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A lokális tánckultúra társadalmi kontextusának vizsgálata a magyar 
táncfolklorisztika világviszonylatban is jelentős, évszázados elvi és 
módszertani alapjaira építve, kiegészülve a tánckultúra kontextuális 
(tánc)antropológiai értelmezésére vonatkozó elméletekkel, egyre nagyobb 
teret nyer a hazai szaktudományban.1 Egy közösség adott időmetszetben 
releváns tánckultúrájának funkcionális, szinkronikus megközelítésű 
analízise főként az aktuálisan a tánckészletben létező táncok közösségben 
betöltött szerepét vizsgálja, kiemelve, hogy a funkció a kulturális 
környezet átalakulásával, vagyis a társadalmi térben bekövetkező 
változásokkal együtt módosulhat.2 A közösség tánckészletének jellemzése, 
leírása, formai, motivikai, dinamikai, sőt zenei vizsgálata a 
táncfolklorisztika hagyományos terepe, a változásvizsgálatok, illetve a 
tánckészlet átalakulásán keresztül a közösség szociokulturális 
sajátosságainak elemzése azonban csak az utóbbi évtizedben jelentkezik a 
hazai tánckutatásban.3 A tánckultúra szimbolikus reprezentációs 
gyakorlatként történő értelmezése főképp 20. századi, recens példákra 
támaszkodott, követve a néprajztudomány és különösen a kulturális 
antropológia „terepkutatásra” vonatkozó legfőbb módszertani 
hagyományait.  

A lokális közösség szociokulturális viszonyainak táncéleten keresztül 
történő vizsgálata mellett a legújabb kutatások egyre nagyobb teret 
szentelnek a közösség táncszokásait befolyásoló ágensek (különböző 
intézmények, így az egyház, állam, illetve egyes szereplők) vizsgálatának 
is. Az antropológiai megközelítés egyrészről új kérdések és új források 
bevonását teszi lehetővé a tánckutatásban, sőt maga a tánc, mint „testet 
öltött szöveg” is forrássá válhat, ugyanakkor e szemlélet lehetőséget 
teremt az időbeliség vizsgálatára, történeti aspektusú kutatásokra is. 
Ebben az esetben a táncélet továbbra is eszköze, forrása a 
szociokulturális, kultúrtörténeti vizsgálatoknak, miközben a táncról szóló 
történeti források elemzésének természetesen tánctörténeti hozadéka is 
van. 

A kora újkori népi, illetve populáris kultúra táncos-mozgásos 
reprezentációs gyakorlatát feltáró vizsgálataim célja történeti 

                                                           
1 A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával valósult meg. 
2A funkció vizsgálatához lásd Felföldi 1997: 100-108. A modern funkcionalista 
megközelítés, illetve a változásvizsgálat jelentkezéséről és lehetőségeiről a magyar 
tánctudományban esetpéldaszerűen lásd Varga, 2018; Szőnyi, 2014:180-188; Szőnyi, 
2018:37-52.; Eitler, 2018:706-727.; Kavecsánszki, 2015. Vö. Ratkó, 2010:29. 
3 Részletesen Kavecsánszki, 2015:15-18. 
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forráskutatás alapján a táncos gyakorlatok szokáskörnyezetének 
táncfolklorisztikai elemzése, a tánckultúra kora újkori átrétegződésének 
feltárása, a test táncos kifejező gesztusaiban bekövetkező változások 
mentalitástörténeti értelmezése. E tekintetben különösen izgalmas a 
Kárpát-medence 16-17. századi tánckultúrájának elemzése. A kora újkor 
e századai alapvető változásokat hoztak a középkorból kilépő társadalmak 
mentalitásában és kultúrájában, amely a reneszánsz, a puritán 
protestantizmus és a megújuló katolicizmus eszmeiségének különleges 
egymásra épülésével, illetve a civilizációs folyamat ellenőrző 
mechanizmusainak – részben a protestáns racionalizmus, részben az 
abszolutisztikus államhatalmi törekvések, részben pedig az új erőre kapó 
katolikus fegyelem – korábbiaknál sokkalta erőteljesebb fellépésével 
jellemezhető. A kora újkori tánckultúra átrétegződésének vizsgálata, a 
test táncos kifejező gesztusaiban bekövetkező változások 
mentalitástörténeti értelmezése nemcsak a kultúrdinamikai folyamtok 
megértéshez vihet közelebb, hanem a civilizációs folyamatok történeti 
antropológiai, történeti folklorisztikai értelmezését is segítheti. Végső 
soron a fő kérdés az, hogy miként árulkodnak a test gesztusai, táncos 
gyakorlatai a kora újkori népi mentalitásról, mennyiben figyelhetők meg a 
társadalmi dinamizmusok a tánckultúra átalakulásán keresztül, mik a 
divatkövetés főbb jellemzői és mozgatórúgói, mennyiben tekinthető a 
tánckultúra a közösségi mentalitás kollektív reprezentációjának és hogyan 
viszonyul mindez az egyházi–erkölcsi hatalomhoz. E hatalmas, jobbára 
még mindig kiaknázatlan kutatási terület számos – részben az imént 
említett – kérdései közül e helyütt csak egyről szeretnék gondolatébresztő 
szempontokat megfogalmazni.  
 

