
Sokszínű Baranya
Konferencia és oktatássorozat – Baranya magyar néptánchagyományai

Kedves Kollégák!

Konferenciaprogramot és három hétvégét felölelő tánctanítást ajánlunk magatok és táncosaitok 
figyelmébe, mellyel régi adósságunk kiegyenlítésébe kívánunk belefogni. A sorozat indíttatásáról 
és részletes tartalmáról az alábbiakban olvashattok.

Baranya megye nem tartozik  az ország azon területei  közé,  amelyek  gazdag tánckultúrájukról 
váltak  híressé  a  színpadokon  és  a  táncházakban.  Pontosabban  –  ha  Baranyáról  esik  szó, 
sokaknak a nemzetiségi folklór jut először az eszébe, holott a megye magyar néprajzi csoportjai 
éppoly sokszínű és jelentős kulturális örökséget  hagytak az utókorra.  A Mecsek völgyeiben és 
hegyoldalain, valamint a Duna és a Dráva árterében sajátos néprajzi karaktert formált az őslakos 
magyarság, az ormánságiaktól a kelet-mecsekalji falvakon át a Tolnából átívelő sárközi csoportig, 
vagy  akár  a  Dráván  túli  szlavóniai  magyar  népszigetig.  Nem  véletlen,  hogy  számos  ismert 
folklórkutató  tevékenykedett  e  területen  –  többek  között  Berze  Nagy  János,  Kiss  Géza,  ifj. 
Kodolányi János, Lajtha László, Nemes János, Schneider Lajos és Seemayer Vilmos gyűjtötte a 
néprajzi hagyományokat; Martin György, Andrásfalvy Bertalan és társaik pedig számos táncfilmet 
is  készítettek.  Emellett  néhány  napjainkig  működő  hagyományőrző  csoport  (Hosszúhetény, 
Magyaregregy, Zengővárkony) is tanúsítja a hajdani tánckultúra gazdagságát.

Az utóbbi  esztendők során a megyénkben számos oktató,  együttesvezető figyelme a baranyai 
vidékek  tánchagyománya  felé  fordult,  melynek  eredményeképp  értékes  és  hiánypótló 
szakdolgozatok  születtek  a  Táncművészeti  Főiskolán  és  a  pécsi  Néprajz  Tanszéken,  ill.  több 
táncegyüttes is bemutatta a helyi hagyományokat a hazai fesztiválok közönsége és zsűrije előtt.

Mindezek nyomán a komlói  Pöndöly Néptánc és  Hagyományőrző Egyesület,  valamint  a pécsi 
Mecsek Táncegyüttes Egyesület – a Déli Kapu Folklórszövetséggel együttműködésben – olyan 
programsorozat  szervezésébe  fogott,  amely  lehetőséget  kínál  a  Baranyában  és  környékén 
tevékenykedő  szakemberek  és  táncosok  számára,  hogy  összegezzék  és  mélyítsék  a  megye 
tánchagyományairól  megszerzett  ismereteiket,  az  ország távolabbi  vidékeiről  érkezők számára 
pedig, hogy felfedezzék e kevéssé ismert terület táncfolklórjának sajátosságait.

Ennek jegyében, 2011 őszén három hétvége programjaira invitáljuk az érdeklődő táncosokat és 
táncoktatókat, akik a konferencián és a tánctanításokon néprajzi és táncos szemmel is betekintést 
nyerhetnek Baranya magyarságának sokszínű tánchagyományába.

A rendezők nevében, tisztelettel:

Deáky Péter Molnár Péter
 Pöndöly Néptánc és  Mecsek Táncegyüttes

Hagyományőrző Egyesület Egyesület



KONFERENCIAPROGRAM:
október 14. 13.00-19.30, Hosszúhetény – Nemes János ÁMK

Prof. Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány és jövendő
Dr. Felföldi László: A baranyai tánchagyomány, mint szellemi kulturális örökség
Varga Sándor: A hosszúhetényi tánckutatások tapasztalatai
Begovácz Rózsa: Baranyai magyar református viseletek
Balogh János: Baranya néptánchagyománya
Kiss Gábor: "Magyarnak maradni" – horvátországi magyar örökség (Szentlászló)
Kurucz Ildikó: Drávaszögi női viselet a 19-20. században
Kirch Zoltán: Sokszínű Baranya táncai: Hosszúhetény, Magyaregregy, Kémes-Szaporca
Radó Tihamér: Hosszúhetényi viselet
Németh Csilla: Magyaregregyi lakodalmas
Gálber Attila: Baranyai hagyományok táncszínházi alkotásokban
Bánfi Rita: Baranyai gyermekjátékok
Hetényi Milán: A zene és a tánc kapcsolata Baranya Duna menti dialektusában
Kiss Alfréd: Tar István ormánsági cimbalmos
Deáky Péter: Baranyai rezesbandák (Hosszúhetény, Magyaregregy)

A TÁNCOKTATÁSOK PROGRAMJA:

október 15. 10.00-17.00, Hosszúhetény – Nemes János ÁMK
Dunafalva-Dunaszekcső-Szebény táncai
oktatók: Molnár Péter és Kurucz Réka

október 16. 10.00-17.00, Hosszúhetény – Nemes János ÁMK
Hosszúhetényi táncok
oktatók: Kirch Zoltán és Németh Csilla

november 12. 10.00-17.00, Pécs – Szivárvány Gyermekház
Magyaregregyi táncok
oktatók: Kirch Zoltán és Németh Csilla

november 13. 10.00-17.00, Pécs – Szivárvány Gyermekház
Ócsárd és Birján táncai
oktatók: Vass Oszkár és Vassné Papp Viktória

november 26. 10.00-17.00, Komló – Közösségek Háza
A szlavóniai magyar népsziget táncai
oktatók: Molnár Péter és Kurucz Réka

november 27. 10.00-17.00, Komló – Közösségek Háza
Az Ormánság táncai: Szaporca és Kémes
oktatók: Kirch Zoltán és Németh Csilla

Jelentkezés, kapcsolat:
Deáky Péter, 30/5011-821, pondoly@gmail.com.

További információk, kísérőprogramok, szállás- és étkezési lehetőségek a baranyafolk.uw.hu oldalon!
A „Sokszínű Baranya” c. programsorozat megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


