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Varga Sá n d o r

Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések 
tánckészletére és a táncok formai m egjelenésere1

I. Bevezetés
Az Erdélyi Mezőség rendkívül fejlett paraszti zenei- és tánckultúrája a rene

szánsz és a barokk korszakban gyökereznek. A 17. századtól infrastrukturális, 
gazdasági és társadalmi értelemben fokozatosan elszigetelődött területre az új 
stílus és a polgári kultúra hatásai késve és megszűrve érkeztek meg.2

A tánc és zenei kultúra régies vonásainak megőrzése mellett jellemző, hogy a 
különböző etnikumok kulturális kölcsönhatásainak köszönhetően ezen a terüle
ten igazi zenei- és táncbeli többnyelvűség alakult ki. Ezen folyamat történetét, il
letve a különböző etnikumok ebben játszott szerepét kevésbé ismerjük.3

írásom célja, hogy az európai tánctörténeti divatok hatására a belső-mezősé
gi falvak tánckészletében, valamint táncaik formai megjelenésében bekövetke
zett változásokat bemutassa. Igyekszem eközben a különböző etnikumok szere
pét is felvillantani. Munkámat megkönnyítik az itteni táncok történetére, formai 
megjelenésére és strukturális jellemzőire vonatkozó korábbi kutatások.4 Az 1900- 
as évek első harmadában megjelenő polgári táncokkal és a későbbi tánc- és ze
nei divatokkal azonban nem, vagy csak érintőlegesen foglalkoztak a magyar 
néptánckutatók.5 Az általam vizsgált falvak a mezőségi táncdialektus közepén, a 
Belső-Mezőség nevű kistájon találhatóak.6 A tánckultúra formai jelenségeire fó
kuszálva -  a tereptapasztalataim alapján -  még ezt a területet is tovább lehet szű
kíteni azokra a falvakra, ahol -  az 1960-as évek végéig -  a helyi fiatalság által 
rendszeresen megtartott, hétvégi táncalkalmakat a magyarpalatkai cigányzené
szek muzsikálták ki.7 A terület lakossága nagy részben román, kisebb részben 
magyar és cigány etnikumhoz tartozik.8 A terepmunkám során elsősorban itt vé
geztem kutatásokat, de esetenként használok más mezőségi településre vonat
kozó adatokat is.

II. A tánckészlet változásai a különböző történeti táncdivatok hatására

II. a. K özépkorban  gyökerező tánctípusok

Botos pásztortáncok9
A régi stílusréteg táncai közül az ún. fegyvertáncokkal, botolókkal, pásztor

táncokkal kapcsolatos adatokat térképre vetítve feltűnik, hogy Erdélyben szinte 
csak a Maros-Küküllő vidéki románság köréből ismerünk ilyen táncokat.10 A ro
mán botos hajdútánc két különböző megjelenési formájának (haidáu  és in bo- 
tá) földrajzi elterjedését illetően a magyar szakirodalom főleg a Maros-Küküllő 
vidékét, illetve a dél-erdélyi területeket jelöli meg, ezek mellett román kutatók a 
Hesdáttól Tordáig terjedő területet is megemlítik."

Belső-Mezőségen, a magyarpalatkai zenészek körzetéhez tartozó falvak



148 Rítusok, szövegek, néptánc

mindegyikében találtam a botos altípusra vonatkozó adatokat. Az 1930 előtt szü
letett román és magyar adatközlők mindegyike ismerte a táncot, de bottal már 
egyik sem táncolta. A leírások a következő motívumokat említik: letámasztott bot 
körüljárása és körü lpontozása, botra támaszkodás közben magas (gyakran a ge
rendát is érő) rúgások, bot átkapkodása a láb alatt és forgatása. A magas, akár a 
táncos ház gerendáját érő rúgások a tánc bot nélkül járt változatában (inpontu- 
rí) is előfordultak. A Mezőgyéresről származó egyik kulcsadatközlőm szerint a 
botos táncoknak nagy divatja volt még a két világháború között. Szerinte a tánc 
igazi mesterei a magyarpalatkai, légeni, mezőgyéresi, illetve a Kolozsvár-Szász- 
régen útvonaltól délre fekvő belső-mezőségi falvak (Berkenyes, Botháza, Ma- 
gyarfráta, Mezőszopor) román legényei voltak, míg a magyarok közül csak azok 
a különlegesen jó táncosok tudták a botá-1 ,  akik román többségű faluban éltek. 
A (rom án epe) in pon tú n  nevű legényest bottal is táncolták, ennek a (régiesebb) 
változatnak a neve (rom án epe  vagy jo c )  in botá. Egy férfi is táncolhatta szóliszti- 
kus formában, ketten is táncolhatták, egymás mellett, vagy egymással szemben 
állva. Több személy által, körben járt változatról is vannak adataink. A táncosok 
a botra támaszkodva figuráztak (lábtekerés, lábütés, topogás stb.), leguggoltak és 
felugrottak, felrúgtak a magasba (egészen a gerendáig), ütötték kézzel a geren
dát. A bothasználattal kapcsolatban említette még a csuklóból történő, illetve az 
ujjak közötti botforgatást (előre és hátra), a letámasztott bot átlépését, a bot át- 
kapkodását a lábak alatt. Visában a fentebb leírtak mellett további mozdulatokról 
is hírt kaptunk: a bot földre fektetéséről és átugrálásáról, két keresztbe fektetett 
bot fölötti táncról.

