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Bolvári-Takács Gábor

A nyilvános táncoktatás 
szabályozásának kialakulása (1896–1925)

A nyilvános táncoktatás Magyarországon a 19. század második felétől a 20. század köze-
péig nem előadó-művészeti, netán művészetpedagógiai probléma volt, hanem egyrészről 
erkölcsrendészeti ügy, másrészről – a magán-tánciskolák tulajdonosai, üzemeltetői, va-
lamint az ott dolgozó tanerők szempontjából – gazdasági és foglalkoztatáspolitikai kér-
dés. A táncoktatás intézményesülésének folyamata 1896-tól 1951-ig a belügyminiszter 
felügyelete alatt bontakozott ki. Mégpedig két módon: egyrészt a táncmesterek saját ér-
dekképviseleti szervezetének állam általi elismerése, másrészt a táncoktatás és a táncta-
nítóképzés rendészeti úton történő szabályozása révén.

Táncmesterek és tánciskolák
A táncmesterek a 19. század végéig egymástól függetlenül működtették iskoláikat. 1891-
ben Budapesten 19 tánctanító volt, de csak kilenc nyilvános tánciskolában folyt oktatás, 
vezetőik között volt id. Róka (Fuchs) Gyula (1846–1899) és az operaházi balettmester 
Mazzantini Lajos. A szervezett együttműködés ötlete Bajlós Bertalan nagykőrösi tánc-
mester fejében fogant meg. Felkereste a két említett mestert és rábeszélte őket arra, 
hogy hozzák létre a Magyarországi Tánctanítók Egyesületét. A felhívást végül Mazzantini, 
Bajlós, Róka és Dabis Antal ügyvéd jegyezték. Az 1891 novemberében kiküldött nyom-
tatvány alapján 59 táncmester jelent meg az 1891. december 27–28-án, a Mazzantini és 
Fiedler Ferenc Budapest, Dalszínház u. 10. szám alatti iskolájában tartott alakuló közgyű-
lésen, amelyen kimondták a Magyarországi Tánctanítók Egyesülete megalakulását. Az 
első tisztikarban elnök lett Mazzantini, alelnökök id. Róka Gyula és Bleuer József. Bajlós 
csak választmányi tagságot vállalt. A jóváhagyott alapszabályok bemutatására az 1892. 
augusztus 20-ai közgyűlésen került sor. A következő években személyi ellentétek élezték 
a belső viszonyokat, ezért Mazzantini 1893 májusában lemondott. Az 1893. augusztus 
20-án tartott közgyűlés Herczenberger Józsefet választotta elnökké, id. Róka Gyulát és 
Kinsky Károlyt alelnökké. Bajlós visszavonult Nagykőrösre.1

Az egyesület tagjait élénken foglalkoztatta szakmájuk érdekeinek védelme. Az új vezető-
ség ezért határozatot hozott arról, hogy akik 1892. augusztus 20. előtt legalább tíz éven 
át, hatóságilag igazolt módon kizárólag tánctanítással foglakoztak, megkapják az egye-
sület tánctanítói oklevelét, míg a többieknek vizsgát kell tenniük. Magyarországon az 1. 
sorszámú táncpedagógusi diplomát 1892-ben – még ha államilag el nem ismert módon is 
– Csada Sándor hódmezővásárhelyi táncmester kapta meg.2 A tíz éves gyakorlat alapján 
összesen 64-en kaptak oklevelet.3

A választmány ezt követően a mai szóval kommunikáció fejlesztésére fókuszált. 
Herczenberger indítványára 1894. október 1-jén Kecskeméten megjelent a Magyaror-
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szági Tánctanítók Egyesületének hivatalos szakközlönye, a Tánctanítók Lapja első évfo-
lyamának 1. (mutatvány)száma. A lap szerkesztője Bodnár Sándor, munkatársa Kovács 
Tivadar lett. A lap a második világháborúig kisebb megszakításokkal folyamatosan meg-
jelent, szerkesztői sűrűn váltották egymást, de legtöbbször id. Róka Gyula és fiai, Róka 
Gyula (1876–196?) és Róka Pál (1877–1924), továbbá Kovács Tivadar vezették.4

Az állami szabályozás első lépései
Az egyesület legfőbb célja a táncoktatás állami szabályozásának elérése volt. Ez jelent-
hette volna munkájuk jövőbeni biztosítékát. E célból folyamatosan beadványokkal bom-
bázták a belügyminisztert, és megnyerték Münnich Aurél országgyűlési képviselőt, hogy 
tárgyaló delegációjukat több alkalommal vezesse. Eredményt azonban nem értek el.5

Végső megoldásként az egyesület közvetlenül az országgyűléshez fordult, és sikerült 
elérniük, hogy a nyilvános tánctanítás szabályozására vonatkozó kérvényüket előterjesz-
szék. Az ügy most már „felülről”, hivatalból került át a belügyi tárcához, ahol elkezdődött 
a jogszabály előkészítése. Mindezek nyomán Perczel Dezső belügyminiszter aláírásával 
1897. évi szeptember hó 9-én jelent meg a nyilvános tánctanítás szabályozásáról szóló 
50.743/1896.B.M. számú rendelet, és 1897. október 1-jén lépett hatályba.6

