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I. A téma felvetése 
 

A XX. századi mezőségi tánckultúra változásainak vizsgálatát több szempontból is 
fontosnak találom. Az erdélyi Mezőség népi kultúrájával kapcsolatos kutatások 
meglehetősen későn, az 1940-es években indultak el. Az itteni népzene, a táncok és táncos 
szokások gyorsan ismertté váltak a magyar tudományos körökben. Az 1970-es években 
Martin György vizsgálatai rámutattak arra, hogy a mezőségi paraszti tánckultúrának 
néhány vonása (egyes táncok, a táncrend felépítése, a táncrendezéssel kapcsolatos régies 
szokások stb.) fontos helyet foglalnak el az európai művelődéstörténetben. A 
táncfolkloristák kutatásai és ismeretterjesztő előadásai később a színpadi táncosok 
körében is népszerűvé tette a mezőségi tánckultúrát, olyannyira, hogy az 1970-es években 
induló táncházmozgalom egyik emblematikus táncrendjévé a „mezőségi” vált. Ennek 
hatására számtalan erdélyi, magyarországi, sőt más országbeli táncos, amatőr kutató 
fordult meg az 1980-as évektől kezdve a területen és végzett kisebb-nagyobb volumenű, 
tudományosan többé-kevésbé használható adatgyűjtést, megfigyelést. A nagyfokú 
érdeklődés és a hatalmas adathalmaz ellenére eddig nem született olyan összefoglalás, ami 
legalább az eddigi kutatásokat összegezte volna, és esetleg áttekintést adott volna a terület 
táncainak és táncéletének a tudományos felfedezéstől máig tartó változásairól. Az 
összefoglaló művek hiányának tudható be, hogy a Mezőség tánckultúrájáról mind a 
szakemberek között, mind pedig a nagyközönség köreiben meglehetősen statikus, 
egyoldalú kép él. A féltudományos, ismeretterjesztőnek szánt művek pedig általában 
tovább torzítják a Mezőségről a XX. század közepétől elterjedő „pozitív mítoszt”, pedig a 
történelmi, gazdasági és társadalmi változások azonban a mégoly régies mezőségi 
tánckultúrára is hatással voltak, formai, funkcionális értelemben egyaránt, sőt az egyes 
jelenségekhez kapcsolódó etnikus tulajdonképzet is változott az idő folyamán. 

 
 

II. A disszertáció szerkezete 
 

Doktori disszertációmban egy erdélyi, mezőségi falu – Visa – tánckultúrájának XX 
századi változásait kísértem végig.  

Bevezetésként a kutatástörténetről, az általam vizsgált témákról, a kutatás 
módszertanáról és az értelmezési keretről írtam, majd a terep rövid földrajzi és néprajzi 
ismertetését végeztem el. 

Kutatásom kiindulási alapjaként a tágabb régió, az erdélyi Mezőség történeti, 
gazdasági és társadalmi változásait igyekeztem feltárni. A történeti részben a XX. 
századnál korábbi állapotokat is összefoglaltam, mivel úgy véltem, hogy a XVII. századi 
pusztulások, és az utána kezdődő új társadalmi berendezkedés alapvetően meghatározza a 
jelen tájökológiai – gazdasági, és ezek által kulturális helyzetét is.  

A mezőségi népi kultúra térbeli tagolódásának bemutatása mellett elvégeztem az itteni 
táncdialektus és kisebb aldialektusainak eddigieknél pontosabb körülhatárolását. Ez után 
összefoglaltam a Mezőség tánckultúrájára vonatkozó fontosabb kutatási eredményeket. 

A tánckultúra változásait két fontos aspektusból vettem szemügyre: 
1. A különböző táncok megjelenését, illetve eltűnését, valamint az egyes tánctípusok 

motívumkincsének, előadásmódjának és térhasználatának változásait igyekeztem 
korszakolni, így bemutatva a változás folyamatait. 

2. Felvázoltam a táncszervezés társadalmi-gazdasági kapcsolatait. A tánc rendezői, a 
zenészek, illetve a falusi fiatalság kapcsolatának anyagi jellegű vonzatai sok 
mindent elárulnak az adott kor gazdasági állapotáról. A táncszervezésben érintett 
szereplők feladatainak megváltozása, az általuk szervezett, illetve látogatott 



táncalkalmak bizonyos típusainak eltűnése, vagy felbukkanása, a táncalkalmak 
időbeosztásának átstrukturálódása fontos információkkal járult hozzá 
vizsgálatomhoz.  

 
Egyes vizsgált jelenségekkel kapcsolatban a vonatkozó etnikus tulajdonképzet 

alakulását is igyekeztem felvázolni. 
A disszertációmat a kutatás eredményeinek összefoglalása, valamint az elvégzendő 

feladatok felsorolása zárja. 
 
 

III. Előfeltevések 
 
- A XX. század elejének társadalmi-kulturális változásait előkészítette, sőt alapvetően 

meghatározta a XIX. század végi arányosítási és tagosítási törvények nyomán 
bekövetkezett gazdasági átalakulás, illetve a birtokviszonyok megváltozása. 

- A XX. század nagy történelmi viharai, a két világháború hatásai is kimutathatóak (ha 
csak közvetve is) a mezőségi tánc és zenei kultúra alakulásában. 

