Izsó Vilmos: Táncoló paraszt IV. (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
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Zalavári Márta
A tánc mint a magyar nemzeti tudat
kifejeződésének eszköze a 19. században

I. Bevezetés
„Táncolni, játszani csak közösségben lehet.
Ha egymástól tanultak, akkor egymással táncoltak.
Ez pedig nyitott bicskákkal nem jöhetett volna létre.
Minden más történés csak rossz emlékű hordalék.
tükrözi az adott nép szokásait, vallását, tör
ténetét. A táncok motívumkincse időről időre változik, gyarapo
dik. Előfordul, hogy a régi formák újakkal gazdagodva átalakul
nak, vagy teljesen eltűnnek. Egy-egy tánc feltűnésében, elterjedésében,
népszerűségében nagy szer epet játszhattak a történelmi események. Avilág tánctörténetében a magyar tánckultúra különleges helyet foglal el.
Természetesen a magyar táncoknak is több összetevőjük van. Nehéz fel
adatra vállalkozna az, aki egy bizonyos tánc eredetét kutatná, a táncok
ugyanis divathullámok útján terjedtek el, és „fertőztek meg” különböző
területeket.
A tanulmány elején egy általános tánctörténeti áttekintést adok a 18.
század végéig, a magyarlakta területek táncanyagára vonatkozóan. Az
írás gerincét azok a sajtócikkek alkotják, amelyek hűen ábrázolják a re
formkori magyarság - egyelőre vértelen - lázadását a Habsburgok ellen.
Az 1848-as forradalom előtt kiemelt szerepet kapott a magyar tánc és a
magyar muzsika. Ahogy az országgyűlés tárgyalótermeiben font a leve
gő, úgy a báltermekben is egyre jobban előtérbe került a magyaros öltö
zet, tánc és zene.
gy NÉP tánckultúrája

1 Korniss- N ovák, 1997.1.
Sic I tur ad Astra ms 2004. 1-2, sz. 121-168.

A szabadságharc előtti vértelen küzdelem szimbólumává vált a tánc. A
korabeli sajtó - amelynek száma 1790 és 1848 között jelentősen gyara
podott - folyamatosan beszámolt a báli eseményekről, és buzdított a ma
gyar táncra. A reformkori táncdivat meghatározó tánca a „nemzeti”jelző
vel ellátott csárdás és a verbunk volt. Külföldön „'magyar táncok” néven
váltak ismertté. A csárdás és a verbunk az új stílusú táncainkhoz tartozik.
A táncok régi típusait képviselik az archaikus, a parasztság által táncolt
táncok. Az új stílusú táncok dekadenciának tekinthetők a régi táncréteg
hez tartozó táncokhoz képest.
A népieskedő stílus a magyarság felsőbb társadalmi rétegeinél az oszt
rákokkal szembeni különállást, egy sajátos nemzeti tudatot fejezett ki, és
elindított egy mély és tiszta érdeklődést a népi kultúra iránt. Ennek ered
ménye az a gyűjtőmunka lett, amit írók, zenekutatók, táncgyűjtők végez
tek a 19. század végén, és a 20. század első felében. Elsőként a népdal és
népköltészeti gyűjtés indult meg. 1847-ben jelent meg az első népkölté
szeti gyűjtemény, amely Erdélyi János nevéhez fűződik. Erdélyi az igazi
értékeket keresi, a nép lelkületét kutatja: „a népköltészetnek egyik fő érde
me a valóság, miszerint amit benne találunk az mind igaz tény, azaz ha vala
mi benne történetre vonatkozik, az történet, ha erkölcsre, az erkölcs, ha ízlésre,
az ízlés. ”2 Erdélyi János megpróbál rávilágítani a paraszti világ ösztönösségére, egyszerűségére. Az igazi „tiszta forrás”csak az a világ lehet, amely
valamennyire megőrizte az ősi hagyományokat. Ezért a népdalok, annak
ellenére, hogy kritikával szemlélendők, pótolhatatlan forrást jelentenek
a történetírás számára.
A népköltészeti gyűjtemény megjelenése után újabb néprajzi kutatá
sok indultak. A tárgyi néprajz kutatása is - igaz, hogy csak hézagosán, de
- megindult már a 19. század első felében. Érdekességként említem
meg, hogy a népviselet gyűjtése körülbelül a népköltészettel együtt kez
dődött. A népviseletek leírása általában földrajzi, társadalmi, gazdasági
leírással, valamint különböző népszokások ismertetésével együtt jelent
meg.3 A tárgyi népművészet igazi felfedezése az 1870-80-as évekre tehe
tő. A táncok gyűjtése tulajdonképpen századunkban kezdődött Bartók és
Kodály gyűjtőmunkáját követve.
Táncról szóló feljegyzések már a 18. századból is fennmaradtak.
Lukácsy Sándor talált rá a lent idézett táncleírásra, amelyből azt a követ
keztetést vonta le, hogy már a 18. század végén foglalkozhattak a tánc
2 Erdélyi, 1986. 73.
3 Kresz, 1968. 1-32.
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elemek Összegyűjtésével és „megregulázásival”. A feljegyzés Szép János
tól származik 1794-ből:
„Hibás tu’ dni illyik eb’ en is a 'Magyar Tántz, hogy ha egyszer elkezdő
dik minden nyugvás, pihenés nélkül sokáig tart; lám a’ Németek min- den fordúlásra meg nyugszanak. Innét nem csudálom, hogy a közönsé
ges tántz palotákban Magyar Iíjaink magyar nóta helyett, németet jívánnak huzattni, kik közül midőn én egy’ gyet meg szólítottam, mondván:
miért kíván öcsém uram németnótát? feleié: mert nehéz a’ magyartantz.
Igen szükséges volna tehát, hogy kik a’ Magyar Tántz reguláinak öszve
szedésében foglalatoskodnak, azok közé elégyetendő pauzára számot
tartanának.”4

Valószínűleg nem Szép János felhívására, de megjelentek az első tánc
alkotók a 19. század első felében. A cél olyan táncok koreografálása volt,
amelyeket könnyűszerrel be lehetett mutatni az úri bálokon. Korabeli
népszerű és híres táncosok, illetve koreográfusok: Farkas József, Fitos
Sándor, Veszter Sándor és talán a legismertebb Szőllősy Szabó Lajos, akit
az első, nagy népszerűségnek örvendő körtánc, a „korlátos tánc” alkotója
ként tartanak számon, A táncművészek Európa szerte népszerűsítették a
magyar táncokat.
Említettem már, hogy a táncok módszeres gyűjtése a 20. század első
felében kezdődött meg. Tudatos gyűjtésről ekkor még nem beszélhe
tünk. A tánckutatók az első tánctörténeti forrásgyűjteményt Réthei
Prikkel Mariannák tulajdonítják. Ő „A magyarság táncai” című gyűjte
ményben rengetek forrásanyagot közöl a magyar táncokról. A tánckuta
tás szempontjából ez nagyon jelentős munka, még akkor is, ha Réthei
magyarázatai nem mindig helytállóak. A tánc és a zene gyűjtésénél na
gyon fontos még a hang- és képanyag készítése. 1926-ban készült először
filmfelvétel táncos adatközlőről.
A magyar néptánckutatás modern korszakának elindítója volt Lajtha
László, Gönyei Sándor és Molnár István. 1947-ben Lugossy Emma és
Gönyei Sándor alkalmazott először táncjeleket a táncok leírásához. A
kinetográfia - akár a zeneszerzőknél a kotta - azóta is nélkülözhetetlen a
táncírók számára, ezt a jelrendszert használják a különböző tánclépések
leírására. Sajnos a gyűjtés igazán komolyan csak akkor kezdődött el, ami
kor az újabb stílusú táncok már beépültek a hagyományos tánckultúrába.
4 L ukácsy, 1960. 259.
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Tanulmányom témaválasztásában nagy szerepet játszott Novak Fe
renc és a Honvéd Táncszínház tevékenysége. Előadásaikat az archaikus
táncanyagra támaszkodva építik fel, megőrizve ezzel az igazi, tiszta érté
keket az utókor számára. Ok csak is „tiszta fonásból” merítenek. Nem en
gedhetjük, hogy hagyományaink feledésbe merüljenek ebben az elkorcsosult világban, amelyben szinte minden agyrém ma-holnap valósággá
válik, szükségünk van az igazi, tiszta értékekre. Az utánunk következő
nemzedékek egyre kevesebbet kapnak ebből a kultúrából. Ahhoz, hogy
igazán értékelni tudjanak valamit, meg kell ismerniük azt. „Még valamit
csak homályosan ismerünk, s ösztönszerűleg érzünk, fél becsben áll előttünk,
így vagyunk pedig rendesen azzal, mi hozzánk a legközelebb van, mert a kö
rülöttünk levő élet elvégre mindennapi leszen, és fel sem tűnik többé, mint a
levegő, s elveszti ránk nézve ingerét. ”5
Komoly és felelősségteljes feladat tehát megőrizni és továbbadni hagyo
mányainkat, szokásainkat. Meg kell becsülnünk értékeinket, amelyek sok
szor előttünk hevernek, de mert mindig más példaképeket állítunk magunk
elé, nem vesszük észre azt, ami számunkra becsesebb kell, hogy legyen min
dennél. Ha „a nemzet becsülni kezd olyat, mit azelőtt nem becsült, és becsülvén ma
gáét, csak újabb tanúságot tesz erkölcsi erejéből, mert a becsülő magát becsüli meg. ”6
II. Tánctörténet dióhéjban
„Szeretem nézni (bár lábam ügyetlen)
Komoly víg táncod, keleti fajom:
Mikor feljajdul rátermett kezekben.
A hegedű s méláz a cimbalom;
Es olykor a bú fátyola lelebben
S kiront a jókedv táncban és dalon:
Egy élet a tánc, melyben lélek a dal:
Kevés öröm, vegyítve sok bánattal. ”
(A rany J á n o s : Ö ld ö k lő an gyalok)

A tánc jelentőségét már az ókori szerzők is hangsúlyozták. Többen úgy
vélték, hogy mind a testre, mind a lélekre kedvező hatással van ez a faj
ta mozgás. Lukianosz - aki a táncról terjedelmes értekezést hagyott hát
5

E

r d é l y i,

6 Uo.
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1986. 7 l.

ra - így fogalmazza meg a tánc szépségét és nevelő erejét: „Annál szebb
valamely tánc, minél igazabban láttatja az egész testen s ennek minden mozdu
latán a lelki tulajdonságokat, a belsőjellemet: továbbá ha mozgások nem csap
nak ki a természetesség határaiból. Több forrás is leír szertartásokat, ün
nepeket, amelyeknek szerves részeit alkotta a rituális tánc. Köztudott a
spártai nép harciassága, amelyhez szorosan hozzátartozott a tánc.
Lükurgosz törvényben parancsolta meg alattvalóinak a táncos testedzést.
A görögöknél előkelő helyet foglalt el a tánc a művészetek sorában. Fel
jegyzések maradtak fenn arról, hogy Arisztotelész és Platón jó táncos
volt. Szókratészről pedig Xenophón jegyezte fel, hogy agg korában is
táncolt.78 Nagy Sándor természetesen a fegyveres táncokban lelte kedvét.
A rómaiaknál fontos szerepe volt a táncnak, erről is említést tesz
Lukianosz: „Illő, hogy ezek mellett ne feledkezzünk meg a rómaiak táncáról
sem, amelyet köztük a legelőkelőbb származásúak papi testületé a salü, a legharáasabb isten, Mars tiszteletére jár el, s amely a legkomolyabb s egyben a
legszentebb. ”9
Ha fellapozzuk a világ legtöbb kiadást megért könyvét, a Bibliát, több
sorsdöntő esemény fontos tényezője volt a tánc. Például az aranyboijú
körültáncolása, Dávid király tánca a fíliszteusoktól visszaszerzett frigylá
da előtt és Salome misztikus tánca, amelynek Keresztelő János halála lett
a tragikus következménye. Különböző korokban és különböző népeknél
többféle funkciót töltött be: testedzés, harci tánc, rituális tánc vagy egy
szerű szórakozás is lehetett.
A körtáncok eredete

„Dörömbölj szívem, sámándobom!’’10
Eleink táncáról alig tudunk valamit. Csupán következtetni lehet egy-egy
forrásból, illetve rituális szertartásokból arra, hogy mikor, miért és ho
gyan táncolhattak. Ezen kívül népszokásainkban is fellelhetőek olyan
táncok, amelyeknek a gyökerei visszanyúlnak az ősidőkig. Ilyen szokás
például a dodolázás vagy esőhívó tánc, amelyet fiatal lányok járnak ház
7 L u k i a n o s z , 1959. 75.
8 R é t h e i P r i k k e l , 1924.
9 L ukianosz, 1959. 30.
10 Bella- N ovak, 1996.5.
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ról házra táncolva, de ide sorolhatjuk a pünkösdi király és királyné vá
lasztást is, amely a néprajzosok szerint ősi pogány szokásból eredeztethe
tő, és a tavaszi napéjegyenlőséggel van kapcsolatban.11 A Szent Iván-napi tűzugrás is az ősi hagyományhoz köthető, amely a tűz tisztító és ter
mékenyítő hatásába vetett hitben gyökerezik.12
A magyarok ősi hitvilágát a sámánizmus hatotta át. A sámán a jövőbe
látott, megóvta népét a veszélytől, az emberek hite szerint gyógyító va
rázserővel rendelkezett. A „misztikus tetteket” extázisos állapotban csele
kedte. A révületet a dob egyre gyorsuló ütemben való verésével és a dob
ritmusához alkalmazkodó tánccal érte el. (Elképzelhető, sőt valószínű,
hogy különböző kábítószer tartalmú növényeket rágcsált, akár a phythia
az ókori Görögország jósdáiban, és ez is hozzásegítette az extázis eléré
séhez.) Horváth János a következőket írja a sámánokról:
„Idővel éjszakon, táltosaik a sámánok - szibériai papok - bűbájos szertar
tásaikat elfogadván, sok hiúságokra vetemedtek. Az isteni tiszteletkor
már ők is azoknak ijesztő öltözékét vették fel magokra, s rémítő ínrángásokat, mesterséges elragadtatásokat színlelnek vala, azzal dicsekedvén,
hogy akkoron a jókkal légyen beszélgetésök, s azoknak segídjével az ör
dögökön is erőt vesznek, nemcsak áldozatokból, hanem az álmokból,
sors, nyílvetésből stb.”13

Mircea Eliade századunk egyik legjelentősebb összehasonlító vallástörténésze a következőképpen ábrázolja a sámánt:
„a sámán típusú extázis... egyfelől magába foglalja a testet elhagyni és a
világban szabadon utazgatni képes »lélekbe« vetett hitet, másfelől pedig
azt a meggyőződést, hogy egy-egy ilyen utazás során a lélek találkozhat
Emberfölötti Lényekkel, és segítségüket vagy áldásukat kérheti. A
sámánisztikus extázis ezenkívül magában foglalja a »megszállás« lehető
ségét, tehát a másik ember testébe hatolást, és a »megszáUottságot« egy
halott vagy egy állat leikétől, egy szellemtől vagy istentől.”14