A hazai táncoktatást érintő első jogszabály preambulumában a jogalkotó kifejtette, hogy 
„a Magyarországi Tánctanítók Egyesületének a tánctanítói rendtartás megalkotása tár-
gyában a magyar országgyűlés képviselőházához benyújtott, és a magyar képviselőház 
részéről nekem kiadott emlékiratából arról győződtem meg, hogy különösen az úgyne-
vezett nyilvános tánciskolák intézménye, vagyis azok, amelyek nem egyes tan- és ne-
velőintézetekben vagy családoknál állanak fönn, hanem bárki részére hozzáférhetők, 
erkölcsrendészeti szempontból szabályozást igényelnek”. Ezért elhatározta a kérdéskör 
rendezését, amelyhez a felhatalmazást az 1879. évi XL. tc., azaz a kihágásokról szóló 
büntető törvénykönyv 1. §-a biztosította. A rendelet szerint a nyilvános táncoktatáshoz 
rendőrhatósági engedély szükséges, amely csupán megbízható és kifogástalan előéletű 
személyeknek adható. Közülük is előnyben részesítendők azok, akik szakképzettségüket 
oklevéllel, vagy a magyarországi tánctanítók egyesülete részéről kiadott bizonyítvány-
nyal igazolják. Külföldi állampolgárok csak belügyminiszteri engedéllyel taníthatnak. A 
nyilvános tánciskolák óráin a gyermekek és a felnőttek külön oktatandók, a gyermekek 
legfeljebb este kilencig, a felnőttek pedig a hatóságilag megállapított zenélési zárórán 
belül. Zenekíséretként zongora vagy hegedű használható. Az órákat a hozzátartozók ki-
vételével idegenek nem látogathatják. Az oktatásért csak az előre megállapított és az 
engedélyokmányban számszerűleg feltüntetett díjak szedhetők. Ételeket, italokat sem-
milyen formában nem lehet behozni vagy árusítani, kivéve a frissítőül szolgáló ivóvizet, 
gyümölcslevet vagy a nyers gyümölcsöt. Az oktatási helyiségekben a táncórák alatt tilos 
a dohányzás. A szabályok ellen vétők kihágást követnek el, amely 50 krajcártól (1 ko-
ronától) 100 forintig (200 koronáig) terjedő pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 
három órától tíz napig terjedő elzárással büntethető. Súlyosabb vagy ismétlődő esetben 
a táncmesterek engedélye ideiglenesen vagy véglegesen visszavonható.
A jogszabály megjelenése az egyesület nagy sikerének bizonyult, Münnich Aurélt hálából 
1898-ban dísztaggá választották. Nem véletlen, hogy az 1893-ban visszavonult Bajlós 
Bertalan ismét felbukkant az egyesületben, s az 1897. december 29-ei közgyűlésen rög-
tön elnökké is választották, id. Róka Gyula és Alföldy Károly alelnöksége mellett. Bajlós 
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1895 decemberében tánctanító-iskolát nyitott Budapesten, a Dalszínház u. 10-ben, felte-
hetőleg a Mazzantinitől átvett helyiségekben, aki a Dalszínház u. 12-ben immár Ziegler 
Józseffel társult. Az 1898. augusztus 27-ei közgyűlés határozatot hozott a Tánctanítók 
Képezdéje létrehozásáról, s a megnyitó ünnepséget másnap meg is tartották. A képezde 
igazgatója Bajlós, tanárai Pini Henrik és Róka Pál lettek. A szeptember 1-jén indult tánc-
tanítói tanfolyam 11 résztvevővel egy hónapig tartott, naponta 10-12 óráig. Az egyesületi 
tagok tandíjat nem fizettek. A záróvizsgát szeptember 30-án Ziegler és Pini Andrássy út 
25. szám alatti tánctermében tartották, erről minden fővárosi napilap beszámolt. A vizs-
gán megjelent Smeraldi Cézár operaházi balettmester is. Bajlós az elnöki tisztségét 1901. 
december 29-ig viselte.7 A képezdének ekkor még nem volt tankönyve, az első átfogó 
munka, Róka Pál tollából, csak két év múlva jelent meg.8

Bár a Magyarországi Tánctanítók Egyesületét az 1896-os rendeletben nevesítették, a 
szakmai érdekképviselet kevesellte a protekcionizmus mértékét, mert a jogszabályt a 
hatóságok – kényelemből – szabadon értelmezték. A képzett táncmesterek „előnyben ré-
szesítése” üres szófordulat maradt, ezért az egyesület folyamatosan újabb kérvényekkel 
kereste meg a belügyi tárcát, minden eredmény nélkül. Némi sikert jelentett 1902-ben 
Rudnay Béla fővárosi rendőrfőkapitány leirata, amelyben a kizárólag tánctanítással fog-
lalkozó és Budapesten adózó tánctanítók részére a határozott időre szóló engedélyek 
helyett állandó engedélyek kiadását tette lehetővé.9

A fejlődést jelezte, hogy az 1902. augusztus 25-én megnyílt tánctanítói tanfolyam már 
két osztályból állt: tanítójelöltekből (16 fő) és továbbképzősökből (4 fő).10 1903-tól a tánc-
mesteri vizsgához előírták négy középiskola elvégzését is.11 1904-ben azonban a ko-
rábban kialakult személyi ellentétek a szakma megosztásához vezettek: Hercz Márton 
vezetésével – őt hamarosan Bajlós váltotta – megalakult a Vidéki Tánctanítók Egyesü-
lete, a balettnövendékként az Operaházat is megjárt Saphir Imre pedig – Mazzantinivel 
együttműködve, akinek egy időben segéde is volt – létrehozta a Táncmesterek Országos 
Egyesületét (az elnök 1906-ig Mazzantini, utána 1920-ig Saphir). Ez utóbbi alapszabályát 
a felügyeleti szerv 1904. december 20-án hagyta jóvá, s Tánctanítók Közlönye címmel 
hamarosan saját lapot indított. Ettől kezdve másfél évtizeden át folyamatosan napirenden 
volt az egyesülés, de a tárgyalások – különböző intenzitással – mindvégig sikertelenül 
zajlottak, ellenben elvonták az erőt és a figyelmet a fontosabb ügyektől.12 Az 1901-ben 
megválasztott Kinsky Károly lemondása után, 1905. augusztus 20-án Róka Pált válasz-
tották a Magyarországi Tánctanítók Egyesülete elnökévé, aki e tisztét 1907. augusztus 
22-ig, majd 1908. augusztus 29-től 1909. december 29-ig, végül 1911. augusztus 20-tól 
1921. január 12-ig viselte. 1907-08-ban Ziegler József, 1909-11-ben Kovács Tivadar volt 
az elnök. A gyakori elnökváltások főleg taktikai okokból következtek be: a másik két szer-
vezettel történő egyesülés reményében a tagok mindig az aktuálisan leginkább elfogadott 
táncmestert emelték az elnöki székbe.13

A nyilvános tánctanítás második szabályozása
A szervezeti változások azonban nem kerülték el a belügyi tárca figyelmét. A miniszter 
1906-ban részben hatályon kívül helyezte és kiegészítette az 1896-os jogszabályt. Az 
1906. május 25-én Hadik János államtitkár által szignált és június 1-jén hatályba lépett 
25.797/1906.B.M. számú körrendelet bevezetője szerint a korábbi rendelet „némely in-
tézkedései az időközben szerzett tapasztalatok szerint visszaélésekre és a közönség 
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kijátszására szolgáltatván alkalmat, azt hatályon kívül helyezem”. Az új szabályozás a 
rendőrhatósági engedély érvényességét fél évre korlátozta. Az iskolák működtetői a to-
vábbiakban csak „megbízható, kifogástalan előéletű s jó magyar állampolgárok” lehettek, 
akiknek szakképzettségét „a belügyminiszter által láttamozott alapszabályokkal bíró és 
tánctanítói tanfolyamot fenntartó táncmesteri egyesülettől” nyert bizonyítvány, illetve ok-
levél igazolhatja. A külföldiek akkor is csak miniszteri engedéllyel taníthattak, ha szakké-
pesítésüket belföldön szerezték. (Az 1906. előtt szerzett működtetői jogokat a rendelet 
nem érintette.) A gyermekek és felnőttek közötti választóvonalat a 15. életév betöltésé-
ben határozták meg. A felnőttek tanítási órái este 11-ig tarthattak. Zenekíséretként ezen-
túl „bármily polifon hangszer, vagy legfeljebb három tagból álló zenekar használható”. A 
szankcionálás formái nem változtak.14

