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Néptánc a Nyári Akadémián 
 

2008 júliusában részt vettem a Bolyai Nyári Akadémia Néptánc tanfo-
lyamán. Úgy érzem a néptánc tanulása lehetőség volt arra is, hogy Erdély egye-
di vagy talán egyetlennek nevezhető „utolsó gardonyosát” is megismerhessem. 
Életre szóló élményben volt részem. Megosztom veletek is ezt az élményemet, 
melyet akkor az Erdélyi Riportban közöltem. Úgy érzem helyenként a pedagó-
gus szerepe megőrizni vagy éppenséggel „világgá kürtölni” mindazt, ami érté-
kes, s ha ezt a BNYA-n leli meg, akkor miért ne tenné, legyen az Beszterce-
Naszód megyei vagy bárhonnani pedagógus. 

Duduj Rozáliával a Bolyai Nyári Akadémia néptánc- és népdaltanfolya-
mán találkoztam, ahol „a táncoktatók kezére” gardonyozta a népi muzsikát, 
prímásával, Pityuval. 

A Szentdomokoson született népzenész az utolsó autentikus 
ütőgardonos mestere Felcsíknak. A néptánccal foglalkozó szakemberek nagy 
megbecsüléssel fordulnak az apró asszonyhoz. Magukkal viszik táborokba, tan-
folyamokra, sőt Rozi nénit a hangszerével elvitték Kanadába, az Egyesült Ál-
lamokba, Svájcba is, hogy énekeljen az elszármazott magyaroknak. „Kanadában 
egy hónapot töltöttem. Osztrák prímással vártak Torontóban, és olyant zenél-
tünk, hogy sírtak a magyarok körülöttünk. Én énekeltem, az osztrákok jegyez-
ték a kottát, s mire odakerültünk, hogy zenélni kellett, úgy szólt a magyar nóta, 
mintha mind itthoni zenészek lettek volna. Haza sem akartak engedni. Mond-
ták nekem, hogy tanítványokat adnak a kezemre, s jól megfizetik, csak marad-
jak. Hej, milyen viácám volt ott! Csak vittek nagy termekbe, nagy embereknek 
énekelni.” 

 
Port hintettünk a szemünkbe  

 
Zenészcsaládban született, apja, id. 

Duduj Lajos híres prímása volt Felcsíknak, 
és Moldvába is gyakran meghívták a zene-
karával. Minden bálban, lakodalomban – 
böjtidőn kívül – zenéltek-énekeltek. Id. 
Duduj Lajos szigorú oktatónak bizonyult, 
következetesen tanította hat gyermekét a 
kottára is. Amikor Rozália lánya nyolcéves 
lett, eléje tette a cimbalmot, és a kicsi gyer-
mekkéz ügyesen kalimpált. Így Rozi néni 
múltjában nemcsak az ütőgardon, hanem a 
cimbalom is szerephez jutott. Két testvére 
tanult zenész lett, az egyik egy budapesti 
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filharmóniában zenél, a másikat pedig Csíkszeredában alkalmazták a művelődé-
si házban prímásnak. 

„Iskolából hazajöttem, s mondta édesapám, megyünk zenélni; s menni 
kellett, ha fáradtak voltunk, ha nem. Amikor meg nem zenéltünk, akkor a kot-
tát kellett olvasni. Abban az időben nem do-re-mi-vel olvastuk, mint most a 
gyermekek, hanem c-d-e volt a neve. Ha nem tudtuk, amit tanított az öreg, bi-
zony meg-megvert. Testvéremmel kicsikék voltunk, port hintettünk a sze-
münkbe egyszer, hogy ne kelljen már azt a kottát olvasni, hogy ne kínozzon 
már az öreg, hadd vakuljunk meg, de apám elvitt egy javasasszonyhoz, aki mind 
kinyalta szemünkből a szemcséket, s mentünk hát tovább zenélni.” 

 
Unokáim közül egy sem zenél… 

 
Hajdanán, a felcsíki zenekarok prímásból és gardonosból tevődtek össze, 

s ez legtöbbször családi zenekar volt. Férj s feleség együtt zenélt, s mellettük 
cseperedett a következő generáció zenésze, aki vitte tovább a vidék zenei kultú-
ráját. 

Rozi néni is prímáshoz ment feleségül, Sinka Sándorhoz, és együtt járták 
a székely falvakat. „Behívtak Csíkszeredába atesztálni, hogy tovább énekelhes-
sünk, mert engedély kellett a muzsikáláshoz is. Két gyermekünk született, egy 
lány s egy legényke. Fiam férjem után elhalt, s a lányom nem akart megtanulni 
zenélni. Szégyellte. Az unokáim közül sem zenél egy sem, pedig én adtam a 
birsalmát a szájukba, de ők köpték ki, tanítottam őket, de nem akarták eltanulni 
a mesterséget.” 

Később került be a zenekarba a klarinét és a harmonika. Úgy, ahogy idő 
teltével már nemcsak népzenét, hanem keringőt és tangót is játszottak a bálok-
ban, s ezek fokozatosan kiszorították az eredeti népzenét. 

„Amikor gyermek s még leányocska voltam, csak népzenét húztunk, s 
mentünk minden héten zenélni. Aztán a keringőt s tangót is behozták, de be-
jött a diszkó, s elmaradt a mi muzsikánk, már csak a bálokba hívtak. Most pe-
dig táborokba, tanfolyamokra hívnak, ahol élő zene kell.” 

