Szegedkörnyéki tánchagyományok
Szeged környékén élő tánchagyományok gyűjtése nem rég indult
meg, de máris meglehetős mozgás anyaggal rendelkezünk.
így Sándorfalva négy, és Szatymaz két c.sárdásváltozatával. Ter
mészetesen csárdás alatt nem a városi kettőt jobbra, kettőt balra moz
gást kell érteni, hanem az ott élő magyar parasztság lelki világára jel
lemző mozgásmodokaí. Csárdásuk változatos és versengésre hajló. A
magyarságukra jellemző mozgásmódok megtalálhatók bennük: méltó
ságteljes szálegyenes tartásé, fala jtiitögető-dobogó mozgások; a lendü
letes sarkaló mozgások; a finom és gyors lábmunkát követelő bokázó
mozgások és a férfi ügyességre, erőre jellemző végtagokat üt ügető moz
gások. További páros táncok: a vidám és gyors menetű tápéi „döbögős"
és a kemény mozgású „horgosi páros".
Férfitáncokat is talál tűnik: Szeged-alsóvárosi és horgosi legény
táncokat, és a tápéi iivegtáncot.
A környék cigányai is táncolnak. A Tisza-Maros vidéki cigány
táncokra még nem gyakorolt hatást a városi műtánc (pl.: toborzó);
mozgásaik még teljesen eredetiek, az ő erejüket, szellemüket, élet
kedvüket kifejezők. Erőtől és akarattól duzzadó táncaik: a két válto
zatban előforduló >,cigány verbunk“ (az I. változatot alább ismerte
tem) és a „mennyegzői leány körtánc".
A gyűjtés tovább folyik. A beérkezett jelentések alapján kanász,
rezgős csárdás, lippentős, verbunk, csúfolódó táncok várnak lejegy
zésre.
C ig á n y v erb u n k , Tisza-M aros vidéke.

I. változat.
1—16 ütem: V/7 mozgással betáncolmk és kört alakítanak.
A körben arccal befelé állnak.
1— 8 ütem: V/9 mozgás.
9—16 ütem: B/4 mozgás.
1— 8 ütem: V/5 mozgás.
9—16 ütiem: B/5 mozgás.
1— 8 ütem: V/6 mozgás.
9—16 ütem: V/8 mozgás.
A tánc tetszés szerint ismétlődhet. Ismétléskor a V/7 mozgással
betáncolás helyett a körben haladnak.
Táncolták: Tisza-Maros vidéki teknőfaragó vándorcigányok Sán
dorfalva határában 1948. júl. 11-én.
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láncosok öltözéke: sötét színű nadrág, többnyire fehér ing, /kalap
és mellény, mezítláb.
Zenéje:
Tánclip§ií

Játszotta: Virág Antal tisza-marosvidéki vándorcigány
korában klarinéton ugyanott, ugyanakkor.
Táncot és zenéjét lejegyezte: Keresztes Imre.

54

éves

M ozgásgy üjtem énij.
Jelmagyarázat: B =

'

V =

bakázó mozgások.

Végtagokat iilögető mozgások.

