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BESZÁMOLÓ A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA OTKA-KUTATÓCSOPORTJA 

MÁSODIK KUTATÁSI ÉVÉNEK (2011–2012) EREDMÉNYEIRŐL 

 

A kutatócsoport tagjai A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai című, K 81672 

nyilvántartási számú, négy éves futamidejű kutatás keretében 2011. július 1. és 2012. június 

30. között az alábbi feladatokat végezték el: 

 

I. A kutatócsoport tagjai által elvégzett feladatok 

 

Bolvári-Takács Gábor vezető kutató (témája: A színpadi táncművész-képzés magyarországi 

intézményesülésének első negyedszázada, 1937–1961) a kutatás második évében 

befejezte a Magyar Királyi Operaház Balettiskolája levéltári és könyvtári forrásainak 

feldolgozását a Magyar Országos Levéltárban, az OSZK Színháztörténeti Tárában és az 

Országgyűlési Könyvtárban. A elkészült, mintegy 80 ezer n terjedelmű forráskritikai 

összefoglaló tanulmányt belső szakmai vitára bocsátotta. Előző évi levéltári és könyvtári 

kutatásai alapján feldolgozta a 20. század első fele (1897–1951) nyilvános táncoktatásának 

belügyminisztériumi jogszabályi kereteit, amelyről konferencia előadást tartott. Ez a téma a 

pályázatban eredetileg nem szerepelt, de feltárása a hazai táncművészképzés történetének 

megírásához nélkülözhetetlen. Ugyancsak levéltári kutatást végzett a Színház- és 

Filmművészeti Főiskola Táncfőtanszaka 1945-ös létrehozásáról és első néhány évéről. 

Önálló kismonográfiát rendezett sajtó alá A művészet megszelídítése címmel, amelynek 

egyik fejezetében összefoglalta a Táncművészeti Iskola (1949–50) működésének és az 

Állami Balett Intézet alapításának (1950) folyamatát. Emellett több más publikációja 

megjelent és előadásai hangzottak el. Részt vett egy konferencia- és két szimpózium-kötet, 

valamint a Magyar Táncművészeti Főiskola 2012 februárjában magyar, illetve angol nyelven 

megjelent új prospektusainak összeállításában. 

 

Fuchs Lívia szenior kutató (témája: Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet egyes 

leltározatlan és feltáratlan hagyatékainak feldolgozása) – folytatva a tavaly megkezdett 

kutatást – elvégezte az OSZMI Táncarchívuma gyűjteményéből a 33. számú (Ortutayné 

Kemény Zsuzsa) és a 21. számú (Barótiné Egey Klára) rendezetlen hagyatékok leltározását, 

előrendezését és feldolgozását az OSZMI szabályzata alapján, együttműködve Szúdy 

Eszter állományvezetővel. Ennek keretében részletes, analitikus nyilvántartás készült 

Ortutayné hagyatékáról, ez megtalálható az OSZMI Táncarchívumában. A hagyaték – az 

előzetes várakozásnak megfelelően – sok dokumentumot tartalmaz a (több néven létező, 

többször át- és újjáalakuló) Magyar Táncművészek Szövetsége működéséről, benne a 



tánctudományi csoportok, tagozatok, szekciók tevékenységéről. Ugyancsak bőséges anyag 

található az elsőTáncművészet (1951–1956) c. folyóirat szerkesztőségi tevékenységéről, 

amelyhez éveken át a tánckutatás szervezése is tartozott. B. Egey Klára hagyatékáról a 

feldolgozás során kiderült, hogy az kizárólag A magyar balett történetéből c. kiadványt 

megelőző kutatás részét képező cédulaanyagot tartalmazza. Fuchs Lívia a kutatásai során 

talált rá Bogár Richárd, a magyarországi könnyű műfaj egyik kulcsfigurájának emlékirataira. 

A befejezetlenül maradt emlékezések – jegyzetekkel kiegészített – közreadása 

a Tánctudományi Közlemények c. szakfolyóiratban megkezdődött. Az eredetileg ugyancsak 

2011-re tervezett Szentpál Olga- és Palasovszky Ödön-hagyatékok kutatásra történő 

előkészítése az OSZMI által elkezdődött, a Vályi Rózsira vonatkozó kutatási eredményeket 

pedig Fuchs Lívia már 2010-ben közzétette aParallel c. folyóiratban. 