11 G ö n c z i , 1973.269.
12 Uo. 269.
13 D i ó s z e g i , 1971. 56,
14 E l i a d e , 1994.1. köt. 27.
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Eliade ugyanebben a fejezetben így ír a „ k ö rtá n cró l”:
„Ami a montespani »körtáncot« illeti (bármi legyen is a barlang agyagos
földjén hagyott fiatal emberi lábnyomok értelmezése) Curt Sachs nem
kétli, hogy ezt a rituális koreográfiát az őskori ember jól ismerte. A kör
tánc rendkívül széles körben elterjedt (egész Eurázsiában, Kelet-Európá
bán, Melanéziában, a kaliforniai indiánoknál stb.). Mindenütt járják a va
dászok, vág)' azért, hogy kiengeszteljék a halott állat lelkét, vagy azért,
hogy biztosítsák a vad sokasodását.”15

Eliade a körtáncok, vagy legalábbis a körben való mozgás ősi eredetét
bizonyítja a fenti leírás sal.
A magyar nép legrégibb tánchagyományai a körtáncokhoz kötődnek.
Ezt a hagyományt ma a gyermekjátékok és a karikázók őrzik. N em sza
bad rokonságot keresnünk a fent leírt ősi tánc és az államalapítás után
hazánkban elterjedő körtáncok között, annak ellenére sem, hogy' a kör
ben való mozgás, táncolás valószínűleg minden ősi népnél jelen volt, és
- ahogyan azt Eliade is írja - vallási, rituális szertartásokhoz kötődött. Ez
a körben való mozgás később is fennmaradt valamilyen formában. Pél
dául a török birodalomban 1273-ban alapították meg a mevlevi dervis
rendet, amelynek tagjait csak „táncoló dervisek” néven emlegették. „A leg
híresebb rend a Mevlevijja volt, melynek tagjait a Nyugaton csak »kerengő
dervisekként« emlegetik. Ezek a szúfik méltóságteljes és nemes táncuk segítségé
vel összpontosítottak. Ahogyan körbe-körbe lejtettek, érezték, mint omlanak le
énjük falai, ahogyan feloldódnak a körtáncban, előre megízlelve a ’faná-t, a
megsemmisülést. ”16
Magyarországi írott források is tudósítanak a „táncoló dervisekről”. Pé
csett gazdag kolostort alapítottak: „Valamennyi között legkiválóbb és legje
lesebb a Jákováli Haszán pasa alapítványát képező Mevlánai Rumi kolostora,
mely írem kertjéhez hasonló rózsaligetben és ergaváni pálmaligetben fekszik.
Táncoló tere (mejdán-i szemakháneszi), zenészek gyülekező helye, Mesznevi ol
vasók helye és szószéke, valamint művészi, rácsozatos, felosztott gyülekező helyei
és mihrábjai vannak, melyek leírására és elmondására gyenge a nyelv. ” 17 A le
írás szerint ez a kolostor idilli és pazar hely lehetett. Maradványai ma a
pécsi Tettye utcában találhatók. 1868-ban a „Hazánk s a Külföld” egy tel15 Uo. 27.
16 Armstrong, 1996. 297.
17 C elebi, 1985. 232.
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jes leírást közöl a „kerengő dervisek” szertartásairól (lásd a Mellékletet).
Gárdonyi Géza sem feledkezik meg a dervisekről. Az Egri csillagokbán a
szultán menetében a dervis előkelő helyen a szultán előtt kereng.
„Egy magányosan haladó egyszerű szürke köntösű lovas. Előtte egy der
vis kereng gépiesen egyforma sebességgel. A dervis fején másfél könyök
magas teveszőrsüveg. A két keze széjjel. Egyik tenyere az ég felé, a másik
a föld felé. A szoknyája harangként terülközik a forgástól.
- Kerengő dervis - magyarázta Tulipán.
- Hogy bele nem szédül vagy ő, vagy a ló.
- Megszokta mind a kettő.
Másik hat fehérszoknyás dervis ott lépked kétoldalt, s várja, hogy föl
válthassa a kerengőt.
- Ez a hét dervis így kereng a szultán előtt Konstantinápolytól
Budáig.”1819

A körtáncok tehát történeti tekintetben a legősibb táncok. Lehet,
hogy logikusabbnak tűnne az a feltételezés, hogy mi keletről hoztuk ma
gunkkal ezt a táncformát, de a Magyarországon elterjedő körtáncdivat
valójában nyugat felől érkezett. Ez a fajta tánc jellemző volt az egész kö
zépkori Európára, népünk pedig a kereszténység felvétele után egyre
jobban próbált alkalmazkodni Nyugat-Európához. Sok idegen érkezett
az országba, akik hozták magukkal saját kultúrájukat, bár az emberek
többségét nehéz a megszokott hagyományoktól eltéríteni. A legfőbb cél
az volt, hogy meg tudjuk vetni a lábunkat a Kárpát-medencében, ez pe
dig csak úgy volt lehetséges, ha megpróbáltunk a nyugati formákhoz
minél jobban alkalmazkodni. Nagyon nehéz volt egy nomád népet meg
törni, és egy alapvetően más gondolkodásmódot rákényszeríteni, annyi
bizonyos, hogy ez rengeteg áldozattal járt. „Betévén lábainkat az európai
művelődés küszöbén, a keresztyén vallás, főleg a deák nyelv fölvételével, szük
ségképpen változott a nemzet szelleme. A hőskor, melynek szent tárgyai egész
ben bírták még elfoglalni a kedélyeket, most már tünedezni kezd, mert az egy
ségre vitt nemzet megoszlik maga közt, hite miatt verseng, s egymás kiirtására
törekszik a két nép.”‘9

18 Gárdonyi, 1959. 112.
19 Erdélyi, 1986. 82.
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A nép nehezen tudott „áttérni”, bizonyítják ezt a pogánylázadások, va
lamint a különböző szent helyeken való táncolást tiltó egyházi rendele
tek: „a papság ne tűrje, hogy a nép a temetőkertben, vagy magában a templom
ban táncra kerekedjék, mert Szent Ágoston szerint is inkább kapáljon, vagy
szántson ünnepnapon, mintsem, hogy táncoljon.”20 A 17. századból szárma
zó Érdy-kódexben a következőt olvashatjuk: „Szent-István király halála
után Magyarországban minden rendbeliek: nemesek, nemtelenek, szegények,
gazdagok, hegedülést, sípolást, dobolást, táncot megtiltottak lenni. ” Ezekből a
rendeletekből jól látható, hogy az egyház a pogány rítusok továbbélését
akarta megakadályozni. A 13. században jellemző volt a temetőkertben
megnyilvánuló spontán tánc, amely a néphagyományban gyökerező,
szertartásszerű tánc lehetett. Nagyon fontos megemlíteni ebből az idő
szakból az úgynevezett haláltáncokat.
A 13. század talán legvéresebb eseménye a tatárjárás volt 1241/42-ben.
Az alföldi települések szinte teljesen elnéptelenedtek. Rogerius mester,
a nagyváradi kanonok a tatárok fogságába került, így szinte testközelből
tapasztalhatta meg kegyetlenkedéseiket. Az ő leírásai jól tükrözik a tatá
rok vérengzéseit. A tatárjárás jelentős etnikai változásokat hozott a Kár
pát-medencében. A Kunországba irányuló magyar és szász kivándorlás
elakadt, és hosszú időre megszűnt. Erdélyt továbbra is veszélyeztették a
tatár támadások. A maradék népesség az Alföldön telepedett le a keleti
kunokkal együtt. Kunországot a valóságban szláv népek, valamint az ott
maradt kun lakosságot fokozatosan magába olvasztó románság lakta. A
politikai fennhatóság elvileg a magyar királyé maradt, ő azonban a dél
erdélyi román határőrkerületek kenézei fölé kinevezett vajdákat bízta
meg a terület kormányzásával. A kunországi népek a tatárokkal szemben
nem nyújtottak kellő védelmet, ezért a király 1247-ben a johannita rend
nek adományozta a Szörényi Bánságot és Kimországot. A johanniták vi
szont nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, mert nem kaptak
telepeseket az elnéptelenedett vidék benépesítésére. Végül lemondtak a
területről.
IV. Béla megpróbálta az elpusztított, nagyobb várakat helyreállítani.
Éhben a külső magyarországi nagyurakből lett vajdák voltak a segítségé
re: Ákos nembeli Ernye, Kán nembeli László, Csák nembeli Máté. A szé
kely lakosságot - akik jelentős katonai erőt képviseltek - kivonták az or
szág belsejéből, és a Nagy-Küküllő alsó folyása mentéről áttelepítették

20 Idézi:

P eso vár

Ernő: Budai zsinati határozat 1279. In:
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Kezdi székbe és az Aranyos mellé. Elhagyott földjükre pedig szász tele
pesek érkeztek. Később újabb szász telepítési hullám indult, amely már
túlcsordult a szász megyéken. Ekkor vándoroltak be a hegyvidék dús le
gelőire a román pásztorok. Ok alkották a várnépet főként a királyi birto
kokon. Az Erdélyi-medencében lévő királyi birtokok nagy része ugyanis
az adományozásokkal magánkézbe került.21
A fent leírtakból jól látható, hogyan változott meg Erdély etnikai tér
képe. Fontos ez az átalakulás a táncok szempontjából is, ugyanis a nyu
gatibb országrészből áttelepült népesség vitte magával a körtáncát példá
ul Moldvába. Bulgária és Szerbia vidékéről jöttek továbbá a románok,
akik egy sajátos tánckultúrát hoztak magukkal, és nem szabad elfelejte
nünk azt sem, hogy az ott élőknek is volt egy sajátos tánckultúrájuk. Ezek
mind-mind hatottak egymásra.22
A körtáncok emlékét hazánkban a karikázók őrzik, amelyek régi stílu
sú táncaink között is a legrégebbiek. Élő hagyományként nagyon kevés
helyen maradtak karikázók. A nyugati táncdialektus területein - Somogy
és Baranya megyében - maradtak fenn a legjobban. Itt ugyanis sokáig
fennmaradtak a vasárnap délutáni játszók, ahol a lányok órákig karikáztak, míg a legények különböző játékokkal múlatták az időt. A karikázó
megtalálható továbbá á Duna mentén (Sárköz, Bácska, Szlavónia), ahol
az egyik legfontosabb tánc volt még a század közepén is. Kalocsa vidékén
is találkozhatunk ezzel a tánccal, fércelés néven. Ezek a táncok olyan ar
chaikus sajátságokat őriztek meg, amelyek elsősorban a balkáni népek
gazdag tánckultúrájára jellemzőek. Parasztságunk szemlélete szerint a
karikázó nem azonos a tánccal, ezért böjti időszakban is megengedett.
Valószínűleg ez azért alakult így, mert a karikázóhoz nem járult zenei
kíséret. Korábban a tavaszi termékenységei rítusokhoz is kötődött, a 20.
századra azonban a tavaszi ünnep háttérbe szorult, és a karikázó a táncmulatságok nélküli ünnepnapok jellegzetes táncává vált. A karikázó al
kalmi helyet kapott a táncok rendjében. A táncmulatság kezdetén a ne
mek elkülönülve csoportosultak a tánc tényleges megkezdéséig. Ezt az
időt a lányok karikázással töltötték ki. A mulatság szüneteire is jellemző
volt a karikázás. Erdélyben a tánckezdő férfitánc, a legényes kíséreteként
jelent meg. Járták még közös munkaalkalmakon és a lakodalmakban
21 Markai, 1989. 313.

22 A csángók például a mai napig őrzik a lánctáncformát. „Táncaik és zenéjük a moldvai
románság hatása alá kerüli. Táncéletük a Kárpátokon túli, balkáni táncdialektus sajátossá
gait viseli.”Magyar néptánchagyományok. 42.
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(például: menyasszonytánc).23 Előfordulnak olyan területek is, ahol egy
általán nem találkozhatunk a karikázóval, például Rábaközben. Sokan
osztoznak azon a véleményen, hogy a hirtelen meginduló polgárosodás,
és az ezzel járó új táncdivatok söpörték el a karikázót. Ez a feltevés - több
tánckutató véleménye szerint - helytálló.
Táncdialektusok

Az előbb nyugati táncdialektust említettem, itt kell elmondanom azt,
hogy a táncdialektusokat figyelembe véve a néptánckutatók, gyűjtők há
rom nagyobb tájegységre osztják a magyar nyelvterületet. Ezek a követ
kezők: nyugati vagy dunai táncdialektus, középső vagy tiszai táncdialek
tus, keleti vagy erdélyi táncdialektus. Nagyon fontos e tájegységek meg
különböztetése. Miért éppen így osztották fel a magyar nyelv régióit? A
legfontosabb szempont az eltérő történelmi fejlődés volt, amely maga
után vonta az ugyancsak eltérő gazdasági és társadalmi fejlődést. Ezeken
a nagyobb területeken belül természetesen vannak kisebb tájegységek is.
Tisztáznunk kell továbbá az etnikum fogalmát. Az etnikum egy törté
netileg kialakult tartós közösség, amely a közös gazdasági és földrajzi kö
rülmények alapján képez egységet. Ez az egység főként a közös nyelvben,
valamint a kultúrában megnyilvánuló lelki alkat közösségében fejeződik
ki. „Az etnikai csoport is történelmi kategória, mert minden népcsoportnak többé-kevésbé sajátos, külön története van. ”24 Mi az, ami a különböző táncdia
lektusok fejlődését meghatározta? Martin György három fontos körül
ményt említ. Az egyik lényeges tényező az egyes területek egymáshoz ké
pest egyenlőtlen fejlődése. Ez ma is nagyon jól nyomon követhető,
ugyanis a magyar nyelvterület központi részétől távol eső területek, az
úgynevezett peremvidékek, lassabban fejlődtek, és olyan régies vonáso
kat őriztek meg, amelyek a gyorsabban fejlődő, korábban polgárosult te
rületekről már eltűntek. Ilyen peremvidéknek számít néprajzilag példá
ul a Székelyföld, a Palócvidék, az Őrség és Szlavónia.25 A következő, amit
Martin György' nagyon fontosnak tart, a táncdivatok hatása a különböző
korokban. Szinte minden fontos táncdivat eljutott Magyarországra, per
sze mindenhová eltérő időszakban. Az egyes terül etek lakossága nagy
23 Uo. 70-71.
24 Martin, 1995. 13.
25 Uo. 14.
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részt a maga arculatára formálta át a „begyűrűző” táncokat. A harmadik
jelentős hatás a más népekkel való érintkezés. Ez tulajdonképpen erősen
Összefügg a táncdivatokkal, az új táncok ugyanis lassan-lassan beszivá
rogtak Európa különböző régióiba, ami csak úgy volt lehetséges, hogy a
népek állandó kölcsönhatásban álltak egymással. A fent leírtakból látha
tó, hogy' mennyire összetett fejlődés eredménye a tánc, és igazán nincs
könnyű dolga a tánckutatónak, aki egy bizonyos tánc kiindulási helyét,
forrását kutatja.
Fegyvertáncok, eszközös táncok

A régi táncstílus következő rétegét képzik a fegyvertáncok vagy eszközös
pásztortáncok. A botos és más fegyveres táncok az egész Földön kialakul
tak.2627A mórok és keresztények harcát jeleníti meg például a moreszka,
amely valószínűleg a keresztes háborúk óta ism e rté Elképzelhető, hogy
ezek a táncok már a korai időszakban kialakultak, ugyanis a keresztes há
borúkat követően rövid időn belül a török elindult, hogy meghódítsa a
világot. Voltak elhagyatott területek, ahol az emberek csak magukra szá
míthattak, és mivel nem állt rendelkezésükre más védekezési eszköz,
csak a bot, ezt használták fegyvernek. A bot harci eszközként való alkal
mazása miatt a botoló tánc Iegarchaikusabb funkciója a küzdelem meg
jelenítése. Ebben az esetben a harc a tánc lényege.
Miután a pásztortársadalom megszűnt, és a pásztor bekerült a faluba,
megváltoztak az életkörülményei, ott már nem a természet rideg törvé
nyei uralkodtak, hanem írott paragrafus védte a rendet. Az életmód
megváltozásával a tánc funkciója is megváltozott. Itt már az számított,
hogy ki tudja virtuózabban kezelni a botot. Az eszközkezelés öncélúvá
vált. A botolótáncnak van egy olyan formája is, amelyet férfi és nő együtt
jár. Gyakran előfordul, hogy egy nő és két férfi táncol, ebben az esetben
általában a nőért folyik a küzdelem. A harc során a nő megpróbálja meg
akadályozni a felek összecsapását, vagy pedig segíti választottját. Nagyon
fontos itt megemlíteni azt is, hogy a nő személye szent és sérthetetlen.
(Nem lehet a bottal megérinteni.)

