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100 éve született Dancs Lajos 
zenetudós, népzenekutató, főiskolai tanár,  

a beregi és szatmári népdalok gyűjtője.

Dancs Lajos Vásárosnaményban született 
1920-ban, de a járványhelyzet miatt születésé-
nek 100. évfordulójáról 2021. október 2-án em-
lékeztek meg szülővárosában. 

A megemlékezésen jelen volt többek között 
Dancs Lajos leánya – Leschné Dancs Judit –, 
két unokája, dédunokája, Szalainé Bíró Katalin 
alpolgármester, Ferencziné dr. Ács Ildikó, a 
Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének igaz-
gatója, Bugja János, a Dancs Lajos nevét viselő 
nagyecsedi iskola igazgatója, és szép számú 
tagság a Magyar Kodály Társaság Szabolcs – 
Szatmár–Bereg Megyei Tagcsoportjából, mely-
nek Lajos bácsi alapító tagja volt.

A megemlékezéshez két másik program is kapcsolódott:
1. Ezen a napon rendezték meg a II. Beregi Dalárnapot, melyet Tanár úr 
emlékének szenteltek. 
2. A Vadászati Világkiállítás vidéki helyszíne Vásárosnaményban volt, 
ahol a világkiállítás rendezvényei keretében, a Dalárnapon résztvevő 8 
kórus egyesített kara, többek között Dancs Lajos gyűjtötte népdalokat 
énekelt. 

A Lónyai Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola aulá-
jában Iványi Tamás karnagy köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően a 

Nyíregyházi Egyetem Boróka Énekegyüttese 
– Juhász Erika vezetésével – Dancs Lajos által 

Iványi Tamás karnagy
Nyíregyházi Egyetem

Boróka Énekegyüttese

gyűjtött köszöntőkből énekelt egy csokrot, megteremtve ezzel az ünnepi 
hangulatot.

Ezután Gebri József – egykori kolléga, 13 évig főiskolai tanári szoba-
társ – idézte fel Dancs Lajos életútjának fontos állomásait.

Részletek a beszédből:
„Minden felelős gondolkodó, igaz alkotónak mindenütt a világon, min-

den időben és minden körülmények között a sors által rendelt kötelessége, 
hogy a maga népének, szülőhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával 
szülőházát és annak népét, megbecsült hagyományainak szellemében hű-
ségesen szolgálja” – vallotta Kós Károly, Erdély önfeláldozó apostola, po-
lihisztora. Ezek a szavak tökéletesen illenek Dancs Lajos munkásságára, 
a karvezetőre, a népdalgyűjtőre, a főiskolai tanárra.

1939-ben az Egri Érseki Tanítóképezdében kapott oklevelet. Mint kán-
tortanító került Nyírcsaholyba. A nagy múltra visszatekintő egyházkö-
zösség elvárta tőle, hogy az ott kialakult hagyományokat folytassa. Elő-
ször iskolai énekkart szervezett, majd a második világháború után, ’45 
augusztusában tért haza és azonnal újjászervezte a közösségi férfikart. 
Néhány hónapon belül ifjúsági vegyeskart is alapított, így megvalósítot-
ta az „Éneklő Falu” eszméjét. És hogy milyen minőségi munkát végzett, 
arról az eredmények vallanak: a kórusaival 1948-ban megnyerték előbb 
a területi döntőt, majd a megyei bemutatón is elsők lettek. A Magyar Nép 
című folyóirat 1948. február 17-i száma így emlékezik meg a megyei dön-
tőről: „Nyírcsaholy gyermek, vegyes, valamint férfi karát vezényelte Dancs 
Lajos kántortanító, ez a fáradhatatlan, csupa akarat ember . Nem végzett 
hiábavaló munkát, vegyeskara első díjat nyert . Megérdemelt győzelem 
volt.” A sors iróniája, hogy a 103 tagú kórus az országos versenyre anya-
gi okok miatt nem jutott el. A férfiak legemlékezetesebb és szívbemarko-
ló fellépése Kodály Esti dalának előadása volt, melyet a hadifogásból ha-
zaért, sokat próbált férfiak Dancs Lajos vezetésével szólaltattak meg.

