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Haiser Anna Klára 

Divat és hazafiasság találkozása a táncparketten – a két 
világháború közötti pécsi báli élet jellemzőiről

„Rengeteg ember, szép lányok, asszonyok, muzsikaszó, tánc, mosolyok, báli zsi-
bongás, meleg hangulat […] odaállok az urak közé és onnan nézegetem a muzsika 
ritmusára hajladozó asszonyokat, könnyű lábú lányokat.”1

A fenti sorok 1941. január 11-én keletkeztek, Arató Jenő pécsi jogász tolmácsolta 
naplójában a kaszinóbál hangulatát. A könnyed légkör mögött azonban komoly tár-
sadalmi-politikai, illetve kulturális jelenségek húzódnak meg. Tanulmányomban az 
irredenta kultusznak, illetve a nyugat felől érkező kulturális áramlatoknak a pécsi 
báli életre gyakorolt hatásait elemzem egy katolikus napilap, a Dunántúl számai-
nak és egy jogász, Arató Jenő2 naplójának tükrében. Időkeretet tekintve az 1922 
(ez Pécsnek a szerb megszállás alóli felszabadulását követő első év) és 1941 közötti 
évek farsangi szezonjait, a vízkereszt és húshagyókedd közti heteket vettem górcső 
alá. Igen szerencsés a karneváli napokra szorítani a vizsgálódást, mivel ez egy jól 
körülhatárolható időszak, még akkor is, ha farsang időtartama bizonyos kereteken 
belül változó.

Az irredenta kultusz megjelenése a pécsi báli életben

A tény, hogy a két világháború közötti időszakban járunk, közvetlenül egy elvesz-
tett háború és az ország megcsonkítása után, egyértelműen meghatározó jelleggel 
bírt a közhangulatra. A revíziós törekvések hangsúlyozása pedig az egész korszakra 
jellemző volt a közélet minden szegmensében, beleértve a társasági életet is. 

zeidler Miklós megállapítása szerint a hivatalos politika, az egyesületek, az 
egyházak és a sajtó társadalmi szinten foglalkoztak a revízió kérdésével. A társa-
dalom egésze, az egyének azonban másképp viszonyultak a témához, mint a köz-
véleményt irányító orgánumok: a meggyőződés közös volt, de a magatartás már 
kevésbé. A lakosság nagyrészt csak figyelemmel kísérte, de nem kezdeményezte az 

1 Arató 1941. 309.
2 Arató Jenő (1891–1979) nagyrészt Pécsett élte le hosszú és tartalmas életét. A bíróságnál kezdte hiva-

tását, mellette jogászként tanult, s a vizsgák letétele után táblabíróként tevékenykedett. Életmódja jól 
tükrözi a két világháború közti középosztálybeli embert: feleségével három fiút neveltek fel, takaré-
kosan, de jó körülmények között éltek, s a pécsi közéletnek ha nem is oszlopos, de fontos tagjai voltak.
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irredenta kultusz fenntartását.3 Az irredenta jelszavak, amelyek a trianoni békeszer-
ződés hatására születtek, az évek során a magyar ember életének szerves részévé 
váltak, olyannyira, hogy fel sem tűntek már az átlagpolgárnak. A köztudatban 
megmaradtak ezek az érzések, de inkább hangulatként, nem tevékenységként vagy 
mozgalomként.4

Az irredenta kultusz mindennapokban való megtestesülése rendkívül sokrétű 
volt. zeidler megemlíti a megemlékezéseket és ünnepélyeket, a különféle akció-
kat, mozgalmakat. A hétköznapi élet során használt tárgyak és az öltözködés terén 
szintén mindennapos volt az irredentizmus valamilyen formájában való megjele-
nése. A társasági élet, ezáltal a bálok is szervesen az átlagember mindennapjaihoz 
kapcsolódtak, s a revíziós propaganda elemei értelemszerűen itt is felbukkantak, 
nemegyszer kimondottan meghatározó jelleggel bírtak. Bár zeidler felsorolásában 
nem említi a táncmulatságokat, a közvéleményt irányító és ezáltal a revízió kérdé-
sét folyamatosan felszínen tartó orgánumok, a sajtó és a szervező egyesületek rajta 
hagyták kezük nyomát az élet eme területén is. nézzük, melyek voltak az irreden-
tizmus megnyilvánulási formái a pécsi báli életben. 

Takarékossági akciók

A takarékosság, a nemzeti célok megvalósítására való módszeres gyűjtés rendsze-
resen visszatérő elem volt a Dunántúl farsangi lapszámaiban. Kivétel nélkül szinte 
minden farsangi szezonban szem előtt tartották az anyagiakkal való óvatos bá-
násmódot, de a gazdasági válság esztendeiben és a 40-es évek elején különösen 
érezhetővé válik, hogy a szervezők igyekeznek tekintettel lenni a lakosság általános 
vagyoni viszonyaira. A bálrendezők ilyenkor a „súlyos anyagi körülményekre” hi-
vatkozva a fényes külsőségeket igyekeztek mellőzni, a megjelenőktől nem vártak 
el különösebben díszes öltözetet, de megesett, hogy több bált egyszerűen nem 
tartottak meg.5 Ezekben az időszakokban meghívókat sem mindig nyomtattak, a 
jótékonyság eszméje pedig felértékelődött. 

A takarékoskodás szorosan összekapcsolódott az irredentizmus eszméjével. Az 
elvesztett háború és Trianon fényében a katolikus szemléletű Dunántúl szerkesztői 
általános aggodalommal fi gyelték a mulatozási kedvet és az ebből következő magas 
költségeket. Pátosszal és fennkölt szólamokkal telített cikkeikben rendszeresen ki-
keltek a „táncőrület” ellen, amely – véleményük szerint – nem illett a nemzeti gyász 
hangulatához. Elsősorban a pénzt sokallták, amit a pécsi lakosság a mulatozásra 

3 zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Budapest, Teleki lászló Alapítvány, 
2002. 72.