 

Major Rita szenior kutató (témája: A magyar színpadi tánctörténet forrásai a korabeli 

tudósítások, kritikák, esztétikai jellegű viták, értekezések tükrében) a kutatás második 

periódusában főképpen gyűjtőmunkát végzett. Feldolgozta az 1700-as évek végéről még 

elmaradt folyóiratokat: Magyar Museum, Mindenes Gyűjtemény, Orpheus, Pozsonyi Magyar 

Múzsa. A 19. század első fele sajtójából az Életképek című lapot elemezte. A korábban, 

illetve most gyűjtött anyagok ismeretében meghatározta a cikkek, tudósítások 

rendszerezésének szempontjait, illetve elkülönítette a forrástípusokat. 2011 novemberében 

tanulmányutat tett Párizsban, ahol a Centre National de la Danse-ban módszertani 

konferencián vett részt és ilyen jellegű kutatásokat végzett. A konferencia témája a források 

osztályozásának, feldolgozásának problematikája volt. A tanulmányútról 2012-ben 

beszámoló jelenik meg a Tánctudományi Közleményekben. Major Rita részt vett egy 

konferenciakötet összeállításában és két tudományos konferencia szervezésében, és 

előadásokat tartott. 

 

Gara Márk kutató (témája: Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet egyes 

leltározatlan és feltáratlan hagyatékainak feldolgozása) számára a Nirschy Emília-hagyaték 

az OSZMI belső rendje alapján 2010-ben még nem volt hozzáférhető, ezért csak most került 

sor a feldolgozására. Legérdekesebb benne a plakátanyag, amely főleg román és szerb 

nyelvű vendégjátékokról ad hírt az 1914–1922 közötti időszakból. A 2011-re feldolgozásra 

tervezett Bordy Bella-anyag még nincs kutatásra kész állapotban, ezért Brada Rezsőnek 

(1906–1948), a Magyar Királyi Operaház magántáncosának művészalbumából hozott létre 

adatbázist, amelyből visszakereshetőek az egyes bemutatókhoz, új betanulásokhoz 

kapcsolódó korabeli recenziók. Az album tartalmazza Brada Operaházon kívüli 

tevékenységének rekvizitumait is (amerikai és vidéki turnék). Ezen felül az édesapja által 

alapított balettiskoláról is szól néhány híradás. Az album 200 lapos könyv, amelyben 591 

különböző, de pontosan datált tétel szerepel (kivágat, fotó). A feltárt anyagból Hézső 

Istvánnal együtt közös publikáció készült, amelyet Gara Márk kiegészített a művész 

özvegyével (Brada Rózsi) készített interjúval, így a teljes Brada család (Ede, Rezső, Rózsi) 

tánctörténeti működésének eddigi legteljesebb lenyomatát tudták elkészíteni. Gara Márk 



2011 őszén Londonban és Párizsban tett szakmai tanulmányutat balett-történeti és kutatás-

módszertani témakörökben. 

 

Macher Szilárd kutató (témája: Az Állami Balett Intézet 1958–60 között végzett évfolyamai 

tagjainak művészi pályaképe, dokumentumokban) folytatta az 1958/59-es évfolyamok 

tagjaival kapcsolatos anyaggyűjtést és forráskutatást. Az eddigi eredményeket felhasználva 

került sor egy konferencia előadásra és két publikációra. Részt vett a Magyar 

Táncművészeti Főiskola 2012 februárjában magyar, illetve angol nyelven megjelent új 

prospektusainak összeállításában, valamint bekapcsolódott az MTA Tánctudományi 

Munkabizottsága munkájába. Emellett megkezdte doktori tanulmányait a Színház- és 

Filmművészeti Egyetemen. 

 

Nagy Péter Miklós kutató (témája: A színpadi táncművészet hatása a hazai egyházi 

kultúrára: a táncról folyó morális vita, 1900–1944) számára a vizsgálódás korpuszát a téma 

további középkori és újkori előzményeihez tartozó prédikációk, morálteológiai értekezések, 

zsinati határozatok, ediktumok alkották, továbbá egészségtan könyvek, táncmesteri 

kézikönyvek előszavai, nevelési traktátusok. A következő kérdésekre kereste a választ: 1. 