1949-ben Nagyecsedre került. Az itt eltöltött 15 év alatt is folytatta 
felelősségteljes hivatását, a tanítást, a népművelői munka sokszínűségét. 
Tanári oklevelet szerzett, 1955-ben elvégezte a Népművelési Intézet fel-
sőfokú népzenei tanfolyamát.

Jól ismerte Kodály zenei nevelésének lényegét: nemcsak ismerte, de 
sajátjának érezte, hiszen Nagyecseden megszervezte a zenei tagozatos 
Általános Iskolát az 1959-60-as tanévben. (Budapesten a Lorántffy Zsu-
zsanna Általános Iskola 1954-ben lett zenei tagozatos, a nyíregyházi pe-
dig 1958-59-es tanévben.) Felismerte és vallotta: a jó zene kulcsának 
birtokbavétele nem városi kiváltság. Ha van megfelelő tanár, ha jól irá-
nyítják a gyerekeket, vidéken is lehet kultúrát teremteni. Dancs Lajos azt 
be is bizonyította, hiszen kórusainak műsora is tanúskodik erről: Kodály 
Lengyel László, Táncnóta, Pünkösdölő, de ott találjuk, Bartók Cipósütés 
valamint a Ne menj el című műveket a Bárdos kompozíciók mellett.
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1954-től foglalkozott népdalgyűjtéssel. És ez lett talán életének legfőbb 
területe. Hatalmas anyagot gyűjtött össze, melynek csak töredéke került 
nyilvánosságra. Dancs Lajos a megye minden tájegységét bejárta, Bereget 
éppúgy, mint a szatmári részt, később Szabolcsot is. Szükségét érezte, 
hogy a Nyíregyháza környéki tanyabokrokban élő tirpákok énekeit is le-
jegyezze. Dancs Lajos a kodályi mércével mérve is megállta a helyét. Hi-
szen az 1950-es években Nagyecsed valóságos kincsesbányája volt a nép-
daloknak, a néptánc-dallamoknak. Ezt felismerve kezdi meg az öregek 
dallamainak lejegyzését és indul el a népzenei kutatói úton. Nagyecseden 
Ő maga több mint 1000 népdalt gyűjtött. Kezdetben magnetofon nélkül, 
majd később használt magnetofont is. A lejegyzés nagy türelmet, szak-
értelmet kívánt. Na meg az adatközlők megszólaltatása sem könnyű fel-
adat. „Akad olyan idős ember, akit csak egyszer tudott megénekeltetni, 
többet nem volt hajlandó .” – emlékezett vissza. Munkájának hamar híre 
ment. Kutatásaira, a szakma legfőbb testülete, a Tudományos Akadémia 
Népzenekutató Csoportja is felfigyelt. Szoros kapcsolat alakult ki Vargyas 
Lajos, Vikár László, Halmos István és több jeles népdalkutatóval. Gyűj-
tését rendre publikálták, sőt saját népdal kiadványok is megjelentek.

Első népdalkiadványa a Szól a figemadár, amely Kodály Zoltán szüle-
tésének 75. évfordulóján jelent meg. Ez az első megyei népdalfüzet. Volly 
István szerkesztésében látott napvilágot. Ízléses könyvecske, szinte vala-
mennyi példánya hónapok alatt gazdára talált. A megyei énektanárok, 
karvezetők, népművelők mindmáig hasznosítják és féltve őrzik egy-egy 
példányát. A következő gyűjtések egy része a Magyar Népzene Tára VII. 
és VIII. kötetében csakúgy, mint Rajeczky Benjámin Magyar Népzene 
hanglemez-sorozatában jelentek meg.

Saját szerkesztésű a Gilicemadár, amelyet 1976-ban adtak ki. Az Édes-
anyám rózsafája kiadását már nem érte meg. Az Tarcai Zoltán szerkesz-
tésében került közkézre.

A kiadványok között kivételesen helyet foglal el a Kör, kör, ki játszik? 
című, 100 népi gyermekjátékdal gyűjteménye. A bevezetőből kisejlik 
Dancs Lajos pedagógiai és tanári elhivatottsága. A könyvben lejegyzett 
dallamok, szövegek mellett mindenütt megtalálható azok játéka is.

