A népi tánc gyűjtése Szeged környékén
A néprajzi gyűjtések egyik egészen új területe a népi tánc gyűj
tés. Eddig igen kevesen, jóformán nem is foglalkoztak a táncokkal,
mert gyűjtésük igen nehéz s rögzítésük (gondolok itt az egyedüli jó
megoldásra: a filmfelvételre) körülményes és igen költséges. Molnár
István és Muharay Elemér kidolgoztak egv fajta táncírást mellyel a
mozdulatokat lejegyezték. Ez terjedt el s a kevés számú tánc gyűjtő
ezt használja. Sóikkal jobb módszer a legújabb, jelekkel írt táncírás,
ahol is a kotta formájára ütemek szerint táncjegyekkel írják a tánc
mozdulatait és időtartamát. Ezt a módszert azonban még kevesebben
ismerik, azért az előbbi használatos.
Szegeden a Kálmány bajos Kör keretén belül, részint a Táncszö
vetség támogatásával- múlt évben indult meg a tervszerű, módszeres
táncgyiijtés. Foglalkozott ugyan a Kálmány bajos Kör népi táncokkal
megalakulásiinjk! óta, azonban ez a munka a múlt év elejéig csupán a
népi táncok elsajátításában és továbbadásában merült ki. Rádöbben
tünk azonban arra. hogy ez csak a kezdete lehet a munkának, s ezt a
munkát a regős cserkészekre kell hagynunk, nekünk pedig át kell tér
nünk a tudományos alapon való táncgyiijtésre. mely annyit jelent,
hogy felkutatjuk a már feledésbe ment táncokat: így a múlt táncéle
téről kapunk valódi képet, azután pedig a mai állapotokat vizsgáljuk
meg. Hogyan is alakult a magyar nép táncélete? Mit tartott meg régi
.formájából, milyen elemekkel bővült, mi az amit elhagyott, miért
hagyta el? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre kell feleletet adnunk
mikor tiszta és valódi képet akarunk rajzolni a mai iáncélctről.
Enndk a munkának meglehetősen az elején vagyunk. A szeged
környéki állapotokról azonban már is eléggé tiszta képet alkothattunk
magunknak, lápé, Sándorfalva. Szatvmaz községeket vizsgáltuk eddig.
T á p é Szegedhez igen közel fdkvő falu. Szipte csodálatos, hogy
mégis mily sokat őrzött meg eredetiségéből, magyarságából.
Tájién igen élénk táncélet folvt még ezelőtt húsz évvel is. Ennek
a maradványait sikerült felkutatnunk, illetve megtalálnunk az öregek
táncában. A mai tá|iéi fiatalok — akikndk még tetszik a magvar tánc
— gyöngyösbokrétát szerveztek s jóformán kizárólag színjiadi hatások
ra törekszenek, mikor táncaikat Szegeden, vagy a környék egy-egy
városában színpadon bemutatják. Mi azonban nem ezt keressük. Az
öregek elbeszélése szerint egy-egy lakodalmon (melyen sajnos ezidáig
nem volt alkalmunk résztvenni). miikor az öregek is táncra jierdiilnek,
akkor lehet igazi táncot látni. A bálakon is inkább a modern táncok
(fox, tangó) dominálnak. Egv-két csárdást ha táncolnak, az is egyre
sablonosabb és ritkább lesz.
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A harmincas évek elején jelent meg- az első tánctanár Tápén, hogy
foxra tanítsa a tápéi ifjúságot. Nehezen ment neki, végén azonban
igen sokan behódoltak az ú j táncnak, mert „hát a városiak is ezt jár
ják, azok csak tuggyák mi a jó‘\ Szerencsére néhány józan fiatal
legény és lány tiltakozott ellene, s megalakították a „Gyöngyösbokrétát.“ Azonban ezzel nem érték el a célt, nem sikerült kiirtani a
modern táncot. Mai napig viaskodik a kettő egymással, s félő, hogy
a fox ki fogja szorítani a tápai „darudöbögőst.
A /még meglévő táncok gyűjtése) most folyik. Egyelőre leírjuk a
táncokat, feltétlenül szükéges' volna azonban filmre venni őket. Ez
pusztán pénz kérdése.