A tárca tehát az összes szakmai szervezetet beemelte a rendeletbe, eredményesen gya-
korolva ezzel az „oszd meg és uralkodj” elvet. A Magyarországi Tánctanítók Egyesülete 
rögtön memorandumot intézett a belügyminiszterhez, kifogásolva a rendeletből szerintük 
hiányzó szabályokat. 1906. augusztus 27-én az egyesület Róka Pál elnök által vezetett 
delegációját Andrássy Gyula belügyminiszter fogadta, de a külföldi oklevelek betiltására 
és a tánctanítói rendtartás kiadására vonatkozó kérelmet nem támogatta, jóllehet hamis 
külföldi oklevélhez könnyen hozzá lehetett jutni.15

1910-ben átmeneti sikerként már a minisztériumban volt a Magyarországi Tánctanítók 
Egyesülete és a Táncmesterek Országos Egyesülete közös alapszabály-tervezete, sőt 
a két szervezet 1910 júniusában közös tanfolyamot és vizsgát tartott. A 9 fős tanfolyam 
igazgatója Mazzantini Lajos, tanárai Bajlós Bertalan, Kovács Tivadar és Róka Pál voltak. 
A két szervezet a továbbiakban más ügyekben is együttműködött: delegációt küldtek a 
belügyminiszterhez kényszerfúzió elrendelése végett a vidéki egyesület „nyakra-főre osz-
togatott oklevelei” miatt. Közben az Urbán Lajos táncmester által Kisújszálláson 1909-ben 
alapított és 12 éven át elnökölt Magyar Táncmesterek Egyesülete, mint a negyedik szak-
mai szervezet borzolta a kedélyeket azzal, hogy itt három (!) napos tanfolyamok alapján, 
postai utánvéttel lehetett tánctanítói oklevélhez jutni.16 A tárca azonban adminisztratív 
eszközökkel nem kívánt beavatkozni. Így az együttműködési kedv lanyhult, sőt 1912-ben 
a Táncmesterek Országos Egyesülete Saphir Imre vezetésével ismét különvált, a Tánc-
tanítók Egyesülete pedig újra önálló tanfolyamokat tartott. Róka Pálnak a minisztérium 
által is támogatott javaslatát, amely szerint a tánctanítói okleveleket nem az egyesületek, 
hanem az általuk közösen fenntartott és a minisztérium biztosának ellenőrzése alatt mű-
ködő vizsgabizottság állítaná ki, a többi szervezet elutasította. Az oklevélkiadás ugyanis a 
zavarosban halászóknak remek üzleti lehetőségnek bizonyult. 1913-ban kis híján létrejött 
az ötödik szakmai szervezet: a makói Schwartz Miksa kedzeményezésére 1913 augusz-
tusában Szegeden összeült a Délvidéki Táncmesterek Egyesületének alakuló közgyűlé-
se, de a rendezvény eredménytelenül zárult.17 
Az első világháború alatt a Magyarországi Tánctanítók Egyesületének működése 1917 
szeptemberéig szünetelt. A Tanácsköztársaság alatt az egyesületet feloszlatták, helyébe 
1919. április 6-án a rövid életű Magyarországi Tánctanítók Szakszervezete lépett. A há-
ború és a proletárdiktatúra következményeként megerősödő kormányzati központosító 
törekvések nem hagyták érintetlenül a táncszakmát sem: 1919 novemberében a Táncta-
nítók Egyesülete beadványban hívta fel a belügyminiszter figyelmét a táncmesteri okleve-
lek körüli anomáliákra, amelynek eredményeként a vizsgáztatási jogot az összes egyesü-
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letektől visszavonták és Budapest Székesfőváros Tanácsának adták. A krízishelyzetben a 
korábban halogatott fúzió gyorsan megvalósult. 1920 szeptemberében a Magyarországi 
Tánctanítók Egyesülete, a Táncmesterek Országos Egyesülete és a Magyar Táncmes-
terek Egyesülete kimondták feloszlásukat, és előbb Endrédy Márton, majd Róka Pál ide-
iglenes elnökletével elhatározták a Magyar Tánctanítók Országos Szövetsége (MTOSZ) 
megalakítását. (Endrédy 1920 májusában már megpróbálkozott az új szövetség létre-
hozásával.) A belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabályok alapján 1921. január 
17-én tartott közgyűlésen az új szövetség véglegesen megalakult, elnökké Brada Edét, 
az operaház balettmesterét, ügyvezető elnökké Róka Gyulát, alelnökké Kovács Tivadart 
választották, 1922-től Gaubek Rezső titkár lett.18 Róka Gyula nem vezetett magániskolát, 
Brada Ede tánciskolája a Királyi Pál u. 7-ben, Gaubek Rezsőé Kispesten, a Fő u. 12-ben 
működött. Kovács Tivadar a Pesti Vigadóban tartott fenn iskolát.19

Az új szövetség célul tűzte ki állami felügyeletű képezde és továbbképző iskola létreho-
zását, valamint a saját vizsgáztatási jog megszerzését, de egyelőre csak a táncmesteri 
oklevelek revízióját és a képzés ideiglenes szabályozását könyvelhette el sikerként.20 Ez 
akkor is igaz, ha a MTOSZ-nak a belügyi tárcához e tárgyban benyújtott memorandumá-
ban szereplő, a tanfolyamra, a vizsgáztatásra és az engedély megadására vonatkozóan 
a szövetség kizárólagosságát igénylő igények nem így teljesültek. A fővárosi tanácshoz 
áthelyezett vizsgáztatásban ugyanis a szakmai szervezet részt vehetett. A belügyminisz-
ter ideiglenes táncmesterképesítő vizsgabizottságot jelölt ki, amelyben Róka Gyula és 
Vogel Imre is helyet kapott. 1922. május 29–30-án lezajlott a táncmesteri vizsga, amelyen 
71 jelöltből 37 fő megfelelt. A jelentkezőknek középiskolai végzettséggel kellett rendelkez-
niük. A MTOSZ saját képezde létrehozásával segítette a felkészülést, ennek igazgatója 
Róka Pál volt. A bizottság elvégezte a korábban nagy számban kiadott oklevelek felülvizs-
gálatát, 260-ból 111-et hagytak jóvá.21