1964-ben meghívást kapott a Nyíregyházi Tanítóképző Intézet ének-
zenei szakcsoportjába. Mindazt, amit 25 éves pályafutása alatt eddig 
önmagában elraktározott, azt ettől kezdve jó húsz éven át újjáteremtve 
adhatta tovább azoknak, akik a pedagógus pályát választották hivatásul. 
Felkészültsége, tapasztalatai birtokában mindig meg tudta mutatni a cél-
ravezető legjobb utat. Ismert minden új törekvést, de ismerte a reális 
lehetőségeket is, ezért biztos kézzel tájékozódott a feladatok sűrűjében. 
Egy dologban nem volt magalkuvó, a gyermekek iránti felelősség kérdé-
sében. Nagyon is értette, érezte Kodály intenciójának igazát! Szentnek 
kell tartanunk a gyermek lelkét, amit abba vetünk, kisarjad. Ha jót ülte-
tünk bele, kivirágzik, ha rosszat, megmételyezzük vele egész életüket. 

Kodály második intelmét is magáévá tette. Az iskolában akkor lesz jó 
zenetanítás, ha előbb jó tanárokat nevelünk! És ezt Dancs Lajos nemcsak 
a módszertani órákon, az iskolai gyakorlatok közvetlen kapcsolata révén, 
hanem jegyzetein, módszertani útmutatóin, szakcikkein, tanulmányain 
keresztül is megtette. Az Ének-zene szakmódszertan című oktatási se-
gédanyaga nemcsak saját tapasztalataiból meglévő irodalomból, de sok-
sok megfigyelésből született. Ilyen megfigyelési lehetőség adódott számá-
ra a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Gyakorló iskolájában, ahol Gönczy 
Tiborné, Gabika néni tanított éneket.

A történetet Tarcai Zoltán írásából idézem: „Meghívtuk Szőnyi Erzsé-
betet látogassa meg fiatal tantestületünket, hiszen többen is tanítványai 
voltunk . El is jött, de magával hozott egy évfolyamot a zeneakadémia 
növendékei közül . Hospitáltunk a Gyakorló iskola 7 . osztályában, ahol 
Gönczy Gabika néni tartott órát . Hozzá mindig nyugodtan vihettünk ola-
jozott légkörben folyt a munka . Az óra végén a pesti tanítványok körülvet-
ték Szőnyi Erzsébetet: Tanárnő, ez az óra elő volt készítve, – azaz, a gye-
rekeket előre betanították az adandó válaszokkal stb . Szőnyi tanárnő csak 
ennyit mondott: „Igen, elő volt készítve, hat év alatt!”

Ilyen kiváló tanárnőhöz, Gabika nénihez járt hospitálni, kiegészíteni 
módszertani tapasztalatait, tudását Dancs Lajos. Egy éven keresztül egy 
kiválasztott osztály minden óráját végighallgatta, jegyzetelt, kereste az 
összefüggéseket, az órák előkészítő mozzanatait, a gyerekek válaszait, és 
minden jó tapasztalatot beépített a kiadásra kerülő módszertani füzetébe.

Módszertanának legfontosabb üzenete: igényesség, élményszerűség, 
katartikus hatás! Az élmény olyan mély legyen, hogy 50 év után is be-
ugorhasson az a pillanat, ahogy az a népdal az órán megszólalt, vagy az 
a zenemű, amit megismerhettek a tanulók. A tanárképző főiskola taná-
raként leendő tanítónők, óvónők és tanárok százait oktatta a tőle meg-
szokott hévvel, lendülettel. 21 éven át jó néhány nappali és levelezős hall-
gatóval került kapcsolatba. Tanította az éneket, a módszertant, irányítot-
ta a tanítási gyakorlatokat, énekkart vezetett, konzultált szakdolgozatokat, 
a főiskola Népzenei Tudományos Diákkörének patronálója volt, részt vett 
az Országos Pedagógiai Intézet tantervi előkészítő bizottságának mun-
kájában, folytatta a népdalgyűjtést, s azok rendszerezését, támogatta a 
népdalköröket, pávaköröket. Megyénk népzenei mozgalmának országos 
jó hírét, tekintélyét nagyrészt az ő szívós munkájának köszönhetjük.

