
Tizeuötéves a szolnoki Tisza Táncegyüttes

Az elmúlt évben, alkotmányunk ünnepen hat tánccsoport kapta meg A „Kiváló
Együttes" címet és oklevelet, közöttük a Szolnoki Tisza Táncegyüttes is. Eredményes,
jó munkájuk mellett, a kitüntetés odaítélésében az is szerepet játszhatott, hogy 1964-
ben megalakulásának 15. évfordulóját érte meg a csoport. 1949 csak a hivatalos meg-
alakulás éve, igazában már 1946 őszén létrejött egy lelkes kis társaság, gimnazista
fiúkból és lányokból, főleg vasutas gyerekekből, akik minden nehézséget vállalva, a
népi kultúra iránti szeretetből fogtak hozzá táncolni. Irányításukra, néprajzi patroná-
lásukra Kaposvári Gyula, a szolnoki Damjanich Múzeum vezetője vállalkozott. Nél-
külöztek minden hivatalos támogatást, egy-egy nyilvános szerepléshez a szolnoki gaz-
dálkodó családoktól kertek kölcsön csizmákat, ruhákat.

A megye határain túl, először 1948-ban a gyulai Centenáriumi Tánfesztiválon értek
el megérdemelt sikert, mind a közönség, mind a szakemberek körében. 1949-ben a Szol-
noki Fűtőház szakszervezeti bizottsága, akkori kultúrfeleiösénck, Szentendrei Györgynek
javaslatára, vállalta a gazda szerepét. (A csoport közszeretetnek örvendő Gyuri bácsija
nem gondolta, hogy egy életre eljegyzi magát a néptáncmozgalommal. Azóta is állandó
segítője, a nehézségek fáradhatatlan megoldója, valósággal atyja a csoportnak.) A
Fűtőház Tímár Sándor személyében szakvezetőt is biztosított. 1951-ben egyesültek a
városban működő középiskolai és fűtőházi tánccsoportok. Abban az évben a fiúk
és a lányok közül nyolcan hívatásos táncosokká lettek, életcéljukul választották a
táncot. Közöttük volt Sajti Sándor és Molnár Lajos is, akik az Állami Népi Együttes
szólótáncosaivá küzdöttek fel magukat.

Évente, a szakmai bemutatók mellett a városban, a megye községeiben, de a
megye határain túl is számos fellépés jelzi az együttes útját. 1952-ben az egyedüli
vidéki csoport, amely résztvesz a Népstadion avatásán rendezett néptáncbemutatón.
1954-ben a „Szocialista Kultúráért" jelvénnyel tüntették ki a csoportot. Hivatalos
elismerése volt ez az 5 éves fennállását ünneplő együttesnek. Évről évre részt vesznek
az országos táncversenyeken és fesztiválokon, új számaikból bemutatót rendeznek.
Kiemelkedő alkotás volt 1958-ban, Várhelyi Lajos koreográfiája, az „Ahogy a kunok
táncolnak" című tánc-szvit, melyet saját gyűjtései alapján készített, és a megyei tánc-
verseny alkalmával 500 táncossal bemutatott vonuló tánc. Mindkettő méltán aratott
nagy sikert.

A 10 éves fennállás megünneplésére tartott bemutató legsikerültebb számai a
„Cigánytánc", a „Tűzugrás", a „Leszerelők", a „Randevú" és Móricz: Égi madár
novellájából készített „Jegykendő" című táncok. A felszabadulás 15. évfordulójára
készült méltó megemlékezésként a „Parlamenter" című cselekményes táncjáték.

1961-ben a Tisza Táncegyüttes új otthonra és fenntartóra talált a Ságvári Műve-
lődési Házban, de nem szakadt moí a '••rrnĉ nl.it a Fűtőházzal sem. Ez a szervezeti
változás előnyérc szolgált a csoportnak, javul'ak a tárgyi és személyi feltételek,
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újabb fejlődésre nyílt lehetőség. Több, tervezett külföldi út hiúsult meg, némelyik
szinte az indulás pillanatában, míg végre az ország határain túl is megismerték a
szolnoki táncosokat. Ez évben a finnországi Riihimákiben rendezett fesztiválon, majd
igéiben Franciaországban, a Brest-Confolensi nemzetközi táncfesztiválon képviselték
hazánkát. A finnekkel kialakult meleg, baráti kapcsolatok eredményeként 1964. nyarán
ismét Finnországban járhattak.

A 15 éves jubileum alkalmából megérdemelt elismerése a csoport munkájának," hopv
a „Kiváló Együttes" címet megkapták. A csoport vezetője és koreográfusa, Várhc!1, i
Lajos pedig „Szocialista Kultúráért" kitüntető jelvényt kapott.

Az együttes munkájára jellemző, hogy nagy gondot fordítanak a csoport tagjainak
nevelésére, műveltségük emelésére. A szórakoztató klubfoglalkozások mellett havonta
tematikus művészeti esteket rendeznek. Az irodalom, a népraj?, a társművészetek
különböző kérdéseivel ismerkednek meg az együttes tagjai, emellett -szellemi fejtörök,
és más szórakoztató játékok teszik teljessé a klubfoglalkozásokat.

Sikerült megoldani az együttes kíséretét, a fiatalokból álló népi zenekar tagjai
igényesebb zenei anyaggal is képesek megbirkózni, így színvonalasan egészítik ki a
táncosok műsorát, az általuk játszott Erkel: Palotás, Kodály: Háry-Intcrmczzo, vagy
Brahms: V. magyar tánc-a.

Bátor kísérletezés jellemzi a csoport munkáját. Várhelyi Lajos, a koreográfus
tehetségét és a csoport jó felkészültségét jelzik az elmúlt évben bemutatott új számok:
Bartók: Este a székelyeknél, Bartók: Sirató, Kodály Háry-Intermezzo-ja, vagy Brahms
V. magyar tánc-ára készült számok. Ezév tavaszán rendezik jubileumi bemutatójukat,
amelyet a szolnoki Tisza Táncegyüttes eddigi legjobb számaiból és a legújabb termés-
ből állítanak össze.

Az együttes eddigi tevékenysége, az elért sikerek további jó munkára buzdítanak,
bizonyítva,.hogy a néptáncmozgalom egyik erős vidéki góca: Szolnok.
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Képek a Tisza Táncegyüttes életéből