A táncos bothasználatra vonatkozóan eddig kevés ismerettel rendelkeztünk 
erről a területről.12 Az erdőalji falvakból ismert lakodalmi botos tánc13 párhuzama
it, a kecsketáncot, törőfás illetve lapockás táncot a Borsa völgyi Válaszútról, vala
mint belső- és észak-mezőségi falvak egy részéből is ismerjük.14 Rituális, később 
szórakoztató funkcióban kerülhetett elő -  elsősorban a tavaszi juhmérés alkal
mával -  a juhait kereső pásztor történetét bemutató táncpantomim. A történet 
balladaváltozatai és hangszeres programzenéi egész Erdély-szerte ismertek, a 
kapcsolódó dramatikus-pantomimikus táncfajta meglétéről azonban már jóval 
kevesebb adatunk van.15 A táncpantomimra vonatkozó egyik legfontosabb meg
figyelés 1949-ből, Székről származik, ami egyben az erdélyi botoló-kanásztánc tí
pus sokáig egyetlen ismert és legrészletesebb jellemzése is.16 A leírásból a ka- 
násztánc-botoló típus minden mozzanatát (botforgatás, botok összeütögetése, 
ill. a földhöz való ütögetése, bot láb alatt való átvétele, letámasztott bot átugrálá- 
sa, valamint a földön keresztbe tett botok közötti tánc) felismerhetjük.17 A fenti 
adat közlője szerint Széken a botos pásztortáncok a múlt század második felé
ben általánosak voltak a csordások körében.18 Egy széki adatközlőm elmondása 
szerint a kb. 1870-es években született nagyapja az 1920-as évek elején tanította 
őt botos táncokra. A helyi férfitáncokban (sűrű  és ritka tem pó) a bot passzív 
használata mellett (támaszkodtak rá, figuráztak mellette, felrúgtak a magasba) 
kanásztánc-botoló-szerű motívumokra is emlékszik: a botot forgatták (csuklóból 
és az ujjaik között), feldobták a levegőbe és elkapták, átkapkodták a lábuk alatt, 
kopogtattak vele a földön, letették a földre és mellette állva csapásoltak, illetve át
ugrálták a botot, sőt egymásnak is dobálták. Tövábbi meglepő jelenségeket is
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említett: páros táncokban is használták a botot (csárdás közben a legény egyik 
kezében botot tartott, ezt a forgási iránynak megfelelően mindig cserélte, irány
váltáskor kopogott vele a földön, négyes m agyarban  a lányok háta mögött a le
gények botjaik segítségével fogóztak össze, a kieresztéskor kopogtattak vele, il
letve az ujjaik között pörgették). A bot táncos használata ezekben az időkben 
még előfordult a hétvégi táncon  is.19

A Szilágyságból és Kalotaszegről ismert szórványadatokat idesorakoztatva 
úgy vélem, hogy a fegyvertánckultúra nyomait őrző botos táncok tekintetében a 
Felső-Tisza-vidék és Maros-Küküllő-vidék közötti területet nem nevezhetjük fe
hér foltnak. A hajdú táncok  botos formáját itt is ismerték, az 1800-as évek máso
dik harmadában még a szórványba került magyarok is táncolták. A közép-erdé
lyi magyar parasztságra az első világháborúig vélhetően nagy hatással voltak a 
szólisztikus-improvizációs jelleget hirdető újabb táncdivatok, amelyek kiszorítot
ták a középkori eredetű fegyvertáncmaradványt.20 A hagyományokhoz jobban 
ragaszkodó románság a botos táncokat az első világháborúig, sőt elnevezésben 
napjainkig a saját táncaiként őrizte meg. Martin szerint a román botos táncok 
egyik legközelebbi rokona a mezőségi ritka legényes illetve lassú m agyar;1 amit 
a vizsgált területen is használnak m agyar tán c12 elnevezéssel. A rom áne§te in 
ponturi-t illetve a rom áne§te in botá-x a román és a magyar adatközlők egyértel
műen románnak, a m agyar tán c fent említett, két különböző fajtáját pedig egy
értelműen magyarnak tartják. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a bot haszná
lata valamikor általános lehetett mindkét említett etnikumnál, a legtovább, a két 
világháború közötti időszakig a románság őrizte meg.