4 zeidler,  i. m. 6–7.
5 Így történt ez 1931 szomorú hangulatú farsangján is, ahol többek között a tervezett összegyetemi bált 

sem tartották meg, az elsőbálozó lányokat pedig a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók estélyén 
mutatták be a nagyérdeműnek, 
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fordít, ahelyett, hogy – a Dunántúl szerint – nemes célokra költené azt. Közvetlenül 
a szerb megszállás után, 1922 februárjában, a báli szezon összegzésekor az újságíró 
szerint a „takarékosságot, a megfeszített munkát, a romok eltakarítását”6 semmibe 
véve mulatozott Pécs lakossága. A költségeket összeszámolva 666 ezer koronát köl-
töttek a pécsiek meghívóra, és akkor még nem említettük a ruházkodásra, ételre 
és italra fordított összegeket. Az újságíró az emberek lelkiismeretére bízta, „hogy 
ezekből a milliókból mi mindenre jutott volna a nyomor és a szenvedés enyhítésén 
kívül”.7 Következő alkalommal 1924-ben találkozunk újabb dorgáló hangvételű 
cikkel. Itt a cikkíró egyenesen azzal fenyeget, „ki tudja, hova fog vezetni ez a bű-
nös könnyelműség!”8. 1924 farsangja ugyanis csaknem két hónapig tartott, ez idő 
alatt a szokásosnál is több bálra tudtak sort keríteni. Az újságíró érvrendszere itt is 
az elvesztett háború köré épül: „Ha csak megközelítőleg is meg lehetne állapítani, 
mekkora az az összeg, amelyet a farsang alatt elfecséreltünk, olyan hatalmas összeg 
kerülne ki, amely gazdagságban élő győztes államnak is elegendő volna.”9 1925-ben 
magyarázatot is kapunk az óriási költségekre (ebben az esztendőben a kevésbé fi-
gyelmes szemlélőnek is feltűnnek az infláció okozta brutálisan drága, több tízezer 
koronás belépőjegyek); a vigalmi adó volt az, ami nagyban megnövelte az árakat. 
Az egyes intézmények kedvezményért folyamodtak a városi hatósághoz, hogy en-
gedjék el a vigalmi adót; azonban, mint a lap is közzétette, az ebből származó bevé-
telek jótékony célokra, a szegényház, árvaházak fenntartására fordítódnak, éppen 
ezért nem adnak feloldást az adó alól. Itt is megfigyelhető egy kis nevelő szándék, 
hiszen a lap szerint a vigalmi adó megalkotásakor „arra gondoltak, hogy aki mulat, 
az gondoljon a szegényekre közben”. Másrészt pedig egyértelmű, hogy az adó ösz-
szegét a szervező egyesületek, intézmények a vendégektől szedik be, így nem őket 
terheli a költség.10

Ugyanebben a lapszámban találunk egy címlapon közölt, az apáknak címzett 
újságírói levelet, mely a szomorú valóságot írja le. Az infláció miatt már milliókba 
került a frakk, a cipő pedig több százezer koronát tett ki. A levélíró a magyar tár-
sadalmat okolja („Szegény emberek, rabjai egy őrületes társadalmi betegségnek, 
amely nívót akar teremteni a szegénység és a nélkülözés hajlékaiban11”), amiért 
ilyen kötelezettséget ró a nélkülöző emberekre. Ugyanebben a cikkben felhozza a 
római nemességet, akik egy nyert háború után is inkább úgy döntöttek, abban az 
esztendőben mellőzik a mulatságokat. Azaz „csak mi magyarok nem értjük meg az 
idők jeleit”12. (Itt tekintsünk el attól a ténytől, hogy az antik Rómában nem volt báli 
szezon.)

6 Dunántúl 1922. 02. 24., 4.
7 Dunántúl 1922. 02. 24., 4.
8 Dunántúl 1924. 03. 04., 4.
9 Dunántúl 1924. 03. 04., 4.
10 Dunántúl 1925. 02. 11., 3.
11 Dunántúl 1925. 02. 08., 1.
12 Dunántúl 1925. 02. 08., 1.
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A fentiek fényében nem meglepő, hogy a Dunántúl előszeretettel támogatta a 
láthatatlan Bál elnevezésű mozgalmat. Ez az adománygyűjtő akció a farsangi sze-
zon egészében tartott, és tüntető módon nem táncos mulatság rendezésével pró-
báltak adományokhoz jutni, hanem arra kérték a lakosságot, hogy a bálozásra szánt 
összeget, vagy annak egy részét fordítsák jótékony célokra, például a határon túl 
rekedt magyarok számára. Az évek során többféle intézmény „rendezett” látha-
tatlan Bált13, de legtöbbször a Magyar nemzeti Szövetség Pécs Baranyai Köréről 
olvashatunk a mozgalom kapcsán. A Dunántúl szerkesztősége a mozgalom népsze-
rűsítése révén rendszeresen felhasználta az alkalmat egy kis „népnevelésre”. 1941-
ben, amikor a Szociális Missziótársulat14 volt a szervező, bizonyosak voltak afelől, 
hogy „a „láthatatlan Teánk” után a résztvevők másnap nem lesznek sem „katzen-
jammerosak”15, sem lelki csömörtől kiábrándultak, hanem a jótett örömétől frissek 
és boldogak”.16

1927-ben váltás tapasztalható a farsangi mulatozáshoz való hozzáállásban: a túl 
sok bálozás morális hatása feletti aggodalommal ellentétben az újságíró felszólít, 
hogy „örüljünk, hogy élünk ebben a bálokkal telitűzdelt farsangban, […] de ne 
is merüljünk el […], ne ámítsuk magunkat azzal, hogy minden jól van úgy, ahogy 
van”.17 1931 drámaian csöndes farsangját követően, amikor sorra maradtak el a bá-
lok, 1932-ben a mulatásra egyenesen felszólító cikkre lelünk. A gazdasági helyzet 
úgyis megszabja a határokat az újságíró szerint, de az „egyszerűség és háziasság”18 
legyen a fő irányadó vonal, ami az öltözékekben is megmutatkozik; az sem elha-
nyagolandó szempont, hogy a begyűjtött összeget jótékony célokra is fordíthatják a 
szervezők. 1934-ben már kifejezetten „szükség van a farsangra, vigasságra, jókedv-
re, mosolyra, még akkor is, ha csak látszat”.19

A fentiekben felvázolt hangnemváltást a Dunántúl célkitűzéseinek megváltozá-
sával is magyarázhatjuk: a kezdetben a katolikus eszmeiséget harciasan terjeszteni 
és fenntartani kívánó napilap fokozatosan nyugodtabb hangvételre váltott. A másik 
ok pedig – mint ahogy zeidler Miklós is megfogalmazta – az idő múlása: a húszas 
évek végén az újabb korosztályok emlékezetében Trianon vesztesége nem megélt 

13 Kutatásom során a Magyar nemzeti Szövetség Pécs Baranyai Körén kívül a Pécsi Tüdővész Ellen Vé-
dekező Egyesület (1938-ban) kért adományokat a tüdőgondozó számára a mozgalom keretében; a 
másik érintett egyesület pedig a Szociális Missziótársulat volt 1941-ben, akciójuk során a szegények 
számára kértek ágyneműt és huzatot.

