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Beszámoló 
 

a Tánc-mozgás-zene szakköri foglalkozásról 
 
 
Nagyon örültünk, amikor arról kaptunk értesítést, hogy lehetőségünk nyílik a NEFMI 
Budapesti Javítóintézetében egy év időtartamban szakkört tartanunk a „tánc-mozgás-zene” 
témában. A javítóintézeti keretek között elhelyezett fiatalkorúak számára tartandó autentikus 
roma tánc, zene foglalkozás, és a hagyományos roma kultúra megismertetése nem volt 
számunkra idegen, mivel a korábbiakban már hosszabb ideje tartottunk hasonló 
foglalkozásokat a Rákospalotai Javítóintézet fiatalkorú lányai, továbbá az Aszódi 
Javítóintézetben jogerős javítóintézeti nevelés alá helyezett fiatalkorú fiúk számára. 
Mindemellett előzőleg a Bp-i Javítóintézetben is dolgoztunk már, az ide helyezett előzetesen 
letartóztatott fiatalkorú fiúkkal, amiről jó tapasztalatot szereztünk. 
 
Az intézet szakmai vezetői korábban ismertették a növendékekkel a foglalkozások célját, 
várható tartalmát és ennek megfelelően elvégezték a toborzást. A fiúk kiválasztása önkéntes 
alapon történt, ami jelentősen befolyásolta a motiváltságukat. Az intézet vezetőivel történt 
egyeztetést követően, abban állapodtunk meg, hogy a foglalkozások hétfőnként 14:00 órai 
kezdettel kerüljenek megtartásra. Az első foglalkozásra 16 fiatal jött el. Lelkesedésük nagy 
volt, többségében roma származásúnak vallották magukat, akik a családból, környezetükből 
már hoztak magukkal a roma hagyományt, táncot, zenét érintő tudást.  
 
A foglalkozások megtartására az intézet dísztermében, annak foglaltsága esetén ritkán, a 
tornateremben került sor. Az intézet jellegéből adódóan a fiatalkorúakat a rendészeti csoport 
munkatársai szedték össze a csoportokból, és kísérték át őket a foglalkozás helyszínére. 
Rendfenntartási problémánk az év során nem volt. Ennek ellenére az intézet házirendjéhez 
igazodóan a rendészeti szolgálat egy munkatársa minden alkalommal jelen volt a 
foglalkozásokon.  
 
Korábbi tapasztalatainkból tudtuk, hogy az „előzetes ház” jellegéből adódóan a fiataloknál 
erőteljes fukturáció lesz megfigyelhető, vagyis nem tudjuk egy kezdő csoporttal végig vinni 
az egész évet. Ez így is történt, amely átgondoltabb munkát és többlet feladatot eredményezett 
részünkre. Ebben a munkában nagy segítségünkre voltak azok a növendékek, akik a kezdeti 
lépésektől az egy év során végig a szakkörben tudtak maradni.  
 
Az egyes foglalkozások felépítése többnyire azonos módon történt, mindemellett a fiatalok 
aznapi hangulata, problémái rugalmasságot is igényeltek tőlünk. A foglalkozások dinamikáját 
nem csak a jelen lévő fiatalkorúak aznapi hangulata befolyásolta. Jelentős különbséget lehet 
tenni a szakköri foglalkozások beindításakor, majd a későbbi szakaszokban tapasztalható 
nyitottság között is. A fiatalok bizalmát viszonylag könnyen sikerült megszerezni, hiszen 
velük azonos kultúrából jöttünk. Sok tekintetben az életünket meghatározó problémák is 
azonosak. Ennek megfelelően a fiatalok nyitottabbá válásával a foglakozások elején általában 
a napi problémák, örömök kaptak teret, de beszámoltak a látogatások, levelezések kapcsán 
otthonról kapott információkról, nehézségekről és örömökről is. 
 
Korábbi tapasztalataink abban erősítettek meg bennünket, hogy családom tagjainak jelenléte 
jó hatással van a roma közösségekből jövő fiatalkorúakra, hiszen két gyermekünket (6 és 13 
éves) férjemmel házasságban neveljük. Ez a családi minta többük számára szokatlan, de 
mindenképpen követhető mintaként szolgál. Családtagjaim magas szinten művelik a roma 
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táncot, mindemellett férjem gitáron tudja kísérni asz éneket, illetve táncot, valamint 
gyerekeim is kiválóan használják a különböző, kultúránkra jellemző ritmus hangszereket 
(kanál, szájbőgő, kanna). Érdekes és egyben jó érzés volt látni, hogy a korábban 
bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak hogyan figyelnek, sok esetben hallgatnak 
gyermekeink előadására, javító szándékú instrukciójukra.  
 