*** 
 
A kora újkori keresztény felekezetek tánckultúrához való viszonyulása, 
főleg ennek egyházfegyelmi vonatkozásai,4 illetve tánctörténeti tanulságai 
eddig sem kerülték el a hazai táncfolklorisztika kutatóinak figyelmét és 
jelenleg is zajlik a források feltárása.5 Ezen források antropológiai, 
mentalitástörténeti értelmezése azonban olyan új utakat teremthet, 
amelyek – főként a közösségi reprezentációs gyakorlatok vizsgálatán 
keresztül – közelebb vihetnek a lokális társadalom kulturális és szociális 
dinamizmusainak megértéséhez. A protestáns prédikátorok írásainak 
elemzésén keresztül tetten érhetjük például egy újfajta viselkedési 

                                                           
4 Vö. Kavecsánszki - Szászfalvi 2008: 48-52.; Kavecsánszki 2010: 244-254. 
5Pesovár Ernő, Martin György, Felföldi László mára már klasszikussá vált munkássága 
mellett a legújabb forrásfeltáró kutatások kapcsán említhető Tóvay Nagy Péter több, 
alább hivatkozásra kerülő munkája, illetve a Magyar Táncművészeti Egyetem 
kutatócsoportjának tevékenysége, amely A magyar színpadi táncművészet forrásai c. 
pályázat keretében több kötetben adja közre a korabeli szövegeket, leírásokat. Ehhez 
lásd például Tóvay Nagy 2018: 9-26. Az interdiszciplináris elméleti kontextus 
megteremtésében szintén legújabban az ELTE Folklore Tanszékének szervezésében zajló 
történeti folklorisztikai kutatások játszanak igen jelentős szerepet. Utóbbihoz lásd Bárth 
(szerk.) 2013.  
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normarendszer terjedését, a civilizációs folyamat egy új szakaszát,6 az 
emberi élet egyre több területére behatoló fegyelmező eljárások 
megjelenését, illetve a fegyelmezést végző intézmények, jelen esetben az 
egyház morális expanzióját. A tánckultúra esetében például ez a 
mechanizmus próbált megálljt parancsolni a reneszánsz forgós-forgatós 
páros táncok terjedésének. A reneszánszban meginduló általános 
fegyelmezési eljárás futott bele a kialakuló puritán protestáns 
gondolkodásba, amelynek intézményesülő egyháza kezdettől a 
fegyelmezési eljárás egyfajta nevelő intézményévé vált.  

A protestáns prédikátorok táncélettel kapcsolatos megnyilvánulásai 
számos értelmezési lehetősége közül e helyütt kiemelem a test, illetve a 
táncoló test fegyelmezésére vonatkozó törekvéseket, amelyeken keresztül 
az ideológia és a hatalom kísérletet tett a táncélet, a táncalkalmak, illetve 
ettől tágabban értelmezve a közösségi mentalitás és habitus 
befolyásolására. Minthogy célom elsősorban egy lehetséges elemzési 
szempont felvillantása, a kérdést tudatosan szakítom ki tágabb 
kontextusában, nem érintve például a tánccal kapcsolatos alapvető 
morálteológiai álláspontokat és annak felélesztését a protestáns 
egyházakban.  