- A társadalom, a gazdaság és a kultúra szocialista típusú átszervezése, az iparosítás, 
majd később a rendszerváltás utáni médiával támogatott tömegkultúra megjelenése 
döntő változásokat hozott a mezőségi falu életében, ami az eddigieknél is erősebb 
változásokat idézett elő a helyi tánc és zenei kultúrában. 
 
 

IV.  Kutatás és elemzés 
 

A visai társadalmi változásokkal, valamint a helyi tánc és zenei kultúrával kapcsolatos 
anyaggyűjtésem 1993-óta tart. A kutatás során óriási mennyiségű anyag gyűlt össze, 
ennek csak egy részének feldolgozására vállalkozhattam a disszertáció megírásával. 

A hosszúra nyúlt kutatás alatt sok módszert kipróbálhattam: kötetlen beszélgetésektől 
kezdve a kérdőíves, strukturált, félig strukturált interjúkon keresztül a mélyinterjúkig, 
valamint a résztvevő megfigyelésekig. Mindezek során előforduló, addig ismeretlen 
jelenségekről, vagy a nem egyértelmű válaszokról ún. visszahívott interjúk, vagy 
ellenőrző kérdések során igyekeztem pontosabb képet kapni, bár a jelentős mennyiségű 
émikus és étikus adat összegzésénél egyértelműen körvonalazódtak a releváns 
megfigyelések, megállapítások illetve válaszok, így az anyag szinte „önmagát 
ellenőrizte.” 

A kutatás során összegyűjtött adatokat, vizsgált jelenségeket igyekeztem 
funkcionalista szemléletmódban, egymással összefüggésben látni, úgy hogy közben a 
kontextust, a történelmi és gazdasági hátteret is folyamatosan párhuzamosan figyelemmel 
kísértem, mindezek során a fent említett történelmi, politikai változásokra különösen 
koncentráltam. Munkám előképét ily módon a magyar vizsgálatok közül Belényesy Márta 
a bukovinai székelyekkel kapcsolatos, Kaposi Edit bodrogközi, illetve Ratkó Lujza 
nyírségi vizsgálatai jelentik. 

A paraszti tánckultúra modernkori változásaival kapcsolatban, az európai etnológiában 
a második világháború után bekövetkezett paradigmaváltás szempontjait tartottam szem 
előtt, amely a kulturális folyamatok vizsgálatára, így a jelenkutatásra is összepontosított. 

A változások megragadásának érdekében igyekeztem a visai tánckultúra olyan 
jellemző elemeit megkeresni, melyek jól láthatóan ágyazódnak bele a helyi kultúra és 
társadalom szövetébe, ugyanakkor – megfelelően dekódolva és rendszerezve – 
önmagukon túlmutatva képet adnak a tánc és más kulturális jelenségek, a társadalom 



valamint a gazdaság viszony- és kapcsolatrendszeréről. A vizsgált elemeket, egyes 
adatokat próbáltam az adott környezet és az adott korszak gazdasági – politikai – 
társadalmi helyzete által alkotott szövegkörnyezetbe illesztve értelmezni, és számomra, 
mint külső személy számára is érthetővé tenni. 

A kutatásom során a helyi tánckultúrát „belülről kifelé”, a benne élő és cselekvő 
ember szemszögéből is igyekeztem megpillantani és láttatni, mindeközben igyekeztem a 
klasszikus etnográfiai leírást értelmező módon a geertz-i sűrű leírás irányába elmozdítani: 
megpróbáltam a vizsgált jelenségeket több oldalról körbejárni, több ember interpretációját 
felhasználni. A mellékletben szereplő igaz történetek, valamint a főszövegbe szúrt 
adatközlői idézetek nemcsak azt a célt szolgálják, hogy plasztikussá vagy élményszerűbbé 
tegyék állításaimat, hanem esettanulmányokként is szerepelnek – melyek a vizsgált 
kulturális rendszer összefüggéseire világítanak rá – ezen kívül a helyben használatos 
fogalmakat és gondolati konstrukciókat tartalmazó szövegek is egyben. 

 
 

V. Az erdélyi Mezőség és Visa 
 
A Mezőség körülbelül háromszáz magyar, román és szász települést magába foglaló, a 

Kis- és Nagy-Szamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos között elterülő dombvidék 
összefoglaló tájneve. Lakossága a XVI. századtól kezdve túlnyomórészt román. Visa a 
terület közepén, Kolozsvártól mintegy 30 km-re, északkeletre található, vegyes (magyar, 
román, cigány) lakosságú kistelepülés. 

A tájról szóló első, XIX. századi leírások általában a táj eróziójának és a magyarok 
szórványlétének narratívái voltak. Az 1930-as évektől kezdve megszaporodtak a 
tudományos, elsősorban ökológiai, turisztikai jellegű közlemények, majd az 1940-es 
években – jókora késéssel – a néprajzkutatás is bekapcsolódott a régió felfedezésébe. Az 
ekkor induló, majd a század közepén virágkorát élő népzene- és néptánckutatás, majd az 
ezek nyomán elinduló táncházmozgalom révén megszületett Mezőség pozitív mítosza, 
amely a kultúra archaikus, érintetlen és magyar jellegét hangsúlyozta, holott a tánc- és 
zenefolklorisztikai kutatások már a XX. század közepén rámutattak a mezőségi kultúra 
egyik alapvető sajátosságára, a mindenütt jelen levő etnikus kölcsönhatásokra. 

