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Beszélgetés Müller Anitával 
a néptáncról, mint eszközről

„Nem bezárkóznunk kell, arra inkább lehet építeni, 
hogy van egy igényszintünk.”

Mátyus Aliz: Müller Anita a Pá-
pai Református Kollégium Gimnázi-
uma és Művészeti Szakközépiskolája 
tanára, a  „Tánc-Lánc” Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója. A művészeti 
osztályok néptánc oktatója,1 néptán-
cos múlttal. Meglepett, hogy még a vi-
deón nézhető táncrendezései is átütő 
erejűek. Ezért is vártam a találkozás-
ra, hogy megkérdezhessem tőle, vajon 
miből és hogyan adódik, hogy tánco-
sait úgy tudja színpadra vinni, hogy 
telítettek a pillanatok. Két ember már 
közeledni úgy közeledik egymás felé, 
hogy abból érezni lehet, hogy követ-
kezni fog valami. Fogva tartja nézőjét 
a táncos történés, mint a legjobb szín-
házakban. Talán Moliére-t láttam 
Mnouschkine rendezésében úgy, hogy 
folyamatossága volt az előadásnak. És 
most a produkció oldaláról közelítet-
tem meg valamit, aminek nyilván a 
lényege, az értelme az alkotás folya-
matában érhető tetten. Az érdekelne, 
hogy lesz valaki olyan táncvezető-
vé, akinek a produkciójából érezhető, 
hogy jó annak, aki részese az általa 
vezetett közös munkának.

Müller Anita: Nehéz ez a kérdés, 
még soha nem tette fel nekem senki. 
És ha így hirtelen el kell gondolkoz-
nom rajta, mindenképp két nagyobb 

vonalon kell meghatároznom önma-
gamat. Az egyik az, hogy nem vagyok 
egyedül. Tehát van ebben egy olyan 
társam – a férjem személyében –, 
akivel szimbiózisban élünk. Vannak 
olyan házasságok, ahol együtt él férj 
és feleség, mindenki teszi a dolgát. 
Munka után hazamennek, és ott a 
családi életüket szervezik, élik, tehát 
ez az életük közös színtere. Nekünk 
a teljes színterünk egy. Soha nem 
tudunk kiszakadni önmagunkból és 
egymásból. Folyamatosan generáljuk 
egymást. Iszonyatosan viharos a kap-
csolatunk, jó értelemben véve: ötlete-
ket mondunk és vetünk el, vissza se 
tudjuk vezetni a végén, hogy melyik 
kié volt, ki mit tett hozzá. Közösen 
gondolkodunk, ennek minden pozi-
tívumával és negatívumával együtt, 
parázs vitáink is vannak, de nagyon 
tudjuk generálni egymást. Talán ért-
hető, ha azt mondom, ha magamról 
beszélek, a  férjemről, Müller Zoltán-
ról is beszélek. Nagyon fontos, hogy 
ebben a mi beszélgetésünkben, ő  is 
benne van. És ő is ugyanígy gondol-
kodik. Egymás nélkül képtelenek len-
nénk alkotni, úgy gondolom.

M. A.: Adódik, hogy rögtön kér-
dezzem, hogyan alakult ki és hogy ala-
kult idáig ez a kapcsolat?

Müller A.: A  kezdetekkor mind-
egyikünknek megvolt a saját útja. 
Férjem szegény családból származott, 
négy testvér, fi zikai munkás szülők. 
Költöző család voltak, mindig úgy vál-
toztatták a lakóhelyüket, ahogy a mun-
kahely megkívánta. Ebből következett, 
hogy a fi úknak mielőbb munkába illett 
állni, hogy segítsék a családi megél-
hetést. Nem tolerálták a középiskolát, 
főiskolát, maximum a szakma meg-
szerzését. Az én családom vezető ke-
reskedő család. Az iskolázottság köve-
telmény volt, tehát testvéremmel úgy 
éltük kisiskolás éveinket, hogy tudtuk, 