Az öregék táncát nehéz lejegyezni mert ahányszor járja, annyi
féleképp járja. Nehéz rávenni az öreget a táncra. Csak lakodalomban
táncol, vagy ha nagyon jó kedve van, amihez elengedhetetlen előfel
tétel a demizson. Ezektői az öregektől kell a regőscsoportoknak meg
tanulnánk a táncokat, még pedig' minél hamarabbi mert ha ezek meg
halnak, nem láthatjuk többé eredetiben sem az üvegtáncot, sem a
juhásztáncot, sem pedig azt a jónéhány legénytáncot, amire még em
lékeznek.
S á n d o r f a l v á m egész más a helyzet. Itt az öregektől kevésbbé,
inkább a fiataloktól láttunk táncokat. Ezek sem helyi táncok, hanem
eltanulták más vidékről.
.
Sándorfalváról még nem látunk tiszta képet, mert csak két alka
lommal tudtunk kimenni, akkor is az ott dolgozó vándorciganyoklkal
beszéltünk, tőlük jegyeztük le a táncokat, melyeket a kővetkezőkben
közlünk. Sándorfalva táncéletének feldolgozása is még jövő felada
taink közé tartozik.
^
S z a t y m a z, jóllehet sokkal messzebb fekszik a városhoz, mint
Tápé, még sincs hagyománya. Kimentünk minden pozitív adat nélkül.
Megkérdeztük a plébános urat, mit tud nekünk mondani a km-nyek
láncéletéről? Felelet- semmit. Tovább mentünk. Tovább kerdezoskodtünk szatymazi születésű értelmiségieket, f elelet: Szatymazon nincs
ftépi tánc.
^
^
S hogy mégis sikerült néhány igen erdekes, meg sehol sem látott
csárdásfigurát, kísérődallamával együtt lejegyeznünk az pusztán vélet
len. Ezek a táncolok nem is Szatymazon születtek, hanem Sandorialyán, de mégcsak nem is Sándorfalvi figurázást mutatott, hanem ezt
így tanulta az apjától, az a nagyapjától, de az sem egészen így jarta,
mert azóta látott más figurát, azt is belevette, ami meg neki nem tet
szet t, azt kihagyta. Háromszor voltunk kinn az egyik 47 éves ember
nél, s mind a háromszor másképp járta ugyanazt a táncot Ebből azt
látjuk, hogy nincsenek kikristallyosodott táncaik. Itt latnak, ebből is
vesznek, később a régi figurákból elhagynak, úgyhogy ezeknek táncai
esetről esetre változnak.
.
Mindhárom helyen sajnálattal döbbentünk rá, hogy a fiatalok nem
szívesen táncolnak már népi táncokat. Szatymazon még a lakodalmon
is swinget táncolnak. Az öregek tudnak, szeretnek táncolni, de csak
megfelelő hangulatban. Szeged környékén kiveszőben van a népi tánc,
majmolják a várost.
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Érdekes eset volt Csanádpalotán, ez év tavaszán. Táncgyii jtőink
kimentek, hogy Csanádi táncokat keressenek. Találtak is Csanádpalotán
„konyi verbunkost4', „marosszéki párost44 és még néhány táncot. Gya
nús volt azonban ezek eredete. Végére jártunk és kiderült, hogy a télen
szegedi diákok voltak kinn Csanádpalotán, s tőlük tanultak a palotaiak
táncolni.
Tehát a falu követni fogja a várost a jóban, a magyarban is. A
város józan fiatalsága már rádöbbent arra, hogy a népi tánc a miénk,
az az igazi és csak azt táncol. Ezzel a gondolattal kimennek a regős
csoportok falura, tanyaközpontokba, megtanítják a falu fiataljait ma
gyar táncokra. Azok megtanulják, megszeretik azokat, s szívesen ta
nulnak majd nagyapáiktól is lányokat. így reményünk lehet arra.
hogy egy-két évtized múlva kiűzzük az idegen táncokat- s a városi
bálakon is magyar táncot fog táncolni a magyar ifjúság.
Ami pedig a tudományos táncgyiijtés további munkáját illeti, fo
kozottabb mértékben igyekszünk felkutatni a múlt táncait. Felkutat
juk, s lerögzítjük, lehetőséghez mérten filmre vagy papírra. Ezek öszszegyüjtése után a népi táncelemekből fog kifejlődni a modern mű
vészi színpadi tánc, a jellegzetesen magyar balett.
Népi táncgyii jtőink már szép munkát végeztek. Az aránylag kicsi
felgyújtott anyagból komoly színpadi koreográfiákat szerkesztettek.