101 éve Vásárosnaményban kigyulladt a fény, melynek neve a zenesze-
retet, a népdal szeretete, a kórus szeretete, a zenetanítás szeretete. Ez  
a fény egyre jobban és jobban, erősebben és erősebben világított abban  
a megyében, amelyre jogtalanul mondták a jelzőt: sötét Szabolcs. S ez a 
fénysugár tovább terjedt a megyén túl is, sőt az országhatáron is túl.  
A Dancs Lajos tanár úr kiadványaiból válogatott népdalcsokor egyszóla-
mú előadása ugyanolyan értéket képvisel, mint bármilyen Fülöp-szigeti 
ezerszínű kórusmuzsika. Ezt tapasztaltam kórusversenyen, Pohlheimben 
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is. Hevesen dobogott a szívem a nemzetközi kórusversenyen, Beszterce-
bányán, ahol Bárdos Lajos népdalfeldolgozását a Menyecske c. nőikari 
művet hallhattam a Debreceni Főiskola Nőikarának elődadásában.

Köszönjük Dancs Lajos Tanár úr!

Szűcs Gusztávné, a Dancs Lajos Ének – zene Tagozatos Általános- és 
Zeneiskola nyugalmazott igazgatóhelyettese így emlékezett vissza Lajos 
bácsi Nagyecseden töltött éveire:

„Az igaz ember eltávozik, de fénye megmarad”
(Dosztojevszkij)

Dancs Lajos tanár úr munkássága és kisugárzása ez a fény. Szellemisége 
és szakmai elhivatottsága révén, a Nagyecseden talált kincsek feltárásával 
a települést is híressé tette.

1949-ben került Nagyecsedre. Hamarosan kiderült, hogy a sors jó hely-
re sodorta, ugyanis Nagyecseden a kincs, - amit oly sokan emlegettek már 
– a földön hevert. Ő pedig lenyúlt érte a legnagyobb mélységbe, felemel-
te azt kellő alázattal, kitűnő szakmai érzékkel. Gyűjtötte a vőfélyrigmu-
sokat, mintegy 1000 népdalt jegyzett le. A Rákóczi – kesergőjét Nyíregy-
házi Guszti bácsitól jegyezte le teljes szöveggel. Itt talált rá a verbunkra, 
színjátszó kört vezetett, és kísérte azt gyakran harmonikával. 

1953-ban került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémia Nép-
zenekutató Csoportjának munkatársaival. Országos hírű szaktekintélyek 
megbecsülését nyerte el, akik többször meglátogatták Őt Nagyecseden 
Pl. Sárosi Bálint, Vikár Béla, Vargyas Lajos, Martin György. Nekik kö-
szönhetően az összegyűjtött népdalokból több száz került be a Magyar 
Népzene Tára köteteibe.

Gebri József Szűcs Gusztávné

Vásárhelyi László koreográfus is többször járt Nagyecseden, Ő segí-
tette színre vinni a Tanár úr által gyűjtött táncokból összeállított Ecsedi 
Lakodalmast. 1953-ban alapította meg a Nagyecsedi Néptáncegyüttest. 
Előadásukban az Ecsedi Lakodalmas híre eljutott a megye határán túlra 
is. Budapesten az akkori Nemzeti Színházban is bemutatták, de meghí-
vást kaptak az Amerikai Egyesült Államokba, ahol óriási sikert arattak.

A szatmári verbunkot egy állomási rakodómunkástól látta 1951-ben, 
a begyűjtés időszakában.

A Kelet Magyarország hasábjain jelentette meg Páll Géza ennek tör-
ténetét „Ecsedben kincset találtam”címmel. A szatmári verbunk sajátos-
sága, hogy ösztönösen táncolták, motívumkincse egyedülálló az ország-
ban. Két évenként kerül megrendezésre a Nagyecsedi Verbunk és Csárdás 
Verseny, melyet óriási érdeklődés övez.