1 Néptánc kedvcsináló link: https://www.youtube.com/watch?v=6MQod-sWneo
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minimum középfokú végzettséget vár-
nak tőlünk szüleink. Jómagam képző-
művésznek készültem. Horváth Lajos 
nagyon kedves családi barátunk volt, 
az ő nyomdokain kívántam elindulni. 
Férjem lovagolt, nagyon komoly díjak-
kal, szinte adott volt, hogy Ő ez irány-
ban fogja élni az életét. Egy olyan ren-
dezvényen ismerkedtünk meg, ahova 
egyikünk sem járt soha: diszkóban. 
Mindketten véletlenül kerültünk oda 
és ebben a furcsa miliőben úgy össze-
sodort a sors kettőnket, hogy a rendez-
vény elején leültünk egy sarokba, és 
egy kóla mellett végigbeszélgettük az 
időt éjfélig. Azt gondolom, hogy ez va-
lamit jelentett akkor is. Teljesen külön-
böző kultúrkörökből származunk, s ez 
a két élettér csapódott össze abban a 
mindkettőnknek idegen helyzetben. 
Kellett, hogy legyen valamiféle közös 
nevező, mivel órákat voltunk képesek 
úgy beszélgetni, hogy megszűnt kö-
rülöttünk a világ. Utólag derítettük ki, 
hogy a felmenőink között azért csak 
akad közös vonás: mindketten neme-
si származásúak vagyunk. Azóta – 30 
éve – együtt vagyunk, idén ünnepel-
tünk ezüstlakodalmunkat.

Tulajdonképpen mi ott kezdtünk el 
együtt gondolkodni, amikor – szinte 
egyazon időben, de más okokból ki-
folyólag – döntenünk kellett. Ő  abba-
hagyta a lovaglást, engem nem vettek 
fel a Képzőművészeti Egyetemre. Egy 
véletlen folytán kezdtünk el táncolni. 
Nővéremnek köszönhetjük, hogy tán-
colunk. Testvérem, aki ma már a mun-
katársam, barátnőm és a lelkiismere-
tem – érdekes módon felnőtt korunkra 
lett az. Gyerekkorunkban annyira nem 
voltunk közös nevezőn. A népi kultúra 
hozta azt, hogy mi így egymásra ta-
láltunk a saját testvéremmel is. Érde-
kes, hogy ő kezdett el táncolni előbb. 
Mindig is táncolni szeretett volna. 
Csodáltam benne, hogy annyira tudta, 
mit akar csinálni. És el is érte a célját. 
Elkezdett néptáncolni a városi együt-
tesben. Én eleinte elleneztem, nem sze-
rettem, azt a fajta „népi kultúrát”, ami a 
médiából felém áradt. Fogalmam sem 
volt, hogy mi az igazi hagyomány, s az 
miről is szól. Benyelt a televízió és a 
rádió „lagzilajcsis, csipkés kombinés” 
silánysága, azt gondoltam – több sors-
társammal együtt – hogy ha ez a népi 
kultúra, erre nincs igényem. Ekkor már 
udvarlóm volt Zoli, s  a döntéskény-

szerünk közben elmentünk a Magyar 
Állami Népi Együttes egy pápai előadá-
sára. Itt szembesültem azzal, hogy mi 
a minőség! Azzal, hogy az a fi ók nem 
az a fi ók, amibe én akarok pakolni – 
ahova betettem a csipkés kombinét 

–, hanem van másik is, és én azokat a 
fi ókokat akarom kihúzkodni, beleku-
kucskálni, csemegézni! Hatalmas meg-
nyugvás volt, amikor én rádöbbentem, 
hogy az én népem kultúrája az nem az, 
amit én addig gondoltam róla. Zolival 
mindketten sportolók voltunk akkor 
már, amikor e műsorról beszélgettünk. 
Közben kiderült, hogy ő is vonzódik 
kultúránkhoz. Ő sokat énekelt, hisz az 
általános iskolájában tanára bevonta a 
versenyekbe, a  színielőadásokba. Ő  is 
szerette magát megmutatni, s  ez az 
extrovertáltság tán tőlem sincs távol 
a mai napig sem. No, akkor mentünk 
el egy Vadvirágos próbára testvérem 
invitálására, és ott ragadtunk. Oly mó-
don szippantott be minket a közösségi 
érzés, a  hétköznapokból való kisza-
kadás lehetősége, egy új, különleges 
feszültség levezető csatorna vonzása, 
hogy szinte észre sem vettük, már kul-
túra-fertőzöttekké váltunk. Ki tudtuk 
tombolni magunkat, méterekkel a talaj 
fölé tudtunk emelkedni lélekben. Ami-
kor a színpadon vagyok, ránézek a pá-
romra, összemosolygunk, hallom, hogy 
a közönség tapsol, s  ez nekünk szól! 
Nem kell ehhez semmiféle pótszer, 
vagy pótcselekvés.