A mezőségi népi műveltségben máig számos archaizmus található, az idő azonban itt 
sem múlt el nyomtalanul. A XX. századi változások, a szocialista modernizáció, majd a 
globalizáció hozta új kulturális minták és jelenségek itt is gyorsan teret hódítottak, 
változást idézve elő a társadalmai kapcsolatokban és a populáris kultúrában egyaránt.   
 
 
VI.  Történeti áttekintés: társadalmi-gazdasági és tájökológiai változások 

 
A történeti áttekintés során először a magyar honfoglalástól és letelepedéstől a XVI. 

század közepéig tartó időszakot tárgyalom.   
Az Erdélyi fejedelemség megalakulásától kezdődő és a reformkorig tartó, háborúkkal 

és járványokkal sújtott időszakban a Mezőség magyar lakosságának pusztulását, a terület 
gazdasági ellehetetlenülését, majd a terület, elsősorban pásztorkodó balkáni népességgel 
való újratelepítését mutatom be. Az óriási pusztítások, népességcsere eredménye, a 
korábbi biodiverzitást szem előtt tartó gazdálkodási rendszer helyett egy, a terület 
ökológiai adottságait figyelmen kívül hagyó életmód lett. A korábban virágzó kultúrtáj 
szinte teljes megsemmisülése, gazdasági, majd infrastrukturális elmaradottságot okozott, 
ami jelentős kulturális bezárkózáshoz vezetett. 



A harmadik részben a reformkortól a második világháborúig tartó, háborús és 
konszolidációs időszakokból álló intervallumot mutatom be, amely szintén jelentős 
társadalmi változásokat hozott. Ezek tovább növelték a terület XVII. századtól kezdődő 
gazdasági elmaradottságát, illetve az itt élő magyar és román etnikum közötti 
feszültségeket. 

A negyedik részben a társadalom és gazdaság szocialista átszervezésétől máig tartó 
időszakot tárgyalom, mely során a Ceausescu rezsim gazdaság- és társadalompolitikája, 
majd a rendszerváltás utáni, célt tévesztett visszaparasztosodási folyamatok tovább 
növelték a terület gazdasági problémáit, és újabb jelentős kulturális változásoknak 
készítették elő a terepet. 

 
 

VII. A mezőségi népi kultúra térbeli tagolódása 
 

A Mezőség mint önálló népi műveltséggel rendelkező terület pontos körülhatárolását, 
valamint belső tagolódását tekintve a néprajzkutatók között nincs egyetértés. Különböző 
kistájakat (Borsa völgye, Kis- és Nagy-Szamos völgye stb.) egyesek a Mezőséghez 
tartozóként, mások pedig külön tárgyalnak. 

 Martin Györgyhöz, Pávai Istvánhoz, illetve Barabás Lászlóhoz hasonlóan az eddigi 
tárgyi-néprajzi és folklórkutatások tapasztalatai, valamint saját kutatásaim alapján a 
mezőségi régión belül megkülönböztetek egy központi falucsoportot (Belső-Mezőség: 
Visa, Magyarpalatka, Katona, Pusztakamarás stb.) Innen kifelé haladva, egy következő 
koncentrikus körben az ún. peremterületek (Nyugat-, Észak-, Kelet- és Dél-Mezőség) 
találhatók, a régió legszélén pedig határvidékek: Nagy-Szamos mente, Lápos mente, Sajó 
mente, Maros mente, Marosszéki Mezőség, Erdőalja, Borsa völgye és Kis-Szamos mente 
stb.  

Belső-Mezőség területén a tánc- és zenei kultúra szempontjából körvonalazható még 
egy kisebb falucsoport, amelyben az 1960-as évekig, a helyi fiatalság által rendszeresen 
megszervezett, hétvégi táncalkalmakat a magyarpalatkai cigányzenészek muzsikálták ki. 
Ezt a területet palatkai tánckörzetnek neveztem a disszertációmban. Itt található, 
huszonkét más falu mellett, Visa is. 

 
 

VIII. Tánckutatás az erdélyi Mezőségen 
 

A Mezőséggel kapcsolatos vonatkozó zenei és tánckutatás története három nagyobb 
részre osztható: 

I. A Mezőség felfedezése. Járdányi Pál és Lajtha László népzenekutatók az 1940 
es években rendkívül pontos és részletgazdag leírást készítettek három 
mezőségi falu zene- és tánckultúrájáról, ami felhívta a néprajzkutatók 
figyelmét az itteni archaizmusokra.  

II. Kallós Zoltán, Martin György és munkatársaik révén az 1950-es, 1960-as 
évektől végzett néptánc és tánczenei kutatások, melyek alapján az első 
összefoglaló műveikben pontos ismereteket szerezhetünk Mezőség 
tánckultúrájáról. 

III. Az 1980-as évektől máig népzene és tánckutatók,érdeklődők és táncházasok 
zarándokolnak a területre. Az általuk összegyűjtött, nagy mennyiségű anyag 
összegzését és értelmezését munkatársaimmal már elkezdtük, ennek az első, 
jelentősebb eredményét a disszertáció tartalmazza. 

 



IX. A tánckészlet alakulása 
 
Mezőségen a rituális táncok valamint a kapcsolódó, egykori fegyvertáncok késői 

rokonai a botos táncok a XIX. század végén, XX. század elején tűnnek el.  
A sűrű legényeshez kapcsolódó térhasználati forma a két világháború között alakul át 

(a körben járt, csoportos formák helyett már csak egyéni szólótánc), a tánc motívumkincse 
pedig az 1950-es, 60-as évektől változik lényegesen (lábfigurák helyett a csapásoló 
motívumokra kerül a hangsúly).  