1964-ben Dancs Lajos meghívást kapott Nyíregyházára a Tanítóképző 
Intézetbe, mivel szakmai körökben felfigyeltek sikeres munkájára. Új táv-
latok nyíltak meg előtte, de továbbra is segítette a hagyományőrző cso-
portokat, mint szakmai tanácsadó. Áldozatos munkájának köszönhetően 
Nagyecseden többen is megkapták a Népművészet Mestere és a Népmű-
vészet Ifjú Mestere díjakat. „Betáncolt Nagyecsed a kulturális örökségbe”, 
írta a Kelet-Magyarország 2017. szeptember 19-i száma.

Nagyecseden 1989-től viseli nevét egykori iskolája: Dancs Lajos Ének-
zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola. 

A megemlékezéseket követően a Cantemus Vegyeskar bemutatta Szabó 
Barna fiatal zeneszerzőnek erre az alkalomra írt népdalfeldolgozását, 
amely Iványi Tamás felkérésére készült: Három nagyecsedi népdal Dancs 
Lajos gyűjtéséből (1. Fohász esőért 2. Mint a galamb 3. Elegy-belegy nóta)

Vezényelt: Szabó Soma Liszt-díjas karnagy, zongorán közreműködött 
Tóth Donát.

Tóth Miklós és feleségeCantemus Vegyeskar
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Az ősbemutató után a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Egye-
sület vezetője, Tóth Miklós idézte fel a Dancs Lajoshoz fűződő emlékeit, 
majd feleségével táncban is megidézték a híres Ecsedi Lakodalmast. Ne-
kik köszönhető, hogy a táncos hagyományok továbbélnek a mai fiatalok 
között, Andóné Kujbus Nóra szakmai irányításával.

Végezetül, a volt tanítványok nevében 
Sipos Kund Kötönyné és Belinszky 
Etelka személyes élmények felidézésével 
emlékezett Dancs Lajos Tanár úr magas 
szintű, igényes szakmai munkájára, igazi 
pedagógus egyéniségére, hivatásszerete-
téből fakadó példamutató, önzetlen segí-
tőkészségére.

A megemlékezések után emléktáblát 
avattunk a szülőházon. Filep Sándor pol-
gármester mondott méltató szavakat, majd 
Ő és Leschné Dancs Judit leleplezte az 
emléktáblát.

Sipos Kund Kötönyné

Belinszky Etelka

A MKT Szabolcs–Szatmár–Bereg-Megyei 
Tagcsoportjának koszorúját az elnökség 
tagjai helyezték el: Dr. Gál Józsefné, 
Hudivók Marianna, Belinszky Etelka

Az emléktábla szövege:
Ebben a házban született 

Dancs Lajos 
(1920–1988) 

zenetudós, népzenekutató, főiskolai tanár, 
a beregi és szatmári népdalok gyűjtője.

Születésének 100. évfordulója alkalmából állíttatta 
a Magyar Kodály Társaság és 

a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ.

A koszorúk elhelyezése alatt a Boróka énekegyüttes énekelt.
Az állófogadást követően a program a Vadászati Világkiállítás vásá-

rosnaményi helyszínén folytatódott, ahol a Dalárnapon résztvevő közel 
150 énekes egyesített kórusának műsora a következő volt: Dancs Lajos 
gyűjtötte népdalok, Vadász himnusz, Erkel: Éljen a haza, Kell még egy 
szó – a Honfoglalás c. film betétdala, Weber: A bűvös vadász – Vadászkar.

A II. Beregi Dalárnap férfikarainak egyesített kórusa. Vezényelt: Iványi Tamás

18 órától kezdődött a Dancs Lajos emlékére rendezett II. Beregi  
Dalárnap, a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ és 
a Vásárosnaményi Férfikar szervezésében.
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Vásárosnaményi Férfikar, Iványi Tamás karnagy

Filep Sándor polgármester köszöntője után az alábbi kórusok léptek 
színpadra:

– Vásárosnaményi Férfikar
– Csaronda Férfikar – Csaroda
– Nyugdíjas Határőrök Férfikara – Nyírbátor
– Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet Öregfiúk Énekkara
– Kisvárdai Férfidalárda
– Szerencsi Férfikar
– Lendvai Károly Férfikórus – Törökbálint

Az est díszvendége a Szent Efrém Férfikar hangversenye zárta a na-
gyon tartalmas és színvonalas emléknapot. 