B/ 4
m o z g á s : |obb lábbal kilépünk oldalt, úgyhogy a lábfej
iránya oldalt jobbra legyen, majd a jobblábról dobbantva felugrunk
a levegőbe, hol a lábunkat balfelé, fejünket jobb fele viVe tehát a
testünkben képzelt vízszintes tengely körül kissé elfordulva, bokanka
összeütjük. Folytatólag a jobb lábra lessünk úgy, hogy a lábfej iranya
a kiindulás irányát véve alapul jobbra hátra egyen; a ba'llab oldalt
nyújtva még a levegőben van. Folytatólag a ballal) lelep a jobblabtol,
oldalt, a ballábfej iránva: kiindulási irányt yeve alapul: hatra. Foly
tatólag a jobb láb a bal mellé zár. Az edd,g leírt mozgassál, tehat egy
fél fordulatot végzünk jobbról balra irányban.
Időtartam: a jobb íáb kilépés, a Heevgőben való bokázó egyiittesen negyed; jobblábra esés negyed; balláb lelepes negyed; jobb láb
Marása megint negyed értékű.
Hangjegyekben kifejezve:
r
Testtartás: előre elült test, kezek szabadon, lábaik lazán. A mozgás
'agy.
13/5
m o z g á s : Kissé behajlMtott jobblábra ugrunk, míg a balt
kissé behajlítva ^hátra felrántjuk. Folytatólag ráugrunk a ballábra,
míg most a jobb lábat rántjuk föl kissé behajlítva. Folytatólag ismét
^ jól)]) lábra ugrunk míg a bal nz előbbi nclyen marad lakhegyen
jobbfelé kissé elfordítva. Folytatólag kitartunk. Az eddig leírt mozgás
nál minden jobb illetve balláb kilépés a llábfej fokozatos jobbra fordí
tásával jár. így a mozgással egv egész fordulatot végzünk saját tenge
lyünk körül jobbról balra irányban.
Folytatólag jobb lábhegycn kicsit ugrunk balra, míg a balláb ki
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leng és bokát üt a jobblábhoz. Folytatólag ismét a jobb lábon ugrunk
oldalt, míg a bal 'kileng és bokát üt. Folytatólag a jobb lábon ugrunk
oldalt, a bal kileng és bokát iit. Folytatólag az egymásmellé zárt láb
hegyek helyzetét kitartjuk.
folytatólag az egész mozgássorozatot élőiről végezzük, de ellenkező
irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: A jobb-, bal-, jobb lábra való ugrás és a kitartás egyenkint negyed, a három bokaütés és a kitartás egvenkint szintén negyed
értékű.
Hangjegyekben kifejezve: .| .1 ,| .| -| .| .| .|
Testtartás: A forgásnál előre dőílt, betört törzs; a bokázásná! egye
nes, feszes törzs, kezek a forgásnál szabadon, bokázásnál hátul csuk
lófogásban. Lábak a forgásnál behajlítva, bokázásná! nyújtva.
V/ 5
mozgás:
Ballábon jobbra oldalt kicsit ugrunk úgy,
hogy ci balláb kissé behajlik, miközben a jobblábat térdből behajlítva
hátra felrántjuk és jobbkézzel a külső bokát megütjük. Folytatólag
ballábon ismét oldalt jobbra kicsit ugrunk* balláb most majdnem
nyújtott, miközben a jobblábat nyújtva fehelvezziik sarokra a balláb
tól jobbra előre irányban. Folytatólag: ballábon jobbra oldalt kicsit
ugrunk, úgy, hogy a balláb kissé behajlik, miközben a jobblábat térd
ből behajlítva hátra felrántjuk és jobbkézzel külső bokát megütjük.
Folytatólag a ballábon jobbra oldalt kicsit ugrunk, a balláb most majd
nem nyújtott, miközben a jobblábat nyújtva lehelyezzük sarokra a
ballábtól jobbra előre irányban. Folytatólag a kissé behajlított bal
lábra helyben kicsit ugrunk úgv, hogy a lábfej iránya balra előre
legyen, míg jobblábat térdből behajlítva hátra felrántjuk, folytatólag
a ballábon helyben kicsit ugrunk, a lábfej iránva jobb előre lesz. mi
közben a jobbláb előre rúg nyújtva, leszorított lábfejjel. Folytatólag a
ballábon kicsit ugrunk, míg a jobblábat mellé zárjuk, lábak nyújtva,
lábfejek iránya előre. Folytatólag kitartunk.
Folytatólag a mozgást ellenkező irányában, ellenkező végtagokkal
végezzük.
Időtartam: Az ugrások egvenkint negyed, a kitartás szintén ne
gyed értékű.
Hangjegyekben kifejezve: .1 -I .| J .1 •! .| .1
Testtartás: Egyenes törzs. Kezek szabadon. Lábjárás kemény, külö
nösen a sarkalásnál és a kirúgásnál!.
V /6
mozgás:
Páros lakhegyen kettőt ugrunk. Folytatólag
a ballábra ugrunk, míg a iobblábat behajlítva hátra felrántjuk s a
jkiilső bokát megütjük jobb kezünkkel, maid közvetlen az ütés után a
jobblábat előre rúgjuk kissé behajlítva- leszorított lábfejjel, folvtutólag kitartunk. Folytatólag a balllábon kicsit ugrunk, míg az előllévő