A ritka legényesek divatja is az 1950-es években szűnik meg. 
Mindkét tánctípusra (sűrű és ritka legényes) hat a vizsgált területen az 1950-es 

években, a Küküllő-mente irányából elterjedő tîrnaveana nevű tánc zenéje és motívumkincse. 
A férfitánc formalizált, kötött motívumkincsű változata az 1960-as évek végére szinte teljesen 
kiszorítja a sűrű és a ritka legényest a táncrepertoárból. A tîrnaveana ma is népszerű a 
táncolni tudó fiatalok között. 

A férfiak és nők által vegyesen, kis csoportokban járt körtánc, a négyes a II. 
világháború után kopott ki a felnőttek táncrepertoárjából, átkerülve a gyermekek 
táncalkalmaira, ahol még az 1950-es évek végéig élt. 

A páros táncok közül az asszimetrikus lüktetésű, tánccikluskezdő lassú táncok (lassú 
cigánytánc, illetve joc românesc) az 1950-es években kopnak ki a használatból. A magyarok 
lassú táncát a faluval az 1970-es években kapcsolatba lévő revival mozgalom (Kallós Zoltán 
révén) újjáélesztette. 

A területen a XIX. század végén megjelenő csárdás divat a belső-mezőségi páros 
táncok motívumkincsét nem változtatta meg. Az elnevezést és kísérőzenét átvették, de arra a 
helyi forgós-forgatós táncok motívumait alkalmazzák. 

A csárdás, sűrű csárdás és a szökős motívumkészletében a XX. század elején történt 
változás: a visszaemlékezések szerint a XIX. század végén született korosztály páros forgás 
közben (a férfiak és a nők is) különböző ritmikájú kopogó, csúsztató motívumokat táncoltak, 
többfajta forgásváltást használtak, ezen kívül a külön táncolt csalogatós motívumok aránya is 
nagyobb volt a táncukban, mint a XX. század elején születettekében. Ezt néhány régiesen 
táncoló párnál még tetten érhettük. Az 1920-as, 30-as években született korosztály már jóval 
többet forgatott kar alatt, és többet is csapásolt a lány karjára támaszkodva. 

Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a vizsgált területen a túlsúlyban lévő románság 
sajátosan gazdag, sok kar alatti forgatásból álló páros táncformáját legkésőbb az I. 
világháború környékén átvette az elszigetelt magyar falvak lakossága. A kérdés pontos 
megválaszolásához még további, elsősorban történeti adatokra, illetve belső-mezőségi román 
falvakban elvégzendő mélyfúrásszerű kutatásokra lenne szükségünk. 

A népies műtáncok, illetve polgári társastáncok már az I. világháború után 
megjelentek a területünkön, a táncrendbe azonban nem épültek be szervesen. Ennek ellenére a 
térhasználatukból, illetve a mozdulatkincs változásaiból kiderül, hogy elindultak a 
folklorizálódás útján. 

A modernkori társastáncok és a posztmodern táncok sem formai értelemben, sem 
pedig térhasználatban nem idomultak a helyi hagyományos tánckincshez. A faluba való 
bekerülésüket elsősorban a XX. század közepi iparosításnak és városiasodásnak, másrészt 
pedig a média egyre erősödő kultúraalakító hatásának köszönhetik. Ez utóbbi esetben nem 
csak nyugati tánc és zenei divatok, hanem keleti hatások is lemérhetők Visa mai populáris 
tánckultúráján. 

A táncrend változása szorosan összefügg egyes tánctípusok megjelenésével, illetve 
eltűnésével. Az 1960-as évektől, a falu villamosítása után, a táncok sorrendje egyre kevésbé 
alakult a helyi szokásrend szerint, inkább a hanglemezen (később magnókazettán, CD-n) 



található zenék sorrendje, illetve a zenét szolgáltató lemezlovas ízlése, elgondolása vált 
meghatározóvá. 
 
 
X. A táncszervezés 

 
Visában a zenei szolgáltatók a közeli Magyarpalatka cigányzenészei, illetve a helyi 

műkedvelő parasztzenészek közül kerültek ki egészen a XX. század közepéig. A falu anyagi 
helyzetének alakulását jól tükrözi az, hogy egy-egy adott korszakban milyen zenei 
szolgáltatót tudtak megfizetni, valamint az is, hogy milyen módon történt a fizetés: pénzzel, 
terménnyel, vagy társasmunkával. A fizetés módja a gazdasági, birtokszerkezeti változásokra 
is utal. A téeszesítés például megszűntette az aratókalákákat, ami addig az egyik legfontosabb 
anyagi forrását jelentette a fiatalok táncszervezésének. 

A tánc szervezői, a kezesek létszáma és feladatai is változtak különböző gazdasági, 
társadalmi helyzetekben.  

