelyi Színházművészeti Egyetem
mozgásművészeti tanára).
A délutáni ülésszakon a 20. századi magyar tánckutatás erdélyi vonatkozású eredményeiről tartottak előadásokat az MTA Zenetudományi Intézet munkatársai a Tranzit Házban. Pávai István az erdélyi népi
tánczene kutatásáról értekezett a 19. századi előzményektől napjainkig,
Karácsony Zoltán a korai erdélyi filmes táncgyűjtések kritikai áttekintésére vállalkozott a kezdetektől 1963-ig, Pálfy Gyula egy vegyes lakosságú
erdélyi falu, Gerendkeresztúr táncait elemezte, Felföldi László az elmúlt
évtizedek magyar néptánckutatásában, a táncoktatásban és a hagyományőrzésben jelentkező modernizációs törekvésekről beszélt, Fügedi
János a notáció szerepének fontosságát hangsúlyozta a tánc tudományos
feldolgozásában.
A tudományos ülésszak záróelőadását Könczei Csilla tartotta, akinek
A halva született harmadik ikertestvér. Nyilvános beszéd a nem létező romániai magyar tánckutatásról a hatvanas–nyolcvanas években – A tánckutatás
esélyei a mai Romániában – vitaindító előadását egy kerekasztal-beszélgetés követte, Fosztó László kollégám moderálásával. A tudományos ülés�8

Előszó

szakot könyvbemutató zárta. Könczei Csilla Táncelméleti írások. Writings
in Dance Theory (1987–2002) című kötetét Fügedi János méltatta, mint az
első ilyen jellegű erdélyi magyar nyelvű munkát.
A konferenciakötet tehát ennek a tudományos ülésszak előadásainak
szerkesztett változatait tartalmazza. Sajnos, objektív okok miatt (néhány
előadó nem élt a jelen kötetben való publikálás lehetőségével) a jelen ös�szeállításból több érdekes és értékes gondolatokat tartalmazó előadás
szövege hiányzik. Ugyanakkor igen fontosnak tartom, hogy a fordítás révén a román szak- és érdeklődő olvasóközönség is megismerheti az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány jelenlegi helyzetét.
Könczei Csongor
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Abstracts
LASKAY Adrienne
Concert dance on Transylvanian stages
The first study of the volume is about the development of concert
dance and classical ballet, thus of the art of dance in Transylvania. The
author discusses the situation of the Hungarian concert dance in Transylvania from the 17th century until present, using an exhaustive database of cultural history and history of art. The study treats in detail all the
datable dance performances (or dance divertissements within different
performances) of the Hungarian Theatre of Cluj. Then it describes the
history of the ballet within the Hungarian Opera of Cluj, moreover, it presents in short the ballet performances of the Romanian Opera in Cluj and
(mainly Hungarian) performances of the National Opera in Timişoara.
DEÁK Gyula
From folk dance to dance theatre
In his study Gyula Deák presents the present situation of the Hungarian professional and amateur folk dance and folk dance movement in
Romania. He outlines the establishment and operation of the professional
Hungarian folk dance ensembles in Romania, and also the development
of their artistic profile formed during several years. When discussing this
later aspect, the writer points out the importance of dance theatre forms,
which in recent years are becoming more and more dominant. Then he
describes in detail the activity of the Hungarian Folk Dance Association
from Romania, which is the national organisation gathering the native
folk dancers: the establishment and operation of the information office,
the development of the professional archive, the different training programs; finally he enumerates the events and festivals organised by the association in recent years.
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URAY Péter
Movement, movement theatre – in training and in
Transylvanian theatre and dance
In this study the well-known movement theatre choreographer and
director, Péter Uray states his views on the training and on training
trends applied in movement theatre primarily as a teacher of dramatics.
He interprets the movement dramaturgy, then he treats issues like structuring motifs according to curves or themes of a certain creative intention, the classification of themes according to a certain form and their
putting into a structure. He also deals issues related to style, visual thinking, planning of motifs and movements. He also touches upon the relationship between dance, movement theatre and contact dance. Finally he
presents in short the activity of the M Studio, a movement theatre from
Sfântu Gheorghe directed by the author.
KÖNCZEI Csongor
A proposal for introducing the Hungarian higher dance
education in Romania
A study on the Hungarian performance dance in Romania is for many
reasons the outline of the existing deficiencies and problems. Therefore
this study first tries to sum up these deficiencies (A short report of the
Hungarian (folk) dance in Romania), then to analyse and interpret them
(The relationship between folk dance and concert dance; How public funds
are wasted – mother-tongue dance education, the lack of trained experts).
Finally the study attempts to elaborate a proposal concerning the Hungarian higher dance education in Romania (The basis of the Hungarian
performance dance in Transylvania: organizing the mother-tongue dance
education. Proposal for the introduction of the Hungarian higher dance education in Romania – the outline of the planned branch of performance dance
and/or contemporary dance).
FÜGEDI János
Comments to Csongor Könczei’s study
In his comments the author agreed with the main points raised by
Csongor Könczei concerning the present state of education in the field
of traditional dances. As far as the education form of the proposals are
concerned, the comments pointed out the contradiction between the
BA level „dancer and assistant” and the three year long education term
128
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which is not enough to train professional dancer, especially not, if the
training starts at the age of 18. In schools where professional dancers
are trained, the education starts at the age of 10, latest 14. The system
of BA-MA structure to be introduced is suitable instead for training dance teachers, choreographers and theoretical experts. As a closing point,
the comments raised the issue of educating dance teachers dealing with
children in kinder garden and primary schools, since this age seems to
be authentically receptive for a comparatively simpler traditional music
and dance culture.
KARÁCSONY Zoltán
A critical history of filmed documentation of traditional
Transylvanian dance – from the beginning to 1963
This is an overview of the early period of folk dance research and filmed documentation beginning with the work of Sándor Gönyey and István Molnár in the 1940s and continuing with the work of a group called
the Hungarian Dance Work Community at the Institute of Folk Sciences,
then followed by the work of the group of young dance ethnographers
after 1951 at the Institute of Folk Arts. Also discussed is the lesser known
work of Emma Lugossy and Sándor Gönyey on 39 verbunks. György Martin and his contemporaries’ extensive work collecting dances in Hungary and Transylvania, with mention of places where the main collection
work was done in the period is also discussed.
PÁLFY Gyula
Dances of Gerendkeresztúr/Grindeni, an ethnically mixed
village
The author presents a comparative analysis of the dance repertoire
of the local Romanian and Hungarian communities using empirical data
generated on the occasion of a filmed documentation in 1986. The conclusion of his study is that the two dance-cycles, that is the Romanian one
(ponturi, de-a purtata, învârtita, haţegana) and the Hungarian one (csűrdöngölő/verbunk, csűrdöngölő/serény, lassú, friss csárdás) follow the same
pattern, the Romanian being more archaic due first of all to its slower
tempo. The study also points at the importance of the fact, that although
there are two ethnically distinguished dance repertoires, both communities know and practice each others’ dances.

