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A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Kolozs-
vári Karán 2020-ban néptánc 
szakra lehet jelentkezni. Jövő 
tanévtől 15 hellyel indul a 
szak, miután az intézmény 
múlt hétvégén megkapta az 
ideiglenes működési engedélyt 
az Országos Minőségbiztosító 
Bizottságtól (ARACIS). A nép-
táncoktatás beindításáról a kar 
dékánját, Tonk Márton egyete-
mi tanárt kérdeztük.

 » CSERMÁK ZOLTÁN

– Februárban az EMTE honlapján 
hírként olvashattunk a néptáncmű-
vészeti szak indulásáról.
– A néptáncművészeti szak enge-
délyezése érdekében márciusban 
egy akkreditációs dokumentációt 
adtunk le, amelynek nyomán egy 
hónapja bejelentkezett az Orszá-
gos Minőségbiztosító Bizottságnak 
(ARACIS) a helyszíni szemlét végző 
bizottsága. Mivel e szak egy teljesen 
új képzési irányt jelentett a Sapien-
tia egyetemen, ezért a kolozsvári lá-
togatáskor felmérték az intézmény 
kapacitását, az indítandó szakhoz 
szükséges szakmai potenciált, 
valamint az oktatói állományt. A 
szakemberek fi gyelme kiterjedt a 

TONK MÁRTON, A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁRI KARÁNAK DÉKÁNJA AZ ÚJ SZAK BEINDÍTÁSÁRÓL

Egyetemi néptáncoktatás indul a kincses városban

Tonk Márton: a tanmenet nyitott más népek tánckultúrája felé

 » A bizottság 
úgy értelmezte, 
hogy az or-
szágban több 
koreográfi a szak 
működik, de a 
kolozsvári tanin-
tézet  éppen a 
néptáncoktatás-
ban, -kutatásban 
lehet egyedi.

táncfelületre, a felszereltségre és a 
könyvtárra is.

– Egyhangúlag támogatták az elkép-
zelést?
–  Amikor a szak indítását terveztük, 
s megosztottuk gondolatainkat má-
sokkal is, sokan az elképzeléseket 
szkeptikusan fogadták. Érveik szerint 
Romániában a szaknévsorban csak a 
„koreográfi a” szerepel, nem létezik a 
„néptánc” szak, így az akkreditáció is 
kétséges. A Kolozsvárra érkező bizott-
ság szerencsére másként látta. Tagjai 
érdeklődéssel hallgatták terveinket, 
s arra hivatkoztak, hogy: „minden 
szak indításakor az előterjesztőknek 

utalniuk kell a szak specifi kumai-
ra, sajátosságaira”. A bizottság ezt 
úgy értelmezte, hogy az országban 
több koreográfi a szak működik, de 
a kolozsvári tanintézet éppen a nép-
táncoktatásban, -kutatásban lehet 
egyedi. A döntnökök értékelték, hogy 
a tanmenet nyitott az ország nemze-
tiségi kultúrái, így mind a román, a 
szász, a cigány tánckultúra iránt.

– A kedvező döntés mikor született 
meg?
– November 29-én vehettük kézhez a 
bukaresti döntést a szak jóváhagyásá-
ról a kolozsvári karon. Bizalmi beso-
rolással engedélyezték, ami a legjobb 
„osztályzatot” jelentette számunkra. 
Ez egyben azt is bizonyította, hogy a 
– szakmai, emberi, infrastrukturális 
kapacitása alapján – a tanintézményt 
felkészültnek találták a szak elindítá-
sára s működtetésére.

– Ez hároméves ideiglenes működési 
engedélyre jogosít.
– A romániai szabályok szerint a je-
lenlegi működési engedély az első fá-
zist jelenti, s azért kell három év múl-
va kezdeményezni a szak végleges 
akkreditációját, mivel a román minő-
ségbiztosítási rendszer mutatók alap-
ján vizsgálja a végzős évfolyamokat. 
Ilyen szempont lehet például, hogy a 
végzősök hány százaléka hasznosít-
ja diplomáját az adott területen. Így 
a negyedik évben nyílik lehetőség a 
szak végleges akkreditációjára. A két 
lépcsőnek egyetlenegy lényegi eleme 
van: az első három évfolyam hallga-
tói vagy más egyetemen záróvizsgáz-
nak, vagy valamelyik partneregyetem 
hozzánk kihelyezett záróvizsga-bi-
zottsága ellenőrzi a hallgatók tudá-
sát. Minden bizonnyal az utóbbi lehet 
számunkra a kedvezőbb, más esetek-
ben is eszerint oldottuk meg.

– Miben látja a Hagyományok Háza 
szerepét az új szakterületen?
– A Hagyományok Háza kivette részét 
az előkészítési folyamatból, s a Csoóri 
Sándor-program révén a fi nanszíro-
zásban is segített. Korábban létrejött 
egy háromoldalú szerződés a Hagyo-
mányok Háza, a budapesti Magyar 
Táncművészeti Egyetem és a Sapien-
tia között. Ennek nyomán Marosvá-
sárhelyen speciális évfolyam indult a 
professzionális művészeti együttesek 
tagjai számára, második eleme a már 

említett szak elindítása volt, s ide so-
rolnám az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány októberi megalakulását is. 
Az a tény, hogy az Alapítvány kurató-
riumában helyet foglalnak az egyetem 
képviselői (jómagam is), azt jelzi, hogy 
e munkatervek szorosan összefügg-
nek, így az elképzeléseink a Hagyomá-
nyok Házával való szoros együttműkö-
désben lehetnek sikeresek.

