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E D I T O R I A L MEGKÉRDEZTÜK 
Huszonöt éves a városi táncház, amit eltanult s eltanulhat tőlünk 

Európa és a tágabb világ, és Pécsett az 1907-es Országos Szabad Tanítási 
Kongresszusra rímelve - melyen együtt szerepelt Beöthy Zsolt, Jászi Osz
kár, Pikler Gyula, Prohászka Ottokár, Zsolnay Miidós és mások - megren
dezték a második kongresszust, mint Tanuló Társadalom Konferenciát. 
A z o k a léptékek, amelyekben a magyar közművelődés gondolkodhat, fel
kínálják a lehetőséget, hogy Thomas M a n n Münchenben, 1924-ben kelt 
levelével indítsam a Szín tematikus táncház számát. 

„A Pesti Hírlap Szerliesztőjének 

Igen tisztek Uram! 

Levek, melyben a Pesti Hírktp-nak a magyarságról szóló körkérdését eljuttatta, 
már hetek óta kezemben van - bocsássa meg válaszom késését, s higgye meg a 
késedelem nem kedvem szerint való, mint ahogyan az sem, hogy most is ilyen 
röviden lteü felelnem. Mégis szabad talán azt mondanom, hogy ebben a dolog
ban már eddig is törtónt egy s más. Amikor többször is jártam Budapesten, 
vendégként, köszönettel ragadtam meg a fölajánlott alkalmat, hogy nyilvánosan 
hangot adjak az Önök nemzeti műveltsége iránt érzett tiszteletteljes rolwnszen-
vemnek, s ezért kérdésükkel kapcsolatban legyen szabad ezekre a nyilatkoza
tokra utalnom. 
Turgenyev írja a Rugyin-ban: „A ltozmopoliüzmus - ostobaság; a kozmopolita -
nulla, annál is kevesebb; nemzeten kívül nincs művészet, nincs igazság, nincs 
élet, semmi sincsen. Igazi arc nélkül eszményi arc sincs; igazi arc nélkül csak 
kifejezéstelen, üres lehet az arc." A „nyugatos" és jó européer Turgenyev mond
ta e szavakat, s már ez is bizonyítja, hogy a bennük kifejezett meggyőződés -
vagy fölismerés - semmiképpen sem jelent szűk nacionalista látókört, kizáróla
gosságot, melynek eredménye mindig csak durvaság, hanem éppen hogy össze
egyeztethető a más népek iránt érzett örvendező és csodálatra kész elismeréssel. 
A helyesen értelmezett kozmopolitizmus nem a fiziognómia hiánya, és nem is 
általános emberi vulgaritás, hanem expanzív rokonszenv. Sőt: a „nemzeti" és a 
„kozmopolita" ellentétének ezt a föloldását a nagy német szellemek sajátos mű
vészetének tekinthetjük. A német romantilux emelte tökélyre e föloldás művé
szetét. Ha mi, mai németek, elvesztettük volna, úgy ismét el kell sajátítanunk. 
S engedje meg, hogy ebben a szeüemben kijelentsem: a magyar nép, melyről 
részben iroáálmi-művészeti vonathozásban, részken személyes érintkezések ré
vén bizonyos ismereteket szerezhettem, véleményem szerint az emberiség egyik 
legjellegzetesebb és legvonzóbb változata. Az Önök fajának keveréke, akárcsak 
nyelvüké, kis mongol és török beütéssel, kedves a német világpolgár egzotikum 
iránti érdeklődésének, s eredetien szép embertípusokat teremt, főként sötétbarna 
példányaiban. Fővárosuk, mélyítek könnyedén fantasztikus légkörében az Eu
rópa nyugati széléről érkező utazó a Kelet koronáját látja csillogni, földrészünk 
egyik legcsodálatosabb városképét nyújtja. Azt merem mondani, hogy már nem 
vagyok idegen Önöknél. Több ízben kapcsolatba kerültem eleven és munka
kedvben gazdag közönségükkel. Jártam képtáraikban, élvezetes ízelítőt kaptam 
szútházkultúrájukból, a Parlamenéen meghallgattam Apponyi gróf ellenzéki 
beszédét, amelyből egy szót sem értettem ugyan, de mégsem untatott. Feledhe-
tetlen kedvességgel fogadtak csiszolt műveltségű polgáraik házában, elegáns és 
lovagias arisztokratáik vendégül láttak budai palotáikban. Meleg barátság fűz 
néhány kitűnő művészükhöz és írójukhoz- Éppoly }<evéssé fogom elfelejteni azt 
az órát, amikor Ferenczy fia édesapjának tündöklő életművét tárta elém, mint 
azt, midőn Bartók Béla eljátszotta nekem szerzeményeit. A modern esszéistáik 
közül egy budapestit tartok a legelsőnek: Lukács Györgyöt, akit Bécsben ismer
tem meg. Az Önök kedves Móricz Zsigmondjának, a nagyerejű elbeszélőnek, 
hadd szorítsam meg kezét gondolatban, s örömmel emlékezem arra, hogy nem
rég egy magyar művet, Kosztolányi Dezső azóta nagy sikert aratott Néró regé
nyét előszóval kísérhettem a nyilvánosság elé. 