Először még csak „táncolgattunk”. 
Egy év telt el, amikor felkérést kap-
tam egy Vadvirágos lánytól – családi 
okokból Budapestre költözött –, hogy 
vegyem át az ő csoportját. Hát, egy 
év után azért még mondhatjuk, kevés 

tudásom volt, ám az óvónői végzett-
ségem már akkor megvolt. A választás 
azért esett rám, mert volt pedagógiai 
hátterem, s  így, ekkor kezdtem el ezt 
az óvodás csoportot tanítani. A  mai 
napig sem gondolom azt, hogy valaki 
egy év után alkalmas arra, hogy át is 
adja a tudását. Én sem voltam még al-
kalmas, csak vitt a lendület, a szeretet, 
a  szerelem. Zárójelben megjegyzem, 
hogy azok a gyerekek, akiket akkor – 
és azóta is – tanítottam, a  mai napig 
kötődnek valamilyen formában a ma-
gyar népi kultúrához. Gyermekeiket 
tanítják azok a tanárok, akiket azóta 
kineveltünk az együttesből, s  már az 
én szakképzett pedagógusaim. Hát-
borzongató kör. Látom és nézem a 
több száz embert: ő még énekelt az es-
küvőmön a templomban óvodásként, 
és most itt van a kisfi a, s hozza az isko-
lámba. Csoda, hogy az ember dolgozik 
érte, hogy minden óráját ráfordítja, be-
lefekteti? Hát itt jönnek vissza azok az 
energiák, a föld, a víz, a levegő! Látom 
a körforgást, és látom, hogy hogyan él 
a világ! Mi a fontos, és hogy ez meny-
nyire nélkülözhetetlenné tud válni az 
életemben. Természetesen ugyanígy 
a férjem is kapott felkérést. Ő már az 
iskolásokat tanította, mert ugye az én 
ovisaimat tovább kellett küldeni, lehe-
tőséget biztosítani arra, hogy folytat-
hassák az elkezdett munkát. Kértem, 
hogy foglalkozzunk együtt a nagyob-
bakkal is, s minthogy Ő férfi , a fi úkkal 
jobban meg tudja szerettetni az álta-
lunk képviselt mozgásformát. Akkor 
kezdett körvonalazódni a jelenlegi 
munkamegosztás köztünk.

Én nagyon komolyan gondolom, 
hogy igenis, az emberek születnek 

Az angyalok és pásztorok - Adventi projekt részlet
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valamire. Mindenkinek megvan a 
feladata. Magamra is gondolok, mert 
igen, nekem ez a sorsom, énrám ezt 
mérte a Jóisten. Férjemre gondolok, 
mikor ezek a gondolatok foglalkoz-
tatnak: gyári munkás szüleitől, napi 
10 órás munkával, megélhetési gon-
dokkal is, milyen pályát futott be. Azt 
gondolom, akkor azért sodort ösz-
sze minket a sors, hogy felismerjem: 
Ő született vezető. És nem iskolaveze-
tő, nem gimnáziumi igazgató, hanem 
lelki vezető. Oly mértékben tud lelke-
sedni a hivatása iránt, hogy magával 
ragad, elsodor. Százak mennek utána, 
s nekem ő az elővédem, ő összegyűjti 
maga köré a gyerekeket, utána pedig 
jöhet a pedagógia és a munka. Ő egy 
nagyon különleges és nagyon nehéz 
ember, mert ezt is tudni kell: mint a 
különleges emberek általában. De pá-
ratlan a maga nemében.

S, hogy miért sarkítom ki ezt eny-
nyire? A mi munkánk nagyon sokrétű. 
Itt vannak például a cigányok. A váro-
sunkban mi vagyunk, akik felvállaltuk, 
hogy tanítjuk Őket. 20 éve mi kezd-
tük el visszatanítani a cigánykultúrát. 
Cigány csoportokat vezettünk, s ez is 
egy rétege a munkánknak. A  toleran-
ciára nevelés. Megmutatni a helyi ci-