A visai románok és magyarok csak a két világháború alatti és utáni időkben táncoltak 
külön, egyébként a falu lakosságának kis létszáma miatt egyben rendezték a hétvégi táncot, 
ahol a konszolidációs időszakokban különböző etnikumhoz tartozó kezesek képviselték a 
táncos közösséghez tartozó románok, illetve magyarok érdekeit. 
 A téeszesítés és az azt megelőző időszak kiéleződő társadalmi ellentétei (külön gazda- 
és szegénytánc, kimuzsikáltatás) a táncszervezésben is lecsapódtak, meghatározva a szervezők 
munkáját.  
 A szocialista korszakban a fokozatosan megszűnő hagyományos hétvégi táncok 
helyett újabb táncalkalmak születtek: a kultúrotthonban hétvégente megrendezett lemezjátszós 
táncmulatságok, majd diszkók, illetve a téesszel kapcsolatos „betakarítás ünnepén” rendezett 
táncmulatságot. 
 A kezesek legfontosabb feladatait, a zenészfogadást, illetve a táncos fiatalság 
megszervezését a hétvégi lemezjátszós, majd magnetofonos mulatságok az 1960-as évek 
közepétől-végétől teljesen megszűntették, így ezen táncmulatságok szervezőit már nem is 
kezeseknek hívták.  
 A kezesség intézménye az egyre ritkábban előforduló ünnepnapokon megrendezett 
táncok, majd a rendszerváltás utáni revival mozgalom hatására megszervezett bálok és mérési 
mulatságok hatására maradt életben. 
 
 
XI. Összefoglalás 
 

A honfoglalás után az erdélyi Mezőségen megtelepülő magyarság virágzó 
mezőgazdasági kultúrájának a XVII-XVIII. század történelmi eseményei vetettek véget. Az itt 
élő magyar, majd később magyar – román – szász népesség több alkalommal is szinte 
genocídiumszerűen pusztult. A több évszázadig tartó folyamatos újratelepítések, 
népességmozgás miatt szinte teljesen kicserélődött a terület lakossága. A párhuzamosan zajló 
hatalmas társadalmi és gazdasági változások kulturális értelemben is tabula rasa-t, egy 
teljesen új helyzetet teremtettek Mezőségen.  

A XVII. század elején, Bethlen Gábor idején bekövetkezett béke és kulturális 
fellendülés az itteni magyarságot szigetszerű diaszpórákban találta, a társadalom többségét 
ekkor már részben letelepedett, részben még vándorló balkáni néptömegek tették ki.  

Szociálantropológiai vizsgálatok tanúsága szerint a XVII.-XVIII. században többször 
előfordult, hogy a falusi környezetből kiszakadó telepesek általában gyorsan homogén, új 



falusias miliőt építenek ki maguknak, amire teljesen önálló, ugyanakkor régies kultúra 
jellemző (lásd a gyimesi párhuzamot.) 

Azok a nyugati kulturális hatások, amelyeket a reformáció, a reneszánsz és a barokk 
hozott el a területre itt erőteljesen konzervatív, bizánci jellegű műveltségi elemekkel 
találkoztak. A XVIII. század során kialakuló új élet kísérőjelensége – Jakó Zsigmond 
szavaival élve – minden tekintetben a szegénység lett. Mindez a terület társadalmi-kulturális 
bezárkózásához vezetett. A folyamat eredményeképpen a nyugat felől érkező kulturális 
hatások lelassulva, egyre inkább meggyengülve kerültek a Mezőségre. Ennek köszönhetően a 
XVIII. századi konszolidáció során az itt élő népességre a megváltozott gazdálkodási formák 
és stratégiák, az ökológiai környezethez való újszerű viszonyulás lettek jellemzők. Mindez 
egy sajátságos kulturális, társadalmi arculat kialakulásához vezet, amit ma mezőségi népi 
kultúrának nevezünk. 

Mindezt aztán továbbszínezte a nemzeti romantika és a polgári kultúra modernitás 
eszménye, amelynek terjesztője környékünkön a kisnemesség volt. A népzene- és tánckultúra 
sokszínűségéhez, egyben homogenitásához nagymértékben hozzájárult a területen élő 
nemzetiségek állandó kulturális érintkezése, mint ahogy azt már Bartók Béla és Martin 
György is megállapították. Az együtt táncoló magyarok, románok, cigányok és szászok, a 
meglehetősen nagy területen muzsikáló cigányzenészek a saját kulturális ízlésvilágukkal mind 
hozzájárultak az itteni zenei- és tánckultúra diverzitásához. A Mezőség gazdasági és 
infrastrukturális elmaradottsága, a magyar nyelvszigetek mind a mai napig konzerválóan 
hatnak erre a kulturális egységre.  

Az itt vázolt kulturális állapotot olyan alapnak tekintem, amire a XX. századi 
változások hatottak ugyan, de érintetlenül hagytak számtalan, régies műveltségi elemet. A 
mezőségi tánc- és zenei kultúrára jellemző archaizmusok mai megléte nem csak az 
elmaradottság és bezártság következménye, hanem a kultúra önnön sokszínűségéből fakadó 
rendkívüli életképességnek is. 

Munkám során igyekeztem rámutatni, hogy a tánckultúra két fontos aspektusa, a 
táncok formai, strukturális változásai, illetve a táncrendezők szerepeinek, az általuk képviselt 
táncos közösségnek és a szervezés módjainak átalakulása szoros összefüggésben van a 
termelési és birtokviszonyokkal, valamint a társadalmi felépítettséggel. 

A XIX. század végén a mezőségi gazdasági és társadalmi állapotok jelentős mértékben 
megváltoztak, így a mindennapi életmód és kultúra is átalakult.  