Diskurzusok: Milyen diskurzusok különíthetők el? Módosította-e a korszak a táncról szóló 

morális vita diskurzusát? Ha igen, akkor miben ragadható meg a változás lényege? 2. 

Érvek: Milyen érvtípusok léteznek? Milyen régi érvtípusokat alkalmazott a táncellenes / 

táncpárti érvelés? Milyen új érvek, érvelési módok jelentek meg a korszak diskurzusában? 

Ezután az előzőleg felállított, a tánc morális megítélésével kapcsolatos tipológiája egyes 

elemeit vizsgálta meg részletesebben. Ezek közül két elemnél (a tánc feltételei, valamint a 

tánc és részegség kapcsolata) mélyebb összefüggések kimutatására törekedett. A kutatás 

további feladatát a tánc megítélésével kapcsolatos újabb források megismerése, lefordítása 

jelentette, hiszen a 17. századi hazai puritán irodalom szoros kapcsolatot ápolt a korabeli 

angol protestáns irodalommal. Így öt angol táncellenes puritán írás lefordítására került sor. 

Emellett több publikáció és előadás született, továbbá szerkesztette a Tánctudományi 

Közlemények c. folyóiratot. 

 

II. A kutatócsoport tagjainak előadásai és szakmai programjai 

 

1. A Magyar Táncművészeti Főiskola Újabb kutatások a táncpedagógiában címmel önálló 

szimpóziummal vett részt a 2011. november 3–5-én Budapesten megrendezett XI. 

Országos Neveléstudományi Konferencián. Ezen Bolvári-Takács Gábor Művészképzés, 

mint „belügy”. A táncoktatás igazgatásrendészeti szabályozásának fél évszázada (1897–

1951)címmel tartott előadást. 

2. Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a 

tánckutatásban címmel 2011. november 11–12-én zajlott le a Magyar Táncművészeti 

Főiskola III. Nemzetközi Tánctudományi Konferenciája. A tudományos programbizottságnak, 

valamint szervező bizottságnak egyaránt tagja volt Bolvári-Takács Gábor és Major Rita. A 



konferencián a kutatócsoport négy tagja adott elő: Bolvári-Takács Gábor: Adatok az 

operaházi balettiskola történetéhez; Gara Márk: Érték és változás a repertoárban; Macher 

Szilárd: A klasszikus balett nyelvének változása – a néptánc gyökerektől a XXI. századig; 

Nagy Péter Miklós: Disputa a táncról – a tánc feltételei címmel. 

3. Major Rita 2011. november 18–20. között Párizsban részt vett a Delsarte-centenáriumhoz 

kapcsolódó, Emlékezet és örökség című nemzetközi konferencián. 

4. Az MTA Tánctudományi Munkabizottsága 2011. december 7-én a Magyar Táncművészeti 

Főiskolán tartott ülésén Bolvári-Takács Gábor ismertette az OTKA-kutatás eddigi 

eredményeit. Az ülésen a kutatócsoport tagjai közül részt vett Macher Szilárd és Nagy Péter 

Miklós. 

5. A Magyar Táncművészeti Főiskola megújult Vályi Rózsi Könyvtárát 2011. december 9-én 

avatták, az ünnepségen Major Rita Megemlékezés Vályi Rózsi tánctörténészről címmel 

tartott előadást. 

6. Bolvári-Takács Gábor 2012. február 3-án Egy sajátos művészetoktatási modell – Az 

operaházi balettiskola, 1884–1950 címmel szekcióelőadást tartott az V. Miskolci Taní-Tani 

Konferencián. 

7. Bolvári-Takács Gábor és Fuchs Lívia 2012. február 10-én részt vettek az Életreform – 

reformpedagógia – mozdulatművészet c. workshopon, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Karán. 

8. Major Rita a Magyar Táncművészeti Főiskolán megszervezte és 2012. március 2-án 

elnökölt és előadást tartott aTánc és irodalom c. műhelykonferencián, amelyen Nagy Péter 

Miklós A tánc a prédikációirodalomban. Tánc és részegség címmel előadást tartott. 

9. A kutatócsoport tagjai 2012. június 22-én a Magyar Táncművészeti Főiskolán nyilvános 

OTKA-szimpózium keretében ismertették a második kutatási évben elért eredményeiket. 

