
Minőség és nyugalom, avagy lehet-e filozófiája egy művészeti egyetemnek? 

Gondolatok a Magyar Kultúra Napján 

 

 

2018 augusztusa óta vezetem rektorként a Magyar Táncművészeti Egyetemet. A hazai 

felsőoktatás tengerén kis hajónak számít, bár saját kategóriájában egyedülálló. Működési 

feltételei az elmúlt években kormányzati segítséggel ugrásszerűen javultak. Főiskolából 

egyetemmé vált, széttagolt épülethálózatából páratlan értékű campus lett, infrastruktúrája 

kibővült, hallgatói létszáma növekedett. 

 

Az igazi identitás azonban nem a külső jegyekben rejlik. A magyarországi művészeti 

egyetemek alapításuk óta a nemzeti kultúra létrehozásának alapintézményei, ahol a képzés 

minőségét kizárólag a művészi értékteremtés szintje határozza meg. Így történt az Állami 

Balett Intézetben is, ahol szakmai vezetőként Nádasi Ferenc, a hazai intézményes 

balettművész képzés megteremtője fektette le az alapokat. A generációkon átöröklődő 

eredendő minőségbiztosítás azóta is folyamatosan jelen van. Iskolánk a minőség legmagasabb 

mércéjét felállítva biztosítja saját tanári utánpótlási rendszerét, amely példátlanul 

eredményes önépítő folyamatban nyilvánul meg: a legjobban képzett és művészi pályájuk 

során a legkiemelkedőbb sikereket elért művészek, mint a következő generációk mesterei 

jelennek meg. 

S ha már a kvalitásokról beszélünk: belegondoltunk-e abba, hogy a táncművészet terén elnyert 

Kossuth-díjakat tekintve 1965 óta, tehát bő fél évszázada, műfajtól (balett, néptánc, modern, 

kortárs tánc) függetlenül valamennyi kitüntetett iskolánk növendéke volt? (Nem számítva 

természetesen azokat, akiknek erre életkoruknál fogva nem lehetett módja, mint Eck Imre, 

Foltin Jolán, Novák Ferenc, Pesovár Ernő, Seregi László, Timár Sándor). Íme, a névsor: 

Bozsik Yvette, Dózsa Imre, Hágai Katalin, ifj. Harangozó Gyula, Havas Ferenc, Juronics 

Tamás, Keveházi Gábor, Kiss János, Markó Iván, ifj. Nagy Zoltán, Oláh Zoltán, Orosz Adél, 

Pártay Lilla, Pongor Ildikó, Popova Aleszja, Róna Viktor, Szakály György, Uhrik Dóra, Volf 

Katalin, Zsuráfszky Zoltán. Vajon hány művészeti tanintézet mondhatja el ezt? 

 

Minőség és nyugalom. Vallom és hirdetem az intézményi identitás + egyéni tehetség + tanári 

módszertan hármas fogalomkör kultúrateremtő szerepét. Egyetemünk egyedi életformát 

jelent, biztosítja a növendék/hallgató számára a szakmai technikák elsajátításához szükséges 

személyre szabott képzést, valamint a művészeti ággal való érzelmi azonosulást. Iskolánk 

lényege a táncművészetnek és azon belül a műfajnak megfelelő szakmai identitás 

megteremtésében rejlik, amely mással nem pótolható kötelék. A művészhallgató nemzeti 

identitásának megszilárdításához az intézményi azonosuláson át vezet az út. A mi 

önmeghatározásunk viszonyítási pontja a kezdetektől a táncművész képzés világszínvonala. A 

nálunk végzett művészek a nemzeti kultúra letéteményeseinek újabb és újabb generációit 

alkotják. 

Az első tanévnyitó beszédemben közzétett meggyőződésem szerint a Magyar Táncművészeti 

Egyetem négyféle közösségként jellemezhető. Először is érzelmi közösség, amely a tánc 

szeretetén alapul, ahol a szakmai képzés, az iskolai oktatás és a kollégiumi nevelés szerves 

egységet alkot. A mester-tanítvány, tanár-diák viszonyt bensőséges szakmai munkakapcsolat 

jellemzi. Másodsorban értékközösség: hasonló módon ítéljük meg a táncművészet helyét és 

szerepét a világban és Magyarországon, független attól, hogy egyébként különböző 

táncműfajokban alkotunk és oktatunk. Képesek vagyunk különbséget tenni vállalható és 

vállalhatatlan irányok és arányok között. A tánc egyetemes emberi és nemzeti értékeket 

közvetít: mi nem csak szakmai és közismereti tudást adunk. Harmadsorban szakmai közösség 

vagyunk. Ide a növendékek nem azért jönnek, hogy a pályaválasztásig eltöltsék az időt. Ez 



maga a pályaválasztás, amely egy életre szól. Módszertanunk egyedi és sikerorientált. Mind 

az oktatók, mind a növendékek esetében hiszünk a kritikus tömeg kiválasztást elősegítő 

erejében. S végül, de nem utolsósorban egyetemünk, mint minden állami intézmény, 

funkcionális közösség. 