14 A Szociális Missziótársulatot a nővédelemmel foglalkozó Farkas Edith hozta létre Prohászka Ottokár 
püspök támogatásával 1908-ban. Fő tevékenységi körük a szociális nyomor megszüntetése, népgon-
dozás, gyermekvédelem stb. Később a keresztény szociálpolitika nagy alakjává váló Slachta Margit 
is a „kék nővérek” körében kezdte tevékenységét. (lásd: Balogh Margit: Egyházak és felekezetek. 
In: Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság, II. kötet. Kollega-Tarsoly 
István (szerk). 351. mek.oszk.hu/02100/02185/html/235.html letöltés ideje: 2015. 03. 14.)

15 Katzenjammeros: macskajajtól szenvedő, másnapos.
16 Dunántúl 1941. 02. 16., 6.
17 Dunántúl 1927. 01. 23., 1.
18 Dunántúl 1932. 01. 09., 1.
19 Dunántúl 1934. 02. 13., 1.
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valóságként, hanem az iskola, a család és a politika által fenntartott tradícióként 
szerepelt. A köz érdeklődése más politikai, gazdasági és társadalmi problémák felé 
fordult.20 Ezzel magyarázhatjuk azt is, hogy 1934 után mintha megszűnt volna az 
újságírók aggodalmaskodása a túlzott mulatozási kedv felett, ugyanis nem találko-
zunk több ilyen jellegű cikkel. Egyrészt a gazdasági válság okozta csődjelenségek 
kezdtek megszűnni, javult az általános gazdasági közérzet. Másrészt, s ez lehetett 
a nyomósabb ok, átalakult a báli élet szerkezete: a politikai légkör megváltozása a 
bajtársi egyesületek elszaporodását hozta magával. Így történt ez Pécsett is: a báli 
élet vezető alakjai ezek az ifjúsági egyesületek lettek, a kitűzött célok (a nemzeti 
identitás erősítése, revízió propagálása) megvalósításához pedig a bálok szervezése 
alkalmas eszköz volt. nem volt indok a leromlott erkölcsi színvonal felett keseregni: 
helyette az ifjúságba vetett remény válik meghatározóvá. Ezt igazolják a harmincas 
években és az 1940-es évek elején keletkezett tudósítások is. 

Kiemelésre érdemes a vizsgált korszakunk utolsó két éve, 1940 és 1941, a korábbi 
évekhez képest ugyanis nagyon megváltozott a farsangi szezonnal és a bálokkal 
kapcsolatban a közvélemény gondolkodása. Ekkor már javában zajlott a második 
világháború, s bár Magyarország tevőlegesen még nem vett részt benne, érezhető 
volt a körülöttünk zajló események hatása, nem csak politikai, hanem társadalmi 
szinten is. Erről tanúskodik a Dunántúl farsangi rovata is. Az újságírók mulato-
záshoz való hozzáállása megváltozott: a bálok már nem felesleges pénzkidobást 
jelentő, erkölcstelen szórakozásként voltak feltüntetve, hanem kiutat jelentettek a 
nyomasztó mindennapokból, ami ezekben az időkben nagyon fontossá vált. „Kar-
nevál hercege” valóságos katonává vált, aki a hadtesteken átnyomulva is elhozza 
a fiataloknak a jókedvet és vidámságot. 1941 első hónapjaiban pedig, ha pusztán 
a báli rovatra hagyatkozunk, úgy tűnhet, mintha nálunk is háború dúlna. Hitler 
beszédei, a tomboló tuberkulózis-járvány, az árvíz és a légoltalmi intézkedések be-
vezetéséről szóló cikkek teszik ki a lap oldalainak döntő részét; nemigen jut hely a 
fiatalság erkölcsei felett keseregni. Helyette a takarékosságon és jótékonykodáson 
van a hangsúly; a bálokban nem kötelező az estélyi, sokszor elég az utcai viselet. 
A fiatalokat pedig büszkén dicsérgetik a cikkírók, mint az az Emericana-bál21 kap-
csán is nyilvánvalóvá válik: „Ez a fiatalság megértette az idők szavát. Elmúlt az a 
korszak, amikor a bált csupán a bálért rendezték. Ez az ifjúság nevető szemmel, 
derült mosollyal rendez bált, táncol, mulattat, de egy pillanatra sem feledkezik meg 
az életről és az őrhelyről, amely minden magyarnak ki van jelölve.”22 Mindkét báli 
szezonban az addigi megszokottól sokkal nagyobb várakozás és izgatottság előzi 
meg a nagyobb bálokat; a nőegylet vagy az egyetemisták báljainál is érzékelhető, 
és különösen 1940 rövid farsangján jellemző. Az újságírók a közelgő háború miatt 

20 zeidler, i. m. 11.
21 A Foederatio Emericana egyike volt a Horthy-korszakban szerveződött bajtársi egyesületeknek, ame-

lyek a katolikus egyetemistákat és főiskolásokat fogta egybe. Rendszeresen tartottak rendezvényeket,  
farsangi báljuk pedig a pécsi társasági élet alapvető eseményévé nőtte ki magát.

22 Dunántúl 1941. 01. 23., 7.
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felejthetetlen emlékeket reméltek a báli éjszakáktól, amelyek átsegítik a lakosságot 
a nehéz időkön.

