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Debreceni Hajdú Táncegyüttes  1953.

- közel 400 fő óvodás kortól a szenior korosztályig

- Alapfokú Művészet Iskola, utánpótlás

- Két saját fesztivál: 

Szomszédolás Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál

Országos Pásztortánc Verseny és Találkozó

- Díjak:      Népművészet Európa- díja

Állami Csokonai Vitéz Mihály Közösségi –díj

Magyar Örökség –díj

- Minden generáció minden alkalommal Arany fokozatra  minősült 

- Erős belső hagyományok, belenevelődés, oktatók



Néptánc tanulás – tanítás komplexitása

- mozgás, testedzés

- néptáncon keresztül a hagyomány komplex ismerete:   

tánc, zene, viselet, hagyományok

- esztétikai nevelés, művészetek, társművészetek

- közösséghez való tartozás, közösségépítés, felelősség

- férfi – női szerep megtanulása a táncon keresztül

- valós értékek felé való orientálás

- nemzeti identitás tudat erősítése

- más népek kultúrájának tisztelete



Határon túli magyarsággal való kapcsolat

• A kisebbségi lét is erősítette a hagyományok 
megmaradását

• A néptánc és egyéb hagyományok eredeti közegében

táborok, bálok szervezése saját táncosainknak

• Ismeretterjesztő tematikus Bálok szervezése 

• Saját rendezvényeinkre való meghívás: 

Szomszédolás Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál

Országos Pásztortánc Verseny és Találkozó

(Érsemlyén, Margita, Bihardiószeg, Micske, Nagyida, Marossárpatak, 
Inaktelke, Visa, Szék, Köröstárkány)



Húsvétozás Inaktelkén





Köröstárkánnyal való kapcsolat

Előzmény

- Huszár túra - együttes vezetője Lovas Bálint a 
bandérium tagjaként 2013.

(Debreceni 2. Huszár Bandérium – kult. egyesület)

- 2013-ban meghívás a 60 éves jubileumi műsorunkra
/Csokonai Színház/

- Felkérést: segítsünk felkutatni, rekonstruálni és 
visszatanítani a helyieknek a köröstárkányi táncokat,

ami valaha nagyon gazdag lehetett







Miért éppen most?

- Mai napig szín magyar település, már századok óta 
szórványban éltek, de őseiknek sikerült a beolvadást 
elkerülni (Kistárkány)

- Valós veszély jelenleg, melynek okai

- továbbtanulás miatt elkerülnek a fiatalok

- egyre több a vegyes házasság

- külső erők a magyarság széthúzását 

Cél:

• A feladat szépsége mellett a saját magyar közösségük 
megerősítése, az összetartozás, identitásuk erősítése 

• a saját hagyományaik ápolásával, megerősítésével



Kutatómunka

• A fellelhető néprajzi anyagok összegyűjtése /archív fotók, 
táncanyagok, lakodalmas felvételek, táncjelírás/

• helyi adatközlők elbeszélései

• Népviselet még mindenkinél található, a konfirmálásra 
megvarratják

• Győrffy István: A Fekete-Körös-völgyi magyarság néprajza

• Bartók Béla népzenei gyűjtései

• Dr. Varga Gyula és dr.Pesovár Ferenc táncgyűjtései

• Tanulmányok, publikációk J



Köröstárkány bemutatása

• A Fekete - Körös völgyi magyarság szórványban él a  
romániai Bihor megyében. 

• Anonymus: Honfoglaláskor Töhötöm és unokája 

• 1000-1050 : alapítói vsz. székely gyepűőrök 

• A tatárjárás idején fennmaradt, mert sűrű erdőségek

• XIII. Század végére megjelenik román népesség

• 1500-as évek végére a környék gyülekezeteivel együtt 
Tárkány is reformátussá lesz. 





- A 16. sz. végén a töröknek hódolt, ezért nem pusztították 

- A következő századokban pestis és kolera tizedelte       

- Az utóbbi 100 évben (Trianon óta) átrendeződött a    

népesség megoszlása, főleg a nagyobb városokban.

- 1919. április 19. nagyszombat – Köröstárkányi

mészárlás   „ az volt a bűnük, hogy magyarok voltak”

(91 tárkányit, 17 nyégerfalvit gyilkoltak)

Nem volt könnyű megmaradni apró szigetként 

a történelem viharainak közepette!