26 Andrásfalvy, 1963.55.
27 Martin, 1995. 33.
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Albániában a hegyekben még őrzik a küzdelemszerű botolást. 1959ben egy Koplik nevű faluban lefilmeztek egy botolótáncot. Miért éppen
itt maradhatott fenn? Valószínűleg ennek az a magyarázata, hogy a tö
rök a 10. században a hegyi törzseket teljesen elvágta a síkságtól, meg
fosztva őket minden kereskedelmi lehetőségtől. Csak állattenyésztéssel
foglalkozhattak. A legelőkért nemcsak a törökök, hanem egymás ellen is
nagy harcokat folytattak, hiszen végső soron ezek jelentették az élelmet
a hegyi emberek számára. Szokásjogi törvények uralkodtak, a megtorlást
a vérbosszú jelentette, amely századunkban az 1920-as évekig általános
és kötelező érvényű volt. (Sőt néhol még ma is az). Nagyon fontos meg
említeni azt is, hogy ugyanebben a faluban 1963-ban olyan táncot rögzí
tettek, amelyet mindenféle kíséret (zene, dob, ének) nélkül táncoltak. Ez
példátlan jelenségnek számít Európában.28
Nálunk a botoló párbajszerű formáját főként a cigányok őrzik. Terü
letileg a botoló a tiszai dialektus jellemző tánca, ezen belül is a Felső-Tisza vidéké.2930Szóbeli közlések bizonyítják, hogy a század elején a küzde
lemszerű botolások általánosak voltak e vidéken, a cigány- és a pásztor
társadalomban egyaránt. Gyakran botoltak a cigányok és a pásztorok is
egymással vásárok, mulatságok alkalmával. Több cigány szerint a
legkülönbül a juhászok botoltak. A cigány és pásztor botolás között kü
lönbség van. „A cigányok vérengzősebbek. A cigány botolás közben bőg, mint a
bika. A cigány inkább verekedés szempontjából botol, a magyar inkább mulat
ság szempontjából. ”3()
Az egész magyar nyelvterületre jellemzőek a különböző mesterségek
hez kötődő úgynevezett eszközös táncok. Az elnevezés attól függ, hogy
egyes területeken melyek azok a foglalkozások, amelyek elterjedtek. A
nyugati táncdialektusban a kanásztánc és a seprűtánc fordul elő. Az előb
bi a Dél-Dunántúlra, az utóbbi a Kisalföldre jellemző.31 Az erdélyi táncdialektus területein ritka az eszközös pásztortánc. Ezeket a táncokat
rendszerint a közösség néhány kiemelkedő egyénisége mutatta be, főleg
a közös munkához kapcsolódó, spontán jellegű táncmulatságokon.32 A
botolókat a 18. századtól kezdve egyre kevesebbet említik, majd a peri
fériára szorulnak. A magyar nyelv megőrizte a táncnak egy olyasfajta je 
28
29
30
31
32

Andrásfalvy, 1963. 80.
M artin, 1995. 90.
Andrásfalvy, 1963. 59.
Uo. 56.

Magyar néptánchagyományok. 146.
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lentését, amely a küzdelemmel, a verekedéssel van kapcsolatban. íme
néhány példa: „jól megtáncoltatta”, „kezdődik a tánc”, „eljáratják vele a med
vetáncot”, „elhúzzák a nótáját”.^
Hajdútáncok

A 17-18. századi források többször is említést tesznek a hajdútáncról,
amelyet a leírások szerint szintén fegyverrel jártak. Valószínűleg hatha
tott rá a botoló és az eszközös tánc. Még a Magyarországon átutazó kül
földiek is felfigyeltek erre a különös jelenségre. így ír erről Edward
Brown 1667-ben:
„Nyomát sem láttam, m ég Magyarországra nem jöttem, a régi Pyrrhusy
Saltatio-nak, azaz harcitáncnak, m elyet ezen a vidéken a hajdúk
(Heyducks) táncolnak. Csupasz karddal előretörve, suhintgatva és csat
togtatva járják. Forognak és, fordulnak, testüket erőteljes és hirtelen
mozdulatokkal felemelve és lenyomva, miközben a görögök módjára sa
ját mértékük szerint énekelnek”,3334

Ez a forrás egy harci táncot ír le, ahol két fél küzd egymással. A tánc
a harcot, a küzdelmet szimbolizálja, de teret enged a táncosnak ügyessé
ge megvillogtatására is. Valóban érződik a botolónak és az eszközös tán
coknak a hatása, és ebből a leírásból arra következtethetünk, hogy a ket
tő ötvöződése a hajdútánc. A források jó hajdú táncos hölgyekről is tudó
sítanak. Kemény János az önéletírásában megemlíti, hogy a dadája egy
igen ügyes hajdútáncos nő volt:
„dajkám mindazonáltal leány volt, ha szabad úgy mondani, de talán in
kább leányasszony, leány annyiban, hogy ura nem volt, asszony mert fia
volt, s teje volt bőven: marusszéki székelyasszony, jó énekes, jó hajdútán
cos, katona asszony volt, kinek sok jóval voltam azután...”35

Ez a leírás kétféleképpen értelmezhető. Az egyik, hogy a szóban forgó
hölgy valóban tudott valamilyen fegyvertáncot, de talán elképzelhetőbb,
33 Andrasfalvy, 1963. 53.
34 Pesovás, 1972. 35.
35 Uo.
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hogy ugyanúgy, mint a botolónál, a nő itt is részt vett a táncban, mint az
ellenfeleket kibékíteni és a vérontást megakadályozni szándékozó aszszonyszemély. Hogy miért hajdútáncként említik, arra nem lehet pontos
választ adni.
A hajdúk fegyveres állathajtóként a 15. századtól jelentek meg. Mátyás
uralkodása alatt kezdett fejlődni a rideg állattartás, főként szarvasmarhát
tenyésztettek az országban. A korszakra az élőállat-kivitel volt jellemző,
és ez vált később az egyik legnagyobb bevételi forrássá. A hajdúk kezdet
ben ezeket az állatokat juttatták ki külhonba, főként itáliai területekre, a
nevük is innen származik, a hajtó, hajdó szavakból. A török hódoltság
idején beálltak egy-egy feudális birtokra katonáskodni és védelmezni az
adott területet a rivális magáncsapatoktól és a török portyázóktól. Ezzel
megúszták az örökös jobbágyság soraiba való süllyedést. Jelentős szám
ban vettek részt a Dózsa György-féle parasztlázadásban. Ekkor törvényt
hoztak ellenük, ennek ellenére jelentősen nőtt a létszámuk, olyannyira,
hogy a tizenötéves háború folyamán (1595-1606) rengeteg katona került
ki soraikból. Jelentős erőt képviseltek a Bocskai-féle szabadságharcban,
maga Bocskai le is telepítette őket, majd a Rákóczi-szabadságharcból is
kivették a részüket.
A szatmári béke után viszont jobbágysorsba süllyesztették őket.36 Jól
látható, hogy a hajdúk fontos szerepet töltöttek be a honvédő és függet
lenségi harcokban. Nagyon valószínű, hogy sokat mulattak az országban,
ismerték és előszeretettel foglalkoztatták őket. Feltételezhető, hogy ezért
maradtak fenn a köztudatban a fegyvertáncok hajdútáncként. A hajdú
táncot 1553-ban említik először.
A hajdútánc 18. századra ugyaniig)' a perifériára szorult, mint a boto
ló és az eszközös tánc. Ennek számos oka lehetett, de nem szabad elfelej
tenünk azt sem, hogy mindig kialakultak újabb divatok Európában. Ek
korra kialakult egy újabb tánctípus, a salterella vagyis az ugróstánc,
amellyel korábban már Mátyás udvarában találkozhattunk. A salterella
hatására alakultak ki a magyar nyelvterületen az ugrós és legényes for
mák, amely tánctípus már sokkal tágabb teret nyújt a táncosnak. Az ősi,
archaikus körforma kezd felbomlani, a láncból kiválik egy vezető, aki ál
talában a sor elején halad és az ő figuráit követi a többi táncos.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a török 1541-ben elfoglalta Budát, és
ezzel az ország három részre szakadt. A hódoltsági területen ezért nem

36 Ortutay, 1977. II. köt. 397. és a Bán, 1989.1. köt. 173. alapján.
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terjedhetett el az ugrós tánc. Itt továbbra is a lánctánc maradt az uralko
dó. A törökök is ezt hozták magukkal, és ezzel meghatározták az uralko
dó tánctípust. A legényes a legmagasabb fejlettségi fokot Erdélyben,
azon belül Kalotaszegen érte le. Az erdélyi táncdialektus egyik legmeg
határozóbb táncává vált, magas szintre jutott a Mezőségben, valamint
Dél-Erdélyben. A nyugati táncdialektusba is erősen beivódott az ugrós
tánc. A dialektus egyes területein más és más néven vált ismertté: a Rá
baközben „dús”, Somogy és Baranya megyében „kanásztánc vagy verbung”
Kelet-Dunántúlon és Bácskában „ugrós”, „három ugrós”, Kalocsán „mars”,
Solton „tustoló” Dél-Alföldön „ugrós és oláhos
A párostáncok elterjedése

Szintén a régi táncréteghez tartoznak a Nyugat-Európából beáramlott
forgós vagy „drech táncok. Ebből az időszakból több, a táncot ócsároló
forrás vagy tiltó rendelkezés maradt ránk. Rögtön egy példa a
hercegszöllősi zsinat 30. tc.-éből, amely kimondta: „A tánc, miképpen,
hogy keresztény és tisztességes emberhez nem illik, ezenképpen senkinek szabad
dá nem hagyatik, hanem inkább azt akarjuk, hogy minden tanító közönséges
képpen tiltsa. Az tanítóknak, pedig ha valamelyik vagy önmaga, vagy háza né
pe táncolnak, tisztitlül megfosztatik. ”3738 Pázmány Péter szinte a tiltott szere
lemmel azonosítja a páros táncot: „Némelyik a leányok közül elkerülik a
szemtelen szerelmeskedést, de eszük, kedvük tánczra vész. Ezek is oly közel
járnak az esethez, hogy közelebb nem lehetnek. Szent Antónius írja, hogy rit
kán lehet a tánc halálos bűn nélkül. Okát adja Petrarca: mert senki a táncot
csak szökdösésért nem szereti, hanem a kézfogások és szorítások, ölelések és tapogatások, a lassú beszélgetések tetszenek, melyekből olyat tanul az együgyű
leány, hogy teljes életében megsíratja. ”39 Gyulai Mihály a hangszerek meg
semmisítését és majdhogynem a „zenésztársadalom” kiirtását javasolja a
tánckedv továbbterjedésének megakadályozására. „ Valamennyi hegedű laláltatik, kétfelé vágatván a tűzfákra kellene felfüggeszteni, a táncot vonó he
gedűsöket lábuknál fogva felakasztani melléjük a táncolókat vassal földnek
”

37

Martin,

1995. 9,

38 R j é t h e i P r i k k e l , 1924. 14.
39 Pesovár, 1972. 40.
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szegezni, ”40* Debreceni János egyenesen az „ördög malmának, a sátán
d u d á já n a k nevezi a táncot.
A fenti idézetek alapján az erkölcsi romlottság szimbólumai is lehet
nének a páros táncok. A férfi és nő táncbéli összefonódása szinte paráz
nálkodásnak számított, nem beszélve arról, hogy a tánccal gyakran
együtt járt az ittasság, a bujaság, a féltékenység, esetleg a verekedés is. A
páros tánc nem egészen új keletű, gyökerei egészen az első évezred vé
géig nyúlnak vissza, ebből az időből származik ugyanis az első írott for
rás, amely egy dél-németországi páros táncot ír le.
A 16. században a reformáció elindulásával egyfajta puritanizmus lett
az uralkodó Európában. Ez a táncban ugyanúgy megnyilvánult, mint
bármely más művészeti ágban. Ebben az időszakban több magyar fiatal
tanult Nyugat- és Dél-Európában, a legkedveltebb egyetemek Itáliában
és Németországban voltak. A diákok az egyetem befejeztével hazatértek,
és hozták magukkal a humanista műveltséget. A reneszánsz eltérően je 
lentkezett a különböző országokban, így Magyarországon is.
,A reneszánsz nemcsak az emberiség eladdig legszebb eszméinek, a kul
túra, a tudomány és művészet m inden korábbit felülmúló, csodálatos al
kotásinak, hanem egyúttal a kíméletlen vagyonszerzésnek, a pénz, az
arany utáni gátlástalan hajszának is a korszaka. De míg Itáliában a vér
rel, csalással spekulációval összehordott vagyonból Firenze palotái és Ró
ma kupolái születtek meg, addig Magyarországon a vagyon és életöröm
hajszolásának zajába az egykor oly fényes ország romlásának, rohamos
pusztulásának akkordjai vegyültek.”42

Annyi bizonyos, hogy a reneszánsz életszemlélet hordozott egyfajta
szabadosságot, talán a táncmulatságok száma is növekedett, de ez nem
tulajdonítható a török háborúk vagy a szabadságküzdelmek hatásának, a
kor hozta magával ezt a fajta „életörömöt” és humanitást. A drech tán
cok sem egyenletesen terjedtek el az ország különböző területein. Főként
az erdélyi, az északi és dunántúli országrészek voltak a befogadói a for
40 Réthei Prikkel, 1924. 14.
4t Pesovár, 1972. 42.
42 Klaniczay, 1961. 186-187. - Ehhez kapcsolódhat Réthei Prikkel Mariannák az az
észrevétele, hogy az „Ősök” tánckedve mindig a legnagyobb vészek közepette nőtt
meg, legyen az a török uralom vagy a szabadságküzdelmek időszaka. Réthei
Prikkel, 1924. 10.