A mozdulatművészet megjelenése
Nyugat-európai és amerikai hatásra a 20. század elején jelentek meg Magyarországon a 
később egységesen mozdulatművészet vagy mozgásművészet néven definiált irányza-
tok és az ezeket oktató iskolák. A mozgalom hazai fejlődésének bemutatása meghaladja 
e közlemény kereteit.22 Azt azonban rögzíthetjük, hogy Budapesten megnyílt magánis-
kolák között a három legjelentősebb irányzatot a Bess Mensendieck-féle női testkép-
zés alapjain álló Madzsar Alice (1877–1935), illetve „higiéniai és esztétikai testnevelő” 
iskolája (alapítva:1912);23 az Isadora Duncan-féle szabadtánc irányzatot és Raymond 
Duncan mozdulatelméletét ötvöző Dienes Valéria (1879–1978), illetve „Orkesztikai Is-
kolá”-ja (alapítva: 1912/1914, szünetelt 1920–26 között, megszűnt: 1944);24 valamint az 
Emile Jaques-Dalcroze-féle ritmikus tornát adaptáló Szentpál Olga (1895–1968), illetve 
mozgásművészeti iskolája, a „Szentpál-iskola” (alapítva: 1919, szünetelt 1942–45 között, 
megszűnt: 1947)25 jelenítették meg. Madzsar Alice halála után a róla elnevezett Mozdulat-
művészeti és Testkultúra Intézet Gottschlig Iza és M. Róna Magda vezetésével működött 
tovább 1939-es betiltásáig. Az újabb kutatások a később megnyílt intézmények közül a 
Kállay Lili (1900–1996) által vezetett Kállay mozgásművészeti iskolát, (alapítva: 1922, 
megszűnt: 1950), valamint a Berczik Sára (1906–1999) által vezetett iskolát (alapítva: 
1932, megszűnt: 1948) is a meghatározó intézmények között tartják számon.26 Dienes 
Gedeon e két iskolavezetőt, Mirkovszky Máriával (1896–1987, iskolája megnyílt: 1924, 
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megszűnt: 1948/49) kiegészítve, az ún. átmentő generációhoz sorolja.27 Az iskolák a ve-
zetőjük (tulajdonosuk) külföldön szerzett diplomája és tanítási engedélye alapján indí-
tották a tanfolyamokat, ezek díjazását a növendékekkel, illetve szüleikkel kötött egyedi 
megállapodások tartalmazták. A kurzusok keretében nyilvános bemutatókat szerveztek 
(az elsőt Dienes Valéria Orkesztikai Iskolája 1917. április 1-jén az Uránia Színházban), 
később színházszerű előadásokat tartottak.28 A műfajról szóló első hazai publikáció is 
Dienes Valéria nevéhez fűződik Művészet és testedzés címmel 1915-ben.29 A mozgalom 
térnyerésére jellemző, hogy 1928-ban az országban 250-300 okleveles mozdulatművész 
volt, s 1936-ban a telefonkönyv szerint 34 mozdulatművészeti iskola működött a főváros-
ban.
1919-ben, a Tanácsköztársaság alatt a Közoktatásügyi Népbiztosság Női Testnevelé-
si Főiskola felállítását tervezte, erről július 14-én értekezletet is tartottak. A testnevelé-
si ügyek előadója Bierbauer Clarissa mozdulatművész volt. Az előkészületi munkába 
Madzsar Alice-t is bevonták, aki július 11-én írásban nyújtotta be észrevételeit. A proletár-
diktatúra bukása miatt az elképzelés nem valósult meg.30 A húszas évek elején a frissen 
hivatalba lépett Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter kiemelt figyelmet 
fordított az ifjúság nevelésére, különösen az iskolai testnevelés fejlesztésére. Az ország-
gyűlésben többször hangot adott álláspontjának, hogy a testnevelést és sportot be kell 
illeszteni az iskolai tantárgyak közé, az nem a magasabb társadalmi rétegek kiváltsága. 
Miniszterként hozzálátott a testnevelésről szóló 1921. évi LIII. tc. végrehajtásának, illetve 
az Országos Testnevelési Alapról szóló 1924. évi III. tc. megalkotásának. „A testnevelés-
nek az a feladata, hogy az egyének testi épségének és egészségének megóvása, lelki és 
testi erejének, ellenálló képességének, ügyességének és munkabírásának kifejlesztése 
által megjavítsa a közegészség állapotát, gyarapítsa a nemzet munkaerejét” – mondta ki 
a testnevelési törvény 1.§-a és hozzátette: az állam „támogatja azokat a társadalmi ala-
kulatokat, melyek testneveléssel komolyan foglalkoznak s működésük nemzeti irányával 
a támogatást megérdemlik.” (2.§ 3. pont)31

A kultusztárca más szempontból is zavarta a belügyminiszter érdekkörét. Az iskolai tánc-
tanfolyamok vezetőinek képesítéséről 1924-ben kiadott rendelet szerint az intézeti és is-
kolai táncoktatást a jövőben a VKM fogja szabályozni, ezért felhívták az igazgatók figyel-
mét, hogy a tantestületben is csak tánctanítói oklevéllel rendelkezők taníthatnak táncot.32