Az erdélyi Mezőségen a XIX. században egy meglehetősen gazdag, változatos 
formakincsű eszközös tánckultúrával kell számolnunk. Ennek „birtokosa” az ekkor még 
meglehetősen mobil pásztorréteg lehetett, ami a jellemző migrációja során távolabbi (például 
alföldi, Felső-Tisza vidéki) területekkel is kapcsolatot tartott. A XIX. századi arányosítás és 
tagosítás a külterjes állattartást, így az addig rendkívül jelentős juhászatot is korlátozta, illetve 
helyhez kötötte. A dél-dunántúli területekhez hasonlóan, a pásztorkultúra bizonyos elemei 
(például a botos táncok) vélhetően így kerülhettek be a mezőségi falvakba, ahol a legtovább a 
románok gyakorlatában maradt fenn egészen az I. világháborúig. 

Az elkülönített, tagosított birtokon gazdálkodó parasztemberek a korábbi szoros 
közösségi élet hagyományait lassan elhagyták, életszemléletük megváltozott.  

A belső-mezőségi falvak zenei- és tánckultúrájában a változás a terület elzártsága, 
kevésbé polgárosult mivolta miatt lassabban zajlott le. A lassú aszimmetrikus, és a forgós-
forgatós páros táncok motívumkészletében a régiesebb mozdulatok, valamikor a két 
világháború között kezdtek el kikopni a használatból, nyomaikban még ma is felfedezhetők az 
idősek táncában. Ugyanígy változhatott a tánc és a mulatság közbeni magatartás is az 
introvertáltból az extrovertált viselkedés irányába. A tánc térhasználati változásai, például a 
legényesek közösségi (körben járt) formáinak eltűnése is tökéletesen tükrözi a fenti 



állapotokat, s a közösségben végzett, mulatsággal végződő társasmunka-alkalmak 
visszaszorulása is beleillik a képbe.  

A Mezőség északi és nyugati területein a régi, a modernizáció időszakában 
fokozatosan lesüllyedő, az egykori jobbágyleszármazottakkal együtt élő közép- és kisbirtokos 
réteg az új nemzeti tánctípus, a csárdás XIX. század végi elterjedésében játszott szerepet.  

A Belső-Mezőséget a kisnemesi kulturális hatások kevéssé érintették, amit a forgatós-
forgós táncok motívumkincsének és dallamkíséretének régi, szinte érintetlen vonásai is 
mutatnak. A városi, polgári hatásokra a legkorábban az 1920-as évekből tudunk példát. 

A földbirtok jelentőségének növekedésével megjelent a XX. század jellegzetes 
paraszti földéhség tünete, ami a paraszti társadalmak szociális egységét, kulturális 
szokásrendjét sok helyütt végzetesen megbontotta. Míg korábban kevés magánbirtokkal 
rendelkezők is lehettek nagygazdák – nagy állatállomány esetén –, ezután már a föld 
mennyisége lett a vagyon alapja. Ennek köszönhetően kialakul egy kisebb nagygazda és egy 
nagyobb szegényparaszti réteg. Mindezek a termőföld szűkössége, és gyenge minősége, 
valamint az infrastruktúra fejletlensége miatt nem vezettek komolyabb társadalmi töréshez, 
Visában és környékén a táncalkalmak szervezésével (gazdatánc-szegénytánc), és a táncos 
szokásokkal (kimuzsikáltatás) kapcsolatban nagyritkán még így is felsejlenek a mezőségi 
falusi társadalom feszültségei. 

A házassági kapcsolatokat meghatározó „föld megy a földhöz” elv is ebben a 
korszakban jelent meg a Mezőségen. Ezzel kapcsolatban váltak egyre gyakoribbá a tiltott 
kapcsolatok, a menyasszonyszöktetések, amelynek végén nem tartottak nagy táncmulatsággal 
járó lakodalmakat, legfeljebb egy kis vacsorát rendeztek 

Néhány, a faluközösség által továbbműködtetett intézmény (például esztenaközösség) 
azonban túlélte ezt a korszakot. A falvak, illetve falurészek szerint megrendezett közösségi 
események is sok olyan elemet hordoznak, amik vélhetően egy korábbi földközösségi 
rendszer maradványai. A különböző társasmunkák gyökerei szintén ebbe a korszakba nyúlnak 
vissza. 

Visa soha nem tartozott a tánckörzet gazdag falvai közé. A gyűjtött adatokból 
ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a XX. század elején-közepén a helyi földesúr, a 
bíró és a helyi és környékbeli nagygazdák támogatásának köszönhetően (kalákák rendezése), 
valamint a kiszámítható gazdasági helyzetnek és a zenészek nagy számának következtében a 
rendszeres hétvégi táncokon többször muzsikáltak jó zenészek, mint a későbbi időszakokban. 

A két világháború és az ezzel járó társadalmi változások hatással voltak Visa és 
környékének kultúrájára. Itt elsősorban a nemzetiségi ellentétek kiéleződésére gondolok, ami 
Visa táncalkalmainak szervezésének változásaiban tetten érhető.  

Az első világháború kulturális elemek intenzív cseréjét hozta, felerősítve a hétköznapi 
műveltség bizonyos fokú homogenizációját. A trianoni elszakadás után mérséklődött a 
magyarországi, azon keresztül pedig a nyugati (városi) hatások intenzitása. 