Körtáncok
A középkor uralkodó táncformája, a körtánc emlékét őrzik a Kárpát-meden

cében a lány körtáncok, melyeknek újabb és formailag fejlettebb rokonai a hang
szeres kíséretű, kis körökben járt táncok.23 Ilyen például a mezőségi négyes, amit 
az általunk legkorábbinak ismert, 1890-es, Székre vonatkozó leírás is említ: „Ün
nepekkor a fiatalok táncra gyűlnek össze valamely e célra szolgáló fedett helyen: 
lábujjhegyen, könnyedén és keccsel táncolnak körmagyart négyesben összefo
gózva, csárdást lassú és sebes taktusban.”24 A vizsgált területünkön a régi stílus 
középkori rétegéből származó énekes leánykörtáncra vonatkozóan kevés adatot 
ismerünk. A négyest Magyarpalatkán, Mezőkeszüben és Visában jórészt lányok 
járták, általában a lassú  és sűrű legényes táncokat kísérve, he előfordult, hogy le
gényekkel vegyesen, önálló táncként is táncolták. A Kolozsváron szolgáló széki 
lányok hétvégi kimenőjükön énekszóra járták a négyest, saját elnevezésükön a 
magyart. Ezt a sajátos, énekes körtáncot a hangszeres kíséretű körtáncokhoz ké
pest másodlagos formának tekintette Martin, de állítását nem indokolta, történel
mi adattal nem támasztotta alá.25 Néhány azóta előkerült, újabb adat árnyalja ezt 
a képet. Magyar közösségekben előfordult, hogy táncmulatság szüneteiben a lá
nyok spontánul összeálltak és énekre forogtak, sőt arra is van adat, hogy ének 
nélkül, csak a forgás élménye miatt táncolták a négyest. Visában ritkábban az is 
előfordult, hogy többen, akár hatan-nyolcan is összekapaszkodtak és körtáncot 
jártak négyes, sőt csárdás zenére is. A kísérő énekek nem mindegyike köthető a 
négyes tánc hangszeres zenekíséretében használt dallamokhoz, régi és új stílusú
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táncdalokat egyaránt használtak. Véleményem szerint nehezen bizonyítható, 
hogy a zenei kíséretre járt körtáncok időben megelőzték az énekes formákat. A 
négyes táncot a magyarok és a románok egyaránt magyarnak tartják, román 
közösségből egy adatunk van a tánc használatára vonatkozóan: az 1940-es évek
ben előfordult, hogy a Gyulatelkén állomásozó magyar csendőrök a szomszédos 
Marokháza román fiataljainak csak akkor engedélyezték a hétvégi tánc megren
dezését, ha a m agyart (négyest) is táncolják. A mezőségi négyes a második világ
háború utáni években kopott ki a rendszeres használatból. 2°

II. b. R eneszánsz és barokk ereáetű  tánctípusok

A reneszánszban gyökerező ugrós-legényes tánctípus több fajtáját is táncol
ták az érintett területen. A sűrű legényest a magyarok és a románok egyaránt 
használták, a ritka legényest a magyarok és a románok saját változatukban, ma
gyar tánc, ritka m agyar, illetve rom áne§te in ponturi elnevezéssel táncolták.27 A 
magyar ritka legényes a második világháború környékén kerül ki az általánosan 
használt táncok sorából,28 a románoké később, az ötvenes évek folyamán. A sűrű 
legényes valamivel túléli a tsz- szervezés időszakát, az 1960-as évek közepétől 
egyre inkább csak bemutató funkcióban kerül elő.

A régi stílusú táncaink fontos csoportját jelentik a páros táncok. Mezőség va
lószerűtlenül lassú tempójú, aszimmetrikus lüktetésű páros tánca a magyarok ál
tal táncolt lassú- vagy cigánytánc, illetve a románok által táncolt de-a lungu vagy 
purtata, ami a reneszánsz vonulós táncok kései rokona.29 Ez utóbbi tánc újabb, 
forgós-forgatós jellegű változata a gazdag formakincsű, szintén lassú, aszimmet- 
rikusyoc rom ánesc, vagy invirtitá. A magyarok párkezdő lassú tán ca  az ötvenes 
években kerül ki az általános használatból, a nyolcvanas-kilencvenes évekre -  a 
már leegyszerűsödött változatait -  a magyarországi és kolozsvári táncházas láto
gatók érdeklődése tartotta életben. A románok lakodalmaiban még ma is előfor
dulnak a fent említett táncok, a 60-70 éves korosztály előadásában.

A történeti forrásokban a 16. századtól nyomon követhető gyors, forgós-for
gatós párostáncok közül a szökőst (bátutá) és a sűrűt (des) táncolják az általunk 
vizsgált területen.30 A csárdás mellett ezek a táncok azok, amelyeket a táncmulat
ságok nagyobb részében táncoltak, és táncolnak ma is a lakodalmakban. Ezeket 
még a mai 30 év körüli korosztály is ismeri.