gós táncoknak, a hódoltsági területek ismét kimaradtak az újabb táncdi
vatból. A páros táncok később szinte mindenhol beleolvadtak a „nem
zeti” csárdásba.
A verbunk kialakulásának történeti előzményei
A 17. és 18. század Európa mozgalmas évszázadaihoz tartozott. A verbunktánc kialakulásában az ekkor végbemenő történelmi események ját
szottak meghatározó szerepet, A Habsburg uralkodó szentesítette a ver
buválásról szóló törvényt. A sors fintora, hogy a gyűlölt katonaszedés esz
közeként használták fel a verbuválok azt a táncot, amely egy évszázaddal
később - kicsit megváltozott motívumkinccsel - a Habsburgok elleni lá
zadás nagyon fontos szimbóluma lett.
A török birodalom számára továbbra is Bécs volt a kulcsfontosságú
hely. Bécs bevétele megnyitotta volna az utat Európa felé. I. Lipót szö
vetségeseket toborzott a törökök ellen. 1683. március 31-én kölcsönös
segélynyújtási szerződést kötött III. János lengyel királlyal. II. Miksa
Emánuel, bajor választófejedelem egy 1683 januárjában megkötött szer
ződésben nyolcezer katonát ígért Bécs megsegítésére, hasonló ígéretet
tett III. János György is. Közben a pápa is törökellenes szövetség létre
hozásán fáradozott. A 150 ezernyi török sereg 1683. március 31-én in
dult el Drinápolyból, hogy bevegye Bécset. A vár ostroma július 14-én
kezdődött és szeptember 12-én a császári-lengvel-bajor-szász felmentő
sereg közbelépésével és segítségével ért véget. Bécs megmenekült, meg
kezdődhetett a törökök visszaszorítása. Közben 1684-ben megalakult a
Szent Szövetség.
A szövetséges csapatok megkezdték Magyarország felszabadítását.
1686, szeptember 2-án szabadult fel Buda. A török haderők teljes kiűzé
se 1697. szeptember 11-én történt meg a zentai csata után. 1696. január
24-én a Szent Szövetség és a Porta képviselői a szerémségi Karlócán
megkötötték a békét, amely 25 évre szólt. Habsburg-török, lengyel-tö
rök, orosz-török és velencei-török megállapodás született. A legtöbb te
rülettel természetesen a Habsburgok gyarapodtak, nekik jutott. Magyarország nagy része és Horvátország is.
A török iga nyomása megszűnt, de helyette jött a Habsburg elnyomás.
I. Lipót rögtön az 1687. évi pozsonyi országgyűlésen elfogadtatta a sza
bad királyválasztásról és az Aranybulla ellenállási záradékáról való le
mondást. A jobbágyságnak emelkedtek az adóterhei, a nemesség viszont
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továbbra is adómentességet élvezett. Különösen nagy gondokat okozott,
hogy a behajtatlan adókat a katonaság télire való elszállásolásával kellett
törleszteni. Ez a helyzet rettentő sok visszaélésre adott alkalmat. Az egyik
legsúlyosabb eset Antonio Caraffa nevéhez fűződik. Borzalmas tettet kö
vetett el Eperjesen, ahol a féktelen mészárlásnak tizennyolc környékbeli
nemes és városi polgár esett áldozatul.
Az ország közigazgatása szinte teljesen az osztrákok kezébe került.
Bécs a fegyverrel szerzett területeket kamarai igazgatás alá helyezte, és
az ott élő birtokos nemesektől jogbiztosító irataik bemutatását követelte.
Azoknak is 10%-os fegyverváltságot kellett fizetniük, akik jogaikat igazol
ni tudták. így a magyar rendiség azon felfogása, miszerint az ország be
rendezkedésének ügyében saját döntési joggal rendelkezik, súlyos sérel
meket szenvedett.
Az egykori Magyarország továbbra is a hagyományos keretek között
élt. Akárcsak Erdély, azzal a lényeges különbséggel, hogy itt a hagyomá
nyos szerkezet fölé katonai igazgatást is helyeztek. A Habsburgok terem
tette légkör egyre elviselhetetlenebbé vált. Főként a szegény jobbágyság
roskadozott a terhek alatt. A fokozódó feszültség Habsburg-ellenes felke
léshez vezetett. A II. Rákóczi Ferenc vezette felkelés 1703 nyarán vette
kezdetét és 1711-ben a felkelők leverésével ért véget. 1711. április 25-én
kötötték meg a szatmári békét, amely hosszú időre szentesítette a Habs
burg Birodalom és Magyarország kapcsolatát.
A belső gondok mellett Ausztria bekapcsolódott a spanyol örökösödé
si háborúba. Ennek hatására született meg 1715-ben az a törvény, amely
nek a következménye az országszerte meginduló verbuválás lett. A csá
szári csapatok katonahiányban szenvedtek, és mivel önkéntesek nem na
gyon jelentkeztek katonai szolgálatra, törvényben mondták ki a katonakötelezettséget. A törvény a követezőket mondta ki:
„minthogy a nemesek, és mindazok, kiket a töivény Magyarországon ez
elnevezés alatt összefoglal (bármely tisztségű méltóságú, s állású szem é
lyek legyenek) az ország védelmére katonáskodni, tehát személyesen fel
kelni, illetőleg saját bandériumokat előállítani és indítani tartoznak,”43

Ennek a törvénynek a következménye a spontán verbuválás lett. A ka
tonáskodás terhe is a jobbágyságra hárult, a legembertelenebb és legke
gyetlenebb kötelesség volt. A kegyetlen katonafogás emlékét őrzik a ka
43 Ld. Magyar törvénytár 1657-1740. Szerk.: Dr. Márkus Rezső. Budapest, 1900.
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tonanóták. „Nincs szabadabb a madárnál, / Nincs árvább a katonánál, /
Nincs aki kényesebb legyen, / Nincs aki annyit szenvedjen. / Sokszor van 'ugyan
víg napja, / De azt hamar elszalasztja, / Többször könnyesek szemei, /M int tán
colnak lábai. ” A katonákat kegyetlen eszközökkel kényszerítették az ide
gen érdekek szolgálatára, csak annak adták ki az elbocsátó levelet, akit
már semmire sem lehetett használni.4445
Érthető, hogy nem sokan akartak Önszántukból katonának állni. A ka
tonáskodás azt jelentette, hogy bizonytalan időre (mivel nem volt meg
határozva) el kellett hagyni a családot. Valami csalogató megoldásnak
kellett lennie, ami miatt a „szép katonaéletet”választották. A verbuválás in
tézménye vitte a fiatalokat a seregbe. A verbuválok a táncot, a szép csil
logó vitézruhát használták fel arra, hogy katonát fogjanak. A fiatalok ele
inte el is hitték, hogy a katonaélet szebb és jobb, mint a földművelés a fa
luban. Vágyaik kivetítődését jelentette a díszegyenruha.
A verbuválással kapcsolatban nagyon sok panasz érkezett a megyék
hez, ezek közül nagyon sok fennmaradt, és ma is megtalálható a levéltá
rakban. A következő forrás Somogy megyéből származik. „Somogy me
gye 1759. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 1364-1371-ig oldalán: özv.
Koszer Heléna a Baranya megyei Bánfa községbeli lakos panaszt tett,
hogy fiát, aki Szigetváron molnár legény volt, erőszakkal elhurcolták a
Breysach gyalogezredbe katonának. Az ügyet elintézésre leadta Somogy
megyének, mely ebből a célból kihallgatást tartott a helyszínen. A tanú
vallomások szerint a molnárné gazdaasszony szerette a legényt, eljárt ve
le a városba kocsmáról kocsmára mulatni. Egy ilyen alkalommal azonban
verbunkos katonákkal találkoztak. A kocsmába a verbungra kiküldött kisbírók »hegedősökkel« érkeztek. A molnárné többször emlegette: »Bár
csak volna Muzsikásunk, mert jó kedvem vagyon, örömest táncolnék egész
estebédig.« Ekkor a legény a hegedősöktől a hegedűt elvette, és hegedült.
Nemsokára a vármegyének Posta Ádám nevű katonája mellé ülve, a bort
ráköszönté, megmondván mindazonáltal néki, hogy a »ki ezen borból iszik
a katona lészen, és úgy igyál ezen borbul, mind verbung borbul, elvitték a vár
ba és így lett belőle fogott k a t o n a . A forrás jól ábrázolja, hogy hogyan is
folyt valójában a verbuválás. Az együtt táncolás mellett volt még egy fon
tos momentuma a verbuválásnak, a verbungbor megkóstolása.
Miután a verbuválás országszerte elterjedt, és a fiatal legények megis
merték a katonaság árnyoldalait is, mindent megpróbáltak, amit csak le
44 Pesovár, 1960. 59.
45 Pesovár, 1972. 57.
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hetett, hogy megmeneküljenek az erőszakos sorozástól. Nem egy közü
lük megcsonkította magát. A legeltetjedtebb öncsonkítási módszer a
metszőfogak kitörése és az ujjak levágása volt. Nem véletlenül, ugyanis
ezeknek az épsége feltétel volt a katonaságnál. Az öncsonkításnak a kö
vetkezménye az lett, hogy a tüzérséghez osztották be őket, ahonnét talán
sohasem szabadultak meg.46 Az elbujdosás sem segített, mert kilesték,
hogy mikor mennek haza, és akkor lepték meg őket. Ha biztos menedé
ket nem is jelentett, de meghatározhatatlan időre biztosította a szabad
ságot a betyárrá válás 47 A katonaszedés általában váratlan időpontban és
a hatósági személyek tudtával történt.
„Az újoncok kiállítása a községekben azután a csalás, kizsákmányolás,
erőszak undorító rendszerévé alakult, amelyben a földesúr vagy tisztje, a
plébános, a szolgabíró, a falusi bíró összejátszottak. A szolgabíró állapí
totta m eg a napot, illetve az éjszakát, amikor az újoncállításnak m eg kel
lett történnie. Erre az elöljáróság titokban megtette az előkészületeit, m i
re éjjel a fogdm egek az előre megjelölt házakba törtek, és a szülő vagy
feleség karjából ragadták ki a kijelölt áldozatot. Mindig sokkal többet
fogdostak össze, mint amennyi ki volt róva, mert nem lehetett tudni, kit
fog a vizsgálat alkalmasnak találni. Az elhurcoltak családja e közben
pénzzel igyekezett övéit kiszabadítani, ami számos visszaéléshez, a sze
génység kirablásához vezetett. Még embertelenebb volt a toborzás. A toborzók szándékosan becsaptak alkalmatlanokat is, hogy utólag pénzért
kibocsássák őket. Általában a korrupció és protekció uralkodott a hadki
egészítés életmódjában”.4849

Ez a példa nagyon jól tükrözi a verbuválás embertelen és kegyetlen
módját, amely bárkit bárhol bármikor utolérhetett. Megdöbbentő, hogy
ez a szégyenletes és kegyetlen katonaszedő intézmény járult hozzá egy új
táncstílus kialakulásához. „A táncos verbuválás, mely a paraszti férfitánc
számára jelentős fejlődést eredményezett, formáit tökéletesítette, mozgását vere
tessé kovácsolta, azt a hadfogást szolgálta, amely a legsúlyosabb jobbágyteher, a
katonáskodás karjaiba taszította afiatalokat. ”4^ A későbbiek folyamán látha
tó lesz, hogy hogyan alakul át a verhunk tartalma, mennyire szorosan
46 Pesovár, 1960. 60.
47 Gönczi, 1941. 14.
48 Pesovár, 1960. 69.
49 Uo. 60.
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összefonódik a szabadságharccal, és hogyan nyeri el hősi pátoszát a 48’as eszmék fényében.50
A verbunk elnevezés a német „ Werbung” szóból származik, amely to
borzást jelent. Itt ki kell emelnem, hogy a 18. századi verbunk tánc nem
azonos azzal, amit a 19. században jártak. Eleinte még egyáltalán nem
megkoreografált táncról volt szó. Alapmotívumait az ugrós-legényes csa
ládból, valamint a hajdú táncokból kölcsönözte.51 A 18-19. század folya
mán egyre jobban fejlődött és változott, tájanként egységesebbé váltak a
motívumvariációi. Van olyan vidék, ahol a régi férfitáncokra - ugrós, legényes - használják a verbunk kifejezést. Ez azt a feltevést támasztja alá,
hogy a férfitáncokat néhol verbunkként alkalmazták.52
A zenetörténészek úgy gondolják, hogy a régi magyar, népies táncmu
zsikából (hajdútánc, kanásztánc), az iszlám stílusból és néhány közel-ke
leti, balkáni szláv zenéből, amely valószínűleg cigány közvetítéssel jutott
el hozzánk, és természetesen az újabb bécsi-olasz muzsika elemeiből te
vődött össze a verbunkos zene. A török kori török indulók, a janicsár ze
nék nagy hatással voltak nemcsak a verbunkos zenére, hanem egyes ze
neszerzőkre is (például Beethoven: Török induló, Haydn: Esz-dúr szimfó
nia /üstdobpergés II. tétel/).
III. A nemzeti zene és tánc a 19. századi hírlapokban
A zenei és táncos tudósítások megindulása

Főként a társasági és divatlapokban kapott helyet a tánc és a muzsika, de
az 1841-ben meginduló Pesti Hírlap is többször beszámolt a táncos öszszejövetelekről. Az 1817-ben meginduló Hasznos mulatságok „Szép Mester
ségek”cím alatt írt „A’M. Nemzeti Táncról. ”
„Egy a Szép Mesterségek közül a Tántz is, a mennyeiben az tanúit, nem
természeti lépésekben, ugrásokban, fordulásokban, testhordozásban áll
de, hozzájárulván a’ muzsikának időmértéke (Tactus) melyben a’ hason

50 Uo. 68.
51

O

rtutay,

1977. V. köt. 675.

52 A verbunkos tánchoz verbunkos zene is tartozik. A korai verbuválok általában egy tö
rök síppal, hegedűvel és dobbal járták az országot. A későbbi verbunkos zenének több
összetevője is van.
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ló testmozgásoknak váltogatva ’s a’ kiszabott időre kell vissza kerülni.
Mindazonáltal bár reguláztatnak is a’ táncznak lépései, vagyon azokban
mindenkor annyi természetes eredetiség, melly a különböző Nemzeteket
eléggé czimerezi.”53

A leírásból kiderül, hogy a tudósítás írója azt a fajta táncot tekinti mes
terségnek, amely már „regulázva” van, vagyis táncmester tanította be. A
tánc a zenével összhangban áll. A megregulázás ellenére azonban min
den nemzet táncában felfedezhetőek azok a sajátos testmozgások, ame
lyek megkülönböztetik az egyes népeket egymástól.
„Ezek közül elsőbb a’ Vitézi Táncz (verbunkos) mellyet tsak férfiak, több
nyire sarkantyús tsizmában, s’ karikában szoktak táncolni. Második a’
Társaságos Táncz, mellyet mennyekzőkben, mulatságokban, férjlak, s’
fejér személyek egyetemben járnak. Egy különössége ezen utóbbinak az,
hogy ebben a ki állott táncos férfi, minekutána egy karikát járna magá
ban, meg áll az üllő fehérszemélyek közül valamellyik előtt, s azt nem
szóval, nem hízelkedő kéréssel (mint egyéb tánczokban szokás); hanem
vagy tsupa tekintetével, vagy kézkendőjével hívja ki. Egyébiránt m ind a’
kettő eléggé mutatja a’ Magyarnak szabad, nem erőszakos állandó nem
széles characterét mellyért is több benne mind eddig a’ természeti, mint
a’ regula ’s Magyarnak kell lennie, a’ ki jól táncolhatja. De el nem hall
gathatni a' M. Táncz harmadik nemét, mellyet méltán Sereges Táncznak
nevezhetünk. Midőn tudniillik két sorba, vagy kerékbe állnak a’ tánczos
Felek, ’s előbb kiki a maga párjával ékes mozgásokat és forgásokat
lészen; azután pedig az egész sereg páronként öszve fogódzva forog; míg
végre m egint kiki a’ magájával sebes pergessél a’ táncznak véget vet. Hi
hető, hogy ezen sereges Táncz adott okot régibb Eleinknél azon mondás
ra: Három a’ táncz! Mert a’ Három osztálynak különböző a’ tempója, va
gyis szaporasága: u. m. lassú, friss, szapora, mellyek közűi az elsőt Lejtős
nek is nevezték.
- A ’ különös M. Tánczokról, u.m. cziczka tánc, gyertya-táncz, Lapoczkatánc, vánkostáncz itten most szó nem lehet.”54