 

Minőség és nyugalom. A fogalompár szokatlan, de hiszek a létjogosultságában. Amikor 

legutóbb, 2019 februárjában tollat fogtam („A balettművész-képzésről – szelíden, de 

határozottan”), írásomat az egyetem és az Operaház közötti több éves feszült viszony 

javításának szándéka ihlette. Táncoktatásunk minőségét és használhatóságát ugyanis kizárólag 

a felvevőpiac képes visszaigazolni. A pozitív visszajelzések megnyugtatóan hatnak mesterre, 

növendékre, szülőre egyaránt. Ezért is fontos a táncegyüttesekkel való közvetlen és 

folyamatos kapcsolattartás. Öröm látni, hogy az itt végzettek a budapesti és vidéki hivatásos 

együttesekben mindenütt helyt állnak. 

Régóta meggyőződésem, hogy bármely intézményi probléma elsimításának legalább 80%-a 

azon múlik, hogy a vezető meg akarja-e oldani vagy sem. A Magyar Állami Operaház 

esetében mindkét fél arra jutott, hogy igen. A több hónapig tartó egyeztetésben az egyetem 

vezetői, a konzisztórium, az iskolánk céljait támogató jeles táncművészek és a minisztérium 

képviselői egyaránt részt vettek. A szenátus például három olvasatban tárgyalta. 

Fáradozásunkat siker koronázta: 2019. november 7-én az Erkel Színházban sajtótájékoztatón 

jelentettük be, hogy megszületett az együttműködési szerződés. Ebben megállapodtunk az 

egyetemi növendékek és hallgatók szakmai gyakorlata és operaházi ösztöndíja, az oktatás 

terén kialakítandó együttműködés, a nyilvános színpadi vizsga operaházi helyszínbiztosítása, 

a táncművészek, balettmesterek és zongorakísérők kettős foglalkoztatása, valamint közös 

táncszakmai programok és kiadványok kérdéseiről. Szabályoztuk továbbá a két intézmény 

közötti kapcsolattartást és kommunikációt. 

Az operaházi együttműködés mintájára további megállapodásokat kezdeményeztem. A 

Budapesti Operettszínházzal tavaly tető alá is hoztuk, ennek alapján decemberben félszáz 

növendékünk közreműködött ifj. Harangozó Gyula új Diótörőjében. Folyamatban van a 

Nemzeti Táncszínházzal kötendő szerződés, és örömmel nyugtáztam, hogy mind a három 

professzionális néptáncegyüttes – Magyar Állami Népi Együttes, Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes, Duna Művészegyüttes – vezetői üdvözölték hasonló célú együttműködési 

javaslatomat. 

 

Minőség és nyugalom. A táncos utánpótlás-nevelésben, a társadalmi felelősségvállalásban és a 

szakmai biztonságérzet kialakításában is akkor tervezhetünk, ha látjuk a leendő alapokat. 

Ezért indítottuk el 2019 szeptemberében az Előkészítő Balett Stúdiót, amelynek oktatási 

programja 4–11 év közötti gyermekek igényeihez és az egyetem által kidolgozott tanmenethez 

igazodik. A kört idén vidéki Tehetségcentrumokkal bővítjük. Több ezer érdeklődőt vonzott 

2019 áprilisában az első alkalommal megrendezett Nagy Táncválasztó, amelyet a 

Táncpedagógusok Országos Szövetsége kezdeményezésére vállaltunk. A valamennyi műfajt 

felvonultató programot minden április utolsó vasárnapján megrendezzük, idén április 26-án. 

E tanév talán legnagyobb élménye számomra a szeptemberben elindult marosvásárhelyi 

néptáncos képzésünk volt (a táncos és próbavezető alapszak néptánc szakiránya), kifejezetten 

az erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek (Hargita, Háromszék, Maros, Udvarhely) 

diplomával nem rendelkező tagjai számára. Évtizedes kérésnek tettünk eleget, hozzájárulva a 

magyar néptánchagyomány Kárpát-medencei intézményes formában történő erősebb 

fennmaradásához. Szakmai igényt elégítünk ki vidéki képzéseinkkel, mindenütt a helyi 

egyetemekkel együttműködve. Nyíregyházán a néptánc szakirány immár harmadik ciklusát 

kezdte (pl. ide vettük föl a Nagyvárad Táncegyüttes művészeit). 2020 szeptemberében Pécsett 



modern tánc, 2021 őszén Győrött klasszikus balett szakirányt indítunk, táncos és próbavezető 

BA-képzésként. 

Gyökeresen újítottunk az egészségtudatosság kialakítása és a táncmedicina terén. Tavaly 

megalakult az egyetem Egészségfejlesztő Központja, amelyben immár egységes szakmai 

elvek mentén szervezzük meg az addig alkalomszerűen és elkülönülten működő iskolai és 

kollégiumi orvosi ellátást, ortopédiai, gyógytornász, masszőr és dietetikus szakrendeléseket, 

pszichológiai tanácsadást és sportkórházi kapcsolattartást. Ez utóbbihoz tartozik, hogy 

növendékeink szakszerű prevenciós ellátása és az esetleges sérülések azonnali kezelése 

érdekében megújítottuk évtizedeken át jól működő, de az utóbbi években elhalt 

együttműködésünket az Országos Sportegészségügyi Intézettel. 