nézzük meg ezután a másik oldalt, az egyén látószögét. Arató Jenő, maga is 
aktív bálozó, még azokban az időszakokban is a farsangi élet mozgalmasságát eme-
li ki, amikor ő maga egyetlen rendezvényen sem vett részt. Egyértelműen pozitív 
felhanggal beszél mindig a farsangi szezonról; maga „az atmoszféra hat rá”23, a napi 
szinten érkező meghívókkal és a báli eseményekről szóló szóbeszédekkel. Egyál-
talán nem ítéli el a táncmulatságokat, sem erkölcsi, sem anyagi téren. Ugyanakkor 
nála is tapasztalunk szorongást a farsanggal kapcsolatban, korszakunk végén ő is a 
közelgő háború miatt aggódik. 1940. januári bejegyzéséből legalábbis ez szűrődik 
le az olvasó számára. Az emberek rettegtek a tavasztól, mint a háború esetleges kez-
detétől. Ennek fényében Arató különösen fájlalja, hogy a sorozatos családi tragédi-
ák és a gyász miatt nem vehetett részt egyetlen bálon sem az elmúlt szezonokban 
(1937 és 1940 között). Ezt tükrözik panaszos sorai is:. „Valami nagy szorongás van 
a levegőben […].Isten tudja, hogy jövőre farsangolhatunk-e, nem fullad-e jövőre a 
farsang gyászba, vérbe, könnybe?”24 A háború kitörésének hatását a báli életre Ara-
tó így összegzi: „A háború kitört, mi kimaradtunk belőle, s túl esve az első megdöb-
benésen az élet folytatódik tovább. […] A mi baráti körünk változatlanul együtt van 
[…] habár a vendégeskedések a nehezülő viszonyok folytán szerényebb mértékűek 
[…]. Bálokat, táncmulatságokat éppúgy rendeznek, mint korábban.”25Jellemzően 
tehát ismét az anyagi körülmények voltak azok, amelyek az átlagember számára 
éreztették a körülöttük dúló háborút.

Magyar táncok kontra modern táncok

Az első világégés nem csak a nemzetközi politikai helyzetben hozott radikális válto-
zásokat; számos változás katalizátora volt az élet megannyi más területén is, ideértve 
a férfi -női nem társadalmi szereposztását és viselkedését. Bár teljes mértékben még 
sok helyütt nem vehettek részt a politikai közéletben az asszonyok, és a fi zetésben is 
egyértelműen megmutatkozott még a nemek közti egyenlőtlenség, kulturális téren 
azonban igen drasztikus változásoknak lehetünk megfi gyelői: a nyugati középosz-
tály normáit követő asszony képe átalakult, méghozzá igen rövid idő, alig pár év alatt. 
Az 1918 utáni nő megjelenése nagyban különbözött 1914 előtti énjétől. Mindezek fe-
lett, továbbra is a család és az otthon maradt a nő legfőbb érdekeltségi területe.26

23 Arató 1934. 02. 13., 293.
24 Arató 1940. 01. 13., 20.
25 Márfi Attila: „Vesztett háború és forradalmak utáni viszonyok”. Arató Jenő visszaemlékezései 1921–

1945. I. rész. Pécsi Szemle, 2010 tavasz, 86.
26 Grayzel, Susan: Changing lives: Gender Expectations and Roles during and aft er World War One, 

bl.uk/world-war-one/articles/changing-lives-gender-expectations. [Utolsó letöltés ideje: 2017. már-
cius 12.]
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A háború azonban nem csak az öltözködés terén hozott új szeleket. A jelenség, 
amit a Dunántúl újságírói „táncőrületként” aposztrofáltak, nyugaton is ismerős 
volt. A táncőrület, a „dance craze” jelensége még az első világháború előtti Egye-
sült Államokból (még pontosabban new Orleans-ból) indult útjára, mégpedig az 
új zenei stílus, a ragtime színre lépésével. A báltermekben pedig azelőtt sosem lá-
tott táncok (lépések) tűntek fel, mintegy állatkertté változtatva azt: „pulykajárás, 
nyusziölelés, grizzlymedve, kenguruszökdelés, kígyó- és teveséta”27. Az új tánclé-
pések jellegzetes eleme volt az ugrálás, a partnerek pedig fizikailag közelebb kerül-
tek egymáshoz, mint a bálteremben valaha. négy évszázadba telt, mire a táncosok 
karhossznál közelebb kerültek egymáshoz, innentől a távolság viszont gyorsuló 
ütemben csökkent, ráadásul az állatsereglet-szerű táncok során szemtől szemben 
egymás felé fordulva lépkedtek. A nyugati szalontáncokban addig szokatlan mó-
don egymás vállába és nyakába kapaszkodva járták a táncot.28 (A magyar csárdásról 
itt nem beszélünk, és annak néptánci formáiról sem, amire pedig mindezek nagyon 
is jellemzőek, s ahol a testi közelség szintén előfordul, pl. széki lassú.)

A fentebb felvázolt folyamatok visszaköszöntek Pécsett is. Arató Jenő például 
személyesen tapasztalta a modern táncok megjelenését: „A boszton eltűnt, a fran-
cia négyes eltűnt, ellenben dúlnak a modern táncok: a tango, a foxtrott, a onestepp. 
Egy darabig nézem a táncot, aztán elhatározom: megpróbálkozom én is a modern 
táncokkal. […] nem kell hozzá valami nagy tudás, az ember szorosan összeölelke-
zik a párjával, aztán a muzsika ritmusára végigsétál a termen, közben fordul párat 
és ezzel megvan a tango, foxtrott vagy onestepp. […] Uram Isten mennyi fárad-
ságba került, míg az ember tisztességesen megtanult bosztonozni. Most akárki tud 
táncolni, kinek jó füle, jó taktus érzéke van, és a lábai sincsenek épp botból.”29 Ami 
érdekes, hogy a sorokból a felháborodás legcsekélyebb jele sem érződik, helyette 
inkább a rácsodálkozás, az új jelenségekre való nyitottság jellemzi Aratót.

A Dunántúl újságírói viszont annál inkább nehezményezték a modern táncok 
betörését. Már 1922-ben éles hangú cikkben kelnek ki a jelenség ellen. 

A tánc láza, a foxtrott, a shimmy tartja izgalomban a kedélyeket. Új idők, új tán-
cok. […] Megdöbbenve eresztik szét szárnyaikat az egybeforrott magyar lelkek, 
mikor a parancsolt idegen zene hangjain a harmóniát köztük meg akarja zavar-
ni. […] És mit látunk mi itthon? A magyar zenét, a magyar táncot, a múltakkal, 
a jövővel összekötő táncot ki akarják küszöbölni életünkből. Az erdélyiek tud-
ják értékelni a magyar zenének az erejét, mi viszont kultúrát vélünk felfedezni 
abban, hogy kávéházainkban idegen zenében gyönyörködünk, mulatságainkon 
idegen hangok után lejtünk ízléstelen, már nem is táncszerű mozdulatokat. […] 

27 Eredetiben: turkeytrot, bunnyhug, grizzlybear, kangaroohop, snake- and camelwalk. lásd: McDonagh 1986: 
70. 

28 McDonagh, Don: „The Evolution of Social Dancing”. In: Mcd. Wallace-McDonagh-Druesedow-li-
bin-Old: Dance: A Very Social History. new york, The Metropolitan Museum of Art. 1986. 70–72.

