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Hortiné Bathó Edit

40 ÉVESA JÁSZSÁG NÉPI EGYÜTTES

Méltán mondhatjuk, hogy Jászberény napjainkra a tánc városává vált, hiszen az itt
működő csoportok a táncművészet számos műfajában (néptánc, társastánc, showtánc, ak-
robatikus tánc stb.) jeleskednek. A tánccsoportok közül a legrégebbi a Lehel-Melody
Tánc-Sport Egyesület, amelyet 1969-ben Bagyari Ildikó tánctanár alapított Lehel Tár-
sastáncklub néven.Amásik nagy múltra visszatekintő közösség a Jászság Népi Együttes,
amely ebben az évben ünnepli fennállásának 40 éves évfordulóját.

Egy néptánccsoport alakításának gondolatát elsőként Erdész Sándor, a Jász Múzeum
egykori igazgatója vetette fel. Az 1950-es évek második felében meg is alakult a Jász
Népi Együttes nevet viselő csoport, amely aztán rövid működés után megszűnt.

Méhkeréki táncok az 1990-es évek elején

Akövetkező, immáron Szövetkezetek Jászsági Népi Együttese nevet viselő tánccso-
port története 1971 novemberében kezdődött, amikor Papp Imre, a jászberényi Lehel
Vezér Gimnázium kémia-biológia szakos tanára összehívott néhány diákot a gimnázium
26-os termében azzal a céllal, hogy tagokat toborozzon a leendő népi együtteshez. A je-
lentkező fiatalok között jó néhányan már táncoltak a helybeli Lehel Társastáncklubban,
de mégis úgy gondolták, hogy kipróbálják a műfaj másik területét is.

Papp Imre a néptánccal még szülővárosában, Törökszentmiklóson ismerkedett meg,
ahol a gimnázium kémia tanára – mivel maga is néptáncolt egykor a Debreceni Népi
Együttesben – tánccsoportot alakított, és alkalmanként egy-egy táncot betanítva szere-
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peltette tanítványait. Imre később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen is
folytatta a néptáncot, ahol főként a Rábai Miklós-féle táncirányzattal ismerkedett meg.
1964 januárjában a jászberényi gimnáziumba került, ahol először kosárlabda csapatot ala-
kított, de hamarosan őt is megérintette az akkor kibontakozó új szellemű néptánc- és tán-
cház mozgalom. Bekapcsolódott a Népművelési Intézet által meghirdetett „C” kategóriás
néptáncoktatói tanfolyam debreceni három éves kurzusába, amelyet gimnáziumi tanítvá-
nyával, Horti Istvánnal együtt látogattak. Horti Istvánt, mint a Lehel Társastáncklub tán-
cosát tánctanára, Bagyari Ildikó iskolázta be néptánc szakra, mivel társastáncképzés ekkor
még nem indult.

Papp Imre a debreceni néptáncoktatói tanfolyamon ismerkedett meg Tímár Sándor-
ral és az általa képviselt autentikus néptánccal, amely olyan hatást gyakorolt rá, hogy
Jászberényben megalapította a Jászsági Népi Együttest.

ADéryné Művelődési Központ akkori igazgatója, Pethő László ugyancsak támogatta
és ösztönözte a néptánccsoport elindulását, amely így a művelődési központ egyik mű-
vészeti csoportjaként kezdte el működését. Próbatermük kezdettől fogva az egykori Ka-
tolikus Legényegylet Víz utca 1. szám alatt álló épülete volt, amelyet néhány évig a Lehel
Hűtőgépgyár Szakmaközi Nyugdíjas Klubjával közösen használtak a táncosok. Később
az épület kizárólagosan a csoport használatába került, s voltaképpen mind a mai napig ott-
hont ad az együttesnek és utánpótlás csoportjainak, s a Jászság Népi Együttes székháza
néven vált ismertté.