jobbláb alsó lábszárát a balkézzel megütjük. Folytatólag a ballábon
kicsit ugrunk, míg az előllévő jobbláb alsó lábszárát a jobbkézzel meg
ütjük. Folytatólag a ballábon kicsit ugrunk, míg a jobblábat lezárjuk.
Folytatólag kitartunk.
Folytatólag a mozgás ellenkező irányán, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: Minden ugrás, minden kitartás egyenkínt negyed értékű.
Hangjegyekben •kifejezve: ,| .| .1 .1 .| .1 .1 .1
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Testtartás: Fgyenes törzs. kezek szabadon. Az ütéseket nagy
mozdulatokkal végezzük. Lábak keményen mozognak.
. V /7
i no/ . gás :
Jobb sarkunkkal jobbra előre irányban ta
lajt lógunk, folytatólag jobblábunkat kissé beliajlítva sarokról talpra
dobbantjuk, míg a bailábat beliajlítva előre [elrántjuk és a jobbkéz
zel megütjük annak belső lábszárát. Folytatólag jobblábon kicsit ug
runk', míg a bal lábat lezárjuk és felemelkedünk lábliegyre. FOlytató
lag kitartunk.
folytatólag a mozgás ellenkező irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: A sarokra lépés negyed, a ledoblvantás negyed, a lezá
rás negyed, a kitartás negyed értékű.
Hangjegyekben kifejezve: >| .| «l *|
testtartás: Feszes egyenes törzs. lábak keményen, kezek szabadon
mozognak.
V/ 8
mozgás:
Helyben páros lábon dobbantunk úgy, hogy'
a lábak közti távolság 20—"0 cm. legyen, a lábbegyek iránya balra
előre, a lábak jól be vannak hajlítva. Folytatólag ismét rádobbantunk
páros lábunk talpára úgy, hogya lábhegyek irányát megváltoztatjuk
jobbra előre. Folytatólag ismét [város lábra dobbantunk úgy, hogy a
lábhegyek iránya balra előre lesz. Folytatólag kitartunk, lábak ma
radnak jól bt hajlítva. Folytatólag jobblábon kicsit ugrunk- míg a balhíbat behajlítva előre felrántjuk és jobbkézzel annak belső bokáját
megütjük. Folytatólag bal lábunkra ugrunk, míg jobblábunkat ránt
juk fel beliajlítva előre, s megütjük annak belső bokáját balkézzel,
folytatólag ballábon kicsit ugrunk, míg a jobblábat mellé zárjak, s
tenyerünket összeütjük. Folytatólag kitartunk.
Folytatólag a mozgás ellenkező irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: a páros és nem [város lábon való ugrások, kitartások
jgyeimként negyed értékűek.
Hangjegyekben kifejezve:
.1 *1 >1 *1 »| *1 *| d
Testtartás: Törzs kissé előredőlt. Kezek szabadon, lábak [város
ugráskor jól behajlítva. A dobbantágoknál váll és csípő mozgás is van.
. V /9
mozgás:
Jobblábunkon helyeim felugrunk s az ugrás
pillanatában a nyújtott bállábunkkal kis kört írunk le balról jobbra,
mikor a jobbláb lábiieggvel talajt fog, balláb már a körű befejezve
bokát iit a jobblábhoz. Folytatólag kitartunk lábhegyen állva. Folyta
ik i g ballábon ugrunk helyben, míg a jobbláb írja le a kiirt jobbról
balra és bokát üt. Folytatólag lábliegyen állva kitartunk. Folytatólag
Jobblábon kicsit ugrunk, miiközben a bal felemelkedik behajlítva előre;
a balláb felemelkedéskor tapsolunk, s a bal majd a jobbkezünkkel
megütjük a bal combot. Folytatólag jobblábon ikiesit ugrunk, míg a
Jobb kéz az elől lévő bal láb alsó lábszárát belül megüti. Folytatólag
Jobb lábon kicsit ugrunk, a ballábat a jobb mellé zárjuk, miközbe'U
tenyerünket összeüljük. Folytatólag kitartunk. Folytatólag [város láb
hegyre ugrunk úgy. hogy a láblugyek iránya balra előre legyen. Foly
tatokig kitartunk. Folytatólag páros lábhegyre ugrunk, hogy a lálvlie£>'ieik iránya jobbra előre legyen. Folytatólag kitartunk.
Folytatólag jobb.lábról feldobjuk magunkat a levegőbe, hol bokái ^iink, behajlított joblvlál vra leesünk, lábhegyének iránya jobbra előrt>. olytatólag az. eddigi levegőben lévő ballábra előre irányban letop-
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paniunk. Folytatólag a jobblábat a bal mellé zárjuk'. Folytatólag ki
tartunk.
Folytatólag a mozgás ellenkező irányban, ellenkező végtagokkal.
Időtartam: Minden ugrás: minden kitartás egyenkint negyed értékű.
Hangjegyeikben kifejezve: . |.l .| .1 .1 .| .| .1 .1 .| .1 -I .1 .1 .1 .|
Testtartás: Egyenes törzs, karok szabadon, lábak a lábhegyen állás
kor feszesen nyújtva, máskor lazán hajlítva.
*