Az imént említett habitus Bourdieu-i értelemben „testiesült társadalmi 
viszonyt”, „testbe oltott társadalmi törvényt” jelent.7„A habitus 
fogalmának egyik feladata az, hogy számot adjon az egyes (társadalmi – 
betoldás tőlem K.M.) ágensek vagy az ágensek valamely osztálya 
gyakorlatait és javait összefogó egységes stílusról. […] A habitus az a 
generáló és egységesítő szabályrendszer, amely egy pozíció inherens és 
relacionális tulajdonságait egységes életstílussá alakítja, vagyis 
személyeket, javakat és gyakorlatokat egységes választások sorozatába 
illeszt. […] A habitusok elkülönült és megkülönböztető gyakorlatokat 
generáló alapelvek. Amit a munkás eszik és főleg, ahogyan elfogyasztja, 
az általa űzött sport és a sportolás módja, politikai véleménye s ahogyan 
azt kifejezi, mind szisztematikusan eltér az ipari (nagy)vállalkozó 
fogyasztói szokásaitól vagy gyakorlatától.”8 Ezen értelmezése szerint az 
adott közösség testhasználati szabályrendszere, és az ebből felépülő 
táncélet – hiszen a táncos mozdulat formai kivitelezésének illeszkednie 
kell a bevett testhasználati szabályokhoz – része a lokális közösség 
habitusának, amely folyamatos interakcióban áll a közösség 
normarendszerét szabályozni, fegyelmezni kívánó hatalom habitus-
elvárásaival. Esetünkben, a 16-17. században protestánssá váló 
közösségekben a test szocializálását végző egyik legfontosabb ilyen 
hatalom a protestáns egyház volt. E helyütt csak utalás szintjén 
fogalmazható meg, hogy a test fegyelmezésének egyházi-morálteológiai 
alapjai természetesen évszázados, a kora kereszténység óta létező 
mechanizmusokat és testhasználati norma-toposzokat erősítettek fel – 
gondolhatunk itt akár csak a nemek közötti hierarchia fenntartására. 

                                                           
6 Lásd részletesen Elias 2004: 112-134, 501-519. 
7 Bourdieu 2000: 48. 
8 Bourdieu 2002: 18-19. 
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Pierre Bourdieu behatóan foglalkozott a test mozdulatainak szemantikai 
dimenzióival, bizonyítva, hogy ez mindig önkényes, így kulturálisan, 
társadalmilag, történetileg meghatározott dichotómiákon, 
szembeállításokon alapul.9 Ezeket az elkülönítéseket természetesen a 
hatalom legitimálja, amely például a mozdulatok nemek szerinti jól 
elkülöníthetőségét és felismerhetőségét tekinti természetesnek.10 A test 
fegyelmezése természetesen eredményezi a táncoló test korlátozását is, 
bizonyos mozdulatok legitimálását, másoknak pedig az elutasítását. E 
tekintetben nem csak a táncoló mozdulatok nőies-férfias oppozíciójával 
találkozunk, hanem legalább ilyen súllyal esik latba a mozdulatok erényes 
–pajzán szembeállítása is. Bornemisza Péter az Ördögi kísértetek című 
munkájában11 a test mozdulatait is igen szemléletesen ábrázolja: „ezer 
bolondságot űznek: ki barát–táncot kezd, ki tapogatós táncot, és abban 
mind fülét, száját, orrát, mellyét, csecsét, mind talpig eltapogatja, és úgy 
izgatja az sátán sokféle fertelmességre. Aztán sövénytáncot jár és oly 
táncot, hogy az lábok között általvetik a kezeket.”12 A végrehajtott 
mozdulatok egyes, nyilvánvalóan erotikus jellege mellett azok 
szokatlansága is kiemelendő, a normaszegés pedig kifejezetten diabolikus 
jelleget ölt. Mivel a tánc és annak bizonyos mozdulatai felerősíthetik a test 
eredendő átkos, bűnös voltát, nem véletlen, hogy a táncoló test a kora 
keresztény kortól kezdve az erotika egyik megnyilvánulási formája, az 
ördögi csábítás egyik eszköze. Szent-Péteri István 1697-ben kelt Tancz 
pestise…amaz épidémia pestisről; tudni-illik a’ fajtalan Tántzról című 
munkájában olvashatjuk: „Mert a’ Táncz, sok gonoszoknak gyakorta 
káros, mindenkor veszedelmes, soha nem tiszta, élesztője. Szemei a’ 
Tánczolónak kurválkodással vagy paráznasággal meg-telnek. Szíve 
fajtalan kívánságokkal és gerjedezésekkel lángol. Lelke nem egy; hanem 
különb-különb féle mocsokkal meg-motskoltatik: elsőben is az ifjúságé, 
melly a bujálkodásra hajlando, lopott szeretetre, alattomban való 
erőszaktételre; gyakorta versengésre és felebaráttyának szidalmazására 
ered.”13 