 A II. világháború és a visszacsatolás négy éve újból a nemzeti eszme (népies 
műdalok, irredenta- és katonanóták formájában) elterjedését hozta, de intézményes kereteken 
belül (iskolai oktatás során tanult magyar kettős stb.) is érkezett egységesítő hatás az 
anyaországból.  

A mezőségi falusi társadalom még a XIX. századi közösségi magatartás- és 
életmódbeli formákat tovább őrizte ebben a korszakban. Ennek köszönhetően az 1930-as, 
1940-es években a belső-mezőségi falvak paraszti tánckultúrája erős integrációs készséget 
mutatott, több tánc is ekkor került be a visai tánckészletbe, amelyek közül a tîrnaveana páros 
és szóló formája szinte teljes mértékben beépült a helyi tánckultúrába, de más táncok is, mint 
például a valcer és a hétlépés is elindultak a folklorizáció útján. A legtöbbet használt páros 
táncok (csárdás, szökős) formakincse expresszív elemekkel bővült (egyre több kar alatti 
forgatás, nehéz csapásoló motívumok) tánczenéjében új dallamok (magyar csárdás) jelentek 



meg. A hagyományos spontán és a rendszeres hétvégi táncalkalmak mellé felsorakozott a bál, 
ami a táncszervezők feladatainak körét tovább bővítette.  

A II. világháború utáni és a téesz-szervezés alatti nehéz időszakban a visaiak 
kevesebbet tudtak áldozni zenés mulatságokra. Mindezt alátámasztja a helyi „amatőr” 
zenészek számának növekedése, és egyre gyakoribb részvétele a felnőttek táncalkalmain; a 
visai parasztbandák korábban csak a házi mulatságokat, és a gyerekek táncalkalmait 
szolgálták ki.  

A mezőségi lakosság életkörülményei – a nagy többséget tekintve – a szocialista 
iparosodással és a városiasodással valamelyest javultak. Ugyanakkor a téesz megszervezése 
szétzilálta a faluközösséget és annak intézményeit: az 1960-as évektől fokozatosan szűntek 
meg a táncos kalákák, gyökeres változások álltak be a táncszervezésben és táncrendezésben. 
A legtöbbet használt táncok (csárdás, szökős) máig tartó formai egyszerűsödése is ebben az 
időszakban kezdődött el. 

A pénzforgalom is a kollektivizálás alatt vált jelentőssé a mezőségi falvakban. Visában 
ezért váltak gyakoribbá (átmenetileg) a gyermekek táncalkalmai. Az 1950-es évek végétől 
lassan stabilizálódó gazdasági helyzet a zenészfogadás lehetőségeiben is meglátszik: a 
visaiaknak egyre jobb zenészeket sikerült fogadni a rendszeres táncokra, jelesebb alkalmakra 
pedig már a legjobbakat is elhívhatták, a háromtagú zenekar helyett már öttagút is 
beállíthattak. 

A téesz közel harminc éve alatt a faluközösség fokozatos gyengülésével a korábbi 
erkölcsi előírások lassan háttérbe szorultak, és ha csak hallgatólagosan is, de elfogadottá vált a 
közvagyon megkárosítása, a lopás, az ügyeskedés, a táncmulatságra fordított költségeket 
például a legények gyakran saját családjuk megkárosításával teremtették elő. Mindez a 
korábban egységesebbnek tűnő faluközösség társadalmi kötelékeinek lassú lazulására utal. 

Az 1960-as évek közepén faluba vezetett villamos áram a zenészfogadásban jelentős 
változást hozott. A hétvégi táncalkalmakról fokozatosan kiszorultak a vonószenészek, 
helyüket a lemezjátszó, később a magnetofon, majd a számítógép vette át. 

Az 1970-es évektől a városba irányuló migráció megjelenésével a falvak fokozatosan 
megnyíltak az ingázók és a média által közvetített tömegkultúra előtt. Ennek köszönhetően 
kerültek be a faluba dömpingszerűen az eddigitől gyökeresen eltérő, új zenei- és táncdivatok, 
amelyek a korábbi tánckultúrát teljesen megváltoztatták. Legkorábban a XX. század folyamán 
bekerült elemek tűnnek el: polgári táncok legtöbbjét például a hatvanas évekig használták, 
jelentőségük ezután fokozatosan csökkent. Kivételt képez ez alól a keringő, amely a 
lakodalmak szertartásos mozzanataként (menyasszonytánc) ma is jellemző. 

Ebben a korszakban kezdődik az a folyamat, melynek során a falu társadalma a 
szórakozás, és önkifejezés formáit tekintve kettészakad: az öregek válnak a hagyományok 
birtokosává, a fiatalok pedig a modern kultúra ismerőivé.  

Az 1960-as évektől a táncélet szervezése fokozatosan intézmények (kultúrház, zsuki 
tanács), később vállalkozók kezébe került, a visai fiatalság a kultúrális önellátás és alkotás 
helyett a kulturális javak fogyasztására váltott. A táncok koreológiai változásai is ezt 
támasztják alá: a hagyományos paraszti tánckultúrában több, egymástól gyakran eltérő 
formájú (legényesek és páros táncok) tánctípusok, ezek organikus egysége, illetve formai 
sokszínűségük mára eltűnt, a mostani, populáris tánc- és zenei kultúra jóval homogénebb és 
egyszerűbb, formai-strukturális tekintetben egyaránt. Mindez funkcionális változásokat is 
jelent: a bonyolult szerkezetű, veretes motívumokból álló mozdulatsorokat hosszú évekig is 
kellett gyakorolni, mire azt a táncot az illető használni tudta. Ez a ma divatos táncokra már 
nem igaz. A tanulásba befektetett munka mennyiségét és minőségét, a mozdulatok 
kimunkáltságát, esztétikáját tekintve az 1950-es évektől egyértelmű szegényedési folyamatról 
beszélhetünk, ami az önkifejezés és kulturális alkotás területén a lehetőségek beszűkülését is 
jelzi. 