A vizsgált területen a forgós-forgatós táncokat a magyarok és a románok egy
formán, egyaránt rendkívül virtuóz módon, sok motívummal (átvetők, páros for
gás, a nők hát mögé eldobása, kar alatt kiforgatása, külön táncolás, csapásolások 
stb.) táncolják.31 Mezőség peremterületein (Kis-Szamos völgye, Észak-Mezőség, 
Dél-Mezőség) a magyarok és a románok kedvelt tánctípusa azonban formailag 
jól elkülöníthető egymástól. A románok az előzőkben leírt módon táncolnak, 
míg a magyarok jórészt csak hosszú, zárt forgásra és a nők, a férfi egyik oldaláról 
a másikra történő árvetésére szorítkoznak.32 Visszaemlékezésekből egyértelmű
nek tűnik, hogy az 1900-as évek elején még ezen a területen is hasonló, egysze
rű módon táncoltak a magyarok. Kérdéses, hogy lehet-e a különbségnek etnikus 
jelleget tulajdonítani, vagy csak egy egykori társadalmi különállás kulturális je
gyeinek továbbélésével -  a kisnemesi tánckultúra egységesítő és egyben forma
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ilag egyszerűsítő hatásával -  kell számolnunk.33 Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy 
a vizsgált területen a túlsúlyban lévő románság sajátosan gazdag páros táncfor
máját legkésőbb az első világháború után átvette az elszigetelt magyar falvak la
kossága, de a kérdés pontos megválaszolásához még további, elsősorban törté
neti adatokra lenne szükségünk.

A mezőségi falvak tánckultúrájának intenzitására jellemző, hogy még az 1940- 
es években is beépülhetett egy keleti területekről érkező régi stílusú tánc, az ún. 
tirnava vagy tím ávean á,54 amelyet Martin György még gyors dűvős kíséretű, for- 
gatós párostáncként ismertet.35 A jelenség egyértelműen román közvetítéssel jut 
el a Kelet-Mezőség falvaiból a Belső-Mezőségre, ahová először a tánc kísérőzené
je kerül be, amire a helyi forgós-forgatós táncokat igyekeznek alkalmazni, ami a 
gyors tempó miatt rendkívül virtuózzá és látványossá válik. Az ötvenes években 
a kelet-mezőségi és a Maros-Küküllő vidéki román férfitáncot (pontún ) átveszik 
és táncolják erre a zenére a mezőségi románok, majd később a magyarok is, szin
tén tím ávean á  elnevezéssel.36

A két világháború között a mezőségi falvak iskoláiban is oktatták a román 
nemzeti táncnak számító sírba-1,3? ami sajátos módon épült be a belső-mezősé
gi falvak organikusan használt tánckészletébe: a hétlépés felgyorsított változatát 
sírba’n valter-nek38 hívják. A tánc elnevezésében vélhetően szerepet játszott az, 
hogy a hétlépés páros forgó része hasonlít a párosán járt, szintén forgó jellegű 
szirbához.

II. c. A nem zeti rom antika tánctípusai

A 18. században kialakuló magyar nemzeti tánctípus a verbunkos. A verbunk 
terminust az általam vizsgált terepen mindenütt ismerik, több helyen a sűrű le- 
gényes tánctípus helyi elnevezéseként használják a románok és magyarok egy
aránt, magára a verbunkos jellegű zenére viszont gyakran páros táncot járnak. 
Ahol a verbunkos zenére szóló férfitáncot járnak (pl. Széken), ott megállapítha
tó, hogy a mezőségi verbunk tulajdonképpen lassú dűvős kíséretű, verbunkos 
zenére járt sűrű legényes,i9 amikor is a nyolcados metrumú legényest ráhúzzák a 
negyedes metrumú verbunkos zenére.40

A másik nemzeti tánctípusunkkal, a c s á r d á s s á kapcsolatban az erdélyi 
Mezőségen rendkívül vegyes képet találunk. A 19. század első harmadában kiala
kuló zenei- és tánctípus nyugati és keleti gyökereit jól ismerjük. A csárdás zené
je közismert, de maga a tánctípus nem vált uralkodóvá az erdélyi Mezőségen, 
ahova vélhetően csak az 1800-as évek végén kerül el. Alapvető mozdulatát (ket
tőslépés) használják ugyan, de a csárdásként ismert tánc formakincsében teljesen 
megegyezik a korábbi forgós-forgatós tánctípus helyi változataival (szökős, sűrű 
csárdás).42 A 19. század közepén keletkezett új stílusú népdalokat a románság és 
magyarság egyaránt kedveli és használja a csárdás zenében. Ezt a tánczenét a 
magyarok a legtöbb helyen csárdásnak, ritkábban cigánytáncpak  hívják. A ro
mánok is használják mindkét elnevezést (cearda§, tigáne§te), bár a csárdást, 
mint táncot magyarnak tartják. Újabb tánczene az ún. m agyar csárdás, amely ki
zárólag 20. századi magyar népies műdalokat, nótákat tartalmaz. Ezek elterjedé
sében rendkívül nagy szerepet játszott az iskola, a városban szolgáló fiatalság, a
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katonaságot megjárt férfiak, valamint a falvakba ellátogató városiak kulturális 
közvetítő szerepe.44 A m agyar nótákra  járt tánc formája is teljesen megegyezik 
az előzőkével, de a románok ezt egyértelműen magyar táncnak tartják, és saját 
mulatságaikon nem táncolják.45