A testi bűnök, a test erotikus dimenziói miatt válik fontossá a különböző 
nemek testi érintkezésének korlátozása mind a hétköznapokban, mind 
pedig a tánccselekmény során. Utóbbi esetében a korlátozás a protestáns 
prédikátoroknál két szinten jelentkezik: egyrészt a test használata során 
magának a táncolásnak a tilalma, másrészt és megengedőbb esetben a 
táncoló test bizonyos mozdulatainak tilalma. Utóbbira láthatunk példát a 
                                                           
9 Bourdieu 2000: 15-16.  
10 A népi tánckultúra nemi szerepeket középpontba állító elemzése szintén viszonylag új 
megközelítési mód a magyar táncantropológiában. Az úttörő jellegű munkákhoz 
lásdRatkó 2001: 263-277.; Könczei 2016: 1-5.; Kovács 2014: 84-89; Kovács 2016: 113-
118.; Pál-Kovács 2018: 21-28. 
11 Folklór vonatkozásaival és a forrásban szereplő táncnevek azonosításának kérdésével 
részletesen foglalkozik Ujváry 1999: 184-187. A barát-tánc és a sövénytánc tánctörténeti 
értelmezését Pesovár Ernő vállalta: a sövénytánc olyan körtáncot jelentett, amelyben a 
táncosok egymásba karolva cseréltek helyet és ekképpen képezték a „sövényt”. Pesovár 
2003: 9-10.  
12Bornemisza 1578 (1972): 113.  
13Szent-Péteri 1697: 19. Vö. Tóvay Nagy 2004: 197-207. 
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Debrecen-egervölgyi Hitvallás (1562) A játékokról, táncokról, látványos 
mulatságokról c. fejezetében, amely egyértelmű különbséget tesz a 
„tisztességes” és a „szemtelen” táncok között az alapján, hogy utóbbiak a 
„bujaság fáklyáját meggyújtják”14. A „szemtelen táncok” legfontosabb 
jellemzőjeként jelöli meg, hogy művelői „szinpadi álcákat öltenek, 
szemtelen viseletben s taglejtésekkel mutogatják magokat”.15 Az 
egyházilag elfogadott és az elutasított táncok közötti differencia főként a 
táncos cselekmény kivitelezésében, tehát a test mozdulataiban nyilvánul 
meg: a „szemérmes táncból […] hiányoznak a szemtelen és féktelen 
mozdulatok és érintések […].”16 Szentpéteri István (1655-1730) a Tántz 
pestise, melyben a’ tántznak kárhozatos voltát rajzolja (Debrecen, 1697) 
c. munkájában még egyértelműbben domborodik ki a testhasználati 
normarendszer különbözősége a táncokban: „[…] Fajtalan tántzot 
mondok, meg-külömböztetésnek okáért. Mert vagyon szabados Tántz; 
tudn. az, mellyel a Szentek Istennek nagy és rendkívül való áldását és jó-
téteményét vévén, az ő örömöket ki-jelentik, illendő-képpen, 
tisztességesen és kegyesen, az ő helyén és idejében, fele-baráttyoknak 
kára és botránkoztatása kívül, az aszonyok az aszonyok között, és a férfi-
férfiak az aszonyoktúl különn, az Isten dicsiretinek magasztalásával 
tántzolván. Igytánczolt Mária, a’ Mosesnénnye, a’ véle lévő aszonyokkal. 
Ki jöv. 15 v. 20.21. a’ Jephte leánya a’ vélle lévőkkel. Bir. II. v. 34. az 
Izräelbéli aszonyok. I. Sam. 18 v. 6.7. Dávid 2Sam. 6. v. 14.16. I. Chron. 
15. v. 25. Ezekből láttyuk; hogy a szentek régente ackor Tántzoltanak, a’ 
mikor Isten az ő népével nagy jót tött, mellyért ők Istent örömmel 
dicsérték; még pedig úgy, hogy a két sexus (nem) egy-mástól külön 
tántzolt, az az, az aszonyok csak az aszonyokkal, a férj-fiaktúl külön: a 
férfi-fiak viszont csak a férfiakkal az aszonyoktúl külön tánczoltanak.”17 