Kiemelkedően fontosnak tartottuk, hogy a fiatalokat megismertessük a roma kultúra, 
hagyomány, ünnepek, étkezések szokásaival. Így a foglalkozások legtöbbjén szóba kerültek 
ezek a témák, amelyhez az ország különböző részéről érkezett fiatalok is hozzá tették az 
általuk otthon tapasztalt és még élő hagyományokat. Ezek a beszélgetések oldottak voltak, 
nagymértékben hozzájárultak egymás megismeréséhez, kölcsönös elfogadásához, tolerancia 
szintjük emeléséhez. A feltáró önismereti beszélgetések alkalmasak voltak arra, hogy a 
fiatalok felismerjék, hogy melyik roma közösséghez (beás cigány, magyar cigány-romungro, 
oláh cigány) tartozik.  
 
Az ének tanulás tekintetében elhatározott szándékunk volt, hogy nem a modern kori roma 
dalokat hozzuk be a foglalkozásokra, hanem autentikus cigány dalokra tanítjuk meg őket. A 
dal tanulásánál kezdetben több fiatalnál problémát jelentett a megfelelő artikuláció hiánya, 
valamint hangképzési problémák. Ezek folyamatos javítása mellett ritmusérzékük erősítésével 
is foglalkoztunk, amelyhez szintén felhasználtuk a hagyományos értelemben vett és ritmust 
adó eszközöket (kanál, kanna). A foglalkozásokon mindemellett lehetőséget biztosítottunk a 
gyerekek többsége számára ismert jelenkori roma dalok közös éneklésére is.  
 
A tánc tekintetében elmondható, hogy, valamennyi szakkörre jelentkező fiatalnak volt érzéke 
hozzá. Igazából az jelentett problémát, hogy a szakkör keretében azt tűztük ki célul, hogy egy 
autentikus, nagyecsedi roma táncot tanítunk meg számukra. Ez azt jelentette, hogy nem 
elegendő csak a ritmusra mozogni, járni a táncot, hanem kötött szabályok, lépések szerint kell 
a zenére táncolniuk. Természetesen lehetőséget biztosítottunk a cigány táncra jellemző 
improvizációs képességek egyéni és csoportos bemutatására is.  
 
A tánc területén igyekeztünk bővíteni a fiatalok tájegységekre jellemző tánckultúráját. Ennek 
keretében az időszakban a szatmári cigányos csárdás, a szatmári cigány botoló és az erdélyi 
csingerálás koreográfiájával, lépéseivel ismerkedtek a szakkör résztvevői. A szatmári táncokat 
filmvetítés keretében is prezentáltuk. A botolós táncot a „ház” előzetes jellege miatt csak a 
megismertetés szintjén mutattuk be. A két szatmári tánc alap lépéseit tanultuk, de végül 
visszatértünk a gyerekek által már megkedvelt nagyecsedi tánchoz. 
 
A TÁMOP keretében megtartott „tánc-mozgás-zene” szakkör elindításánál tervbe vettük, 
hogy a fiatalok által tanultakat bemutatjuk az intézet munkatársainak és többi letartóztatott 
fiataljának. Erre az intézet dísztermében került sor 3 alkalommal, melyek közül az egyik a 
karácsonyi ünnepséghez, a harmadik alkalom pedig a tanévzáró ünnepséghez kötődött. Jó volt 
látni, hogy a fiatalok az egyes negyedévekben tanultakat, milyen nagy lelkesedéssel adják elő. 
Érezhető volt, hogy a foglalkozások során összecsiszolódtak, jelentősen nőtt az 
együttműködésük, az autentikus, szabályhoz kötött tánc előadásával még a szabálykövetésük 
is. A műsorban szereplő gyerekek örültek a sikernek, ami új erőt, lendületet adott a további 
munkájukhoz. Teljesítményükért az intézet vezetőjétől oklevél elismerésben részesültek, 
illetve rendkívüli látogatási lehetőséget kaptak.  
 
Budapest, 2013. június 27. 
         Balogh Zsoltné 