Országuk, melyet a természet boldogságra teremtett, ma boldogtalan és politi
kailag gúzsba kötött. Ez vis major. Egy okkal több, hogy rokonszenvvel gondol
jak Önökre. Mindig odaadással és figyelemmel fordulok az Önök kultúrájának 
valamennyi, számomra Iwzzáférlxető megnyilatkozása felé - mint ahogy ez el
engedhetetlen mindenki számára, aki európai műveltségre törekszik. 

Tiszteletteljes üdvözlettel 
kész híve 

Thomas Mann" 

(Réz Pál fordítása) 

H A L M O S BÉLÁT, 
prímást, a Magyar Művelődési Intézet tudományos 
főmunkatársát, a zenetudományok kandidátusát, a televízió 
népzenei műsorainak szerkesztőjét a 25 éves táncház 
mozgalomról. 

A Magyar Művelődési Intézet és az Almássy Téri Szabad
időközpont 25 éves a táncház címmel nemzetközi konferenciát 
és kiállítást rendezett szeptemberben. A kiállításon táncház do
kumentumok, fotók, plakátok, sajtócikkek, népművészeti tár
gyak, szőttesek, faragások, hangszerek, a konferencián pedig 
olyan előadások szerepeltek, amelyek abban segítettek, hogy át
tekinthetővé váljon az elmúlt 25 év, láthatóvá legyenek az 
eredmények és tapasztalatok. A konferencián azok szerepeltek 
előadásaikkal, akik egy-egy tudományág képviseletében, egy-
egy szakterület oldaláról, szempontjából értékelték a 25 éves 
táncházat. 

Az első előadást Voigt Vilmos tartotta - Striker Sándor 
megnyitó szavai után - a magyar táncház mozgalomról, mint a 
folklórizmus új, példátlan sikerű formájáról. Igyekeztünk min
den összefüggésében megközelíteni témánkat, így szerepellek a 
táncház és a hangszeres népzene, a táncház és a néptáncku
tatás, a táncház és az oktatás, a táncház és a tömegkommuni
káció, a táncház és a kultúrpolitika, a táncház és a technika, a 
hagyományőrzés és a táncház, és a különböző nemzetiségek és 
különböző népek táncházai és táncház mozgalmai. Az előadók 
között szerepeltek például Kallós Zoltán, Olsvai Imre, Borbély 
Jolán, Pesovár Ernő, Zelnik József, Vitányi Iván, Tímár Sándor, 
Foltin Jolán, Kobzos Kiss Tamás, Fehér Anikó, Héra Éva, s a 
szomszédaink képviseletében Szép Gyula Romániából, 
Richtarcsik Mihály Szlovákiából, Pál Lajos Ukrajnából, s a vaj
dasági táncház-mozgalom történetét Borsi Ferenc adta elő. De 
jöttek távolabbról is előadók konferenciánkra, s hallhattunk a 
Németországban, Svájcban, Svédországban, s Amerikában ki
alakult táncházakról is. 

A konferencián elhangzott előadások anyagából könyvet 
készülünk kiadni, így a konferencia gondolatai azok számára is 
elérhetővé válnak, akik nem vettek részt összejövetelünkön. Ez 
a könyv a 25 éves táncház-mozgalmat egy bizonyos időpont és 
az ahhoz tartozó gondolategyüttes fókuszából szemlélteti, így 
minden későbbi idők olvasója számára az 1997. évre nézve do
kumentumértékű lesz. 

Én a konferencia szervezője voltam és nem tartottam elő
adást. De a magam részéről a táncházról azt tartom a legfonto
sabbnak elmondani, bogy a magyar táncház módszertanilag 
modellértékű. A magyar modell legfőbb sajátosságának azt tar
tom, hogy benne egy szórakozásforma és a tudományos kutatás 
szervesen kapcsolódott össze. Nem csak abban a gyakorlati ér
telemben, hogy a táncházak résztvevői bekapcsolódtak a gyűj
tésekbe, de úgy is, hogy a magyar táncház a hazai tudományos 
kutatásra épült, a begyűjtött anyag a táncházakban aktivizáló
dott. 

Amikor Vitányi Iván a 70-es években egy U N E S C O kon
ferencia résztvevőit hozta ki a Kassák művelődési házba a tánc
házunkba, nem akarták elhinni a vendégek, hogy amit látnak, 
azt nem az ő tiszteletükre rendeztük meg és nekik adjuk elő. 
Pedig a táncház valóban életforma alakító és a mindennapi 
élethez kötődő mozgalom volt. Alkalmasnak bizonyult ama 
alapvető emberi igény kielégülésére, hogy az ember zenéljen és 
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