29 Arató 1926. 388.
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Magyar fi atalság, ha mulatságaidon az idegen táncot látod, abban ne csak a fri-
volitásától undorodj meg, de gondold meg, hogy az egyúttal a te ideális haza-
szeretetednek akar, harmonikus lelkednek akar a gyilkosa lenni.30

A fenti idézetben tulajdonképpen három jelenség ellen kel ki a cikk írója: az első a 
tánc „láza”: a táncőrület, „dance craze”, amely a vesztett háború utáni hangulathoz 
képest mértéktelen mennyiségű bálozást fedi. A második a modern táncok „frivoli-
tása”, amely az idősebb generációt aggasztotta. Magyarországon a túlságosan frivol 
vagy szemérmetlen tánc feletti aggodalom ötvöződött a nemzeti táncok visszaszo-
rulása feletti aggodalommal. Az országot ért csapások után a hagyományok őrzését 
és a nemzeti identitástudat erősítését várták el, a külföldi eredetű táncok átvételét 
sokan ennek megcsúfolásaként értékelték.

Az idegen eredetű táncoknak, mint a shimmy, onestep, tangó, a hirdetésekben 
nem találjuk nyomát. Ez utóbbiakat a felháborodott hangú báli tudósítások vagy 
levelek emlegetik legtöbbet. A szervezők tehát elsődleges feladatuknak a magyar 
táncok hagyományának folytatását tartották szem előtt – de csak a műsorban. 
A zenekarok összetételét elnézve ugyanis, a jazz-zenekarok – hasonlóan a cigány-
zenészekhez – minden bál elmaradhatatlan kellékei voltak a húszas évek második 
felétől. Miután a bált megnyitó műsor a nyitótánccal, csárdással, palotással befeje-
ződött, következett az össztánc, ami már inkább tükrözte a kor ízlését mind zene, 
mind tánc terén. Még az egyetemi bálokon, illetve a kifejezetten magyar esteken 
is rendszeresen felléptek jazz-zenekarok, pedig az egyetemi ifj úság kifejezetten ál-
lást foglalt a modern táncokkal szemben, mint az egy 1927-es újságcikkből kiderül. 
A Turul szövetség pécsi csoportjai csatlakoztak az országos mozgalomhoz, amely az 
„erkölcstelen modern számokkal szemben” lépett fel.31

A napilap és a napló tehát kétféle valóságot mutatnak: előbbi a katolikus nemzet-
tudat elvárásainak megfelelő képet próbálja felrajzolni: a nemzeti gyászhoz illően 
visszafogott bálozási kedv, magyar esték, csárdás. Arató naplója viszont az átlagem-
ber vágyait tükrözi: a hétköznap embere menekülni akar a nyomasztó gondok elől, 
és nem foglalkozik különösebben a hazafi assággal: az, ami jobban megérinti, az 
anyagi gondok és az esetleges újabb háború. 

Öltözködés

A báli öltözet kiválasztásánál egyrészt a magyaros jelleg, másrészt az olcsóság do-
minált –  gyakori, hogy „a nehéz időkre” hivatkozva – az utcai, egyszerű vagy sötét 
ruha volt ajánlott, a lényeg, hogy nem volt kötelező az estélyi. Az egyetemi ifj ú-
ság által rendezett bálokon írták elő legtöbbször a magyaros ruhát, amikor az este 

30 Dunántúl 1922. 01. 20., 1.
31 Dunántúl 1927. 02. 12., 6.
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kimondott célja a magyaros jelleg hangsúlyozása. Jellemzően elsősorban a fellépő 
táncosok öltöttek magyar ruhát.

Arató Jenő naplójában egyszer utal a bálozó nép öltözékére. Az Emericana 1941-
es farsangi bálján a fiatal lányok rózsaszínben, fehérben és világos színekben pom-
páztak, a fiúk közül pedig, ahogy ő látja, „frakkja nem soknak van, sűrűn látok ma-
gyar ruhát, legtöbb azonban sötét […] polgári ruhában jelent meg, melyen erősen 
érződik a gondos tisztogatás […]; a színes és puha fehér ingek mutatják, hogy az 
itt táncoló fiatalság nem bővelkedik valami túlságosan földi kincsekben.”32Arató is 
tehát inkább az anyagi, semmint az eszmei oldalát látja az öltözködésnek. 

Összegezve tehát, a lakosság számára az anyagi feltételek szigorú keretet szabtak 
a megjelenés terén is: a rendezők feltételezhetően ezért sem várták el a nagyestélyit 
minden alkalommal. 

Bajok a báli illemkódex körül

Az első világháború után felerősödtek és kibontakoztak azok az életmódot illető 
változások, amelyek már a század elején megindultak. A viktoriánus prüdériából 
lassan kilépő Anglia nyitotta a sort az életmódban történő reformok terén, majd az 
1920-as évektől az Egyesült Államokból érkeztek az új, a középrétegek életformáját 
meghatározó divatirányzatok.33

A fiatalok – fiúk és lányok egyaránt – bálokon tanúsított magatartása a lakossá-
got igencsak megmozgatta: a legtöbb olvasói levél ez ügyben érkezett a Dunántúl 
szerkesztőségébe, a bálok szervezői a tánctanárokkal és újságírókkal karöltve pedig 
számtalan módon próbáltak megoldást találni – de nem feltétlenül jártak sikerrel.

Miről van szó? A Dunántúl egy 1929 januárjában keletkezett cikkében foglal-
ja össze legjobban a problémát; a szövegnek találóan A farsang gondjai címet adta 
szerzője.34 Eszerint a fiúk az udvariassági szabályok miatt nem merik letenni tán-
cosnőjüket, amíg valaki le nem kéri tőlük a hölgyet, így megesik, hogy órákon át 
táncolnak ugyanazzal a leánnyal. Ennek elkerülése érdekében inkább nem kérnek 
fel senkit, hanem a terem egy sarkában összeverődnek, és onnan figyelik a tánco-
lókat, akiket kinevetnek vagy megjegyzéseket tesznek rájuk. A kortársak elmésen 
a „majomsziget” elnevezést aggatták ezekre a fiatalemberekre, és mind a sajtóban, 
mind Arató naplójában rendszeresen alkalmazzák is ezt a kifejezést. A lányok pedig 
tisztában voltak vele, hogy ha nem beszélik le előre fiúismerőseikkel a táncot, egész 
éjszaka nem lesz táncpartnerük.

