
a könyvet, és általában a szerzõ mun-
káit sem itthon, sem külföldön.

Én sokat tanultam a kötetbõl, és
bátran merem ajánlani másoknak is az-

zal a bizakodással, hogy õk is haszon-
nal forgatják. 

Szabó Á. Töhötöm 
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JEGYZETEK
1. Cortoraroknak is nevezett, szintén hagyományos életmódot folytató, szintén endogám erdélyi ro-
ma csoport. A kötet bizonyos szempontból cãrhar etnográfia és antropológia is egy kicsit, de ezen ke-
resztül akár azt is megmutatja, hogy mennyire sajátos a gábor roma viszonyulás, hisz a cãrharokat
egyértelmûen a poharak tárgyi patinája érdekli, sem a gábor roma története, sem a másként felhalmo-
zott szimbolikus tartalmai nem.
2. A fejezetek rövid ismertetése során azoknak a sorrendjét a felsorolás rövidsége és tömörsége érde-
kében megváltoztattam, illetve nem mindegyikre tértem ki tételesen.  
3. Illik szót ejtenem arról is, hogy a kötetet mindvégig rendkívül illusztratív fehér-fekete képek kísé-
rik, illetve hogy az elsõ és a hátsó borítón található képeket is milyen jó választásnak tartom, hisz már
a könyv elsõ kézbevétele során sokat elárulnak azokról a politikai, gender és fogyasztási rezsimekrõl,
amelyek a gábor romák kultúráját meghatározzák.  
4. Ezt nagyon jól illusztrálja a 14. fejezetben bemutatott esettanulmány és elemzés, különösen az a
része, amelyben egy, a romák által magasra értékelt pohár a roma és nem roma értékbecslésének kü-
lönbségeit, illetve a roma és nem roma jogértelmezésbõl eredõ következményeket emeli ki a szerzõ.

TÁRSASTÁNC ÉS KÖZÖSSÉG
Kavecsánszki Máté: Tánc és közösség – 
A társastáncok és a paraszti tánckultúra 
kapcsolatának elmélete bihari kutatások alapján

Studia Folkloristica et Ethnographica 59., Debrecen, 2015.

A nagy többségében hagyományos
tánckultúrával foglalkozó táncfolklo-
risztikai, -antropológiai szakirodalmak
között üde színfoltként jelenik meg
Kavecsánszki Máté társastáncokkal fog-
lalkozó elsõ kötete. A debreceni Studia
Folkloristica et Ethnographica c. soro-
zat 2015-ben adta közre soron követke-
zõ 59. kiadványát, Tánc és közösség – 
A társastáncok és a paraszti tánckultúra
kapcsolatának elmélete bihari kutatá-
sok alapján c. munkát. Az 1978-ban 
elindult kiadványsorozatban ez az elsõ
táncos tematikájú könyv, bár ahogy 
a szerzõ több helyen is megjegyzi, írásá-
ban a táncot csupán „eszközként” hasz-
nálja a közösség komplex megértéséhez. 

Mint ahogy azt a bevezetõben hosz-
szasan kifejti, az írás célja a magyar tra-
dicionális kultúra 20. századi folyama-
tainak feltárása, ami által közelebb ke-
rülhetünk a lokális társadalmi valóság
feltérképezéséhez. Mindennek megva-
lósítása érdekében elméleti keretében

elsõként a táncfolklorisztika és táncant-
ropológia fogalompárt igyekszik defini-
álni, hiszen szerinte a kutatók nem kö-
vetkezetesen, sok esetben – helytelenül
– szinonimaként használják ezeket. 
A legfõbb differenciának azt tartja,
hogy míg elõbbi esetében a táncoló kö-
zösség bemutatása csak járulékos elem-
ként jelenik meg, addig utóbbinak
egyik fõ kutatási területévé válik. 

Elméleti hátterének következõ lé-
nyeges része a társastáncok és a pa-
raszti tánckultúra kapcsolatának be-
mutatása a korábbi írások tükrében. 
A 20. századot bemutató kutatástörté-
neti összefoglalót a terminológiai prob-
lematikák tárgyalása követi. Minden-
nek azért van nagy jelentõsége, mert
Kavecsánszki elõtt a táncfolkloriszikai,
-antropológiai írások nem definiálták
pontosan a következõ fogalompárokat:
néptánc és társastánc, történelmi és
polgári társastánc, valamint társastánc
és társasági tánc.