gányság értékeit, a becsülendő stáció-
kat. A másik nagyon komoly rétege a 
közös munkánknak a misszió. És ezt 
szó szerint értem. Olyan falvakban 
is dolgozunk, ahol szinte a fű sem él 
meg. Kimegyünk oda, s  találkozunk 
a kicsikkel: tudatosul bennünk, hogy 
a gyerek nem képes kommunikálni, 
nem hogy írni nem tud, de a szókin-
cse olyan silány, hogy nem értem meg, 
mit mond. S  akkor egy népdal által, 
vagy azáltal, hogy kiáll a színpadra, 
vagy épp népviseletet kap: látod, csil-
log a szeme, kihúzza magát, felveszi 
a táncos mellényt, megáll. Rádöbben, 
hogy ő valaki! Hogy nem a huszadik 
a családban, hanem ő valamit tud, 
valamit képvisel, kiáll, és úgy éne-
kel, ahogy – most bocsánat, hogy ezt 
mondom – egy budapesti soha nem 
fog. Kiénekel, kitáncol valamit ma-
gából. Bizony azzal a három strófával 
már bővítettem a szókincsét. Hátbor-
zongató. És sok-sok ilyen élményünk 
van. Férjemet is ez inspirálja: felvisz-
szük őket a színpadra, és csak azt lát-
juk, hogy énekelnek, táncolnak. Nem 
biztos, hogy hajszálpontosan úgy lép 
még, ahogy azt szeretnénk, de ez az 
egyik legfontosabb része a munkánk-
nak, hogy identitást adjunk! Két in-

tézményi autó van az egyházkerület 
jóvoltából. Majd szétdőlnek, amikor 
próba után visszük haza a gyereket, 
földúton, buckákon, gödrökön ke-
resztül, mert néhányan tanyán laknak. 
Különben nem tudnának eljönni pró-
bára. Valóban, mint a középkorban. 
És mi idejárunk ki, és itt töltődünk föl. 
Ezért vagyunk fáradhatatlanok abban, 
amit csinálunk.

Például: a  MÁK-tól rendszeresen 
kapunk ellenőrzést a nagyalásonyi 
tagozatunk végett. Ide – lejelentjük, 
hogy – 90%-ban hátrányos helyzetű 
növendékek járnak. Egy 20 fős cso-
portból 18 hátrányos, vagy kisebbség, 
vagy a kettő együtt. Integráltan kell 
tudni őket nevelni. Tavaly elvittük 
őket táborozni, úgy szedtük össze 
őket a házaiktól, mert a szülők nem 
küldték el a gyerekeket a találkozó-
helyre. Jelezték: „nem megy el a gye-
rek a táborba”. Miért? Mert nem tu-
dott mit csomagolni neki. Mondtam, 
adja úgy, ahogy van. Azzal kezdtük a 
táborozást, hogy bevásároltunk. Al-
sónadrág, zokni, ruha, cipő, próbaru-
ha, fésű, fogkefe, fogkrém és minden 
egyéb, ami még kellhet. A  saját pén-
zünkből, mert nem lehet elszámolni 
az iskolának, mivel az sincs túlfi nan-
szírozva. Vettem egy mobil mosó-
gépet, 10 ezer forintért. Kicsike gép, 
szállítható, olyan, mint a régi Hajdú 
mosógép, fel kell tölteni felülről vízzel, 
be kell dugni, kipörgeti, lecsurgatod, 
újra feltöltöd tiszta vízzel, azzal meg 
átöblögeted. Kellett, és egyfolytában 
mostunk. A  harmadik fő profi lunk a 
pedagógia. Mindent szigorúan, szak-
mai igényességgel kell megvalósítani. 
Fontos a diff erenciálás az integrálá-
son belül. Ha valakivel nem tudok 
úgy haladni, ahogy a csoporttempó 
kívánja, ki kell ötölnöm, hogyan old-
jam meg a felmerülő problémát. Más 
tempó, más módszer. A  legnagyobb 
probléma a pedagógussal, ha sab-
lon szerint tanít. Nekem ugyanazért 
könnyű, mint amiért nehéz is a fel-
adat: például egy közismereti tanár – 
tisztelet a kivételnek, azt azért tegyük 
hozzá, mert vannak jó ellenpéldáim a 
saját állításomra – bemegy az órájára, 
odaáll az osztályban a tábla elé. Felírja 
a leckét, elmondja az anyagot, kimegy. 
Semmiféle átfedő kommunikációja 
nincs a diákkal. Egy táncpedagógus 
ezt nem tudja megtenni. Hozzám 
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azért jön a gyerekek egyik része, hogy 
felügyelet alatt legyen, mert a szü-
lő nem tud vele mit csinálni délután. 
A  másik fele – ez a kevesebb –, aki 
valódi indíttatásból jön, családi meg-
fontolásból és igényből. Nos: mihelyt 
a gyerek belép az órámra, nekem kell, 
sőt, kötelességem úgy viselkedni, úgy 
dolgozni vele, úgy választani mód-
szert és kommunikációt, hogy az a 
gyerek akarjon ott maradni. Akarjon 
engem, azt, amit képviselek. Nem 
muszájból jön. Ha a gyerek úgy dönt, 
nem jön, akkor nincs osztályom, ha 
nincs osztályom, nincs munkám. Ám 
a legfontosabb momentum: az a gye-
rek nem a néptáncot fogja legelőbb 
megszeretni, hanem Zoli bácsit, meg 
Anita nénit, meg a Sára nénit, s majd 
ez a szeretet teszi toleránssá afelé, 
amit a szeretett pedagógusa képvisel. 
Erre bizonyítékaim a saját tanáraim, 
akik növendékeim voltak. Családja-
im, akik tanítványaim voltak, akiknek 
már a gyerekük gyerekeit is tanítjuk. 
Bizony nagyon nehéz minden tanítá-
si óra minden percét úgy élni, hogy 
tudom, mekkora felelősség nyugszik 
rajtam. Viszont, ha ügyes vagyok és 
ez sikerül, már könnyű lesz minden. 
Ha sikerül, már megy utánad a gyer-
mek, s  akkor mindent el tudsz velük 
érni. A csillagokat is.