32 Arató 1941. 333.
33 Bódy zsombor: Magyarország társadalomtörténete a két világháború között. Egyetemi jegyzet. Budapest, 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2013. 77.
34 Dunántúl 1929. 01. 08., 3.
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Az évek során a Dunántúl többször megpróbált megoldást találni a jelenségre, 
amiből arra következtethetünk, hogy elég súlyos és mindennapos problémáról van 
szó. A probléma gyökere, mint azt egy pécsi jogász megfogalmazta, az, hogy 

a férfi  […] nem köszönhet le táncosnőjének. A férfi , ha mostanában felkér egy 
hölgyet, nem köszönhet le, mert akkor hölgye sértve érzi magát. Mi sem termé-
szetesebb tehát annál, hogy a férfi  ilyen körülmények között ugyancsak megvá-
logatja táncosnőjét ti. abból a szempontból, hogy szépen és jól táncol-e, avagy 
sem! Jaj annak a fi atalembernek, aki […] olyan hölgyet kér fel, aki kevésbé jára-
tos a tánc művészetében, mert a leány a „nyakán marad”, minthogy senki sem 
óhajt olyannal táncolni, ki tanításra szorul.35

A fi atalember a rendező báltisztikarokhoz fordult, hogy megállapodás után hatá-
rozatban mondják ki, a táncos leköszönhet, anélkül, hogy bármilyen udvariassági 
szabályt megsértene. Az ügy kimeneteléről már nem tudósít a Dunántúl. Többször 
és többféle megoldást igyekeztek erre találni a szervezők, például új szabályok be-
vezetésével. 1928-ban az újságírók bálján lerövidítették 3 percesre az egyes túrokat, 
és minden túr végén visszavezetik kísérőikhez a táncosok partnernőiket. Ugyanezt 
bevezették az Emericana 1929-es bálján is. A bőrgyári dalárda 1936-os álarcosbálján 
jutalmat ígért a legtöbb lánnyal táncoló férfi aknak. A szokást feltételezhetően nem 
sikerült meghonosítani, hiszen mint a későbbi cikkekből is kiderült, a majomsziget 
problémája korszakunk végéig fennállt.

nem volt szokatlan a különféle vicces illemtanok összeállítása sem, melyekbe 
szintén beépítették a helyes viselkedés és a takarékosság alapelveit. 1927-ben a 11 
pontos illemkódexből 5 pontot szenteltek valamilyen formában a majomsziget és 
a petrezselyem-árulás problémájának.36 Bár ezen illemkódexeket mulattató for-

35 Dunántúl 1926. 01. 06., 5.
36 A teljes illemkódex: 
 „Farsangi jótanácsok
 Az idei hosszúra nyúló farsangra állítottuk össze az alábbi jó tanácsokat […]:
 1. A rendezőség a belépő díjakat lefelé kerekítse ki. Ezzel szemben tegye kötelezővé, hogy a hölgyek 

is lefelé kerekítsék ki ruhájukat.
 2. A családapák – ha már belemelegedtek – minél gyakrabban kiáltsák: Sose halunk meg. Ez megnyu-

gtatja majd a hitelezőket.
 3. Ha a mamákat kérik táncra, engedjék át ezt a szórakozást mellettük petrezselymet áruló leányai-

knak.
 4. Aki petrezselymet árul, nem tartozik elszámolni a rendezőséggel.
 5. A rendezőség ne tartson állatseregletet a bálteremben. ne tűrje meg a majomszigetet. 
 6. Ha valamelyik fi atalember nem táncol, csak gusztál, tartozzék külön adót fi zetni.
 7. Ha a leány nem táncol, mert nem kérik, fájdalomdíjat kapjon.
 8. Családapák, akik kettőnél több leányt visznek bálba, adóelengedésben részesüljenek.
 9. Ha háromnál többet, akkor jogos a mártírkoszorú.
 10. lányos mamáknak 60-on túl el kell tiltani a bubifrizurát. Aki mégis így jelenik meg a bálban, 

külön vigalmi adót fi zessen.
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mában tették közzé, a kortársakat aggasztó problémák remekül megjelennek ben-
nük: a túl sokba kerülő mulatozás, a majomsziget, a petrezselymet áruló37 lányok 
és a párválasztás. A probléma olyan szinten foglalkoztatta a közvéleményt, hogy a 
Dunántúl 1938-ban közvélemény-kutatást (ankétot) indított a témában. Arra a kér-
désre kereste a választ, hogy a bálok rendezői gondoskodjanak-e táncosokról. Az 
ankétot több lapszámon át folytatták, és minden, a témában valamilyen módon 
érintett felet megkérdeztek, egy egyetemista fiatalembert, egy családapát- és anyát, 
egy leányt, valamint a rendezőket egyaránt, így igen széles kép alakult ki arról, ki 
miben látta a probléma gyökerét. Különösen érdekes látni, a különféle társadalmi 
státuszban levők milyen indokból érzik sértve magukat, illetve milyen megoldást 
javasolnak. A fiatal egyetemista fiú elég önösen kezeli a kérdést: szavaiból az derül 
ki, nem hajlandó problémaként kezelni a jelenséget, szerinte „[a fiatalemberek] is 
kellemesen akarják magukat érezni és nemcsak szolgálni a megjelent hölgyeknek”. 
Úgy véli, az erőltetés a lehető legrosszabb megoldás, „mert – népiesen szólva – a 
parancsszóra való táncolás rosszabb, mint a favágás”. Ő azon az állásponton van, 
hogy nem mások felszólítására, hanem azzal akar táncolni, akit kinéz magának. 
„Bájos leányaink pedig ne aggódjanak: csúnya nők ma már nincsenek, a szépek 
pedig sohasem árultak petrezselymet.” – részéről ezzel a velős megállapítással le-
zártnak tekinti az ügyet.38

A jogász már helyteleníti a fiatalemberek viselkedését, egyetért a Dunántúl ál-
láspontjával, miszerint megoldásra van szükség. Ez pedig – véleménye szerint – a 
leányokban rejlik, ugyanis ők azok, akik el tudják intézni maguknak fiúismerőseik 
révén, hogy legyen táncpartnerük. A jogász javasolja, hogy rövidítsék az egyes tú-
rokat, a lányok pedig vezettessék magukat – önként – kísérőikhez a táncok végén, 
vagy a táncosa is lekísérheti. Ugyanakkor elismeri, hogy a bálrendezőség hozzájá-
rulása is kellene ennek bevezetéséhez. 