Papp Imre igen jó vezetőnek bizonyult, hamarosan igazi közösséggé kovácsolta a
táncosokat, és meghódította velük a világot. Kitűnő szervezőkészségének köszönhetően
lehívta Jászberénybe a legjobb korrepetitorokat, tánctanárokat és koreográfusokat, akik
megtanították a táncosokkal a technikai alapokat (balett, Molnár-technika), és egymás
után készítették a jobbnál-jobb koreográfiákat. Így dolgozott az együttessel Török Jolán,
SalamonAttila, Varga Gyula, Kardos László, Falvay Károly, Tímár Sándor, Varga Zoltán,
Zsuráfszky Zoltán, Farkas Zoltán és Végső Miklós.

Tímár Sándor több éven át volt a Jászság Népi Együttes koreográfusa, az ő működése
során érte el az együttes az arany I-es minősítést, nyerte meg 1977-es a Ki-Mit-Tud-ot, s
hozott el több fesztivál díjat. (1. kép) Az együttes támogatói (Jászberény városa, a KI-
SZÖV, MESZÖV, TESZÖV, TOT) folyamatosan biztosították a szakmai munka feltéte-
leit, és a külföldön való bemutatkozás lehetőségét. Ennek köszönhetően a jászsági
táncosok a világ számos országát bejárták, és népszerűsítették a magyar táncokat, dalo-
kat, népzenét. Papp Imre indította el 1981-ben a Nemzetközi Táncház és Zenésztábort, va-
lamint 1991-ben a Csángó Fesztivált, s e rendezvényeket azóta is minden évben nagy
sikerrel szervezi meg az együttes. A Csángó Fesztivál immáron 21. éve minden augusz-
tus elején ezreket vonz a jászok fővárosába.
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Az 1977-es Ki-Mit-Tud győztes csapata

Papp Imre 1991-ben adta át a tánckar vezetését, 1996-ban pedig az egész együttes irá-
nyítását tanítványainak, Szűcs Gábornak és Szűcsné UrbánMáriának, akik jelenleg is a Jász-
ság Népi Együttes művészeti vezetői. Működésük alatt tovább ívelt az együttes pályafutása,
és sikert sikerre halmozva, elismerések és fesztivál díjak sokaságát nyerték el. (2. kép) Nagy
sikerű koreográfiáikat általában az együttes táncosai készítik (Szűcs Gábor, Szűcsné Urbán
Mária, Kocsán László, KocsánnéKuli Orsolya, Dudás Dániel,Mosóczi Lívia, Busai Norbert,
Busai Zsuzsa), de rendszeresen dolgoznak neves vendég koreográfusokkal is: Szabó Szilárd,
Németh Ildikó, Lévai Péter, Mihályi Gábor, Kökény Richárd, Hortobágyi Gyöngyvér, Szi-
lágyi Zsolt, Furik Rita.Művészeti munkájuk legnagyobb elismeréseként megkapták az Örö-
kös Kiváló Együttes címet. (3. kép) A csoport néhány tagja elnyerte a Népművészet Ifjú
Mestere (Balla Zoltán, Fejér Erika, Szűcs Gábor, Urbán Mária, Kocsán László, Kuli Orso-
lya, Bódi Tamás, Busai Norbert, Busai Zsuzsanna, Mosóczi Lívia) címet, de több táncos
megkapta már az Aranysarkantyús és Aranygyöngyös táncos (Balla Zoltán, Fejér Erika,
Szűcsné UrbánMária, Sinka Gyula, Sinka Tímea, Ács Erzsébet, Farkas Tamás), valamint az
ÖrökösAranysarkantyús ésAranygyöngyös táncos (Szűcs Gábor, Kocsán László, Kuli Or-
solya, Dudás Dániel, Mosóczi Lívia, Vajai Franciska, Dobos Beáta, Busai Norbert, Busai
Zsuzsanna, Kovács Levente, Fundák Kristóf) címet is.