E rövid forrásközlésekből is jól látható, hogy a református egyház a test 
jóváhagyott vagy kárhoztatott mozdulatai alapján kivitelezett táncokat 
formai szempontok alapján különböztette meg. A „fajtalan” táncok olyan 
mozdulatsorokból épültek fel, amelyek a kor normarendszere szerint 
ellenkeztek a fegyelmezett, szabályozott, visszafogott, erkölcsös testi 
megnyilvánulásokkal. Ugyanakkor az e rendszabályoknak megfeleltethető 
táncok legalitást nyertek, amit szintén bibliai példákkal igazoltak. E 
jelenség két szempont szerint is értelmezhető. Az egyik teológiai, hiszen 
elég nehéz lett volna betiltani a táncot, ha maga a Biblia is 
engedélyezte.18 A másik szempont tánctörténeti: a prédikátorok által 
emlegetett fajtalan tánc a páros táncnak egy akkor megjelenő új formája, 
a zárt összefogódzású individuális forgós-páros tánc19.  

                                                           
14Debrecen-egervölgyi Hitvallás 1562. Kiss 1881: 173-174. A Hitvallás népies 
vonatkozásihoz lásd Barla Sz. 1908: 193-202.  
15Debrecen-egervölgyi Hitvallás 1562. Kiss 1881: 173-174. 
16Debrecen-egervölgyi Hitvallás 1562. Kiss 1881: 173-174. 
17 Szent-Péteri 1697: 19.  
18 A Biblia táncra vonatkozó részleteiről lásd Felföldi 2016: 403-409. 
19 A zárt összefogódzású páros tánc történeti és tánctörténeti elemzését lásd: Pesovár 
1997: 36-48. Lásd továbbá: Felföldi & Pesovár 2001: 82-83. Lásd még Pesovár 2003: 
13.; Pesovár 1983: 255-278. 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

303 

 
*** 

 
E rövid összefoglalásból is látható, hogy az adott közösségre jellemző 
tánckultúra, a tánckészlet elemei, maguk a táncok formai jellemzői mindig 
az adott közösség elvárásaihoz igazodtak és olyan mozdulatokból épültek 
fel, amelyeket az adott közösség, illetve a közösséget felügyelő 
társadalmi-erkölcsi hatalmi ágens legitimként fogadott el. A test a 
szimbolikus közlés egyik legősibb eszköze, amelynek használata – 
öltöztetése, táplálása, edzése vagy éppen sanyargatása, illetve 
mozgatása, így gesztusai és táncai – képes megjeleníteni a közösség, 
illetve az azt szabályozni, felügyelni szándékozó aktorok mentalitását, 
habitusát.20Így a tánckészlet változásain keresztül egyrészt a közösség, 
másrészt a felügyeleti szervek mentalitásának és habitusának változása is 
értelmezhető. A tánckultúrában tetten érhető változások a közösség 
mélyén lezajló társadalmi, gazdasági, mentalitásbeli és politikai 
átrétegződés következménye.21 Olyan változások sorozata rajzolható így 
meg korszakról-korszakra, melynek során több hullámban is megrendült a 
közösség értékrendje és átalakult a mentalitása.  
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