M. A.: Nagyon nagy kérdés szá-
momra, amit most feltennék. Azt ér-
zékelem, hogy azok a gyerekek, diákok, 
akik veletek kapcsolatba kerülnek és 
köröttetek – talán gondolhatom így 

– egy gyűrűvé alakulnak, hiszen egy-
mást is erősítik, akiket beszippantott 
ez a néptáncos világ, ez van-e olyan 
erős, hogy ne csak önmaga fenntar-
tásán dolgozzon, az ehhez szükséges 
zártsággal, hanem képes-e hatni kife-
lé? Tehát az foglalkoztat, hogy van-e a 
városban egy külön kaszt, a népi tán-
cosoké, vagy, akár még egy ilyen törté-
nelmével erősen terhes városon belül is, 
mint Pápa, ez az egység nem marad 
zárvány, hanem tud hatni tovább? Le-
het-e arra gondolni, hogy egyszer csak 
meg lehet érezni a városon is azt, amit 
a népi tánc és a kultúra, amelyikben 
kialakult, és ember- és életalakító té-
nyező a táncosok világában, a  város-
ban is ható tényezővé válhat?

Müller A.: Mindenképp.
M. A.: Valóban? El lehet ezt kép-

zelni?

Müller A.: Én nem kell, hogy el-
képzeljem, én ezt tudom. Ugyanis az 
a fajta életmód és igényszint, amit mi 
közvetítünk, hitvallásként választva 
akkor is tovább közvetítődik, amikor 
már nem ölt alakot munka formájá-
ban, tehát nem táncol tovább volt tán-
cosunk. Nekem elég, ha tudom, hogy 
azok a családok, akikkel a mai napig is 
kapcsolatban állok, tisztelik, szeretik 
és erre nevelik gyermekeiket, környe-
zetüket. A  tanítványaim, meghívnak 
keresztelőre, esküvőre, folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot mind a több 
ezerrel. Biztosíték, hogy tovább él és 
hat a népi kultúra. Nem várhatom el, 
hogy minden volt tanítványunk táncot 
tanítson. Azt sem, hogy mindenki en-
nek a kultúrának szélsőségeiben élje 
az életét. Jómagam sem vagyok szél-
sőséges: szeretem a minőségi könnyű-
zenét, igaz válogatom, szemezgetem. 
Nem bezárkóznunk kell. Arra inkább 
lehet építeni, hogy van egy igényszin-
tünk. Fontos, hogy az alá nem megyek. 
És az alá akkor sem megyek például, 
ha valakivel beszélgetek. Nem megyek 
alá, ha együtt vagyok a barátaimmal. 
Nem megyek, amikor kiválasztok egy 
televíziós műsort. Ez az igény kihat a 
teljes életemre. Nagyon kevés az a ta-