Az 1995-re kialakult romániai mikrogazdasági válság Visában is éreztette hatását, a 
„visszaparasztosodást” jelentősebb tőke nélkül megpróbáló családok a korszak vesztesei 
lettek. Mindezek miatt az 1990-es évek eleji felbuzdulás csalódásba fordult, ami az élet 
minden területére (tanulás, egyéni érvényesülés, közösségi, kulturális élet stb.) negatív hatást 
gyakorolt. A faluközösség megtartó ereje ennek következtében ma is fokozatosan gyengül, 
ezzel párhuzamosan a csökken a közösségi események, így a táncalkalmak, lakodalmak 
száma. 

Visa lakosságának száma az 1970-es években kezdett csökkenni, ez jelentősen 
felgyorsult az 1990-es évektől. Valószínűleg a közösség kicsi (és folyamatosan fogyó) 
lélekszámának tudható be, hogy a közeli Kolozsváron az 1990-es évektől tetten érhető 
kulturális szegregáció, különböző zenei irányzatok „fősodra” mentén létrejövő szubkulturális 
csoportok jelenléte Visában kevéssé éreztette hatását.  

Az említett kulturális jelenségek terjedését vizsgálva elmondhatjuk, hogy a XX. 
század végéig a különböző történeti korszakok tánc- és zenei divatjai Nyugat-Európából 
kiindulva Magyarország érintésével jutnak el Közép-Erdélybe, azon belül is az általunk 
vizsgált belső-mezőségi területre. Ez a folyamat az 1990-es években változik meg 
gyökeresen, amikor is a média által közvetített új, nyugati zenei- és táncstílusok már 
Magyarország közvetítő szerepe nélkül hatnak. Érdekes jelenség a keletről érkező mahala és 
manele-zenék, valamint a kapcsolódó törökös jellegű hastánc-formák egyre nagyobb 
térnyerése, ami a vizsgált terület és feltehetően egész Erdély populáris kultúrájának 
„balkániasodását” jelzi.   

Az idegen legény intézményének átalakulásával, a vásári táncok eltűnésével a belső-
mezőségi falvak társadalmi viszonyrendszere is megváltozott: a palatkai tánckörzet elvesztette 
jelentőségét, ma már néhány, korábban más kulturális egységbe tartozó szomszédos falu 
(Zsuk, Szék) fiataljai jelennek meg a hétvégi táncalkalmakon. A falu kulturális-társadalmi 
különállásának megszűnését a másfalusi legények fogadásával kapcsolatos szokásrend 
eltűnése is jelzi. 

Homogenizáció mutatkozik a tánckultúra egyes elemeinek etnikus jellegében is. Az 
1960-as évek előtt egyes táncokhoz kapcsolódó tulajdonképzet a mai táncoknál-zenéknél már 
csak halványan van jelen, a nemzetiségek által külön rendezett táncalkalmak megszűntek. 

Az 1970-es évek lemezjátszós mulatságai, és a későbbi diszkók bizonyos értelemben a 
korábbi rendszeres hétvégi táncalkalmak utódjai, de csak a hétvégi szórakozás funkcióját 
tekintve töltik be ugyanazt a szerepet. A diszkó a társadalmi struktúrában betöltött szerepére 
vonatkozóan elmondhatjuk, hogy a résztvevők köre jelentősen leszűkült: a tánc- és zenei ízlés 
változása és a kései kezdés miatt az idősebb korosztály teljesen kiszorult a hétvégi 
táncalkalmakról, ennek következtében a diszkóban szokásos viselkedési és érintkezési 
szabályokat is kevésbé ismeri, mint korábban. Mindez a tánc korábbi közösségteremtő és 
összetartó funkciójának gyengülését mutatja. 

A disszertáció elején megfogalmazott előfeltevések beigazolódtak. A vizsgált falu 
tánckultúrájában a XIX. század végi, és a XX. századi nagy társadalmi változások mindegyike 
tetten érhető lenyomatott hagyott. Ezek a változások természetesen nem csak egy társadalmi 
eseménnyel állnak kapcsolatban, és nem minden esetben jelentkeztek azonnal. A szekeres 
lakodalom eltűnését például előkészítette az extenzív állattartás jelentőségének folyamatos 
csökkenése, ami miatt a szekér elé befogott fehér ökrök státusz-értéke nagymértékben 
csökkent. Visában az utolsó szekeres lakodalmat ugyanakkor 1960-ban, a téesz-szervezés 
időszakában tartották; a termelőszövetkezethez az utolsók között csatlakozó nagygazda, 
mintegy az ellenállását reprezentálva vitte végig a falun a lánya kelengyéjét.  

Mindez azt mutatja, hogy egyes táncok formakincsének átalakulása, bizonyos 
tánctípusok megjelenése és eltűnése stb. mögött többféle, egymásra rétegesen rárakódott 
társadalmi-kulturális változásfolyamat húzódhat. 
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