53 Keltsár, 1817.1. félév. 3.
54 Uo.
143

A táncleíró azt próbája érzékeltetni, amit látott. Háromféle táncot kü
lönböztet meg: a verbunkost, amelyet lassú méltósággal jártak a férfiak,
a „Társaságos Tánczot”, amely valószínűleg a csárdás lehetett, de akkor
még nem ezen a néven volt ismert, és a „Sereges tánczot." Feltehetnénk
a kérdést, hogy mi lehet a különbség a „Társaságos” és „sereges" táncz
között, de a leírás ezt is nagyon jól tükrözi. A társaságos táncznál a férfi
először egyedül járja a táncot, itt villogtatja meg virtuozitását, a „Sereges
Tánc” pedig inkább valamelyik nyugat-európai tánchoz hasonlít. A leírás
a táncra való buzdítással végződik. „Reményem, hogy a tisztességes mulat
ságban gyönyörködő szép nem kedveseti veszi tőlem azon jelentést, hogy Pesten
a Táncz-Mesterek a’ Magyar tánczokat is tanítják, és már Magyar Balléseket
is próbált. ” Az itt emlegetett táncmesterek valószínűleg nem magyarok,
hanem a környező országokból érkezhettek. „Illik minden nemzetnek ma
gát, és nemzeti tulajdonát megbetsülni. ”55 Ez akár egy hirdetés is lehetne a
nemzeti tánczot tanító táncmesterektől, és külön figyelmeztet arra, hogy
nemzeti értékeink megbecsülendők. A Hasznos Mulatságok 1817-ben in
dult meg a Hazai és Külföldi Tudósítások melléklapjaként, és rögtön az el
ső félévi számban megjelent a fenti táncleírás. Ez azt jelentette: fontos
volt az, hogy informálják a polgárokat a magyar tánc fejlődéséről és népszerűsödéséről.
Ugyanebben az évben jelent meg egy másik fontos, tudományos folyó
irat Fejér György szerkesztésében, a Tudományos Gyűjtemény, ahol a kö
vetkezőket olvashatjuk.
„Nem m inden értelemben igaz az, hogy »a ruha nem teszi az embert.*
így van szinte á Nemzetekben is a’ dolog; a’ Nem zetiket becsülő,
fü ggetlenségőket szerető, magok fennállására törekedő Angolok,
Francziák, Spanyolok, a' világért se vetik m eg hazai ruhájokat. A* honnyi
köntösnek idegen ruhával felcseréltetése nem csak á Nem zeti characternek kisebbségével jár, hanem az egészség veszedelmével is; mivel a
nem zeti ruha á elírna kívántatásához szokott alkalmaztatni.”56

A leíró nagyon jól egyensúlyozott azzal a kijelentéssel, hogy nemcsak
a nemzeti mivoltra kell tekintettel lenni a ruhaválasztásnál, hanem a klí
mára is az egészség miatt. Holott, akárcsak ma is, akkor is a divat hatá
rozta meg az öltözéket. Gondoljunk csak a női fűzőkre, amelyek rendkí
55 Uo.
56 F ejér, 1817.40.
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vül egészségtelenek voltak. A sajtó nagyon jó propagandát csinált a nem
zeti öltözetnek. Az sem véletlen, hogy a leíró három olyan nemzetet ho
zott fel példaként, mint a francia, angol és spanyol nép.
A következő számban találunk a magyar nyelv ügyére vonatkozó uta
lásokat. „A nemzetnek culturája a’ nyelvvel serken fel, mint a’ leendő embere
a’ szállással. Belölről érdekeltetésit, fájdalmának, örömének álmélkodásának,
szörnyülködésének, megvetésének, utalásának s t. é f érzéseit tulajdon hangokon
észrevétlenül is kijelenti. Míg valamely nemzet tulajdon nyelvével él, addig
fenn marad az Ősajátságában; annak elhagyásával elveszti külömbségét. ”5; A
nyelv a legfontosabb harctér a függetlenségért vívott küzdelemben. Az
ember csak a saját nyelvén lehet teljes ember, csak így tudja tökéletesen
kifejezni gondolatait, érzéseit, és ezt a nyelvet érti tökéletesen. A más
nyelven való beszéd sokkal több korlátot szab a fordulatok közlésénél.
A Hasznos Mulatságok továbbra is folyamatosan közölt beszámolókat a
magyar táncról és muzsikáról. Arról is a Hasznos Mulatságokból értesül
tek az emberek, hogy magyar nóták jelentek meg nyomtatásban. ,,A' szép
kezdetnek kedves folytatása ezen Második fogás mellyben a’ Magyar Nóták,
mint az elsőben, Ruzitska Ignácz úr által Fortepiánora vannak alkalmaztatva,
és valamint az első fogásban, úgy itt is hat nóták találtatnak. A ’ szerzők a következendők: Ruzitska, Csermák, ismét Csermák, Bihari, Ruzitska, és Sárközy.
A daraboknak charaktherei ekképpen vannak megjegyezve: Lassú Magyar,
Lassan Kedvesen, felségesen, lassatskán, fontosán, szomorúan. A szerzőka da
rabokban a nemzeti charactert hangsúlyozták: »a’ Veszprém Vármegyei
Hazafiaknak igen jeles az érdemök, midőn az Hlyen veszendőben lévő Nótákat
kinyomtatják, hogy így a’ feledékenységtől megmentsék: de különösen azért,
hogy így a’ Magyar nemzeti Nótáknak tulajdon characterét szembetűnőbbé te
szik és több kezekre, ’s az által közönséges ismertekre botsátják.«r”58 Nagy jelen
tőséget tulajdonítottak a nyomtatásnak, ugyanis így szinte a társadalom
minden rétege megismerhette a magyar muzsikát. Külön kihangsúlyoz
ták, hogy a „Nemzeti tulajdonságok” kifejezésre a legjobb eszköz a mu
zsika:
„a’ Nemzeti Tulajdonságok kijelentésére legalkalmasabb mesterség, a
Muzsika. Ez a’ szív érdekelését olly erővel gyakorolja, hogy az ellene állhatatlanúl elragadtatik. Ugyan azért valamint a! Nemzeti érzéseknek
gerjesztésére nintsen hathatósabb eszköz: úgy azoknak megerősítésére
51 Uo. II. 3-4. 19 §.
58 Hasznos Mulatságok, Pest, 1824. I. 191.
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sintsen kedvesebb és folyamatosabb, (...) A’ Nemzet a’ Muzsikájában él.
Ez vezérli indulatait; ez ejti ki örömre, vág)' bánatra fakadó szavait; ez
mérsékli mind egész testének, ’mind külön-külön tagjainak mozgását. Az
érzés, az ének, a’ tánc: ugyan annyi természeti muzsikák, csak húrjaik kü
lönböznek. De ha igazán vesszük, a’ tánczban mind együtt találtatnak.
Nagy hálaadást érdemelnek tehát azok, kik, a’ Nemzeti Táncznak muzsi
káját gyarapítják. A’ mi tsak az által eshetik meg, ha a’ Nemzetnek életé
ből, különböző történeteiből s’ mindennapi szokásaiból támadható indu
latait hangokkal kiejtik.”69
Ez ismét egy felhívás a zeneszerzőknek, hogy minél több nemzeti nó
tát komponáljanak, és ehhez forrásként a „Nemzet életéből, történeteiből
s’ mindennapi indulatokból” merítsenek. Megindul a törekvés, hogy szak
szerű nemzeti zeneszerzőket és zenészeket képezzenek az országban. A
muzsikusoknak az úri bálokon is bemutatható zenéket kellett kompo
nálniuk.
„Eddig jobbára csak a cigányokra volt bízva a’ Tánczos Nóták’ szerzése.
Kevés Hazafiak, és ritkán pendítették meg a’ húrokat, a’ Táncznak, mint
nemzeti tulajdonnak megnemesítésére. Most már örömmel láthatni,
hogy többen igyekeznek a’ Nemzetet maga tulajdonainak betsűlésére
serkenteni, és a’ Táncz Nóták’ készítésével mintegy kézen fogva arra ve
zetni, hogy a’ Nemzetnek szebb nevelésű fiai és leányai attól ne sajnálják
költségeiket, hogy ügyes Táncz Mesterek által a’ Nemzeti Táncz az úri
mulatságokban is fő helyet nyerjen, a’ mint azt nemes tulajdonságaihoz
képest megérdemelné.”5960
Ez a cikk 1825-ben jelent meg, az első reformországgyűlés évében.
Várható volt, hogy az országgyűlésre érkező képviselők szórakoztatására
több táncos mulatságra is sor kerül. Kedvező alkalom kínálkozott, hogy
ezeken a tánczos mulatságokon magyar zenét játszanak és magyar táncot
táncoljanak.

59 Hasznos Mulatságok, Pest, 1824. II. 289.
60 Hasznos Mulatságok, Pest, 1825. I. 65.
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A nemzeti m uzsika gyarapodása a reformkorban

A nemzeti táncok megalkotásának és elterjedésnek feltétele a nemzeti
muzsikának a megléte volt. 1826 és 1832 között számos kiadvány jelent
meg, amelyek magyar zenei anyagot tartalmaztak. A sajtó örömmel üd
vözölt minden új kiadást. A tartalomjegyzékben külön megtalálható volt
az új szerzemények jegyzéke, valamint a pontos cím azok részére, akik
kedvet éreztek a magyar muzsikához, és saját gyűjteményüket szerették
volna gazdagítani a kiadvánnyal. Népszerű volt például a „Pannónia vagy
válogatott Magyar Nóták Gyűjteménye. ” Pannónia vagy válogatott Magyar
Nóták gyűjteménye név alatt a Magyar Nóták gyűjteményének második fü
zete is megjelent Becsben Mechettinél, Pesten Lichtl-nél, amelyben
^válogatott jeles lassú Nóták foglaltatnak Triókkal, és több frissekkel.« Ezen
igyekezetei a muzsikához értők nemcsak hazánkban, hanem a Monar
chia ausztriai tartományaiban is, sőt bizonyos hírek szerint Angliában is
nagy kedvvel fogadták, és »az öszveszedőt, ’s kiadót, Róthkrepf Gábor Urat,
a’gyűjtemény folytatására biztató bátorítással serkentették. Ehhez képest egymás
után meg fog jelenni a harmadik füzet, amelyben egy egész Nemzeti Táncz, e’
Magyar Közmondás szerént»Három a’ Táncz« háromszori különös megújítássalfog előjőni. A ’ 4-dik füzetben a’szorgalmatos gyűjtögető egy Somogyi Juhász
fumglájánah Nótájával fogja meglepni a’ kedveUőket, mely eredetiségére ritka
ságára nézve méltó figyelmet gerjeszthet - óhajtjuk, hogy Róthkrepf úr jóízlésű
válogatását több füzetekre terjessze a’ magyar Nemzeti Muzsika-' díszére.«”61
Az idézett szövegből kiderül, hogy a magyar muzsikáknak e gyűjtemé
nye más országokba is eljutott, és méltó fogadtatásban részesült. Az is
mertető több ehhez hasonló füzet megjelenésével biztatja a zenét szere
tő közönséget. Sőt külön ínyencséggel kecsegtető kiadványt ígér, amely
ben eredeti somogyi pásztornótákat lehet majd találni.
A Veszprém Vármegyében található gyűjtő Egyesületet illeti a legtöbb
dicséret a magyar nemzeti zene kiadásában.
„Már eddig is nagy kedvességet talált a’ Haza előtt azon nem es
Égyesületnek igyekezete, melly Veszprém Vármegyében a’ Magyar N ótá
kat öszve gyűjtögeti, és Fortepianóra alkalmaztatván, kinyomtattatja.
Ézen érdem es igyekezetnek most VIII.dik fogása jelent m eg, mellyet
mélt. Meggyesi gróf Somogyi Mária Tsillag keresztes Dámának, és Gr.
Eltz Imre Ő Exja Hitvesének vagyon ajánlva. A’jelenvaló fogásban talál61 Hasznos Mulatságok, Pest, 1826. 18.sz. 137—138.
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tatnak e ’ következendő darabok: Diétalis lassú Magyar, Rózsavölgyitől,
Verbunk időmértékéhez lassú Ruzitskától; friss Magyar, lassú verbunk
felségesen, Csermáktól, lassatska, ismét Csermáktól, friss Magyar, lassú
Magyar, kedvességgel Rózsavölgyitől; friss Magyar, lassú, szemérmetes,
Csőri Andristól. Ezen fogás végződik a ’67-ik Nótával. Mellyre nézve az
egész gyűjtemény mintegy Tárház a Magyar Nótának, és így kedves bir
toka lehet minden muzsika kedvelőnek.”62

Az ismertetőt olvasva megtudhatjuk, hogy kik voltak a korszak legje
lentősebb nemzeti zenealkotói, mint például Rózsavölgyi Márk, Ruzüska
Ignácz és Csermák Antal Figyelemre méltó továbbá, hogy mindegyik ze
neszám megkapta a „Magyar”jelzőt. A kiadvány létrejötte nem kis mér
tékben köszönhető a nemesi pártfogóknak. Még 1826-ban megjelent ,A
Veszprém Vármegyei Muzsika Égyesület gondozásában a Magyar Nóták
»kilencedik fogása*, amelyben legelői jelenik meg »Felséges Királynénk
Koronáztatására« a Bihari által készített lassú Magyar. Ezen fogás már a
’76-dik Magyar Nótával végződik, »mellyből a’ Gyűjtemények bötsös voltát
kiki által láthatja«.
»A’ czél, úgymint a’ Nemzeti Tsínosodás; és Nem zeti érzésnek meggyökeresítése, olly köz helyben hagyást, és megkedveltetést nyert, hogy ezen
fogásnak ajánlását is egy érdem es’ Magyar Fő Asszonyság ti Méltőságos
Topofai Báró Kray Maria Méltőságos Vázsonkői ifjabb Gróf Zichy Mik
lós’ Hitvese elfogadta, és ez által megmutatta, hogy hazánkban a’ muzsi
kának nem tsak kedvelői, hanem pártfogói is találtatnak.*”63

Itt ismét találkozunk a mecénás nemesekkel. Az ismertető buzdítja a
nemességet, hogy segítsék pártfogásukkal a magyar zenei anyagok
megjelenését. 1827-ben már a 10. gyűjteményt adta ki a Veszprémi
Egyesület.
„Ezen fogás már 84-re viszi a’ magyar tánczok számát, mellyek ezen gyűj
teményében foglaltatnak, és így maga már e’ díszes gyűjtemény új örö
mül szolgálhat, hogy a’ Nem zet tulajdonait bötsülje, és á tánczmestereknek is buzdításul szolgálhat, hogy a’ nemzeti tánczokat, mellyek
kétségkívül sokkal szebb regulákra alkalmaztathatok, mint akármelly

