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Éghy Ghyssa 1926-ban megjelent, az új szellemű táncoktatást ismertető művét méltatva1 
az induló Korunkban Dienes László a huszonegy éves szerzőt a női testkultúra hazai 

apostolaként üdvözli2. Édesanyja bécsi tánciskolájában Égi Gizellát (az Éghy Ghyssa felvett mű-
vésznév) a klasszikus balettoktatással szakító modern irányzatok módszerei szerint képezték 
ki, a Mensendieck-torna3, illetve a Dalcroze4 és Isadora Duncan5 táncoktatási elveit ötvöző új 
módszertan gyakorlatai alapján. Megőrződött szakmai önéletrajzában6 azonban jelzi, hogy pár-
huzamosan klasszikus balettet is tanult egy bécsi magániskolában. 

A bécsi tanulóévek után Erdélybe 1924-ben tért vissza. Aradi családalapítása nem vetette 
vissza táncművésznői és pedagógiai karrierjének kibontakozását. Szólótáncosként lép fel volt 
bécsi iskolája ünnepi műsorában (Bécs, Urania Saal, 1925. január); a következő év januárjában 
előbb a budapesti Vigadó nagytermében, majd a következő héten a bécsi Grosses Konzerthaus 
színpadán mutatja be egyéni műsorát. „Színpadi táncaim mind saját témáim, tervezéseim és ko-
reográfiáim […] modern zeneszerzőkkel együttdolgozva az én táncelképzeléseim szerint” – jegyzi 
meg említett önéletrajza zárórészében. 

1925 és 1938 között nyaranta szinte minden évben a szakma csúcsát jelentő mesterek 
továbbképző kurzusain vett részt, az európai táncművészet kiemelkedő iskoláiban: idézett ön-
életrajzában közel egy oldalt tesz ki ezek felsorolása.7 Önálló műsoraival Erdély minden nagyobb 
városát végigjárta, legtöbbször irodalmi vagy jótékonysági rendezvények keretében. Táncmű-
vészi karrierjét a világháború töri meg, majd a rendszerváltás kényszeríti merőben új utakra: a 
fővárosi színpadokhoz szokott művésznő 1945 márciusában a román−szovjet baráti társaság 
(ARLUS) aradi megalakulása alkalmából mutatja be önálló műsorát. Szimbolikus alkalomhoz és 
helyszínhez kötődik pályazáró fellépése: a magyar szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmá-
ból szervezett ünnepségeken, Bukarestben táncol utoljára 1948. március 15-én és 16-án. 

Táncoktatói működésének első szakasza az 1924–1949 közötti időszakban Aradon bonta-
kozik ki: bécsi diplomája alapján itt nyit magániskolát. Fentebb említett kis könyvében már saját 

1 Éghy Ghyssa: Testkultúra. Arad, 1926.
2 Dienes László: Testkultúra. Korunk, 1927/3.
3 Bess M. Mensendieck (1866–1959) német orvosnő dolgozta ki a gyógytorna és a gyógytestnevelés alapját 

képező modern gimnasztikai rendszert, amelynek módszereit és alapelveit  Éghy Ghyssa átvette  táncok-
tatói gyakorlatában.

4 Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) svájci francia zeneszerző, zenetanár.  Nevelési rendszere „Dalcroze–
euritmia” néven terjedt el, elsősorban a hellerau-i tánciskola nyári ünnepi játékainak köszönhetően. 

5 Isadora Duncan (1877–1927) amerikai táncosnő, a 20. századi táncművészet megújítója és emblematikus 
alakja.

6 A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem archívumában a személyzeti iratok között talált, nem iktatott, ám 
összefűzött gépirat, aláíratlan piszkozat, négy számozott oldalon, dátum nélkül. 

7 Többek közt Karl Godlevsky balettmester, Elinor Tordis expresszionista táncművész, Mary Wigman, Lábán 
Rudolf, Harold Kreutzberg, Jutta Klamt elismert művészeknél Bécsben, Drezdában, Berlinben, valamint 
tapasztalatcserén volt Madzsar Alice, Dienes Valéria és Szentpál Olga iskoláival Budapesten. 
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tánciskolája képzési elveit körvonalazza: a Mensendieck-féle gyógytorna alapelemeire ráépített 
ritmikus tornát, illetve a művészi tánc oktatását megelőző előkészítő gyakorlatok rendszerét. Ok-
tatói pályájának második szakaszát így foglalja össze 1978-ban megjelent önéletrajzi vázlatában: 
„1949. február 1-ével kezdődőleg váratlanul kineveztek az akkor Kolozsváron alakuló Magyar 
Művészeti Intézet színi fakultására a mozgásművészet tanárának. Az intézettel együtt költöz-
tem 1954-ben Marosvásárhelyre. Összesen huszonöt esztendeig működtem professzori minő-
ségben az intézetnél, 1974-ben bekövetkezett nyugdíjazásomig. Itt megint újabb munka várt 
reám, amelyben ugyan gyümölcsöztetni tudtam tanulmányaimat, táncművésznői és pedagógusi 
tapasztalatomat, de szinte önállóan kellett felépítenem a jövendő színészek mozgásképzését. 
Nehéz, de nagyon szép munka volt…”8 

Legtöbbet emlegetett koreográfiái is a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet előadásai-
hoz kötődnek: Antigoné (1949, majd 1958), Szentivánéji álom (1953), Romeo és Júlia (1964), 
Trójai nők (1966), Az özvegy Karnyóné (1973).

1957-ben a válogató és felvételiztető bizottság tagjaként részese volt a Székely (később: 
Maros) Népi együttes megalakításának, majd tíz évig tánctechnikai oktatója is volt az országos 
hírű, külföldi turnékon is rendszeresen szereplő együttesnek. 

1982. szeptember másodikán, Marosvásárhelyen halt meg. 

8 Éghy Ghissa [sic!]: Emlékeimből. Művelődés, 1978/1.

A művésznő fotója a Színházi Élet 1925/40-es számában
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1972. október 31. keltezésű dokumentum

Forrás: A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem archívuma, személyzeti iratok részleg.

Iratfajta: Magyar nyelvű beszámoló, egy Note informative [’tájékoztató jegyzékek’] c. dosszié utolsó, 26. 

sz. dokumentuma, gépirat, saját kezű aláírással. 

Műfaj: a Securitate felé továbbítás céljával, a személyzeti hivatal(nok) által kötelező érvénnyel igényelt 

beszámoló minden külföldi utat követően. 

Tárgy: beszámoló Éghy Ghyssa és férje, dr. Szamek László ügyvéd nyugati útjáról, 1972. szeptember 

12 – október 14. között. 

Megjegyzés: a New York-i La Mamma Színház említett párizsi vendégelőadását Andrei Șerban, a színház 

akkori igazgatója rendezte.