A nemzeti romantika korában táncmesterek által összeállított m agyar kettőst 
az 1950-es években néhány magyar származású tanító megismertette a gyerekek
kel (pl. Visában), de a helyi tánckészletbe ez a tánc nem került be.46

II. d. A polgári kor tánctípusai

A polgári kor két jellemző párostánca a cseh eredetű p o lk a , és a feltehetően 
német eredetű sortánc, a hétlépés a 19- század második felében került be a mező
ségi falvak tánckészletébe, de Szék kivételével szervesen nem épül be a tánc
rendbe.47 Az újabb táncok a folklorizáció kezdeti fokán megrekedtek, nem szí
nezte át őket az alapvetően reneszánsz jellegű paraszti tánckultúra. Megmarad a 
zárt kör alakú térforma és a motívumok egyöntetű sorrendje, csak néhány kivé
teles tehetségű táncos esetében fordul elő néhány, improvizatív figura és lábütés. 
A szerves beépülés kezdeúeges fokát jelzik a terminológiai bizonytalanságok 
is.48 A p olkát és a hétlépést az 1990-es évek elején a lakodalmakban elvétve még 
táncolta a 60 év körüli korosztály, de virágkoruk a hatvanas évek elején meg
szűnt. A kézfogással, egymás mellett elhelyezkedve járt, egyöntetű, kötött szerke
zetű páros sortánc, a gólya  a második világháború környékén került használatba, 
de rövid divatja az 1950-es évek végére kifulladt.49 Érdekes, hogy a p o lkát a ro
mán közösségekben nem táncolták, a hétlépést viszont igen. A magyar nyelvte
rületen már a 18. század végén ismert keringőt, helyi elnevezéssel a német erede
tű valcert {vált) környékünkön a két világháború között már táncolták, sokszor 
sajátos bokázó motívumokkal díszítve. Ez az egyetlen tánc, amit máig minden et
nikum -  és minden korosztály -  táncol a Mezőségen lakodalmakban és a ritkáb
ban előforduló bálokon.50