Néprajzi értékek
• A néprajzi értékekben gazdag Köröstárkányban

Az 1900-as évek -néprajzi gyűjtések: 

népdalok, a népi építészet érdekességei, a    

szűrhímzés mesterségének leírása, a népviselet   

jellegzetességei, motívumkincsek



- 1913. Győrffy István néprajzkutató

- 1912. Bartók Béla gyűjtései

• Kós Károly- 1957. a köröstárkányi kultúrotthon terve 

• Kun József: A tárkányi sudár torony

• Dánielisz Endre







A történelem viharai nyomán rendre el-elfogyó magyar    

lakosságot a román nemzetiségűek váltotta fel, de nem    

tudta beolvasztani.

Egy ilyen szigetként maradt meg Köröstárkány.

Van egy szoros mag a faluban, akik a magyar közösség

érdekében, azt szolgálva önszántukból, társadalmi    

munkában tevékenykednek, szerveznek olyan    

közösségi programokat, melyek a közösség épülése   

mellett a megmaradást is segítik.

Viszont érzékelve korunk, hagyományoknak, családnak,    

kisebbségnek nem kedvező globális hatásait, cselekvésre    

szánták el magukat.



Konkrét eredmények

• Jelenleg 4 csoportban folyik a néptánc tanítás:

• Alsó tagozat, felső tagozat, felnőttek és a környező 
települések magyar gyermekei számára (kb. 70 fő)



Megvalósult programok:

Helyi programokban való közreműködés:

• Fekete-Köörös völgyi Magyar Napok 2015.

Bartók szobor avatása és fellépés

Ponyva –avagy „a legenda visszatér” táncjáték

- Kolbásztölltő verseny  - Árkus Banda

- Március 15-i ünnepség, Belényes 2016.

„Katonának kell menni a legénynek” táncjáték

- Majális (Körösrév, Köröstárkány) 2016. május 1.

- Fekete-Körös völgyi Magyar Napok 2016. Belényes



• Március 15-i ünnepség, Belényes 2017.

Először a köröstárkányi hagyományőrző táncosok is.

Két alkalommal szerveztünk nyári tánctábort a faluban, ahol 
a helyi táncokkal és szokásokkal ismerkedtünk. 

(2015-16.)





A kapcsolat két irányú

Itthon is 

megismertetni  a 

tárkányi kultúrát

Köröstárkányi Bál

Debrecen
2017. február



Köröstárkányi Serkentők Dalárda  

2017. március 15. Debrecen, városi ünnepség

Március 14. Forradalmi Táncház



Tervek

- Táncháztalálkozó Aprók Bálján (Budapest Aréna   

2017.április 23.) tánctanítás,  viselet 

- Tavaszi gyermekműsorunkra való meghívás

- Tánctábor a Kenderkóc gyermekcsoportunk számára 
(minden évben tervezzük)

- A Dalárda meghívása a karácsonyi műsorunkra (2017.)

- 2018. Szomszédolás Országos Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncfesztiválra való meghívás

- közös pályázatok



Mentorálási  tevékenység

• Küldetésnek tekintjük, ezért ösztönös, természetes

• Térítésmentes az együttes fellépése és az oktatás is  

• Az útiköltség terheli egyedül a helyieket, a vendéglátás 
önkéntes

• Mi is teljes ellátást biztosítunk számukra

Járulékos hozadéka:

- Baráti kapcsolatok



Civil szervezetek a háttérben

• Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány

• Köröstárkányi Közösségfejlesztési  Egyesület

Elnök: Miklo Ernő, a helyi RMDSZ enöke

- képviselet

- útiköltség és egyéb költségek biztosítása

- pályázatoi tevékenység



E kapcsolatrendszer „erkölcsi” hozadékai

• Egymás kultúrájának megismerése

• Identitás tudat, nemzettudat erősítése mindkét oldalról

Összetartozás

Szórvány magyarság – érzi a törődést

Kismagyar országiak – felelőséget a nemzet iránt

• Fiatalok nemzeti nevelése

• Közösségépítés, baráti kapcsolatok

• Motiválva vannak hagyományaik őrzésére

Mindezek a megmaradást segítik, mert



„Jaddig leszünk magyarok, 
amíg magyarul  éneklünk és táncolunkJ”

Köszönöm figyelmüket!