Elméleti hátterének utolsó nagy
egységében a társastáncok tánctörténe-
ti háttere kerül górcsõ alá, sorra veszi
mindazon könyveket, tanulmányokat,
cikkeket, amelyek – ha csak érintõlege-
sen is, de – foglalkoznak a témával. 
A szakirodalom felhasználásával Kave-
csánszki igyekszik a társastáncok elter-
jedésének folyamatát, mechanizmusát
bemutatni, a táncok elsajátításának
módjait is érinti, így részletesen kitér 
a táncmesterek, tánciskolák megjelené-
sére és szerepére. Míg a tradicionális
táncok tanulásának három szintjét kü-
löníti el az erre vonatkozó szakiroda-
lom (1. önkéntelen tanulás, 2. utánzás,
ösztönös tanulás, 3. tudatos tanulás),
addig a társastáncokat tekintve csak az
utóbbi kettõ jelenik meg. 

A részletes elmélet után elérkezünk
a könyv második nagyobb tartalmi egy-
ségéhez, az egyéni kutatáshoz, ahol 
a történeti Bihar körülhatárolása és ta-
golása után esettanulmányai kiválasz-
tásának indoklására tér ki. A szerzõ
munkája során a holisztikus szemléle-
tet tartja szem elõtt, így többek között
táncfolklorisztikai, táncantropológiai,
néprajzi, szociokulturális elemzéseket
is végez. A társastáncok szerepét és 
helyét két különbözõ múltú település
példáján keresztül ismerhetjük meg. 
A dél-bihari Köröstárkány romániai,
magyar többségû, több évszázados ha-
gyománnyal rendelkezõ település, míg
az Észak-Biharban található Messze-
látó-Sóstót a 20. században mestersége-
sen hozták létre, így önálló népi kultú-
rával nem rendelkezik. A két esettanul-
mányban két eltérõ kutatási módszert
alkalmaz: az elsõben a kontextuális
antropológia, míg a másodikban a nar-
ratív paradigma kerül elõtérbe. 

Köröstárkány települése alkalmas-
nak bizonyul annak feltárására, hogy
egy tradicionális tánckultúrával ren-
delkezõ falu lakossága hogyan reagál
az új divathullámok hozta táncokra,
mennyire tudja azokat integrálni saját
tánchagyományába, miként válnak/
válhatnak annak szerves részévé, vagy

éppen amik az okai annak, hogy né-
hány év alatt kilökõdnek a falu táncéle-
tébõl. Kavecsánszki számos okát fel-
mutatja annak, hogy a társastáncok
csak rövid ideig tartó divathullámként
jelentek meg a faluban: egyrészt a Feke-
te-Körös völgyi magyarok kulturális el-
zártsága, másrészt a település szór-
ványjellege, harmadrészt a hivatásos
tánciskolák hiánya miatt.

A Messzelátó-Sóstóban végzett ku-
tatás fõ problematikája, hogy az élettör-
téneti emlékezetben a tánc milyen sze-
repet tölt be, hogyan vesz részt a múlt
rekonstruálásában. A falu története (te-
rületén egy neves fürdõ állt) miatt is jó
lehetõséget nyújt a tánckutatók számá-
ra, hiszen a fürdõkomplexum miatt 
a paraszti réteg szoros kapcsolatba ke-
rült a polgári réteggel. Ez a tény termé-
szetesen egész társadalmára és tánc-
kultúrájára is hatással volt. E speciális-
nak mondható társadalmi környezet-
ben a társastáncok gyökeret tudtak
ereszteni, a falu lakossága nyitott volt
az új kulturális jelenségekre. 

Összegzésében a szerzõ visszatér 
a kezdetben említett fogalompárhoz, 
és megállapítja, hogy a „táncantropoló-
gia csak a táncfolklorisztika évszáza-
dos eredményeire építve tud megvaló-
sulni”. (151.) Ezt szem elõtt tartva eset-
tanulmányaiban mindkét tudományte-
rület megjelenik. Bár példáiban választ
kapunk a kötet elején felvetett kérdé-
sekre, olvasóként mégis néhány gya-
korlati, terepmunkát kifejtõ részletet
hiányolok (adatközlõk száma, neme,
életkora; terepkutatások hossza, tere-
pen töltött idõ, konkrétan alkalmazott
módszerek).

A kötet nagy elõnyének tekinthetõk
a rendkívül részletes és precíz beveze-
tõ fejezetek, melyekben olyan elméleti
paradigmákat és problematikákat is
érint a szerzõ, amelyek a szakirodalom-
ban ez idáig kevéssé kifejtettek, vala-
mint tisztázásra került számos olyan
fogalompár, amelyre eleddig nem ke-
rült sor.

Kovács Dóra

108

2017/1