Ez a tánc felveheti és fel is veszi a versenyt a külföld klasszikus tán
caival. S hogy ebből a versenyből győztesen fog kikerülni, am i bizto
sítéké másfélezer éves népi kultúránk.
S zilágyi László

R EC U EIL DE DANSES DE

PEUPIJE DES ENY1RONS DE SZEGED.

L adislaus Szilágyi.
Gollectionner des danses elei peuple c’ est ura tout nouveau terrain des reeueils
ethnographiques. A Szeged, c’ est 1’ annéc passéc, duns les cadres du cercle Káimány Lajos, aidé en paiilie p á r la Soeiété IIon.groL.sc de Danse, que le reeueil de
danse systém atique et méthodique fut mis en train.
Nous n’ avons pu v isiler eneore que les environs les plus proehes de Szeged:
nous avons recueilli des danses dans les communes Tápé, Szatymaz. Sándoi falva.
Tápé est situó tout prés de Szeged (4 km). II est tout á fait éítonnant quelle
quantité d’ anciens élém ents hongrois ceilc comnume a conservé. II y a vingl
ans, la danse -étáit eneore trés fav o n sée á Tápé et ou no dansait que des danses
populaires aux bals et aux noees. A ujourd’ Imi les danses modernes (tangó, fox)
prennent de plus en plus la placc des anciennes danses hongroises comme la
„darudöbögds1* ou la „libbentÖs“. Aux bals, cc ne sont que les jcunes gens, aux
noees, les vieilles gens dansent aussi.
Vers la fin de la troisiém e déeade de ix>tre siéelc, les jcunes gens de Tápé
ont formé un „bouquet de perles“ pour fairé aim er et pour propager les danses
poimilaires. Mais eela n’ a pás servi véritablenirnt la eulture de danse, e a r „le
bouquet dle p erles“ — visant á des effets de théntre - ne leudail pás ü exprim er
fidélement un état d’ ftmo (co qui est 1’ essentiiel á la danse), mais, eherebanl surtout la grflco des gcstes, devint p á r trop Ihéfttral.
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Les vieilles gens de Tápé sont les conscrvaiteurs dcs danses homgroises originales. C’ est chez eux qu’ on pcut voir et apprendre la dansc téllé qu' el le était
avant deux ou trcis générations.
11 est v ra i que recueillir des danses ma veut pás dire autant que fairé la
recherche de ce qui est passé, pourtant, .,1a danse de bouteülc“ presque oubliée dója
(un seul vieux la sail encore danser á Tápé) a plus de valeur po-ur nous que
„la danse des recrues de Kóny“ qui est déjá devenue presque banale.
Mais aujourd’ hűi les danses m odernes gjagnent du te rra in d’ une facoii qu’ on
peut crain d re qu’ elles ne suppiantenl les danses de peuple mérne á Tápé.
A Sándorfalva, c’ étaient platót les jeunes gens dönt nous avons vu les danses.
Ló, il n ’ y a pás de danse lóra le — ou du moins nous n' en avons pás trouvées
ceux qui savent danser, P ont appris ailleurs. Ncus avons trouvé une seule danse
inléressante éhez les Tziganes qui y travaillaient. Lile esJ appelée „danse des recrues tziganes11, m ais clle s-e com-pose entiérem ent d’ éléinents hongrois et 1’ o r.g*ne en est amssi hongroise. Nous la publions ei dessous.
A Szatym az aussi, nous avons trouvró quelques intéressantes variétés de
„csárdás14. Mais ce ne sont pás de danses de cet/ 1- contrée. Szatymaz est trop piés
du -a vilié, il v a trop de oontaicts entre les deiux pour que cette commune ait pu
conserver une véritable culture populaire su r un terrain queleonque.
Dans l’ avenir, nous allons v isiler les .nnvirons plus éloignés de Szeged et
puis le com itat Csanád, et nous allons — ó la basc des données en p artié íele
v«cs, en partié supposées — fairé la eollectiou dcs danses de la Grande Flaine

Hongroise.
Nous "enverrons la m atiére rccueillie á P Institut Ethnographique, ainsi qu’ ó
•a Sorié ló H ongroise de Danse oú. les genls du m étier vont élaborer ó la base de
ccs élém ents la choréographie d'u ballet hongrois asp iran t a un a rt plus haut el
qui puisse iiv a lis e r avec les ballets anciens et classiques de I étranger.