A táncmesterképzés és a nyilvános tánctanítás újabb szabályozása
Az 1925. év jelentős eseménye az, hogy a táncmesterképzést és a nyilvános tánctanítást 
Rakovszky Iván belügyminiszter az 1925. évi május hó 28-án kelt és június 8-án hatály-
ban lépett 229.230/1925.B.M. számú körrendeletében minden addiginál részletesebben 
újraszabályozta.33 Ez meghatározta a nyilvános tánctanításra jogosító képesítést és en-
nek megszerzési feltételeit; a nyilvános tánctanításra jogosító rendőrhatósági engedély 
kiadását; a nyilvános tánciskolák és a táncolás módjának ellenőrzését; valamint a zenei 
(ritmikus) tornatanfolyamok engedélyezését. A szabályok megszegése továbbra is kihá-
gásnak minősült, amely 15 napig terjedő elzárással és egymillió koronáig terjedő pénz-
bírsággal büntetendő. Az 1896. és 1906. évi jogszabályokat hatályon kívül helyezték. A 
rendelet szerint nyilvános tánctanítással csak az foglalkozhat, illetőleg táncintézetet csak 
az tarthat fenn, akinek megfelelő képesítése (oklevele) és ennek alapján kiadott rend-
őrhatósági engedélye van. Megfelelően képesítettnek azt a táncmestert kell tekinteni, 
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aki a) olyan táncmesteri oklevéllel rendelkezik, amelyet 1918. november hó 1-je előtt az 
annak idején ilyen oklevelek kiadására feljogosított, hatóságilag láttamozott alapszabály-
lyal rendelkező táncmesteri egyesületek állítottak ki; b) 1918. november hó 1-jétől 1922. 
május hó 31-ig akár az a) pont alatt említett egyesületek, akár a belügyminiszter felhatal-
mazása alapján ideiglenesen működött táncmesterképesítő vizsgabizottság által kiadott 
olyan táncmesteri oklevéllel rendelkezik, amely belügyminiszteri megerősítő záradékkal 
és pecséttel van ellátva; c) 1922. május hó 31. után a belügyminiszter által kiküldött vizs-
gálóbizottság előtt sikerrel letett vizsgája alapján a miniszteri biztos és a vizsgabizottság 
tagjai által aláírt táncmesteri oklevelet kapott. Akik a c) pontban említett vizsgán nem 
feleltek meg, 1925 folyamán egy alkalommal kérhetik javítóvizsgára bocsátásukat. A to-
vábbiakban nyilvános tánctanításra jogosító képesítést, illetve táncmesteri oklevelet csak 
az kaphat, aki a belügyminiszter által újabb rendelkezésig, átmenetileg a Magyar Tánc-
tanítók Országos Szövetsége kebelében felállítandó táncmesterképző tanfolyamot elvé-
gezte és a képesítő vizsgát sikerrel letette. A tanfolyamra csak az a magyar állampolgár 
vehető fel a) aki a középiskola hat osztályának vagy ezzel egyenlő képesítésű iskolának, 
illetve a színművészeti akadémiának sikeres elvégzését igazolja, vagy akinek tornataní-
tói, óvónői képesítése van (az iskolai végzettség igazolása alól a miniszter kivételesen 
felmentést adhat); b) aki jó erkölcsű, büntetlen előéletű; c) hazafias magatartása kifogás 
alá nem esik. Külföldi csak belügyminiszteri engedéllyel vehető fel a tanfolyamra. A tan-
folyam szervezeti szabályzatára és a felvételi bizottság összeállítására a miniszter külön 
rendeletet helyezett kilátásba. A rendelet hatályba belépésétől számított 60 napon belül 
minden addig kiadott, nyilvános tánctanításra jogosító engedély hatályát vesztette, de a 
rendőrhatóságok kötelesek a régi engedélyek megújítására vonatkozó kérelmeket soron 
kívül elbírálni.
A nyilvános tánctanításra jogosító, ugyanarra a helyiségre legfeljebb egy évig érvényes 
rendőrhatósági engedély kiadása szempontjából minden tánctanítást nyilvánosnak kell 
tekinteni, amely nem a szülők lakásán és azok felügyelete mellett történik. Engedély 
csak annak a magyar állampolgárnak adható, aki a) nagykorúságát igazolja; b) a fentiek-
ben felsorolt valamely képesítéssel rendelkezik (ez az oktatósegédre is vonatkozott); c) 
feddhetetlen előéletű és jó erkölcsű; d) hazafias magatartást tanúsít. Külföldiek, még ha 
belföldön szereztek megfelelő képesítést; csak a belügyminiszter határozott időre szóló 
és bármikor visszavonható engedélye alapján foglalkozhattak nyilvános tánctanítással. 
Magyar állampolgár külföldön szerzett táncmesteri oklevéllel belföldön csak külön szak-
vizsga letétele után foglalkozhatott nyilvános tánctanítással. Ún. „régi jogon” engedélyt 
kaphatott az oklevéllel nem rendelkező táncmester is, ha rendőrhatósági engedéllyel 
igazolta, hogy legalább 1905-ben vagy azt megelőzően nyilvános tánctanítással foglal-
kozott. Az adminisztrációt jelentősen növelte, hogy az engedély-kérelemhez csatolni kel-
lett a tanításra szolgáló helyiség vázrajzát, amely közegészségügyi, közrendészeti és 
erkölcsrendészeti szempontból kifogás alá nem esik; továbbá a tanfolyam időbeosztását 
és a beszedni kívánt díjakat. Csatolni kellett a tanítandó táncok jegyzékét, is, egyben elő-
írták, hogy valamint minden táncmester köteles a magyar nemzeti táncokat (csárdás, kör-
magyar, palotás stb.) legalább a külföldi táncokkal egyenlő óraszámban tanítani. Zenekí-
séretül az iskolaszerűséggel összeegyeztethető valamely hangszer (zongora stb.), vagy 
legfeljebb három tagból álló vonószenekar alkalmazható. A „nyilvánvalóan a jó ízlésbe 
ütköző” táncok tanítása nem engedélyezhető. Nyilvános tánctanítás csak iskolaszerűen 
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folytatható. A tánciskolákban a gyermekeket és felnőtteket külön csoportban kell oktatni, 
a választóvonal férfiaknál a betöltött 18. életév, nőknél a 16. életév. A gyermekek oktatá-
sa este 8 óráig, a felnőtteké éjjel 11 óráig tarthat. Az órákon csak a tanulók szülői vagy 
hozzátartozói lehetnek jelen. A frissítőül szolgáló ivóvíz, gyümölcslé és nyers gyümölcsök 
kivételével semmiféle étel és ital nem árusítható vagy szolgálható ki. A záróvizsgához 
külön rendőrhatósági engedélyt kell kérni, ekkor a fenti tilalmak felfüggeszthetők. A bár-
mely napszakban megtartható tanfolyamokon kívül egyesek részére külön leckeórákat 
is lehet adni. A felnőttek részére tartani szokott közös gyakorló leckeórák azonban csak 
vasár- és ünnepnap – legfeljebb este 11 óráig – adhatók. Ezek időpontját az illetékes 
rendőrhatóságnál be kell jelenteni. Ilyen – szintén csak iskolaszerűen tartható – gyakorló 
leckeórákon csak a 18. életévüket betöltött férfiak és nők vehettek részt.
A nyilvános tánciskolák működésének és a táncolás módjának ellenőrzésére havonként 
legalább egyszer a rendőrhatóság köteles, lehetőleg a Magyar Tánctanítók Országos 
Szövetsége kiküldöttjének közreműködésével, és erről negyedévente összesítő jelentést 
küld a belügyminiszternek. A miniszter a tánciskolákat saját kiküldöttjével is ellenőrizhet-
te. A közerkölcs vagy a jó ízlést megtartását a rendőrhatóság a nyilvános bálokon, tánc-
estélyeken is figyelemmel kísérte.
A „zenei (ritmikus) tornatanfolyamok” szabályozására azért kerülhetett sor, mert a ren-
dészeti jogalkotást összhangba kellett hozni a testnevelési törvény 10.§-a alapján lét-
rejött Országos Testnevelési Tanács (OTT) hatáskörével. A rendelet kimondta, hogy a 
bármely elnevezés alatt rendezett ilyen jellegű kurzusok tartása általánosságban nem 
esik az e rendeletben szabályozott tánctanítás fogalma alá, ám e tanfolyamok is kizáró-
lag személyhez kötött rendőrhatósági engedély alapján folytathatók. A rendőrhatóság az 
engedélyt – a feddhetetlenségi és hazafiassági elvek és a megfelelő helyiség ellenőrzése 
mellett – az OTT a folyamodó képesítésére és rátermettségére vonatkozó véleménye ki-
kérése után adhatja ki. Ha az OTT az engedély megadását nem javasolja, az engedély ki-
adása a belügyminiszter döntésétől függ. A ritmikus torna- vagy tánctanfolyamok vezetői 
kötelesek voltak további működésük folytatására a rendelet hatályba lépésétől számított 
harminc napon belül engedélyt kérni.
A rendeletnek való megfelelést a belügyi tárca gyors ütemben megvizsgálta. Ennek ér-
dekében Tomcsányi Kálmán miniszteri tanácsos végigellenőrizte a tánciskolákat.34 A rit-
mikus tornatanfolyamok kontrollálása pedig Dienes Valéria emlékei szerint úgy történt, 
hogy az OTT felhívta a mozdulatművészeti jellegű magániskolák vezetőit, hogy „egy 
szakbizottság előtt jelenjenek meg növendékeikkel és mutassák be az általuk képviselt 
mozdulatrendszer anyagát. (...) Udvariasan megköszönték a bemutatót (...) és nem volt 
számomra ennek a bemutatásnak semmi más következménye, mint az, hogy a további-
akban senki sem zavart iskolám továbbműködtetésében.”35