– Dékánként hogyan képzeli a szak 
működését?
– A mostani akkreditációs iratokban 
is szerepel, hogy az oktatók java része 
erdélyi szakember, akik már letették 
névjegyüket a néptáncmozgalomban. 
Rajtuk kívül – a már említett három-
oldalú szerződés alapján – három 
magyarországi oktatóra is számítunk. 
Célunk viszont, hogy a szak hosszabb 
távú működése eredményeként saját 
oktatói gárdát is kineveljünk. Tizen-
öt hallgatóval akkreditálták a szakot; 
nincsenek kétségeim a létszámot te-
kintve, a beadvány óta eltelt időszak-
ban engem is meglepett, hogy milyen 
élénk érdeklődés övezi munkánkat az 
érettségiző fi atalok körében, így évek-
re előre biztosítva látom a szak korrekt 
működését. Az első felvételikre 2020 
júliusában várjuk a jelentkezőket, az 
oktatás pedig szeptemberben indul. 
Fontos továbbá azt is hangsúlyoz-
nunk, hogy a szak keretében nem csu-
pán néptáncosokat, hanem néptánc-
pedagógusokat is kívánunk képezni, 
az egyre erősödő ilyen irányú munka-
erőpiaci elvárásokra való tekintettel.

– A nyitott határokkal a Kárpát-me-
dence más tájairól is várnak jelentke-
zőket?
– Mint bármelyik szakunkra, a nép-
táncművészeti szakra is örömmel 
várunk fi atalokat a Kárpát-medence 
minden magyar régiójából. Az uniós 
tagállamokból érkezők természetesen 
előnyt élveznek (esetükben ugyanis 
jóval egyszerűbb a felvételi eljárás), 
de más országrészekből is várunk fel-
vételizőket, így e szak is erősítheti azt 
az egységet, amin a Hagyományok 
Háza is munkálkodik. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy Erdély néptánc-
szempontból nagyhatalom, és egy 
„hiteles hely”: hallgatóink nemcsak 
az egyetem padjaiban, de „terepen”, 
akár a környéken is élőben tanulmá-
nyozhatják még a hagyományos nép-
táncokat.
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 » KRÓNIKA

Hogyan látták az 1989-es eseménye-
ket a fi lmesek, fotósok harminc év-

vel ezelőtt – erről szervez rendezvényt 
a marosvásárhelyi Édentől Keletre 
Filmklub az Erdélyi Audiovizuális Ar-
chívummal és az András Lóránt Tár-
sulattal közösen. Az „Audiovizuális 
visszapillantás” az 1989-es forradalom 
zűrzavaros napjaira elnevezésű, ingye-
nes eseményt december 10-én este hat-
tól az András Lóránt Társulat Brăila u. 
10. alatti székhelyén (a régi zsinagóga 
épülete) tartják. A szervezők úgy fogal-

maznak, az 1989-es decemberi rend-
szerváltás sok tekintetben egy vizuális 
esemény is volt, jelentős mértékben 
kapcsolódott össze a román közszol-
gálati televízióval, amely Nicolae 
Ceaușescu utolsó beszédét és szökését 
is közvetítette. Az utcára kivonuló és a 
rendszer ellen tüntető emberek között 
is jócskán akadt olyan, aki kockázatot 
vállalva fotón vagy fi lmen próbálta 
megörökíteni az eseményeket. De-
cember 21-én elvétve mertek kamerát 
használni köztereken, míg december 
22-én már többen érezték a pillanat 
történelmi fontosságát, és próbálták 

megörökíteni az eseményeket. Maros-
vásárhelyen december 21-én Miholcsa 
Gyula volt a kevés fotósok egyike. De-
cember 22-én, amikor a rendszer meg-
bukott, már többen fotóztak, Keresztes 
Pál és Miholcsa Gyula celluloid szalag-
ra fi lmezett (mindketten Schnedarek 
Ervin műkedvelő fi lmklubjában tanul-
ták a fi lmezést), illetve Farkas István 
videózott. A fi lmklub különkiadásán 
elsőként lesznek együtt láthatóak ezek 
a rövid, de annál értékesebb fi lmfel-
vételek és fotók. Miholcsa Gyula élő 
beszámolójából azt is megtudhatja a 
közönség, hogy milyen érzés volt 1989 

decemberében fényképezőgéppel, fi l-
mezőgéppel szemtanúként mutatkoz-
ni az utcán. A vetítést és beszélgetést 
követően bemutatják Harun Farocki 
és Andrei Ujică Egy forradalom video-
grammái (Videogramele unei revoluți / 
Videogramme einer Revolution, 1992) 
című, 106 perces dokumentumfi lm-
jét, amely egyedi megközelítésben, a 
tévéfelvételek boncolgatásával és bu-
karesti amatőr felvételek tömkelegéből 
próbálja rekonstruálni, hogy mi tör-
tént decemberben 30 évvel ezelőtt. Az 
est moderátora Németh Szabolcs Előd 
fi lmkritikus.

Az 1989. decemberi események fi lmesek, fotósok szemével

 » Az utcára 
kivonuló és a 
rendszer ellen 
tüntető emberek 
között is jócskán 
akadt olyan, aki 
kockázatot vál-
lalva fotón vagy 
fi lmen próbálta 
megörökíteni az 
eseményeket. 

A Kárpát-medence minden magyarlakta régiójából várnak fi atalokat a kolozsvári néptánc szakra