II. e. A 20. század  zen ei és táncdivatjai

Az 1900-as évek elején Argentínából Európába átkerülő tangó az 1950-es 
években jutott el a belső-mezőségi falvakba, de nem vált általánosan használt 
tánccá. A hetvenes-nyolcvanas években elvétve még használták lakodalmakban, 
ekkor a fiatalabb korosztály is megismerte, de a hétvégi táncmulatságain nem, 
vagy csak ritkán táncolta.51 Az angol fox trott és a New York-i eredetű twist kísérő
zenéjének néhány dallama a nyolcvanas években bekerült a sűrű csárdás kísérő
zenéjébe, de maga az elnevezés, illetve a tánc szinte teljesen ismeretlen ezen a 
környéken.52 A 20. századi társastáncok Belső-Mezőségre bekerült dallamait a tra
dicionális paraszti tánczenét zenélő cigányzenekarok beépítették a repertoár
jukba. Ezek csak olyan táncalkalmakon hangzottak fel, ahol vonósbanda szolgál
tatta a zenét. A hatvanas évek közepétől azonban jelentős változás indult be a 
környék falvainak kulturális életében. Az ötvenes évek végére befejezett mező- 
gazdasági államosítás, valamint a közeli városok (elsősorban Kolozsvár és Sza- 
mosújvár) iparosítása miatt jelentős migráció indult meg a falvakból a városok
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irányába. A hatvanas évek végén a belső-mezőségi falvakba bevezették a villanyt. 
A modernizáció következtében a falvak fokozatosan megnyíltak az ingázók, a 
beköltözött rokonok és a média által közvetített tömegkultúra előtt. Megjelent a 
rádió és a lemezjátszó (p ikáp ). A falvak ekkor ismerkedtek meg a magyarországi 
nóta- és táncdalénekesek zenéjével,53 amely azonban a tánckultúrára még nem 
gyakorolt jelentős befolyást. A Magyarországról behozott bakelitlemezek mellett 
lassan megjelentek az erdélyi kiadású táncházas lemezek, amelyeken a táncház
mozgalom54 egyik kedvence, a mezőségi zene is megszólal. A hétvégi táncalkal
mak helyszíne átkerült a táncos h ázakból a kultúrházba, ahol p ikápos m ulatsá
gokat rendeztek. A revival zenére járt tradicionális tánc, valamint a táncdalokra 
táncolt kötetlen páros, illetve körtáncok párhuzamosan éltek ekkor még a fiata
lok tánckészletében, azonban a lakodalmakban és a bálokban szinte csak a tradi
cionális táncokat (a polgári táncokat is ideértve) járták. Szintén Magyarországról 
importált beat zenét55 már a hetvenes évek elejétől kezdve ismerték magyar kö
zösségekben. A nyolcvanas években megjelenő újabb technikai eszköz, a mag
netofon (kazetofon ) által közvetített könnyű- és rockzen ei56 stílus kezdte a helyi 
fiatalok zenei ízlését irányítani. Ennek a folyamatnak eredménye egy újabb tánc
forma: a párok már összefogódzás nélkül, teljesen szabadon mozogtak egymás
sal szemben, vagy laza körformákban helyezkedtek el. A köztudatban ez diszkó
táncként terjed el. Ekkor szorult ki fokozatosan a tradicionális zene és tánc a hét
végi táncrepertoárból. A román többségű falvakban a populáris zenei- és tánc
kultúra másképpen alakult ezekben az években. A nyugati eredetű, gyakran Ma
gyarország érintésével Erdélybe kerülő beat-, rock- és könnyűzenei divat nem 
hatott olyan erőteljesen, mint a magyarok esetében. Náluk a román médiák által 
támogatott folklorizált, színpadon megjelenő népzenei és néptáncstílus, vala
mint a magyar lakodalmas rockhoz hasonlító, könnyűzenei és balkánias népze
nei elemeket ötvözőpopidare-stílus vált kedveltté. Ezekre a zenékre a mezőségi 
román fiatalság az idősebb generációktól örökölt tradicionális táncformákat 
használta, gyakran stilizált, színpadias stílusban. Ennek köszönhető, hogy a 
mezőségi román falvak lakodalmaiban ma is rendkívül közkedvelt a reneszánsz 
eredetű, páros, forgós-forgatós táncforma. Ugyanakkor a nyolcvanas évek végé
től a román fiatalok is a kultúrházakban, illetve a bárokban megrendezett diszkó
ban szórakoztak már, de az általuk kedvelt tánczene még ezekben az években is 
inkább folk-jellegű, mint a magyaroké. Szintén a nyolcvanas évek végén jelent 
meg magyar közösségekben az újabb szórakozási forma, a házibuli, ahol a ki
lencvenes évek elejétől uralkodóvá vált a kem ény rock  zene.57 A kommunista re
zsim bukása után, a kilencvenes évek közepére a tömegkommunikációs eszkö
zök hatására a legújabb zenei- és táncdivatok már közvetlen úton jutottak el a 
Belső-Mezőség falvaiba. Az amerikai rap  és a house stílusok mellett felerősödik a 
Balkán felől érkező népies- és modern elemeket egyaránt magába foglaló popu
láris zenék és táncok hatása. A magyar könnyűzene58 egyre kisebb mértékben 
képviselteti magát, a házibulikban, illetve a discokban a 4/4-es house-zene mel
lett, egyre inkább a román etnikus jellegű, páraüan lüktetésű m ahala, illetve 
manele válik uralkodóvá. Tradicionális táncokat ma az egyre ritkábban megren
dezett lakodalmakon, illetve a magyarországi és erdélyi táncházasok által, kívül
ről megszervezett bálokon, táncgyűjtéseken táncolnak.59
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III. Összefoglalás

A változást indukáló tényezőkről és a kulturális hatások irányáról

A belső-mezőségi falvak zenei- és tánckultúrájában történt legfontosabb vál
tozások azokban az időszakokban történnek, amelyekhez jelentős történelmi, 
politikai és társadalmi események köthetők. A középkorban gyökerező botos 
táncok divatja legkésőbb az I. világháborúval megszűnik. A szintén ebből a kor
szakból származó körtáncok késői maradványa, a négyes a második világháború 
után kerül ki a tánckészletből. A reneszánsz és a barokk improvizatív jellegű szó
ló- illetve páros táncai közül a legényesek a második világháború, illetve a tsz- 
szervezés után sorvadnak el fokozatosan. A magyarok párkezdő, aszimmetrikus 
lüktetésű páros táncát a második világháború után már ritkán használják, későb
bi továbbélését a táncházmozgalomnak köszönheti. A románok hasonló jellegű 
táncának vonulós sortánc változata a második világháború után tűnik el, a for- 
gós-forgatós változata a tsz-szervezés után veszít a jelentőségéből. A 18. századi 
nemzeti romantika korszakára jellemző csárdás- és verbunkos stílus eléri ugyan 
a Belső-Mezőség területét, de nem változtatja meg gyökeresen a tánckultúrát. A 
verbunk csak alkalmi táncként tartja magát néhány faluban az 1960-as évek végé
ig, később bemutató jelleget ölt magára, ma már szinte csak folklórbemutatókon 
jut szerephez. A csárdás és a  m agyar csárdás -  bár a lakodalmakban ma is tán
colják -  a tsz-szervezés után fokozatosan veszít jelentőségéből. A polgári táncok 
legtöbbjét szintén a hatvanas évekig használják, jelentőségük ezután fokozato
san csökken. Kivételt képez ez alól a keringő, amely a lakodalmak szertartásos 
mozzanataként (m enyasszonytánc) ma is jellemző. A 20. század közepének 
könnyűzenei, beat-, és rockzen ei hatásai mind a mai napig hatnak, a lakodalmak 
mai közönsége (a harminc-negyven éves korosztály) ezen nőtt fel, ezt használja. 
A mai fiatalság tánckultúráját azonban egyértelműen az 1989-es politikai és tár
sadalmi változás után a területünkön folyamatosan erősödő modern amerikai, il
letve balkáni zenei és táncstílusok jellemzik.