Ezzel egy időben lezajlott a nyilvános tánctanításra jogosító oklevél megszerzéséhez 
szükséges képesítő vizsga is. A belügyminiszter 1925. május 28-án kiadott, 231.391/1925. 
B.M. számú körrendelete a vizsga időpontját 1925. június hó 25-én délelőtt 9 órára tűzte 
ki, a Magyar Tánctanítók Országos Szövetsége helyiségében.36 A jelentkezési határidő 
június 15. volt, elsősorban azok számára, akik az 1922–24 folyamán megtartott valamely 
vizsgán nem feleltek meg, vagy azokon önhibájukon kívül nem jelenhettek meg. A vizsga 
díja 50 aranykorona, a vizsgabizottság elnöke Tomcsányi Kálmán, a belügyminisztérium 
igazgatási-rendészeti osztályának vezetője, jegyzője az osztály egyik kiküldött tagja volt. 
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A bizottság rajtuk kívül a táncoktatással és testneveléssel szakszerűen foglalkozók köré-
ből kijelölt három tagból állt: Gaubek Rezső, Róka Gyula és Sárossy János testnevelés-
ügyi előadó. A vizsgán megfeleltek a rendelet függelékeként közölt mintának megfelelő 
oklevelet kapták.37

Az 1925-ös rendeletekkel tehát megkezdődött a táncmesterképzés és a nyilvános tánc-
tanítás szabályozásának differenciálódása.38
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Bordás István

Mai nagybányaiak – válogatás nagybányai 
magyar képzőművészek alkotásaiból
(Kiállítás Sárospatakon)

Nagybánya városának neve összefonódik a magyar képzőművészet történetének kima-
gasló korszakával. Az 1896-ban, Hollósy Simon által alapított művésztelep évtizedekig 
meghatározó művészeti műhely volt a hazai festészetben. Az elmúlt század fordulójának 
Magyarországán olyan alkotó közösség indult el ebben az erdélyi kisvárosban, amely a 
festészetünket egy csapásra a modern európai művészet fősodrában irányította. A mű-
vésztelep, tevékenységével, mindmáig az egyik legnagyobb, ha nem a legmeghatáro-
zóbb hatású művészeti egyesülés volt a magyar művészet történetében. A Hollósyval 
kezdődő névsor impozáns festő óriások neveit tartalmazza, mint Ferenczy Károly, Glatz 
Oszkár, Iványi Grüwald Béla, Csók István, Thorma János, Réti István. Még a „második” 
vonalba tartozó alkotók is kimagasló egyéniségei magyar piktúrának.
Az eddigi, szinte mindenki számára ismert tényeket felsorolása után világos, hogy milyen 
keveset is tud a mai magyar művészetkedvelő közvélemény azokról a művészekről, akik 
ma élnek és alkotnak Nagybányán.
A nagybányai magyar kulturális élet központja a Teleki Magyar Ház. Ezt a intézményt, 
hathatós hazai támogatással, a helyi magyarság civil szervezetei és egyházai hozták lét-
re a kétezres évek elején. Az intézmények otthont adó épület Teleki Pál gróf városi háza 
volt, amelyet a közösség megvásárolt és felújított. Az intézmény mára már nem csupán 
a nagybányai magyarok közösségi, kulturális életének centruma, de a Bányavidék legna-
gyobb hatású magyar intézménye is. Tagja egy erdélyi kulturális célú hálózatnak, amelyet 
„magyar házak” hálózatának neveznek, és amelyet az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület szervez. A hálózat célja, hogy a szórványban élő erdélyi magyarságnak legye-
nek saját kulturális intézményei, mindenütt, ahol azt a közösség fenn tudja azt tartani és 
a tartalommal tudja megtölteni. A Teleki Ház tevékenységének egyik legfontosabb szelete 
az egykori művésztelep hagyományainak ápolása és a mai magyar nagybányai képző-
művészeti élet szervezése. Az intézmény által szervett kiállítások, közösségi alkalmak, a 
hozzájuk kötődő kiadványok mind-mind ezt célt szolgálják. Tevékenységükbe számtalan 
képzőművész is bekapcsolódik. Többek között azzal is, hogy a Teleki Ház által szervezett 
kiállításokon mutatkoznak be mind az erdélyi, mind pedig magyarországi környezetben. 
E tevékenységük egyik fontos állomása volt a sárospataki „Mai Nagybányaiak” című ki-
állítás.
Némi magyarázatra szorul, hogyan került ez a kiállítás Sárospatakra. Sok éves közös 
munkában megtestesülő előzmények után az Erdélyi Közművelődési Egyesület 2012-
ben képviseleti irodát nyitott Sárospatakon. Az EMKE Észak-magyarországi Képviseleti 
Irodája azzal céllal jött létre, hogy elősegítse, szervezze az erdélyi és az észak-magyar-
országi magyar kulturális cserét, ápolja a művelődési szervezetek kapcsolatait. Tágabb 
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értelemben hozzájáruljon ahhoz, hogy az erdélyi és mai magyarországi kultúra közelebb 
kerüljön egymáshoz. Eltűnjenek azok az ismerethiányból fakadó jelképes határok, ame-
lyek mind a mai napig elválasztják egymástól az erdélyi és a hazai kultúrát. Ennek mentén 
az elmúlt években számtalan kulturális programot, konferenciát, felnőttképzési alkalmat 
szervezett A Művelődés Háza és Könyvtára által fenntartott iroda. E kulturális csere aktív 
részese kezdetektől fogva a Teleki Magyar Ház is, többek között tárlatok szervezésével. 
A korábbi évek számos kiállítása után egy mai magyar nagybányai művészek munkáiból 
összeállított válogatás érkezett Sárospatakra. A hét, korban, műfajban és stílusba jelentő-
sen eltérő művész jól reprezentálta a mai magyar képzőművészetet Nagybányán.
A kiállító művészek doyenje Dudás Gyula. Festői munkássága egyértelműen a klasz-
szikus nagybányai hagyományokhoz kötődik. Tájképei, városi tereket, utcákat ábrázoló 
festményei, kompozíciójukban, atmoszférájukban emberi, harmonikus világot tükröznek. 
Az épületek, a táj hangulatát jól visszaadó, szépen komponált művei elsőre megérintik a 
látogató közönséget.
Kovács Bertalan kísérletező művész. Fiatal kori klasszikus kompozíciói mellé posztmo-
dern kísérletezése és útkeresések is társultak. A szilárd mesterségbeli tudás azonban 
megóvja őt attól, hogy tévútra kerüljön. Könnyedén használja a legkülönbözőbb festés-
módokat tájképein és lírai ihletésű munkáin egyaránt.
Les József Pál Nagybánya újra felfedezője. Nagy érzékenységgel látja meg a város épí-
tészetének apró szépségeit, amelyet aztán nagyméretű kompozíciókban fogalmaz újra. 
Egyaránt feltárja a konstrukció és a színek szépségeit azokban a alkotásaiban, amelyek 
leginkább jellemzik munkásságát.
Boar Szilvia az erdélyi táj szerelmese. A jó értelemben vett „női érzékenységgel” megal-
kotott tájképei mély átéléssel elkészített munkák. Pasztell-hangulatai szinte tapinthatóvá 
teszik azt a miliőt, amelyben készültek. A táj szépségének, a színek harmóniájának minél 
hitelesebb ábrázolása olyan hajtóerő, amely mindvégig nyomon követhető munkáiban.
A kiállító művészek között egyetlen szobrászként mutatkozott be Kása Dávid. Az ősi for-
mákat kutató és felmutató szobrai márványból készülnek. Saját bevallása szerint csak 
kézi szerszámokkal dolgozik. Állítja, csak úgy lehet hiteles a művészi szándék kifejezése, 
ha nincsenek gépek, automata eszközök a művész és a megmunkálni kívánt anyag kö-
zött. A rideg márvány ellenére szobrai melegséget sugároznak, formai zárságuk a nyuga-
lom megtestesítői is egyben.
Bitay Zoltán a pasztellkrétát választotta művészi kifejező eszközéül. Munkáiban a táj szí-
neit ragadja meg leginkább. Ábrázolásai sokszor komorak, a formák konkrétságától elvo-
natkoztatott inkább hangulatokat megragadó pillanatképek.
Győri Kinga a „társulat” legfiatalabb tagjaként friss, formai és műfaji tradícióktól mentes 
textil munkákat hozott a kiállításra. Epikus tartalmú textil festményei jól nyomon követ-
hető mondanivalóját formabontó képi ábrázolással teszi egyszerre meghökkentővé és 
átélhetővé.