nítvány, aki aztán nem tud, nem mer 
ennek megfelelni, vagy aki nem meri 
ezt felvállalni a mindennapjaiban. 
Egy-két példát tudok csak erre. Való-
jában azonban mindenkinek áthatja, 
befolyásolja az életét. Részévé válik. 
Ettől élő a kultúra. Nem attól, hogy 
leírtam könyvben. Nem attól, hogy 
eltáncolok egy koreográfi át a Játék-
fesztiválon. A  bennem élő kultúra a 
kultúra. Ez lehet a népi kultúra, a tánc, 
az irodalmi kultúra, valamely közis-
mereti kultúra, akár a politikai kultúra. 
Ha bennem él, akkor valóban él, akkor 
egészében meghatároz.

M. A.: Beszélhetünk egy kicsit ar-
ról, hogy ti és a ti tanítványaitok, te-
hát az a kör, amelyik érintett általa-
tok és a város többi része hogyan kerül 
kapcsolatba, és rajtatok és tanítvá-
nyaitokon keresztül hogyan tudhat 
hatni?

Müller A.: Hogyne. A  város szin-
te összes iskolájában és óvodájában 
képviseljük magunkat, úgy, hogy ott 
is tanítunk, vagy a tanítványaink és 
tanítványaik által. Ez a hullám, ami-
kor beledobod a vízbe a kavicsot. Mi 
vagyunk a kis kavics, és ez így terjed 
szét. Lehet, hogy ma még nem akkora 
az a kis gyűrű, de már halad tovább és 
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tovább. A mi kis „játékunk” azért már 
nemzetközi szintre gyűrűzött. Tanít-
ványaim tanítanak egyetemeken, fő-
iskolákon. Külföldön. Ha a városnak 
minőség kell, minket kér fel. Bőven 
vannak olyan visszautaló jelek, hogy a 
munkánk megy tovább, kihat a város 
és közvetlen környezete életére. Sajnos 
ezeket a tényadatokat nem használtuk 
jó sáfárként, nem gyűjtöttük eddig 
rendszerbe, pedig jó biztosítékunk len-
ne. Ez egy új feladat lesz. Nehéz volt 
összeállítanom a pedagógus portfolió-
mat, mivel sosem az elismerések, díjak 
ösztönöztek. Össze kellett bogarász-
nom, milyen végzettségeim vannak, 
hol tartottam előadásokat a vidéki 
iskoláktól a fővárosi egyetemekig be-
záróan, rendszerezni az elismeréseket. 
Ezek járulékos elemek, nem ezek a 
fontosak számomra.

M. A.: Beszéljünk azért a portfoli-
óban is előforduló dolgokról, mert ta-
pasztalatom szerint a maguk mögött 

hagyott dolgokkal azok az emberek 
nem foglalkoznak, akik előtt folyton 
annyi van, hogy nincs rá lehetősé-
gük. Egy 2010-es könyvet, amelyet az 
MTA Zenetudományi Intézete adott 
ki, ketten jegyeztek, te és Felföldi 
László. A  címe: Hagyomány és kor-
szerűség a néptánckutatásban: Peso-
vár Ernő emlékezete.

Müller A.: Nagyon jó ez a könyv-
cím. Hagyomány és korszerűség. Na-
gyon sokan azt gondolják, hogy a népi 
kultúra az olyan avíttas, olyan öreg. 
Diákjaimat, főleg a középiskolásokat, 
akik már nyitottak a kissé pszichológi-
ai vagy fi lológiai megközelítésű elmél-
kedésekre, szoktam kérdezni, amikor 
már vannak tánctörténeti ismereteik 
is, hogy ugye, van egy régi stílusú tánc, 
ami ugrós típusú. Aztán van a dua-
lizmus kora, a csárdás. Aztán Beatrix, 
erdélyi táncok. Fel szoktam tenni a 
kérdést, hogy akkor az ugrós itt már ez 
ó? Ekkor ők fogalmazzák meg, hogy a 