Szent Efrém Férfikar – vezetője Bubnó Tamás

Köszönjük, hogy részesei lehettünk a méltó megemlékezésnek. 
Belinszky Etelka

A fotókat készítette: Dr. Sipos László

„Pécsi úttörés”
1. rész

Nagy érdeklődés mellett a pécsi Zsolnay Kultúrális Negyed Liszt Ferenc 
hangversenytermében nyitották meg és részben rendezték október  
15-17-ig a „Pécsi úttörés” ünnepi hangverseny és konferencia eseményeit. 

Az első napon október 16.-án a Nyíregyházi Cantemus Kórus Pro 
Musica Leánykara énekelt Szabó Dénes, a Nemzet Művésze, Kossuth-  
és Liszt-díjas karnagy irányításával, a tőlük megszokott magas színvona-
lon. Műsorának első felében a legismertebb Kodály művek hangzottak el 
– Egyetem-begyetem, Túrót eszik a cigány, Esti dal, Táncnóta, 150. gen-
fi zsoltár, Ave Maria /1936/, Ének Szent István királyhoz – Szabó Dénes 
élvezetes, szellemes konferálásával. Az énekkar két műsorszámát – Esti 
dal és 150. genfi zsoltár – Hoppál Péter országgyűlési képviselő, a kórus 
régi barátja és Kertész Attila, Liszt-díjas karnagy, az egész fesztivál meg-
álmodója és lelkes rendezője, a Magyar Kodály Társaság elnöke vezényelte. 

 Kertész Attila ünnepi beszédében visszatekintett a pécsi tagcsoport 
megalakulásának körülményeire. Megemlítette, hogy Pécsett a város ki-
emelkedő zenei élete és Kodály Zoltánhoz fűződő kapcsolata alapján 
döntöttek úgy, hogy 1995. április 28-án létrehozzák a Pécs-Baranyai Tag-
csoportot. Akkor 32 magánszemély és 11 énekkar kérte felvételét a tag-
csoportba. Elnökké Dr. Andrásfalvy Bertalant, tiszteletbeli elnökké Antal 
Györgyöt, ügyvezető elnökké Kertész Attilát választották. Elnökségi tagok 
voltak Ivasivka Mátyás, Dr. Nádor Tamás, Dr. Szabó Szabolcs, Tóth Fe-
renc, Tillai Aurél és Veres János. Az alapító tagoknak, ill. az elhunytak 
hozzátartóinak díszoklevelet és ajándékot nyújtottak át.

A hangverseny második részében Kodály Ave Maria, Hegyi éjszakák I., 
Pünkösdölő műveit énekelte a nyíregyházi kórus, majd Javier Busto: Lafa 
lafa, Eva Ugalde: Bizitzaren basoan, Orbán György: O Gloriosa, végül 
Gyöngyösi Levente: Laudate Dominum c. művével zárta műsorát a Pro 
Musica Leánykar. 

Feltűnő volt, hogy a kórus milyen érett hangzású, és hogy így, a tanév 
elején, a hosszú pandémia ellenére is felkészülten, minden művet kívülről 
szólaltattak meg. Nem véletlen, hogy a világ legjelentősebb kórusver-
senyein szereztek első helyezéseket és nagydíjakat Dél-Koreától Ausztrá-
liáig.

Október 16-án délután először a konferencia előadásait hallhattuk. 
Prof. Dr. Vas Bence, a Magyar Kodály Társaság pécsi tagcsoportjának 

vezetője nyitotta meg a rendezvényt. Ebből az alkalomból „Pécsi úttörés” 
címmel konferenciakötetet jelentettek meg, amely valamennyi előadás 
szövegét tartalmazta. A kötetet Dr. Vas Bence szerkesztette, nagyszerű 
érzékkel, természetesen valamennyi résztvevő ingyen kapta emlékül, 
ajándékba.