Régen nagy tekintélye volt a cigány muzsikusnak. „Férjemnek hófehér in-
gét kitűrtem a fekete mellényre, élre vasaltam a nadrágját, s úgy állt ki a banda 
elé muzsikálni. Csak úgy nézték a magyar asszonyok.” 

Az ütőgardon a csellónál valamivel nagyobb, lapos, húros hangszer. Há-
rom vastag, kecskebélből sodort ütőhúrja és egy vékonyabb csípőhúrja van. A 
vastagokat egy vonóhoz hasonlító bottal ütik, a vékonyabb húrt csípik vagy 
ütik egy érmékkel töltött fémdobozzal. Súlya miatt térd közé fogva verik. 
Duduj Rozália, kis termete ellenére, hátára veszi a nagy hangszert, felül a vonat-
ra vagy a buszra, és elmegy oda, ahol zenélni kell. Igényes muzsikát szeret, így 
nem énekel akárkivel. A környék prímásait jól ismeri, a fiatalokat is, és tudja, ki 
az, aki őt kísérni képes. 
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„Csíkszeredában, a prímástalálkozón mindig megemlítik elhunyt férjemet, 
s egy percet állnak csendben a tiszteletére. Úgy muzsikáltunk együtt, hogy szól-
ni sem kellett. Csak egymás szemébe néztünk, s tudtuk, mi következik.” 
Rozi néni nagyanyja és édesanyja is gardonos volt. „A felcsíki gardony az igazi 
– mondja Rozi néni –, mert van veleje. Most már Magyarországon készítik a 
húrokat. Idehaza papírral tekerik, s az egy este el is szakad. Öreg nagyanyám, 
majd édesanyám is ezen a hangszeren gardonyozott. Sokan kérték, hogy adjam 
el, de én nélküle nem vagyok senki. Az utcán is, ha a hátamon van, akkor ze-
nész vagyok, ha meg nincs, akkor egy egyszerű asszony.” 

 
Ott zenélek, ahol lélek van 

 
Öt évtizeddel ezelőtt még a falvak lakói – s nem csak ők – népzenét éne-

keltek, arra táncoltak Erdélyben. Nem kellett külön táncház, hogy megtanulják 
vidékük tánclépését, s a gyermekek már úgy cseperedtek fel, hogy tudták, me-
lyik lábbal kell indulni a forgásban. Aztán telt az idő, s az öregek, látva a ritmu-
sos diszkó- és egyéb muzsikára való ráállást, nem gondolták, hogy valakit is ér-
dekelne az, amit ők magukban hordoznak. 

1972-ben széki táncokkal kezdték a táncházmozgalmat Magyarországon, 
s beindult az értékkeresés, a magnó, a felvevőgép, s minden politikai elnyomás 
ellenére adattárak jöttek létre Erdély minden tájegységének zenei, néptánc- és 
népdalkincséről. 

1974-ben Erdély egyetemi városaiban szemfülesebb és értéklátó fiatalok 
megindították a táncházmozgalmat, magánlakásokban, bulikban. „Egy 
filmezőgép elé állítottak Sanyi bácsival, s csak zenéltük a régebbnél régibb ze-
néket. Azt mondták, hogy archívumba kell.” 

Duduj Rozália énekel, és nem csak a tánctermekben, bálokon, hanem 
mindig. Télen, amikor nem megy zenélni, fonalat horgol, szőnyeget készít, be-
lefonva életét, bánatát, s énekelve közben. Megelevenedik olykor kedves férje, 
akivel ifjúként végállomásig szöktek, hogy egymáséi lehessenek. Szigorú apjá-
nak képe, aki előbb haraggal nézte megtért lányát, majd a család noszogatására 
áldását adta gyermekére, aki jobbkeze volt a zenészbandában. Látja a kicsi fiát, 
aki már nem él, s alig lépkedő lányát, akit a kaszárnyába visz férjéhez, hogy lás-
sa, milyen ajándékot adott nekik Isten. Imádkozó asszony, akinek az Úr meg-
mutatta az élet szép és jó oldalát is, de nem kímélte a fájdalomtól, nehézségtől 
és a szegénységtől sem. 

„Csak ott szeretek zenélni, ahol van lélek, ahol szeretik a muzsikát, ahol 
szeretnek táncolni, énekelni. Ott fény van, és a keservestől a sebes csárdásig 
minden lélekből jön; peregnek a szoknyák, s mindenki jól érzi magát.” 

A gardon, amelyet cipelve Rozi néni zenészként megy végig Felcsíkon, 
szíve a zenének, lüktetése, élete, ritmusa. Vajon kié lesz a gardon, ki veri majd 
olyan lélekkel és élettel, mint Rozi néni, ha eltelik majd az idő? 
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2011-ben elmondhatom, hogy a Bolyai Nyári Akadémián tanult táncokat 
csoportomban, kis közösségemben tovább adtam, az ott kialakult baratságok 
ma is élnek. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége lehetőség arra, hogy 
a bennünk lévő erőt, tudást kamatoztathassuk, szakmai érdeklődésünket fej-
leszthessük. Köszönet mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. 

 
Mayla Júlia 

  Beszterce-Naszód megye 