kultúra ezen szegmense folyamatosan 
fejlődik. És milyen érdekes, hogy ezt a 
dallamot itt, aztán meg, ott hallottam. 
Csupán azért, mert a népi kultúra a 
legkorszerűbb, a  legmodernebb talál-
mány a világon, és a legtoleránsabb. 
Képes mindent magába építeni, azt 
átformálva minőségként kivetíteni a 
környezetére. Megtisztítja a szennyet, 
összemosolyogtatja az addig ellensé-
ges népcsoportokat. Ennél modernebb 
és korszerűbb dolog nincs a világon. 
Hogy elkezdek táncolni, meg tudom 
magam fogalmazni. Egy nagyon jó 
példa erre az egyik általam megosztott 
YouTube-os video, az adventi projek-
tünk2. Ez egy olyan projektmunka volt, 
amit a diákok készítettek a tanárok se-
gítségével. A projektmódszerre és drá-
mapedagógiára a mesterképzésünkön 
csodálkoztam rá. Eddig a néptáncot 
úgy tanítottuk, hogy Anita néni ki-
állt, megmutatta a fi gurát, a gyerekek 
leutánozták. Na, de, egy projektmód-
szerrel, ez hogy működik? Amikor a 
gyereknek adsz a kezébe egy papírla-
pot, hogy alkosson vele-belőle valamit, 
ezt kell elképzelni a táncban. Kipróbál-
tuk a refi s művészetis növendékeink-
kel. Adventi ünnep jön, egyházi iskola 
vagyunk, belepasszolt a kultúrkörbe: 

„vegyétek elő a Biblia idevonatkozó ré-
szeit!”. Nekünk volt a legnehezebb fel-
adatunk, nem szólhattunk mindig bele 
abba, amit a gyerekek alkottak. „Ti mit 
szeretnétek?” Érdekes volt, hogy mi 
fogalmazódik meg a 21. században egy 
16 éves középiskolás fejében, hogy a 
templomban miért mindig csak lezárt 
dolgok hangzanak el az igehirdetésben, 
például, hogy Mária elfogadja az an-
gyal által hozott hírt. Miért nincs szó 
a vívódásról? Olyan dolgokat emeltek 
ki a Bibliából, ami nem hangzik el a 
templomban. József hogy harcol az an-
gyallal? Ők fogalmazták meg nyersen, 
hogy József azt hiszi, Mária megcsal-
ta őt, hogy mástól esett teherbe. Mu-
tassuk meg ezt a csatát! Hogyan nyeri 
meg az angyal, mozgással, tánccal. 
Hogy tudja megmagyarázni Józsefnek, 
hogy de nem, ez nem az, amit te gon-
dolsz. És hogy Mária ellenkezik anya-
ságát elfogadni, mert nem gondolja, 
hogy ez megtiszteltetés. Olyan kérdé-
seket emeltek ki, amik bennük is meg-

2 Linkje: a pápa tv felvétele: https://www.youtube.com/watch?v=FFN7KHl1FXQ
 szülő által készített és megszerkesztett változat: https://www.youtube.com/watch?v=obp1CF9lhFQ

Az iskola Réthei néptánccsoportjának Antológiás száma

Az Országos Kirakodóvásár és Táncháztalálkozó „Családban marad” program 
vendége a Müller család
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fogalmazódtak. A  hit és a kőkemény 
valóság. A  tudat és az élet. Nagyon 
durva felütéssel indul a mű. A  bibliai 
történés végével, a csecsemőgyilkossá-
gokkal. Az anyák érkeznek és Heródes 
katonái halálfejekkel, döbbenetes erő-
vel, azért, hogy ez arculcsapás legyen. 
Annyira erőteljes arculcsapás, ami 
már túlfi gurázza Heródes személyét, 
és azt, amit ő tesz. Szándékos túlzás-
sal, hogy ellentmondást váltson ki a 
nézőből, hogy ezt tényleg nem akarja, 
se most, se a jövőben. Ezután fűzik fel 
egy fonálra: bontják vissza, fi nomítják 
egészen addig, míg a végére a mégis a 
reményt, a  boldogságot képes felénk 
közvetíteni. Egy művészetis nem köz-
vetítheti, ami hétköznapi. Megjelenik 
az életében a negatív pólus is. Dolga, 
hogy mindent megmutasson, minden 
árnyalatot. Képes legyen megvalósíta-
ni úgy, hogy önmaga ne sérüljön. Ettől 
fontos a népi kultúra, a  művészet. Vi-
szont azt tudomásul kell venni, hogy a 
21. század iszonyatosan pörög. Ami-
lyen tempó elé állít minket ez a világ, 
azzal egy darabig fel kell tudjuk venni 
a versenyt, hogy aztán a fi atalok majd 
a kornak megfelelő tempóban tudják 
továbbvinni. De ahhoz kell, amin elin-