 

III. A kutatócsoport tagjainak publikációi 

 

Bolvári-Takács Gábor: A Magyar Táncművészeti Főiskola képzési szerkezete és történeti 

forrásai (1950–2010) = Tánctudományi Közlemények, 2011. 1. szám, 4–19. o. 

Bolvári-Takács Gábor: A művészet megszelídítése. Folyamatok és fordulatok a 

művészetpolitikában 1948–1956.Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 204 o. ISBN 978-963-

693-361-6 

Bolvári-Takács Gábor: A táncos képzés hazai intézményrendszerének történeti alakulása és 

kutatási forrásai. In: Bolvári-Takács Gábor – Felföldi László (szerk.): Tradíció és megújulás 

kérdései a mai táncvilágban. Nemzeti Táncszínház, Budapest, 2011. 57–65. o. ISBN 978-

963-08-2156-8 

Bolvári-Takács Gábor: Az intézménytörténeti kutatások dimenziói és távlatai a Magyar 

Táncművészeti Főiskolán. In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Perspektívák az új 

évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Magyar 

Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011. 127–133. o. ISBN 978-963-85144-2-4 

Bolvári-Takács Gábor: Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja 



első kutatási évének eredményeiről = Tánctudományi Közlemények, 2011. 1. szám, 96–99. 

o. 

Bolvári-Takács Gábor: Művészetpolitika a Rákosi-korszakban = Zempléni Múzsa, 2011. 4. 

szám, 31–48. o. 

Bolvári-Takács Gábor: Művészképzés, mint „belügy”. A táncoktatás igazgatásrendészeti 

szabályozásának fél évszázada (1897–1951) (absztrakt). In: Hegedüs Judit et al. (szerk.): 

Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány. MTA Pedagógiai Bizottsága, Budapest, 

2011. 192. o. ISBN 978-963-693-380-7 

Bolvári-Takács Gábor: Politikai és személyi tényezők a táncművészképzésben 1945 

után. In: Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 

20. században. Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Magyar 

Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2012. 26–34. o. ISBN 978-963-85144-5-5 

Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a 

táncpedagógiában és a tánckutatásban. II. Tánctudományi Konferencia a Magyar 

Táncművészeti Főiskolán. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011. ISBN 978-963-

85144-2-4 

Bolvári-Takács Gábor et al. (szerk.): A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. 

században. Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán. Magyar 

Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2012. 192 o. ISBN 978-963-85144-5-5 

Bolvári-Takács Gábor, Macher Szilárd et al. (összeáll.): Magyar Táncművészeti 

Főiskola. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2012. 20 o. ISBN 978-963-85144-4-8 

Bolvári-Takács Gábor, Macher Szilárd et al. (összeáll.): Hungarian Dance Academy. Magyar 

Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2012. 20 o. 

Fuchs Lívia – Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): Bogár Richárd: Napló = Tánctudományi 

Közlemények, 2011. 2. szám, 4–10. o. 

Gara Márk: Akiket elfeledtek – a Brada család = Parallel, 2011. 22. szám, 21–29. o. 

(társszerző: Hézső István) 

Macher Szilárd: A balettmesterek kihívásai a 21. században. In: Bolvári-Takács Gábor et al. 

(szerk.): Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a 

tánckutatásban. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2011. 168–172. o. ISBN 978-

963-85144-2-4 

Macher Szilárd: A Magyar Táncművészeti Főiskola szerepe az egyetemes 

táncművészetben. In: Bolvári-Takács Gábor – Felföldi László (szerk.): Tradíció és megújulás 

kérdései a mai táncvilágban. Nemzeti Táncszínház, Budapest, 2011. 71–78. o. ISBN 978-

963-08-2156-8 

Tóvay Nagy Péter (sajtó alá rendezte): J. H. Phillips: A keresztények és a tánc. Egy la 

rochelle-i nyilvános vita 1639-ből(fordította: Ládonyi Veronika) = Tánctudományi 

Közlemények, 2011. 2. szám, 18–32. o.  

Tóvay Nagy Péter (közzéteszi): In memoriam Körtvélyes Géza (1926-2011) (két 

publikálatlan kritika) = Tánctudományi Közlemények, 2011. 2. szám, 79–81. o. 

 



A Tánctudományi Közlemények 2011. évi 1. és 2. számai teljes egészében az OTKA-

pályázat támogatásával jelentek meg. 