Az együttes vezetői és táncosai rendszeresen járnak gyűjteni, a határon túli magya-
rokhoz, elsősorban Moldvába, Kalotaszegre, a Mezőségre és a Küküllő-mentére. A gyűj-
tések elindítása Papp Imre és felesége, Péterbence Anikó nevéhez fűződik, de a
kutatómunkát mind a mai napig az együttes egyik legfőbb feladatának tartja. A gyűjtések
anyagából komoly archívumot hoztak létre, ami nagy segítséget nyújt szakmai munká-
jukhoz. Mindemellett különösen szívügyüknek tekintik a méltatlanul elfeledett jászsági
táncok felkutatását is. E munkában különösen Kocsán László jeleskedik, aki kitartó szor-
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galommal kutatja az archívumok, múzeumi adattárak régi film- és hangfelvételeit, írásos
anyagait, s keresi fel az egykori adatközlőket, hogy megismerje, és újból életre hívja a
Jászság régi táncait. Kutatómunkájának eredményeként már több jászsági tánckoreográ-
fia és egy könyv született. 1997 novemberében feleségével, Kuli Orsolyával együtt meg-
alapították a Jászberényi Hagyományőrző Együttest, amelynek azóta is vezetői.

A jászberényi táncműhely szakmai munkája országosan közismert és elismert. Talán
ennek is köszönhető, hogy az ország különböző városaiból érkeznek ide táncosok tanulni.
Ugyanakkor számos jászsági táncos került hivatásos együttesekhez (Bakonyi Erika, Kiss
Zsuzsa, Fejér Erika, Balla Zoltán, Kosina Mónika, Kiss Árpád, Ács Erzsébet, Kis Zoltán,
Kókai Erika, Nagy Gertrúd, Bódi Tamás, Gorácz József), vagy más együttesek élére (Ba-
konyi István, Szűcs Béla, Hájas Tibor, Nagy Anikó, Fundák Kristóf). Nagy öröm szá-
munkra, hogy az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, Mihályi Gábor is a Jászság
Népi Együttesből került a nagy hírű együtteshez. A táncosok rendszeresen járnak taní-
tani és koreográfiát készíteni nemcsak hazai együttesekhez, de külföldre is.

Györgyfalvi lakodalmas a Jászság Népi Együttes előadásában

Az együttes alapításától fogva nagy gondot fordított az utánpótlás nevelésére, így
biztosítva a folyamatos működést. A gyermekcsoportok közül különösen szép eredmé-
nyeket ért el a Galagonya Együttes és a Bercsényi Iskola Néptánccsoportja, a jelenben
pedig a Barkóca, Árendás, az új Galagonya és a Borbolya együttesek, illetve a Jártató If-
júsági Táncegyüttes. A Jászság Népi Együttes legfőbb támogatója napjainkban is Jász-
berény Városa, amely 1994 óta a Folklór Kulturális Közalapítványon keresztül működteti
a csoportot. A közalapítvány kuratóriumának elnöki tisztét az alapításkor Sárközi Mária,
napjainkban pedig Kertész Ottó látja el, tagjai: Búzás Zoltán, Dudás Ferencné, Gulyás
Imre, Rácz Valéria.



Az egyre nagyobb méreteket öltő gyermek néptánc oktatás koordinálására 2001-
ben létrehozták a Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, ahol nagy szaktudású
tanárok tanítják a táncosokat. Az iskola igazgatója Szűcsné Urbán Mária, aki nagy szak-
mai elhivatottsággal irányítja a több száz gyermeket foglalkoztató iskolát.

Negyven év sok idő, de különösen nagy jelentőségű egy közösség életében. S mit
jelent nekünk, egykori és mai táncosoknak ez a négy évtized? Jelenti a megannyi próbát,
gyöngyöző homlokkal, megizzadt testtel, lábunkban ólmos fáradsággal, a sok fellépést,
a prímás elpattanó húrját, a villámgyors átöltözést, a rivaldafény bódulatát, a közönség
vastapsát, a siker mámorító érzését és a kudarc fájdalmas jajdulását, de jelenti a külföldi
utakat, a táborokat és a hajnalig tartó közös táncházakat is. Aki egyszer megérezte a tánc
ízét, az örökre a fogságába került. A tánc számunkra az örök, soha el nem múló szerelem.
Az eltelt évek alatt a tánc szeretete beleivódott a szívünkbe, lelkünkbe és széppé, gazda-
gabbá tette egész életünket.
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