62 Uo. 22. és 125.
63 Hasznos Mulatságok, Pest, 1826. 19.sz. II. 155-156.
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most szokásban lévő idegen tánczok. Illy munkát ugyan már Pesten több
érdemes férfiak szerentsésen követnek: de kiváltképpen Siller Ur az An
gol Apáczáknál nevelésben lévő kis Asszonyokkal a’ Nemzeti léleknek
erősebb meggyökerezésére a1Magyar tánczban különös szép előmenetelt
tett, mellyet akár háznál, akár közönséges nevelő Intézetben lévő fiú, és
leány-gyermekekkel igen méltó volna követni, mert nem elég a’ Nemze
ti tánczok muzsikíját tsak hallani; mivel a’ hallás minden állattal közös,
de a’ Nemzeti érzéssel egybekaptsolt Nemzeti táncz tsak magát bötsülő
Nemzetnek tulajdona.”54
A fent leírtakból tisztán kivehető, hogy tanítottak már magyar nemze
ti táncokat. Siller úr nagyon kedvező eredményeket ért el a tánctanítás
ban az angolkisasszonyoknál nevelkedő leánygyermekeknél. Siller úr ne
véből arra is lehet következtetni, hogy a táncmesterek még nem magya
rok. A felhívás ezúttal a tánctanítókhoz szól. Van már magyar nemzeti ze
ne, de az érzések igazi kifejezéséhez elengedhetetlenül szükséges a tánc.
Ebben az évben (1827) befejeződött az első reformországgyűlés. A ki
rály augusztus 18-án szentesítette az elfogadott tövénycikkeket. Újból
törvénybe iktatták az ország önállóságát és az országgyűlés jogkörét biz
tosító 1791. évi 10., 12. és 19. törvénycikket. 1791: 10. te.: Magyarország
szabad és független állam, csak saját törvényei szerint kormányzandó;
1791: 12. te.: a törvényhozás joga a királyt és az országgyűlést együttesen
illeti meg: a király biztosítja a rendeket, hogy nem fog pátensekkel és
rendeletekkel kormányozni; 1791: 19. te.: adót csak az országgyűlés sza
vazhat meg; minden harmadik évben országgyűlés tartandó; megalapí
tandó a Magyar Tudományos Akadémia Pest székhellyel. Ezek a politi
kai változások serkentőleg hatottak a nemzeti zeneszerzőkre és táncalko
tókra. A zenei kiadványok újabbakkal bővültek.
A Veszprém Vármegyei muzsikai Egyesület már a XIII. fogást adta ki
1830-ban. „Az ének, a’ muzsika, a’ táncz az érzésnek tolmátsa; és ezekből a’
nemzet miveltségének léptsőit könnyen zneghatározhatni Ha ezeknek példái At
tilától fogva a’ mostani időkig valamelly gyűjteményben együtt találtatnának,
mennyi világosságot hárítanának a’ Nemzet’ hajdani állapotára! 5
Ismét a nemzeti érzések kifejeződésének hangsúlyozását láthatjuk az
énekekben, a zenében és a táncban. Az utolsó mondatban utalás történik
arra, hogy a 19. század embere nem ismerte eleink zenei világát. Az a645
64 Uo. 185-186.
65 Hasznos Mulatságok, Pest, 1830.1. 47.
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gondolat merült fel, hogy a hiányos részek ismeretében talán fény derül
ne bizonyos eseményekre népünk történetében. Másrészről pedig, amely
népnek valószínűleg a kezdetektől fogva saját kultúrája volt, nem élhet
egy másik nép elnyomása alatt.
1831-ben tartották az első magyar koncertet az újonnan szerzett zene
számokból.
„Számos darabok játszatnak itten ollyanok, melíyekben Magyar nótákat
lehet hallani, és ezekben Lisz János úrnak újabb ízlésű szerzeményei igen
hellyesen vannak beiktatva: sőt egész Magyar concertek is vannak, és a
legszebb nemzeti gondolatok nagyon helyesen vannak az egész masszá
ban felosztva. Itt lehet tehát valahára hallani az első Magyar Concertet,
emelkedik illyenkor a' Magyar Szív, és szíve meglágyulván a hallgatónak,
szeme könnybe borúi. Köszönet érette ezen nagy lelkű Magyar Mágnás
nak, a’ ki a’ Szép Mesterségeknek ezen ágában is a' nemzeti tsinosodás
ügyét felfogván a’ muzsikának, és annak m estereinek igaz atyai módon
segítségül van, kivált mái világban, a’ hol a’ szép mesterségeknek fájda
lom! olly kevés á patronusa. A muzsika az, a’ mi nem csak a fület gyö
nyörködteti, de a’ szívet, és érzést is nemesíti, kivált a’ fiatal embert sok
rosztúl is eltartóztatja.”66

A nemzeti magyar muzsika megteremtődésével elindulhatott a nem
zeti táncművészet kialakulása. Az 1830-as években rengeteg táncmuzsika
született, amelyet az idézett források is bizonyítanak. Csupán a táncokat
kellett megkoreografálni, és utána megtanítani azokat az érdeklődők
nek. Hangsúlyoznom kell ismét, hogy azok a táncok, amelyekről a követ
kezőkben írok, nem azonosak a parasztság által táncolt táncokkal. Ezek
a műtáncok - mert ez a pontos megnevezésük - meghatározott figurák
ból épültek fel, és éppen ezért kevés lehetőséget adtak az improvizáció
ra. Ezeken a műtáncokon jól megfigyelhetőek a nyugat-európai táncdi
vatok hatásai. A táncdivatok befolyásától nem mentes a paraszti tánckul
túra sem, de ott az egyes táncmotívumok összeolvadása spontánul törté
nik, míg a műtáncok esetében tudatos „táncegybemo sásról” van szó.

66 Hasznos Mulatságok> Pest, 1831. I. 5-6.
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Tánccal a függetlenségért

A reformországgyűlések rengeteg alkalmat adtak a táncos mulatozásra.
A magyar nemesség öltözetével, táncával, beszédével nemzeti különállá
sát hangsúlyozta ezeken a táncos összejöveteleken. Ahhoz, hogy a ma
gyar tánc helyet kapjon az úri bálokon, finomításokra volt szükség. A ma
gyar tánc megszelídítését a korabeli táncművészek végezték el. Ennek
eredményeként a magyar nemzeti tánc bekerült a táncrendbe.
A nemzeti muzsika eleinte nem aratott túl nagy sikert ezeken a bálokon.
Valószínűleg ez abból adódott, hogy csak néhányan ismerték és művelték.
,A ’ vigalom Magyarral nyittatott meg, mellyet azonban az épen akkor
gyülekezett sokaság miatt illő ázsiai komoly méltósággal nem járhatván
el senki, a’ sikertelenül elhangzott verbung végeztével, a hangászkarban
kitűzött »Magyar« tábla néhány vendég fejére mintegy bosszút állva röp
p en t le. Ezután e ’ darabok következtek: »Leggyönyörűbb napon
Badenben«, keringők Strausstól, »Zampa«-keringők Tomalától, »Szívdobogtató«-keringők Verbétől. Mindenki örömmel tapasztala itt azt is,
hogy a’ magyar nyelv, mellyet férfiak hivatalos polczra emeltek, számos
szépeink által már társalkodási nyelvvé becsenyítettik, mert sok rózsaajak
nyiladozott az estve magyar szózatra.”67

A beszámoló alapján megállapítható, hogy az osztrák valcert még szí
vesen táncolták az úri bálokon, magyar nemzeti táncot egyáltalán nem
tudták táncolni, de a magyar nyelven folytatott társalgás már fontos ré
szévé vált a mulatságoknak. Táncos mulatságokat nemcsak a fővárosban
rendeztek. A vidéki nagyvárosokban is rendszeresen voltak bálok. A kö
vetkező levéltöredék egy kassai táncmulatságról tudósít:
„Mennyire halad-előre megyénkben a’ magyarodás ’s milly szerencsésen
fejledez a’ nemzetiség: ez hihetőleg az egész magyar haza előtt tudva
van. Tánctermeinkben, hol az uralkodó rend, jő ízlés és fény bármilly fő
városi mulatságoknak sem enged, a’ magyar szózat, táncz és öltözet ép 
pen nem újság, vagy korán sem olly újság, mint p. cs a’ Hazai ’s külföldi
tudósítások szerint a Pest-városi nagy tánctermekben. Nálunk minden
idegen, első beléptekor láthatja, hogy Magyarországban ’s magyar táncmulatságban van.
67 Társalkodó, Pest, 1833. 15. sz. 57.
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Kitűnőleg fényes és magyar volt azon tánczmulatság, m ellyel a’ casinoi egyesület, Felséges urunk, születése napján hódulati tisztelkedés je 
léül ada; a’ táncztermet két királyaink ’ő Felségük képei díszíték, tizen
két ifjú, magyar öltözetben jára magyar körtánczot, melly a’ nemzeti ér
zéseket szemlátomást gerjészté, hevíté ’s örömzengedezésekkel s köz tap
sokkal végződött, A! társaság nagyobb része magyarul beszélt, jóllehet vá
rosunkban az európai műveltebb nyelveken beszélni sem ritkaság.”68

Ez a levéltöredék jól mutatja, hogy a vidéki bálokon szinte természe
tes volt, hogy magyar táncot jártak, magyar öltözetet viseltek, sőt magya
rul is társalogtak annak ellenére, hogy a nyugati nyelvek számítottak di
vatosnak. Pesten újabb próbálkozások történnek a magyar zene megsze
rettetésére. „A’ mulatságot egész orchestrával játszatott magyar nóták kezdek
meg, folytatók a’ német keringők. Nemzeti dudásunk helyesen tartó maga előtt
a kecskefejű dudáját midőn a’ dudás galoppot egész orchestra kíséretévelfél órá
ig fújtata, ’s a’ beszőtt nemzeti nótákon inkább a’ dudást nézdelve, hogy sem ga
loppozva mulatott a’ sok vásáros idegen. ”69 A dudás azért lehetett mulatsá
gos a bálozók többségének, mert még életükben nem láttak ehhez ha
sonlót. Nem is tudták, hogy mit látnak, mit hallanak. A magyaros táncok
még mindig kudarcot vallottak az úri bálokon. Ezek a báli beszámolók
jól tükrözik, hogy tudatosan próbálták a nemzeti zenét és táncot beol
vasztani a társasági életbe. Ez nehéz küzdelmet jelenthetett azokkal
szemben, akik hozzá voltak szokva a nyugati tánctípusokhoz. A magyar
táncok más karaktert, vérmérsékletet, érzületet kívánnak. A paraszti
tánckultúra bizonyos mértékig improvizatív, teret enged az egyén kibon
takozásának. A polgári réteg a magyar nemzet eltérő sajátosságait a pa
raszti kultúra segítségével próbálta kifejezni, mégsem a teljesen „tiszta
forrásból ” merített. Nagyon kevesen vették a fáradságot, hogy megnézze
nek egy igazi paraszti táncmulatságot. Ha akadt olyan, aki valamilyen vé
letlen folytán eljutott vidékre, legtöbbször értetlenül állt a legények vir
tuóz tánca előtt. Nagyon sokszor nevetségesnek, fárasztónak, magyarok
hoz méltatlan ugrabugrálásnak tartották a paraszti táncokat. Mégis ezek
hez a táncokhoz vagy a táncok általuk szelídebbnek vélt formájához for
dultak, amikor a magyar nemzeti jelleget akarták hangsúlyozni. Később
már a táncmesterek tanítottak, akik tovább finomították a mozdulatokat,
annyira, hogy azt már az úriasabb rétegek is elfogadták.
68 Társalkodó, Pest, 1833. 19. sz. 73-74.
69 H arcm űvész, Pest, 1833. június 6. 154.
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1833-ban Uhlicli József tanított Szabadkán.
„Uhlich József pesti Színház táncmestere hozzánk idei nyár elején lerándulván, két hónap folyta alatt közönségünk mindkét nemű fiataljait a’
tánczban olly kedvező sikerrel oktatá, hogy tanítványai nagy számra, a’
hetenkint tartott táncz-próba alkalmakor pedig a’ nézők száma, a’ közön
ség miveltebb osztályából, nagynál is nagyobbra szaporodott. Ezen hetenkinti látogatások, s a’ tanítványok által előadott tánczok, kivált a’ ma
gyarosítottak, tapsos javallatja! elhatározók a’ művészt bucsúzólag Au
gusztus 23-kán egy nyilvános tánczpróba tartására. ’S valóban a’ tánci-terem estvéli kilenc órára tömve is lett, de nem azon előbbi szabad beme
neti táncpróbák számos látogatójával, hanem a’ közép osztállyal, a' honi
művészet valódi barátaival. Szívemelő látvány volt, milly csinosan, meny
nyi kellemmel járták-el a’ frisset (de társasági tánczok szelleméhez ido
mítva). Igen-is! csak tanulhatóbbá tegyük tánczunkat, ’S az köz kedvességű ’s legdivatosabb körtáncz leend minden bizonnyal. De miért is ne le
hetne, miért ne szabadna rajta mit se módosítani? a’ sok czifraságnak,
sujtásnak ott kell-e lenni mindenen, a' mi a’ mienk? a’ tánczon, hangmű
veken, ruhán?! Eddigi magyar tánczunk csak akkor szép, akkor nemzeti,
ha láb-ficzamodásig aprózgatjuk; a sok sallang, pengő sar kantyú akkor is
ha nem lovagiunk! ’s csudálkozunk, hogy a nemzetisedás olly lassan ha
lad. El velek hazámfijai tartsuk-meg ugyan az ősit, de nem az előítéletest,
a’ károst, a’ nevetségest, a’ tespesztőt, mellyekkel ősi sajátságunk telve
vannak. Hazámfiai mondám el velek! de a Jeremiade nem használ.
Változtani kell!”170
A Hazai Hírlelő beszámolója a Honművész című folyóiratban pontosan
tükrözi a táncok ínegrendszabályozásának a szükségét és a táncmesterek
közreműködésének fontosságát. A magyar táncművészek külhonban is
tartottak bemutatókat.
„Farkas magyar táncművész: A’ budai színész társaságnak nem rég érke
zett ezen új tagja ’s egyszersmind táncművésze, ki magyar tánczával a’ kül
földön dicséretes hírt szerze magának, a’ magyar táncolásban, különösen
pedig az általa feltalált négyesben (quadrille) melyben a’ lassút öt ízben
sebes járás váltja-fel, kész tanítást adni a’ budapesti tisztelt fiatalságnak.”7071
70 Harcművész, Pest, 1833. szeptember 19. 395.
71 Harcművész, Pest, 1833. december 5. 571.
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Farkas József az egyik legismertebb táncművésze volt ennek a kornak.
A fenti idézet tulajdonképpen egy tánciskolái hirdetés lehetne, sőt nem
elképzelhetetlen, hogy eseüeg az is volt. Felhívás a pesti ifjaknak, hogy
tanuljanak magyar táncokat a szakavatott mestertől. Az 1833-ban megin
duló Honművész 1834-ben külön „Táncz” rovatot hozott létre. A tánccal
kapcsolatos eseményeknek, tudósításoknak kiemelt helye volt a lapon
belül, amit figyelemfelhívásként értékelhetünk. A rovat a magyar tánc
történelmi áttekintésével indult.
„Nem adhatunk illőbb, hely és időhez alkalmazottabb ajándékot szép
olvasónéinknak, mint midőn szép kezeikbe e' bokrétácskát nyújtjuk,
mellybe szorosan bele füzögettünk mindent, a mit sokszor dicséri, sok
szor megvetett nemzeti magyar tánczunkról egybegyűjürettünk, tudunk.
N em lesz, úgy véltük, az íllyenek előadása felesleges olly időszakban,
mellyben nemzetiesedésünk magát olly élénken mutatja mindenben, de
leginkább a’ miveltséget és csínt, a! szépet és művészetét törekszik annak
alakjába öltöztetni.
Hogy a’ táncz szintolly állandó része á nemzetnek, mint akármely
egyéb szokásai, nyelve és daljai, valamint játékszíne és muzsikája, öltöze
te és törvénye; ki tagadja? Ezek együvé véve teszik a’ nem zet bélyegét
sajátiakká, másoktól különbözőkké, a’ melly nem zet ezekkel nem bír, az
nem nemzet, hanem csak néptömeg, nem magán álló, mert másoknak
majma, lehetetlen utánzója, vagy éppen rabszolgája.”72

