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Az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesületnél 

járt az 

Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

és a 

Kispej Lovam Táncegyüttes 

 
A program időpontja: 2018. október 20-21. 

A program helyszíne: Elek 

A program szervezője: Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület 

Érintettek létszáma: 300 fő 

 

 

„A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, 

divatok összehasonlítása alapján” című pályázatnak köszönhetően Eleken járt az Élő Forrás 

Hagyományőrző Egyesület, valamint a Kispej Lovam Táncegyüttes, hogy partnereivel 

megvizsgálja a táncházmozgalom, a hagyományőrzés- és átadás aktuális problémáit. 

Ha ezen problémákat lajstromozni igyekszünk, akkor a következőket állapíthatjuk 

meg: 

 

– a táncházmozgalmat egyfajta belterjesség jellemzi, idegen számára nehezen 

megközelíthető közösség; 

– ennek következtében a tradícióhoz hozzáférni akaró kívülálló kulturális fogyasztóvá 

degradálódik, s nem tud tisztába kerülni a néphagyomány szakrális, életvezetési 

hátterével; 

– az egyébként magas színvonalon működő műhelyeket egészségtelen versenyszellembe 

kényszeríti bele a média (vö. Fölszállott a páva); 

– az utánpótlás tagjai e fent említett problémahalmazba belenőve inkább 

versenylovakká, mint a környezetük alakításában aktívan részt vevő polgárokká 

válnak. 

 

Az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyüttest, illetve az Élő Forrás Hagyományőrző 

Egyesületet régi időkre visszanyúló barátság és munkaközösség fűzi össze, mindketten a 

tradíció megőrzésének és továbbadásának tiszta formájában érdekeltek. Mindemellett 

fontosnak tartják olyan metodológiák kidolgozását, amelyek megkerülhetővé teszik a 

korábban említett veszélyeket. Hogyan is lehetséges ez? Összejövetelünkön a következő 

megállapításokra jutottunk: 
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A. A táncházmozgalmat, valamint a hagyományőrzést és tradícióátadást – hasonlóan a 

tömegsporthoz – széles alapokra kell helyezni. E folyamatban nem játszhat szerepet az 

utánpótlás válogatása. 

B. A műhelyekben zajló munkát minél közelebb szükséges vinni a „külvilághoz”, 

mindenekelőtt a kisiskolás korú gyerekekhez. Így elkerülhető, hogy utódaink kizárólag 

a fogyasztói kultúrával, annak életvezetési stratégiájával, az sms- és chatnyelvvel 

szembesüljenek (Vö. a műsorokban szavazógéppé alacsonyított nézők tömegével!). 

C. A hagyomány megőrzésében és továbbadásában érdekelt szakembereket a fentiekben 

említetteknek megfelelően kell képezni, ilyetén módon lassan elérhetővé válik a 

paradigmaváltás. 

 

Összejövetelünket közös énekléssel és táncházzal zártuk, amely eseményen a legkisebbektől a 

legnagyobbakig mindenki közösen járta a táncot. 

 

 

 

 