129

AZ ERDÉLYI MAGYAR TÁNCMŰVÉSZET ÉS TÁNCTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN

FÜGEDI János
The role of notation in choreology
Following the line of the historical dance notation systems, a triform
role can be discovered: notation serves as preservation, helps comprehension of movement material, and provides a fast overview of the choreographic structure. Choreology without notation usually tracks the
constantly changing scientific disciplines from historical approaches
thought ethnographical, structural linguistic, semiotic, cultural anthropologic methods to the presently fashionable cognitivism, while in lack
of dance notation one was missing - the investigation of the dance itself,
its ephemeral material, the movements. Notation use in choreology was a
feature of traditional dance research, which seemed to decline in the past
twenty years, though still followed in certain ethnochoreology schools,
especially in that of Hungary. The study concludes that real choreology
can be prosecuted only through and with notation use, which can ensure
an objective dance research.
KÖNCZEI Csilla
The still-born third twin. public discourse on the non-existing
Hungarian research on folk dance in 1960s–1980s Romania
The present paper is an unusual attempt: it analyzes the characteristics of a secondary discipline that hadn’t even existed. In fact this paper
deals with the non/existing Hungarian folk dance research in socialist Romania, more precisely with the public discourse on this matter. Although
this discipline – besides sporadic individual performances – hadn’t succeeded in the institutionalization of itself within the mentioned period
and place, there were plenty of personalities assisting to its birth, thus
writers and ethnographers published several articles on the absolute
necessity of its existence. The analysis of this public discourse appearing in the formation of this discipline was precisely the public opinion
formed about it. In my opinion folk dance research, the “third twin” (the
third and the youngest brother of ethnomusicology and folklore – as it
was called at that time) was still-born because the demands formulated
towards it did not assure its viability, more exactly, in its imagined form it
could be easily replaced with other non-scientific activities.
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