A vizsgált kulturális jelenségek irányát tekintve elmondhatjuk, hogy a 20. szá
zad végéig a különböző történeti korszakok tánc- és zenei divatjai Nyugat-Euró- 
pából kiindulva Magyarország érintésével jutnak el Közép-Erdélybe, azon belül 
is az általunk vizsgált belső-mezőségi területre. Ez a folyamat az 1990-es években 
változik meg gyökeresen, amikor is a média által közvetített új, nyugati zenei- és 
táncstílusok már Magyarország közvetítő szerepe nélkül hatnak. Érdekes jelen
ség a keletről érkező m ahala  és m anele-zenék, valamint a kapcsolódó törökös 
jellegű hastánc-formák egyre nagyobb térnyerése, ami a vizsgált terület és felte
hetően egész Erdély populáris kultúrájának „balkániasodását” jelzi. A jelenkor 
tánc- és zenei kultúráját vizsgálva úgy tűnik, hogy a média által támogatott uni
formizáló hatások eredményeként már nem jellemzőek az apró etnikus különb
ségek, melyek alapjait képezték az egykor formában és dallamvilágban gazdag 
mezőségi tánckultúrának.
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Mocson elenyészően kevés magyar lakik, a többi falu szinte kizárólag román lakosságú.

9 A mezőségi botos táncokról bővebben lásd: Varga 2010.
10 Vö. Martin 1995. 32-34,113-114.
11 Dejeu 2000. 187.
12 Vö. Martin 1995. 110-113; Pálfy 1995. 7.
!3 Ajtonyi románok lakodalmi botostánca, a sucitoarele (MTA ZTI Ft. 998.10.), valamint a györgy- 

falviak laskanyújtós tánca (MTA ZTI Ft. 1153. 26.) szerepel filmen (Martin 1995.113).
14 Kallós 1964. 245. A belső-mezőségi területekről (Magyarpalatka, Mezőkeszü, Vajdakamarás) 

két bottal előadott, szintén kecsketáncnak vagy kecskék táncának nevezett táncról ad hírt Andrásfal- 
vy Bertalan. (Sz. gy. V I7. a-b, 12. a-b, 22a-b, 23.a-b.) Az észak-mezőségi Magyardécsén két bottal járták 
a törőfás táncot. (Vö. Martin. 1995. 113.)

15 A juhait kereső pásztor történetét bemutató balladákról, táncpantomimról, illetve a kapcsoló
dó programzenéről Faragó József és Pesovár Ferenc több összefoglalást is írt. (Faragó 1977; Pesovár 
F. 1969,1970,1980; Pesovár E.-Pesovár F. 1997.)

1° A kézirat a kolozsvári Folklór Intézetben található. (Idézi Pesovár F. 1970. 97-99-)
17 Pesovár F. 1970. 99-100.
1® Pesovár F. 1970. 100.
19 A visszacsatoló interjúk során az adatközlő megerősítette kijelentéseit, ennek ellenére a fenti 

adatokat kritikával kell kezelni, mivel más hasonló korú adatközlőtől különösebb megerősítést nem 
nyertek. Mindenesetre feltűnő párhuzamok találhatók Elekes Dénes fent idézett gyűjtésében.

2® Vö. Martin 1995.105.
21 Martin 1980c. 177.
22 Néhány bizonytalan visszaemlékezés szerint az első világháború előtt ebben a táncban is hasz

náltak botot.
23 Erről bővebben lásd: Martin 1979. 206-236; 1981. 1. 14; Novák 2000. 66-68.
24 Idézi: Novák. 2000. 30.
25 Martin 1979. 206-207.
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2(3 Erről bővebben lásd: Pesovár F.-Maácz 1997. 121-122.
27 Vö. Martin 1995. 36-37,111-112; 1981.1.12-13; Novák 2000. 73-75; Pálfy 1995. 7.
2  ̂Ezt váltja fel területünkön a hatvanas években elterjedő tim áveaná nevű tánc. (Lásd alább!)
29 Martin. 1995. 37,112.
3° Vö. Pesovár E. 1997a. 49-53.
31 Vö. Martin 1995.112.
32 Kivétel ez alól Marosszék mezőségi területe, ahol a magyarok forgós-forgatós táncának jelle

ge a szomszédos székely területek felé mutat, míg a románok a többi mezőségi területhez hasonló
an táncolnak. A székely-mezőségiek ezt egyébként romános táncstílusnak tartják.