A leírtak alapján az a következtetés vonható le, hogy a tánc éppoly
fontos részét képezi a nemzet életének, mint akár a törvények vág)' a szo
kások. Mindezek ellenére ugyanezen az oldalon a következő báli tudósí
tás áll. „Amott Bunkó Jánosnak tavalyi magyar nótáji kezdték meg a’ mulatsá
got, de senki se táncolt. Egymást váltották eztán Scheller urnák (a’ pattantyús
ezred hangászkarából) igazgatása alatt Straussnak legújabb keringőji”73 - és
később kiderül, hogy ugyancsak Strauss keringői vitték el a pálmát.
A Honművész továbbra is közölt táncokkal kapcsolatos tanulmányokat.
Közben már folyt az 1832-1836-os országgyűlés. Egyre többen és egyre
gyakrabban került elő a „dicső nemzeti múlt” minden küzdelmével és bá
natával együtt. Egy örök érvényű mondás, úgy tűnik, hogy mindig fenn

72 Uo., 1834. január 16. 571.
73 Uo.
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marad: „sírva vígad a magyar”. „Kisfaludy Sándor is Regéjinek előszavában
XI. I ■állítja, hogy a’ Magyar igen hajlandó a’ szomorúságra, ’s valóban leket
■róla mondani, hogy sírva táncol, ’s ez a’ komoly tánez első neme a’ magyar
táncznak, mellyel hajdan táborzó, toborzó; most vitézi vagy verbunkos néven
nevezünk. ”/4
Már említettem, hogy a verbuválás intézménye milyen szégyenletes
emlékeket hagyott hátra. Nem szabad elfelejtenünk, bog)' a 18. századi
verbunk nem azonos az 1800-as évek toborzó táncaival. A Tánc rovat író
ja valószínűleg ezt még nem tudhatta, mert a toborzó tánc eredetét egé
szen a török korig vezette vissza. „Toborzó: Ez a tánc.z az, mit neve is mutat
ja, mellyel a hősik diadalmaik után a táborban jártak. Ezen táncz-mond egy né
met író inkább búskormorságra ragad, mint örömre, ’s ha úgy szabad magamat
kifejeznemférfiúi méltósággal tánczoltatik ez a Magyarnak Caracterével egészen
megegyez, ’s merem állítani, hogy egy nemzetek sincs olly nemzeti táncza, melly
caracterének sajátságait úgy kifejezné, mint a magyar nemzetéé . „Milly lel
ket ’s szívet, emelő, midőn nemzeti táncz tűnik fel szemeink elébe, mellyel vala
mely jeles táncművész mesterileg idéz élőnkbe. Illyen jeles táncczal lepe-meg
minket Szőllősy Lajos hazánk első nemzeti táncművésze, midőn Wirdisch Kata
lin jeles balletttáncosnéval mart. 9-én fenséges nádorunk születésének napjára
színészeit által budai színpadunkon a’ tündér Kastél adatván, kettős magyart
lejtett volt. Mennyire emelték ezek a’ magyar táncznak becsét, kivált Sz. úr mes
terséges tánc figurájával.., ”'747576
Az egyik legnagyobb népszerűségnek Örvendő tánc körtánc vagy kor
látos tánc néven vált ismertté. Alkotója Szőllősy Szabó Lajos, akárcsak
Farkas József, bejárta Európát, és népszerűsítette a nemzeti táncokat.
Közben a báli termekben egyre gyakrabban csendült fel magyaros muzsi
ka, és egyre többen büszkélkedhettek azzal, hogy elsajátították a nemze
ti táncok figuráit. „Megkezdett e' mai mulattság magyar nótával, mellyel négy
fiatal pár Kostyál Adám úr által e’ czélra különös hazafiságból készített díszes
magyar köntösbe öltözve, ’s érdemlett tapsokkal jutalmazva járt el. E táncz éj
fél előtt hasonló sikerrel ismételtetett. E’ nyolcas magyar quadrillt Ulrich úr a’
pesti színhez, balettmestere, dicséretes készségénél fogva tanít be. ”7>] A magyar
quadrille-t tehát balettmester tanította be, ugyanaz az Ulrich, aki három
évvel e bál előtt Szabadkán tanított nagy sikerrel.
74
75
76
77

Uo., 1834. január 19. 420.
Uo.
Harcművész, Pest, 1836. március 24. 192.
Uo. 1836. január 12. 32.
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Lesújtóan és szégyenkezve számoltak be a lapok arról, ha tudomásuk
ra jutott, hogy egy bálon a magyar' tánc kimaradt a táncrendből. „A’ vá
rakozásnak csupán Boka barna bandája nem felelet - meg úgy, mint más évek
ben - volt ugyan még egy keserű csepp a’ kéj édes poharában, mit csak szégyen
nel említek: a’ magyar táncz e5magyar városban száműzve volt a’ tánczt,erem
ből, ’s a’ magyar nóták csak ilyen kevés és hideg visszhangra találtak. ”78
A hazai lapok mindig büszkén számoltak be a külföldi sikerekről.
„Veszter Sándor társaságáról az E u r ó p a nevű folyóirat ezt írja:
Connstadtban Würtembergben 'Farkas és Bihary’ muzsikus bandája esti
hangversenyt adott, mellyel a jelenlevők egyhangú ítélete szerint, feltű
nőnek mondhatni. Három hegedű, egy gordonka (violencell) egy clarinét és egy czimbalomból állott az orchester, A hat Magyar, m ind szép
fiatal emberek, nemzeti öltözetekben, sajátságos tekintetet kölcsönöz
nek, ’s honi divat szerint hangjegyek nélkül, nehezebb darabokat is sza
batosan, tűzzel kifejezéssel játszanak. Mindnyájok közt Farkas János
a’ czimbalmos tűnik ki leginkább, ki hangszerén olly passage-okat
játszott, mellyekről jeles zongorajátszók nyilatkozták, hogy tíz ujjal sem
lehet azt végbe vinni, mit ez a’ maga két pálczikával. Leginkább tetszet
tek a toborzó és friss magyar Farkastól.”79

A külföldieknek az okozta a legnagyobb meglepetést, hogy a magyar
hangászok kotta nélkül játszottak. Ez általában jellemző volt főként a ci
gányzenészekre, és szinte természetesnek tűnik, hogy a németek és az
osztrákok, akik nem tudták elképzelni a zenét leírt hangjegyek nélkül,
meglepődtek azon, amikor egy magyar hangászkar spontánul játszott
1841. január 2-án Kossuth Lajos szerkesztésében megindul a liberális
ellenzék hetente kétszer megjelenő lapja, a Pesti Hírlap. A lap nemcsak
politikai, gazdasági történésekről számolt be, hanem örömmel közölt
olyan írásokat is, amelyek olyan eseményekről tudósítottak, amely a ha
za nemzetiesedését vitte előbbre.
„Nekem nem ifjú szerelmi édelgések, vagy egy m ennyeileg jól töltött est
gyönyöreinek emléke vezetik toliamat, de valódi férfias hazafiúi öröm
haladásakor, mellynek e’ vigalom tanúja volt.

78 Uo. 1839. március 24. 192.
79 Athenaeum, Pest, 1939. október 6. 448.
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A’ kebelünkben virágzó olvasótársaság ugyan is évenként szokott tu
lajdon hasznára egy tánczvigalmat adni, melly f. 4. 3-dikán megyénk
pompás tereméhen az idén is, pedig az előbbieket meghaladott vendég
számmal ’s fénnyel tartaték. Az itt szállásoló migneli ezred jeles hangászkara Egressy Benjámin gyönyörű »Hontalan« magyarjával kezdé m eg e’
vigalmat, felváltva Rózsavölgyinek egy barna hangászainak által játszott
magyarjával, mellyre négy lelkes növendék, hölgyeinek koszorújából,
ugyan 4 ifjú táncossal igen kellemetesen járá el a’ jól betanult »nemzeti
négyest«; megmutatták vele, hogy magyar tánczunk is társalgási táncczá
igen czélirányosan alakulhat. Kevés idő múlva beérkezett két magas ven
dégünk Bartal referend. s a’ megyés püspök úr ő m élt.’ tiszteletére
ugyanez köztapsok közt ismételtetett, miután Fitos úr, a’ győri színésztár
saság tagja is itteni táncztanító, egy mesterséges tánczczal kedveskedek.
Szünóra után ismét magyar négyes és közös, lassú és fris, úgy hogy nem 
zeti tánczunk már tűrhetőlég polgárosítva látszik lenni vigalmainkban.
Még csak egy kis mélyebb, melegebb hazafiui érzelem, kedves uraim és
hölgyeim, a’ nemzeti szalagok alatt dobogó kebelben s’ m inden pórulás
nélkül mondhatjuk mindjárt, hogy „mi is magyarok vagyunk!”8081

Ez a beszámoló megelégedetten adta tudtul, hogy a magyar táncok
már annyira polgárosultak, hogy magas rangú vendégek tiszteletére is
eljárhatóak voltak.
Főként a farsangi időszakra voltak jellemzőek a táncmulatságok. Szin
te a társadalomnak minden csoportja rendezett táncos összejövetelt a
február-márciusi időszakban. „A pesti ifjak többnyire fiatal ügyvédek és ju 
rátusok tánczvigalam, egy volt e’farsangon a’ legszebbek közül, sőt legmagya
rosabb szellemét tekintve, első rangú, mindenek fölött. Egymást érte itt a’ gyö
nyörűen összevágó nemzeti tánc. ”8*A fiatal jurátusok, akik később részt vet
tek az országgyűlés ülésein, a fent leírtak szerint nemzeti bálokat tartot
tak. Ez már a forradalom előhangjának volt tekinthető. A fiatal jogászje
löltekből került ki a forradalmárok jelentős része. A változás szele őket
érintette meg a leghamarabb. Ezért érthető, hogy a nemzeti érzések és a
nemzeti hovatartozás hangsúlyozása rettentően fontos volt számukra. A
Pesti Hírlap a farsangi időszak táncos mulatságaikon a nemzeti tánc viszszatértét üdvözölte.

80 Pesti Hírlap, Pest, 1841. március 17. 108.
81 Pesti Hírlap, Pest, 1843. február 16. Fővárosi újdonságok

„’s ez’ a’ műveltebb társas köreinből sok ideig száműzött nemzeti
tánczunk újjászületése ’s általános divatozása, mellynek ez idén beveszett
tökéletes divatát, kivált a’ középrend mulatságaiban, örömmel tapasztal
juk. A’ Szőllősy által szerkesztett gyönyörű körtánc kivitta elsőségét a’
franczia ’s főleg a’ kegyvesztett ném et keringők felett, s’ fővárosunkban
még az idegen ajkú polgári rend fiataljai is lelkesedéssel lejtik azt, egye
dül a’ főbbranguak nagyobb részének körében nincs szerencséje m eghonosulhatni. Ok ugyan néha-néha eljárják a’ népies magyart: de a’ nem
általuk megkezdett körtánczra azt mondják, hogy az nem eléggé erede
ti, p ed ig az ő népies-urias magyar tánczukban m inden egyebet fel lehet
találni, csak a’ valódi eredetiséget nem! De hagyján! Elég az hozzá, hogy
miután már nem zeti tánczunk ismét lábra kapott, legforróbb óhajtásunk
az vájná hazánk műveltebb fiai és leányai a’ magyar ruhát is közdivatu vi
selésre méltatnák!”

A fent leírtakból világosan látszik, hogy a magyar nemzeti táncot iga
zából a középosztály és a kisnemesi réteg fogadta be a táncos mulatsága
iba. A főúri bálokon is előfordult valamiféle magyaros tánc, de a leírás
ból nem derül ki, hogy valójában mit takart a „népies-urias”jelző. A „kegyvesztett német keringők” kifejezésben benne rejlik a Habsburgok iránt ér
zett ellenszerv. A táncaikat, amelyeket pedig nagyon szerettek táncolni,
főleg a valcert, bojkottálák a mulatságokon.
Az 1840-es években jeles táncművészeink egyre többet utaztak kül
földre. „ Veszter Sándort a’ nemzeti színház igazgatója a balettszemélyzet ren
des tagjává fogadván fel, külföldre szabadsági oklevéllel ellátva bocsát el, ’s az
ő és Dobozi Károly táncz- és zenetársasága múlt hét elején hagyd el fővárosun
kat, miután itt több ideig jól mulattatta a’ magyar-német közönséget, ”82
Veszter Sándor tehát külföldre ment 1843-ban, hogy bemutatókat tart
son, és ezzel megmutassa a külhonnak, hogy létezik egy magyar kultúra,
amely önálló és független az osztrákoktól. 1844-ben elérkezettnek látták
az időt, hogy Rózsavölgyi Márk szerzeményeit egy nagyobb válogatott
gyűjteményben adják ki.
„Előfizetési felhívás a’ nemzeti Kör által m eginditandó Nemzeti Zenetár
ra, s’ legelsobben is Rózsavölgyi Márk zeneműveire a’ tisztán nemzeti
szellemű és irányú művállalatot legméltóbban hiszi megkezdeni, derék

82 Pesti Hírlap, Pest, 1843. március 2. Fővárosi újdonságok
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hangszerzőnk Rózsavölgyi Márk válogatottabb jeles zeneműveinek rég
kívánt közrebocsátásával, inelly műveknek magyar szellemű szerzője már
3-4 év óta szakadatlan buzgósággal s ihlettel, lelkesedéssel műveli, n e
mesíti a’ magyar zenét, és ez által egyszersmind nemzetiségünket megkedveltetni, terjeszteni, és a’ magyar zenét európai hírűvé tenni, hatha
tósan segíté. A’ kör tehát parlagon heverő nemzeti zenénk em elése ügyé
ben jó és hasznos szolgálatot vél tenni, ha Rózsavölgyi Márknak nagy ré
szint m ég közre nem bocsátott ’s így könnyen elveszhető jelesebb zene
műveit, a’ már kiadottakkal együtt, mint maradandó becsű nem zeti kin
cset a honi művészet oltárára teszi, m ég pedig olly m ódon, hogy annak
bírásához m inden műbarát és zenekedvelő könnyűszerrel juthasson.”83