 

Minőség és nyugalom. Nemzetközi kapcsolatok, partneriskolák, vendégoktatók. A táncos 

képzésben ezek mindig hozzátartoztak a nyugodt és minőségi oktatáshoz, akkor is, amikor 

még – a múlt században – létezett a „vasfüggöny”. A tavaly hetedik alkalommal megrendezett 

Rudolf Nureyev Nemzetközi Balettverseny egyetemünk társszervezésében valósult meg. Nagy 

sikernek tekintem, hogy a jogtulajdonossal kötött megállapodás alapján a jövőben ennek a 

versenynek állandó házigazdái leszünk, így ezentúl nemcsak az elért növendék-sikereink 

révén, hanem a verseny rendezőjeként is számon tartanak bennünket. Ennél közelebbi 

megvalósulást ígér a 2020. áprilisi VI. Nemzetközi Ifjúsági Táncfesztivál, amelyre közel 

tucatnyi külföldi partneriskola növendékei és mesterei fogadták el a meghívást. Ők jönnek el 

hozzánk, hogy mi hozzájuk – a világhoz – mérhessük magunkat. 

 

Minőség és nyugalom. Sokban a személyeken múlik. Egyéniségek kellenek, maguk körül 

értékvonzó és értékteremtő képességgel bíró művészek és pedagógusok, akik továbbörökítik a 

hagyományokra épülő szervezeti kultúrát és tudást, akiknek pályája komoly szakmai 

innovációs tartalommal bír, akik utat mutatnak, példát adnak. Nálunk eleve sokan vannak 

ilyenek. De mindig kellenek újak, és csak az jön, akit hívnak. Ezért hát hívtam őket. 

Művészeti vezetőnek – a Szenátus egyhangú támogatásával – Volf Katalint. A balett tanszék 

vezetésére Kövessy Angélát. A balettmesterek sorába Keveházi Gábort, Kováts Tibort, Bakó 

Mátét; szakmai és elméleti oktatónak – mások mellett – Blaskó Borbálát, Eck Júliát, Kiss-

Balbinát Juditot, Sirató Ildikót, Szögi Csabát; pedagógusként pályakezdő gyakornoknak 

Gyetvai Júliát, Kerekes Kristófot, Krajczár Balázst, Medvecz Józsefet, Sáfrán Balázst, Somai 

Valért. A fiatalítást sosem lehet befejezni. Támaszkodom az új feladatokat és pozíciókat is 

szívesen vállaló, olykor magukra formáló, régóta bevált művész és tudós kollégákra, mint 

Barna Mónika, Bozsik Yvette, Fodorné Molnár Márta, Fügedi János, Hájas Katalin, 

Hortobágyi Gyöngyvér, Kalmár Attila, Lanszki Anita, Lőrinc Katalin, Macher Szilárd, 

Németh András. 

Társadalmi Tanácsadó Testületet kértem föl Kiss János, Nagy Tamás, Popova Aleszja és 

Simon István balettművészek, Pál István Szalonna népzenész és Török Jolán táncművész-

menedzser részvételével, hogy szakértő szemmel segítsék intézményünket a társadalmi 

igények, elvárások felismerésében. Szívesen segítenek. Ősszel a szenátus első ízben ítélt oda 

címzetes egyetemi tanár kitüntető címeket Mák Magda és Roboz Ágnes balettintézeti alapító 

mesterek, Kaszás Ildikó, Orosz Adél, Pártay Lilla, Téry Evelin és Uhrik Dóra táncművészek, 

Novák Ferenc és Timár Sándor koreográfusok, Hűvösvölgyi Ildikó színművész és Patrizia 

Veroli tánctörténész részére. Ők rendszeresen megfordulnak nálunk, számítunk munkájukra, 

véleményükre. 

A kollégáim és magam számára elvárásként fogalmaztam meg, hogy hallgassuk meg egymást. 

Főleg a vezetők a munkatársaikat. Visszaállítottuk a nevelési értekezletek rendszerét, amelyen 

valamely kiemelt pedagógiai kérdéssel foglalkozunk. A pszichológusaink közreműködésével 

tanári workshopokat tartottunk. Hallgatói gyűlésen találkoztam az egyetemi hallgatókkal, 



részt vettem a szülői munkaközösség választmányi ülésén, meghallgatva észrevételeiket. Ezek 

nem egyedi események, hanem éves rendszerességgel visszatérnek. 

 

Minőség és nyugalom. Ha egy művészeti egyetemnek lehet filozófiája, akkor a fent felsorolt 

összetevőket választanám. Iskolánk idén hetven éves. Sok mindent tervezünk még, amelyek 

az elért színvonalat és közérzetet tovább szilárdítják. Köszönöm azoknak, akik támogatnak 

ebben. 

 

Budapest, 2020. január 22. 

 

Dr. Bolvári-Takács Gábor 

egyetemi tanár, rektor 

 