(A kiállítás 2014. december 4-étől 2015. január 10-ig volt látható Sárospatakon, az Újbástya 
Rendezvénycentrumban)
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Kása Dávid: Ősi formák
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Kovács Bertalan: Fény
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Bitay Zoltán: Táj III.
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Boar Szilvia: Máramarosi színek
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Dudás Gyula: Utca a református templommal
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Győri Kinga: Megszelidítettem I.
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Győri Kinga: Megszelidítettem II.
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Les Pál: Nagybányai részlet III.
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Kelemen Judit

Művészeti nevelés a sárospataki főiskolán

A Sárospatakon nevelési modellt teremtő Comenius a művészeti nevelés szerepét és 
fontosságát írásaiban többször kiemelte. Az ő szellemi örököseiként az egykori Comenius 
Tanítóképző Főiskola (ma az egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara) oktatói év-
tizedek óta tudatosan törekednek hallgatóik művészeti tehetségének kibontakoztatására, 
magas szintű gondozására.
Oktatóink körében a művészeti nevelés mindig hangsúlyos szerepet töltött be, de tevé-
kenységünk túlmutat a tanításon. Felsőoktatási intézményhez méltó módon a különféle 
művészeti ágakat magas szinten művelő, a város és a régió kulturális életében aktívan 
közreműködő, lehetőségeinkhez mérten országos és nemzetközi színtéren is megjelenő, 
elismert képző- és iparművészek, bábjátékosok, a hangszeres és kórusművészet valamint 
a táncpedagógia elhivatott képviselői közül kerültek ki oktatóink. A művészeteket hitelesen 
közvetíteni is csak úgy lehet, hogy a tudást átadó maga is napi rendszerességgel gyako-
rolja hivatását. Jóformán „belakjuk” az egész várost, hisz a Sárospataki Képtártól az Új-
bástya Rendezvénycentrumon át A Művelődés Háza kiállító-, pódium- és színházterméig, 
a Szent Erzsébet Háztól a Bazilika Minoron, a református templomon és imatermen át a 
Rákóczi Vár lovagterméig és kápolnájáig mutatkozhattak be tanszékünk tanárai magas 
szintű művészi alkotásaikkal, produkcióikkal. A művészetek komplex megközelítését sem 
csupán oktatói összetételünk mutatja, hanem számos rendezvényünk, illetve szakmai, to-
vábbképzési anyagunk, amelyek mind-mind a komplex művészeti nevelést erősítik.
Hosszú évek óta mind a tanító, mind az óvodapedagógus alapszak általános képzésén 
belül – a kötelező szakmai ismeretek körében – szerepelnek azok a stúdiumok, ame-
lyek során a pedagógus hivatáshoz szükséges művészeti jellegű tantárgyak oktatására 
sor kerül. A vizuális neveléshez és az ének-zenei neveléshez kapcsolódó tanegységek 
mellett tantervi keretben kapnak helyet a drámapedagógia, a bábjáték és a néptánc té-
maköréhez sorolható tananyagtartalmak. E tevékenységek kiindulási alapként szolgál-
nak az oktatók számára, hogy a magasabb szintű előképzettséggel rendelkező hallgatók 
érdeklődése és megnyilvánulásai szerint kezeljék az arra érdemeseket. Mert hallgatóink 
művészi tehetségének kibontakozását szinte kivétel nélkül mentortanárok segítették és 
segítik egyéni és csoportos foglalkozások formájában. E tehetséggondozás a Comenius 
Kar valamennyi diákja számára elérhető.
Előadó-művészeti területen tehetséges hallgatóink rendszeresen szerepelnek kari és 
városi, regionális és országos rendezvényeken hangszeres zenével, énekkel, tánccal, 
bábelőadással, vers- és prózamondással.
A nyolcvanas években nagy sikerrel működő, országos hírű GONG színjátszó csoportunk 
és PUCK Bábegyüttesünk fellépései A Művelődés Háza mellett a környező települések 
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kulturális rendezvényeinek is kiemelt eseményei voltak. Az amatőr művészeti csoportok 
működtetése mellett a drámapedagógiai szakcsoport oktatói színjátszó-és rendezői tan-
folyamokon képezték az érdeklődő pedagógusokat. Az idősebb generáció még jól emlék-
szik a nyaranta rendszeresen megszervezett tanfolyamokra, a Tanítók Nyári Akadémiá-
jára (TANYA). Diákszínpadunk mai tevékenységét is folyamatosan nyomon követhetjük 
kari ünnepségeinken.
A nyolcvanas években nagy lendületet kapott a bábjáték tanítása, vezetőjük életre hívta 
a „Zsákomban a bábom” nemzetközi bábfesztivált, amelyet 1987-től 2011-ig kétévente 
megrendeztünk. A bábszínházi előadásokhoz nyolc alkalommal társult művészetpedagó-