33 Mezőség peremvidékén találhatók egyedül városok, az infrastruktúra itt sokkal fejlettebb még 
ma is, mint a beljebb eső, egykori jobbágyfalvak által elfoglalt területeken. A nyugat-mezőségi perem
területen nagy tömegben találhatók kisnemesi falvak, ahol a magyarok párostánc-formakincse szin
tén különbözik a románokétól. Megjegyzendő továbbá, hogy Belső-Mezőségen a táncpárt kezdő las
sú táncok tekintetében is az egyik legfontosabb, etnikus jellegű különbség a forgatások megléte (ro-

te relatív hiánya (magyaroknál).
kb. Küküllő-menti, ami a jelenség terjedésének irányát jelzi. A Maros-Küküllő vidé

kén, valamint Marosszéken gyakran korcsos névvel jelölik a hasonló zenére járt páros táncot. Valószí
nűleg ennek köszönhető, hogy a magyarországi táncházasok körében tévesen a korcsos elnevezés 
terjedt a fent leírt mezőségi tánccal kapcsolatban. (Vö. Martin 1995.115,117.)

33 Martin 1995.113.
3” Vö. Kallós 1964. 245; Martin 1995.113. és Pálfy 1988. Közép-Erdélyben gyakori, főleg a régi stí

lusú táncok esetében, hogy ugyanarra a kísérőzenére férfi, illetve páros táncot járnak. Martin ezzel 
kapcsolatban komplex szociotípusú táncok kevert műfajú, polimorf kategóriájáról beszél. Martin 
1979. 207.

37 Bővebben: Pesovár E. 1997d. 146.
38 Jelentése kb.: szirba a keringőben.
39 Érdekes viszont, hogy az erdélyi Mezőség azon részén, ahol a sűrű. legényest nem verbunknak 

hívják, ott a ritka legényessel együtt magyar táncnak nevezik (esetenként a sűrű illetve ritka jelzőt 
hozzátéve).

40 Vö. Martin 1981. 1. 12.
y- A csárdás történetéről bővebben lásd: Pesovár E. 1997a. 56.
42 Vö. Martin 1995.112.
43 A kérdést bonyolítja, hogy a korai csárdás zenét ma már egyik etnikum sem tartja magyarnak. 

A magyarok erre gyakran a román csárdás, vagy cigánycsárdás kifejezéseket használják.
44 Vö. Járdányi 1943. 35-44.
43 Ugyanakkor több olyan román táncalkalmon vettem részt, ahol a zenészek csárdást muzsikál

va, magyar nótákat is használtak. Meglepetésemre a román vendégek ezeket a dallamokat ismerték, 
sőt láthatóan kedvelték is. Magyar lakodalmakban is hasonló jelenségeket figyelhettem meg, román 
populáris zenével kapcsolatban. Terepmunkám alatt többször tapasztaltam, hogy az interjúk során a 
magyarok és a románok egyaránt szívesen reprezentálják saját tánc és zenei kultúrájukat, kiemelve, 
hogy a másik etnikum táncait nem táncolják, tánczenéit nem használják, a táncalkalmakon történő 
résztvevő megfigyelés során azonban ez a kép rendszeresen hamisnak bizonyult.

43 Bővebben: Pesovár F. 1997. 98.
47 Bővebben: Martin 1997b. 65-66; Pesovár E. 1997c.l25.
4°  A hétlépés gyorsabb változatára Széken a legtöbben nem használnak külön terminust, néhá- 

nyan bizonytalanul előre névvel illetik. Visában ezt a táncot sirba’n valf(er)-nek hívják, ugyanúgy 
mint a polkát.

49 Vö. Novák 2000. 72-73; Martin 1995.113; 1997a. 55.
39 Vö. Pesovár E. 1997b. 80-81; Martin 1995. 113.
51 Vö. Pálfy 1997b. 168.
32 Vö. Pálfy 1997a. 52; 1997c. 172.
33 A helybeliek a következő nevekre emlékeznek vissza: Aradszki László, Harangozó Teri, Koós 

János. Kovács Apollónia.
34 A táncházmozgalom mezőségi tánckultúrára gyakorolt hatásáról bővebben lásd: Molnár 2005, 

2006.
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mánoknál), illeti 
34 Jelentése



Tánctörténeti divatok hatása a belső-mezőségi települések tánckészletére 157

55 illés, Koncz Zsuzsa, Omega, illetve a külföldiek közül a Beatles zenéjét kedvelték ebben az idő
szakban.

5° A nyolcvanas évek divatos zenekarai: Dolly Roll, Neoton, R-Go, Edda, Piramis, a külfödiek kö
zül a Modern Talking.

57 A magyar Beatrice, Pokolgép és Ossian, valamint a külföldi AC/DC, írón Maidén és Metallica 
zenekarokról van szó.

5® Itt elsősorban a Bikini és Republic együttesekre kell gondolni.
59 a zenei- és tánckultúrában a hetvenes évektől napjainkig lejátszódó változásokat részletesen 

tárgyalja visai példák alapján: Molnár 2006.
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