Nagyon jól tükröződik ebből az előfizetési felhívásból, hogy a magyar
zene egyre fontosabbá válik. A kiadással azt akarták elérni, hogy min
denki számára könnyen hozzáférhetőek legyenek Rózsavölgyi Márknak
nemzeti szerzeményei, és magát a zeneszerzőt is jutalmazták az eddigi
munkájáért.
Az 1844-ben meginduló Honderű folyóirat folyamatosan beszámolt a
nemzeti muzsikával és tánccal kapcsolatos eseményekről. „Derék magyar
zeneszerzőnk Egressy Béni ur ismét csinos körmagyar füzérrel ajándékozd meg
a tánc- és zenekedvelő világot illy hizelgékeny czím alatt: Mézes hetek. ”84 „A
magyar népzene napról napra növekvő számú barátit pedig figyelmeztejük
Pölsentey Gábor urnák Sári asszony című népdalára, mellynek Deáky F. Sámu
el úr zenét készűe, ... ”85 „A pesti divatlap’ »nemzeti öröm«-mel jelenti, hogy jö
vő farsangon fővárosunkban nemzeti tánczvigalmak fognak tartani, mellyekben a vendégek a mennyire lehet’,belföldi kelmékben s magyar szokásu öltönyök
ben fognak megjelenni. ”86
Az újságcikkek jól tükrözik, hogy a 18. század végétől egészen a 19.
század közepéig egyre többen tudósítottak a magyar zenéről és a magyar
táncokról. A sajtótermékek száma gyarapodott, a nemzeti érzésekkel fog
lalkozó cikkek száma is növekedett. A táncmulatságok olyan alkalmak
voltak, ahol magyarul beszélhettek, táncolhattak, magyar öltözetet visel
hettek a hon polgárai.
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Pesti Hírlap, Pest, 1844. 5. sz. 81.
Honderű, Pest, 1844. 5. sz. 81.
Uo. 9. sz. 145.
Uo. n . sz. 354.
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A forrásanyag, amelyet ebben a fejezetben közöltem, csak kisebb töre
dék, de jól tükrözi a magyar tánc jelentőségét a 19, században. Itt kell
felhívnom a figyelmet arra a tényre, hogy soha nem bírt akkora jelentőséggel a magyaros nemzeti tánc, mint ebben az évszázadban.,Abban az
időben mikor Vörösmarty Csongor és Tündéjét a Pesti cenzor letiltja a sűrűn
meghirdetett vigalmaknak, a polgári és nemesi báltermek zengenek a magyar
zenétől a lelkesítő szövegű daloktól.
Azt nem tudjuk pontosan, hogy mi
lyenek lehettek a táncmesterek által tanított táncok, de annyi bizonyos,
hogy a paraszti tánckultúrára is hatást gyakoroltak. A 20. század elején
az első tánckutatók gyűjtőútjaikon már sok olyan paraszti néptánccal ta
lálkoztak - elsősorban a különböző területek csárdásaiban -, amelyek
utalnak a táncmesteri befolyásra, a reformkor divatos, városi táncainak
szerkezetére és formáira. Azt, hogy a 19. század második felében kiala
kult párostánc, a csárdás a reformkor után keletkezett, az is bizonyítja,
hogy a csárdás szavunk, mint táncra vonatkozó kifejezés először egy
1844-ben írt riportban tűnt fel. Az újságíró a Beszélő című lapban írja:
„a csárdás vagy más néven néptánc, ” „s ez éppen és ugyanaz, melyet vasár
naponként az utolsó falusi csárdában is megláthatni, párleányok által
táncolni. ”S8
A nemzetiesedés, a nemzeti érzés kialakulását tehát jelentősen befo
lyásolták a táncok. Ha beszélni nem is lehetett, ha írni nem is lehetett, a
muzsikát és táncot akkor sem tiltották.
IV. Befejezés
A 19. században megjelent táncleírásokkal, báli tudósításokkal, a zenei
gyűjtemények kiadásának a mennyiségével talán sikerült bizonyítanom a
nemzeti zene és tánc fontosságát. Végső konklúzióként elmondható,
hogy az 1800-as évek közepe felé a nemesi bálok, táncmulatságok egyre
jobban befogadták a magyar táncokat. A nemzeti tudat hangsúlyozásá
nak fontos részévé vált a muzsika és a tánc.
A táncmotívumok megválasztása eklektikus volt. Ezért „a parasztság
körében élő gyorsabb figurázó férfitáncokat, a különös mozgású pásztortáncokat
vagy a kötetlen »ren.detlen« gyors ugrálóforgós párostáncokat egyaránt elutasít
ja, s a magyar karakterrel ellentétesnek ítéli, cigánynak, oláhnak, tótnak,87
87 N ovák. 4-5,
88 N ovák. 6.
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kanoknak, kozáknak, németnek bélyegzi, s a magyarság elkorcsosodásaként
értékeli. ”89 „A század elején kialakult szemléletnek megfelelően még akkor is a
méltóságteljes lassút hangsúlyozták a kárhoztatott rendetlen ugrós-forgós fris
sel szemben. A korábbi szemléletnek megfelelő nemzeti láncot viszont tudatosan
összekapcsolták bizonyos nyugati vagy szomszédos táncformákkal, s ehhez ha
zai történeti előzményeket analógiákat is keresnek (lassú, palotás, lengyel
tánc.) Nemességünk és polgárságunk a politikailag ez időben rokonszenves
lengyel és francia tánckultúrák példáit követve igyekezett szalonképessé tenni
a nemzeti táncot. ”90
Az 1840-es évektől az elemi erővel terjedő „szabálytalan magyar” csár
dás uralta a báltermeket. A reformkori tánckultúra egyre mélyebben me
rített a nép hagyomány okból. A csárdás korábbi paraszti formáiról forrá
sok tanúskodnak. A csárdással egyesítve jelentek meg a katonás lassú és
az individuális különbözőséget hangsúlyozni kívánó virtuózabb formák.
„Szabadság-táncnak” is nevezték a csárdást.9192A szaporodó cigánybandák
népszerűsítették az újfajta magyar nemzeti muzsikát. Ez azt eredményez
te, hogy a parasztság igazodhatott a módosuló nemzeti táncdivatok
áramlatához. A 19. század második felétől táncmesterek járták a külön
böző vidékeket, és egyre szélesebb körben teijesztették az új táncdivatot.
„A parasztság azonban a merev szerkezetű formáktól csupán a motívumokat, a
stílust és a zenét veszi át, és a kötetlen, szabálytalan férfi és párostáncainak ke
retében alkalmazza.5,92 A 20. századra a csárdás szinte az ország minden
területén népszerűvé vált. A század elején még a verbunk is csaknem
mindenütt élt. „A verbunkot, a lassú és friss csárdást tartalmazó táncciklust
tekinthetjük az új táncstílus végső, legteljesebb megfogalmazódásának... Ebben
a komplex egységben több mint egy évszázad hazai divathullámai összegződnek
és közvetlenül tükröződnek, amelyek az egész magyar társadalmat a nemzeti
kultúra megteremtésének időszakában átjárják. Legtovább és legteljesebbformá
ban parasztságunk őrizte meg művelődéstörténetünk e fontos korszakának
dokumentumait. ”93 A 20. századtól az új táncstílus is eltűnőben, hanyatló
ban van. Az erőszakos iparosítással felbomlott a tradicionális falusi, pa
raszti társadalom, ezeknek egyenes következménye volt a paraszti tánc

89 Martin, 1977. 41.
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élet fokozatos elhalványulása, felbomlása. Új mozzanat talán a körcsár
dás egyes területeken (Kalocsa-vidék, Felső-Tiszavidék) való megerősö
dése. Ma az új táncstílus még ott virágzik, ahol a fejlődés megkésettsége,
az archaikus táncélet szívóssága miatt az új stílusú táncok csak később
teijedtek el.94 A 20. században is voltak korszakok, amikor a népzene és
a néptánc hangsúlyos szerepet kapott. A ’40-es évek közepétől megindu
ló „Gyöngyösbokréta” mozgalom teret adott a paraszti táncok bemutatá
sának, megismertetésének. A későbbi évtizedek nem egyszer pejoratív
jelzésekkel illették ezt az időszakot, Pedig ha belegondolunk, a falusi em
ber csak a saját táncait táncolta, nem a megcsinált műtáncokat. Nem koreografálták meg különösebben, szinte csak összerendezték a párokat a
színpadon.
Az 1970-es években meginduló táncházmozgalom nevezhető az ifjúság
egyfajta lázadásának. Több amatőr együttes alakult, akik magukénak
érezték a hagyomány megőrzését és továbbadását. Hivatásos együttesek
alakultak, és számos amatőr együttes eljutott a szinte már profinak ne
vezhető szintig. Zenei és táncanyagot ma is gyűjtenek a néprajzosok és a
tánckutatók. Sajnos egyre kevesebb területen lehet találni olyan adatköz
lőket, akik még emlékeznek a régmúlt idők táncaira, dalaira.
Nagyon fontosnak tartom, hogy tisztában legyünk az értékeinkkel, és
ami még fontosabb, ne hagyjuk elveszni őket! Értékek nélkül nincs tár
sadalom, nincs erkölcs, nincs történelem, nincs mérce! A Honvéd Tánc
színház 1989. április 28-i bemutatójának címe Utolsó Leltár volt. Figye
lemfelkeltő cím. Arra figyelmeztet, hogy vannak értékeink, amelyeket
leltározni lehet, de a cél ne pusztán az összegyűjtés és a konzerválás le
gyen, hanem a továbbadás is.

162

Melléklet
A M evlevi vagy táncoló dervisek
„Valahány uralkodó nézet van az isten létéről, és minőségéről, ép oly
számtalan módon imádták őt világkezdettől fogva és imádják mai napig.
A bránístától le a nazarenusig, mindnyájan egy cél felé tartanak, csak kü
lönböző utakon és módon hiszik e célt leghamarabb megközelíteni, s e
tekintetben a Mevlevi-dervisek a legkülönösebbek, mert ők táncolva
akarnak üdvözölni. Az egyén teszi a vallást, tudjuk ez egyszerű igazságot,
s ép azért tisztelünk minden vallásfelekezetit, s nem akarjuk egyik vallást
a másik rovására csúffá tenni, sőt tiltakozni akarunk azon ócsárlások el
len, melyekkel némelyek a sajátságos isteni tiszteleteket kigunyolni sze
retik. A táncoló dervisek már gyakran voltak e pontra kiállítva s a közön
ségnek nevetséges módon bemutatva. Lássuk, mennyiben jogosak ez íté
letek.
A Mevlevi dervisek alapítója Móllá Dselaleddin, máskép Mohammed
el Belkier Rumi, született Beikben, a 604-ik évben Rebi ul evvel 6-ik nap
ján, meghalt Komában 672. (1273) évben. Már hat éves korában fejlő
dött ki lelki ereje s adta jelét istentől választottságának. Egy pénteki na
pon, mondják történetírói, felment az erkélyre több társával, s midőn
ezek kérdék tőle, hogy miért nem ugornak az emberek egyik házfedélről
a másikra, Dselaledin ezt felelte: „Ez az ugrás csak kutyák és macskák tu
lajdona, ép jaj azon emberi teremtvénynek, ki magát hozzájuk hasonlóvá te
szi: ha pedig kívánjátok, hogy mi is ugorjunk, úgy ugorjunk fel az ég felé!”
Erre példát adandó, felugrott a levegőbe s eltűnt szemeik elől. Az ifjak
nagy zajt csaptak s visszakiabálták Dselaleddint, s ő megjelent közöttük
egészen megváltozott alakban és elbeszélte, hogy mi történt vele; t. i.
egy, zöld palástokba burkolt sereg elragadta őt közülök s a csillagok felé
röpítve, mennyei dolgokat mutatott neki; de zajongásukra megint vissza
hozta őket a földre.
Az e szerzetbe lépni kivánó nehéz próbán megy keresztül. A növen
déknek ezer és egy napig kell dolgoznia a klastrombán, mely idő alatt,
ha csak egy éjjel is hiányzott a klastromból, újra kell kezdeni növendék
idejét. Felvétele, valamint beavatása mindig sajátságos szertartásokkal
megy végbe.
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A Mevlevi dervisek táncuk által különböznek a többi dervisektől, me
lyet semá-nak neveznek s innen tekkijök semának-khane nevet visel
mely áll nyolc faoszlopon nyugvó teremből, köröskörül karzatokkal ellát
va a nők számára szolgáló elzárt nézőhelylyel és a Mutrib (zenélő kar) be
fogadására készített külön karzattal. Vallási gyakorlataik minden kedden
és pénteken tartanak, mely alkalommal számtalan néző tolul a terembe,
s mivel a frenk is szabad bemenettel bír, ha sarúit leveti, rendesen
nagyszámú kiváncsi közönség előtt végzik ájtatosságukat. Ez kezdődik a
harmadik mosakodás után 7 (szerintünk 2) óra tájban s tart körülbelül 2
óra hosszat. Miután a dervisek egyenként beléptek s félkörben juhbőr
nyoszolyáikra letelepedtek, fél óráig mozdulatlan helyzetben ülnek, ek
kor a seikh megszakasztja a csendet egy dicsérő hymnussal s felhívja a
gyülekezetét a kólán első fejezetének eléneklésére.
Ezen ének közben a seikh feláll s lassú léptekben követve a többi der
vistől, megkerüli háromszor a termet, melynek végeztével levetik a der
visek hirkájokat, leeresztik a szoknya alakú hosszú ruhát (tennure), mely
kék fehér vagy verhenyeges szinü, s egy övvel van a derékre erősítve.
A semá-zan, a táncolok vezetője elő megy s a többi dervis mellén ke
resztbe helyezve kezét, lassú léptekben követi. A vezető közel érkezvén a
seikhez, meghajol előtte s kezeit megcsókolván, félrevonul a terem köze
pébe; utána hasonlót cselekesznek a többiek is, s két lépéssel megfordul
va, táncolni kezdenek egymásután, forogva bal lábukon, mig a jobb láb
bal működésben tartják a forgó balt és vigyáznak az egyensúlyra. E mű
velet alatt szemeiket behunyva fejüket jobbra hajtva, jobb kezüket ég fe
lé, bal tenyerüket a föld felé hajtva, halkan szüntelen az: Allah! Allah!
igéket mormolják. A kar e tánc közben élénk zene s énekkisérettel buz
dítja a táncolókat; áll pedig e zene különféle hangszerekből; főszerepet
visz a fuvola alakú nádsíp (neí,) A tamburin és a keman. A táncolok szá
mé lehet 9, 11, 13, 18, kik mindnyájan oly művészileg forognak szünte
lenül egy körben, hogy sohasem zavarják meg a kimért közeget, s észre
vétlenül mégis megkerülik a termet. A neí mélabús hangja, az egyszerű,
de lelkes ének, s egyáltalán az összhangzó zene és ének azon művészi
tánccal párosulva, valóban megható, s a bámulok arcán is inkább csodá
lat, mint nevetség tükröződik.
E tánc háromszor egymásután ismétlődik, minek végeztével a tánco
lok arcra borulva, a semázan által köpenyeikkel betakartatnak; a
semázannak a szultánért! befejező imája után kölcsönös kézcsók s a seikh
áldása következik s ezután elhagyják a termet.
1G4

A Mevlevi dervisek klastromai a leggazdagabbak. A Szeldzsuki szultá
nok tetemes földdel látták el őket és az Otthoman-ház e javakat csak
megerősítette. Negyedik Murát ez adományokat újabbakkal tetézte, s
minden jövedelem a költségek fedezése után a szegények javára s más jó
tékony célokra fordíttatik, s a dervisek saját keresetforrásukra hagyatva,
mint hasznos polgárai a hazának s derék családapák, nem töltik életüket
henyélésben. Többek között szép foglalkozása e szerzetnek: a vizosztás
szegények számára. Különben keletnek egyik kiemelendő sajátsága a
közkutak és vizvezetések jó karban tartása. A legtávolabb eső pontokon
is szép faragott kövekkel kirakott források sárgarézcsapon bugyogtatják
a friss kristályvizet. Pest városa e tekintetben példát vehetne.”
A Mevlevi vág)’ táncoló dervisek. In: Hazánk s a Külföld. Szerk.: Szokoly Viktor. Kiadta
az Athenaeum. VIII. kötet. Pest, 1868. 454-455.
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