A jogász kissé komplikált megoldási javaslata után némileg egyszerűbbnek tűnik 
a „kiöregedett bálozó” véleménye. Az interjúból nem derül ki, pontosan kicsoda és 
mivel foglalkozik az illető, de a jelenség gyökerét ő sokkal mélyebbre vezeti vissza, 
mint az eddig megkérdezettek. Szerinte az igazi ok a háború „okozta erkölcsi és 
szellemi színvonal elkorcsosodása”, a rossz nevelés, aminek következtében „a mai 
fiatalemberek tekintélyes része […] a báltermet kabarénak vagy sportnak tartja, 
ahol a testi fölény és a virtus a fontos, nem pedig az, hogy mint férfi, udvariasan, 
illedelmesen és hozzáteszem, józanul a táncolni vágyó hölgyek rendelkezésére áll-

 11. Házasulandó fiatalemberek ne legyenek túlkövetelők. A leányok karja helyett kérjék meg a kezét.
 Aki a tanácsokat megfogadja, hosszú életű lesz a földön.”
 (lásd: Dunántúl 1927. 02. 06., 5.)
 A másik illemkódex korábban (1924-ben) készült, szintén humoros felhanggal, 10 pontból egyben 

foglalkozik a majomsziget problémájával: 
 07. A táncosjegyet váltó uraknak nincs joguk a terem közepén „majomszigetet” alkotni és csak kritizálgatni. Kri-

tizálni is szabad, de csak 10 000 koronáért. (lásd: Dunántúl 1924. 01. 30., 2.) 
37 Petrezselymet árul: az a lány, akit nem kérnek fel, csak a táncparkett széléről figyeli az eseményeket.
38 Dunántúl 1938. 01. 25., 4.
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janak.”39 A fi atalembereknek tehát változtatniuk kellene a viselkedésükön, a bál-
rendezőknek pedig kötelességük beugrani a táncosok helyett, ha valamelyik lány 
partner nélkül marad.

A négygyermekes anya egészen más szemszögből látja a problémát. Ő már parti-
képes férjet keres leányainak, ez határozza meg véleményét, amely szerint a táncláz 
helyett inkább az álláshalmozókat kellene megbüntetni, mivel „ha állás van, úgy 
van jövedelem, nem kellenek kölcsön-frakkok, és a lányok […] esetleg ott (a bálon) 
megtalálhatnák partiképes jövendőbelijüket.”40 Ez utóbbi azért is volna szerencsés, 
mivel, mint írja, nincsenek abban a helyzetben, hogy meghívjanak magukhoz fi ú-
vendégeket. Ugyanakkor megalázónak tartaná a lányokra nézve, hogy a rendezők 
gondoskodjanak táncosokról, hiszen ők úgyis rájönnek, csak azért táncolnak velük, 
hogy ne üljenek. A családapa (nem a fent megkérdezett édesanya férje!) nem tartja 
helyesnek, hogy a leány vagy szülei gondoskodjanak táncosról, a fi atalembereknek 
kell változtatniuk a viselkedésükön. Azt ő maga teszi hozzá, hogy „sajnos, a fi úktól 
ilyen önfeláldozást hiába várunk.” A rendezőség átmeneti megoldást javasol: nekik 
is gondoskodniuk kell táncosokról, igaz, csak tapintatosan, de semmiképp nem árt, 
ha a szülők is megteszik a magukét férfi ismerősök által. Végül egy leányt is megkér-
dezett az újságíró; a hölgy igen rossz véleménnyel volt a rendezőkről, akik a szerve-
zésen túl nem tesznek semmit, csak a dicsfényben fürödnek. Olyan férfi ak pedig ne 
menjenek bálba, „akik csak „strapának” tartják a táncot, akik a táncoltatással „ka-
ját” akarnak ledolgozni, de azok sem, akik a strapától reggelre „megrohadnak”.41

A többé-kevésbé realisztikus megoldási javaslatok és álláspontok végighallgatá-
sa után a Dunántúl újságírója összegzett: a bálok megváltozásában látja a nagy gon-
dot; a háború okozta pénzszűke egyre inkább a mulatozás üzleti részét domborítja 
ki, a hangsúly a jótékonykodáson van, nem pedig a bálozás eredeti célkitűzésén: a 
párválasztáson. Ez utóbbi azért is válik lehetetlenné, mert nagyon kevés lány jár a 
vigalmakra. Ennek oka, hogy a lányoknak nincsenek fi úismerőseik, illetve a fi atal-
emberek nem is kérik fel őket táncolni. 

A Dunántúl sokszor említi Kovács József tánctanárt, aki az évek során többször 
és többféle módon próbált a táncpartner nélkül maradó lányokon segíteni. 1924-
ben a nőegyleti bálra készülve a Dunántúl megemlíti Kovács József tervét, miszerint 
„szabaddá teszi mindkét nembéli aranyifj úság számára a tetszés szerinti szabad le-
mondást”, így elkerülve, hogy ugyanaz a leányzó kössön le több órára egy táncost.42

Arató Jenő mindössze egyszer említi naplójában a jelenséget: „egy darabig ülök 
fenn az emelvényen […], és onnan nézegetem a táncoló sokaságot, aztán […] oda-
állok a majomszigetre és onnan nézelődöm”.43 Itt folytatja a bálozó tömeg leírását; 
a majomszigetet futólag említi meg, mint valamiféle teljesen természetes és meg-

39 Dunántúl 1938. 01. 25., 4.
40 Uo.
41 Uo.
42 Dunántúl 1924. 01. 31., 2.
43 Arató 1941. 332.
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szokott dolgot. Szembeszökő Arató közönyössége, amivel kezeli a témát, a felhá-
borodás legcsekélyebb jele sem érezhető írásában. Mindezt ismét elsősorban sze-
mélyes indokokkal magyarázhatjuk: Aratónak nem volt leánya, akit férjhez akart 
adni, illetve semmilyen más oka nem volt rá, hogy rosszallását fejezze ki a tétlenül 
bámészkodó fiatalemberek miatt.