dulnak. A mankó, az a pedagógia, ami-
vel mi megmodernizáltuk az oktatá-
sunkat. Nem én egyedül, nem a férjem 
egyedül, hanem a szakmában merült 
fel egy ilyen igény. Már nem jó kiállni a 
diák elé és megmutogatni a lépést, hisz 
nincs rá idő. Ki kell találni olyan mód-
szereket, olyan pedagógiai és emberi 
trükköket, hogy felvegyük a kesztyűt. 
Korszerűsíteni a hagyományátadást. 
Ahogy a diák a projektmódszer során 
újraalkotja a saját gondolatkörét, ma-
gára formálja a történetet, úgy ebben 
az elképzelésben mi nem tanítunk tán-
cot. Alapmozdulat típusokat tanítunk: 
ugrani, járni, szökellni, fordulni, per-
dülni. Megtanítjuk az 5 alapmozdulat 
típust, amiben ő képes gondolkodni, 
amihez aztán a későbbiekben egy spi-
rális szerkezetű tananyagot tudunk 
társítani. Megvan az öt alapmozdulat? 
Meg tudja valósítani? Sajnos ez prob-
léma. Meg kell tanítani egy 21. századi 
gyereket ugrani. Nem tud. Hiányoz-
nak azok a csatornák, amikben annak 
idején ez a mozgáskultúra kialakult. 
Régen kiment a mezőre, átugrotta 
az árkot, felmászott a fára, aztán úgy 
tudott leesni, hogy nem sérült, mert 
a testtudata és refl exei ki tudtak fej-
lődni. Ezeket a területeket ma nekünk 
kell bombáznunk, tehát az egyik na-
gyon jó módszer, az öt alapmozdulat 
típus gyakoroltatása. Később ezekhez 
ritmust, zenét rendelünk, párt adunk. 
Stílusában megfogalmazzuk, és egyből 
sárpilisi ugrós lehet belőle. Így nekünk 
is könnyebb dolgunk van. Ezzel a me-
tódussal, oly mértékben tudunk hatni 
az agyi folyamatokra – a jobb és a bal 
agyfélteke összehangolására –, hogy 

az jótékony hatással van a közismere-
ti tantárgyak eredményeire. Ez nem 
egy új keletű találmány. A  mozgás jó-
tékony hatással van ránk. Ami ebben 
új gondolat, hogy jómagam a magyar 
néptánc mozdulataira és a népi játé-
kok felhasználására tudatosan bontom 
le a mozdulatokat, majd ezeket vissza-
vetítve használom, például egy disz-
lexiás, diszgráfi ás, vagy épp hipermo-
bilis gyereknél. Én vallom és hiszem, 
hogy minden eldől már az óvodában. 
Nagyon sok minden múlik egy óvónőn. 
Rajta áll, hogy a rábízott gyermek hogy 
fog fejlődni, a  kérdés, hogy mennyire 
használja a népi gyerekjátékokat esz-
közként. Itt van a kezünkben a kincs. 
Itt van a kezünkben az a tudásanyag, 
amit csak használnunk kell: a néptánc 
és népi játékok. Mosolyogtam, mikor 
nagy amerikai tudósok és módszerta-
ni kutatók a fentebb taglalt problémák 
orvoslására „feltalálták” a Ready Stea-
dy Move-ot.

M. A.: Az mi?
Müller A.: A  Vigyázz, kész, moz-

gás! Ötletes fantázia-név. Ez tulaj-
donképpen nem más, mint amit mi 
magyarok, illetve a Kárpát-medencei 
népcsoportok a gyerekjátékainkkal 
és a mozgásos folklórunkkal ezer éve 
végzünk: ez a mozgásfejlesztés. Elhatá-
roztam, erre fogom kihegyezni a jövő 
hétvégi előadásomat, amit a Pápai Já-
tékfesztivál keretén belül zajló nemzet-
közi óvónő találkozón tartok. Burkol-
tan ugyan, de szeretném az óvónőink 
önérzetét hatványra emelni és még 
inkább ösztönözni őket az önfejlődés 
igényére és a tudatos, elemző-nevelő 
munkára. A jövőnk rajtuk áll!
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