giai konferencia is. E hagyományok jól mutatják, hogy a pataki Képző és a város hosszú 
évtizedeken át kéz a kézben szervezte a napi oktatási tevékenység mellett a kulturális 
eseményeket és a kapcsolódó pedagógus-továbbképzési lehetőségeket.
Magas szintű zenei előképzettségű hallgatóink számára szereplési alkalmakat biztosí-
tunk hangversenyeken, különféle kari rendezvényeken, lehetőségeinkhez mérten további 
országos rendezvényeken. A korábbi években országos kórusfesztiválok, hangszeres 
és énekes kamaramuzsikáló napok rendszeres résztvevői voltak hallgatóink. Jól műkö-
dő külföldi kapcsolataink eredményeként négy alkalommal küldhettünk csoportot a len-
gyelországi Krosno városában működő, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa nevű 
pedagógiai intézményben megrendezett Nemzetközi Diákfesztiválra (2009-től évente, 
alkalmanként 12-15 hallgató részvételével). 2012 tavaszán e nagyszabású nemzetközi 
rendezvénynek a Comenius Kar adott otthont, lehetőséget biztosítva a lengyel hallgatók 
képzőművészeti kiállítására is.
A Comenius Kar hallgatói a képzőművészet területén is rendszeresen bemutatkoznak. 
A tehetséggondozás e színterén is a nyolcvanas években kezdődött meg a folyamat: 
művészeti szakkör keretében készítették fel oktatóink a rajztanári szakra továbbtanulni 
szándékozókat. Jelenleg szabadon választható kurzus keretében van mód a képzőmű-
vészet iránt érdeklődők számára kiteljesedni. Évente több alkalommal rendeztek és ren-
deznek szakterületeikhez kapcsolódó, illetve egyéni törekvéseket bemutató tárlatokat. Az 
oktatási épület főfolyosóján félévente megtekinthetjük a rajz választott műveltségterület 
hallgatóinak alkotásait, akik nem csupán a stúdiumokhoz kapcsolódó munkáikkal szere-
pelnek, hanem a kiállítás egészének teljes folyamatát is ők szervezik és végzik a meghí-
vók készítésétől a képaláírások elhelyezéséig. Neves hazai és külföldi festőművészekkel 
közös akciófestészeten vettek részt hallgatóink tavaly a TDK fórumrendezvény keretén 
belül. A „Festészet Napja” városi rendezvény résztvevői között oktatóink mellett találjuk 
hallgatóinkat is. Művészeti alkotásaikkal országos képzőművészeti rendezvényeken több 
alkalommal is kiérdemelték a zsűri vagy a közönség különdíját.
A magyar felsőoktatási rendszer hungarikuma az az egyedülálló tehetséggondozás, tu-
dományos és művészeti utánpótlás-nevelés, amely immár hat évtizedes múltra tekint 
vissza, s tudományos diákköri mozgalom néven vált ismertté. E mozgalom részeként a 
művészeti diákköri versenyekre évről évre benyújtott hallgatói alkotások számosságukat 
és minőségüket tekintve is imponálóak. Három alkalommal vettek részt hallgatóink az 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia művészeti és művészettudományi szekció-
jában. Teljesítményüket a zsűri egy első helyezéssel és egy különdíjjal értékelte.
A pedagógus hivatáshoz kapcsolódóan is tevékenyek hallgatóink: tanszéki kiadványaink 
sorozata biztosított hallgatóink számára publikálási lehetőséget, ma pedig a legjobb mun-
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kák – pl. egy jó tanítás, óraterv vagy feladatmegoldás – a kar vagy a város honlapján is 
nyilvánosságot kapnak.
Az egykori tanítványok művészi pályájának nyomon követésére szép példa a PrepArt el-
nevezésű, ötévente megrendezett tárlat, amely fantázianevének megfelelően az egykori 
prepásoktól a napjainkban diplomát szerzett hallgatókig kínálja öregdiákjaink számára a 
megnyilatkozási lehetőséget képzőművészeti alkotásaik bemutatása által. Várakozáson 
felüli érdeklődéssel és sikerrel zajlottak az eddigi kiállítások, országhatárainkon túlról is 
szép számmal érkeztek alkotók és festmények.
A 21. századi technika egyebek mellett a digitális filmkészítés iránti érdeklődést is ma-
gával hozta. Jelenleg szabadon választott stúdium keretében ismerkednek hallgatóink a 
filmkészítés elméleti alapjaival, a technikai és gyakorlati alkalmazások első lépéseivel. 
Terveink közt szerepel a témához kapcsolódó, magasabb szintű képzések indítása is.
Kodály gondolatával zárva: „Teljes ember, akinek nincs érzéke a művészetekhez? Cson-
ka ember az, és üres az élete, bármily gazdag külsőleg.” (Kodály Zoltán: Hozzászólás a 
középiskolai énekoktatás kérdéséhez. In: Visszatekintés. Összegyűjtött írások, beszé-
dek, nyilatkozatok. (szerk.: Bónis Ferenc) I. kötet. Zeneműkiadó, Budapest, 1964. 268. o.)

(Elhangzott a Magyar Comenius Társaság és az Eszterházy Károly Főiskola Comenius 
Kara által szervezett „Comenius és a művészetek” című tudományos felolvasó ülésen, 
2014. november 5-én, Sárospatakon.