Meg kell említenünk még egy érdekes problémakört, mely szintén nem csak a 
sajtóban, hanem Arató Jenő megfigyelései között is felmerült. Ez pedig az újfajta 
nőideál és a pécsi sajtó, illetve közvélemény találkozása. A húszas évek kezdetével 
ugyanis elterjedtté vált a „flapper”, azaz a kamaszlányos nő típusa, aki rövid (tér-
dig érő) szoknyát hordott, a ruhaujj hossza is jelentősen lecsökkent, a fűzőt pedig 
sutba vágták. A kozmetikumok, kiváltképp a rúzs és a szájfény az emancipált nő 
elmaradhatatlan kellékévé vált. Sigmund Freudnak a korszakban népszerűvé váló 
filozófiája44 pedig nagyban befolyásolta a férfi-nő közti kapcsolat átalakulását és a 
randevúzási szokásokat. A dohányzás, amely addig kizárólag férfiak körében volt 
elfogadott, hirtelen bekerült a lányok szokásai közé. Ennél is drámaibb jelenség 
volt az alkoholfogyasztás egyre népszerűbbé válása a fiatal nők körében. Az Egye-
sült Államokban például a nagy szesztilalom idején (1920 és 1933 között) előszere-
tettel látogatták az illegális italméréseket, rendszerint gardedámok nélkül, de kocs-
mákban is feltűntek, amely helyszínek azelőtt nők számára nem voltak nyitottak.45

A fent vázolt, öntudatos és szabadszellemű nőtípus ugyan nálunk nem bonta-
kozott ki olyan mértékben, mint a nyugati társadalmakban, de a jelenség szele ha-
zánkba is elért. Az arisztokrácia helyett a tömegkultúra diktálta a divatot. Az új 
ideál már a sportos fiatal, nem a meglett korú, tekintélyes férfi. Ugyanez állt a nőkre 
is, igyekeztek minél fiatalabbnak tűnni; szekrényükből eltűnt a fűző, helyette az 
addig megszokottnál rövidebb szoknya és a blúz vette át az uralmat.46 Arató Jenő 
megfigyelései is ezt bizonyítják: 

Ma csak az az asszony öregszik meg, ki maga is meg akar öregedni. Elnézek pár 
asszonyt, mindegyik túl van 35. életévén: borzas bubifrizurájukkal, térdig érő 
szoknyájukkal valahogyan olyan lányosan néznek ki, mintha egyik sem lenne 
18–19 évesnél idősebb. Az asszonyokra jó világ jár, nem kell nekik megöreged-
niök, ha nem akarnak!47

44 Freudnak a női szexualitással kapcsolatos elmélkedéseire gondolunk itt elsősorban.
45 Parker Mason, Philip: Rum Running and the Roaring Twenties. Prohibition on the Michigan-Ontario Wa-

terway. Michigan, Wayne State University Press, 1995. 72.
46 Bódy i. m. 76.
47 Arató 1926. 389.
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Összegzés

A lakosságot sokkal inkább a majomsziget és a táncpartner nélkül maradt lányok 
problémája mozgatta meg, mint az irredentizmus távolinak és teljesíthetetlennek 
tűnő eszméi, vagy a trianoni határokon kívül rekedt honfi társak számára való gyűj-
tés, valamint a határok visszaállítása. Míg a Dunántúl, mint a pécsi közvélemény 
egyik befolyásolója, egyértelműen az irredenta kultusz eszméit tartotta szem előtt 
a katolikus egyház előírásaival egyetemben, és a bálokat is egyfajta eszköznek te-
kintette ezen eszmék terjesztéséhez és fenntartásához, a társadalom mást tartott 
fontosnak. A hírlapban közzétett cikkek nyomán láthattuk, hogy civil oldalról sok-
kal több panasz, aggodalom és kezdeményezés indult a majomszigetek megszün-
tetésére. Az egyén számára – mint az Arató naplójából is kitűnik – a bálozás kiút 
volt a hétköznapok nyomasztó valóságából, az anyagi gondok és később a közelgő 
háború gondolata elől. A bálozásnak azonban az átlagember számára volt egy má-
sik fontos aspektusa: a párválasztás. Korszakunkban az esti táncmulatságok, ezek 
közül kiemelten a farsangi időszak báljai, még mindig a leendő házastárs megtalálá-
sának színterei voltak.48 Az egyszerű ember számára az anyagi nehézségek és a pár-
választás sokkal kézzelfoghatóbb és égetőbb probléma volt, mint az irredentizmus 
messzinek tűnő frázisai, amelyek az idő múlásával vesztettek is erejükből. 

A fentiekből nyilvánvalóvá vált: az egyént, bármilyenek is a politikai, társadalmi 
vagy gazdasági körülmények, elsősorban az őt közvetlenül érintő jelenségek foglal-
koztatják igazán. 

Rezümé

Írásomban a két világháború közötti pécsi báli élet jellegzetességeit vizsgálom egy 
katolikus napilap, a Dunántúl, illetve egy napló tükrében. Bár a korszakra jellemző 
revizionista hangulat eluralkodott többek között a társasági életen is, a nyugat felől 
érkező új zenei irányzatok, szokások is jelentős mértékben éreztették hatásukat. 
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a bálozás nem csak egysze-
rűen egy kikapcsolódási forma, hanem a párválasztás ideális helyszíne is volt. A 
nyomasztó gazdasági helyzet, a megváltozóban levő nőkép illetve társadalmi szere-
posztás okozta feszültségek azonban a báli életben is felszínre hoztak néhány kevés-
sé ismert problémát. Tanulmányomban ezek feltárására és bemutatására törekszem. 

Kulcsszavak
bál, irredentizmus, revízió, világháborúk, női szerep változása

48 Erről tanúskodik a Dunántúl egyik, 1923 februári cikke, amiben az adatok szerint a farsangi hetek 
alatt jelentősen megnőtt az eljegyzések száma; főleg a karnevál utolsó hetére igaz ez. A cikk születésé-
nek hetében 27 pár kelt egybe, ebből 14 aznap. (Dunántúl 1923. 02. 11., 7.)
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Abstract

Fashion and Patriotism on the Dancefloor: Characteristics of Dancing Habits in Pécs Between 
the two World Wars
This paper focuses on the characteristics of the dancing life between the two World Wars in the 
city of Pécs. My primary sources are a Catholic daily newspaper: Dunántúl, and a jurist’s 
contemporary diary ( Jenő Arató). While revisionism was significant in Hungarian public 
life, cultural trends, such as jazz, which arrived from Western societies were also important. 
Nevertheless, it should not be forgotten that appearing on the dance floor has another function: 
finding a future spouse. The poor economic situation, women’s changing roles and other social 
tensions brought up some less known problems with dancing habits,  some of which are revealed 
in this article.

Keywords
ball, irredentism, revisionism, World Wars, society, women’s changing roles
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