*

•

Végül néhány szót a verbunkról:
Régen verbuválással szedték a katonákat. A verbuváló katonák a
katonaélet gyönyörűségeit, lehetőségeit csillogtatták az őket néző legé
nyek előtt. Tárcuk egységes, szelleme fegyelmezett, de él benne a inulatozási hajlam is. A verbuválás megszűnése után a táncforma tovább
is élt és tág fejlődésnek adott helvet.
A verbunk, mint neve is mutatja, idegen eredetű. Alakzatát, fel
építését tekintve sem mondható eredeti magvar néphagyománynak. A
magyar lélek azonban már a verbuválások idejében gyökeresen átala
kította az idegen mozgásokat magyarrá, saját lelkiilctének megfelelően
s így a legnagyobb értéket jelenti számukra. Elsősorban azért, mert
általa a magyarság akarata és ereje, harci szelleme, jellemző férfias
kiválóságai teljes mértékben megnyilatkozhatnak. K e r e s z t e s I m r e

LES TRADITIONS DE DANSE AUX ENVIRONS DE SZEGED.
Imre Keresztes.
II n’y a pás longtcmps c|ue 1’ organisation de collectionner des danses popuiaires vivantes aux environs de Szeged a c.ommencé et dója w>us en possédons un
materiéi considérable.
Ainsi nous avons de Sándorfalva quatre et de Szatymaz deux liverses formes
de „csárdás“. Naturellement ici le mát „csárdás1* ne vént pás désigner la maniéie
dönt on danse habituellement cetté ancicnne danse hongroise aujourd’hui dans
les villes, mais une autre. maniére qui refléto aussi des traces caractéris/tique du
psyohisme des paysans hongrois. Leur danse est variée et elle a un penchant pour
iivaliser. Ncus y voyons tous les mouvements qui sont earactéristiques ehez les
paysans hongrois: les mouvements plcms do (lignité, exéeutés en se tenant tóul
uroit et frappant la térni du piod; des mouvements dynamiques oü le talon joue
le röle prineipal; puis des mouvements d’ entrochat (|ui oxigént un travail rapidé
et fin des pieds et enfin des mouvements qu’ on exécute en frappant les membres
et qui sont les mouvements caanrtéristiques de 1’iiabileté et du la forco virile.
II y a aussi des danses qu’ ont fait pár coup'Ies, le gai et rapidé „frappeur" de
Tápé et le vigoureux et solide „couple de IIorgos“
Nous avons treuvé des danses d’ hőmmé aussi: la danse de jeunes gens de
Szeged-Alsóváros et de Horgos et la ..danse de boitteille** de Tápé.
Les Tzigancs des environs dansent aussi. Les danses tzigancs de la contrée
Tisza-Maros ne montrent cneore aueune influericc des danses artificieücs de la
vilié (p. e. „toborzó“-danse des rocrues), leurs mouvenicnis sont cneore tout á fait
primitifs et expriment fidélement leur force, leur e&piit et leur joie de vivre. Deux
de leurs danses pleines de force et de volonté sont: ..danse des rocrues tziiganes**
en deux diverscs formes (dönt je déeris la premiere) et „la danse en rond des
jeunes fillos ii 1’ orca sión d' une nőre.”
Le collectionnemeni va bon train et il y a déjá plusieurs danses qui altén(leni á étre décrites.

